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Assembly35\OB\A.35.OB.EX.6&7.AR/rhk )صفحات٣ ( 

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

 والسابعة السادسة تينجدول أعمال الجلس

 )١٤,٣٠ و ٩,٣٠، الساعة ٤/١٠/٢٠٠٤ االثنين، الرابع، الطابق ١قاعة المؤتمرات رقم (

 جلسة مفتوحة للمراقبين

 الوثائق المرجعية   
  حماية البيئة :١٥البند  -١
  ر القائمة على آليات السوقالتدابي  

تقرير مقدم من المجلس بشأن التدابير القائمة على آليات السوق           -  
 عن انبعاثات محركات الطائرات

WP/76 

 WP/123 وثيقة مقدمة من االتحاد الروسي -  
 WP/177 وثيقة مقدمة من كندا والمكسيك والواليات المتحدة -  
 WP/115 بة عن الهيئة العربية للطيران المدنيوثيقة مقدمة من مصر بالنيا -  
 WP/132 وثيقة مقدمة من الدول األفريقية -  
 WP/153 (E, F, S) وثيقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات -  
 .WPs/139 & 223 & Corr وثيقتان مقدمتان من اللجنة األوروبية للطيران المدني -  

No. 1 
 WPs/85 & 95 تحاد الدولي للنقل الجويوثيقتان مقدمتان من اال -  
 WP/182 وثيقة مقدمة من لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني -  
    

  القرار  

    

بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو     : A33-7تحديث القرار    -  
 في مجال حماية البيئة

WP/77 

 WP/223 & Corr. No. 1 مدنيمقدمة من اللجنة األوروبية للطيران الوثيقة  -  
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 *الوثائق المرجعية   
  التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران :١٨البند  -٢
التسهيل المالي الدولي لسالمة     تقرير المجلس عن     -  

 IFFAS)(الطيران 
WP/54 and Add. 
Nos. 1 & 2 

    
 الجمعية العمومية عن السـنوات    تقارير المجلس السنوية الى      :٧البند  -٣

 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و  ٢٠٠١
Doc 9786 (2001) 
Doc 9814 (2002) 
Doc 9826 (2003) & 
Supplement 

  مبدأ التمثيل الجغرافي العادلااللتزام بتنفيذتقرير عن   -  
 )A24-20القرار ( في وظائف األمانة العامة لاليكاو

WP/68 

 WP/70 المرأة في االيكاوتقرير عن توظيف النساء وحالة  -  

 وثيقة مقدمة من استراليا     –االستقرار في التمويل الطوعي      -  
 ١-٣٩تحت البند رقم 

WP/257 

    

 جلسة مغلقة
    

 الترتيبات االنتقالية المعقودة بين االيكاو واللجنة األفريقية للطيران    -  
 WP/66 )أفكاك(المدني 

    

 جلسة مفتوحة للمراقبين

    

أنشطة وسياسات التعاون الفني المقدمة في اطار برنامج األمم المتحدة         ١-١٣البند  -٤
االنمائي ومن خالل ترتيبات الصناديق االئتمانيـة فـي الفتـرة          

٢٠٠٣ - ٢٠٠١ 
WP/6 

 WP/262 (E, C)* الصينوثيقة مقدمة من  -  
    
 WP/5 االنتقال الى سياسة جديدة للتعاون الفني ٢-١٣البند  -٥
 WP/15 تصور جديد لتقديم خدمات التعاون الفني -  

 WP/224 وثيقة مقدمة من اسبانيا -  

                                                        
 للعلم  *
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 *الوثائق المرجعية   
  تحسين انتاجية المنظمة :٢٠البند  -٦

تقرير المجلس عن تنفيذ قرارات الجمعيـة        -  
 A33-3 و A32-1 وA31-2 العمومية

WP/35 

 WP/275 وثيقة مقدمة من استراليا -  

 WP/127 وثيقة مقدمة من اثيوبيا -  

 WP/207 جنوب أفريقياوثيقة مقدمة من  -  

 WP/208 الواليات المتحدةوثيقة مقدمة من  -  

 WP/225 الواليات المتحدة وكنداوثيقة مقدمة من  -  

 WP/133 وثيقة مقدمة من الدول األفريقية -  

 WP/187 دني ألمريكا الالتينيةوثيقة مقدمة من لجنة الطيران الم -  

 WP/231 (E)* وثيقة مقدمة من استراليا -  

    

 ـ انتهى ـ

                                                        
 للعلم  *


