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  المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة
  ١٨/١١/٢٠٠٩ إلى ١٦، من ريو دي جانيرو

  ترتيبات االجتماع والجدول الزمني المؤقت

  ) من األمانة العامةورقة مقدمة(

  الموجز
 ذلك   اإلجرائية، بما في   هترتيباتمعلومات عن تنظيم االجتماع و    ورقة  تقدم هذه ال  

مؤتمر المعنـي بـالطيران وأنـواع       لل) )ألف( لتذييلا(الجدول الزمني المؤقت    
  .الوقود البديلة

  .٨في الفقرة المؤتمر ويرد اإلجراء المعروض على 

  الدعوات والتسجيل -١
لـدى   إلى جميـع الـدول المتعاقـدة   مؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة   لصدرت دعوات لحضور ا    ١-١

  .)باء( التذييلفي  وهي ترد ،ات دولية مختارة للمشاركة بصفة مراقب وإلى الدول غير المتعاقدة ومنظم،االيكاو
ونشجع جميع المشاركين على القيام بتسجيل مسبق باستخدام استمارة التسجيل على االنترنت والمتـاح علـى                 ٢-١

ألحـد  ايـوم   " ريو شيراتون "فندق  وسيعمل مركز التسجيل في     ).  www.icao.int/caaf2009(على االنترنت   المؤتمر  موقع  
 إلـى الـساعة   ٨,٠٠ مـن الـساعة   ١٨/١١/٢٠٠٩إلى  ١٦ويومياً من  ،١٦,٠٠ إلى الساعة ٨,٠٠ من الساعة   ١٥/١١

وسيصدر لكل مشارك عند تسجيله بطاقة لتحديد الهوية وهي الزمة للدخول إلى مركز المؤتمرات والحـصول                .  ١٧,٠٠
  .على أي وثائق

  النظام الداخلي -٢
 ٢  وتنص القاعـدة  .(Doc 8683) لداخلي الدائم لالجتماعات في مجال النقل الجويللنظام اوفقا المؤتمر سيعقد  ١-٢

  .من تلك الوثيقة على وجوب تقديم وثائق تفويض

  الجدول الزمني وجدول األعمال -٣
وبعـد  .  ولن يتم إلقاء بيانات افتتاحية    .  ١٦/١١/٢٠٠٩االثنين   من يوم    ٩,٣٠في تمام الساعة    المؤتمر  سيبدأ   ١-٣

  .مباشرة إلى دراسة البند األول من جدول أعمالهالمؤتمر ح، سينتقل مراسم االفتتا

http://www.icao.int/caaf2009
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 إلـى  ١٤,٠٠ ومـن الـساعة   ١٢,٣٠ إلى الساعة ٩,٠٠ستكون ساعات العمل المعتادة لالجتماع من الساعة       ٢-٣
 واستراحتين قـصيرتين   ١٤,٠٠ إلى الساعة    ١٢,٣٠ مع الحصول على استراحة لتناول الغذاء من الساعة          ١٧,٠٠الساعة  

   .اول القهوة في منتصف الفترة الصباحية ومنتصف فترة بعد الظهرلتن
 الجـدول    هذا وقد يتغير ).  ألف (تذييلسيعمل االجتماع على شكل هيئة واحدة ويرد جدول زمني مؤقت في ال            ٣-٣

مـاع  وسيتم إبالغ المشاركين فـي االجت     .  الزمني رهنا بالتقدم المحرز في دراسة بنود جدول األعمال كل واحد على حدة            
  .حسب تطور المناقشاتبتغييرات الجدول الزمني 

قد ينبغي تقييد التقديم الرسمي لورقات العمل التي تطلب فيها الدول أو المراقبون إجـراء محـددا مـن أجـل       ٤-٣
أي (وبالنسبة لورقات المعلومـات     .  االستفادة إلى أقصى درجة من الوقت المتاح لمناقشة كل موضوع مناقشة موضوعية           

