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 مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية

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

  ١٨/٩/٢٠٠٨  
  

باالضـافة الـى    يـوم   العمـل   برنامج  و  من المؤتمر  الثالثنشرة اليوم على استعراض موجز لألعمال التي أنهيت في اليوم           تحتوي  
عنـد   ، المقـدم  دليل مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية      برنامج و يرجى الرجوع إلى    و .  ذات االهتمام  المعلومات
ـ   فـضال  ،تسجيل المشاركين والجدول الزمني وترتيبات االجتماع     بللحصول على معلومات عامة فيما يتعلق       ،  التسجيل مرافـق  الن   ع

 وصف للترتيبات CEAN-WP/2، يرد في ورقة العمل  وفضال عن هذا.في مونتريال أو المتاحة الملحقة التي تقدمها االيكاو خدماتالو
  .التنظيمية

  ١٨/٩/٢٠٠٨، الخميس: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

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

  
  
  
  
  

١١٠٠-١٠٤٥  

 المسائل المحددة: األعمال من جدول ٣البند 
  ١القتصاديات خدمات المالحة الجوية وادارتها

  الملكية والتنظيم والمراقبة  ١-٣
  توزيع التكاليف ونظم حساب الرسوم  ٣-٣
  الجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ ٤-٣

  المفهوم العالمي الدارة الحركة الجوية

  )بدون رعاية( المرطبات/استراحة لتناول القهوة

 العمومية، الطابق الرابع، قاعة الجمعية
  اتمبنى المؤتمرب

     اءدوجبة الغ  ١٤٠٠-١٢٣٠
١٧٠٠-١٤٠٠  

  
  
  

  تنفيذ سياسات االيكاو بشأن الرسوم  ٤
 فيه على نحو يتوقف على التقدم يمكن تقديم النظر(

  ) من جدول األعمال٣المحرز في البند 
  

  عة الجمعية العموميةقا

                                                
  . باألمس٢-٢ ـ أساس التكلفة لحساب الرسوم مقترنا بالبند الفرعي ٢-٣ عولج البند الفرعي 1١
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  )بدون رعاية( المرطبات/لتناول القهوةاستراحة   ١٥٣٠-١٥١٥

  الوثائق  -٢

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

  .١٨/٩/٢٠٠٨، الخميسفي يوم سيتم تناولها بنود جدول األعمال التي بشأن دناه أ

  ورقة العمل رقم  جدول األعمالرقم بند 
، ٣٧، ٣٦، )ورقة معلومات (١٩، )ورقة معلومات (١٨، ١٢  ١-٣

  )ورقة معلومات (٤٣
  ٦٢، ٥٦، )ورقة معلومات (٤٣، ٤٠، ٢٥، ١٥-١٣  ٣-٣
  ٧٢، ٥٦، ٥٤، ٥١، ٤٥، )ورقة معلومات (٤٣، ٣٨، ٣٢، ١٦  ٤-٣
  ٨٧، ٦٥، ٥٣، ٥٠، ٤٤، )ورقة معلومات (٢٠، ١٧  ٤

  . باألمس٢-٢ ـ أساس التكلفة لحساب الرسوم مقترنا بالبند الفرعي ٢-٣ند الفرعي عولج الب

  ١٧/٩/٢٠٠٨سير أعمال المؤتمر يوم   ٢-٢
ذات الصلة باقتصاديات المطارات  من جدول األعمال ـ المسائل المحددة ٢واصل المؤتمر مداوالته بشأن البند   ١-٢-٢

وقدمت األمانة العامة .  ـ الملكية والتنظيم والمراقبة١-٢ن المنصة بصدد البند الفرعي واستكملت المناقشة والمداخالت م. وإدارتها
 ـ أساس التكلفة لحساب الرسوم، وذلك بصفة أولية فيما يتعلق بأساس التكلفة الوحيد للرسوم المختلفة، بتقديم ورقة ٢-٢البند الفرعي 

