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  مؤتمر اقتصاديات المطارات
  وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١٥ مونتريال،

  نشأ المؤتمر وترتيباته التنظيميةم

  ) من األمانة العامةورقة مقدمة(

  ورقة معلومات

  الموجز
وصفا موجزا لمنشأ مؤتمر اقتصاديات المطارات وخـدمات  تصف هذه الورقة   

   . لعقد المؤتمرواإلجرائيةيبات التنظيمية المالحة الجوية وانعقاده وبعض الترت

  انعقاد المؤتمر وجدول أعماله  -١
 إلـى  ١٥اديات المطارات وخدمات المالحـة الجويـة مـن          صاقتمؤتمر   عقد   ٦/٦/٢٠٠٧قرر المجلس في      ١-١

 منـذ   والحظ المؤتمر حدوث تغييرات مهمة في مجال تنظيم وتشغيل المطارات وخدمات المالحة الجويـة             .  ٢٠/٩/٢٠٠٨
هذه التغييرات نمـوا   وشملت .  (ANSConf 2000)المطارات وخدمات المالحة الجوية  انعقاد المؤتمر السابق القتصاديات 

.  وزيادة في الطابع التجاري والخصخـصة      وخدمات المالحة الجوية      هيئات مستقلة لتقديم خدمات المطارات     إنشاءبارزا في   
 تحريـر  إلـى  إضافةود المفروضة على سعة المطارات وخدمات المالحة الجوية       ومع مراعاة الخصائص االقتصادية والحد    

خدمات النقل الجوي، الحظ المجلس أن تلك التطورات أسفرت في بعض الظروف عن تساؤالت بشأن تطبيق مبـدأ عـدم                    
ياسـات االيكـاو بـشأن    وس ) Doc 7300اتفاقية شيكاغو،  (اتفاقية الطيران المدني الدولي من ١٥التمييز الوارد في المادة 

  .الرسومب  التكاليفالتشاور مع المنتفعين والشفافية وعالقةالرسوم مثل 
ومع مراعاة التعليقات الواردة، أقـر المجلـس        .  ٢٣/٢/٢٠٠٧تلقت الدول جدول أعمال مؤقت للمؤتمر في          ٢-١

كتاب (وبا بدعوة لحضور المؤتمر     جدول أعمال المؤتمر والذي جرى توزيعه بعد ذلك على الدول والمنظمات الدولية مصح            
  .WP/1 وصدر أيضا في ورقة عمل )٧/١٢/٢٠٠٧ بتاريخ SD 38/1-07/69المنظمة 

 سـيمهد    سـبتمبر  ١٤وة مدتها يوما واحد هو األحد       عند البدء في انعقاد المؤتمر، الحظ المجلس أن انعقاد ند           ٣-١
ن الوفود من الحـصول     ية التي سيدرسها المؤتمر، بما يمكّ     وسوف تركز الندوة على المسائل الرئيس     .  الطريق أمام المؤتمر  
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ـ   ـوأرس.  على المعلومات وتبادل اآلراء بشأن تلك المسائل في جلسة غير رسمية   تاب ـلت دعوة لحضور النـدوة طـي ك
  .ين الرئيسية لكال األمراإلجرائية وورد مع الدعوة المعلومات والترتيبات ٢٨/٣/٢٠٠٨ بتاريخ SD 38/1-08/25 المنظمة

 الطـابع   إضـفاء "ومواكبة للزخم الذي ورد فـي جـدول األعمـال، أعطـي المـؤتمر موضـوعا هـو                     ٤-١
  ". والمراقبةاإلدارةالخصخصة وآثارهما على /التجاري

  الدعوات والتسجيل  -٢
صدرت دعوات لحضور المؤتمر والندوة لجميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو وللدول غير المتعاقدة ومنظمات                ١-٢
  .المرفقلية مختارة بصفة مراقب وترد في دو
 تسجيل حضور المؤتمر والندوة مشتركة بالنسبة لمن سيحضرون المناسبتين وال يتعين     إجراءاتوسوف تكون     ٢-٢

