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 جدول األعمال

  )مقدمة من األمانة العامة لالیكاو(ورقة 

تأیید مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل تعزیز خدمات األرصاد الجویة في مجال  من جدول األعمال: ١البند رقم 
 المالحة الجویة الدولیة

 إطار التخطیط العالمي )GANP( — الخطة العالمیة للمالحة الجویة :١- ١

تحقیق مفهوم "المجال الجوي الواحد" من خالل إطار الخطة العالمیة للمالحة الجویة  :٢- ١
 )ASBU(ومنهجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران 

 )ASBU( الطیرانعنصر األرصاد الجویة في منهجیة حزم التحسینات في منظومة  :٣- ١

] وٕاعداد وثیقة جدیدة C3.1[ الحاجة إلى إعادة هیكلة الملحق الثالث/اللوائح الفنیة :٤- ١
إلجراءات خدمات المالحة الجویة في مجال األرصاد الجویة یستند إلیها مفهوم 

 "المجال الجوي الواحد".

الدولیة من خالل تعزیز توفیر خدمات األرصاد  تحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة من جدول األعمال: ٢البند رقم 
 .الجویة

تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة القائمة ألغراض صنع القرارات التشغیلیة  :١- ٢
من حزم  B0-AMET (بما في ذلك الوحدةاالستراتیجیة وما قبل التكتیكیة والتكتیكیة 

 التحسینات في منظومة الطیران).

األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات التشغیلیة تعزیز معلومات  :٢- ٢
 بما في ذلك الوحدة( ٢٠١٨من عام ًا االستراتیجیة وما قبل التكتیكیة والتكتیكیة اعتبار 

B1-AMET .(من حزم التحسینات في منظومة الطیران 

لتشغیلیة تعزیز معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات ا :٣- ٢
(بما فــــــــــــــي ذلك  ٢٠٢٨من عام ًا االستراتیجیة وما قبل التكتیكیة والتكتیكیة اعتبار 

 من حزم التحسینات في منظومة الطیران). B3-AMET الوحدة

استخدام الُنظم اآللیة واعتبارات  –صنع القرار بشكل تعاوني والوعي المشترك بالحالة  :٤- ٢
 العوامل البشریة.

إدماج التطورات المتعلقة بتبادل معلومات األرصاد الجویة في بیئة إدارة المعلومات  من جدول األعمال: ٣بند رقم ال
 على صعید المنظومة في المستقبل.

التطورات المتعلقة بتبادل معلومات األرصاد الجویة دعمًا لمتطلبات المالحة الجویة  :١- ٣
 الدولیة في المستقبل.

معلومات األرصاد الجویة في بیئة إدارة المعلومات على صعید المنظومة في دماج إ :٢- ٣
 المستقبل بواسطة وضع صیغ جدیدة لعرض البیانات.
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 المسائل المؤسسیة من جدول األعمال: ٤البند رقم 

 مراجعة ترتیبات العمل المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة :١- ٤
(Doc 7475). 

 .المسائل المؤسسیة األخرى :٢- ٤

 القواعد والتوصیات واإلجراءات. من جدول األعمال: ٥البند رقم 

 ]. C3.1[ ) على الملحق الثالث/اللوائح الفنیة٧٧التعدیل رقم ( :١- ٥

 ,(PANS-METالمقترحة، األرصاد الجویة إجراءات خدمات المالحة الجویة :٢- ٥

Doc xxxx(  في الطبعة األولى) ٢٠١٩موعد أقصاه عام( 

التعدیالت التبعیة، إن وجدت، على المالحق أو إجراءات خدمات المالحة الجویة  :٣- ٥
 .األخرى

 —انتهـى  —


