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   والثالثونسةداسالالدورة  —الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  سادسة والسابعةال تينجدول أعمال الجلس

  )١٤,٣٠  صباحا و٩,٣٠ ، الساعة٢٤/٩/٢٠٠٧ االثنين، الرابع، الطابق ١قاعة المؤتمرات رقم (

  جلسة مفتوحة للمراقبين
  الوثائق المرجعية      

 شطة وسياسات التعاون الفني المقدمة في إطار برنامج أن—التعاون الفني   :١٩البند   -١
المتحدة اإلنمائي، ومن خالل ترتيبات الصناديق االئتمانية خالل  األمم
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ الفترة

WP/49 

 WP/48   سياسة جديدة بشأن التعاون الفنيىاالنتقال إل  :٢٠البند   -٢
 & WPs/222 & 223  ورقات مقدمة من كولومبيا  —    

Corrigendum No. 1 

، )باسم الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(ورقة مقدمة من البرتغال   —    
والدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، ومنظمة 

  اليوروكنترول

WP/117 

 WP/138   عضوا في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية٢٢ورقة مقدمة من   —    

 WP/28  عية العمومية التي ينبغي توحيدها أو إعالن انتهاء سريانهاقرارات الجم  :٢١البند   -٣

   تحسين انتاجية المنظمة  :٢٣البند   -٤

 تعديل بعض مواد النظام —تحسين انتاجية الجمعية العمومية   —    
  الداخلي الدائم للجمعية العمومية

WP/40 

 WP/60  ٣-٣٣ و١-٣٢ و٢-٣١تقرير عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية   —    
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  جلسة مفتوحة للمراقبين

  الوثائق المرجعية      

   )تابع(تحسين انتاجية المنظمة   :٢٣البند   -٤

 WP/284 Revised**  كندا ومشاركين آخرينورقة مقدمة من   —    

 WP/135 Revision No. 1  ورقة مقدمة من كولومبيا  —    

ودومينيكا، وغرينادا، أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، ورقة مقدمة من   —    
وغيانا، وهايتي، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوشيا، 

  غرينادين، وسورينام، وترينداد وتوباغوووسان فنسنت 

WP/154 

النمسا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورج، وآيرلندا، ورقة مقدمة من   —    
 ABISوسويسرا، ومجموعة 

WP/241 

 WP/253  رون نيابة عن الدول األفريقيةالكاميمن ورقة مقدمة   —    

 WP/258  )أكاك(ورقة مقدمة من الهيئة العربية للطيران المدني   —    

 ٢٠٠٤تقارير المجلس السنوية إلى الجمعية العموميـة عـن الـسنوات              :٧البند   -٥
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و

 

تقرير عن االلتزام بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل وتنفيذه في وظائف   —    
  )٢٠-٢٤القرار (األمانة العامة لاليكاو 

WP/44 & Corrigendum 
No. 1 

 WP/149  تقرير عن توظيف النساء ووضع المرأة في االيكاو  —    

 لـسالمة   اقليمية شـاملة  تنفيذية  بشأن خطة   تقرير االجتماع رفيع المستوى       :٦٢البند   -٦
   في أفريقياطيرانال

WP/273 

   جلسة مغلقة    

 WP/3  حد أقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلسوضع   :٢٤البند   -٧

 WP/136   عضوا في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية٢٢ورقة مقدمة من   —    

  — انتهى —
                                                        

  .قيد االعداد  **