ونشجع جميع المشاركين على التسجيل باستخدام نموذج التسجيل على االنترنـت والمتـاح             .   التسجيل إال مرة واحدة    إجراء
ب مركز تسجيل فـي  وبالنسبة للمشاركين الذين لم يسجلوا أنفسهم على االنترنت، سينص.  االنترنتمر على  على موقع المؤت  

 الـى الـساعة     ٨,٠٠ من الساعة    ١٥/٩/٢٠٠٨ و   ١٤ و   ١٣مركز مؤتمرات االيكاو في مبنى المقر الرئيسي للمنظمة أيام          
وسيصدر لكل مشارك عند تـسجيله      .  ١٧,٠٠ة   الى الساع  ٨,٣٠ من الساعة    ٢٠/٩/٢٠٠٨ الى   ١٦/٩ ويوميا من    ١٧,٠٠
  . مركز المؤتمرات والحصول على الوثائقإلى بطاقة تحديد هوية الزمة للدخول السمه

  النظام الداخلي  -٣
 ٢تنص القاعدة .  (Doc 8683) للنظام الداخلي الدائم لالجتماعات في مجال النقل الجوي المؤتمر وفقا سيعقد  ١-٣

 مـن  ٢٦وبغية زيادة كفاءة أعمال االجتماع قرر المجلس تعليق القاعـدة  .  جوب تقديم وثائق تفويضمن تلك الوثيقة على و 
  . محاضر موجزةإعداد والتي تدعو الى Doc 8683الوثيقة 

  ساعات العمل والجدول الزمني  -٤
 ٩,٠٠ة الـساعة  وستبدأ الندو (١٥/٩/٢٠٠٨ يوم االثنين    من ٩,٣٠سيبدأ المؤتمر بمراسم االفتتاح في الساعة         ١-٤

  .وبعد المراسم سينتقل المؤتمر مباشرة الى أول بند في جدول أعماله.   بيانات افتتاحيةإلقاءولن يتم ).  ١٤/٩ يوم األحد من
 مع الحصول على استراحة لتناول الغـذاء  ١٧,٠٠ الى ٩,٣٠سوف تكون ساعات العمل المعتادة للمؤتمر من      ٢-٤

   . لتناول القهوة في منتصف الصباح ومنتصف ما بعد الظهرراحتين قصيرتينواست ١٤,٠٠ الى الساعة ١٢,٣٠من 
.  WP/3سيعمل المؤتمر في صورة هيئة واحدة ويرد جدول زمني مؤقت ألعمال المؤتمر في ورقـة العمـل         ٣-٤

لفرعية فيـه كـل   وهذا الجدول الزمني عرضة للتغيير اعتمادا على التقدم المحرز في دراسة بنود جدول األعمال أو البنود ا       
  ). أدناه٦-٧انظر الفقرة  (النشرة اليوميةوسيظل المؤتمر على علم بتغييرات الجدول الزمني من خالل .  على حدة

ربما ينبغي تقييد التقديم الرسمي لورقات العمل التي تطلب فيها الدول أو المراقبون اجراء محددا مـن أجـل                     ٤-٤
أي (وبالنسبة لورقـات المعلومـات     .  اح لمناقشة كل موضوع مناقشة موضوعية     االستفادة الى أقصى درجة من الوقت المت      

  . من سجل المؤتمراغير أنها ستشكل جزء.  فلن تقدم رسميا)  محدد من المؤتمرإجراءالورقات التي ال تطلب أي 
ـ    ١٩/٩وسيحتاج المؤتمر الى إتمام البنود الجوهرية في جدول األعمال بحلول يوم الجمعة               ٥-٤ وفر وقتـا    بمـا ي

