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  إجتماع شعبة التحقيق في الحوادث
 )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨لى إ ١٣من ، مونتريال
  

  الثانيالعدد   ١٤/١٠/٢٠٠٨
  

استعراض موجز للعمل   تحتوي على   سوف   و .أيام االجتماع  طوالفي وقت مبكر من صباح كل يوم عمل          نشرة ال تصدر
وتعـد   . ذات الصلة والمعلومات المناسبة األخرى  االصداروميبرنامج عمل  و،الذي أنجز في اليوم السابق من االجتماع 

  .النشرة الوسيلة الرئيسية لمخاطبة المشاركين بشأن المسائل ذات االهتمام العام المتعلقة باالجتماع
  معلومات مقدمة للمندوبين

ى قاعة الجمعية   يتاح حاليا كتيب عنوانه معلومات عامة للمندوبين في محل توزيع الوثائق في المدخل ال               -١
  .08AIGdiv/int.icao.www://httpكما أنه متاح أيضا على موقع االجتماع على شبكة االنترنت . العمومية

، أرقـام  7.45  الغرفـة ، من مكتب أمين االجتماع، حسب الطلب،ويمكن الحصول على معلومات أخرى   -٢
  .8189 أو 6325، 8146 الهواتف الداخلية

  ٢٠٠٨  أكتوبر١٣ وم االثنين يملخص التقدم المحرز في
  . في قاعة الجمعية العمومية٩,٣٠عقد االجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود في الساعة   -٣
 في قاعة الجمعية العمومية وأكملت النظر في بنـود          ١٠,٠٠عقدت الجلسة العامة االفتتاحية في الساعة         -٤

رئيسا لالجتماع بناء على ترشيح من ألمانيا، وانتُخب        ) نداك(ستوس  . وانتُخب السيد ن  . (AIG/08-O/B-1)جدول أعمالها   
) األرجنتـين (انغروبا  . د. نائبا أوال للرئيس بناء على ترشيح من ايرلندا وانتُخب السيد ج          ) سنغافورة(تشان  . ك.السيد و 

  .نائبا ثانيا للرئيس بناء على ترشيح من المملكة المتحدة
وأقر االجتماع خطة تنظـيم  . AIG/08-WP/1مقدم في ورقة العمل  أقر االجتماع جدول األعمال كما هو         -٥

  .AIG/08-WP/21أعمال االجتماع وترتيباته التنظيمية العامة حسبما ترد في ورقة العمل 
 من جدول األعمال، الفـصل األول       ١-١ ونظرت في البند     ١١,٣٠اجتمعت اللجنة الجامعة في الساعة        -٦

ونوقش أيضا تعديل للقائمة    .  لتعريف حادث وتوصية لتأمين السالمة وواقعة خطيرة       ، وناقشت  التعديالت   ١٣من الملحق   
  .١٣للملحق ) ج(بأمثلة عن الوقائع الخطيرة في االضافة 
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، التحقيق فـي الحـوادث وفـي        ١-٢-١ ونظرت في البند     ١٥,١٠عاودت الجلسة االنعقاد في الساعة        -٧
وجـرى  .  الى قاعدة دولية فيما يتعلق بالتحقيق في الوقائع الخطيرة    ١-١-٥الوقائع الخطيرة وناقشت رفع مستوى الفقرة       

وفي هذا الـصدد جـرت أيـضا    . أيضا بحث نص جديد يهدف الى اتاحة قدر من المرونة للدول لضبط مدى أي تحقيق       
  .١٦,١٠ورفعت الجلسة في الساعة . مناقشات بشأن التحقيق في الحوادث في قطاع الطيران العام

  ١٤/١٠/٢٠٠٨الجلسة الصباحية يون الثالثاء برنامج عمل 
  : من جدول األعمال على النحو التالي٢-١ في اطار البند رقم ٢-٢-١سينظر االجتماع في البند   -٨

 WP/4   ورقات العمل  
  WP/24 
  WP/50 

  : من جدول األعمال على النحو التالي٢-١ في اطار البند رقم ٣-٢-١سينظر االجتماع في البند   -٩
 WP/5   قات العملور  
  WP/25 
  WP/38 
  WP/51 
  IP/2  

  : من جدول األعمال على النحو التالي٢-١ في اطار البند رقم ٤-٢-١سينظر االجتماع في البند   -١٠
 WP/6   ورقات العمل  
  WP/52 

  ١٤/١٠/٢٠٠٨بعد ظهر يوم الثالثاء برنامج عمل جلسة 
  :األعمال على النحو التالي من جدول ٣-١سينظر االجتماع في البند رقم   -١١

 WP/7    العملورقة  

  : من جدول األعمال على النحو التالي٤-١سينظر االجتماع في البند رقم   -١٢
 WP/8   ورقات العمل  
  WP/27 
  WP/61  
  WP/39 
  WP/53 
  IP/3 

  التسجيل
توجيهـات  ، Doc 8143-AN/873/3توخيا لمساعدة المشاركين في تعبئة نماذج التسجيل وفقـا للوثيقـة     -١٣

  : ، ينبغي استخدام التعاريف التاليةالجتماعات المالحة الجوية من نوع الشعبة والنظام الداخلي لعقدها
ـ  ويوجد منـدوب  ). الدولة العضو تعني دولة متعاقدة ممثلة في االجتماع( يعني الممثل الرئيسي للدولة العضو المندوب 

