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Assembly35\OB\A.35.OB.EX.3&4.AR/IZ-VY )صفحات٤ ( 

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

 الثالثة والرابعة تينجدول أعمال الجلس

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

 جلسة مفتوحة للمراقبين

 *الوثائق المرجعية   
  )USAP(ق أمن الطيران البرنامج العالمي لتدقي :٢-١٤البند  -١

    

 WP/55  العالمي لتدقيق األمن االيكاوتقرير بشأن برنامج -  
 WP/94 (E, F, S)* وثيقة قدمتها المفوضية األوروبية -  
    

    

بيان موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المدني  :١-١٤البند  -٢
 ير المشروعالدولي من أفعال التدخل غ

WP/48 

    

    

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة ذ المرحلي بشأن تنفيتقريرال :١-١٦البند  -٣
 )USOAP( الجوية السالمة

WP/67 & Add. No. 1 

    

 WP/143 (E)  االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الخطوط الجويةمقدمة منوثيقة  -  
 WP/236 (E)*  ايران االسالميةوثيقة مقدمة من جمهورية -  
 WP/120 (E)* شرق أفريقيا شركاء وثيقة مقدمة من دول مجموعة  -  
 WP/124 (E, R)* الدوليةوثيقة مقدمة من لجنة الطيران  -  
    
 
 

                                                        
 للعلم  *
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 *الوثائق المرجعية   
االنتقال الى نهـج النظـم لعمليـات التدقيق فـي برنـامج االيكـاو           :٢-١٦البند  -٤

 لعالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةا
WP/7 

    
 WP/232 سترالياأوثيقة مقدمة من  -  
 WP/113 االتحاد الروسيمن وثيقة مقدمة  -  
 WP/106 & Corr. No. 1 وثيقة مقدمة من الواليات المتحدة وكندا -  
 WP/152 (E, F, S)  للمطاراتالدوليوثيقة مقدمة من المجلس  -  
 WP/169 (E)* جمهورية كورياقة مقدمة من وثي -  
    

   الجويةتحسين مراقبة السالمة :١٦البند  -٥
    
 WP/63 Rev. & Corr. (R)  بالسالمةعلقة القصور المتالزالة أوجهاستراتيجية موحدة  -  
 WP/98 سترالياأوثيقة مقدمة من  -  
 WP/86 البحرينمن وثيقة مقدمة  -  
 يابة عن أستراليا وفيجـي وكيريبـاس      نساموا  من  مة  وثيقة مقد  -  

 وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وساموا وتونغا وفانواتو
WP/242 

 WP/227 وثيقة مقدمة من الواليات المتحدة وكندا -  
 WP/246 وثيقة مقدمة من دول أمريكا الوسطى -  
 WPs/147 & 205 ني  من اللجنة األوروبية للطيران المدوثيقتان مقدمتان -  
 WP/73 وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي -  
 WPs/183 & 185 من لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدنيوثيقتان مقدمتان  -  
 WPs/261 (E) & 265 (E)*  من البرازيلوثيقتان مقدمتان -  
 WP/37 (E)* وثيقة مقدمة من نيبال -  
 WP/168 (E)* من جمهورية كورياوثيقة مقدمة  -  
 WP/104 (E)* وثيقة مقدمة من الواليات المتحدة -  
وثيقة مقدمة من بربادوس، غيانا، هايتي، جامايكا، ومنظمة دول          -  

نـادا وسـانت    ، غري انتيغوا وبربودا، دومينيكا  (قي الكاريبي   شر
، )غرينـادين جـزر   س وسان فنسنت و   فلوسيا وسانت كيتس وني   

 سورينام وترينداد وتوباغو

*WP/112 (E) 

 WP/253 (F)* وثيقة مقدمة من االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا -  
 WP/121 (E, F)* وثيقة مقدمة من اللجنة األوروبية للطيران المدني -  
 WP/93 (E, F, S)* وثيقة مقدمة من المفوضية األوروبية -  

                                                        
 للعلم  *
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 *المرجعيةالوثائق    
  حماية البيئة :١٥البند  -٦

  الضوضاء  

 WP/56 الطيران الجوي والبيئة -  

 WP/101 سترالياأمن وثيقة مقدمة  -  
 WP/247 الصينوثيقة مقدمة من  -  
 WP/172 الهندوثيقة مقدمة من  -  
 WP/153 (E, F, S) المجلس الدولي للمطاراتوثيقة مقدمة من  -  
 WP/138 اللجنة األوروبية للطيران المدنيمقدمة من وثيقة  -  
 WP/72 االتحاد الدولي للنقل الجويوثيقة مقدمة من  -  
    

   عامةشؤون –انبعاثات الغازات   

 WP/56 الطيران المدني والبيئة -  
 WP/99 سترالياأوثيقة مقدمة من  -  
 WP/146 دنيمقدمة من اللجنة األوروبية للطيران الموثيقة  -  
 WP/174 وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي -  
    
 WP/235 وثيقة مقدمة من جمهورية ايران االسالمية -  
 WP/123 وثيقة مقدمة من االتحاد الروسي -  
 WP/222 وثيقة مقدمة من تونس بالنيابة عن الهيئة العربية للطيران المدني -  
 WP/153 (E, F, S)  المجلس الدولي للمطاراتوثيقة مقدمة من -  
 WPs/137 & 139  من اللجنة األوروبية للطيران المدنيوثيقتان مقدمتان -  
 WP/85 وثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي -  
    

  التدابير القائمة على آليات السوق  

لسوق ى آليات ا  من المجلس بشأن التدابير القائمة عل     مقدم  تقرير   -  
 انبعاثات محركات الطائراتعن 

WP/76 

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

No. 1 
 WPs/85 & 95  من االتحاد الدولي للنقل الجويوثيقتان مقدمتان -  
 WP/182 ة للطيران المدنيوثيقة مقدمة من لجنة أمريكا الالتيني -  

                                                        
 للعلم  *
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 الوثائق المرجعية   
  القرار  

    

سياسات وممارسات االيكاو   بموحد  بيان  : A33-7تحديث القرار    -  
 حماية البيئةفي مجال 

WP/77 

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

    

 ـ انتهى ـ


