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 للعلم*  

  

   والثالثونسةداسال الدورة —الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  الخامسةجدول أعمال الجلسة 
  )١٤,٣٠الساعة ، ٢٦/٩/٢٠٠٧األربعاء  الرابع، الطابق، ٢المؤتمرات رقم قاعة (

 الوثائق المرجعية  

   الجلسة السابقةفي لم تستكملأي بنود أخرى   -١

   : مشروع التقريرةالموافقة على ماد 

مسائل السالمة األخرى:  ٣٠البند  -٢  WP/316, Add. No. 1 

  الصالحية للطيران ∗ WP/206 (E) 
∗ WP/207 (E) 

  إصدار اإلجازات والتدريب ∗ WP/164 (E, F, S) 
∗ WP/165 and Corr. No. 1 

and Corr. No. 2 (E, F, S) 
∗ WP/189 (E) 
∗ WP/190 (E) 
∗ WP/191 (E) 
∗ WP/210 

  مسائل أخرى ∗ WP/208 (E) 

   

التطور المستمر للنظام العالمي إلدارة الحركة الجوية القائم :  ٣١البند  
 على األداء

 

WP/321 
∗ WP/17 
∗ WP/29 and Corr. No. 1 
∗ WP/51 
∗ WP/52 
∗ WP/113 
∗ WP/115 (E) 
∗ WP/153 (E) 
∗ WP/175 (C, E) 
∗ WP/176 (C, E) 
∗ WP/178 (E, S) 
∗ WP/200 (E, S) 



 - 2 - A36-O/B-TE/5 

 علملل*

 الوثائق المرجعية  

 WP/321 مسائل الكفاءة األخرى:  ٣٣البند  
∗ WP/123 

 WP/321 المسائل األخرى المتعلقة باالستمرارية:  ٣٥البند  

 WP/321 مسائل المالحة الجوية األخرى:  ٣٧البند  
∗ WP/144 
∗ WP/146 Rev. No. 1 (E, R) 
∗ WP/155 (E) 
∗ WP/156 (E, R) 
∗ WP/157 (E, R) 
∗ WP/158 (E) 
∗ WP/214 (E, R) 
∗ WP/216 (E) 
∗ WP/250 (E, R) 
∗ WP/260 (E) 

إعداد بيان موحد ومنقح بسياسات وممارسات اإليكاو :  ٣٢البند  
المستمرة في مجال النظام العالمي إلدارة الحركة الجوية ونظم 

إدارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع
(CNS/ATM)  

WP/314 
∗ WP/114 
∗ WP/133 
∗ WP/152 (E) 
∗ WP/242 (A, E) 
∗ WP/303 (E) 
∗ Doc 9848, Assembly 

Resolutions in Force 
(as of 8 October 2004) 

 بيان موحد ومنقح بسياسات اإليكاو المستمرة إعداد:  ٣٦البند  
 ة المالحة الجويوممارساتها التي تخص

WP/314 
∗ WP/139 

تأييد سياسة اإليكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات :  ٣٤البند  
  الالسلكية

WP/325 
∗ WP/7 
∗ WP/150 

قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انتهاء   :٣٨البند  
 سريانها

WP/325 
∗ WP/28 

 WP/312  العام من تقرير اللجنة الفنيةقسمالموافقة على مشروع نص ال -٣

   ما يستجد من أعمال -٤

  —انتهى  —


