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   والثالثونسةداسالالدورة  —الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  لثة والرابعةالثا تينجدول أعمال الجلس

  )١٤,٣٠الساعة  و٩,٣٠الساعة ، ٢١/٩/٢٠٠٧ الجمعة، الرابع، الطابق ١قاعة المؤتمرات رقم (

  جلسة مفتوحة للمراقبين

  الوثائق المرجعية      
   برنامج أمن الطيران  :١٥البند   -١

التطورات المستجدة في برنامج أمن الطيران منذ الدورة  —    
  الخامسة والثالثين للجمعية العمومية

WP/55 

عمل االيكاو ألمن  مستوى المساهمات االرشادية في خطة —    
  الطيران

WP/62 

 WP/92   الواليات المتحدةورقة مقدمة من —    

 ورقة مقدمة من مملكة البحرين باسـم الـدول األعـضاء           —    
  ACAC -هيئة العربية للطيران المدني بال

WP/272 

مقدمة من البرتغال بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة        ورقة   —    
والدول األخرى األعضاء فـي اللجنـة        ودولها األعضاء، 

  األوروبية للطيران المدني

WP/66 

       
الخطر الذي يهدد الطيران المدني من جـراء الـصواريخ      —    

  )أسلحة المانبادز (الجوية المحمولة يدويا
WP/26 & Addendum No. 1 

 WP/174  ورقة مقدمة من الصين —    

 WP/171  ورقة مقدمة من سنغافورة —    

 WP/118  ورقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات —    

 WP/212  ورقة مقدمة من كولومبيا —    

 WPs/86 & 87  ورقة مقدمة من الواليات المتحدة —    
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  الوثائق المرجعية      
   )تابع(يران برنامج أمن الط  ١٥البند   -١

 WP/81  ورقة مقدمة من مصر —    

 WP/93   تايلندورقة مقدمة من —    

 المملكة العربية الـسعودية بالنيابـة عـن     ورقة مقدمة من   —    
  الهيئة العربية للطيران المدني

WP/255 

       
البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيـران             

  ير المشروعالمدني الدولي من أفعال التدخل غ
WP/27 

 WPs/83, 84   اإلياتا–من اتحاد النقل الجوي الدولي ورقة مقدمة  —    

 ITF  WP/180 & Corrigendum No. 1 - رابطة عمال النقل الجوي منورقة مقدمة  —    

 UNTWO  WP/127  - منظمة السياحة العالمية منورقة مقدمة  —    

 WP/121**   استراليامنورقة مقدمة  —    

 WP/173*   اندونيسيامنة ورقة مقدم —    

 WP/252*   المملكة العربية السعوديةمنورقة مقدمة  —    

       
 WP/38 & Addendum No. 1  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  ١٦البند   -٢

 WP/82   الواليات المتحدةمنورقة مقدمة  —    

 البرتغال بالنيابة عن االتحـاد األوروبـي        منورقة مقدمة    —    
  اء، والدول األخرى األعضاء في لجنة إيكاكودوله األعض

WP/66 

       
   حماية البيئة  ١٧البند   -٣

   الضوضاء    

 WP/34 (Noise only)  التطورات المتعلقة بالطيران المدني والبيئة في االيكاو —    

 WP/132  ورقة مقدمة من الهند —    

 WP/251 (Noise only)  ورقة مقدمة من نيجيريا بالنيابة عن الدول األفريقية —    

 WP/116 (Noise only)  ورقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات —    

 WP/172 (Noise only)*  ورقة مقدمة من اندونيسيا —    

بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المـستمرة فـي          —    
  )المرفقات من باء الى زاي (مجال حماية البيئة

WP/35 Revision No. 1 

                                                        
 للعلم *
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  الوثائق المرجعية      
   )تابع(لبيئة حماية ا  :١٧البند   -٣

   االنبعاثات    

 WP/34 (Emissions only)  التطورات المتعلقة بالطيران المدني والبيئة في االيكاو —    

 WP/39  الطيرانانبعاثات سياسة االيكاو بشأن  —    

 WP/182  ورقة مقدمة من استراليا —    

 WP/235  ورقة مقدمة من الصين —    

 WP/88  ورقة مقدمة من مصر —    

 من االرجنتين والبرازيل وكنـدا وكولومبيـا        ورقة مقدمة  —    
واالكوادور واليابان والمكسيك وباكستان وبنمـا وسـانت        
لوسيا وسنغافورة واالمارات العربية المتحـدة والواليـات        

  المتحدة

WP/166 

 WP/251 (Emissions only)  ورقة مقدمة من نيجيريا بالنيابة عن الدول األفريقية —    

غال بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة      ورقة مقدمة من البرت    —    
والدول األخرى األعضاء فـي اللجنـة        ودولها األعضاء، 

   ومنظمة يوروكونترولاألوروبية للطيران المدني

WP/70 

ورقة مقدمة من البحرين ومـصر بالنيابـة عـن الـدول             —    
  األعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني

WP/240 

 WP/236  بية للطيران المدنيورقة مقدمة من الهيئة العر —    

 دولة عضو في هيئة الطيران المدني       ٢٢ورقة مقدمة من     —    
   الكاك–ألمريكا الالتينية 

WPs/130, 131 

 WP/116 (Emissions only)  ورقة مقدمة من المجلس الدولي المطارات  —    

 WP/85   االياتا- ورقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي —    

 UNTWO  WP/75  -  منظمة السياحة العالميةورقة مقدمة من —    

 WP/137*  ورقة مقدمة من الهند —    

 WP/172 (Emissions only)*  ورقة مقدمة من اندونيسيا —    

  — انتهى —


