
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  النشرة الیومیة

 

 

  

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الرابعالعدد   
  ٢٧/٩/٢٠١٣  

 علــى وتحتــوي ،العمومیــة الجمعیــة انعقــاد طـوال عمــل یــوم كــل صــباح مــن مبكـر وقــت فــي الیومیــة االیكــاو نشــرة تصـدر
 اإلعالنات عن فضال بق،ساال الیوم في العمومیة الجمعیة ألعمال وموجز ،صدورها یوم في تعقد التي جتماعاتلال زمني جدول
  .العامة
  ٢٧/٩/٢٠١٣ ،الجمعة: جتماعاتاال جدول

  بالطابق الرابع ١ قاعةال  ٩,٠٠ الساعة  للجنة التنفیذیة الخامسةالجلسة 
  المؤتمرات بمبنى

  بالطابق الرابع ٢ قاعةال  ٩,٠٠ الساعة  للجنة الفنیة الثانیةالجلسة 
  المؤتمرات بمبنى

 الرابعبالطابق  ٢القاعة   ١٤,٠٠ الساعة  ةالفنیللجنة  الثالثة الجلسة
  المؤتمرات بمبنى

 األولبالطابق  ٣القاعة   ١٤,٠٠ الساعة  القانونیةللجنة  الثانیةالجلسة 
  المؤتمرات بمبنى

  جلسات األمس
  للجنة التنفیذیة الثالثةالجلسة 

من جدول األعمال  ١١، في البند ٢٦/٩یوم  ٩,٠٠عقدة في الساعة ننظرت اللجنة التنفیذیة، خالل جلستها الثالثة الم
) على أساس عرض قدمه ٢٠١٢و  ٢٠١١و  ٢٠١٠الجمعیة العمومیة عن السنوات  إلى(تقاریر المجلس السنویة المقدمة 

عن األشهر  اإلضافيوالتقریر  )10001و 9975و Doc 9952رئیس المجلس.  وقد وزعت التقاریر السنویة المذكورة (الوثائق 
على جمیع الدول األعضاء ویمكن االطالع علیها بموقع االیكاو المتاح للجمهور، وكذلك بموقع  ٢٠١٣عام  نالستة األولى م
  .اإلنترنتللجمعیة العمومیة على  والثالثینالدورة الثامنة 

 قسمین تسهیال إلىمن جدول األعمال (حمایة البیئة)، الذي ینقسم  ١٧ثم شرعت اللجنة التنفیذیة في نظرها في البند 
.  وأكملت مداوالتها بشأن القسم األول، الذي تم األحكام العامة والضوضاء ونوعیة الهواء المحلي؛ وتغیر المناخللمناقشة، أي: 

التطورات في مجال الطیران المدني ( WP/25توثیقه في ثالث ورقات عمل رئیسیة مقدمة من المجلس، أي: ورقة  العمل 
 WP/27وورقة العمل  )اهات الحالیة والمستقبلیة الناجمة عن ضوضاء وانبعاثات الطائراتاالتج( WP/26) وورقة العمل والبیئة

).  أحكام عامة والضجیج ونوعیة الهواء المحلي - بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة (
 240و 222و Revision No. 1 163و 106وWP/70 یة: التال اإلضافیةالورقات  إلىكما استند النظر في مشروع البیان الموحد 



 - 2 - 

  

.  ووافقت اللجنة التنفیذیة على تقدیم مشروع البیان الموحد، WP/348وورقة المعلومات  Revision No. 1 327و318 و 297و
  الجلسة العامة العتماده. إلىبصیغته المعدلة على ضوء المناقشة، 

سبع مسائل.  وفي وقت رفع الجلسة، كانت قد  إلىالثاني، الذي تم تقسیمه ثم بدأت اللجنة التنفیذیة النظر في القسم 
 WP/28، الموثقة في ورقة العمل أنواع وقود الطیران البدیل والمستدامقدمت مجموعة من ورقات العمل بشأن المسائل التالیة: 

، ض انبعاثات ثاني أكسید الكربونوخطط عمل الدول ألنشطة تخفی؛ 164و108 و  WP/83المقدمة من المجلس وورقات العمل 
 WP/317و 305و 234و 165و WP/83و المقدمة من المجلس وورقات العمل WP/30الموثقة في ورقة العمل 

(Corrigendum No. 1) الموثقة في ورقة العمل الطیران وتغیر المناخ -ومساعدة الدول ؛ ،WP/31  المقدمة من المجلس
، الموثقة في ورقة العمل التطورات في هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى -ئة وحمایة البی؛ WP/176وورقة العمل 

WP/32  الموثقة في ورقة العمل ومبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخيالمقدمة من المجلس؛ ،WP/33  المقدمة من المجلس؛
 250و WP/234 المقدمة من المجلس وورقات العمل WP/29، الموثقة في ورقة العمل والتدابیر القائمة على آلیات السوق

عرض ورقات العمل المتبقیة بشأن التدابیر القائمة  إرجاءضمن ورقات أخرى.  وتمت الموافقة على  350و 275و 272و 258و
رة في ، التي قدم فیها المجلس مشروع بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمWP/34على آلیات السوق وورقة العمل 

المقبلة، التي ستناقش فیها اللجنة التنفیذیة مسألة تغیر المناخ بأكملها على  ةالجلس إلىتغیر المناخ،  -مجال حمایة البیئة 
  أساس ورقات العمل المذكورة وورقات المعلومات ذات الصلة بها.

  الجلسة األولى للجنة الفنیة
برئاسة السید أزهر الدین عبد  ٢٦/٩/٢٠١٣یوم الخمیس  ٩,٠٠عقدت اللجنة الفنیة جلستها األولى في الساعة 

الرحمن (مالیزیا).  وانتخبت اللجنة السید بیوتر أولوفسكي (بولندا) نائبا أوال للرئیس والسید لویس كویمبرا بوش (بولیفیا) نائبا 
  ثانیا للرئیس.

 ٢٠١٠جمعیة العمومیة عن السنوات ال إلىمن جدول األعمال (تقاریر المجلس السنویة المقدمة  ٢٦وفي اطار البند 
السالمة. المالحة الجویة، عرضا عن أنشطة االیكاو في مجال  إدارة)، قدمت السیدة نانسي غراهام، مدیرة ٢٠١٢و  ٢٠١١و 

لك .  وأحاطت اللجنة الفنیة علما بتاإلنترنتوسیتاح االطالع على العرض بموقع الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة على 
 اإلضافيوالتقریر  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠الجمعیة العمومیة عن السنوات  إلىاألجزاء من تقاریر المجلس السنویة المقدمة 

  .٢٠١٣عن النصف األول من عام 
السیاسة العامة وبدأت  - من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٢٧ثم نظر اللجنة الفنیة في وأكملت عملها بشأن البند 

من جدول  ٢٨التوحید القیاسي.  وستواصل اللجنة الفنیة في جلستها القادمة مناقشة البند  - : سالمة الطیران ٢٨مناقشة البند 
  األعمال.

