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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  وترتیباته اإلداریة المؤتمرأعمال نطاق 

 )األمانة العامةمن  ةمقدمورقة (

  مقدمةال - ١

مارس  ٢٢إلى  ١٨كندا من  في مونتریالمقر اإلیكاو في بالمؤتمر العالمي للنقل الجوي عقد سین ١- ١
 .ATConf/6-WP/1في ورقة العمل جدول أعمال هذا المؤتمر رد یو ؛ ٢٠١٣

والخامس  ١٩٩٤المنعقد في عام الرابع (المؤتمر في اجتماعیه السابقین هذا ساس الذي أرساه إلى األ واستناداً   ٢- ١
العامة ووضع  اتسیاسالعن بشأن اإلرشادات  ه، فإن االجتماع السادس لهذا المؤتمر سیصدر توصیات)٢٠٠٣في عام المنعقد 

وبشأن اإلجراءات التي ستتخذها الدول واالیكاو في لتطویر النقل الجوي الدولي بشكل مستدام  إطار تنظیمي أكثر اتساقاً 
   المستقبل.

 المؤتمر ومهامهأعمال نطاق  - ٢

إعداد مبادئ توجیهیة  فيالمؤتمر  تتمثل أهدافاستدامة النقل الجوي"، قرره المجلس وتحت شعار "وفقا لما  ١- ٢
بتنظیم خدمات النقل الجوي على المحددة المرتبطة مجاالت ال. وٕالى جانب عالميالتنظیمي الطار اإل لمن أجعمل وخطة 

وحمایة المستهلك وفرض الضرائب،  إلى األسواق وصولوال علیهم والسیطرةالناقلین الجویین  ملكیة لن قبیالمستوى الدولي م
فضل سبل التنفیذ سُیخصص بند في جدول األعمال لتناول موضوع اقتصادیات المطارات مع التركیز في الوقت نفسه على أ

 .لنقل الجوي الدوليأكثر استدامة في مجال ا نظامقامة إل

توصیات ال ساهمست، ٢٠١٦- ٢٠١٥- ٢٠١٤ت ثالث سنوارؤیتها الجدیدة لفترة الو وتمشیا مع مهمة االیكاو  ٢- ٢
  .التنمیة االقتصادیة للنقل الجويهو هدف استراتیجي جدید للمنظمة في تحقیق مؤتمر هذا السادس لجتماع الاالالصادرة عن 

ت األنشطة التمهیدیة التي قامت بها األمانة العامة مثل ندوة االیكاو للنقل الجوي والحلقات الدراسیة ساهمو  ٣- ٢
ة صیاغلمشاركین لار یتحض فياإلقلیمیة واالجتماع الحادي عشر لفریق خبراء تنظیم النقل الجوي والندوة التي تسبق المؤتمر 

اآلراء بشأن  في توافقالز یعز تع و یشجتبهذه المناسبات سمحت باإلضافة إلى ذلك، و توصیات بشأن بنود جدول األعمال. ال
 .المؤتمر السادسالصادرة عن توصیات الالتدابیر المطلوبة لتنفیذ 
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ن نظمتهما نتائج المؤتمر الرئیسیین اللذیتدرج في ورقات عمل االجتماع السادس األمانة العامة أن  وتعتزم ٤- ٢
) ٢٠١٢سبتمبر  ١٤إلى  ١٢من  مونتریالالمنعقد في من الطیران (ألوهما المؤتمر الرفیع المستوى  ٢٠١٢االیكاو في عام 

 نی). وتكتسي نتائج هذین المؤتمر ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠إلى  ١٩من  مونتریالالمنعقد في الحة الجویة (والمؤتمر الثاني عشر للم
شبكة أهمیة بالنسبة لالجتماع السادس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي، ال سیما فیما یخص إعداد السیاسات المتعلقة بتمویل 

  النقل الجوي.

