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  الدورة الثانية عشرة- )FAL/12(شعبة تسهيالت النقل الجوي 
 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، من 

 توزيع ورقات العمل ـ
 الجدول الزمني المؤقت لدراستها

 )األمانة العامةوثيقة مقدمة من (

 المراجع
FAL/12-WP/1 
FAL/12-WP/2 
FAL/12-WP/56 

 
 واللجنتين األولى والثانية ، العامةجلسة على ال٥/٣/٢٠٠٤تي قدمت لغاية توزيع وثائق العمل ال  الوثيقةتبين -١

انظر (ع التقرير ومشرمواد  لدراسة هذه الوثائق و)FAL/12-WP/2حسب ما ورد في الوثيقة (مع جدول زمني مؤقت 
 .سترد في النشرة اليومية أي تعديالت مدخلة على الجدول المذكور و). المرفق

- - - - - - - - - - 
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 المرفق
 الجدول الزمني المؤقت
 وتوزيع وثائق العمل

 

  العامةالجلسةأ ـ 

 بنود جدول األعمال وأرقام وثائق العمل التوقيت التاريخ

 ٢٠٠٤مارس 

 االثنين
٢٢ 

 الجلسة االفتتاحية صباحا

 االثنين
٢٢ 

 سهيالت النقل الجويمنذ الدورة الحادية عشرة الجتماع تالمستجدة التطورات  :١البند رقم  هرظال عدب
 وثائق مقدمة من األمانة العامة

WPs/9, 19, 20, IPs/5, 1 

 الثالثاء
٢٣ 

 منذ الدورة الحادية عشرة الجتماع تسهيالت النقل الجويالمستجدة التطورات  :١البند رقم  صباحا
 وثائق مقدمة من األمانة العامة

WPs/21, 24, 25 

 األربعاء
٣١ 

 ١لبند رقم مواد للتقرير عن ا صباحا
 مشروع تقرير اللجنة األولى

 ٢٠٠٤أبريل 

 الخميس
١ 

 مشروع تقرير اللجنة األولى صباحا

 الخميس
١ 

 مشروع تقرير اللجنة الثانية صباحا

 الجمعة
٢ 

 مشروع تقرير اللجنة الثانية صباحا
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 ب ـ اللجنة األولى
 بنود جدول األعمال وأرقام وثائق العمل التوقيت التاريخ

 ٢٠٠٤رس ما

 الثالثاء
٢٣ 

 تنفيذ أحكام محدثة للتسهيالت واألمن في عمليات خدمة الشحن الجوي :٣البند رقم  بعد الظهر
 تسهيل تخليص البضائع :١-٣البند رقم 

Wps/13, 42 

 األمن :٢-٣البند رقم 
WPs/8, 12, 48, 37, 52, 28, 34, 30 

 األربعاء
٢٤ 

 حدثة للتسهيالت واألمن في عمليات خدمة الشحن الجويتنفيذ أحكام م :٣البند رقم  بعد الظهر
 األمن :٢-٣البند رقم 

 )تابع(

 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢البند رقم 
 تنفيذ أمن الطيران :٥-٢البند رقم 

WPs/43, 36, 41, IP/4 

 الخميس
٢٥ 

  وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدودالتسهيالت وأمن :٢البند رقم  بعد الظهر
 تنفيذ أمن الطيران :٥-٢البند رقم 

 )تابع(

 تحديث تجهيزات المطارات ونظم تقديم الخدمات :٥البند رقم 
 تنقيح الفصل السادس من الملحق التاسع :١-٥البند رقم 

WPs/31, 46, 47, 54 
 مواد للتقرير

 الجمعة
٢٦ 

 تحديث تجهيزات المطارات ونظم تقديم الخدمات :٥البند رقم  صباحا
 برامج التسهيالت الوطنية واالقليمية وفي المطارات :٢-٥البند رقم 

WPs/7, 17, IP/3, IP/10 
 مسائل التسهيالت األخرى :٧البند رقم 
 مساعدة ضحايا الحوادث :١-٧البند رقم 
WPs/11 
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 ب ـ اللجنة األولى

 بنود جدول األعمال وأرقام وثائق العمل يتالتوق التاريخ

 ٢٠٠٤مارس 

 االثنين
٢٩ 

 )IHRs(الالئحة الصحية الدولية  :٦البند رقم  صباحا
WPs/32, IP/6 

 االثنين
٢٩ 

 )IHRs(الالئحة الصحية الدولية  :٦البند رقم  بعد الظهر
 )تابع(

 الثالثاء
٣٠ 

 )IHRs(الالئحة الصحية الدولية  :٦البند رقم  بعد الظهر
WPs/18, 33 

 مسائل التسهيالت األخرى :٧البند رقم 
WPs/29, 45, IP/8 

 مواد للتقرير

 
- - - - - - - - - - 
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 ج ـ اللجنة الثانية

 بنود جدول األعمال وأرقام وثائق العمل التوقيت التاريخ

 ٢٠٠٤مارس 

 الثالثاء
٢٣ 

 االجراءات الرسمية عند مراقبة الحدودالتسهيالت وأمن وثائق السفر و :٢البند رقم  بعد الظهر
WP/3 

 وثائق السفر المقروءة آليا :١-٢البند رقم 
WPs/10, 14, 50 

 األربعاء
٢٤ 

 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢البند رقم  صباحا
 علم القياس البيولوجي :٢-٢البند رقم 

WP/4, IPs/2, 7, 9 

 الخميس
٢٥ 

 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢البند رقم  صباحا
 وثائق هوية أعضاء الطاقم :٣-٢البند رقم 

WPs/23, 39,51, 44, 55 
 مواد للتقرير

 الجمعة
٢٦ 

 التسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية عند مراقبة الحدود :٢البند رقم  صباحا
 )API(معلومات الركاب المسبقة  :٤-٢ند رقم الب

WPs/15, 16, 22, 38, 53, 27 

 االثنين
٢٩ 

 مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير القانونية :٤البند رقم  صباحا
WP/5 

 االثنين
٢٩ 

 مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير القانونية :٤البند رقم  صباحا
WP/6 

 الثالثاء
٣٠ 

 مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير القانونية :٤ند رقم الب صباحا
WPs/40, 26, 35, 49 



FAL/12-WP/57 A-5  
Appendix 

 

 ج ـ اللجنة الثانية
 بنود جدول األعمال وأرقام وثائق العمل التوقيت التاريخ

 ٢٠٠٤مارس 

 الثالثاء
٣٠ 

 مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير القانونية :٢البند رقم  بعد الظهر
 )تابع(

 لتقريراد موا

 
 

 ـ انتهــى ـ


