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 مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨لى إ ١٥من ، مونتريال
  الثانيالعدد   

  ١٦/٩/٢٠٠٨  
  

 المعلوماتباالضافة الى يوم العمل برنامج و نشرة اليوم على استعراض موجز لألعمال التي أنهيت في اليوم األول من المؤتمرتحتوي 
، عنـد التـسجيل    ، المقـدم  دليل مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية      رنامج و بيرجى الرجوع إلى    و . ذات االهتمام 

ـ  فضال،تسجيل المشاركين والجدول الزمني وترتيبات االجتماعبللحصول على معلومات عامة فيما يتعلق       خـدمات المرافـق و الن  ع
  . وصف للترتيبات التنظيميةCEAN-WP/2 يرد في ورقة العمل  وفضال عن هذا،.في مونتريال أو المتاحةالملحقة التي تقدمها االيكاو 

  ١٦/٩/٢٠٠٨، الثالثاء: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

   الطابق األول–مبنى المؤتمرات لاليكاو   بناء على الطلبالتسجيل   ١٧٠٠-٠٩٠٠
١٢٣٠-٠٩٣٠  

  
  
  
  

١١٠٠-١٠٤٥  

طلب تبادل تتالمسائل التي : األعمال من جدول ١البند 
  المنتفعين بها بين الدول ومقدمي الخدمات واآلراء

األداء االقتصادي والمتطلبات الدنيا لتقديم   ٢-١
  )مناقشة لمن يأخذون الكلمة(التقارير 

  التشاور مع المنتفعين  ٣-١

سيليكس تحت رعاية ( المرطبات/استراحة لتناول القهوة
  )سيستيمي انتيغراتي

 الطابق الرابع، قاعة الجمعية العمومية،
  اتمبنى المؤتمرب

  بهو قاعة الجمعية العمومية  ) سبيا لنظم المطاراتتحت رعاية (اءدوجبة الغ  ١٤٠٠-١٢٣٠
١٧٠٠-١٤٠٠  

  
  
  
  
  

١٥٣٠-١٥١٥  

المسائل المحددة ذات الصلة :  من جدول األعمال٢البند 
  باقتصاديات المطارات وادارتها

    التنظيم والملكية والمراقبة١-٢
يقدم من اليوم (ساس التكلفة لحساب الرسوم   أ٢-٢

  )التالي على نحو يتوقف على سير المداوالت
  

  استراحة قصيرة

  قاعة الجمعية العمومية

  بهو قاعة الجمعية العمومية  كانسو تحت رعاية استقبال حفل  ١٩٣٠-١٧٠٠
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  الوثائق  -٢

   بحسب بنود جدول األعمالقائمة ورقات العمل  ١-٢
معلومات التقدم و). ورقة معلومات (CEANS-WP/67 في الورقة ١٠/٩/٢٠٠٨ العمل اعتبارا من قائمة ورقاتتصدر 

 على نحو يتوقف ٢-٢، بما في ذلك امكان تقديم البند ١٦/٩/٢٠٠٨، الثالثاءفي يوم   سيتم تناولها   بنود جدول األعمال التي     بشأن  دناه  أ
  .على التقدم المحرز

  قمورقة العمل ر  رقم بند جدول األعمال
، ٥٣، ٤٧، )ورقة معلومات (٤١، ٣٩، ٣٥، ٢٩، ٢٦، ٢٢، ٦  ٣-١

  ٧٠، )ورقة معلومات (٦٤
 ٤٢، ٢٣، ٢٢، )ورقة معلومات (١٩، )ورقة معلومات (١٨، ٧  ١-٢

  ٦٨، ٥٩، ٥٧، )ورقة معلومات(
  ٦٠، ٤٩، )ورقة معلومات (٤٢، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٢، ٩، ٨  ٢-٢

  ١٥/٩/٢٠٠٨سير أعمال المؤتمر يوم   ٢-٢

  جلسة االفتتاحية للمؤتمرال
  .افتتح رئيس المجلس المؤتمر رسميا وألقى رئيس لجنة النقل الجوي كلمة  ١-٢-٢

 وأحاط علما بالترتيبات التنظيمية واالجرائية للمؤتمر الواردة في ورقـة العمـل   (WP/1)اعتمد المؤتمر جدول أعماله    ٢-٢-٢
WP/2.  

