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 التنفيذيةاللجنة 

 الخامسةجدول أعمال الجلسة 

 )١٤,٣٠، الساعة ٢/١٠/٢٠٠٤ السبت، الرابع، الطابق الجمعية العموميةقاعة (

 جلسة مفتوحة للمراقبين

 الوثائق المرجعية  
  حماية البيئة:  ١٥البند  -١

  الضوضاء 

 WP/56 البيئةالطيران المدني و — 

 WP/101 وثيقة مقدمة من أستراليا — 
 WP/247 وثيقة مقدمة من الصين — 
 WP/172 وثيقة مقدمة من الهند — 
 WP/153 (E, F, S) وثيقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات — 
 WP/138 وثيقة مقدمة من اللجنة األوروبية للطيران المدني — 
 WP/72  الجويوثيقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل — 

   شؤون عامة— نبعاثاتالا 

 WP/56 الطيران المدني والبيئة — 

 WP/99 وثيقة مقدمة من أستراليا — 
 WP/146 وثيقة مقدمة من اللجنة األوروبية للطيران المدني — 
 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) وثيقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات — 
 WPs/137 & 139 وثيقتان مقدمتان من اللجنة األوروبية للطيران المدني — 
 WP/85 حاد الدولي للنقل الجويوثيقة مقدمة من االت — 
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 الوثائق المرجعية  
 التدابير القائمة على آليات السوق 

 

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 وثيقة مقدمة من مصر بالنيابة عن الهيئة العربية للطيران المدني — 
 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  مقدمتان من االتحاد الدولي للنقل الجويوثيقتان — 
 WP/182 وثيقة مقدمة من لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني — 

  القرار 

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

WP/77 

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

 (IFFAS)التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية :  ١٨البند  -٢
 

 WP/54 and Add. Nos. 1 تقرير من المجلس عن التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية — 
& 2 

 ٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العموميـة عـن السـنوات             :٧البند  -٣
 ٢٠٠٣  و٢٠٠٢ و

Doc 9786 
Doc 9814 
Doc 9826 & Supplement 

في وظـائف األمانـة       مبدأ التمثيل الجغرافي العادل    االلتزام بتنفيذ تقرير عن    — 
 )A24-20القرار  (العامة لاليكاو

WP/68 

 WP/70 تقرير عن توظيف النساء وحالة المرأة في االيكاو — 

 جلسة مغلقة 
 

المـدني   نللطيـرا  األفريقية واللجنة وبين االيكا المعقودة  الترتيبات االنتقالية    — 
 )أفكاك(

WP/66 

 — انتهى —


