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٣٠/١٠/٢٠١٢  EB 2012/57  
خطة الطیران نموذج  االیكاو ل بشأن األعمال تنسیقل اً االیكاو تنشئ مركز 

 ٢٠١٢لعام 
 وتعتبر . على الصعید العالمي طة االیكاو للطیرانخالصیغة الجدیدة لاستخدام  ١٥/١١/٢٠١٢ یبدأ في یوم - ١

ث الشكل النموذجي الحالي لخطة االیكاو للطیران ضروریة لتحدی ٢٧/٥/٢٠٠٨التغییرات التي اعتمدها مجلس االیكاو في 
مراعاة باحتیاجات الطائرات الحدیثة ذات القدرات المتقدمة والمتطلبات المتطورة للنظم اآللیة إلدارة الحركة الجویة، مع  للوفاء

 النظم الحالیة.المواءمة مع الحاجة إلى 
ومقدمي خدمات المالحة الجویة الذین یعتمدون على بالنسبة للدول وصناعة الطیران  كبیراً  ذلك تغیراً  لویشك - ٢

من  هاما یتصل بوتنظیمها بصورة سلیمة مع تقدیم خطط الطیران وقبولها وُیّعد . نتظمالم لتشغیل البینيالالزم لالتطابق العالمي 
 .تشغیل الرحالت الدولیة بشكل آمن وفعالفي  من العناصر األساسیةمعلومات 

في التوقیت  الالزمة اإلجراءاتخدمات المالحة الجویة وهیئات الدول اتخذت لماضیة، السنوات األربع اوخالل  - ٣
 .لخطة الطیران ةالجدیدصیغة الستیعاب اآللیة ونظم معالجة بیانات الطیران الالبرامج تحدیث ل المناسب

تحاد الدولي المستوى العالمي، قامت االیكاو بالتعاون مع االتنفیذ خطة الطیران الجدیدة على مدى ولرصد  - ٤
 .كنداب مونتریالفي وذلك في مقر االیكاو  ،للتنسیق بإنشاء مركز عالمي منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةو للنقل الجوي 

عالمیة التنسیق الجهة بمثابة  ٢٠١٢خطة الطیران لعام األعمال المتعلقة ب مركز االیكاو لتنسیقوسیكون  - ٥
العالمیة.  الطیران رحالتإجراءات ه الدول بخصوص تحرز رصد التقدم الذي ل هدفه في ویتمث ،لتبادل المعلومات عن التنفیذ

 .بین الدول ومقدمي خدمات المالحة الجویة والمشغلین في تنسیق األعمالمركز المساعدة هذا ال قدمسیُ كما 
 األنشطة مقدمي خدمات المالحة الجویة والمشغلین بجمع المعلومات عن تطور أن تكلفویرجى من الدول  - ٦

صیغة عن المشاكل المطروحة فیما یتعلق باستخدام الفضًال عملیات في دولهم، ال وعن المستوى الذي وصلت إلیه یةالتنفیذ
عن طریق  ٢٠١٢خطة الطیران لعام  األعمال بشأن مركز االیكاو لتنسیقإلى هذه المعلومات تقدیم لخطة الطیران، ثم  ةالجدید

 .عملیاً  یمكن سرع مالكتروني بأالبرید اإل

الرابعة ودقیقة واحدة  الساعة في ٢٠١٢ نوفمبر ١٣ من مدار الساعة اعتباراً  علىوسیعمل مركز التنسیق  - ٧
 الثالثة وتسع وخمسین دقیقة صباحاً  الساعةفي  ٢٠١٢ نوفمبر ١٦حتى  )UTC( للتوقیت العالمي المنسق وفقاً  )٤:٠١( صباحاً 

 fpl2012@icao.int :لكتروني التاليرید اإلواسطة البویمكن االتصال بالمركز ب ،(UTC) العالمي المنسقللتوقیت  وفقاً ) ٣:٥٩(
في الحاالت الهاتف ، كما یمكن االتصال به عبر أو عن المشاكل المطروحة آخر التطورات في األنشطة التنفیذیةبالغ عن لإل

 .5839-954-514 1+: على الرقم التاليالطارئة األخرى 

 اإلنترنت المخصص والمشاكل المطروحة على موقعالتطورات في األنشطة التنفیذیة آخر وسیجري تحدیث  - ٨
 .http://www.2.icao.int/en/fits/Pages/home.aspx تنفیذ خطة االیكاو للطیران على العنوان التالي:أنشطة  رصدل

لدیها  ةالحة الجوی، ینبغي للدول أن تكلف مقدمي خدمات المللجهات المنتفعةمزید من المساعدة الولتوفیر  - ٩
 . ذلكقادرین على  صبحونلقبول خطة الطیران الجدیدة بمجرد ما ی ماستعدادهمدى  ّینیب لطیارینل نوتام بإصدار إعالن

  صدرت بموجب السلطة المفوضة لألمین العام
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