
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  النشرة الیومیة

 

 

   

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الثامنالعدد   
  ٢/١٠/٢٠١٣  

 علــى وتحتــوي ،العمومیــة الجمعیــة انعقــاد طـوال عمــل یــوم كــل صــباح مــن مبكـر وقــت فــي الیومیــة االیكــاو نشــرة تصـدر
 اإلعالنات عن فضال سابق،ال الیوم في العمومیة الجمعیة ألعمال وموجز ،صدورها یوم في تعقد التي جتماعاتلال زمني جدول
  .العامة
  ٢/١٠/٢٠١٣ ،األربعاء: جتماعاتاال جدول

  قاعة الجمعیة العمومیة   ٩,٠٠ الساعة   التنفیذیةللجنة  السادسةالجلسة 
  بالطابق الرابع ٢و ١القاعتان 

  المؤتمرات بمبنى
  قاعة الجمعیة العمومیة   ١٤,٠٠ الساعة  الجلسة السابعة للجنة التنفیذیة

  بالطابق الرابع ٢و ١القاعتان 
  المؤتمرات بمبنى

  
  جلسات األمس

  للجنة الفنیة السابعةالجلسة 
 استأنفت اللجنة الفنیة وأنهت، ١/١٠/٢٠١٣ صباحا من یوم الثالثاء ٩,٠٠السابعة المعقودة في الساعة في جلستها 

من جدول  ٣٠البند  استعراضها لمادة مشروع التقریر، ووافقت على التقاریر التالیة بعد إدخال التعدیالت التي تم إقرارها:
 المسائل الناشئة —سالمة الطیرانمن جدول األعمال:  ٣١؛ البند (WP/389)دعم التنفیذ  –األعمال: سالمة الطیران 

(WP/390) السیاسة العامة  –مالحة الجویة من جدول األعمال: ال ٣٢؛ البند(WP/393) من جدول األعمال:  ٣٣البند ؛
؛ (WP/395) الرصد والتحلیل –المالحة الجویة من جدول األعمال:  ٣٤؛ البند (WP/394)التوحید القیاسي -المالحة الجویة

 —من جدول األعمال: المالحة الجویة  ٣٦؛ البند (WP/398)دعم التنفیذ  –من جدول األعمال: المالحة الجویة  ٣٥البند 
التقدم المحرز بخصوص الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة من جدول األعمال:  ٣٧البند ؛ (WP/399)المسائل الناشئة 

األخرى المعروضة  من جدول األعمال: المسائل ٣٨والبند ؛ (WP/400) أفریقیا والمحیط الهندي) إقلیمالجویة في أفریقیا (خطة 
  .(WP/401)على نظر اللجنة الفنیة 

  الثانیة للجنة اإلداریة الجلسة 
، وترّأس ١/١٠/٢٠١٣صباحا من یوم الثالثاء  ٩,٠٠عقدت اللجنة اإلداریة جلستها الثانیة واألخیرة في الساعة 

  الجلسة السید بیار تانكمان (الكامیرون).
  .٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٥٤و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩وقد تم النظر في البنود التالیة: 

  وقدم رئیس اللجنة مشروع تقریر یبرز المناقشات التي دارت والتوصیات التي ُوضعت.
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  وأوصت اللجنة بإحالة مشروع التقریر، مشفوعا ببعض التعدیالت البسیطة، إلى الجلسة العامة العتماده.
األمانة على ما قدموه من مساهمات، وأثنى على  اللجنة وموظفي إلىولدى اختتام الجلسة، توجه الرئیس بالشكر 

  المداوالت الناجعة والفعالة التي ساعدت اللجنة على إنهاء أعمالها.
  صباحا. ٩,٥٠وُرفعت الجلسة في الساعة 

  العامة الخامسةالجلسة 

ُأجري الجزء الثالث من ، ١/١٠/٢٠١٣من یوم الثالثاء  ١٤,٠٠في الساعة في الجلسة العامة الخامسة، المعقودة 
النتخابات الجزء عدد األصوات الالزم دولة مصّوتة أدلت كلها بأصواتها، بید أّن  ١٧٦انتخابات المجلس. وقد كانت هناك 

مرشحا في  ١٣هذا الجزء، وجرى انتخاب  ضمنمقعدا  ١٣ شغلمرشحا ل ١٤كان هناك و على األقل.  صوتا ٨٩ الثالث هو
جمهوریة الشیلي، ، بوركینا فاسو، الكامیرون، المتعددة القومیاتبولیفیا وذلك كاآلتي: دولة  اع اإللكترونياالقتر الدورة األولى من 

  .جمهوریة تنزانیا المتحدة ،، كینیا، لیبیا، مالیزیا، نیكاراغوا، بولندا ، جمهوریة كوریا، اإلمارات العربیة المتحدةیةالدومینیك
الرأس األخضر، وسانت فنسنت وجزر غرینادین،  العامة التي أدلى بها وفود كل منوُخصِّص باقي الجلسة للبیانات 

  وتوغو. ،وموریتانیا ،زیمبابويو تركیا، و سریالنكا، و السودان، و 

  ٢/١٠/٢٠١٣في  لالیكاو العامة األمانة عروض

   .                         المواضیع الرئیسیة التالیة             عروض تتناول          العمومیة         الجمعیة      قاعة     بهو    في     عقد  تن س

