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   والثالثونسةداسال الدورة —الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  األولىجدول أعمال الجلسة 
  )١٤,٣٠ في الساعة ٢١/٩/٢٠٠٧ الجمعة الرابع، الطابق، ٢المؤتمرات رقم قاعة (

  الوثائق المرجعية      
   افتتاح الجلسة من جانب الرئيس  -١

 ,Doc 7600/5 & Corr. (F)  النائب األول والنائب الثاني للرئيسانتخاب   -٢
Rule 22, Standing Rules of 
Procedure of the Assembly of 
the International Civil 
Aviation Organization 

   المسؤولين في أمانة االيكاو من جانب أمين اللجنةتقديم   -٣

  ترتيبات العمل العامة  -٤
  الترتيب الزمني للنظر في بنود جدول األعمال  —

 
*WP/4 

 WP/5*  من جانب الجمعية العمومية التقارير البت فيإجراءات   —  

 WP/1 and Corr. No. 1  استعراض جدول األعمال  -٥

تقارير المجلس السنوية الى الجمعيـة العموميـة عـن            :٧البند   -٦
  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤السنوات 

 

Doc 9851, Annual Report of the 
Council — 2004 

Doc 9862, Annual Report of the 
Council — 2004 

Doc 9876, Annual Report of the 
Council — 2006 and Corr. No. 1 
and Supplement 

 WP/23 and blue rider (R)  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨الميزانية البرنامجية للسنوات   :٨البند   -٧

 رؤساء الطيران المـدني الخـاص       أعمال متابعة مؤتمر    :٢٥البند   -٨
  ٢٠٠٦ لعام تراتيجية العالمية للسالمة الجويةسباال

WP/63 and Add. No. 1 
WP/50 

*WP/56 (E, R) 
WP/89 

*WP/165 (E, F, S) and Corr. No. 1 
WP/243 

                                            
  .للعلم   *
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  الوثائق المرجعية      

االعتراف بالشهادات واإلجازات التي تـصدرها الـدول          :٢٦البند   -٩
  األخرى

WP/13 
WP/124 and Corr. No.1 

       

 WP/47  خطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية  :٢٧البند   -١٠
*WP/188 (E) 

WP/202 
       

 بعض سجالت الحوادث والوقـائع ونظـم جمـع        مايةح  :٢٨البند   -١١
ومعالجة بيانات السالمة الجوية من أجل تحسين السالمة        

  الجوية

WP/10 
WP/54 and Corr. No. 1 (E, R) 
WP/71 (E) 
WP/97 

* WP/108 and Corr. No. 1 (E) 
WP/110 and Corr. No. 1 (E) 

*WP/111 
WP/112 

*WP/122 and Corr. No. 1 
WP/125 and Corr. No. 1 
WP/126 

*WP/192 and Corr. No. 1 
*WP/195 and Corr. No. 1 

WP/224 (E) 
WP/232 (E) 
WP/257 (E) 

       

 WP/9  أجهزة التسجيل في الطائرات  :٢٩البند   -١٢
*WP/187 (A, E) 
*WP/225 (A, E) 

       

  مسائل السالمة األخرى  :٣٠البند   -١٣
  شروط إتقان اللغة  —

WP/151 
WP/68 (E) 
WP/183 (E) 

*WP/184 (E) 
WP/270 (E) 

 WP/14  المسائل المتعلقة بالمطارات  —    
*WP/160 (E) 

WP/169 (E, F, S) 
*WP/219 (C, E) 

WP/220 (C, E) 
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 الوثائق المرجعية      

 WP/206 (E)   للطيرانت الطائراصالحية  —    
*WP/207 (E) 

       

 WP/164 (E, F, S)  إصدار اإلجازات والتدريب  —    
WP/165 and Corr. No. 1 (E, F, S) 
WP/189 (E) 
WP/190 (E) 
WP/191 (E) 
WP/210 

       

 WP/266 (E)  مسائل أخرى  —    

     

   ما يستجد من أعمال  -١٤

  —انتهى  —


