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  الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  ولاالجتماع األ

  ٢٧/٢/٢٠٠٨إلى  ٢٥مونتريال، من 

  المسائل اإلدارية:  من جدول األعمال١البند 

  تنظيم االجتماع

  )ة العاماألمانةمقدم من (

   العملبرنامججدول األعمال و  -١

  . بهذه الورقة)ب(و ) أ(مرفقين  الي ف المقترحينه عمل االجتماع وبرنامجأعماليرد جدول   ١-١

  لغات االجتماع  -٢

تخدمة في اإليكاو، وذلك حسب  الترجمة الفورية لمناقشات هذا االجتماع بجميع اللغات الرسمية المسستُقدم  ١- ٢
  .الحاجة

  أساليب عمل الفريق  -٣

  .لورقةبهذه ا) ج( في المرفق ، التي وافق عليها المجلس، بالصيغةترد أساليب عمل الفريق  ١- ٣

قبل مطبوعة لن توزع األمانة العامة أي وثائق سوف قدر اإلمكان، ووذلك أوراق، إلى  هذا االجتماع لن يستند  ٢- ٣
المخصص على شبكة الموقع ساسية نشرت على أوتيسيرا للمناقشات، أعدت األمانة العامة وثائق . انعقاد االجتماع

  .وصول إلى هذا الموقع كيفية ال١١/١/٢٠٠٨لس إلى المشاركين في الرسالة التي وجهها رئيس المجوتتضمن . اإلنترنت
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٣- ٣  سمح).  عضوا١٥ (ضئيلد في عدد ـوتجدر اإلشارة إلى أنه تم تحديد أعضاء الفريق بشكل متعموال ي 
  وسوف لن يتمتع المستشارون بوضع.مشارك مستشار أن يرافق كلب في حين يسمح،  بحضور اإلجتماعألعضاء المناوبينل

   .رسمي خالل انعقاد االجتماع

 على ونشرها عن المناقشات ابإعداد تقرير عن االجتماع يتضمن قرارات وملخصالعامة وستقوم األمانة   ٤- ٣
  .لمناقشاتل  مفصل ولن تقوم بإعداد محضر.بأسرع ما يمكن على شبكة االنترنت الموقع

   ساعات العمل  -٤

استراحات قصيرة وفترة تتخللها  بعد الظهر ٥,٠٠  الساعةباحا إلى ص٩,٣٠  الساعةعمل منالستكون ساعات   ١- ٤
  .مخصصة للغداء

   الفريقاإلجراء المعروض على  -٥

  :يرجى من الفريق القيام بما يلي  ١- ٥

  ).أ(في المرفق الواردين   المقترحينه عملاالجتماع وبرنامجاعتماد جدول أعمال   )أ  

  .٤-٣ و ٣-٣ و ٢- ٣الفقرات في و) ب(اردة في المرفق  علما بأساليب عمل الفريق الواإلحاطة  )ب  

  .١-٤ علما بساعات عمل االجتماع المقترحة في الفقرة اإلحاطة  )ج  

 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



GIACC/1-WP/3 
Appendix A 
 

  )أ(المرفق 

  مقترحالاألعمال جدول 

  

 ةجلسال/اليوم
  االثنين

  فبراير٢٥
  الثالثاء

  فبراير٢٦
  األربعاء

  فبراير٢٧

 قبل الظهر
  األعمال من جدول ١البند 
  من جدول األعمال٢البند 

  من جدول األعمال٤البند   من جدول األعمال٣البند 

  من جدول األعمال٤البند   من جدول األعمال٣البند   من جدول األعمال٢البند  بعد الظهر

  

  :مالحظة
  . مأدبة غذاء على شرف األعضاء المشاركين فبراير،٢٥، يوم االثين  رئيس المجلسسيقيم  

 حفـل اسـتقبال لألعـضاء والمـراقبين          فبرايـر،  ٢٦، بعد اختتام اجتماع يوم الثالثاء        رئيس المجلس  يمسيق
  .والمستشارين