في  ٢٧/٩/٢٠١٣یوم الجمعة  ١٤,٠٠وفي الساعة  ٩,٠٠ستعقد الجلستان الثانیة والثالثة للجنة الفنیة في الساعة 
  بمبنى المؤتمرات.بالطابق الرابع  ٢القاعة 

  اإلداریةاألولى للجنة لسة الج
، برئاسة السید بییر تانكام ٢٦/٩/٢٠١٣یوم الخمیس  ٨,٤٠جلستها األولى، التي بدأت في الساعة  اإلداریةعقدت اللجنة 

  (الكامیرون).  وافتتح رئیس المجلس الجلسة.  وقام أمین اللجنة، السید راهول بهاال، بتقدیم المسؤولین من األمانة العامة.
ث غارسیا (إكوادور) نائبة ثانیة للرئیس، بعد أن ین السید سانجیف غاوتام (نیبال) نائبا أوال للرئیس والدكتورة الیزابتم تعیی

  نیة التعینین كلیهما.رشحتهما بلجیكا.  وقامت الصین بتث
لمحة  ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤قدم السید روبرتو كوبیه غونزالیس، رئیس المجلس، في تقدیمه مشروع المیزانیة للسنوات 

خمسة  إلىبصفة خاصة في بیانه على أنه تم توسیع نطاق المیزانیة  مشروع المیزانیة.  ورّكز إعدادشاملة للعوامل التي أثرت على 
) التنمیة ٤) األمن والتسهیالت و(٣) سعة المالحة الجویة وكفاءتها و(٢) السالمة و(١) أهداف استراتیجیة وهي: (٥(
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تركیزا أدق من المیزانیات السابقة.  والحظ في بیانه أن هذه  أعطیت) حمایة البیئة، وبذلك ٥وي و(االقتصادیة للنقل الج
كأساس.  وأوضح أیضا أن نظام  ٢٠١٣المیزانیة توضع بدون زیادة في اشتراكات الدول األعضاء باستخدام اشتراكات عام 

  لفترة الثالثیة المقبلة.سیستمر في ا ٢٠١٠تحدید االشتراكات بعملیتین الذي ُبدئ في سنة 
  المیزانیة. إعدادبالجهد التعاوني بین األمانة العامة واللجنة المالیة والمجلس في  اإلشادة إلىوانتقل رئیس المجلس 

العمل المعني باالشتراكات.  وترى  بالمیزانیة وال لفریق الحظ رئیس اللجنة أنه لم تتطوع أي وفود لفریق العمل المعني
 إلىیدة أن فریق العمل المعني بالمیزانیة ینطوي على تكرار بسبب أنه تم التوصل بعد مناقشات مستفیضة دول أعضاء عد

ءهما.  وأیدت هذه الغإالعامة والمجلس. ولذلك اقترح أن فریقي العمل هذین ینبغي  األمانةبشأن جمیع أجزاء المیزانیة بین  اتفاق
  ءة عمل اللجنة.ت بأن هذا سیزید كفااالقتراح دول عدیدة علقّ 

بناء على ذلك، ألغیت جمیع االجتماعات التي سبق أن تقرر عقدها لفریق العمل المعني بالمیزانیة وفریق العمل 
  المعني باالشتراكات.

  المخصصة للجنة.   ٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٤٩و ٥٤و ٥٠نوقشت البنود 
  .١٠,٢٠انتهى االجتماع في الساعة 

 ٩,٠٠ الساعةیع بنود اللجنة نوقشت في جلسة الیوم، ألغیت الجلسة التي كان من المقرر عقدها في نظرا ألن جم
  .٢٧/٩من یوم الجمعة 

  .٢/١٠من یوم األربعاء  ١٤,٠٠الساعة ستعقد الجلسة الثانیة للجنة في 

  الرابعة للجنة التنفیذیةالجلسة 
، تقـــدیم ورقـــات العمـــل ٢٦/٩یـــوم  ١٤,٠٠فـــي الســـاعة واصـــلت اللجنـــة التنفیذیـــة، فـــي جلســـتها الرابعـــة المنعقـــدة 

WP/234 68و 83و 272و 350و Revision No. 3  المعروضــة ضــمن الجــزء  التــدابیر القائمــة علــى آلیــات الســوقبشــأن مســألة
یاســات مــن جــدول األعمــال (حمایـة البیئــة) فیمــا یتعلــق بتغیــر المنــاخ.  ثـم ناقشــت اللجنــة البیــان الموحــد  بس ١٧الثـاني مــن البنــد 

ووافقـت علـى أن  WP/34تغیر المناخ المقدم من المجلس في ورقـة العمـل  -وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة 
یجري رئیس اللجنة مشاورات غیر رسمیة مع الوفود بغیة تحسین نص قرار الجمعیة العمومیة المنقح بشأن البیان الموحد المرفق 

  بورقة العمل.
ـــ المقتـــرح الموثـــق فـــي ورقـــات العمـــل التالیـــة المقدمـــة مـــن  اإلجـــراءة التنفیذیـــة، فـــي مـــداوالتها، علـــى وافقـــت اللجن

خطط عمل الـدول ألنشـطة تخفـیض ( WP/30وورقة العمل  )أنواع وقود الطیران البدیل والمستدام( WP/28المجلس: ورقة العمل 
حمایــة ( WP/32وورقــة العمــل  )الطیــران وتغیــر المنــاخ -ل مســاعدة الــدو ( WP/31وورقــة العمــل  )انبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون

مبــادرة األمــم المتحــدة للحیــاد ( WP/33وورقــة العمــل  )التطــورات فــي هیئــات األمــم المتحــدة والمنظمــات الدولیــة األخــرى -البیئــة 
  .)التدابیر القائمة على آلیات السوق( WP/29وورقة العمل  )المناخي

  دیةالثانیة للجنة االقتصاالجلسة 
، بفـــتح بـــاب ســـبتمبر ٢٦یــوم الخمـــیس  ١٤,٠٠بــدأت اللجنـــة االقتصـــادیة جلســـتها الثانیــة، المنعقـــدة فـــي الســـاعة 

  السیاسة العامة. -من جدول األعمال: تنمیة النقل الجوي االقتصادیة  ٤٠النقاش للتعلیقات المتبقیة المتعلقة بالبند 
من جدول األعمال بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي على أسـاس ورقـات  ٤١ثم بحثت الجلسة البند 

