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Assembly35\OB\A.35.OB.EX.11&12.AR/gd )صفحات٣ ( 

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

 والثانية عشرة الحادية عشرةالجلستين جدول أعمال 

 )١٤,٣٠ والساعة ٩,٣٠، الساعة ٧/١٠/٢٠٠٤ الخميس، الرابع، الطابق ١قاعة المؤتمرات رقم (

 جلسة مفتوحة للمراقبين

 الوثائق المرجعية   
  يئةحماية الب :١٥البند  -١

  القرار  

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

WP/77 

 WP/223 & Corr. No. 1 اللجنة األوروبية للطيران المدنيورقة مقدمة من  -  

 A33-7 DP-EX/1 related to WP/76من قرار الجمعية العمومية ) ط(مشروع تنقيح المرفق  -  
    
  تحسين مراقبة السالمة الجوية :١٦البند  -٢

 WP/312 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/63 Rev. & Corr. (R), 

98, 86, 242, 227, 246, 
147, 205, 73, 183, 185, 
261 (E), 265 (E), 37 (E), 
168 (E), 104 (E), 
112 (E), 253 (F), 121 (E, 
F), 93 (E,F,S) 

    
التقرير المرحلي بشأن تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة  :١-١٦البند  -٣

  )USOAP(السالمة الجوية 

 WP/312 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/67 & Add. No. 1, 

143 (E), 236 (E), 
120 (E), 124 (E,R) 

                                                        
 .للعلم *
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 الوثائق المرجعية   
    

االنتقال الى نهج النظم لعمليات التدقيق في برنامج االيكاو العالمي  :٢-١٦البند  -٤
 لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 

 WP/312 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/7, 232, 113, 106 & 

Corr. No. 1, 152 (E,F,S), 
169 (E) 

    

  )IFFAS(تسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية ال :١٨البند  -٥

 WP/327 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WP/54 & Add. Nos. 1&2 

    

 ٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السنوات  :٧البند  -٦
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و

 

 WP/313 التقرير المقدم الى الجلسة العامةاقرار مشروع نص  -  
*Document 9786, 9814, 

9826 & Supplement 
*WPs/68, 70, 257, 66 

    

  تحسين انتاجية المنظمة :٢٠البند  -٧

 WP/333 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/35, 275, 127, 207, 

208, 225, 133, 187, 
231 (E) 

    

قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن  :٢١البند  -٨
 سريانها انتهاء

 

 WP/333 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WP/33 

    

ات التعاون الفني المقدمة في اطـار برنـامج األمـم           ـأنشطة وسياس  :١-١٣البند  -٩
  الفترة خاللت الصناديق االئتمانية    ل ترتيبا ومن خال  المتحدة االنمائي 

 ٢٠٠٣الى  ٢٠٠١من 
 

 WP/332 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/6, 262 (E,C) 

    
    
    

                                                        
 .للعلم *
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 الوثائق المرجعية   
    
  لتعاون الفنيبشأن ااالنتقال الى سياسة جديدة  :٢-١٣البند  -١٠

 WP/332 لى الجلسة العامةاقرار مشروع نص التقرير المقدم ا -  
*WPs/5, 15, 224 

    

  تعزيز القواعد القياسية الصادرة عن االيكاو :١٧البند  -١١

 WP/334 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/36, 206, 74, 40(E), 

263 (E, C), 103 (E) 
    
    
    

  طواقمال والركابورفاهية صحة  :١٩البند  -١٢

 WP/334 اقرار مشروع نص التقرير المقدم الى الجلسة العامة -  
*WPs/34, 264, 209, 122, 

176 (E,F,S), 148, 210 (E) 
    

 WP/286 مشروع نص الدراجه في الجزء العام من تقرير اللجنة التنفيذيةاقرار   -١٣
    

 — انتهى —

                                                        
 .للعلم *


