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  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  الجلسة العامة

  الفنيةاللجنة تقرير 
  عن

   من جدول األعمالالقسم العام

  )مقدم من رئيس اللجنة الفنية(

  .وافقت اللجنة الفنية على التقرير المرفق عن القسم العام من جدول األعمال

  

  

  

  

  

  

  .ذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقريربعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع ه: مالحظة
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عن القسم العامتقرير    

 

  تقرير اللجنة الفنية إلى الجمعية العمومية

  عام

  .٢٠٠٧ سبتمبر ٢٦ و٢١عقدت اللجنة الفنية خمس جلسات بين   -١

رئيسة للجنة في الجلـسة العامـة الرابعـة         ) جمهورية تنزانيا المتحدة  (انتخبت السيدة مارغريت مونياجي       -٢
وانتخبت اللجنة في جلستها األولى السيد أسغير بالسون نائبا أول للرئيس، بناء على ترشيح من أوكرانيـا            . وميةللجمعية العم 

نائبا ثانيا للرئيس بناء على ترشيح من البرازيـل  ) باراغوي(شيافو  -وانتخبت الكولونيل ادواردو ميلوس   . وتأييد من البرتغال  
  .وتأييد من بربادوس

  . وفدا مراقبا جلسة واحدة أو أكثر من جلسات اللجنة٤٣دولة متعاقدة و ١٧٢حضر ممثلون من   -٣

هايل، نائب مدير   . ف.س.عملت السيدة نانسي غراهام، مديرة إدارة المالحة الجوية، أمينة للجنة، والسيد م             -٤
  : وساعد اللجنة أيضا.بيكون أمينة مساعدة ألمينة اللجنة. وعملت السيدة ج. إدارة المالحة الجوية، نائبا ألمينة اللجنة

 (AGA) راو، رئيس قسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية. السيد أ  

    (AIG) كوستا، رئيس قسم التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها. السيد م  

  (AIG) ثورمودسون، الموظف الفني، قسم التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها. السيد ت  

  (AIS/MAP) س المناوب، قسم معلومات وخرائط الطيرانوتاس، الرئيل. السيد د  

  (ATM)جالوتي، رئيس قسم إدارة الحركة الجوية . السيد ف  

  (ATPS) فوكس، رئيس وحدة سياسات ومعايير التدريب على الطيران. السيد م  

  (CNS) ناجل، رئيس قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع. السيد ج  

  (MED) سم طب الطيرانإيفانس، رئيس ق. الدكتور أ  

  (MET) تربينان، رئيس قسم األرصاد الجوية. الدكتور أو  

 (FLS) المي، رئيس قسم سالمة الطيران. السيد ب  

  .وأعضاء آخرون من األمانة

  جدول األعمال وترتيبات العمل

  .وافقت الجمعية العمومية على تعليق محاضر جلسات اللجنة الفنية للدورة السادسة والثالثين  -٥
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عن القسم العامتقرير    2 

 
  :نظرت اللجنة الفنية في البنود التالية من جدول األعمال  -٦

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤تقارير المجلس السنوية إلى الجمعية العمومية عن السنوات : ٧البند   

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ة للسنوات الميزانية البرنامجي: ٨البند   

ية العالميـة للـسالمة الجويـة       أعمال متابعة مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باإلستراتيج       : ٢٥البند    
  ٢٠٠٦ لسنة

  االعتراف بالشهادات واإلجازات التي تصدرها الدول: ٢٦البند   

  خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية: ٢٧البند   
ض سجالت الحوادث والوقائع ونظم جمع ومعالجة بيانات السالمة الجوية مـن أجـل              حماية بع : ٢٨البند    

  تحسين السالمة الجوية

  أجهزة التسجيل في الطائرات: ٢٩البند   
  مسائل السالمة األخرى: ٣٠البند   

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

 بيان موحد ومنقح بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال النظام العالمي إلدارة إعداد :٣٢البند 
 (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية /الحركة الجوية ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  مسائل الكفاءة األخرى :٣٣البند   
   الالسلكيةتأييد سياسة اإليكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات :٣٤البند   

  المسائل األخرى المتعلقة باالستمرارية: ٣٥البند   

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

  مسائل المالحة الجوية األخرى :٣٧البند   

  اء سريانهاقرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انته  :٣٨البند   
ويرد في المرفق بهذا التقرير كشف بالوثائق وورقات العمل المرتبطة بعمل اللجنة، وذلك حـسب ترتيـب                   -٧

  .بنود جدول األعمال

. وترد في الفقرات التالية اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة بالنسبة لكـل بنـد مـن بنـود جـدول األعمـال         -٨
  .ألعمال التي نظرت فيها اللجنةوالنصوص مرتبة وفقا لترتيب بنود جدول ا

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ




