
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  النشرة الیومیة

 

 

  

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الخامسالعدد   
  ٢٨/٩/٢٠١٣  

 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
  ٢٨/٩/٢٠١٣ ،السبت: جتماعاتاال جدول

  قاعة الجمعیة العمومیة   ٩,٠٠ الساعة   العامة الرابعةالجلسة 
  بالطابق الرابع ٢و ١القاعتان 

  المؤتمرات بمبنى
  قاعة الجمعیة العمومیة   ١٤,٠٠ الساعة  للجنة الفنیة الرابعةالجلسة 

   رابعبالطابق ال ٢و ١القاعتان 
  المؤتمرات بمبنى

  جلسات األمس
  للجنة التنفیذیة الخامسةالجلسة 

(إدارة  ٢٢ ین، في البندسبتمبر ٢٧یوم  ٩,٠٠عقدة في الساعة نالم الخامسةنظرت اللجنة التنفیذیة، خالل جلستها 
لى أساس ورقتي عمل عجدول األعمال (الوضع القائم فیما یخص القوى العاملة في االیكاو) من  ٢٣الموارد البشریة) و

  ).WP/226(مع ورقة المعلومات  76و WP/75مقدمتین من المجلس، 
(زیادة كفاءة االیكاو وفعالیتها)، استعرضت ورقتین إضافیتین مقدمتین من المجلس: ورقة العمل  ٢٤وفي إطار البند 

WP/6  ان المدني الدولي بحیث تشمل استخدام من النظام الداخلي الدائم للجمعیة العمومیة لمنظمة الطیر  ٦٣(تعدیل المادة
 WP/227تحسین إدارة المعلومات). ونظرت أیضا في ورقات العمل  –(زیادة كفاءة وفعالیة االیكاو  WP/74اللغة الصینیة) و

  المتعلقة بالخدمات اللغویة. WP/362و WP/307و
األخرى الرفیعة المستوى المتعلقة من جدول األعمال (المسائل  ٢٥ثم نوقشت المسائل التالیة ضمن إطار البند 

(تشكیل لجنة المالحة الجویة  ٤-٢٢بالسیاسة العامة والمعروضة على نظر اللجنة التنفیذیة): تحدیث قرار الجمعیة العمومیة 
وصیاغة وتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة المقدمة من المجلس؛  WP/24الموثق في ورقة العمل  واالشتراك في أعمالها)

المقدمة من المجلس وورقة العمل  WP/48راءات خدمات المالحة الجویة واإلبالغ عن االختالفات، الموثقة في ورقة العمل واج
WP/260 ؛ وسیاسة عامة في مجال تقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطیران وأسرهم، الموثقة في ورقة العملWP/22 

؛ والسیاسة العامة في مجال WP/300وورقة المعلومات  WP/301 (with Corrigendum No.1)المقدمة من المجلس وورقة العمل 
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ومواءمة األهداف االستراتیجیة لالیكاو مع الدول األعضاء وآلیة  (WP/338)مصادقات األطراف الثالثة ومذكرات التفاهم 
  .(WP/335)لإلبالغ عن التقدم 

عمال (التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلیا) على أساس من جدول األ ١٦ثم بدأت اللجنة التنفیذیة النظر في البند 
التسهیالت وبرنامج العمل  –(التطورات المتعلقة بالملحق التاسع  WP/3أربع ورقات عمل مقدمة من المجلس: ورقة العمل 

ائق السفر المقروءة آلیا [التطورات المستجدة فیما یتعلق ببرنامج وث WP/4وورقة العمل  المقترح لفترة السنوات الثالث المقبلة)
(MRTD)  ودلیل المفاتیح العامة(PKD) وورقة العمل [WP/11  استراتیجیة االیكاو المقترحة بشأن برنامج تحدید الهویة]

(ICAO TRIP) وورقة العمل [WP/23  (البیان الموحد عن سیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة فیما یخص التسهیالت). وعند
 105و WP/11 )WP/94 Revision No.1هذه وورقات أخرى متعلقة بورقة العمل العمل  ت قد قّدمت ورقاترفع الجلسة كان

) وجرى اإلدالء بعدد من التعلیقات علیها. وتمت الموافقة 322و 269و WP/180ورقات المعلومات و  267و 254و 246و 161و
 ١٣ادمة للجنة التنفیذیة، التي ستناقش فیها أیضا البنود على مواصلة النظر في هذا البند من جدول األعمال في الجلسة الق

دعم التنفیذ) من جدول  –(أمن الطیران  ١٥] و(USAP)[البرنامج العالمي لتدقیق األمن  ١٤السیاسة العامة) و –(أمن الطیران 
  األعمال.