 لوترتیبات التسجیل وساعات العم وثائق التفویض - ٣

؛ وینبغي أن الیكاول عامالمین األإلى ة جهوثائق التفویض ضروریة للمشاركة في االجتماع وینبغي أن تكون مو  ١- ٣
 .  كماأو بالنیابة عنه معنیةالدولیة المنظمة الأو  الدولةرئیس من علیها  ایكون موقعتصدر أوراق االعتماد سلطة حكومیة وأن 

في المؤتمر  مشاركالموجبها الصفة التي یعمل ب تحددیجب أن تحمل هذه الوثائق اسم ومنصب كل عضو من أعضاء الوفد و 
الدول األعضاء: مندوب أو مناوب أو مستشار؛ الدول غیر المتعاقدة والمنظمات الدولیة: مراقب).  ویمكن إرسال وثائق مثال (

 .فور وصول المشارك إلى المؤتمر أو إیداعها ATConf6@icao.intلتالي عبر البرید اإللكتروني ا سلفاً التفویض 

سمائهم مسبقا ل أن على تسجینشجع المشاركیالتسجیل في مكان االجتماع، أثناء فترات االنتظار لتجنب و  ٢- ٣
). ویجري التسجیل في مكان www.icao.int/meetings/atconf6( اإللكتروني على موقع المؤتمرباستخدام نموذج التسجیل 

،  University Street, Montreal, Quebec, Canada 999: مقر االیكاو الواقع بالعنوان التاليمن االجتماع في الطابق الرئیسي 
من  ١٦/٣/٢٠١٣ق ، ویوم السبت المواف١٧:٠٠إلى الساعة  ١٤:٠٠من الساعة  ١٥/٣/٢٠١٣وذلك یوم الجمعیة الموافق 

االثنین یوم و  ٢١:٠٠إلى الساعة  ٨:٠٠من الساعة  ١٧/٣/٢٠١٣األحد الموافق یوم و  ١٩:٠٠إلى الساعة  ١٦:٠٠الساعة 
إلى  ٨:٠٠من الساعة  ١٩/٣/٢٠١٣ویوم الثالثاء الموافق  ١٧:٠٠إلى الساعة  ٧:٠٠من الساعة  ١٨/٣/٢٠١٣الموافق 
 نشجع المشاركین على االطالع على موقع المؤتمرو  وقت الحقمي للتسجیل في منالز الجدول  عدیل. ویجوز ت١٧:٠٠الساعة 

 .فیما یخص أي تغییرات على الجدول الزمنياإلنترنت على 

في قاعة الجمعیة  صباحاً  ٩:٣٠الساعة في  ١٨/٣/٢٠١٣یوم االثنین الموافق رسمیًا لمؤتمر فتتح اسیُ و  ٣- ٣
 مركز المؤتمرات.في ابع ر العمومیة بالطابق ال

 على النحو التالي:المؤتمر طوال انعقاد ستكون ساعات العمل و  ٤- ٣

 ١٢:٣٠إلى   ٩:٣٠  —  اً صباح
  ١٧:٠٠إلى  ١٤:٠٠   —  بعد الظهر

. أما ١١:٠٠إلى الساعة  ١٠:٣٠من الساعة  ١٨/٣/٢٠١٣الموافق  استراحة یوم االثنین صباحاً كون تسو   ٥- ٣
 ١٥:٤٥إلى الساعة  ١٥:١٥كل صباح ومن الساعة  ١١:١٥إلى الساعة  ١٠:٤٥فستكون من الساعة  خرىاالستراحات األ

  .بعد الظهر

  اللغات   - ٤
  سبانیة.والصینیة والفرنسیة والروسیة واإلنجلیزیة والعربیة هي اإل عمل هذا المؤتمرلغات   ١- ٤

  الندوة التي تسبق المؤتمر  - ٥
 تحضیر لمن أج ١٧/١٣/٢٠١٣في  مونتریالسبق المؤتمر في ومًا واحدًا تدوم یتعتزم االیكاو تنظیم ندوة ت  ١- ٥

النقل الجوي وشركات في مجال السیاسات لواضعي ة بالنسبة میهأهذه الندوة  تكتسي. و المؤتمر السادس لمداوالت  المشاركین 
 ین واالتحاداتنتفعالمرابطات كادیمیة و الطیران والمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة والمصنعین والمؤسسات القانونیة واأل
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قلیمیة. وسُینشر الجدول من حضور العروض اإل الذین لم یتمكنوان العمالیة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة وبوجه خاص المشاركی

  . /www.icao.int/Meetings/atconf6مؤتمر على العنوان التالي: وة في الوقت المناسب على موقع الالزمني لهذه الند

  الوثائق  - ٦
 اتورقنص  یتجاوزینبغي أن ال و  على موقع المؤتمرمتاحة العمل  اتالمبادئ التوجیهیة الخاصة بإعداد ورق  ١- ٦

العمل أربع صفحات بما في ذلك المرفقات. وكمبدأ من مبادئ السیاسة العامة، توقفت المنظمة عن ترجمة ورقات العمل التي 
 أساسیا  هذهعمل الموضوع ورقات ٕاذا كان . و ) التي تُقّدم بهالغاتالأو ( اللغةالعمل هذه بتتجاوز أربع صفحات. وُتعرض ورقات 