بشــأن مــن جــدول األعمــال  ٤٢وتــال ذلــك بحــث واســتكمال النظــر فــي البنــد  349وورقــة المعلومــات  203و 187و WP 71العمــل 
وتـال ذلـك  349وورقة المعلومـات  203و 187و WP 71العمل ورقات  أساساقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة على 
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ورقات  أساسمن جدول األعمال بشأن اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة على  ٤٢بحث واستكمال النظر في البند 
  .321و 315و 295و201 وورقات المعلومات  294و 292و 113و 52و WP 51العمل 

الرصـد والتحلیـل علـى أسـاس ورقـات  -من جـدول األعمـال، بیانـات الطیـران  ٤٣واستكمل أیضا النظر في البند 
  .324و 319و 184و 182و 181وورقات المعلومات  184و 54و WP 53العمل 

  .WP/314من جدول األعمال، عرضت مسائل أخرى في ورقة المعلومات  ٤٤وفي اطار البند 
ت االیكـاو المسـتمرة فـي مجـال النقـل الجـوي ووافقـت علـى مرفـق استأنفت اللجنة استعراض البیـان الموحـد بسیاسـا

  بصیغته المعدلة. WP/55بورقة العمل 

  ٢٠١٣سبتمبر  ٢٧في  لالیكاو العامة األمانة عروض
  .المواضیع الرئیسیة التالیة عروض تتناول العمومیة الجمعیة قاعة بهو في عقدتنس

  (TRIP)استراتیجیة برنامج تحدید هویة الركاب   :الموضوع
، قســـم سیاســـات أمـــن الطیـــران (MRTD)وثـــائق الســـفر المقـــروءة آلیـــا  -ماوریتشـــیو سیتشـــیلیانو، مســـؤول فنـــي   :یقدمه

  والتسهیالت
  (استراحة القهوة الصباحیة) سبتمبر ٢٧  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق العمومیة، الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  (MBM)ئمة على آلیات السوق التدابیر القا  :الموضوع
  سام براند، مسؤول البیئة (التدابیر القائمة على آلیات السوق)، فرع البیئة  :قدمهت

    ١٢,٠٠ الساعة سبتمبر ٢٧  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق العمومیة، الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  (ICORAS)لكربون وتحلیل المعلومات عن ثاني أكسید ا لإلبالغنظم االیكاو   :الموضوع
األساسیة، قسم السیاسات والتحلیالت االقتصادیة وأنا نثاناریان سایناریان، مسـؤول جیروم سیمون، مدیر البنى   :قدمهی

  النماذج)، فرع البیئة إعدادالبیئة، (
  (استراحة القهوة بعد الظهر) سبتمبر ٢٧  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق لعمومیة،ا الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  أجهزة الكمبیوتر
 الطــابق فــي نترنــتاإل مقهــى فــي وطابعتــان" أوفــیس مایكروســوفت" ببــرامجمــزّودة  ركمبیــوت أجهــزة ثمانیــة ســتُتاح

 بریــدال ألغــراض االنترنــت اســتخدام فــي الــراغبین المشــاركین تصــرف تحــت موضــوعة المعــدات وهــذه. المــؤتمرات مبنــى مــن األول
 مبنــى مــن الرابــع الطــابق فــي األعمــال مركــز فــي واحــدة وطابعــة كمبیــوتر أجهــزة ثالثــة ُســتتاح ذلــك، إلــى باإلضــافة. اإللكترونــي
  .المؤتمرات
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  العمومیة للجمعیة اإللكترونیة الوثائق

  العمومیة للجمعیة اإللكترونیة الوثائق
  www.icao.int/a38: يالتال الموقع على العمومیة الجمعیة وثائق یمكن االطالع على جمیع

 سما بإدخال وذلك net-https://portal.icao.int/icao الموقع هذا في علیها االطالع یمكن المرجعیة، للمطبوعات بالنسبة
 بكم الخاصة السر وكلمة المستخدم

  :الوثائق توزیع
 ســاعات وتبـدأ. المـؤتمرات مبنــى مـن الرابـع بالطــابق األعمـال مركـز فــي الوثـائق یـعلتوز  المخصصــة المنطقـة تقـع

 كتــاب فــي الــواردة بالمعلومــات علمــا األخــذ المندوبیـــن مـــن وُیرجــى. ١٧,٠٠ الســاعة إلــى صــباحا ٨,٠٠ الســاعة مــن فیهــا العمــل
، ٢٠١٣ أكتـوبر ٤ إلـى سـبتمبر ٢٤ ال،ـمونتری ،العمومیة للجمعیة والثالثون الثامنة الدورة: الموضوع ،SA-38/1-13/13 المنظمة

 أحــد رغـب وٕاذا. أقصــى كحـد العمومیــة الجمعیـة وثــائق نسـخ مــن مجمــوعتین علـى المشــاركة الوفـود مــن وفـد كــل سیحصـل حیـث
  .نترنتاإل شبكة على لالیكاو العام الموقع خالل من علیها الحصول فیمكن محددة، عمل ورقة على الحصول في المشاركین

  عامة اتإعالن
  ذكریات الدكتور أسعد قطیط   -١
الجمعیـة العمومیـة بالسـوق الحـرة لالیكـاو ومحـل مبیعـات رابطـة المـوظفین.  طـوالمعروضـا للبیـع سیكون الكتـاب   ١-١

دوالر كنــدي  ٣٧,٩٥علــى االنترنــت. وثمــن النســخة ذات الغــالف المقــوى  ویمكــن أیضــا شــراء الكتــاب عــن طریــق موقــع االیكــاو
  دوالر كندي. ٢٣,٩٥ات الغالف الرقیق وثمن النسخة ذ

  الوثائق والممتلكات الشخصیة المتروكة في قاعات االجتماعات  -٢
یرجى من المندوبین عـدم تـرك أي وثـائق فـي قاعـات االجتماعـات.  وقـد وضـعت سـالل خاصـة خلـف كـل قاعـة   ١-٢

ممتلكـات شخصـیة فـي قاعـات االجتماعـات لهذا الغرض.  وفضال عن ذلك، یرجى من المندوبین كذلك عدم ترك أي حقائب أو 
  أو مع الشخص المحاضر بالداخل ألسباب أمنیة وال یمكن أن تعتبر االیكاو مسؤولة عن فقدان مثل هذه األشیاء.

  تشغیل مركز أوراق االعتماد/التسجیل في ایام انتخابات المجلس.  -٣
النتخابــات المجلــس فــي  ٨,٠٠تــه فــي الســاعة الرجــاء مالحظــة أن مركــز أوراق االعتماد/التســجیل ســیوقف عملیا  ١-٣

.  وسوف یستأنف مركـز أوراق ١/١٠النتخابات المجلس في الجلسة العامة یوم  ١٣,٠٠وفي الساعة  ٢٨/٩یوم الجلسة العامة 
  االعتماد/التسجیل عملیاته العادیة بعد اختتام االنتخابات.

