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 مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية

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

  ١٧/٩/٢٠٠٨  
  

باالضـافة الـى    يـوم   العمـل   برنامج  و  من المؤتمر  الثانينشرة 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

  ١٧/٩/٢٠٠٨، األربعاء: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

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

  
  
  

١١٠٠-١٠٤٥  

 ذات الصلة المسائل المحددة: األعمال من جدول ٢البند 
  باقتصاديات المطارات وادارتها

  )المناقشة(التنظيم والملكية والمراقبة   ١-٢
  أساس التكلفة لحساب الرسوم  ٢-٢

   المرطبات/استراحة لتناول القهوة

قاعة الجمعية العمومية، الطابق الرابع، 
  اتمبنى المؤتمرب

     اءدوجبة الغ  ١٤٠٠-١٢٣٠
١٧٠٠-١٤٠٠  

  
  
  
  
  

١٥٣٠-١٥١٥  

المسائل المحددة ذات الصلة :  من جدول األعمال٢ البند
  )مواصلة (باقتصاديات المطارات وادارتها

  توزيع التكاليف ونظم حساب الرسوم  ٣-٢
  جوانب عدم التمييز  ٤-٢
    تمويل التدابير األمنية واسترداد تكاليفها٥-٢
  

  المرطبات/لتناول القهوةاستراحة 

  قاعة الجمعية العمومية

  بهو قاعة الجمعية العمومية  اندرا تحت رعاية استقبال فلح  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 ١٠/٩/٢٠٠٨قائمة ورقات العمل اعتبارا من تصدر 

  .١٧/٩/٢٠٠٨، األربعاءفي يوم سيتم تناولها بنود جدول األعمال التي بشأن دناه أ

  ورقة العمل رقم  رقم بند جدول األعمال
  ٦٠، ٤٩، )ورقة معلومات (٤٢، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٢، ٩، ٨  ٢-٢
  ٦٠، )ورقة معلومات (٤٢، ٣٣، ٣٠، ٢٢، ٨  ٣-٢
  ٦١، )ورقة معلومات (٤٢، ٢٢، ٢١، ١٠  ٤-٢
  ٤٨، )ورقة معلومات (٤٢، ٢٢، ١١  ٥-٢

  ١٦/٩/٢٠٠٨يوم سير أعمال المؤتمر   ٢-٢
 من جدول األعمال ـ األداء االقتصادي والمتطلبات الدنيا لتقديم التقارير مع مـا   ٢-١استكملت المداوالت بشأن البند   ١-٢-٢

 من جدول األعمال ـ التشاور مع المنتفعين بتقديم ورقة  ٣-١وقدمت األمانة العامة البند . تبقى من المناقشة والمداخالت من المنصة
مذكورة حسب ترتيب  (WPs/70, 22, 65, 53, 29, 35, 26, 47 and 24ثم جرى تقديم ورقات العمل . WP/6ن األمانة العامة العمل م
  .WPs/41 and 64، بأكملها أو أجزاءها ذات الصلة ببند جدول األعمال قيد النظر، وذكرت ورقتا المعلومات )تقديمها

 من جدول األعمال ـ المسائل المحددة ذات الصلة باقتصاديات المطـارات   ٢بعد الظهر، قدمت األمانة العامة البند و  ٢-٢-٢
وقامت الدولة .  من جدول األعمال ـ التنظيم والملكية والمراقبة ١-٢ بشأن البند WP/7 بتقديم ورقة العمل من األمانة العامة وإدارتها

 بتقـديم  WPs/57, 59, 39, 22, 23 and 68فة مراقب، كل على حدة، التي أصدرت ورقات العمل أو مجموعة الدول أو المنظمة بص
واستنادا . WPs/18, 19 and 42 علما باألجزاء ذات الصلة من ورقات المعلومات اإلحاطةورقات عملها وصرح الرئيس بأنه جرت 

  .جدول األعمال الوثائق المقدمة شرع المؤتمر في مداوالته بشأن هذا البند من إلى

  مشاريع التقارير بحسب بنود جدول األعمال  ٣-٢
 ١-١ ابتـداء بالبنـد      ل وتقديمها تدريجيا خالل المـؤتمر،      األمانة العامة بإعداد مواد مشروع التقرير عن األعما        تقوم  

. عليها في مناقـشة األمـس   للتعبير عن المصطلحات التي حظيت بالموافقة ١-١وستصدر اليوم نسخة منقحة قليال من البند      . باألمس
سيستعرض وسيوافق المؤتمر  ويرجى تذكّر أن.  من بين الوثائق المتوافرة اليوم٣-١ و٢-١وسيكون مشروعا التقريرين بشأن البندين     

  . برنامج المؤتمر، حسبما هو موضح في٢٠/٩ في صباح يوم السبت  فقطعلى مشروع التقرير

  الحضور وقائمة المشاركين  ٤-٢
 دولة متعاقدة والعديد من المنظمات التي تحظى بوضع         ١٠٠ مشارك من ما يربو على       ٦٠٠ المؤتمر بأكثر من     رحب  ١-٤-٢

  .المراقب لدى االيكاو وكذلك بمشاركين من الصناعات ومن الحقل األكاديمي في اليوم األول
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 ويرجى من كـل  .بع من مبنى المؤتمراتأمام مركز توزيع الوثائق بالطابق الراقائمة بأسماء المشاركين  ستوزع اليوم   ٢-٤-٢
 التـصويب  إلجراء معلومات التسجيل وتنبيه األمانة العامة إلىمشارك أن يراجع بعناية المعلومات التي دونها وفده أمام اسمه استنادا         

  ).البطاقات الصفراء(الالزم 

   اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجويةمعرض مؤتمر  -٣
 ١٥ و١٤(وم األخير للمعرض المقام في بهو قاعة الجمعية العمومية حيث يمكنكم زيارة أجنحـة االيكـاو       اليوم هو الي    ١-٣
والرجاء االطالع على برنـامج ودليـل مـؤتمر         . والعارضين من صناعات الطيران والمنظمات الدولية في أجنحتها المختلفة        ) ١٦و

. خطط طابق المعرض ونبذة عن الجهات المشاركة فـي المعـرض          اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية للحصول على م       
ة لتناول القهوة والغداء، فضال عن آخر حفل استقبال مسائي، ستستـضيفه اليـوم إنـدرا،              ويمكن زيارة المعرض خالل فترات الراح     

  .منطقة المعرض في
 الجهات الراعية والشركاء مـن      بالنيابة عن األمانة العامة لاليكاو نود أن نشكر رئيس مجلس االيكاو وجميع             ٢-٣

 والمنظمات المساندة للمؤتمر على مساهمته ومساهمتها السخية في شتى أنشطة الضيافة أو أي مساندة أخرى                اإلعالموسائط  
  .لنجاح هذا النشاط

 ـى ـ انتهـ


