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 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  اللجنة االقتصادية

  اللجنة االقتصادية مشروع نص
  عن الجزء العام من التقرير

                                                                   النص المرفق إلدراجه في الجزء العام من تقرير اللجنة االقتصادية مقـدم  
   .                             لكي تنظر فيه اللجنة االقتصادية
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  تقرير اللجنة االقتصادية
  عموميةلى الجمعية الإ

  معلومات عامة
  .٢٠١٠أكتوبر  ٤ إلىسبتمبر  ٢٩ في الفترة من أربع جلسات عقدت اللجنة االقتصادية  - ١
وانتخبت اللجنة . للجمعية العمومية الثانيةللجنة في الجلسة العامة  ةرئيس )النمسا( غيهرر. ت السيدة سانتخب  - ٢

فاليري نائبا أول للرئيس والسيدة  )المملكة العربية السعودية(سعود علي رضا هاشم االقتصادية في جلستها األولى السيد 
  .للرئيس ةثاني ةنائب )بربادوس( براون

  .وفدا مراقبا جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة االقتصادية.... دولة متعاقدة و  ...حضر ممثلو   - ٣
نائبا األمين هما  وكان. جويال لـدارة النقإ ةرـمديتوال، وأود. ة فة السيدـة االقتصاديـكان أمين اللجن  - ٤

وكان األمناء المساعدون، . وانغ من قسم السياسات والتحاليل االقتصادية بإدارة النقل الجوي. ز. تيسييه والسيد ي. السيدة ن
نازاروف، . فيشر، والسيدة أ. كدي ال كامارا، والسيدة . بولس، والسيد ج. جميع موظفي ادارة النقل الجوي، هم السيدة م

  .ضابط االتصال هو هاسيغاواالسيد كان و ر،اكث. يليانو، والسيد جس، والسيد سيريسياك. ج والسيدة

  جدول األعمال وترتيبات العمل
ة جلسليها الإتي أحالتها ال ٥٤و ٥٣و ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧نظرت اللجنة االقتصادية في البنود   - ٥

  :، وهي كما يليالعامة
   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧الجمعية العمومية عن السنوات  إلىتقارير المجلس السنوية   : ٤٧البند 
  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١الميزانية البرنامجية للفترة   : ٤٨البند 
  تحرير خدمات النقل الجوي الدولي  : ٤٩البند 
  تنظيم اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية  : ٥٠البند 
  سياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجويبيان موحد ب  :٥١البند 

  التسهيالت  : ٥٢لبند ا
  التحليل االقتصادي  : ٥٣البند 
  مسائل أخرى ستنظر فيها اللجنة االقتصادية  :٥٤البند 

ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق وورقات العمل التي نظرت فيها اللجنة االقتصادية، مرتبة حسب   - ٦
 اإلجراءاتويرد في الفقرات التالية بيان . متكاملةوقد نفذت اللجنة االقتصادية جميع أعمالها في دورة  . عمالبنود جدول األ

  .التي اتخذتها اللجنة االقتصادية بشأن كل بند على حدة



  

  