  .ولكنها ستشكل جزءا من سجل االجتماع.  فلن تقدم رسميا) المؤتمرطلب أي إجراء محدد من تالتي ال تالورقات 
 مما سـيوفر    ١٧/١١الثالثاء   إلى إتمام البنود األساسية من جدول األعمال بحلول نهاية يوم            المؤتمروسيحتاج   ٥-٣

دد المواضيع القائمة بحد ذاتها والتي سـيتم تناولهـا          ونظرا لع .  واقراره والنظر فيه    للمؤتمروقتا إلعداد اإلعالن الختامي     
والوقت المحدود المتاح لها، فلن يتمكن االجتماع من إتمام أعماله إال بتضافر الجهود للتقيد بالمـسار المحـدد للمناقـشات                    

  .والحفاظ على الجدول الزمني

   اللغات -٤
  .نسية والروسية واالسبانيةسوف يعمل االجتماع باللغات العربية والصينية واالنجليزية والفر ١-٤
  الوصول إلى شبكة االنترنت ومرافق االتصاالت -٥
 على شبكة االنترنت، ويمكن الوصول إليه من الموقع الشبكي لاليكاو وعنوانـه    للمؤتمرأنشئ موقع مخصص     ١-٥

2009caaf/int.icao.www  .جتماعويحتوي الموقع على معلومات وترتيبات تنظيمية رئيسية باإلضافة إلى وثائق اال.  
  .   لشبكة االنترنت السلكية مجهزة لتقديم وصالتالمؤتمرقاعة  ٢-٥
  الوثائق -٦
االجتمـاع علـى     متوفرة من خالل موقع      الدول والمراقبين األمانة العامة و  وثائق المقدمة من    ال جميع   ستكون ١-٦

 التـي سـبق     الوثـائق ، أما   قدر اإلمكان بدون أوراق   هذا االجتماع   وسيعمل  . )2009caaf/int.icao.www://http  (االنترنت
  .وزع في شكل مطبوعتُفلن إلكترونيا قبل االجتماع نشرها 

وخالل االجتماع، سيتم توزيع نسختين كحد أقصى من وثائق االجتماع على كل وفد، ونسخة واحدة على كـل          ٢-٦
  .  وفد له صفة مراقب

 وتنشر على الموقع الخـاص  ٢/١٠/٢٠٠٩ تقدمها الدول الى مقر االيكاو بحلول      ستترجم ورقات العمل التي   و ٣-٦
 . الموعد النهائي لتقديم الوثـائق    ب ه سيتم التقيد بصرامة   ومن المهم اإلشارة إلى أن    .  المؤتمرقبل انعقاد   على شبكة االنترنت    

الجتها في أسرع وقت ممكـن باللغـة أو         تقوم االيكاو بترجمة ورقات العمل التي تصل بعد ذلك التاريخ وستجري مع           لن  و
  .اللغات التي تقدم بها
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عدد قتصر  أن ي ركزة و  وم موجهة نحو اعتماد االجراءات    وأن تكون    ،باإليجازورقات العمل    تتميزأن  ينبغي  و ٤-٦
إلعداد ورقات العمل علـى     رشادات  النماذج واإل على  ويمكن االطالع   . مرفقاتأي  ها  على أربع صفحات، بما في    صفحاتها  

ـ المعلوماتورقات أربع صفحات والتي يتجاوز عدد صفحاتها عمل الورقات أما   . نترنتشبكة اال  على   المؤتمروقع  م ن  فل
إذا كان موضـوع هـذه      و.  األصلية فقط  هالغاتمعلومات ب يجب عرض الورقات الطويلة في شكل ورقات        و . تهاتتم ترجم 

ـ للربع صفحات موجز ال يتجاوز األغي إعداد فينبجتماع، عمل اال ل ة أساسي مسألة عدي الورقات الطويلة  وسيقتـصر  . ةترجم
تقـديم  علـى  قدر اإلمكان، ونشجعكم . فقط اللغة أو اللغات التي تقدم بها    على  المنظمات الدولية    توفرهاالتي  الوثائق  توزيع  