  المندوبین قائمة  -٤
 التســجیل مكتــب إخطــار وینبغــي. )http://www.icao.int/a38( الیكــاوالعــام ل عموقــال علــى المنــدوبین قائمــة تشــر نُ   ١-٤

  .العمومیة الجمعیة انعقاد خالل منقحة قوائم وستصدر. القائمة على المدخلة التعدیالت بكافة
    الجلوس ترتیبات  -٥
وعــدد المشــاركین  المشــاركة األعضــاء الــدول عــدد إلــى العامــة جلســةال اجتماعــاتخــالل  الجلــوس ترتیبــات تســتند  ١-٥

   . العمومیة الجمعیة قاعةدرة االستیعابیة لقالو  المسجلین من الوفود
سیخصـــص مقعـــدان لكـــل وفـــد دولـــة عضـــو (الطـــابق الرابـــع بمبنـــى المـــؤتمرات)  ١لالجتماعـــات بالقاعـــة بالنســـبة   ٢-٥

http://www.icao.int/a38
https://portal.icao.int/icao
http://www.icao.int/a38
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ة فــائض مــزودة بقــدرة ، الواقعــة بالطــابق الثالــث بمبنــى المــؤتمرات، كقاعــ٦م القاعــة وستســتخد(أحــدهما بالمكتــب وأحــدهما خلفــه). 
(الطــابق الرابــع بمبنـــى المــؤتمرات)، سُیخصـــص  ٢ســمعیة وللفیــدیو باللغـــات الرســمیة الســت. وبالنســـبة لالجتماعــات فــي القاعـــة 

(الطـــابق األول بمبنـــى  ٣ات فـــي القاعـــة مقعـــدان لكـــل وفـــد دولـــة عضـــو (أحـــدهما بالمكتـــب وأحـــدهما خلفـــه). وبالنســـبة لالجتماعـــ
. الرجــاء مالحظــة أنــه ال یوجــد مــن المقاعــد مــا یكفــي (واحــد بالمكتــب) واحــد لكــل وفــد دولــة عضــوسیخصــص مقعــد المــؤتمرات) 

بســبب القــدرة االســتیعابیة المحــدودة للقاعــات. ولــذلك، قــد ُیخصــص كحــد  ،٣و ٢و ١فــي القاعــات لجلــوس جمیــع وفــود المــراقبین 
وسـیتم حجـز مقعـد واحـد فـي مقدمـة   د واحـد لكـل وفـد مـراقبین علـى أسـاس أن مـن یصـل أوال ُیخصـص لـه مقعـد أوال.أقصى مقع

  بغیة أن تتمكن الوفود المراقبة من تقدیم ورقاتها. ”Presenter“)القاعة (مؤشر علیه بكلمة 
عـــــــات اللجنـــــــة الفنیـــــــة یمكـــــــن اســـــــتخدام الـــــــرابط التـــــــالي للتوصـــــــیل بإذاعـــــــة االنترنـــــــت (الســـــــمعیة فقـــــــط) الجتما  ٣-٥

cao.int/meetings/a38/pages/default.aspxhttp://www.i.  

  الفوریة الترجمة معدات  -٦
  :التالي النحو على إلیها االستماع توّدون التي اللغات اختیار ویمكن. المنضدة فوق السمعي الجهاز یوجد  ١-٦

  ٤  الروسیة  صفر  ةاألصلی لغةال  
  ٥  الصینیة  ١  االنجلیزیة  
  ٦  العربیة  ٢  الفرنسیة  
  ٣  اإلسبانیة  

  المكاتب في (MX) االستماع أجهزة  -٧
 العمومیـة لجمعیـةل العامـة جلسـاتال وقـائع تتـابع أن المنظمـة مقـر مبنـى فـي مكاتب لدیها التي الدول لوفود یمكن  ١-٧

  :التالیة األرقام على بضبطها وذلك ،المكاتب تلك في الموجود  (MX)عاالستما جهاز طریق عن

قاعة الجمعیة  
 ٥القاعة  ٣القاعة  ٢القاعة  ١القاعة   العمومیة

  
  المتحدث

  
٤١ ٣١ ٢١ ١١ ١١ 

  
 العربیة

 
٤٧ ٣٧ ٢٧ ١٧ ١٧ 

  
 الصینیة

 
٤٦ ٣٦ ٢٦ ١٦ ١٦ 

  
 االنجلیزیة

 
٤٢ ٣٢ ٢٢ ١٢ ١٢ 

  
 الفرنسیة

 
٤٣ ٣٣ ٢٣ ١٣ ١٣ 

  
 الروسیة

 
٤٥ ٣٥ ٢٥ ١٥ ١٥ 

  
 االسبانیة

 
٤٤ ٣٤ ٢٤ ١٤ ١٤ 

http://www.i
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  مغادرة الوفد مبكرا  -٨
 اإلخطـار هـذا إیـداع ویمكـن. الـدورة نهایـة قبـل بكاملـه الوفـد مغـادرة في حالـةكتابـة  العام األمین إخطار ینبغي  ١-٨

  .المؤتمرات مبنى من رابعال بالطابق الوثائق توزیع مكتب لدى

  لحرةا السوق خدمات  -٩
  :العمومیة الجمعیة انعقاد بمناسبة التالیة المواعید في أبوابها الحرة السوق ستفتح العامة، واألمانة الوفود على تیسیرا  ١-٩

  ١٤,٠٠ الساعة إلى ١٢,٠٠ الساعة من   الجمعةإلى  االثنین من
  )الجلسات بعد( ١٨,٠٠ الساعة إلى ١٧,٠٠الساعة ومن

  ١٤,٠٠ ساعةال إلى ١٢,٠٠ الساعة من    سبتال
  )الجلسات بعد( ١٨,٠٠ الساعة إلى ١٧,٠٠ الساعة ومن

  الموظفین رابطة مبیعات محل
  .المؤتمرات مبنى في األول بالطابق الموظفین رابطة مبیعات محل زیارة إلى دعوتكم نود

  الخاصة التذكاریة الطوابع
. خاصـة تذكاریـة طوابـع فو ظـر م إصـدار سـیتم لالیكاو، العمومیة للجمعیة والثالثین ثامنةال الدورة انعقاد بمناسبة

 مبیعـات محـل مـن كندیـة الراتو د ٤,٠٠ بمبلـغ العمومیـة ةالجمعی انعقاد أثناء المظروف هذا من المحدودة الطبعات شراء ویمكن
  .اتالمؤتمر  مبنى من األول الدور فيوذلك  ،الموظفین رابطة

  .األیسر الجانب على التصمیمو  الختم منهما كل یحملو  مختلفین، بطابعین المظروف هذا ُیباعو 

  

  



  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  النشرة الیومیة

 