                    رسوم المالحة الجویة   :       الموضوع
                                                      مدیر البنى األساسیة، قسم السیاسات والتحلیالت االقتصادیة  ،            جیروم سیمون   :     یقدمه
                           (استراحة القهوة الصباحیة)        أكتوبر   ٢   :       /الساعة       التاریخ
           المؤتمرات      مبنى    من        الرابع        الطابق           العمومیة،         الجمعیة      قاعة     بهو   :      المكان

                       إدارة التعاون الفني   :       الموضوع
                           بیدرو أفیال ودانیال سوهامي   :    قدمه ی

     اء)                    أكتوبر (استراحة الغد   ٢   :       /الساعة       التاریخ
           المؤتمرات      مبنى    من        الرابع        الطابق           العمومیة،         الجمعیة      قاعة     بهو   :      المكان

                األدوات البیئیة   :       الموضوع
                                                                      أناثناریان ساینریان/موظف شؤون البیئة (النمذجة) بإدارة النقل الجوي    :    قدمه ت

                            (استراحة القهوة بعد الظهر)        أكتوبر   ٢   :       /الساعة       التاریخ
           المؤتمرات      مبنى    من        الرابع        الطابق           العمومیة،         الجمعیة      قاعة     بهو   :      المكان
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                 أجهزة الكمبیوتر

        الطــابق    فــي       نترنــت  اإل      مقهــى    فــي          وطابعتــان  "      أوفــیس            مایكروســوفت "        ببــرامج  ّ    مــزّودة    ر      كمبیــوت       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  .          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 المرجعیة، 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 سیحصـل حیـث
  .نترنتاإل شبكة على لالیكاو العام الموقع خالل من علیها الحصول فیمكن محددة، عمل ورقة على الحصول في المشاركین

  عامة إعالنات
  الدكتور أسعد قطیط  مذكرات  -١
الجمعیــة العمومیــة بالســوق الحــرة لالیكــاو ومحــل مبیعــات رابطــة المــوظفین. ویمكــن  طــوالللبیــع الكتــاب  عرضســیُ   ١-١

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

  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

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

  المجلس خاباتانت أیامتشغیل مركز أوراق االعتماد/التسجیل في   -٣
. وللتسـجیل فـي صـباحا ١٠,٠٠إلـى السـاعة  ٠٨,٠٠مفتوحا مـن السـاعة ق االعتماد/التسجیل مركز أورا سیكون  ١-٣

أوقات مختلفة عن هذه السـاعات، یرجـى االتصـال بالسـید فریـدیریك لیتوییـه، رئـیس وحـدة خـدمات المـؤتمرات علـى الـرقم الـداخلي 
  . ٦٥٢٠ على الرقم الداخلي ن شیرینیانزامر أو السید أ ٨٢٢٦

http://www.icao.int/a38
https://portal.icao.int/icao
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  ترودو –ل یامغادرة المشاركین في الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة من مطار مونتر  -٤
تـــرودو علـــى مســـار كبـــار  –ل یامـــن أجـــل المشـــاركین المغـــادرین، ســـتعرض عالمـــة االیكـــاو فـــي مطـــار مـــونتر  ١-٤

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

ــــالي:  القائمــــة علــــى المدخلــــة التعــــدیالت بكافــــة (مــــع تقــــدیم المعلومــــات المفصــــلة) وٕارســــالها علــــى عنــــوان البریــــد اإللكترونــــي الت
registration@icao.int .العمومیة الجمعیة انعقاد خالل منقحة قوائم وستصدر.  

  الجلوس ترتیبات  -٦
وعــدد المشــاركین  المشــاركة 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

فــائض مــزودة بقــدرة  ة، الواقعــة بالطــابق الثالــث بمبنــى المــؤتمرات، كقاعــ٦وستســتخدم 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 المــؤتمرات) 

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

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

 عن العمومیة لجمعیةل العامة جلساتال وقائع تتابع أن المنظمة مقر مبنى في مكاتب لدیها التي الدول لوفود یمكن  ١-٨
  :التالیة األرقام على بضبطها وذلك ،المكاتب تلك في الموجود  (MX)االستماع جهاز طریق

http://www.icao.int/a38
mailto:registration@icao.int
http://www.i
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قاعة الجمعیة  
 ٥القاعة  ٣القاعة  ٢القاعة  ١القاعة   العمومیة

 ٤١ ٣١ ٢١ ١١ ١١  المتحدث

 ٤٧ ٣٧ ٢٧ ١٧ ١٧ العربیة

 ٤٦ ٣٦ ٢٦ ١٦ ١٦ الصینیة

 ٤٢ ٣٢ ٢٢ ١٢ ١٢ االنجلیزیة

 ٤٣ ٣٣ ٢٣ ١٣ ١٣ الفرنسیة

 ٤٥ ٣٥ ٢٥ ١٥ ١٥ الروسیة

 ٤٤ ٣٤ ٢٤ ١٤ ١٤ االسبانیة

  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
  :التالیة المواعید في أبوابها الحرة السوق ستفتح العامة، واألمانة 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

      
  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 


