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4/10/04 

Assembly35\OB\.A.35.OB.TE.4-5.AR/AES/rhk )صفحات٣ ( 

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 
 الفنيةاللجنة 

 الرابعةجدول أعمال الجلسة 

 )٩,٣٠، الساعة ٦/١٠/٢٠٠٤ األربعاء، الرابع، الطابق ٢قاعة المؤتمرات رقم (

 الوثائق المرجعية   

  أي بنود مؤجلة من االجتماع السابق -١
  :الموافقة على مواد مسودة التقرير -٢
وضع بيان موحد ومنقح بسياسات االيكاو المسـتمرة     :٢٢ند الب 

 في مجال المالحة الجوية
WP/304 

*WP/8, Corr. (R) 
*WP/114 
*Doc 9790, Assembly 

Resolutions in Force (as of 
5 October 2001)    

بيان موحد بسياسات وأساليب االيكاو المستمرة في مجال         :٢٣البند  
ادارة الحركـة   /الحة واالسـتطالع  نظم االتصاالت والم  

 )CNS/ATM (الجوية

WP/304 
*WP/8, Corr. (R) 
*WP/134 
*WP/158 
*WP/161 (E) 
*WP/162 (E) 
*WP/163 (E) 
*WP/164 (E) 
*WP/194, Corr. No.1 
*WP/195, Corr. No.1 
*WP/198 (E, F, S) 
*WP/203 (E) 
*WP/220 (E, F) 
*WP/240 
*WP/254 (E, C) 
*WP/255 
*WP/256 
*WP/274 (E) 
*Doc 9790, Assembly 

Resolutions in Force (as of 
5 October 2001) 

   

   

  ما يستجد من أعمال -٣

___________ 
 للعلم *
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 الخامسةجدول أعمال الجلسة 

 )١٤,٣٠، الساعة ٦/١٠/٢٠٠٤ األربعاء، الرابع، الطابق ٢قاعة المؤتمرات رقم (
 

 الوثائق المرجعية  

  جتماع السابقأي بنود مؤجلة من اال -١
  :الموافقة على مواد مسودة التقرير -٢
 )GASP(خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران  :٢٤البند  

 
WP/305 

*WP/51 
*WP/116 
*WP/144 
*WP/157 
*WP/165 (E, S) 
*WP/192 
*WP/239 

   

 )GASP(خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران  :٢٤البند  
 وحرية معلومات عن السالمة الجويةال مصادر حماية :١-٢٤ 

 تداول هذه المعلومات
 

WP/305 
*WP/52 
*WP/91 
*WP/92 (E) 
*WP/105 (E, R) 
*WP/152 (E, F, S) 
*WP/228 
*WP/260 (E) 

   

 )GASP(خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران  :٢٤البند  
التقـدم المحـرز في برنامـج االيكاو لمنـع ارتطـام  :٢-٢٤ 

 )CFIT(لطائرات بالمرتفعات وهي تحت السيطرة ا

WP/305 
*WP/59 
*WP/108 (E, R) 
*WP/191 (E) 
*WP/243 

   

   

   

   

   

   

   

 الوثائق المرجعية  

___________ 
 للعلم *
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 )GASP( خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران :٢٤البند  
 برنامج تعزيز السالمة الجوية :٣-٢٤ 

WP/305 
*WP/60 and Corr. (A) 
*WP/204 (E) 

   

 وضع قواعد عالمية لتصميم الطائرات :٢٥البند  -٣
قرارات الجمعية التي ينبغي توحيدها أو اعـالن         :٢٦البند 

 انتهاء سريانها

WP/305 
 

   

 WP/306 اقرار مسودة النص الخاص بالقسم العام من تقرير اللجنة الفنية -٤

   

  ما يستجد من أعمال -٥
  

 ـ انتهى ـ

___________ 
 للعلم *