 

  

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الرابعالعدد   
  ٢٧/٩/٢٠١٣  

 علــى وتحتــوي ،العمومیــة الجمعیــة انعقــاد طـوال عمــل یــوم كــل صــباح مــن مبكـر وقــت فــي الیومیــة االیكــاو نشــرة تصـدر
 اإلعالنات عن فضال بق،ساال الیوم في العمومیة الجمعیة ألعمال وموجز ،صدورها یوم في تعقد التي جتماعاتلال زمني جدول
  .العامة
  ٢٧/٩/٢٠١٣ ،الجمعة: جتماعاتاال جدول

  بالطابق الرابع ١ قاعةال  ٩,٠٠ الساعة  للجنة التنفیذیة الخامسةالجلسة 
  المؤتمرات بمبنى

  بالطابق الرابع ٢ قاعةال  ٩,٠٠ الساعة  للجنة الفنیة الثانیةالجلسة 
  المؤتمرات بمبنى

 الرابعبالطابق  ٢القاعة   ١٤,٠٠ الساعة  ةالفنیللجنة  الثالثة الجلسة
  المؤتمرات بمبنى

 األولبالطابق  ٣القاعة   ١٤,٠٠ الساعة  القانونیةللجنة  الثانیةالجلسة 
  المؤتمرات بمبنى

  جلسات األمس
  للجنة التنفیذیة الثالثةالجلسة 

من جدول األعمال  ١١، في البند ٢٦/٩یوم  ٩,٠٠عقدة في الساعة ننظرت اللجنة التنفیذیة، خالل جلستها الثالثة الم
) على أساس عرض قدمه ٢٠١٢و  ٢٠١١و  ٢٠١٠الجمعیة العمومیة عن السنوات  إلى(تقاریر المجلس السنویة المقدمة 

عن األشهر  اإلضافيوالتقریر  )10001و 9975و Doc 9952رئیس المجلس.  وقد وزعت التقاریر السنویة المذكورة (الوثائق 
على جمیع الدول األعضاء ویمكن االطالع علیها بموقع االیكاو المتاح للجمهور، وكذلك بموقع  ٢٠١٣عام  نالستة األولى م
  .اإلنترنتللجمعیة العمومیة على  والثالثینالدورة الثامنة 

 قسمین تسهیال إلىمن جدول األعمال (حمایة البیئة)، الذي ینقسم  ١٧ثم شرعت اللجنة التنفیذیة في نظرها في البند 
.  وأكملت مداوالتها بشأن القسم األول، الذي تم األحكام العامة والضوضاء ونوعیة الهواء المحلي؛ وتغیر المناخللمناقشة، أي: 

التطورات في مجال الطیران المدني ( WP/25توثیقه في ثالث ورقات عمل رئیسیة مقدمة من المجلس، أي: ورقة  العمل 
 WP/27وورقة العمل  )اهات الحالیة والمستقبلیة الناجمة عن ضوضاء وانبعاثات الطائراتاالتج( WP/26) وورقة العمل والبیئة

).  أحكام عامة والضجیج ونوعیة الهواء المحلي - بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة (
 240و 222و Revision No. 1 163و 106وWP/70 یة: التال اإلضافیةالورقات  إلىكما استند النظر في مشروع البیان الموحد 
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.  ووافقت اللجنة التنفیذیة على تقدیم مشروع البیان الموحد، WP/348وورقة المعلومات  Revision No. 1 327و318 و 297و
  الجلسة العامة العتماده. إلىبصیغته المعدلة على ضوء المناقشة، 

سبع مسائل.  وفي وقت رفع الجلسة، كانت قد  إلىالثاني، الذي تم تقسیمه ثم بدأت اللجنة التنفیذیة النظر في القسم 
 WP/28، الموثقة في ورقة العمل أنواع وقود الطیران البدیل والمستدامقدمت مجموعة من ورقات العمل بشأن المسائل التالیة: 

، ض انبعاثات ثاني أكسید الكربونوخطط عمل الدول ألنشطة تخفی؛ 164و108 و  WP/83المقدمة من المجلس وورقات العمل 
 WP/317و 305و 234و 165و WP/83و المقدمة من المجلس وورقات العمل WP/30الموثقة في ورقة العمل 

(Corrigendum No. 1) الموثقة في ورقة العمل الطیران وتغیر المناخ -ومساعدة الدول ؛ ،WP/31  المقدمة من المجلس
، الموثقة في ورقة العمل التطورات في هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى -ئة وحمایة البی؛ WP/176وورقة العمل 

WP/32  الموثقة في ورقة العمل ومبادرة األمم المتحدة للحیاد المناخيالمقدمة من المجلس؛ ،WP/33  المقدمة من المجلس؛
 250و WP/234 المقدمة من المجلس وورقات العمل WP/29، الموثقة في ورقة العمل والتدابیر القائمة على آلیات السوق

عرض ورقات العمل المتبقیة بشأن التدابیر القائمة  إرجاءضمن ورقات أخرى.  وتمت الموافقة على  350و 275و 272و 258و
رة في ، التي قدم فیها المجلس مشروع بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمWP/34على آلیات السوق وورقة العمل 

المقبلة، التي ستناقش فیها اللجنة التنفیذیة مسألة تغیر المناخ بأكملها على  ةالجلس إلىتغیر المناخ،  -مجال حمایة البیئة 
  أساس ورقات العمل المذكورة وورقات المعلومات ذات الصلة بها.

  الجلسة األولى للجنة الفنیة
برئاسة السید أزهر الدین عبد  ٢٦/٩/٢٠١٣یوم الخمیس  ٩,٠٠عقدت اللجنة الفنیة جلستها األولى في الساعة 

الرحمن (مالیزیا).  وانتخبت اللجنة السید بیوتر أولوفسكي (بولندا) نائبا أوال للرئیس والسید لویس كویمبرا بوش (بولیفیا) نائبا 
  ثانیا للرئیس.

 ٢٠١٠جمعیة العمومیة عن السنوات ال إلىمن جدول األعمال (تقاریر المجلس السنویة المقدمة  ٢٦وفي اطار البند 
السالمة. المالحة الجویة، عرضا عن أنشطة االیكاو في مجال  إدارة)، قدمت السیدة نانسي غراهام، مدیرة ٢٠١٢و  ٢٠١١و 

لك .  وأحاطت اللجنة الفنیة علما بتاإلنترنتوسیتاح االطالع على العرض بموقع الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة على 
 اإلضافيوالتقریر  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠الجمعیة العمومیة عن السنوات  إلىاألجزاء من تقاریر المجلس السنویة المقدمة 

  .٢٠١٣عن النصف األول من عام 
السیاسة العامة وبدأت  - من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٢٧ثم نظر اللجنة الفنیة في وأكملت عملها بشأن البند 

من جدول  ٢٨التوحید القیاسي.  وستواصل اللجنة الفنیة في جلستها القادمة مناقشة البند  - : سالمة الطیران ٢٨مناقشة البند 
  األعمال.

