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Assembly35\OB\A.35.OB.EC.1.AR/AES/HK )تاصفح ٣( 

  والثالثونالخامسةالدورة  —الجمعية العمومية 
 اللجنة االقتصادية

 جدول أعمال الجلسة األولى

 ) صباحا٩,٣٠، الساعة ٤/١٠/٢٠٠٤، الطابق األول، االثنين ٣قاعة المؤتمرات رقم (

 الوثائق المرجعية  
  افتتاح الجلسة من جانب الرئيس -١

  اليكاوأمين اللجنة يقدم المسؤولين من أمانة ا -٢

  انتخاب النائب األول والنائب الثاني للرئيس -٣

  الترتيبات العامة للعمل -٤

 WP/3 الجدول الزمني للنظر في بنود جدول األعمال — 

 حافظـة الجمعيـة العموميـة ونظـام     البت في التقارير من جانب      اجراءات   — 
 التقارير

WP/4 

 WP/1 & Add. No. 1 استعراض جدول األعمال -٥

 ٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العموميـة عـن السـنوات             : ٧البند   -٦
 ٢٠٠٣  و٢٠٠٢ و

 

لسـنوات  عـن ا  الفصول األول والثالث والرابع من تقارير المجلس السنوية          — 
 ٢٠٠٣  و٢٠٠٢و  ٢٠٠١

Doc 9786 
Doc 9814 
Doc 9826 & Supplement 

  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات :  ٨البند  -٧

 ,WP/20, Corr. Nos. 1 & 2 النقل الجوي: البرنامج الرئيسي الثالث — 
 Add. No. 1 

، ونتائج المؤتمر العـالمي الخـامس       تنظيم خدمات النقل الجوي الدولي     : ٢٧البند   -٨
 الجوي للنقل

 

  :نتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي 

 العالمي الخـامس للنقـل الجـوي وتجـارة          تقرير من المجلس عن المؤتمر     — 
 الخدمات

WP/9, Add. No. 1 
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 الوثائق المرجعية  
   

 مقدمة من المملكة األردنية الهاشمية باسم األعضاء في الهيئة العربيـة            وثيقة — 
 للطيران المدني

WP/214 (E, A) 

وثيقة مقدمة من سلطنة عمان باسم األعضاء في الهيئـة العربيـة للطيـران              — 
 المدني

WP/217 

 WP/219 (E, F, S) مقدمة من المجلس الدولي للمطاراتوثيقة  — 

 WP/119 (E, S)  أمريكا الالتينية لقانون الجو والفضاءاتحادوثيقة مقدمة من  — 

 WP/136 (E, F, S) وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل — 

 WP/201 (E) وثيقة مقدمة من منظمة السياحة العالمية — 

* من كوباورقة معلومات مقدمة  — 
WP/47 ( S) 

 WP/196 (E, S)*  ألمريكا الالتينيةلطيران المدنياورقة معلومات مقدمة من لجنة  — 

 WP/253 (F)* االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياورقة معلومات مقدمة من  — 

  :تجارة الخدمات 

ـ          —  ل الجـوي وتجـارة     تقرير من المجلس عن المؤتمر العالمي الخـامس للنق
 الخدمات

WP/9, Add. No. 1 

 WP/45, Corr. No. 1  عضوا في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية٢١  منوثيقة مقدمة — 

  : عليهمملكية الناقلين الجويين والسيطرة 

 WP/96 هولندا نيابة عن الجماعة األوروبية والدول األعضاء بهاوثيقة مقدمة من  — 

ومنغوليـا  البرازيل وفيجـي والهنـد واليابـان        األرجنتين و  من   مقدمةوثيقة   — 
  وفيتناموجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وباكستان والفلبين

WP/244, 
Corr. No. 1 (E, A) 

 WP/156 وثيقة مقدمة من سنغافورة — 

 WP/64 وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي — 

 WP/259 (E, S) طيران المدني ألمريكا الالتينيةوثيقة مقدمة من لجنة ال — 

                                                        
*

 .للعلم 
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 الوثائق المرجعية  
  :مسائل تنظيمية أخرى 

الطيـران المـدني   نيابة عن األعضاء فـي لجنـة   كولومبيا وثيقة مقدمة من   — 
 مريكا الالتينيةأل

WP/212 

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

*WP/90 (E, F, S) 

  :ارجية التي تؤثر على الطيران المدنيالعوامل الخ 

 WP/251 وثيقة مقدمة من كوبا — 

  مراقبة وتنظيم المطارات وخدمات المالحة الجوية : ٢٨البند  -٩

  :سياسات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع 

 WP/10 تنظيم المطارات وخدمات المالحة الجويةمراقبة وتقرير من المجلس بشأن  — 

 WP/294 بيالروس وجورجيا وجمهورية ملدوفا وأوكرانيا وأوزبكستانوثيقة مقدمة من  — 

 WP/200 وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي — 

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

  :قياس األداء 

 دولة متعاقدة، أعضاء في اللجنة األوروبيـة للطيـران          ٤١وثيقة مقدمة من     — 
 المدني

WP/158 

  :توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

 WP/155 وثيقة مقدمة من هولندا بالنيابة عن الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها — 

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

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

  ا يستجد من أعمالم -١٠

 — انتهى —

                                                        
 .للعلم *


