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Assembly35\OB\A.35.OB.EC.2.AR/AES/HK )تاصفح ٣( 

  والثالثونالخامسةالدورة  —الجمعية العمومية 
 اللجنة االقتصادية

 الثانيةجدول أعمال الجلسة 

 ) صباحا٩,٣٠، الساعة ٥/١٠/٢٠٠٤ الثالثاء، الطابق األول، ٣قاعة المؤتمرات رقم (

 الوثائق المرجعية  
امس ، ونتائج المؤتمر العالمي الختنظيم خدمات النقل الجوي الدولي : ٢٧البند  -١

 )تابع(الجوي  للنقل
 

  :مسائل تنظيمية أخرى 

الطيران المدني نيابة عن األعضاء في لجنة كولومبيا وثيقة مقدمة من  — 
 مريكا الالتينيةأل

WP/212 

 WP/87 Revised (E, F, S)* ورقتا معلومات مقدمة من اللجنة األوروبية — 
*WP/90 (E, F, S) 

  :لطيران المدنيالعوامل الخارجية التي تؤثر على ا 
 WP/251 وثيقة مقدمة من كوبا — 

 WP/297 (E) وثيقة مقدمة من ايران — 

   مراقبة وتنظيم المطارات وخدمات المالحة الجوية: ٢٨البند  -٢

  :سياسات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع 

تقرير من المجلس بشأن مراقبة وتنظيم المطـارات وخـدمات المالحـة             — 
 الجوية

WP/10 

يقة مقدمة من بيالروس وجورجيا وجمهورية ملدوفا وأوكرانيا وث — 
 وأوزبكستان

WP/294 

 WP/200 وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي — 

 WP/154 (E, F, S) وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل — 

                                                        
 .للعلم *
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 الوثائق المرجعية  
   

  :قياس األداء 

ألوروبية  دولة متعاقدة، أعضاء في اللجنة ا٤١وثيقة مقدمة من  — 
 المدني للطيران

WP/158 

  :توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

وثيقة مقدمة من هولندا بالنيابة عن الجماعة األوروبية والدول  — 
 فيها األعضاء

WP/155 

 WP/270 (E)* ورقة معلومات مقدمة من الواليات المتحدة — 

 WP/258 (E)* ورقة معلومات مقدمة من باكستان — 

  التسهيالت:  ٢٩البند  -٣

  :نتائج الدورة الثانية عشرة لتسهيالت النقل الجوي 

 WP/43 تقرير من المجلس بشأن نتائج الدورة الثانية عشرة لتسهيالت النقل الجوي — 

 WP/202 وثيقة مقدمة من هولندا بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء — 

 WP/65 وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي — 

  :حماية أمن وسالمة جوازات السفر ووثائق السفر األخرى 

المجلس لمساعدة الدول في الحفاظ على سالمة وأمن جوازات من تقرير  — 
 السفر ووثائق السفر األخرى

WP/11 

  :منع ادخال األنواع الغريبة الغازية 

 للجمعية A33-18في تنفيذ القرار   التقدم المحرزتقرير من المجلس عن — 
 الغازية األنواع الغريبة ادخالمنع  :العمومية

WP/12, Corr. No. 1 

  :مسائل أخرى 

 WP/180 (E, F, S) وثيقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات — 

 WP/107 Rev. (E, F, S, R, A) وثيقة مقدمة من منظمة السياحة العالمية — 

 WP/159 (E), *WP/160 (E)* من جمهورية كوريامقدمة  معلومات ورقتا — 

                                                        
 .للعلم *
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 الوثائق المرجعية  

   

 مسائل النقل الجوي األخرى:  ٣٠البند  -٤
 

 WP/14 (ISDB) تقرير من المجلس عن قاعدة البيانات االحصائية المتكاملة — 

 WP/13 تقرير من المجلس عن التوقعات والتخطيط االقتصادي — 

 WP/42 مساهمة االقتصادية للطيران المدنيحول تقييم التقرير من المجلس  — 

 WP/197 (E, F, S) وثيقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات — 

 WP/199 (E, F, S)* ورقة معلومات مقدمة من المجلس الدولي للمطارات — 

  ما يستجد من أعمال -٥

 — انتهى —

                                                        
 .للعلم *