  ال یتجاوز أربع صفحات.للترجمة ملخص تحضیر طلب من معّد الورقة ، یُ ألعمال المؤتمر
توقفت المنظمة عن ترجمة ورقات المعلومات والورقات  قدولن تُترجم إّال ورقات العمل التي تقدمها الدول. و   ٢- ٦

  .اللغات) التي تُقّدم بهاأو تناولها باللغة (الواردة من المنظمات الدولیة وسیجري 
قبل  ATConf6@icao.intلى العنوان التالي ع Microsoft Wordینبغي تقدیم الوثائق إلكترونیًا في صیغة و   ٣- ٦

 بما یسهل عملیة الترجمة واإلعداد والنشر قبل انعقاد ١/٢/٢٠١٣عد أقصاه ولكن في مو كنة ممفترة أطول انعقاد االجتماع ب
ولكن في موعد  ،تاریخهذا الورقات العمل وورقات المعلومات الواردة بعد بمعالجة وسیجري التعجیل قدر اإلمكان . المؤتمر
  قدم بها.ـاللغات) التي تُ أو ، باللغة (٤/٣/٢٠١٣أقصاه 

مطلوبة لهذا المؤتمر، لن نظرا لعدد ورقات العمل الو . المؤتمر فور إتاحتهاوثائق المؤتمر على موقع  نشرستُ و   ٤- ٦
سیتم االلتزام بتوفیر دقیقتین فقط لعرض كل ورقة من ورقات الوقت كافیا لمناقشة كل ورقة عمل على حدة. وبناء علیه، یكون 
  .العمل اتقاط الهامة لورقمقدمة تبرز النإعداد لى مقدمي العروض ع نحثو  ؛العمل

القواعد من المشاركین االلتزام بالمؤتمر، یرجى في تیسیر استنساخ الوثائق في الوقت المناسب واستخدامها لو   ٥- ٦
  ا حسب ما یرد في هذه الوثیقة. حجمهها و ضمونشكل ورقات العمل وم تنطبق علىالتي 

لتقدیم الوثائق ولن تُقبل أي وثائق إضافیة من المحدد أنه سیتم االلتزام بالموعد النهائي تجدر اإلشارة إلى و   ٦- ٦
  .على موقع المؤتمرأجل توزیعها 

  ترتیبات الجلوس  - ٧
آخر دریجیا باستیفاؤها تإلى سجالت التسجیل المسبق وسیتم خالل انعقاد المؤتمر تستند ترتیبات الجلوس   ١- ٧
ن یتم تخصیص أربعة مقاعد كحد أقصى لكل وفد من الوفود الممثلة للدول األعضاء (مقعدان على معلومات. ومن المتوقع أال

ألسماء الدول على اللوحات. ویمكن تخصیص مقاعد إضافیة إذا  الهجائيالطاولة ومقعدان في الخلف) وذلك بحسب الترتیب 
  كانت متوفرة.

مباشرة الدول  مقاعدبعد الطیران  صناعةة أو رابطات وستكون مقاعد المشاركین الممثلین للمنظمات الدولی  ٢- ٧
في االجتماع إلى الجلوس في  اآلخرین المشاركین جمیعمرتبة بحسب أسماء هذه المنظمات أو الرابطات. وسُیدعى وستكون 

الحصول على  مؤخرة قاعة الجمعیة العمومیة. ویمكنفي متوفرة الاألماكن األماكن غیر المخصصة للدول أو للمراقبین في 
أو بالساللم الموجودة  ٨و  ٧مقاعد إضافیة في شرفة المراقبة في الطابق الخامس الذي یمكن الوصول إلیه بالمصعدین رقم 

  مباشرة أمام أبواب قاعة الجمعیة العمومیة بالطابق الرابع.
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ن عدم تغییر المقاعد ینظام اإللكتروني للمیكروفونات، یرجى من المندوبتعلق بالفیما ی خلطتفادیًا للو   ٣- ٧
  ویرجى االتصال بأحد أفراد األمانة العامة إذا كان تغییر ترتیبات الجلوس ضروریا.  المخصصة لهم؛

قاعات المؤتمر بعد نهایة  داخلترك الوثائق واألغراض الشخصیة  یجب عدمویجب اإلحاطة علما بأنه   ٤- ٧
  جلسات الیوم.

  
   - انتهى -


