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   والثالثونسةداسال الدورة —الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  رابعةالجدول أعمال الجلسة 
  )٩,٣٠ في الساعة ٢٦/٩/٢٠٠٧األربعاء  الرابع، الطابق، ٢المؤتمرات رقم قاعة (

 الوثائق المرجعية  

  الموافقة على مواد مشروع التقرير -١

ة العمومية عن تقارير المجلس السنوية الى الجمعي  :٧البند  
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤السنوات 

WP/295 
 

∗Doc 9851, Annual Report of the 
Council — 2004 

∗Doc 9862, Annual Report of the 
Council — 2005 

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

  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ و٢٠٠٨الميزانية البرنامجية للسنوات   :٨البند  
 

∗WP/23 and blue rider (R) 

أعمال متابعة مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص   :٢٥البند  
  ٢٠٠٦ باإلستراتيجية العالمية للسالمة الجوية لسنة

WP/298 
 

∗WP/63 and Add. No. 1 
∗WP/50 
∗WP/56 (E, R) 
∗WP/89 
∗WP/201 (E, S) 
∗WP/239 
∗WP/245 (E) 
∗WP/246 

عتراف بالشهادات واإلجازات التي تصدرها الدول اال  :٢٦البند  
  األخرى

 

WP/298 
 

∗WP/13 
∗WP/124 and Corr. No.1 
∗WP/248 (E) 
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 الوثائق المرجعية  

 خطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية  :٢٧البند  
 

WP/298 
 

∗ WP/47 
∗ WP/188 (E) 
∗ WP/193 
∗ WP/202 (E, S) 

ونظم جمع  بعض سجالت الحوادث والوقائع مايةح  :٢٨البند  
ومعالجة بيانات السالمة الجوية من أجل تحسين السالمة 

  الجوية

WP/315 
 

∗ 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/217 and Corr. No. 1 
∗ WP/224 Revision No. 1 (E, F, S) 
∗ WP/232 Revision No. 1 (E, F, S) 
∗ WP/257 (E) 

 WP/315 أجهزة التسجيل في الطائرات :٢٩البند  
 

∗ WP/9 
∗ WP/187 (A, E) 
∗ WP/225 (A, E) 

 WP/316 مسائل السالمة األخرى :٣٠البند  

  شروط الكفاءة اللغوية 
 

∗ WP/151 
∗ WP/68 (E) 
∗ WP/183 (E) 
∗ WP/184 (E) 
∗ WP/270 (E) 

  شؤون المطارات ∗ WP/14 
∗ WP/160 (E) 
∗ WP/169 (E, F, S) 
∗ WP/219 (C, E) 
∗ WP/220 (C, E) 
∗ WP/221 (C, E) 

  ما يستجد من أعمال -٢

  —انتهى  —