  .واحد لكل وفد
  .يعني ممثال للدولة العضو مخوال للعمل بالنيابة عن المندوبالمناوب ـ 

  .يعني ممثال للدولة العضو مخوال بالعمل نيابة عنها لمساعدة المندوبالمستشار ـ 
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يعني شخصا يحضر االجتماع بوصفه ممثال لدولة غير متعاقدة أو منظمة دولية أو هيئـة أخـرى دعاهـا    المراقب ـ  
  .جتماع بدون حق التصويتالمجلس للمشاركة في اال

  وثائق التفويض
. نود أن نذكّر المندوبين بضرورة ايداع وثائق التفويض الخاصة بهم بدون تأخير لدى مكتب التـسجيل                 -١٤

ويرجى من المندوبين والمناوبين والمستشارين والمراقبين الذين لم يسبق أن قاموا بالتسجيل أن يقوموا به شخـصيا فـي     
  .قع مكتب التسجيل في الطابق األولوي. أقرب وقت ممكن

ال يجوز ألفراد الجمهور بدون وثائق تفويض القيام بالتسجيل ولكن يجوز لهم حضور أي جلسة لم يعلن                 -١٥
وسيوضع، عندما يكون ذلك مالئما، اعالن بأن أي جلسة قد أغلقت، وذلك في مكـان بـارز علـى بـاب              ". مغلقة"أنها  

ي ألفراد الجمهور الحضور الى مكتب التسجيل بغية الحصول على تصريح مرور خاص             وينبغ. قاعة االجتماع ) أبواب(
  .يمكّنهم من دخول قاعة الجمعية العمومية، حيث توجد مقاعد محجوزة كي يستخدموها

  تقديم ورقات العمل لينظر فيها االجتماع
معالجـة إال   لل،٢٦/٩/٢٠٠٨ وفي موعـد أقـصاه   ٢٩/٨/٢٠٠٨أي ورقة عمل تصل بعد      لن تخضع،     -١٦

وعلى نفس المنوال ستُنـشر ورقـات   ). ٢٥/١/٢٠٠٨ بتاريخ SD 37/1-08/3انظر كتاب المنظمة (باللغة التي قُدمت بها 
  .العمل التي ترد في أثناء االجتماع باللغة أو اللغات التي قُدمت بها فقط

  أجهزة الترجمة الفورية
  : لغتكموام زر اختيار اللغات الفرصة لتختارويعطيك. تحت حافة الطاولة وحدة تحكّم صوتيةيوجد   -١٧

  صفر  ) القاعة (المتحدث  
  ١  اللغة االنجليزية  
  ٢  اللغة الفرنسية  
  ٣  اللغة االسبانية  
  ٤  اللغة الروسية  
  ٥  اللغة الصينية  
  ٦  اللغة العربية  
  تنظيم المقاعد

توخيا لتوفير المـستوى األمثـل   و. يستند تنظيم المقاعد في أثناء االجتماع على سجالت ما قبل التسجيل       -١٨
  :لتنظيم المقاعد في قاعة الجمعية العمومية، استُخدمت االرشادات التالية لتوزيع المقاعد على الدول

مقعدين على الطاولة، وما يصل الى مقعدين للمستشارين خلف المقعـدين       ب تحظى  : مشاركين أو أقل٤الدول التي لها 
  الرئيسيين

 مقاعد للمستشارين خلف المقاعـد  ٣مقعدين على الطاولة، وما يصل الى      ب تحظى  :ين أو أكثر مشارك٥الدول التي لها 
  الرئيسية

وندعو الدول التي لها أكثر من خمسة مشاركين الى االستفادة من المقاعد االضافية المتاحة في آخر قاعـة المـؤتمرات                    
 ٧ ويمكن الوصول اليه باستخدام المصعد رقـم     .وفي معرض المراقبة الموجود في الدور الخامس في مركز المؤتمرات         

  . أو عن طريق السلّم الواقع مباشرة أمام قاعة الجمعية العمومية في الدور الرابع٨أو المصعد رقم 
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 أال يغيـر   جـدا  مـن المهـم   في قاعاتنا للمـؤتمرات   وبسبب نظام الميكروفون المعتمد على الكمبيوتر       -١٩
تـصال بأحـد أعـضاء أمانـة     وإن كانت هناك حاجة الى إجراء تغيير يرجـى اال . المندوبون مقاعدهم المخصصة لهم   

  .االجتماع
  .يجب عدم ترك الوثائق أو الممتلكات الشخصية األخرى في منشآت المؤتمر ليال  -٢٠

  المناسبات االجتماعية
دوبين في   في استراحة المن   ١٤/١٠/٢٠٠٨يدعى جميع المشاركين الى حفل استقبال يجري يوم الثالثاء            -٢١

  .١٩,٠٠ حتى الساعة ١٧,٣٠الطابق الثالث من الساعة 
تم وضع بطاقات الدعوة في صناديق التوزيع ولكن، في حالة السهو، فإن الغرض من هذا االعالن هـو      -٢٢

  .ابالغ من يحضرون االجتماع بأنهم جميعا مدعوون لحفل االستقبال المذكور أعاله

  - انتهى -


