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ASSEMBLY\Assembly36\OB\A.36.OB.P.1-2.AR/MI  )صفحتان(  

   والثالثونسةداسال الدورة —الجمعية العمومية 
  الجلسة العامة

  جدول أعمال الجلسة األولى
  +)١١,٠٠، الساعة ١٨/٩/٢٠٠٧ الرابع، الثالثاء الطابققاعة الجمعية العمومية، (

  الوثائق المرجعية      
   رئيس المجلس يفتتح الدورة  :١البند   -١

   ة مونتريالعمدة مدين ،امباليترجيرالد السيد كلمة     

  ترامبالي، وزير العالقات الخارجيـة،     نمونيك جانيو  السيدةكلمة      
  حكومة كيبيكلممثال 

 

   ورانس كانون، وزير النقل، ممثال لحكومة كندالكلمة السيد     

 مـن   ٦٦ وجزء من المـادة      ٣٣ و) د ١٥ و) أ ١٥تعليق المواد       -٢
 ي الطيـران المـدن     الدائم للجمعية العمومية لمنظمة    يالنظام الداخل 

  يالدول

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

  العمومية

 WP/1 & Corr. No. 1   جدول األعمالإقرار  :٥البند   -٣
¬Doc 7600/5 & Corr. (F) 

النظام الداخلي   من١٢المادة 
  الدائم للجمعية العمومية

 WP/2   المجلسيثل ف تميانتخاب الدول المتعاقدة الت  :١٠البند   -٤

 عـن الترشـيحات للجـزءين األول        لإلبالغ يالموعد النهائ   —    
   من انتخاب المجلسيوالثان

   المجلسي تنتخب فيالتالمتعاقدة الحد األقصى لعدد الدول   —    

Doc 7600/5 & Corr. (F) 
  من ٥٧و ٥٦ تانالماد

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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  رجعيةالوثائق الم      

 Doc 7600/5 & Corr. (F)  أوراق االعتماد اللجنة التنفيذية ولجنة إنشاء  :٣البند   -٥
  من ) ب٦  و١٤المادتان 

النظام الداخلي الدائم للجمعية 
  العمومية

   اللجان ولجنة التنسيق وانتخاب رؤساء اللجانإنشاء  :٦البند   -٦
   اللجان ولجنة التنسيقإنشاء  —

Doc 7600/5 & Corr. (F)  
النظام   من١٦  و١٤المادتان 

  الداخلي الدائم للجمعية العمومية
        

  جدول أعمال الجلسة الثانية
  )١٥,٠٠، الساعة ١٨/٩/٢٠٠٧ الرابع، الثالثاء الطابققاعة الجمعية العمومية، (

  الوثائق المرجعية      
     اللجنة التنفيذية ولجنة أوراق االعتمادإنشاء  :٣البند   -١

  Doc 7600/5 & Corr. (F)  المؤقت للجنة أوراق االعتمادالشفهي التقرير   —    
النظام الداخلي   من٧  و٦المادتان 

  الدائم للجمعية العمومية

 اللجنـة التنفيذيـة واللجـان       إلى بنود جدول األعمال     إحالة  :١-٥البند   -٢
 التوجيهات الخاصة بتنسيق أعمـال تلـك        وإصداراألخرى  

  اللجان

WPs/1 & (Corr. No. 1) 

 تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العموميـة عـن          إحالة  :٧البند   -٣
  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤السنوات 

Doc 9851 
Doc 9862 
Doc 9876 and Supplement 
WPs/44 (& Corr. No. 1),**149 
*WP/1 & Corr. No. 1 

 WP/23  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ و٢٠٠٨للسنوات الميزانية البرنامجية   :٨البند   -٤
*WP/1 & Corr. No. 1 

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

  األخرى

WP/28 
Doc 9848 
القرارات سارية المفعول الصادرة 

 عن الجمعية العمومية 

   قدة والمراقبينكلمات وفود الدول المتعا  :٢البند   -٦

  -انتهى  -

  قيد االعداد** 