  ).الروسية واإلسبانيةالعربية والصينية واالنجليزية والفرنسية و(جتماع من لغات عمل االأكثر من لغة واحدة بوثائق ال
، icaohq@icao.int(مونتريال االيكاو في ، إلى مقر Microsoft Wordبصيغة ينبغي إرسال الوثائق إلكترونيا، و ٥-٦

  ).envcaaf@icao.int  العنوانمع نسخة إلى
  .١٦/١١موافق الليوم األول من أيام المؤتمر لسيصدر جدول أعمال فقط و ٦-٦
وذلك  ،يومين األولين  ال محاضر اجتماعات  بشأن   وجز قرارات مقتضب  م يوستعد األمانة العامة بشكل تدريج     ٧-٦

 مناقشات اليوم األخيـر   وستمثل  . على التوالي ،  ١٨/١١األربعاء   و ١٧/١١الثالثاء  يوم  موافقة  للتقدمها  وفي أثناء االجتماع    
  .المؤتمر، جزءا من الوثيقة التي ستشكل اإلعالن الصادر عن األربعاء يوم أي

  لوسترتيبات الج -٧
 تـدريجيا   اسـتكمالها  تميوس ،التسجيلبيانات ما قبل     أساس على   االجتماعثناء  في أ ترتيبات الجلوس   وضعت   ١-٧

  .  في الموقعمعلومات التسجيل على أساس
المـشاركين  يرجى من جميع      و  .منظماتهمدولهم أو   بلوحات أسماء    لهم   المخصصةن المقاعد   والمشاركسيجد   ٢-٧

حـسب  المؤتمر مراقبين في الجزء الخلفي من قاعة للو ألدول  لةخصصغير الم األماكن فيالجلوس  االجتماعفي اآلخرين  
  . توافرها

، يرجى االتـصال    و المساعدة ألمزيد من المعلومات    ول.  لهم المخصصةن المقاعد   والمندوبأال يغير   من المهم   و ٣-٧
  المـؤتمرات  قاعـات  في   الشخصيةات  غيرها من الممتلك   وأوثائق  ويجب عدم ترك أي     . لاليكاو العامة    من األمانة  عضوب

  .لليوم التالي
  الترجمة الفوريةخدمات  ٤-٧
  .ستوفر خدمات الترجمة الفورية من خالل سماعات مركبة بكل مقعد ١-٤-٧

  المؤتمراإلجراء المعروض على  -٨
  ).ألف (تذييل أن يوافق على الجدول الزمني المؤقت الوارد في الالمؤتمريرجى من  ١-٨

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

mailto:icaohq@icao.int
mailto:envcaaf@icao.int
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  )فلأ( تذييلال
  الجدول الزمني المؤقت

  فندق شيراتون ريو

  )١٧,٠٠-١٤,٠٠ (جلسات بعد الظهر  ١)١٢,٣٠-٩,٠٠ (الصباحجلسات   التاريخ

  االثنين
١٦/١١/٢٠٠٩  

  ) ٩,٣٠ (االفتتاح

   االستدامة والترابط في مجال البيئة  -١

  )تابع( االستدامة والترابط في مجال البيئة -١

  ة االقتصاديةالجدوى التكنولوجية والمعقولي  -٢

  الثالثاء
١٧/١١/٢٠٠٩  

 الجدوى التكنولوجية والمعقولية االقتصادية  -٢
  )تابع(

   تدابير دعم التنمية واالستخدام  -٣

  )تابع(تدابير دعم التنمية واالستخدام   -٣

  االنتاج والهياكل األساسية  -٤

  األربعاء
١٨/١١/٢٠٠٩  

  ر الدول األطراف الخامس عشراقرار نتائج االجتماع والتوصيات المقدمة إلى مؤتم

                                                             
 .٩,٣٠في الساعة  ١٦/١١/٢٠٠٩يوم لمؤتمر اافتتاح من المقرر  ١
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  )اءب( تذييلال
  لمنظمات الدولية المدعوة بصفة مراقبا