في  ٢٧/٩/٢٠١٣یوم الجمعة  ١٤,٠٠وفي الساعة  ٩,٠٠ستعقد الجلستان الثانیة والثالثة للجنة الفنیة في الساعة 
  بمبنى المؤتمرات.بالطابق الرابع  ٢القاعة 

  اإلداریةاألولى للجنة لسة الج
، برئاسة السید بییر تانكام ٢٦/٩/٢٠١٣یوم الخمیس  ٨,٤٠جلستها األولى، التي بدأت في الساعة  اإلداریةعقدت اللجنة 

  (الكامیرون).  وافتتح رئیس المجلس الجلسة.  وقام أمین اللجنة، السید راهول بهاال، بتقدیم المسؤولین من األمانة العامة.
ث غارسیا (إكوادور) نائبة ثانیة للرئیس، بعد أن ین السید سانجیف غاوتام (نیبال) نائبا أوال للرئیس والدكتورة الیزابتم تعیی

  نیة التعینین كلیهما.رشحتهما بلجیكا.  وقامت الصین بتث
لمحة  ٢٠١٦و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤قدم السید روبرتو كوبیه غونزالیس، رئیس المجلس، في تقدیمه مشروع المیزانیة للسنوات 

خمسة  إلىبصفة خاصة في بیانه على أنه تم توسیع نطاق المیزانیة  مشروع المیزانیة.  ورّكز إعدادشاملة للعوامل التي أثرت على 
) التنمیة ٤) األمن والتسهیالت و(٣) سعة المالحة الجویة وكفاءتها و(٢) السالمة و(١) أهداف استراتیجیة وهي: (٥(
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تركیزا أدق من المیزانیات السابقة.  والحظ في بیانه أن هذه  أعطیت) حمایة البیئة، وبذلك ٥وي و(االقتصادیة للنقل الج
كأساس.  وأوضح أیضا أن نظام  ٢٠١٣المیزانیة توضع بدون زیادة في اشتراكات الدول األعضاء باستخدام اشتراكات عام 

  لفترة الثالثیة المقبلة.سیستمر في ا ٢٠١٠تحدید االشتراكات بعملیتین الذي ُبدئ في سنة 
  المیزانیة. إعدادبالجهد التعاوني بین األمانة العامة واللجنة المالیة والمجلس في  اإلشادة إلىوانتقل رئیس المجلس 

العمل المعني باالشتراكات.  وترى  بالمیزانیة وال لفریق الحظ رئیس اللجنة أنه لم تتطوع أي وفود لفریق العمل المعني
 إلىیدة أن فریق العمل المعني بالمیزانیة ینطوي على تكرار بسبب أنه تم التوصل بعد مناقشات مستفیضة دول أعضاء عد

ءهما.  وأیدت هذه الغإالعامة والمجلس. ولذلك اقترح أن فریقي العمل هذین ینبغي  األمانةبشأن جمیع أجزاء المیزانیة بین  اتفاق
  ءة عمل اللجنة.ت بأن هذا سیزید كفااالقتراح دول عدیدة علقّ 

بناء على ذلك، ألغیت جمیع االجتماعات التي سبق أن تقرر عقدها لفریق العمل المعني بالمیزانیة وفریق العمل المعني 
  باالشتراكات.

  المخصصة للجنة.   ٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٤٩و ٥٤و ٥٠نوقشت البنود 
  .١٠,٢٠انتهى االجتماع في الساعة 

 ٩,٠٠ الساعةیع بنود اللجنة نوقشت في جلسة الیوم، ألغیت الجلسة التي كان من المقرر عقدها في نظرا ألن جم
  .٢٧/٩من یوم الجمعة 

  .٢/١٠من یوم األربعاء  ١٤,٠٠الساعة ستعقد الجلسة الثانیة للجنة في 

  الرابعة للجنة التنفیذیةالجلسة 
، تقـــدیم ورقـــات العمـــل ٢٦/٩یـــوم  ١٤,٠٠فـــي الســـاعة واصـــلت اللجنـــة التنفیذیـــة، فـــي جلســـتها الرابعـــة المنعقـــدة 

WP/234 68و 83و 272و 350و Revision No. 3  المعروضــة ضــمن الجــزء  التــدابیر القائمــة علــى آلیــات الســوقبشــأن مســألة
یاســات مــن جــدول األعمــال (حمایـة البیئــة) فیمــا یتعلــق بتغیــر المنــاخ.  ثـم ناقشــت اللجنــة البیــان الموحــد  بس ١٧الثـاني مــن البنــد 

ووافقـت علـى أن  WP/34تغیر المناخ المقدم من المجلس في ورقـة العمـل  -وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة 
یجري رئیس اللجنة مشاورات غیر رسمیة مع الوفود بغیة تحسین نص قرار الجمعیة العمومیة المنقح بشأن البیان الموحد المرفق 

  بورقة العمل.
ـــ المقتـــرح الموثـــق فـــي ورقـــات العمـــل التالیـــة المقدمـــة مـــن  اإلجـــراءة التنفیذیـــة، فـــي مـــداوالتها، علـــى وافقـــت اللجن

خطط عمل الـدول ألنشـطة تخفـیض ( WP/30وورقة العمل  )أنواع وقود الطیران البدیل والمستدام( WP/28المجلس: ورقة العمل 
حمایــة ( WP/32وورقــة العمــل  )الطیــران وتغیــر المنــاخ -ل مســاعدة الــدو ( WP/31وورقــة العمــل  )انبعاثــات ثــاني أكســید الكربــون

مبــادرة األمــم المتحــدة للحیــاد ( WP/33وورقــة العمــل  )التطــورات فــي هیئــات األمــم المتحــدة والمنظمــات الدولیــة األخــرى -البیئــة 
  .)التدابیر القائمة على آلیات السوق( WP/29وورقة العمل  )المناخي

  دیةالثانیة للجنة االقتصاالجلسة 
، بفـــتح بـــاب ســـبتمبر ٢٦یــوم الخمـــیس  ١٤,٠٠بــدأت اللجنـــة االقتصـــادیة جلســـتها الثانیــة، المنعقـــدة فـــي الســـاعة 

  السیاسة العامة. -من جدول األعمال: تنمیة النقل الجوي االقتصادیة  ٤٠النقاش للتعلیقات المتبقیة المتعلقة بالبند 
من جدول األعمال بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي على أسـاس ورقـات  ٤١ثم بحثت الجلسة البند 

