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 مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨لى إ ١٥من ، مونتريال
  الخامسالعدد   
  ١٩/٩/٢٠٠٨  

  
 إلـى  باإلضـافة يـوم   العمـل   برنامج  و  من المؤتمر  الرابعنشرة 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

  ١٩/٩/٢٠٠٨، الجمعة: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

١٢٣٠-٠٩٣٠  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٠٠-١٠٤٥  

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

تنظيمية المتعلقة بتنفيذ   الجوانب االقتصادية وال٤-٣
  )تابع (المفهوم العالمي الدارة الحركة الجوية

تنفيذ سياسات االيكاو بشأن :  من جدول األعمال٤البند 
  الرسوم

على نحو يتوقف (استعراض مشاريع التقارير واعتمادها 
  )على التقدم المحرز

  )بدون رعاية( المرطبات/استراحة لتناول القهوة

مية، الطابق الرابع، قاعة الجمعية العمو
  اتمبنى المؤتمرب
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  الوثائق  -٢

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

  .١٩/٩/٢٠٠٨، لجمعةافي يوم سيتم تناولها بنود جدول األعمال التي بشأن دناه أ الحديثة

  ورقة العمل رقم  رقم بند جدول األعمال
  ٨٧، ٦٥، ٥٣، ٥٠، ٤٤، )ورقة معلومات (٢٠، ١٧  ٤

  ٨٣ و٨١-٧٣  مشاريع التقارير

  ١٨/٩/٢٠٠٨سير أعمال المؤتمر يوم   ٢-٢
، لمالحة الجويةالمسائل المحددة القتصاديات خدمات ا من جدول األعمال ـ ٣واصل المؤتمر مداوالته بشأن البند   ١-٢-٢

أساس التكلفة  ـ ٢-٢ نوقش مقترنا بالبند الفرعي ٢- ٣ونظرا ألن البند الفرعي . التنظيم والملكية والمراقبة ـ ١-٣الفرعي  البند
 ـ توزيع التكاليف ونظم حساب الرسوم، الذي تم ٣-٣ في وقت سابق، كان البند التالي الذي نوقش هو البند الفرعي لحساب الرسوم

 ورقة إطاره، الذي قدمت في تصنيف الخدمات ألغراض توزيع التكاليف وفرض الرسوم: بالجزء األول ثالثة أجزاء، تبدأ إلى تقسيمه
الجزء الثاني ـ دور وزن الطائرة في وجرى تقديم .  قبل المداخالت من المنصةWP/40وورقة العمل ) األمانة العامة (WP/13العمل 

 واألجزاء ذات الصلة من ورقات WP/62، وأعقبتها ورقة العمل )األمانة العامة (WP/14 بورقة العمل صيغة حساب الرسوم
  .وناقشه المؤتمر) ورقة معلومات (43 وWP/25  وWP/40العمل 

والمنتفعين منها على حد الجزء الثالث ـ الحوافز التي يمكن أن تمنح لمقدمي الخدمات وبعد الظهر، بحث المؤتمر   ٢-٢-٢
.  الموضوع بمداخالت من المنصة قبل مناقشة هذا43وذكر ورقة المعلومات ) األمانة العامة (WP/15قة العمل بتقديم ورسواء 

،  الحركة الجويةإلدارةالجوانب االقتصادية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ المفهوم العالمي  ـ ٤-٣شرع المؤتمر في دراسة البند الفرعي  ثم
 56 و43 وورقتي المعلومات WPs/45, 54, 51, 32, 38وورقات العمل ) األمانة العامة( WP/16وذلك على أساس ورقة العمل 

  .وسيواصل المؤتمر مداوالته بشأن هذا البند الفرعي في صباح يوم الجمعة. األجزاء ذات الصلة منها أو

  مشاريع التقارير بحسب بنود جدول األعمال  ٣-٢
 وتم حتى اآلن توزيع .ل وتقديمها تدريجيا خالل المؤتمرع التقرير عن األعما األمانة العامة بإعداد مواد مشروتقوم  ١-٣-٢

وسيتم اليوم توفير مشاريع . ٥-٢ و٣-٢ و٢-٢ و١-٢ من جدول األعمال والبنود الفرعية ٢ و١مشاريع التقارير بشأن البندين 
  .٣-٣ و١-٣ و٤-٢التقارير بشأن البنود الفرعية 

  . من جدول األعمال اذا سمح الوقت بذلك١ واعتماده لمشروع التقرير بشأن البند قد يبدأ المؤتمر استعراضه  ٢-٣-٢
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  قائمة المندوبين  ٤-٢
، ستصدر خالل مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية قائمة واحدة فقط ستتوافر اإلعدادبسبب تأخر في   

ويرجى من كل مشارك أن يراجع بعناية . رابع من مبنى المؤتمرات أمام مركز توزيع الوثائق بالطابق الاليوم قبل وجبة الغداء
 وسيتضمن التقرير النهائي . أي تصويب الزمإلى) الشارات الصفراء(المعلومات التي دونها وفده أمام اسمه وتنبيه األمانة العامة 

  .لالجتماع قائمة مصوبة بالمندوبين

 ـى ـ انتهـ