ونظرا لعدد المواضيع المنفردة التـي      .  ٢٠/٩ الستعراضه واعتماده في صباح يوم السبت        وإتاحته  مشروع التقرير     إلعداد
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 أعماله في التوقيت المناسـب إال بجهـود   إتماميتعين أن يدرسها المؤتمر في الوقت المحدود المتاح، فلن يتمكن المؤتمر من    
  . الموضوع المعروض بما يحافظ على الجدول الزمني الموضوع على النقاش فيلإلبقاءمجمعة 

   اللغات  -٥
  .سوف يعمل المؤتمر باللغات العربية والصينية واالنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية  ١-٥

  ومرافق االتصاالت/الدخول على االنترنت  -٦
صول إليه من موقع االيكاو على الـشبكة         موقع مكرس للمؤتمر والندوة على شبكة االنترنت ويمكن الو         أنشئ  ١-٦

ويحتوي الموقع على معلومات وترتيبات تنظيمية رئيسية لتلك المناسبتين إضـافة إلـى             .  ceans/int.icao.wwwوعنوانه  
  .وثائق المؤتمر

الموجود في الطابق الرابع من مركـز       ) انترنت كافيه (وستوجد أجهزة كمبيوتر وطابعات في ملتقى االنترنت          ٢-٦
المؤتمرات بالقرب من المصاعد للمشاركين الراغبين في الدخول على االنترنت والستخدام خدمات البريد االلكتروني علـى                

  .االطالع على وثائق المؤتمرأو /الشبكة و
 بالترددات الالسلكية في     عدة نقاط اتصال   وتم تركيب .  لجمعية العمومية مجهزة لتقديم وصالت انترنت     قاعة ا   ٣-٦

نت والبريـد االلكترونـي     -بما فيها موقع ايكاو   (ن الوفود من الدخول على مرافق االنترنت        قاعة الجمعية العمومية بما يمكّ    
ويوجد مصدر للحصول على الطاقة     .  802.11b/gة من طراز    من مقاعدهم ببطاقة شبكة السلكية خاص     ) القائم على الشبكة  

  .الكهربائية عند كل مقعد
  الوثائق  -٧
.   جميع بنود جدول األعمال    إطارالمسائل الواردة في    تتناول  األساسية التي   عمل  العامة ورقات ال  األمانة  ستقدم    ١-٧

وسيتـضمن  .  استخدام الصيغة االلكترونية للوثـائق    وبغية المساهمة في الحفاظ على البيئة وتيسير تنظيم المؤتمر نوصي ب          
وسيـستمر  .  (موقع المؤتمر على شبكة االنترنت جميع وثائق المؤتمر بما فيها ورقات العمل الواردة من الدول والمراقبين               

  ). استخدام موقع الشبكة في أثناء المؤتمر بوصفه نقطة وصول سهلة الى جميع ورقات العمل
وتوجد منطقة توزيع .  ماع سيتم توزيع أربع نسخ كحد أقصى من وثائق المؤتمر على كل وفد       وفي أثناء االجت    ٢-٧

ومطلوب من الـدول  .  ١٧,٠٠ الى الساعة ٩,٠٠وتبدأ عملها من الساعة   .  الوثائق في الطابق الرابع من مركز المؤتمرات      
ل وإن لم تقدم هذه األسماء سيحص   .  ائق الورقية أن تزود االيكاو مقدما بأسماء أربعة مشاركين ينبغي لهم الحصول على الوث           

بحـد  (افيون ضوسيحصل المشاركون اال.  نهارئيس الوفد ومناوب رئيس كل وفد من الوفود على الوثائق باللغة التي يختارا          
 يقـدم  ل أوال يحصل على الخدمة أوال ما لـم على الوثائق الورقية باللغة المختارة على أساس من سج) أقصى اثنين لكل وفد  

حقا للحصول على وثائق المؤتمر في شكل ورقات فستحمل         توحينما يكون المشارك مس   .  رئيس الوفد معايير أخرى للتوزيع    
  .بطاقة هوية المشارك رقم صندوق التوزيع