في كندا، رئيسا   ر مستشاري السياسة االستراتيجية للسياسة الجوية بوزارة النقل         انتخب المؤتمر السيد دان كولياتي، كبي       ٣-٢-٢
لهيئة الطيران المدني في سنغافورة، نائبة أولى للرئيس والسيد راميش لوتشميديال، المدير            ) القانونية(والسيدة سيو هواي تان، المديرة      

  .رئيسالعام للطيران المدني في ترينيداد وتوباغو، نائبا ثانيا لل

  الجلسة العادية للمؤتمر
 من جدول األعمال ـ المسائل التي تتطلب تبادل اآلراء بين الدول ومقـدمي الخـدمات    ١بعد تقديم الرئيس للبند رقم   ٤-٢-٢

 االقتصادية على أساس ورقات العمل والمعلومات التالية، الواردة بحسب  ـ المراقبة ١-١والمنتفعين بها، بحث المؤتمر البند الفرعي 
 وورقات المعلومـات  ٧١ و٢٤ و٤٦ و٢٧ و٥٣ و٦٥ و٢٢ و ٥٧ و ٦٩و) المقدمة من األمانة العامة    (٤ورقات العمل   : ترتيب تقديمها 

المتطلبات الدنيا لتقديم التقـارير علـى    ـ األداء االقتصادي و ٢-١وكاد المؤتمر يختتم نظره في البند الفرعي . ٦٦ و٦٣ و٤١ و١٨
  .٥٦ و٦٣ و٤١ و١٨ورقات المعلومات  وكذلك ٢٤ و٣٤ و٢٨ و٢٢ و٥٢ و٥٥و) األمانة العامة (٥ورقات العمل أساس 

  مشروع التقرير  ٣-٢
تمر وسيستعرض المؤ . ستقوم األمانة العامة بإعداد مواد مشروع التقرير عن األعمال وتقديمها تدريجيا خالل المؤتمر              

  .(WP/3)، حسبما هو موضح في الجدول الزمني المؤقت ٢٠/٩وسيوافق على مشروع التقرير في صباح يوم السبت 
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  الحضور وقائمة المشاركين  ٤-٢
 دولة متعاقدة والعديد من المنظمات التي تحظى بوضع         ١٠٠ مشارك من ما يربو على       ٦٠٠رحب المؤتمر بأكثر من       ١-٤-٢

  .لك بمشاركين من الصناعات ومن الحقل األكاديمي في اليوم األولالمراقب لدى االيكاو وكذ

، وذلك أمام مركز توزيع الوثائق بالطابق ١٧/٩/٢٠٠٨ األربعاء يوم   خاللقائمة بأسماء المشاركين     من المتوقع توزيع    ٢-٤-٢
  .الرابع من مبنى المؤتمرات

   اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجويةمعرض مؤتمر  -٣
مـؤتمر اقتـصاديات     دليـل برنامج و يرجى الرجوع إلى    و. ةومي قاعة الجمعية العم   بهو في   امعرضااليكاو  ستضيف  ت  ١-٣

ويمكن زيـارة   . الجهات المشاركة في المعرض    ونبذة عن     طابق المعرض  مخططللحصول على   المطارات وخدمات المالحة الجوية     
ليومين آخـرين    في منطقة المعرض     ئيةمساالستقبال  ال، فضال عن حفالت ا    ءاد والغ  لتناول القهوة  فترات الراحة المعرض يوميا خالل    

 األطـراف  مع مجموعة واسعة من      مناقشة وال لتواصللتوفير منتدى   إلى  هدف المعرض   يو. ١٧/٩/٢٠٠٨ األربعاء يوموبشمول   حتى
 والمنظمـات الدوليـة فـي       الطيران صناعات من   الجهات المشاركة في المعرض   زيارة  لنتم مدعوون   وأ .منظممؤتمر ال  بيئة ال  خارج
  .جناح كل

  اليكاوا مكتب استعالمات  ٢-٣
 ته األمانة العامةنجزأ أكثر الماما بما واتصبحل ومواد إعالمية للحصول على ١٦االيكاو رقم نتم مدعوون لزيارة جناح أ  

، سـيقدم الـسيد   ١٦/٩/٢٠٠٨وم، الثالثاء  وخالل فترات االستراحة لتناول القهوة والمرطبات الي .موضوع المؤتمر ب تتعلق أعمالمن  
شوقي مصطفى، االقتصادي بقسم التحليالت االقتصادية وقواعد البيانات، نموذج حالة األعمال لتنفيـذ نظـم االتـصاالت والمالحـة        

 فـي   وأنشطتها برنامجهاالفني لاليكاو ب  التعاون  ستفيدكم إدارة    ذلك،   إلى وباإلضافة .(CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية    /واالستطالع
 .١٥ ورقم ١٤ مين رقجناحال

  مسائل متنوعة  -٤
   التذكارية الخاصةظرف الطوابع  ١-٤

، حيث تذكارية خاصة ظرف طوابع إصدار سيتم الجوية،المالحة مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات بمناسبة انعقاد  
 مبيعـات   متجر دوالرات كندية من     ٣ مقابل   االستثنائيلظرف  ويمكن شراء هذا ا    .البريد الكندية ُأعد ختمه البريدي بالتعاون مع هيئة       

  .تثير اهتمام المشاركين ويوجد في المتجر أيضا مواد أخرى للبيع قد . المؤتمراتمبنى بAرابطة الموظفين بالطابق 

 ـى ـ انتهـ


