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Assembly35\OB\A.35.OB.EX.9&10.AR/gd )صفحات٣ ( 

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

 الجلستين التاسعة والعاشرةجدول أعمال 

 )١٤,٣٠ والساعة ٩,٣٠، الساعة ٦/١٠/٢٠٠٤ األربعاء، الرابع، الطابق ١قاعة المؤتمرات رقم (

 جلسة مفتوحة للمراقبين

 الوثائق المرجعية   
لتعاون الفني المقدمة في اطار برنامج األمم المتحدة        ات ا ـأنشطة وسياس  ١-١٣البند  -١

ت الصـناديق االئتمانيـة فـي        ومن خالل ترتيبـا    )UNDP (االنمائي
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠١ الفترة

WP/6 

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

 WP/224 وثيقة مقدمة من اسبانيا -  
    
  تحسين انتاجية المنظمة :٢٠البند  -٣
    
تقرير المجلس عن تنفيذ قـرارات 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 )الكاك (وثيقة مقدمة من لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية -  

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

    

                                                        
 للعلم *
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 الوثائق المرجعية   
 WP/33 قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٢١البند  -٤
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  حماية البيئة :١٥البند  -٥
  القرار  

 وممارسـات   بيان موحد بسياسات  : بعنوان A33-7تحديث القرار    -  
  المستمرة فى مجال حماية البيئةااليكاو

WP/77 

 WP/223 & Corr. No. 1 ورقة مقدمة من االيكاك -  

 A33-7 DP-EX/1 related toمن قرار الجمعية العمومية ) ط(مشروع تنقيح المرفق  -  
WP/76 

    
 WP/36 تعزيز القواعد القياسية الصادرة عن االيكاو :١٧البند  -٦
    
 WP/206 وثيقة مقدمة من جنوب أفريقيا -  

 WP/74 )األياتا(وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي  -  

 IBAC WP/40 (E)وثيقة مقدمة من  -  

 WP/263 (E, C)* وثيقة مقدمة من الصين -  

 WP/103 (E)* ات المتحدةوثيقة مقدمة من الوالي -  

    

  صحة الركاب وطواقم الطائرات وراحتهم البدنية :١٩البند  -٧
    
 WP/34 المسائل الصحية المتعلقة بالنقل الجوي -  

 WP/264 وثيقة مقدمة من الصين -  

 WP/209 وثيقة مقدمة من كندا والجمهورية التشيكية والواليات المتحدة -  

 WP/122 )ايكاك(مة من أعضاء اللجنة األوروبية للطيران المدني وثيقة مقد -  

 ITF WP/176 (E, F, S)  منوثيقة مقدمة -  

 WP/148* وثيقة مقدمة من سنغافورة -  

 WP/210 (E)* وثيقة مقدمة من الواليات المتحدة -  

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        
 للعلم *
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 الوثائق المرجعية   
  بات الموضوعة لتسوية االشتراكات المتأخرةتقرير عن الترتي ١-١٢البند  -٨

 WP/269 نص عن التقرير المقدم الى الجلسة العامةاقرار مشروع ال -  
*WP/21 Rev. No. 1 & 
Add. No. 1     

  التطورات المستجدة منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية ١-١٤البند  -٩

 WP/293 لمقدم الى الجلسة العامةاقرار مشروع النص عن التقرير ا -  
*WPs/49 & Add. No. 1, 
88 (E), 
50, 48, 38 (E), 71 Rev., 
94 (E,F,S), 107 Rev. 
(E,F,S,R,A), 
110, 111, 141 (E,F,S), 
145, 
167 (E,F,S), 175 (E), 181, 
184, 186, 233, 234, 241, 
249, 252, 253 (F)     

  لتدقيق األمنالبرنامج العالمي  ٢-١٤البند  -١٠

 WP/293 اقرار مشروع النص عن التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/55, 94 (E,F,S) 

 ـ انتهى ـ