  الجلسة السادسة للجنة التنفیذیة 
سبتمبر، واستكملت نظرها في  ٢٧یوم  ١٤,٠٠قدة في الساعة واصلت اللجنة التنفیذیة، في جلستها السادسة المنع

  من جدول األعمال (التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلیا).  ١٦البند 
السیاسة العامة) على أساس ورقتي عمل مقدمتین من  –من جدول األعمال (أمن الطیران  ١٣ثم نظرت في البند 

[إعالن بشأن أمن الطیران  WP/13الرفیع المستوى ألمن الطیران) وورقة العمل (نتائج المؤتمر  WP/12: ورقة العمل المجلس
]. ونوقشت ورقة العمل األخیرة بصورة مرتبطة بورقات العمل ذات الصلة (ICASS)واستراتیجیة االیكاو الشاملة ألمن الطیران 

 124و WP/104 المعلوماترقات وو  276و 235و 197و 178و 172و 158و 138و 136و 133و 129و 128و WP/64بالموضوع 
  .345و 273و 159و

]، الموثق (USAP)من جدول األعمال [البرنامج العالمي لتدقیق األمن  ١٤لك في البند   ونظرت اللجنة التنفیذیة بعد ذ
ألمن: (البرنامج العالمي لتدقیق ا WP/15 [Revision No.1 (French and Russian only)]في ورقتي عمل مقدمتین من المجلس: 

)، مع ورقة العمل ذات (البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران WP/16االنتقال إلى العمل بنهج الرصد المستمر) وورقة العمل 
  .328و WP/168وورقتي المعلومات  WP/230الصلة بالموضوع 

ة ثالث ورقات عمل التنفیذ)، ناقشت اللجنة التنفیذیدعم  –من جدول األعمال (أمن الطیران  ١٥وفي إطار البند 
[برنامج دعم التنفیذ  WP/21و(استراتیجیة تقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران)  WP/20مقدمة من المجلس: 

وورقات  Revised 320و 130و WP/107] مع ورقات العمل ذات الصلة بالموضوع (ISD-SEC)والتنمیة في مجال أمن الطیران 
(البیان الموحد بسیاسات االیكاو المستمرة لحمایة  WP/14وورقة العمل  Revised 313و 299و 217و 160و WP/152المعلومات 

  الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع).
  للجنة الفنیة الثانیة الجلسة 

أكملت أعمالها ، مناقشتها و ٢٧/٩/٢٠١٣یوم الجمعة  ٩,٠٠واصلت اللجنة الفنیة، في جلستها الثانیة في الساعة 
 –: السالمة في مجال الطیران ٢٩ونظرت اللجنة الفنیة بعد ذلك وأكملت النظر في البند من جدول األعمال.  ٢٨بشأن البند 

  دعم التنفیذ.  –من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٣٠الرصد والتحلیل. وبدأت اللجنة نظرها في البند 
  الجلسة الثالثة للجنة الفنیة 

، مناقشتها وأكملت نظرها في البند ٢٧/٩/٢٠١٣یوم الجمعة  ١٤,٠٠جلستها الثالثة في الساعة في لجنة، واصلت ال
  .المسائل الناشئة –: سالمة الطیران ٣١دعم التنفیذ وكذلك في البند  –من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٣٠
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سبتمبر في قاعة الجمعیة العمومیة بالطابق  ٢٨یوم السبت  ١٤,٠٠قد الجلسة الرابعة للجنة الفنیة في الساعة ستع
  سبتمبر في قاعة الجمعیة العمومیة. ٣٠یوم االثنین  ٩,٠٠الرابع. وستعقد الجلسة الخامسة في الساعة 