  )AACO( االتحاد العربي للنقل الجوي

  )ACAC( الهيئة العربية للطيران المدني
  )ACI(المجلس الدولي للمطارات 

  )ACP( يا والكاريبي والمحيط الهادئإفريقمجموعة دول 

  )ACS( رابطة دول الكاريبي

  )ADB( مصرف التنمية اآلسيوي
  )AEA( اتحاد شركات الطيران األوروبية

  )AFCAC( )لجنة أفكاك(ية للطيران المدني فريقاللجنة اإل

  )AfDB(مصرف التنمية اإلفريقي 
  )AFRAA( يةفريقاتحاد شركات الطيران اإل

  )AFTA( منطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

  )AIT(ي التحالف السياحي الدول
  )AITAL( االتحاد الدولي للناقلين الجويين في أمريكا الالتينية

  )ALADA(رابطة أمريكا الالتينية لقانون الطيران والفضاء 
  )APEC( مجلس التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ

  )ASEAN( رابطة أمم جنوب شرق آسيا

  )ASECNA( )اأسكن(يا ومدغشقر إفريق يوكالة سالمة المالحة الجوية ف

  )ASPA( اتحاد شركات طيران جنوب المحيط الهادئ

  )AU(االتحاد اإلفريقي 
  )BAG( مجموعة اتفاق بنجول

  )CABEI( مصرف أمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي

  )CANSO( منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية

  )CARICOM( الجماعة الكاريبية
  )CCIR( لالسلكيةاللجنة االستشارية الدولية لالتصاالت ا

  )CDB( مصرف التنمية الكاريبي
  )CE(مجلس أوروبا 

  )CEEAC(يا الجماعة االقتصادية لدول وسط إفريق

  )CEMAC( ياإفريقالجماعة االقتصادية والنقدية لوسط 

  )CI(الرابطة الدولية للمستهلكين 

  )COCESNA(مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية 
  )COMESA( يفريقيا والجنوب اإلإفريقق السوق المشتركة لشر

  )EAC(التعاون في شرق إفريقيا 
  )EASA( وكالة السالمة الجوية األوروبية
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  )EBRD( المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير
  )EC(اللجنة األوروبية 

  )ECA(اللجنة االقتصادية إلفريقيا 
  )ECAC( اللجنة األوروبية للطيران المدني

  )ECE(وروبا اللجنة االقتصادية أل
  )ECLAC(اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي 

  )ECOWAS( يا الغربيةإفريقاالتحاد االقتصادي لدول 
  )EDF( صندوق التنمية األوروبي

  )EIB(المصرف األوروبي لالستثمار 
  )ELFAA(رابطة شركات الطيران األوروبية لنقل الركاب بأجور منخفضة 

  )ENRI(ال المالحة اإللكترونية معهد البحوث في مج
  )ESA(الوكالة الفضائية األوروبية 

  )ESCAP(اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ 
  )ESCWA(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
  )EUROCAE(المنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدني 

  )EUROCONTROL( )يوروكنترول( ويةالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الج
  )FAI( االتحاد الدولي للمالحة الجوية

  )FAO( )الفاو (األمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة 
  )FIA( اتحاد السيارات الدولي

  )FIATA(االتحاد الدولي لرابطات متعهدي الشحن 
  )FSF( مؤسسة سالمة الطيران

  )Greenpeace International( الدولي "غرين بيس"مجلس 
  )HAI(الرابطة الدولية لطائرات الهليكوبتر 

  )HccH(مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص 
  )IAASM( األكاديمية الدولية لطب الطيران والفضاء

  )IABA( الرابطة الدولية لسماسرة ووكالء الطائرات
  )IAC( لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة

  )IACA(دولي للناقلين الجويين االتحاد ال
  )IAEA( الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  )IAIN( الرابطة الدولية لمعاهد المالحة
  )IAOPA(  لرابطات مالكي الطائرات والطيارينالدوليالمجلس 

  )IAPSO( الرابطة الدولية لعلوم الفيزياء الخاصة بالمحيطات
  )IASI( المعهد اإلحصائي للبلدان األمريكية

