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  عاما ١٥االیكاو تتوصل إلى إبرام اتفاق بشأن استراتیجیة للمالحة الجویة تمتد على 

للمالحـة الجویـة أحرزت منظمة الطیران المدني الـدولي (االیكـاو) خـالل مؤتمرهـا الثـاني عشـر البـارز  ٥/١٢/٢٠١٢، مونتریال
وعلـى االسـتراتیجیة التخطیطیـة التـي  العالمیـة المنقحـة للمالحـة الجویـة اتفاقا هاما بین الدول وقطاع الطیران على خطة المنظمـة

  والمعروفة بحزم التحسینات في منظومة الطیران.هذه الخطة  تضمنتها
المـؤتمر الـذي سـعى إلـى إیجـاد حـل اسـتراتیجي  منظمة دولیـة أعمـال هـذا ٣٠دولة و ١٢٠مندوب من  ١ ٠٠٠وحضر أزید من 
  سنة القادمة.  ةستواجهها شبكة النقل الجوي العالمي خالل فترة الخمس عشر  التي تتعلق بالسعة والتيللمشاكل الهائلة 

للمالحـة ، رئیس مجلس االیكاو، على أّن "الهدف الرئیسي المنشود من المؤتمر الثاني عشر روبرتو كوبیه غونزالیسوشدد السید 
الحفــاظ علــى ســالمة النقــل  واتســاق هــذه العملیــة مــن أجــلعملیــة تحــدیث وتنفیــذ إدارة الحركــة الجویــة  تماســكالجویــة هــو ضــمان 

مـن أجـل الشـروع فـي معالجـة هـذه المسـائل وفـق  جهـودالجوي وموثوقیته ونجاعته. وبالفعل، فقد بدأت دول وأقالیم كثیرة في بـذل 
لكــل د یضـمن عـالمي موّحـحـّل  اعتمـادمنظومـة الطیـران العالمیــة بحاجـة إلـى  ات. بیـد أّنـه تبـّین أنّ أحـدث التكنولوجیـات واإلجـراء

  ". النجاعة واالستثمار بثقة تحسیناألطراف المعنیة 
ملیــات عــدد عوتشــیر التقــدیرات الحالیــة إلــى أّن حجــم الطیــران سیصــل إلــى أكثــر مــن الضــعف خــالل الســنوات القادمــة حیــث ســینتقل 

وفق نسق سریع  سیتم هذا النمو.  ومع ذلك، ٢٠٣٠عملیة في عام  ملیون ٦٠إلى  في الوقت الراهن عملیةملیون  ٣٠ من المغادرة
غیـر أنـه مـن السـمات البـارزة للخطـة العالمیـة المنقحـة أّنهـا تتـیح في بعض الدول، ووفق نسق أقل سرعة فـي بعـض الـدول األخـرى. 

فـي مجـال الخاصـة  قضـایاهااص وفـي اعتمـاد تحسـینات األداء التـي تحتاجهـا فـي معالجـة المرونة للدول فـي السـیر وفـق نسـقها الخـ
  التشغیل وكثافة الحركة الجویة.

أهـداف األداء تحدیـد نفیـذ عبـر مرونـة التّ و هذا، وقد استطاعت حزم التحسینات في منظومة الطیران أن تـوّفر الیقـین االسـتراتیجي 
ل زمنیــة لتحقیــق القــدرات التكنولوجیــة. وهــذا األمــر فــي جــوهره یضــع مســألة االبتكــار فــي بآجــاتحدیــدا واضــحا وٕارفاقهــا  التشــغیلي

فـي بلـوغ أهـداف التشـغیل البینـي األوسـع  التـأثیراتمـن حـدة  وهـو یلّطـفخدمة احتیاجات قطاع النقل الجوي على المـدى البعیـد، 
  .أّول نزول لالبتكارات إلى األسواقالناجمة عن  نطاقا،

، مــدیرة إدارة المالحــة الجویــة باالیكــاو، علــى أّن "وضــع أهــداف تشــغیلیة واضــحة المعــالم قــد یبــدو نانســي غراهــاموشــّددت الســیدة 
بذل جهود مسبقة كبیرة من أجل إنجاح هذا المـؤتمر. واألمـر المهـم المطـروح علینـا اآلن  كلهاتطلب من دوائرنا نة لكّنه مسألة هیّ 

  بندا." ١٤٠المؤتمر لالیكاو وعددها  رسمهاهو الشروع في تناول بنود العمل التي 
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لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) هــي إحـدى الوكـاالت
ســالمة واألنظمــة الالزمــة لوضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. الــدولي التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني

 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 

  


