
  
  الجتماعات الشُّعبترتیبات الوثائق 

    عامةالترتیبات ال
المشكلة وتقدیم نبذة تاریخیة بتعریف لأساسیة عن كل بند من بنود جدول األعمال، ل ورقة عملستعد األمانة العامة   - ١

 وٕاجراءات، وتتضمن استنتاجات أولیة اتجاهات التطورإلى ، حسب االقتضاء، ورقة العمل وستتطرق  موجزة عنها.
العامة في أقرب وقت ممكن قبل انعقاد المؤتمر. وستصدر  وسُتعمم ورقات العمل الصادرة عن األمانة .مقترحة معینة

  . ٢٠١٢  نوفمبر ٣٠اعتبارا من لمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي لالورقات األولى في موقع االنترنت 
وسیتم قدر المستطاع استخدام آلیة التحضیر للمؤتمرات التي تتضمن عناصر مثل مراسلة الدول والمنظمات الدولیة   -٢

واالستعانة بفرق الخبراء ومجموعات الدراسة إلعداد المقترحات التخاذ إجراءات محددة بشأن كل بند من بنود جدول 
األعمال. وورقات العمل هي وثائق تقدم للنظر فیها في إطار بنود محددة من جدول األعمال. وینبغي للدول 

جراءات" وٕاما "على شكل وثائق معلومات".  ویشمل والمنظمات الدولیة إعداد أوراق عملها إما "على شكل وثائق إ
الصنف األول ورقات العمل التي تتضمن اقتراحات باتخاذ إجراءات محددة، وتعد جمیع ورقات العمل األخرى "وثائق 

  ".معلومات

  تقدیم ورقات العمل 
إلى عنوان البرید   Microsoft Wordبصورة الكترونیة بصیغة ورقات عملهاینبغي للدول والمنظمات الدولیة تقدیم   - ٣

أسابیع قبل  ٦قبل انعقاد المؤتمر بأقصى فترة ممكنة وبمهلة حدها األقصى   ATConf6@icao.int االلكتروني التالي:
المناسب قبل انعقاد  ) وذلك لكي یتسنى ترجمتها واستنساخها وتوزیعها في الوقت٢٠١٣فبرایر  ١افتتاح المؤتمر (أي 

،  في أقرب وقت ٢٠١٣ مارس ١، وفي موعد ال یتجاوز ٢٠١٣فبرایر  ١المؤتمر. وستصدر الوثائق المستلمة بعد 
  ممكن باللغة أو اللغات المقدمة بها. ولن ُتجّهز الوثائق المستلمة بعد ذلك التاریخ. 

بالمؤتمر، یرجى االلتزام بالقواعد التي تحكم شكل وبغیة تیسیر استنساخ الوثائق في الوقت المناسب واستخدامها   - ٤
ورقات العمل ومحتواها وطولها حسب ما یرد في هذه الوثیقة. ومن المهم مراعاة أنه سیتم االلتزام بالموعد النهائي 

  لتقدیم الوثائق ولن تُقبل أي وثائق إضافیة من أجل توزیعها بموقع االنترنت التابع لالجتماع.
ّال ورقات العمل التي تقدمها الدول. ولن ُتوزع الوثائق التي تقدمها المنظمات الدولیة إّال باللغة أو اللغات ولن تُترجم إ  - ٥

  المقدمة بها. وسُتطبع وُتوزع الوثائق المستلمة في موعد ال یتجاوز أسبوعین قبل افتتاح المؤتمر.
في ذلك مرفقاتها. ووفقا للسیاسة المقررة، فلم وینبغي أن تقتصر كل ورقة من ورقات العمل على أربع صفحات بما   - ٦

تعد المنظمة تُترجم أي ورقات عمل یتجاوز حجمها أربع صفحات باإلضافة إلى ورقات المعلومات. وفیما عدا 
الظروف االستثنائیة، یجب تقدیم الوثائق التي تتجاوز عدد الصفحات المقرر كورقات معلومات بلغتها األصلیة فقط. 

 ٤یتجاوز   موضوع هذه الورقات األطول هو موضوع أساسي ألعمال المؤتمر، ینبغي إعداد موجز ال وٕاذا تقرر أن
  صفحات من أجل ترجمته.
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  توافر ورقات العمل
 بصفة www.icao.int/meetings/atconf6 على العنوانستُوضع وثائق المؤتمر على موقع االنترنت التابع لالیكاو،   - ٧

لورقات العمل وورقات المعلومات على موقع االنترنت الستخدامه عند إعداد الوثائق. نموذج . وسُیوضع كذلك ةمستمر 
وحیث أن الوقت المتوفر لمناقشة ورقات العمل هو وقت محدود جدا نظرا لعدد ورقات العمل المتوقع، فیرجى من 

مستمر على موقع االنترنت لمعرفة أحدث المعلومات المدرجة بالوثائق ولالطالع  جمیع المشاركین االطالع بشكل
على الوثائق قبل الحضور إلى المؤتمر. وسیتم االلتزام بتوفیر دقیقتین فقط لعرض كل ورقة من ورقات العمل. ویرجى 

  فترة الزمنیة.منكم إعداد عروضكم بشكل مناسب لكي یتسنى لكم عرض أهم النقاط الرئیسیة خالل تلك ال
  سُتجهز ورقات العمل وفقا لألولویات التالیة:  - ٨

  "اإلجراءات وثائق"  —األولویة األولى
قبل غیرها حسب  تقدیمها، ، في حالةالملخصــات على أن تصدرالمعلومات"،  وثائق"  —األولویة الثانیة 

  .االقتضاء
  ""اإلجراءات وثائق

  الشكل التالي:ب" اإلجراءات وثائقأن تقدم " ینبغي  - ٩
  جدول األعمال.بنود على بند واحد من  وثیقةكل  تقتصر  )أ 
إذا النصوص المقترح تعدیلها  بما فیهاتتجاوز أربع صفحات مطبوعة  موجزة، وأالّ  أن تكون كل وثیقةینبغي   )ب 

  .اقتضى األمر
 طبیعةیحدد و  ملخص في داخل بروازمباشرة الوثیقة یلي عنوان بند جدول األعمال وعنوان موضوع  ینبغي أن  )ج 

  غرار المثال التالي:على  ، واإلجراء الموصى باتخاذه،االقتراح

  ملخص
د، ضمن بیئة محررة تجاریا، من مشاركة جمیع الدول باستمرار الضمانات الالزمة للتأكّ الوثیقة تتضمن هذه 

  .اإلجراء المطلوب من االجتماع ٦ویرد في الفقرة  .وبفعالیة في النقل الجوي الدولي
  إلى ....... مدعوٌّ  اإلجراء : المؤتمر

 مراجع مع ذكر ي،، ومبرره المنطقاالقتراحالغرض من شرحَا موجزَا األول في كل ورقة  الجزء أن یشرح ینبغي  ) د
  الرئیسیة. الموضوع

  "المعلومات" وثائق
تقدمها الدراسات الفنیة الطویلة) أن ك( ند بعینهلبكتب للدول والمنظمات الدولیة التي ترغب في تقدیم مواد لم تُ  يینبغ  -١٠

  .على شكل ورقات عملیتم استنساخ هذه المواد لتوزیعها في االجتماع. ولن  بأعداد كافیة

  - انتهى -
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