 وتنشر على موقع المؤتمر على   ٤/٨/٢٠٠٨ستتم ترجمة ورقات العمل التي تقدمها الدول لمقر االيكاو بحلول             ٣-٧
وستجري معالجة ورقات العمل التي تصل بعد ذلك التاريخ في أسرع وقت ممكن باللغـة أو           .  نترنت قبل االجتماع  شبكة اال 

  .اللغات التي تقدم بها
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ويمكـن  .  اإليجـاز ينبغي أن تتسم ورقات العمل التي تعدها الدول أو المنظمات الدولية بأكبر قدر ممكن من             ٤-٧
وينبغي أن يقتصر عـدد     .   ورقات العمل على موقع المؤتمر على شبكة االنترنت        عدادإل واإلرشاداتاالطالع على النماذج    

وفي حالـة وجـود    .  لكي تتم ترجمتها  ) بما فيها أي مرفقات   (صفحات ورقات العمل التي تقدمها الدول على أربع صفحات          
فقـط شـريطة التزامهـا بحـد        مرفقات لورقات العمل يتجاوز عدد صفحاتها أربع صفحات، ستتم ترجمة الورقة الرئيسية             

 ورقات العمل التي تقدمها المنظمات الدولية وجميع ورقات المعلومات علـى لغتهـا              إصداروسيقتصر  .  الصفحات األربع 
ونشجعكم على تقديم الورقات بالوسائل االلكترونية بصيغة       .   تلك الورقات نسخا مترجمة منها     معدواألصلية فقط ما لم يقدم      
  .ceans@icao.intق البريد االلكتروني ميكروسوفت عن طري

 سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويـة         الوثيقة المرجعية الرئيسية وهي      إلى إضافة  ٥-٧
(Doc 9082) دليل اقتصاديات المطارات :اإلضافية ستشمل الوثائق (Doc 9562) ودليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية 
(Doc 9161)  .            تحـت  (وبما أن تلـك الوثـائق يمكـن تنزيلهـا مـن علـى موقـع االيكـاو علـى شـبكة االنترنـت

  . فلن توزع منها نسخ مطبوعة)Publications/Free publications عنوان
وبالنسبة لأليام التالية سيتم توزيـع  .  ١٥/٩سيصدر جدول أعمال في أول يوم من أيام المؤتمر فقط وهو يوم       ٦-٧

  .ل موجزا ألعمال اليوم السابق وجدوال لليوم الذي تصدر فيه واألمور األخرى ذات األهمية للوفود تشمنشرة يومية
وستعد األمانة العامة بشكل مرحلي مواد مشروع التقرير بشأن مجريات المؤتمر وذلك فـي أثنـاء المـؤتمر         ٧-٧

  .WP/3 الجدول المؤقت الوارد في ورقة العمل إليه وفقا لما يشير ٢٠/٩ في صباح يوم السبت عليه المؤتمر لموافقةوتقدمه 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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Appendix 

  المرفق 
  حضورالمنظمات الدولية المدعوة لقائمة 

  مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية 

 ACAC  الهيئة العربية للطيران المدني
 ACI  المجلس الدولي للمطارات

 AFCAC   للطيران المدنياألفريقيةاللجنة 
 ASECNA   ومدغشقرأفريقياكالة سالمة المالحة الجوية في و

 CANSO  منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
 COCESNA  مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية

 EC  المفوضية األوروبية/الجماعة األوروبية

 ECAC  اللجنة األوروبية للطيران المدني
 EUROCONTROL  ة الجويةالمنظمة األوروبية لسالمة المالح

 IAC  لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة

 IAOPA   الطائرات والطيارينالتحادات مالكالمجلس الدولي 
 IATA  االتحاد الدولي للنقل الجوي

 IBAC  المجلس الدولي لطيران األعمال
 ITF  االتحاد الدولي لعمال النقل

 LACAC  ة للطيران المدنيلجنة أمريكا الالتيني

 SITA   الدولية التصاالت الطيرانالشركة
   البنك الدولي

 WMO  المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
 WTO   العالميةالتجارةمنظمة 

 ـ انتهـى ـ

  


