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ASSEMBLY\Assembly35\OB\A.35.OB.P.1-2.AR/SM/HK )صفحتان( 

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 
 الجلسة العامة

 جدول أعمال الجلسة األولى
 +) صباحا١١,٠٠، الساعة ٢٨/٩/٢٠٠٤ الرابع، الثالثاء الطابققاعة الجمعية العمومية، (

 الوثائق المرجعية   
  رئيس المجلس يفتتح الدورة :١البند  -١

  مدة مدينة مونتريالع ،امباليترجيرالد السيد كلمة   -٢

، النائـب األول    اليمونيك جـانيو تـرامب     السيدةكلمة    
 ممثال  لرئيس وزراء كيبيك ووزير العالقات الخارجية،     

 حكومة كيبيكل

 

  حكومة كندالممثال  ، وزير النقل،ن البييراج السيدكلمة   

 وجزء من المـادة     ٣٣ و) د ١٥ و) أ ١٥تعليق المواد     -٣
 الدائم للجمعية العمومية لمنظمة     يلداخلالنظام ا  من   ٦٦

 ي الدوليالطيران المدن

Doc 7600/5 & Corr. (F) 
 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

 WP/1 & Add. No. 1 اقرار جدول األعمال :٥البند  -٤
¬Doc 7600/5 & Corr. (F) 

  من١٢المادة 
 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

   المجلسي تمثل فيانتخاب الدول المتعاقدة الت :١٠د البن -٥
 لالبالغ عن الترشيحات للجـزءين      يالموعد النهائ  -  

  من انتخاب المجلسياألول والثان
Doc 7600/5 & Corr. (F) 

  من٥٧المادة 
 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

ـ يالتالمتعاقدة الحد األقصى لعدد الدول   -    ي تنتخب ف
 المجلس

WP/2 
Doc 7600/5 & Corr. (F)  

 من) ب ٥٦المادة 
 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

                                            
 . صباحا٩,٤٥ الساعة ي قاعة الجمعية العمومية في لرؤساء وفود الدول المتعاقدة فيسيعقد اجتماع غير رسم +
 .للعلم ¬
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 )تابع(جدول أعمال الجلسة األولى 
 ) صباحا١١,٠٠، الساعة ٢٨/٩/٢٠٠٤ الرابع، الثالثاء الطابققاعة الجمعية العمومية، (

 الوثائق المرجعية   
 Doc 7600/5 & Corr. (F) أوراق االعتمادفيذية ولجنة انشاء اللجنة التن :٣البند  -٦

 من ) ب٦  و١٤المادتان 
 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

  انشاء اللجان ولجنة التنسيق وانتخاب رؤساء اللجان :٦البند  -٧

 Doc 7600/5 & Corr. (F) انشاء اللجان ولجنة التنسيق -  
  من١٦  و١٤المادتان 

 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية
 جدول أعمال الجلسة الثانية

 )١٥,٠٠، الساعة ٢٨/٩/٢٠٠٤ الرابع، الثالثاء الطابققاعة الجمعية العمومية، (
 الوثائق المرجعية   
  انشاء اللجنة التنفيذية ولجنة أوراق االعتماد :٣البند  -١

 Doc 7600/5 & Corr. (F) مادالتقرير المؤقت للجنة أوراق االعت -  
  من٧  و٦المادتان 

 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية
احالة بنود جدول األعمال الى اللجنة التنفيذية واللجـان          :١-٥البند  -٢

األخرى واصدار التوجيهات الخاصة بتنسيق أعمال تلك       
 اللجان

WP/1 & Add. No. 1 
¬WPs/3 & 19 

تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن       احالة   :٧البند  -٣
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١السنوات 

Doc 9786 
Doc 9814 
Doc 9826 and Supplement 
WPs/66, 68, 70, 128 & 129 
*WP/1 & Add. No. 1 

ــة   :٨البند  -٤ ــة البرنامجي ــنوات الميزاني  ٢٠٠٦  و٢٠٠٥للس
 ٢٠٠٧ و

WP/20 and Corr. Nos. 1 & 2 and 
Add. No. 1 

*WP/1 & Add. No. 1 

قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو اعالن         :٩البند  -٥
أنها لم تعد سارية واحالتها الى اللجنة التنفيذيـة والـى           

 اللجان األخرى

WP/33 
Doc 9790 
القرارات سارية المفعول الصادرة عن 

 )٢٠٠١ أكتوبر ٥في (الجمعية العمومية 

  مات وفود الدول المتعاقدة والمراقبينكل :٢البند  -٦

 -انتهى  -
                                            

 .للعلم ¬