بشــأن مــن جــدول األعمــال  ٤٢وتــال ذلــك بحــث واســتكمال النظــر فــي البنــد  349وورقــة المعلومــات  203و 187و WP 71العمــل 
وتـال ذلـك  349وورقة المعلومـات  203و 187و WP 71العمل ورقات  أساساقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة على 
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ورقات  أساسمن جدول األعمال بشأن اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة على  ٤٢بحث واستكمال النظر في البند 
  .321و 315و 295و201 وورقات المعلومات  294و 292و 113و 52و WP 51العمل 

الرصـد والتحلیـل علـى أسـاس ورقـات  -من جـدول األعمـال، بیانـات الطیـران  ٤٣واستكمل أیضا النظر في البند 
  .324و 319و 184و 182و 181وورقات المعلومات  184و 54و WP 53العمل 

  .WP/314من جدول األعمال، عرضت مسائل أخرى في ورقة المعلومات  ٤٤وفي اطار البند 
او المسـتمرة فـي مجـال النقـل الجـوي ووافقـت علـى مرفـق استأنفت اللجنة استعراض البیـان الموحـد بسیاسـات االیكـ

  بصیغته المعدلة. WP/55بورقة العمل 

  ٢٠١٣سبتمبر  ٢٧في  لالیكاو العامة األمانة عروض
  .المواضیع الرئیسیة التالیة عروض تتناول العمومیة الجمعیة قاعة بهو في عقدتنس

  (TRIP)استراتیجیة برنامج تحدید هویة الركاب   :الموضوع
، قســـم سیاســـات أمـــن الطیـــران (MRTD)وثـــائق الســـفر المقـــروءة آلیـــا  -ماوریتشـــیو سیتشـــیلیانو، مســـؤول فنـــي   :قدمهی

  والتسهیالت
  (استراحة القهوة الصباحیة) سبتمبر ٢٧  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق العمومیة، الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  (MBM)آلیات السوق  التدابیر القائمة على  :الموضوع
  سام براند، مسؤول البیئة (التدابیر القائمة على آلیات السوق)، فرع البیئة  :قدمهت

    ١٢,٠٠ الساعة سبتمبر ٢٧  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق العمومیة، الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  (ICORAS)وتحلیل المعلومات عن ثاني أكسید الكربون  لإلبالغنظم االیكاو   :الموضوع
األساسیة، قسم السیاسات والتحلیالت االقتصادیة وأنا نثاناریان سایناریان، مسـؤول جیروم سیمون، مدیر البنى   :قدمهی

  النماذج)، فرع البیئة إعدادالبیئة، (
  (استراحة القهوة بعد الظهر) سبتمبر ٢٧  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق ،العمومیة الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  أجهزة الكمبیوتر
 الطــابق فــي نترنــتاإل مقهــى فــي وطابعتــان" أوفــیس مایكروســوفت" ببــرامجمــزّودة  ركمبیــوت أجهــزة ثمانیــة ســتُتاح

 البریــد ألغــراض االنترنــت اســتخدام فــي الــراغبین المشــاركین تصــرف تحــت موضــوعة المعــدات وهــذه. المــؤتمرات مبنــى مــن األول
 مبنــى مــن الرابــع الطــابق فــي األعمــال مركــز فــي واحــدة وطابعــة كمبیــوتر أجهــزة ثالثــة ُســتتاح ذلــك، إلــى باإلضــافة. لكترونــياإل

  .المؤتمرات

  العمومیة للجمعیة اإللكترونیة الوثائق

  العمومیة للجمعیة اإللكترونیة الوثائق
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  www.icao.int/a38: يالتال الموقع على العمومیة الجمعیة وثائق یمكن االطالع على جمیع
 سما بإدخال وذلك net-https://portal.icao.int/icao الموقع هذا في علیها االطالع یمكن المرجعیة، للمطبوعات بالنسبة

 بكم الخاصة السر وكلمة المستخدم

  :الوثائق توزیع
 ســاعات وتبـدأ. المـؤتمرات مبنــى مـن الرابـع بالطــابق األعمـال مركـز فــي ثـائقالو  لتوزیـع المخصصــة المنطقـة تقـع

 كتــاب فــي الــواردة بالمعلومــات علمــا األخــذ المندوبیـــن مـــن وُیرجــى. ١٧,٠٠ الســاعة إلــى صــباحا ٨,٠٠ الســاعة مــن فیهــا العمــل
، ٢٠١٣ أكتـوبر ٤ إلـى سـبتمبر ٢٤ ال،ـریمونت العمومیة، للجمعیة والثالثون الثامنة الدورة: الموضوع ،SA-38/1-13/13 المنظمة

 أحــد رغـب وٕاذا. أقصــى كحـد العمومیــة الجمعیـة وثــائق نسـخ مــن مجمــوعتین علـى المشــاركة الوفـود مــن وفـد كــل سیحصـل حیـث
  .نترنتاإل شبكة على لالیكاو العام الموقع خالل من علیها الحصول فیمكن محددة، عمل ورقة على الحصول في المشاركین

  ةعام إعالنات
  ذكریات الدكتور أسعد قطیط   -١
الجمعیـة العمومیـة بالسـوق الحـرة لالیكـاو ومحـل مبیعـات رابطـة المـوظفین.  طـوالمعروضـا للبیـع سیكون الكتـاب   ١-١

دوالر كنــدي  ٣٧,٩٥علــى االنترنــت. وثمــن النســخة ذات الغــالف المقــوى  ویمكــن أیضــا شــراء الكتــاب عــن طریــق موقــع االیكــاو
  دوالر كندي. ٢٣,٩٥الف الرقیق وثمن النسخة ذات الغ

  الوثائق والممتلكات الشخصیة المتروكة في قاعات االجتماعات  -٢
یرجى من المندوبین عـدم تـرك أي وثـائق فـي قاعـات االجتماعـات.  وقـد وضـعت سـالل خاصـة خلـف كـل قاعـة   ١-٢

ت شخصـیة فـي قاعـات االجتماعـات لهذا الغرض.  وفضال عن ذلك، یرجى من المندوبین كذلك عدم ترك أي حقائب أو ممتلكـا
  أو مع الشخص المحاضر بالداخل ألسباب أمنیة وال یمكن أن تعتبر االیكاو مسؤولة عن فقدان مثل هذه األشیاء.

  تشغیل مركز أوراق االعتماد/التسجیل في ایام انتخابات المجلس.  -٣
النتخابــات المجلــس فــي  ٨,٠٠الســاعة الرجــاء مالحظــة أن مركــز أوراق االعتماد/التســجیل ســیوقف عملیاتــه فــي   ١-٣

.  وسوف یستأنف مركـز أوراق ١/١٠النتخابات المجلس في الجلسة العامة یوم  ١٣,٠٠وفي الساعة  ٢٨/٩یوم الجلسة العامة 
  االعتماد/التسجیل عملیاته العادیة بعد اختتام االنتخابات.