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ب(المرفق 

  مقترحعمل البرنامج ال

  اليوم األول
  )األمين العام/الرئيس(الترحيب بالفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ ووضع هيكل مهامه  - ١
 يم المشاركين وانتخاب المسؤولينتقد - ٢

 ة بحماية البيئة في مجال الطيراناللجنة المعني برنامج عمل وقدراتعرض ومناقشة  - ٣

 استعراض دور وكاالت األمم المتحدة في مجال تغير المناخ ومشاركة االيكاو - ٤

 حفل غداء بضيافة رئيس المجلس - ٥

 مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن عناصر إطار العمل - ٦

 ليوماجلسة رفع 
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  اليوم الثاني
  عروض بشأن اإلجراءات الممكنة للحد من االنبعاثات أو تخفيضها - ١

 )أياتا(االتحاد الدولي للنقل الجوي  —
 (ACI)المجلس الدولي للمطارات  —
 (ICCAIA)المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء  —
 (CANSO)دنية منظمة خدمات المالحة الجوية الم —

  الغداء - ٢
 استمرار العروض - ٣

 سيقدم قسم ادارة الحركة الجوية في االيكاو عرضا عاما للخطة العالمية للمالحة الجوية —

  نقاش مفتوح حول خبرات ومبادرات الدول المشاركة - ٤
  ليوماجلسة رفع 

  حفل استقبال بضيافة رئيس المجلس - ٥
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  اليوم الثالث

  سية في مجال السياسة التي سيعالجها الفريقتحديد المسائل األسا - ١
 تحديد المسائل واالحتياجات للبيانات والثغرات الملحوظة ونظم القياس المتعلقة بتحديد األهداف الممكن تحقيقها - ٢

 الالزمة للمضي قدماالخاصة تحديد اإلجراءات  - ٣

 صال وتقديم التقاريراالتفاق على نهج إلعداد مشروع برنامج العمل للمشاركين وتحديد أسلوب االت - ٤

 تحديد المهام والتعرف على األهداف التي يمكن تحقيقها لالجتماع القادم - ٥

 الغداء - ٦

 تحديد المهام ألمين الفريق - ٧

 االتفاق على الخطوات المقبلة واإلجراءات المزمع اتخاذها والمضي قدما - ٨

 وآلية التنـسيق   ،دعوات الحضور إليها  االتفاق على موعد االجتماع القادم، والمنظمات الدولية التي يمكن أن توجه             - ٩
 المؤقتة

  للمجلس١٨٣مخطط التقرير األول الذي سيقدم الى الدورة  -١٠

  اإلجتماعرفع 

  

  
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  )ج(المرفق 
  أساليب عمل الفريق المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ

  المجلس  :أنشأه
  المجلس  :يخضع لسلطة

 وسـيتم حلّـه بعـد     أو نحو ذلك٢٠٠٨في شهر يناير    سيجتمع الفريق     :مدة االختصاصات
  تقرير االجتماع رفيع المستوى إلى المجلستقديمه 

 خاصة   :التوجيهات القابلة للتطبيق

  المجلس  :اعتماد االختصاصات
  رئيس المجلس  :اعتماد العضوية
   عضوا١٥ و ١٢بين   :عضوية الفريق

  حسب الدعوة الموجهة  :وضع المرشحين من المنظمات الدولية المشاركة
كبار مسؤولي الحكومة على مستوى اتخاذ القرارات، يمثلـون جميـع             :وظيفة األعضاء

األقاليم، ويضطلعون بمسؤولية الطيران، مع الحرص علـى مـشاركة          
  البلدان النامية والمتقدمة على قدم المساواة

  المجلس  :اعتماد برنامج العمل والجدول الزمني لالجتماعات
  األعضاء  :جدول األعمالاعتماد 

  المجلس  :اتخاذ اإلجراء بشأن تقارير الفريق
  أغلبية األعضاء  :اختيار الرئيس

  بتوافق اآلراء  :عملية اتخاذ القرارات

  ـ انتهــى ـ




