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  المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجوية
   ٢٠١٢نوفمبر  ٣٠إلى  ١٩مونتريال، من 

  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  جدول األعمال

 ،النظم وتشغيلها البينـي وتنسـيقها  بين تكامل ال موضوعستراتيجية التي تعالج الالمسائل ا  :من جدول األعمال ١البند 
  للطيران المدني الدولي" المجال الجوي الواحد"مفهوم وصوالً إلى 

  إطار التخطيط العالمي — (GANP)الخطة العالمية للمالحة الجوية   :١-١
   “حزم التحسينات في منظومة الطيران”منهجية ومضامين   )أ

  خريطة طريق االتصاالت  )ب
  الجوية خريطة طريق المالحة  )ج
  خريطة طريق االستطالع  )د
  خريطة طريق الكترونيات الطيران   )ه
  خريطة طريق إدارة معلومات الطيران   )و

  تحسين أداء المطارات  –عمليات المطارات   :من جدول األعمال ٢البند 
  سعة المطارات   :١-٢
السالمة مراعاة طريقة عملية لتحسين أداء المطارات مع  –المالحة القائمة على األداء   : ٢-٢

  والكفاءة

علـى  القابلة للتشغيل البينـي  من خالل إدارة عالمية للمعلومات  –والبيانات  البينيالتشغيل   :من جدول األعمال ٣البند 
   مستوى المنظومة

 (SWIM) المنظومةتحسين األداء من خالل تطبيق إدارة المعلومات على مستوى   :١-٣
تحسين األداء التشغيلي من خالل معلومات الطيران والمعلومات عن تدفق الحركة فـي    :٢-٣

  (FF-ICE)إطار بيئة تعاونية 
   (AIM)تحسين الخدمة من خالل إدارة المعلومات المالحية الرقمية   :٣-٣
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  من خالل إدارة الحركة الجوية على أساس تعاوني وعالمي –والكفاءة المثلى  السعة  :من جدول األعمال ٤البند 

اإلدارة الفعالة للمجال الجوي وتحسين أداء تدفق الحركة من خالل اتخاذ القـرار علـى     :١-٤
  أساس تعاوني

  للمجال الجويالديناميكية لالستعماالت الخاصة اإلدارة   : ٢-٤
طة المعلومات المتكاملة عن األرصـاد  بواسفي المسائل التشغيلية القرارات اتخاذ تعزيز   :٣-٤

   الجوية

  من خالل العمليات القائمة على المسار  – التي تتسم بالكفاءةمسارات الطيران : من جدول األعمال ٥البند 
  وتحديد الطرق الجوي تنظيم المجال تحسينمن خالل تحسين العلميات   :١-٥
  للحركة من خالل عملية رباعية األبعاد قائمة على المسار التنسيق الزمني تحسين    :٢-٥
  النزول والمغادرة خطوط سير عملياتلية في اعالمرونة والف تعزيز  :٣-٥

  التوجه المستقبلي : من جدول األعمال ٦البند 
  تنفيذ الخطط والمنهجيات  :١-٦
الدولية مـن أجـل   النهج الخاص بإعداد القواعد القياسية والتوصيات  –التوحيد القياسي   : ٢-٦

  "المجال الجوي الواحد"مفهوم 

  -انتهى  -