  المندوبین قائمة  -٤
 التســجیل مكتــب إخطــار وینبغــي. )http://www.icao.int/a38( الیكــاوم لالعــا موقــعال علــى المنــدوبین قائمــة تشــر نُ   ١-٤

  .العمومیة الجمعیة انعقاد خالل منقحة قوائم وستصدر. القائمة على المدخلة التعدیالت بكافة
    الجلوس ترتیبات  -٥
وعــدد المشــاركین  المشــاركة األعضــاء الــدول عــدد إلــى العامــة الجلســة اجتماعــاتخــالل  الجلــوس ترتیبــات تســتند  ١-٥

   . العمومیة الجمعیة قاعةدرة االستیعابیة لقالو  المسجلین من الوفود
سیخصـــص مقعـــدان لكـــل وفـــد دولـــة عضـــو (الطـــابق الرابـــع بمبنـــى المـــؤتمرات)  ١لالجتماعـــات بالقاعـــة بالنســـبة   ٢-٥

ة فــائض مــزودة بقــدرة ، الواقعــة بالطــابق الثالــث بمبنــى المــؤتمرات، كقاعــ٦اعــة وستســتخدم الق(أحــدهما بالمكتــب وأحــدهما خلفــه). 
(الطــابق الرابــع بمبنـــى المــؤتمرات)، سُیخصـــص  ٢ســمعیة وللفیــدیو باللغـــات الرســمیة الســت. وبالنســـبة لالجتماعــات فــي القاعـــة 

(الطـــابق األول بمبنـــى  ٣القاعـــة  مقعـــدان لكـــل وفـــد دولـــة عضـــو (أحـــدهما بالمكتـــب وأحـــدهما خلفـــه). وبالنســـبة لالجتماعـــات فـــي

http://www.icao.int/a38
https://portal.icao.int/icao
http://www.icao.int/a38
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. الرجــاء مالحظــة أنــه ال یوجــد مــن المقاعــد مــا یكفــي (واحــد بالمكتــب) واحــد لكــل وفــد دولــة عضــوسیخصــص مقعــد المــؤتمرات) 
بســبب القــدرة االســتیعابیة المحــدودة للقاعــات. ولــذلك، قــد ُیخصــص كحــد  ،٣و ٢و ١فــي القاعــات لجلــوس جمیــع وفــود المــراقبین 

وسـیتم حجـز مقعـد واحـد فـي مقدمـة   د لكـل وفـد مـراقبین علـى أسـاس أن مـن یصـل أوال ُیخصـص لـه مقعـد أوال.أقصى مقعد واحـ
  بغیة أن تتمكن الوفود المراقبة من تقدیم ورقاتها. ”Presenter“)القاعة (مؤشر علیه بكلمة 

اللجنـــــــة الفنیـــــــة یمكـــــــن اســـــــتخدام الـــــــرابط التـــــــالي للتوصـــــــیل بإذاعـــــــة االنترنـــــــت (الســـــــمعیة فقـــــــط) الجتماعـــــــات   ٣-٥
cao.int/meetings/a38/pages/default.aspxhttp://www.i.  

  الفوریة الترجمة معدات  -٦
  :تاليال النحو على إلیها االستماع توّدون التي اللغات اختیار ویمكن. المنضدة فوق السمعي الجهاز یوجد  ١-٦

  ٤  الروسیة  صفر  ةاألصلی لغةال  
  ٥  الصینیة  ١  االنجلیزیة  
  ٦  العربیة  ٢  الفرنسیة  
  ٣  اإلسبانیة  

  المكاتب في (MX) االستماع أجهزة  -٧
 العمومیـة لجمعیـةل العامـة جلسـاتال وقـائع تتـابع أن المنظمـة مقـر مبنـى فـي مكاتب لدیها التي الدول لوفود یمكن  ١-٧

  :التالیة األرقام على بضبطها وذلك ،المكاتب تلك في الموجود  (MX)االستماع جهاز طریق عن

قاعة الجمعیة  
 ٥القاعة  ٣القاعة  ٢القاعة  ١القاعة   العمومیة

  
  المتحدث

  
٤١ ٣١ ٢١ ١١ ١١ 

  
 العربیة

 
٤٧ ٣٧ ٢٧ ١٧ ١٧ 

  
 الصینیة

 
٤٦ ٣٦ ٢٦ ١٦ ١٦ 

  
 االنجلیزیة

 
٤٢ ٣٢ ٢٢ ١٢ ١٢ 

  
 الفرنسیة

 
٤٣ ٣٣ ٢٣ ١٣ ١٣ 

  
 الروسیة

 
٤٥ ٣٥ ٢٥ ١٥ ١٥ 

  
 االسبانیة

 
٤٤ ٣٤ ٢٤ ١٤ ١٤ 

  

   

http://www.i
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  مغادرة الوفد مبكرا  -٨
 اإلخطـار هـذا إیـداع ویمكـن. الـدورة نهایـة قبـل بكاملـه الوفـد مغـادرة في حالـةكتابـة  العام األمین إخطار ینبغي  ١-٨

  .المؤتمرات مبنى من رابعال بالطابق الوثائق توزیع مكتب لدى

  ةالحر  السوق خدمات  -٩
  :العمومیة الجمعیة انعقاد بمناسبة التالیة المواعید في أبوابها الحرة السوق ستفتح العامة، واألمانة الوفود على تیسیرا  ١-٩

  ١٤,٠٠ الساعة إلى ١٢,٠٠ الساعة من   الجمعةإلى  االثنین من
  )الجلسات بعد( ١٨,٠٠ الساعة إلى ١٧,٠٠الساعة ومن

  ١٤,٠٠ ةالساع إلى ١٢,٠٠ الساعة من    سبتال
  )الجلسات بعد( ١٨,٠٠ الساعة إلى ١٧,٠٠ الساعة ومن

  الموظفین رابطة مبیعات محل
  .المؤتمرات مبنى في األول بالطابق الموظفین رابطة مبیعات محل زیارة إلى دعوتكم نود

  الخاصة التذكاریة الطوابع
. خاصـة تذكاریـة طوابـع فو ظـر م إصـدار تمسـی لالیكاو، العمومیة للجمعیة والثالثین ثامنةال الدورة انعقاد بمناسبة

 مبیعـات محـل مـن كندیـة الراتو د ٤,٠٠ بمبلـغ العمومیـة ةالجمعی انعقاد أثناء المظروف هذا من المحدودة الطبعات شراء ویمكن
  .اتالمؤتمر  مبنى من األول الدور فيوذلك  ،الموظفین رابطة

  .األیسر الجانب على التصمیمو  تمالخ منهما كل یحملو  مختلفین، بطابعین المظروف هذا ُیباعو 
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