  القانونیةللجنة الثانیة الجلسة 

  لمتبقیة. سبتمبر، في جمیع بنود جدول األعمال ا ٢٧نظرت اللجنة القانونیة، خالل جلستها الثانیة یوم الجمعة 

حث جمیع الدول األعضاء لمن جدول األعمال، أوصت اللجنة باعتماد قرار للجمعیة العمومیة  ٤٧وفي إطار البند 
. ووافقت اللجنة أیضا على إدراج بند جدید في برنامج ١٩٩٩ل لسنة یافي االیكاو على التوقیع والتصدیق على اتفاقیة مونتر

  ن "دراسة المسائل القانونیة المتعلقة بالطائرات الموجهة عن بعد".العمل العام للجنة القانونیة بعنوا

أكتوبر سیتم  ٢د ظهر یوم األربعاء الرجاء مالحظة أن الجلسة الثانیة للجنة اإلداریة، التي كان من المقرر سابقا عقدها بع
  أكتوبر. ١یوم الثالثاء  ٩,٠٠تقدیم موعد عقدها إلى الساعة 

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠في  یكاولال العامة األمانة عروض

  .المواضیع الرئیسیة التالیة عروض تتناول العمومیة الجمعیة قاعة بهو في عقدتنس

  أنواع الوقود البدیلة  :الموضوع
  البیئة (أنواع الوقود البدیلة)، فرع البیئة، مسؤول فیلیب نوفیللي  :یقدمه
  (استراحة القهوة الصباحیة) سبتمبر ٣٠  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق العمومیة، الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  النقل الجوي موصولیة  :الموضوع
  فریدریك مالو، مدیر تنمیة النقل الجوي، قسم السیاسات والتحلیالت االقتصادیة  :قدمهی

    ١٢,١٥ الساعة سبتمبر ٣٠  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق العمومیة، الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  مؤشرات الطیران   :الموضوع
  األساسیة، قسم السیاسات والتحلیالت االقتصادیة جیروم سیمون، مدیر البنى   :قدمهی

  (استراحة القهوة بعد الظهر) سبتمبر ٣٠  :/الساعةالتاریخ
  المؤتمرات مبنى من الرابع الطابق العمومیة، الجمعیة قاعة بهو  :المكان

  مبیوترأجهزة الك

 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
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 مبنــى مــن الرابــع الطــابق فــي األعمــال مركــز فــي واحــدة وطابعــة كمبیــوتر هــزةأج ثالثــة ُســتتاح ذلــك، إلــى باإلضــافة. اإللكترونــي
  .المؤتمرات

  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 یة،المرجع للمطبوعات بالنسبة
 بكم الخاصة السر وكلمة المستخدم

  :الوثائق توزیع
 ســاعات وتبـدأ. المـؤتمرات مبنــى مـن الرابـع بالطــابق األعمـال مركـز فــي الوثـائق 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،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 صـلسیح حیـث
  .نترنتاإل شبكة على لالیكاو العام الموقع خالل من علیها الحصول فیمكن محددة، عمل ورقة على الحصول في المشاركین

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

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

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

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

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

وسـتجتمع لجنـة أوراق االعتمـاد مـن . ١/١٠النتخابات المجلس في الجلسة العامة یوم  ١٣,٠٠یوم وفي الساعة الة الجلسة العام
وســـــــوف یســـــــتأنف مركـــــــز أوراق  الیـــــــوم للتحقـــــــق مـــــــن آخـــــــر أوراق االعتمـــــــاد المســـــــتلمة. ٨,٣٠إلـــــــى الســـــــاعة  ٨,٠٠الســـــــاعة 

  االعتماد/التسجیل عملیاته العادیة بعد اختتام االنتخابات.
  ترودو –ل یاغادرة المشاركین في الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة من مطار مونترم  -٤
تـــرودو علـــى مســـار كبـــار  –ل یامـــن أجـــل المشـــاركین المغـــادرین، ســـتعرض عالمـــة االیكـــاو فـــي مطـــار مـــونتر  ١-٤

ولــى. وســیحتاج المشــاركون فــي بمكــان الكشــف األمنــي، المحجــوز عــادة ألربــاب األعمــال وركــاب الدرجــة األ (VIP)الشخصــیات 

http://www.icao.int/a38
https://portal.icao.int/icao


 - 5 - 

  

ألغــراض التعــرف علــى الهویــة  بشــاراتهم الخاصــة بالجمعیــة العمومیــةالــدورة الثامنــة والثالثــین للجمعیــة العمومیــة إلــى االحتفــاظ 
  للوصول إلى هذا المسار.

