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 مكان ومدة انعقاد الدورة
عقدت الدورة الثانية عشرة لشعبة تسهيالت منظمة الطيران المدني الدولي في القاهرة، جمهورية مصر  -١

وأقيمت مراسم الترحيب االفتتاحية في . بناء على دعوة من حكومة مصر ٢٠٠٤ أبريل ٢ مارس الى ١٢العربية من 
 وزير الطيران قاعة خوفو بمركز المؤتمرات الدولي بالقاهرة وألقى كلمة في حفل الترحيب سيادة الفريق أحمد شفيق،

عاطف عبيد  والدكتور أسعد قطيط، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسعادة الدكتور المدني في مصر،
 .))١(المرفق يرد رفقه نص كلمات االفتتاح وذلك باعتبارها (رئيس وزراء مصر 

 مسؤولو الشعبة
رئيسا للشعبة للدورة الثانية عشرة، وانتخبت ) مصر( الباجوري يزز عبد العممدوحانتخب اللواء طيار  -٢

 .كنائب ثان للرئيس) انباكست (أوان.  للرئيس، والسيد مى أولةكنائب) تنزانيا(مونياجي . السيدة م
 :انشأت الشعبة لجنتين، وكان رئيسا اللجنتين هما -٣

 )الصين(لي . السيد ت :األولىللجنة 
 )سويسرا (آوار .السيد أ :الثانيةللجنة 

 :وكان نائبا رئيسي اللجنتين هما
 )المملكة العربية السعودية(السيد عبد العزيز العنقري  :للجنة األولى
 )استراليا(حنا . د جالسي :للجنة الثانية

 األمانة
 ألمانة الشعبة كما قامت أيضا مة العاباالدارةن رئيسة قسم التسهيالت لدى االيكاو قامت السيدة ماري مكم -٤

 :وكان أمناء اللجان هم. بالعمل بصفتها أمينة للشعبة
 )الجويلبرامج النقل الجوي بادارة النقل /منسق بالنيابة (بيراتنيار . ا.  ر :األولىاللجنة 
 )قسم التسهيالت/مسؤول فني (ثاكر. السيد ج :الثانيةاللجنة 

 .والسيدة ماجدة بولس بالعمل كأمناء مساعدين، زروق. ب. ي. رناكي، والسيد ميب. هقام كل من السيدة  -٥
ؤتمرات والخدمات المكتبية بالنش رئيس قسم الم. قدمت الخدمات االدارية تحت اشراف السيد م -٦

مراجع لغة روسية، والسيد /جممتر/، رئيس خدمات اللغاتبيلياييف. ئيس خدمات الطباعة، والسيد يداو، ر. ج والسيد
 مراقبة ةرحماني، منسق. زراتي، رئيسة المترجمين الفوريين، والسيدة دع. مراجع، والسيدة ر/تلر، مترجمب. ب

لتشغيل  اةبروفنشير، منسق.  والسيدة د،التشغيل اآللي ةري كروفورد، منسقدي. ق والترجمة عن بعد، والسيدة لالوثائ
راد، ت. التوزيع، والسيد أ  علىمشرفالمايا، أ. تسجيل، والسيد نال  علىمشرفةال، سيزاغوريت. ، والسيدة راآللي

 .مسؤول اداري بالمكتب االقليمي للشرق األوسط
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دنمان، .  واآلنسة كنونو،.  السيدة ججانبوباالضافة الى الذين تقدم ذكرهم، قدمت خدمات األمانة من  -٧
 .فاليكيه -كيلي. سوتو والسيدة و. نتيس، والسيدة نيمان. هجوزيف، واآلنسة . والسيدة س

 جدول األعمال والنظام الداخلي
 :اعتمد جدول األعمال الذي قدمته لجنة النقل الجوي دونما تعليق وذلك على النحو التالي -٨

 سهيالت النقل الجويالجتماع تالتطورات منذ الدورة الحادية عشرة  -١

  مراقبة الحدودعندالتسهيالت وأمن وثائق السفر واالجراءات الرسمية  -٢
 وثائق السفر المقروءة آليا  ١-٢
  القياس البيولوجيمعل ٢-٢
 وثائق هوية أعضاء الطاقم ٣-٢
 (API) معلومات الركاب المسبقة ٤-٢
 تنفيذ أمن الطيران ٥-٢

