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 )FAL/12( تسهيالت النقل الجوي لشعبةالدورة الثانية عشرة 

 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، من 

 ١/٤/٢٠٠٤الخميس  ـ ٩ النشرة رقم

وهـي   . الشـعبة انعقاد اجتماعطوال تصدر هذه النشرة في الصباح الباكر من كل يوم عمل           
يـوم  لفي يوم العمل السابق، وبرنامج العمل       تشتمل على استعراض موجز لألعمال المنجزة       

النشرة وسيلـة االتصال الرئيسـية    هذه  وتعد  .  صدورها وغير ذلك من المعلومـات المهمة     
 .الشعبة بشأن األمور العامة المتعلقة بالمشاركينب

 الجتماع الشعبة التاسعاليوم 

 ١/٤/٢٠٠٤الخميس برنامج عمل يوم  -١
 المكان المناسبة التوقيت

 قاعة خفرع الجلسة العامة الرابعة ٩,٣٠عة السا

  األمساتاجتماع -٢
 للجنة األولىالتاسعة الجلسة  ١-٢

على مشروعي التقريرين   اللجنة  وافقت  و . منقرعبقاعة   ٩,٣٠في الساعة   للجنة األولى   التاسعة  الجلسة   تعقد
الوثيقـة  (يالت األخـرى   مسـائل التسـه  — ٧والبنـد   )WP/103الوثيقـة  (الالئحة الصحية الدوليـة   — ٦لبند عن ا 

WP/101 Rev.( . 
 الثانيةللجنة ة عشرالحادية  ةالجلس ٢-٢

علـى مشـاريع   اللجنـة  وافقـت  و.  خفرعبقاعة  ٩,٣٠ في الساعة الثانيةللجنة الحادية عشرة    الجلسة دتعق
الوثيقـة  (قة  معلومات الركاب المسب   — ٤-٢والبند   )WP/98الوثيقة  (علم القياس البيولوجي     — ٢-٢البند  عن  رير  االتق

WP/102 ( القانونية مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير — ٤والبند)  الوثيقةWP/96(. 
 الجلسة العامة الثالثة ٣-٢

ووافقت الجلسة العامة على مشروعي التقريرين   .   بقاعة خفرع  ١٤,٠٠عقدت الجلسة العامة الثالثة في الساعة       
الوثيقـة  (ورات منذ الدورة الحادية عشرة الجتماع تسهيالت النقل الجوي      التط —١والبند  ) WP/92الوثيقة  (عن المقدمة   

WP/89  .(      التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عنـد مراقبـة           — ٢وكذلك اعتمدت التقارير عن البند 
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 وثـائق هويـة   — ٣-٢والبند ) WP/110الوثيقة ( وثائق السفر المقروءة آليا  — ١-٢والبند  ) WP/109الوثيقة  (الحدود  
 تخليص  ل تسهي — ١-٣والبند  ) WP/106الوثيقة  ( تنفيذ أمن الطيران     — ٥-٢والبند  ) WP/111الوثيقة  (أعضاء الطاقم   

 تنقيح الفصل السادس من الملحـق       — ١-٥والبند  ) WP/105الوثيقة  ( األمن   —٢-٣والبند  ) WP/108الوثيقة  (البضائع  
  . )WP/107الوثيقة (الوطنية واالقليمية وفي المطارات  برامج التسهيالت — ٢-٥التاسع والبند 

 برنامج اليوم 

 الرابعة العامةالجلسة  ٤-٢

 :لتقارير التاليةالطبعات األولية لبقاعة خفرع وستنظر في  ٩,٣٠في الساعة لرابعة الجلسة العامة اعقد نست

 الوثائق االجرائية بند جدول األعمال
 WP/104 مقدمة التقرير

 WP/113 ١لبند  ا–التقرير 
 WP/114 ٢-٢ البند –التقرير 
 WP/115 ٤-٢ البند –التقرير 
 WP/116 ٤ البند —التقرير 
 WP/117 ٦ البند —التقرير 
 WP/112 ٧ البند —التقرير 

 .نتمنى لكم رحلة عودة بالسالمة الى بالدكم

  انتهـى ــ