وبعد ذلك ). ورقة معلومات (42 بورقة العمل واإلحاطة WPs/33, 60, 22, 30 ثم بتقديم ورقات العمل WP/8عمل األمانة العامة 
 اللذين جرى ٢-٣، معدل العائد، والبند الفرعي ٢-٢، التي تغطي الجانب اآلخر للبند الفرعي WP/9قدمت األمانة العامة ورقة العمل 

 42 بالجزء ذي الصلة من ورقة العمل اإلحاطةفضال عن  WPs/31 and 49 التداول بشأنهما مقترنين، وأعقب ذلك تقديم ورقتي العمل
 ـ توزيع التكاليف ونظم حساب الرسوم بتقديم األجزاء ذات الصلة من ورقات العمل ٣-٢وقُدم البند الفرعي ). ورقة معلومات(

WPs/8, 60, 65, 22, 30قة عمل األمانة العامة  ـ جوانب عدم التمييز بتقديم ور٤-٢وقُدم البند الفرعي ). ورقة معلومات (42 و
WP/10 بشأن الرسوم التفاضلية وقدمت من جديد األجزاء ذات الصلة من ورقتي العمل WPs/65, 22وقد قام . 42 معلومات وورقة ال

  . المؤتمر بمداوالته بصدد هذه البنود من جدول األعمال على أساس الوثائق المتصلة بها

 الجانب اآلخر لهذا البند الفرعي، أي استخدام الهياكل WP/21امة لورقة العمل  شمل تقديم األمانة الع،وبعد الظهر  ٢-٢-٢
 من جدول األعمال ببحث البند ٢واختُتم النظر في البند .  ومناقشة المسائلWP/61األساسية للمطارات، وأعقب ذلك تقديم ورقة العمل 

) األمانة العامة( WP/11 وand 48 22 ورقات العمل إلىالستناد  ـ تمويل التدابير األمنية واسترداد تكاليفها، وذلك با٥-٢الفرعي 
  .42 معلوماتوكذلك ورقة ال

 من جدول األعمال ـ المسائل المحددة القتصاديات خدمات ٣وألن الوقت كان يسمح، بدأ المؤتمر مناقشاته للبند   ٣-٢-٢
، وأعقبتها WP/12وقدمت األمانة العامة ورقة العمل . راقبة ـ التنظيم والملكية والم١-٣، والبند الفرعي وإدارتهاالمالحة الجوية 

  .42 و19 و18 باألجزاء ذات الصلة من ورقات المعلومات اإلحاطة وكذلك WPs/36 and 37ورقتا العمل 
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  مشاريع التقارير بحسب بنود جدول األعمال  ٣-٢
 وتم حتى اآلن توزيع .تدريجيا خالل المؤتمرل وتقديمها  األمانة العامة بإعداد مواد مشروع التقرير عن األعماتقوم  

 ومن المحتمل توزيع البنود الفرعية األولى ٤-١ و٣-١وسيوزع اليوم مشروعا التقريرين بشأن البندين . ٢- ١ المنقح والبند ١-١البند 
 التقرير والموافقة عليه وعلى نحو يتوقف على التقدم المحرز، قد يشرع المؤتمر في استعراض مشروع.  من جدول األعمال٢من البند 

  .في يوم الجمعة

  قائمة المندوبين  ٤-٢
ووفقاً لمعلومات التسجيل، حضر مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية . تأخر صدور قائمة المندوبين  

ألن الوثيقة لن تتوافر وتأسف األمانة العامة .  دول متعاقدة ومنظمات عديدة تحظى بوضع المراقب١٠٦ن في وفود من ي مشارك٦١٠
وسيتم توزيعها أمام مركز توزيع الوثائق بالطابق الرابع من مبنى .  في أقرب وقت بعد ظهر اليوم أو في موعد أقصاه يوم الجمعةإال

) لصفراءالشارات ا(ويرجى من كل مشارك أن يراجع بعناية المعلومات التي دونها وفده أمام اسمه وتنبيه األمانة العامة . المؤتمرات
  . أي تصويب الزمإلى

 ـى ـ انتهـ