  المندوبین قائمة  -٥
 التســجیل مكتــب إخطــار وینبغــي. )http://www.icao.int/a38( الیكــاوالعــام ل موقــعال علــى المنــدوبین قائمــة تشــر نُ   ١-٥

  .العمومیة الجمعیة انعقاد خالل منقحة قوائم وستصدر. القائمة على المدخلة التعدیالت بكافة
    الجلوس ترتیبات  -٦
وعــدد المشــاركین  اركةالمشــ األعضــاء الــدول عــدد إلــى العامــة الجلســة اجتماعــاتخــالل  الجلــوس ترتیبــات تســتند  ١-٦

   . العمومیة الجمعیة قاعةدرة االستیعابیة لقالو  المسجلین من الوفود
سیخصـــص مقعـــدان لكـــل وفـــد دولـــة عضـــو (الطـــابق الرابـــع بمبنـــى المـــؤتمرات)  ١لالجتماعـــات بالقاعـــة بالنســـبة   ٢-٦

ة فــائض مــزودة بقــدرة نــى المــؤتمرات، كقاعــ، الواقعــة بالطــابق الثالــث بمب٦وستســتخدم القاعــة (أحــدهما بالمكتــب وأحــدهما خلفــه). 
(الطــابق الرابــع بمبنـــى المــؤتمرات)، سُیخصـــص  ٢ســمعیة وللفیــدیو باللغـــات الرســمیة الســت. وبالنســـبة لالجتماعــات فــي القاعـــة 

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

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

  بغیة أن تتمكن الوفود المراقبة من تقدیم ورقاتها. ”Presenter“)القاعة (مؤشر علیه بكلمة 
یمكـــــــن اســـــــتخدام الـــــــرابط التـــــــالي للتوصـــــــیل بإذاعـــــــة االنترنـــــــت (الســـــــمعیة فقـــــــط) الجتماعـــــــات اللجنـــــــة الفنیـــــــة   ٣-٦

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

  الفوریة الترجمة معدات  -٧
  :التالي النحو على إلیها االستماع توّدون التي اللغات اختیار ویمكن. المنضدة فوق السمعي الجهاز یوجد  ١-٧

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

  المكاتب في (MX) االستماع أجهزة  -٨
 العمومیـة لجمعیـةل العامـة جلسـاتال وقـائع تتـابع أن المنظمـة مقـر مبنـى فـي مكاتب لدیها التي الدول لوفود یمكن  ١-٨

  :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 

  
 ٤٧ ٣٧ ٢٧ ١٧ ١٧ العربیة

http://www.icao.int/a38
http://www.i
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 الصینیة

 
٤٦ ٣٦ ٢٦ ١٦ ١٦ 

  
 االنجلیزیة

 
٤٢ ٣٢ ٢٢ ١٢ ١٢ 

  
 الفرنسیة

 
٤٣ ٣٣ ٢٣ ١٣ ١٣ 

  
 الروسیة

 
٤٥ ٣٥ ٢٥ ١٥ ١٥ 

  
 یةاالسبان
 

٤٤ ٣٤ ٢٤ ١٤ ١٤ 

  مغادرة الوفد مبكرا  -٩
 اإلخطـار هـذا إیـداع ویمكـن. الـدورة نهایـة قبـل بكاملـه الوفـد مغـادرة في حالـةكتابـة  العام األمین إخطار ینبغي  ١-٩

  .المؤتمرات مبنى من رابعال بالطابق الوثائق توزیع مكتب لدى

  الحرة السوق خدمات  -١٠
  :العمومیة الجمعیة انعقاد بمناسبة التالیة المواعید في أبوابها الحرة السوق ستفتح العامة، ةواألمان الوفود على تیسیرا  ١-١٠

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

  ١٤,٠٠ الساعة إلى ١٢,٠٠ الساعة من    سبتال
  )الجلسات بعد( ١٨,٠٠ ساعةال 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
. صـةخا 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 
  

  


