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  للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

  ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

  تنظیم االجتماع
  (مقدم من األمانة العامة لالیكاو)

  

 المقدمة -١

وتأتي هذه ). ٢٠١٤( رصاد الجویةألا جتماع شعبةجریت الأُ التي  الترتیبات التنظیمیةثیقة تصف هذه الو  ١- ١
من نوع الشعبة  المالحة الجویة اجتماعاتإلى  توجیهاتبعنوان  )Doc 8143(الوثیقة  في الواردة تلك ضافة إلىالترتیبات باإل

أعمال اجتماعات صریف ت بخصوص لمجلسات اتوجیهبعنوان  )Doc 7986( الوثیقةو  ،صریف أعمالهاالنظام الداخلي لتو 
  .االیكاو

  الخطة التنظیمیة -٢
التي التنظیمیة لالجتماع  لخطةة انیوالمنظمات الدولیة المع غیر المتعاقدةإلى كل الدول المتعاقدة و  ترسلأُ  ١- ٢

، إن وجدت، اطلب تعلیقاته ، مع٤/١٠/٢٠١٣بتاریخ  SD 40/1-13/68طي كتاب المنظمة ، ٢٧/٥/٢٠١٣المجلس في أقرها 
 إلقرارها رصاد الجویةألاإلى اجتماع شعبة  المقدمةیة التنظیمة خطوترد في مرفق هذه الوثیقة ال. ها لهذه الخطةقبولمدى  بشأن

  رسمیة.بصورة 
  .جمیع بنود جدول األعمال لمعالجةلجنة واحدة  بتشكیلالخطة  وتقضي ٢- ٢
بدون لكن و  ،جدول األعمالوالوقت المتوقع إلنجاز كل بند من بنود  المتوقع تظهر الخطة معدل العملو  ٣- ٢

الخطة على المدخلة  تعدیالتوف تحدد ال. وسحدةعلى بند التي سوف تستغرقها مناقشة كل  الدقیقة الزمنیةفترات التحدید 
 المدخلة على تغییراتالباالجتماع یخطر . وسوف )٤التنسیق (انظر الفقرة جانب مجموعة االجتماع حسب الضرورة من خالل 

  ).٤-٦ النشرة الیومیة ( كما هو موضح في الفقرة الخطة من خالل
 توجیهات) بعنوان Doc 8143من الوثیقة ( الجزء الثالث من ٥- ٧و ٤- ٧و ٣- ٧الفقرات سترعى االنتباه إلى یُ و  ٤- ٢

یرى أنها إضافیة تشكیل مجموعات  بخصوص اصریف أعمالهالنظام الداخلي لتو من نوع الشعبة  المالحة الجویة اجتماعاتإلى 
  .نةلتسهیل عمل اللجضروریة 

 عقد االجتماع -٣

یومي  العالمیة لألرصاد الجویة لمنظمةالتابعة ل ألرصاد الجویة للطیرانا لجنةتنظمه  نيف مؤتمرعقد نسوف ی ١- ٣
صباحًا  ١٠,٠٠الساعة في  مونتریال في االیكاو في مقرجتماع لال االفتتاحیة العامةالجلسة عقد نسوف تو . ٨/٧/٢٠١٤و ٧

في صباحًا  ٩,٠٠ ساعةال في الوفود عقد جلسة لرؤساءنست االفتتاحیة العامةالجلسة  قبلو . ٩/٧/٢٠١٤ الموافق األربعاء یوم
 الخامسة عشرة للجنة الدورةعقد نوست االجتماع. عملأسالیب و  تنظیمالمتعلقة ال المختلفة المسائل اإلداریة لمناقشة نفس الیوم
  .١٦/٧/٢٠١٤و ١٥یومي  األرصاد الجویة للطیرانالمعنیة ب
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 مجموعة التنسیق -٤

إلى  توجیهاتالوثیقة في  الجزء الثالثمن  ٦- ٧ لفقرةا الواردة في لتوجیهاتلفقا و  تنسیق مجموعةوف تشكل س ١- ٤
بعد مختصرة  جلسة قدوسوف تع .)Doc 8143( أعمالهاصریف النظام الداخلي لتو من نوع الشعبة  المالحة الجویة اجتماعات

تقدم باستمرار  التنسیق مجموعةرصد وسوف ت. لذلك دعت الضرورةإذا ، االجتماع أعمال لتنسیق كل یوم بقلیل ساعات العمل
  .یةالمستقبل هااحتیاجاتو  هاوخطط یةیومال نشطةبشأن األ اللجنةتصدرها التقاریر التي  أساس على األعمال

 ساعات العمل -٥

 :كما یلي جلساتال ساعات عملتكون قترح أن یُ ، االجتماعات السابقة رباتج في ضوء ١- ٥

   ١٢,٣٠إلى  ٩,٣٠من   – الصباح
  .١٧,١٥الساعة في  تنسیقمجموعة ال عقد جلسةنوت ١٧,٠٠إلى  ١٤,٠٠ من  -  بعد الظهر

 .بعد الظهرصباح و ي الجلست منتصف في القهوةتناول ل استراحة قصیرة تكون هناكوف سو 

 االجتماع وثائق -٦

  www.icao.int/meetings/METDIV14 على العنوان لالیكاواإللكتروني على الموقع  الجتماعا وثائق تُنشرسوف  ١- ٦
 بشكل مستمر.

  فقط. لجلسات العامةلجدول األعمال  صدریو  ٢- ٦
ترتیبات و  األعمالعن تقدم  بیانات موجزةتضمن ت یومیة نشرةاإللكتروني  موقعالیوم على  كل وتُنشر ٣- ٦
  .تعنیهمالتي  وغیرها من المسائلها المندوبون فیالتي یشترك  والمهام الجتماعا
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  المرفق
  )٢٠١٤اجتماع شعبة األرصاد الجویة (

  الخطة التنظیمیة

جدول  بند الهیئة
 األعمال

  ٢٠١٤یولیو 

  الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد السبت الجمعة الخیس األربعاء الثالثاء االثنین
١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ 

 P          P     الجلسة العامة

   R            ١-١ لجنة األرصاد الجویة

 ٢-١            R   

 ٣-١            R   

 ٤-١            R   

 ١-٢            R   

 ٢-٢            R   

 ٣-٢            R   

 ٤-٢            R   

 ١-٣            R   

 ٢-٣            R   

 ١-٤             R  

 ٢-٤             R  

 ١-٥            R  

 ٢-٥             R  

 ٣-٥             R  

           TC TC المؤتمر الفني للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة

   C C         لجنة األرصاد الجویة للطیران التابعة لمنظمة الطیران 
  

P   —  الجلسة العامة   
R  —  استعراض مشروع التقریر 
  البنود المشتركة بین االیكاو والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  —       
     TC  —  المؤتمر الفني للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  
C  —   لدورة الخامسة عشرة للجنة األرصاد الجویة للطیران  

  –انتهـى  –