  )IATA( اتحاد النقل الجوي الدولي
  )IBAC( المجلس الدولي لطيران األعمال

  )IBTA(االتحاد الدولي لسفر األعمال 
  )ICA( الرابطة الدولية لرسم الخرائط
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  )ICC(الغرفة التجارية الدولية 
  )ICCAIA( المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء

  )ICSA( لمستدامالتحالف الدولي للطيران ا
  )IDA( المؤسسة اإلنمائية الدولية

  )IDB( مصرف التنمية للبلدان األمريكية
  )IDI(معهد القانون الدولي 
  )IEA(وكالة الطاقة الدولية 

  )IECC( البريد المستعجل ي لناقليالمؤتمر الدول
  )IFAD( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  )IFALPA(  الجوية الخطوطي لرابطات طيارياالتحاد الدول
  )IFAPA(المؤسسة الدولية لرابطات المسافرين الجويين 
  )IFATCA( االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية

  )IFATSEA( لكترونيات سالمة الحركة الجويةإاالتحاد الدولي لرابطات 
  )IFHA( االتحاد الدولي لرابطات الهليكوبتر
  )IFRAA(طيران اإلقليمية االتحاد الدولي لرابطات شركات ال

  )ILA(رابطة القانون الدولي 
  )ILO(منظمة العمل الدولية 
  )IMF(صندوق النقد الدولي 

  )IMO(المنظمة البحرية الدولية 
  )IMSO( المنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية المتنقلة
  )IPCC( الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

  )IsDB(المصرف اإلسالمي للتنمية 
  )ISI(المعهد الدولي لإلحصاء 

  )ISO(المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
  )ITF(االتحاد الدولي لعمال النقل 

  )ITU(االتحاد الدولي لالتصاالت 
  )JAA( هيئات الطيران األوربية المشتركة

  )LACAC(لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني 
  )LAS(جامعة الدول العربية 

  )LMBC(ة التأمين في سوق لندن لجنة سماسر
  )NASA( دارة الوطنية للطيران والفضاءاإل

  )OAS(منظمة الدول األمريكية 
  )OECD( والتنمية في الميدان االقتصادي  منظمة التعاون 

  )OGP(الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز 
  )OIP( ارينيللط ةاألمريكية يبيرياإلالمنظمة 

  )Pacific Islands Forum Association(لهادئ رابطة محفل جزر المحيط ا
  )PASO(منظمة سالمة الطيران للمحيط الهادئ 
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  )RASOS(  لمراقبة السالمة الجوية في منطقة الكاريبياإلقليميالنظام 
  )SADC( يفريقنمائي للجنوب اإلاالتحاد اإل

  )SITA( )شركة سيتا(الشركة الدولية التصاالت الطيران 
  )SRVSOP( لتعاون في مراقبة السالمة التشغيلية لياإلقليمالنظام 

  )UEMOA( ياإفريقاالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 

  )UN(األمم المتحدة 

  )UNCITRAL( لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

  )UNCTAD( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

  )UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  )UNECA(يا فريق المتحدة االقتصادية إللجنة األمم

  )UNEP( برنامج األمم المتحدة للبيئة

  )UNESCO( )اليونيسكو (منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  )UNFCCC( اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

  )UNICEF() اليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة 
  )UNIDO() اليونيدو( مم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األ

  )UNIDROIT( المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص
  )UNITAR( معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث

  )UNODC( مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  )UNRWA( )ونروااأل (دنىغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوكالة األمم المتحدة إل
  )UNU( جامعة األمم المتحدة

  )UNWTO(منظمة السياحة العالمية 
  )UPU( االتحاد البريدي العالمي

  )USAID( وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة
  )WAI(المنظمة الدولية للمرأة في مجال الطيران 

  )WB(البند الدولي 
  )WFP(برنامج األغذية العالمي 
  )WHO(منظمة الصحة العالمية 

  )WIPO() الويبو(المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
  )WMO(المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
  )WNTI(المعهد العالمي لنقل المواد النووية 

  )WTO(منظمة التجارة العالمية 
  )WTCC( المجلس العالمي للسفر والسياحة

 ـ انتهـى ـ

 


