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  ندوة المالحة القائمة على األداء : الموضوع
  ١٩/١٠/٢٠١٢إلى  ١٦مونتريال، 

هذا الكتاب حسب ما هو مطلوب في  تعميم) أ :جراء المطلوبإلا
   ٣١/٥/٢٠١٢ين المشاركين بحلول يخطة الحضور وتع) ؛ ب٤الفقرة 

  ية طيبة وبعد،تح
منظمتكم للمشاركة في ندوة المالحة القائمة على األداء التي تعقدها منظمة الطيـران  /يشرفني أن أدعو حكومتكم -١

ينصب فيه الندوة معرض لصناعة الطيران سينظم على هامش و. في مونتريال ٢٠١٢أكتوبر  ١٩ إلى ١٦من ) االيكاو(المدني الدولي 
 .األداءحة القائمة على المالأدوات نشر  التركيز على

لتسهيل معرفة أكبر  جهودها لزيادة الوعي بالقدرات المتطورة لألجهزة المالحية إطارفي الندوة  هتنظم االيكاو هذو -٢
 األهداف العالمية للمالحة القائمة: ١١-٣٧لقرار الجمعية العمومية رقم  طبقاتنفيذها واستخدامها بسبل نظام المالحة والمقدمة ل قدراتالب

ستشـمل  كمـا  في هذا المجـال  رف االمع دلابالشركاء في مجال الطيران فرصة بالغة األهمية لتووستتيح الندوة للدول . على األداء
. في الصناعة وااليكاوالجهات المعنية الرئيسية والتنظيمية لقواعد اضع مسؤولة عن وتقدمها منظمات دولية وإقليمية وهيئات سعروضا 

ستركز إحداهما  حيثخدمات الترجمة الفورية،  فيهاالندوة التي ستوفر لقتي عمل باللغة االنجليزية، إلى جانب سيجري أيضا تنظيم حو
 .معلومات بشأن الندوةمزيد من ال) ألف(رد في المرفق يو. على إدارة الحركة الجوية والثانية على عمليات الطيران

وسـيطلب مـن جميـع    ، كـل دولـة  من لمشاركين من االثنين التسجيل  رسمه سيلغى أود أن أحيطكم علما بأنو -٣
 .باستثناء المحاضرين المدعوين، تسديد رسم التسجيل ،اآلخرين الحاضرين

منظمـتكم ترغـب فـي    /كانت حكـومتكم  إذاما بفي أقرب وقت ممكن  فادتيما تفضلتم بإ إذا لكم وسأكون ممتنا -٤
صـبهم  امنبالذين سيحضرونها ومسؤول من المسؤولين وموافاتي باسم كل المالحة القائمة على األداء بشأن االيكاو  المشاركة في ندوة

أن ترد رسـالة  التأكد من يرجى و. كانوا سيشاركون مقابل تسديد الرسم إذامن قبل دولتكم للمشاركة مجانا أو مرشحين كانوا  إذاما بو
: علـى العنـوان   إشـعاركم إرسـال   فضـل وي. منظمـتكم هيئـتكم أو  مع الرسالة الرسمية مـن  لنموذج التسجيل  ةالمرافقالترشيح 

PBNSymposium@icao.int  . وبما أن هذه الندوة ستعالج مواضيع تهم الخبراء الفنيين والتشغيليين معا، فأنني سأكون ممتنا أيضـا 
  .في المشاركة قد توجد لديهم الرغبةاألشخاص في دولتكم الذين  وأهذه المعلومات على جميع المنظمات بتعميم ما تفضلتم  إذا لكم

  .بقبول فائق االحترامسيادتكم  وتفضلوا
  ريمون بنجامان  
  لاليكاو األمين العام  

  :المرفق
  ساسية األمعلومات ال
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 AN11/45.1-12/17بكتاب المنظمة مرفق 

  ندوة المالحة القائمة على األداء

  معلومات أساسية

أكتـوبر   ١٩إلـى   ١٦ستعقد منظمة الطيران المدني الدولي ندوة المالحة القائمة على األداء في مونتريال مـن   - ١
ة الطيران ينصـب  معرض لصناع سينظم ،يومالوعلى هامش الندوة التي ستستغرق ثالثة أيام ونصف .  ٢٠١٢

 .فيه التركيز على استخدام أدوات المالحة القائمة على األداء

المالحة بين عالقة ال بشأناليكاو خاصة بالمالحة القائمة على األداء ول جديدة وسيتم تبادل المعلومات بشأن وثائق - ٢
الندوة العالمية لصناعة في عرض مؤخرا وهو مفهوم وحزم التحسينات في منظومة الطيران، القائمة على األداء 

فيما يخـص  وستبرز الندوة أيضا الوضع الراهن .  ٢٠١١سبتمبر  ٢٣إلى  ٢٠عقدت من انالمالحة الجوية التي 
من أجـل   المقبلةاإلجراءات  بلورةبالتنفيذ وذات الصلة المشاكل د يالمالحة القائمة على األداء وتحدتطبيق مفهوم 
 .خدمات الترجمة الفورية أثناء الندوة قدموست.  يةالتنفيذتقوية األنشطة 

، فنيتين تكون المشاركة العملية فيهما مشاركة فعلية ويستخدم التوقيت الحقيقـي وسيجري أيضا تنظيم حلقتي عمل  - ٣
.  وستنظمان باللغـة االنجليزيـة   على إدارة الحركة الجوية واألخرى على عمليات الطيران إحداهماحيث ستركز 

المجال الجوي واجراءات مراقبة الحركة الجوية :  تم تغطيتها في حلقتي العمل ما يلييوستشمل المواضيع التي س
 الموافقـة علـى  مراقبة الحركـة الجويـة و  أجهزة ومتطلبات دعم  نارالطيوتصميم اإلجراءات وإدارة معلومات 

 .عمليات الطيران والترخيص

فـإن المعلومـات العامـة     ،البرنامج النهائيوللحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بالندوة، بما في ذلك  - ٤
سعار ستكون متاحة قريبا على موقـع  األالفنادق والحجز في ورسوم التسجيل واإلجراءات والمعلومات المتعلقة ب

ونوصي بإجراء .  Symposium-/Meetings/PBNhttp://www.icao.int : على العنوان التاليعلى االنترنت لندوة ا
 .الترتيبات مبكرا بشأن السفر والحجز في الفنادق لحضور الندوة

  ـ انتهـى ـ
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