 واألمن في عمليات خدمة الشحن الجويتنفيذ أحكام محدثة للتسهيالت  -٣
 تسهيل تخليص البضائع ١-٣
 األمن ٢-٣

 مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير القانونية -٤

  المطارات ونظم تقديم الخدماتتجهيزاتتحديث  -٥
 تنقيح الفصل السادس من الملحق التاسع ١-٥
 برامج التسهيالت الوطنية واالقليمية وفي المطارات ٢-٥

 (IHRs)الالئحة الصحية الدولية  -٦

 مسائل التسهيالت األخرى -٧
 مساعدة ضحايا الحوادث ١-٧

 وذلك باعتباره (FAL/12-WP/1)جرى استنساخ جدول األعمال مشروحا بمالحظات تفسيرية  -٩
 ".ادارة تحديات األمن لتسهيل عمليات النقل الجوي"هو الجتماع وكان موضوع ا. )٢( المرفق

-Doc 8683)  النظام الداخلي الدائم لالجتماعات في مجال النقل الجويهو لداخلي فقد كانالنظام اأما  -١٠

AT/721)  وتوجيهات المجلس بشأن عقد اجتماعات االيكاو (Doc 7986-C/915). 

 الحضور
منظمة ) ١٧(دولة متعاقدة لدى االيكاو وكذا مراقبون من ) ٧٩(مندوبا من ) ٣٩٧(حضر اجتماع الشعبة  -١١

 .دولية
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 .جرى تمثيل دول االيكاو المتعاقدة التالية في دورة الشعبة -١٢
 الجزائر

 األرجنتين
 استراليا
 النمسا

 البحرين
 بلجيكا

 البرازيل
 بوروندي
 الكاميرون

 كندا
 جمهورية أفريقيا الوسطى

 شيلي
 الصين

 كوت ديفوار
 كوبا

 الجمهورية التشيكية
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 مصر
 اثيوبيا
 فيجي
 دافنلن

 فرنسا
 غابون
 المانيا
 غانا

 اليونان
 هنغاريا

 الهند
 اندونيسيا
 ايرلندا
 ايطاليا
 اليابان
 كينيا

 الكويت
 لبنان

 الجماهيرية العربية الليبية
 ليتوانيا
 مالوي
 ماليزيا

 موريشيوس
 المكسيك
 المغرب
 ناميبيا

 مملكة هولندا
 نيوزيلندا
 نيجيريا
 النرويج
 عمان

 باكستان
 الفلبين
 بولندا
 تغالالبر
 قطر

 جمهورية كوريا

 جمهورية مولدوفا
 رومانيا

 االتحاد الروسي
 سانت لوسيا

 المملكة العربية السعودية
 سنغافورة

 جنوب افريقيا
 اسبانيا

 سري النكا
 السويد
 سويسرا
 تايلند
 توغو
 تونس
 تركيا
 اوغندا

 االمارات العربية المتحدة
 المملكة المتحدة

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 المتحدةالواليات 
 اوروغواي
 اوزبكستان
 فنزويال
 اليمن
 زامبيا

 .حضرت فلسطين بصفة مراقب -١٣
 :حضرت المنظمات التالية بصفة مراقب -١٤

ACI – المجلس الدولي للمطارات 
AFCAC – اللجنة االفريقية للطيران المدني 

EC – الجماعة األوروبية 
ECAC – اللجنة األوروبية للطيران المدني 

IAOPA – ولي لرابطات مالك الطائرات والطيارينالمجلس الد 
IATA – االتحاد الدولي للنقل الجوي 
IBAC – المجلس الدولي لطيران األعمال 

IFALPA – طياري الخطوط الجويةاالتحاد الدولي لرابطات  
IMO – المنظمة البحرية الدولية 
ITF – اتحاد عمال النقل الدولي 

LACAC – التينيةلجنة الطيران المدني ألمريكا ال 
SITA – الدولية التصاالت الطيرانلشركةا  

TIACA – االتحاد الدولي لنقل البضائع جوا 
UNHCR – مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

WCO – منظمة الجمارك العالمية 
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WTO – منظمة السياحة العالمية 

 .المشاركين قائمة )٣(المرفق يعرض  -١٥

 الوثائق
 .ورقات العمل التي نظر فيها اجتماع الشعبةئمة قا) ٤(المرفق يعرض  -١٦

 
 

 ـ انتهـى ـ


