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  فريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة

  االجتماع الثالث والعشرون

  ٢١/١٠/٢٠١١الى  ١١مونتريال، 

  جدول األعمال والصالحيات وبرنامج العمل والجدول الزمني المقترح لالجتماع الثالث والعشرين 
  لفريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة

  )ورقة مقدمة من األمين(

  المقدمة  -١
جدول أعمال االجتماع الثالث والعشرين لفريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة ) لفأ(في التذييل يرد   ١- ١

(DGP/23) أثناء عملية تجميع  لالحاالتوتسهيال .  ١/٣/٢٠١١في ) ٥-١٨٦(، الذي وافقت عليه لجنة المالحة الجوية
وسيبرز التقرير جميع ).  لفأ(كتابة في التذييل  تماما كما وردتأرقام وعناوين بنود جدول األعمال  إدراجالتقرير، سيتم 

  .المعلومات والتدابير التي اتخذت فيما يخص بند جدول األعمال
  .لجنة المالحة الجوية وافقت عليهماالصالحيات وبرنامج العمل كما ) اءب(وترد في التذييل   ٢- ١
  لغات االجتماع  - ٢
العربية والصينية واالنجليزية والفرنسية  :يه ،كما وافقت عليها لجنة المالحة الجوية ،إن لغات عمل االجتماع  ١- ٢

  .والروسية واالسبانية
  تنظيم أعمال االجتماع  - ٣
لفريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة في يرد الجدول الزمني لبنود جدول أعمال االجتماع الثالث والعشرين   ١- ٣

 للوقتمبدأ توجيهي أولي كخالل الجلسة االفتتاحية  فريق الخبراءسيوافق عليه ووجدول األعمال هذا مؤقت ).  يمج(التذييل 
أي وقت أثناء الجدول الزمني المعتمد في  ه قد يتم تعديلالى أن اإلشارةوينبغي .  دراسة كل بند من البنود في إنفاقهالمتوقع 

  .اتفاق آخر بين األعضاء من خالل الوصول الىالدورة إذا دعت الحاجة الى ذلك 
أو  مصغرةوقد يتم تشكيل أفرقة صياغة .  لمناقشة جدول األعمال سيجتمع فريق الخبراء بكامل هيئته  ٢- ٣

عمل بصفة غير رسمية دون تسومقرر لها  سيعين، األفرقةهذه  إنشاءوإذا تم .  االقتضاءمجموعات عمل مخصصة حسب 
  .الرسمياالجتماع عمل خارج ساعات كما جرت العادة جتمع تسوالفورية  الترجمةخدمات 
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  ساعات العمل  - ٤
الى ) ما عدا الجلسة االفتتاحية الخاصة(هي من الساعة التاسعة والنصف صباحا  ةإن ساعات العمل المقترح  ١- ٤

وستبدأ .  مع استراحات قصيرة لتناول القهوة بعد الزوالومن الثانية الى الخامسة  زواالالنصف والساعة الثانية عشرة 
صباحا  ٩:٤٥في الساعة الساعة العاشرة صباحا يسبقها اجتماع غير رسمي في أكتوبر  ١١الجلسة االفتتاحية يوم الثالثاء، 

  .فريق الخبراءيقتصر على أعضاء 
  ني بالبضائع الخطرةالمعالمطلوب من فريق الخبراء  اإلجراء  - ٥
  :فريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة القيام بما يلي يرجى من  ١- ٥

  ؛)ألف(في التذييل  الواردبجدول األعمال  أن يأخذ علما  )أ
  ؛)اءب(في التذييل الواردين بالصالحيات وبرنامج العمل أن يأخذ علما   )ب
أنه سيكون موضع مزيد من  مع العلم) يمج(الموافقة على الجدول الزمني المقترح في التذييل   )ج

  .االجتماع أعمالذلك مع تقدم  الىدعت الضرورة  إذااالستعراض والتعديل 
  

 - - -  -  - - - - -  -  -  
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Aِppendix A 
 

 

  )لفأ(التذييل 
  جدول أعمال االجتماع الثالث والعشرين لفريق 

  الخبراء المعني بالبضائع الخطرة 

 —على الملحق الثامن عشر  تعديالت بإجراء ،دعت الضرورة الى ذلك إذا ،مقترحاتوضع   :من جدول األعمال ١البند 
  النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو

الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق  التعليماتتعديالت على  إلجراء اتتوصي إعداد  : من جدول األعمال ٢البند 
   ٢٠١٤- ٢٠١٣في طبعة  إلدراجها) (Doc 9284)الوثيقة ( الجو

بالتوجيهات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخاصة  اإلضافةتعديالت على  إلجراءتوصيات  إعداد  : من جدول األعمال ٣البند 
  ٢٠١٤-٢٠١٣في طبعة  إلدراجها) (Doc 9284 SU)الوثيقة (الخطرة بطريق الجو 

 لمعالجة األحداث الناتجة عنالطوارئ  إرشاداتعلى تعديالت  إلجراء وضع توصيات  :من جدول األعمال ٤البند 
  ٢٠١٤-٢٠١٣في طبعة  إلدراجها (Doc 9481) اتالبضائع الخطرة على متن الطائر

حيثما  بنود العمل غير المتكررة التي حددتها لجنة المالحة الجوية أو فريق الخبراءمسألة حل   :من جدول األعمال ٥البند 
  :أمكن ذلك وهي

  بطاريات اللثيوم األحكام الخاصة بنقلاستعراض   :١- ٥

  نقل البضائع الخطرة على متن طائرات الهليكوبترل أحكام إعداد  :٢- ٥

  ا الى الطيار القائدالواجب تقديمه األحكام الخاصة بالمعلوماتاستعراض   :٣- ٥

  األداء لموظفي الدولة معايير إعداد  :٤- ٥

  .أخرىمسائل    :من جدول األعمال ٦البند 

- -  -  - - - - -  -  -
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  )اءب(التذييل 
  برنامج عمل فريق الخبراء وصالحيات 

  المعني بالبضائع الخطرة

  الصالحيات
 وفق ظروف النقل الحديثةطريق الجو بالفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة  التعليماتتغييرات للحفاظ على  بإحداثالتوصية 

  .لجنة المالحة الجوية توجيهاتوللقيام بمهام أخرى متصلة ببرنامج االيكاو للبضائع الخطرة بناء على 

  برنامج العمل 

  المتوقع النجاز المهمةالتاريخ   النتائج المتوقعة  وصف المهمة

الفنية  التعليماتالتعديالت على  إعداد
للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق 

والوثائق ذات الصلة بها على نحو  الجو
المعلومات في  تحديث تلكيضمن 

  .الوثيقة

 واإلضافةالفنية  التعليماتتعديالت على 
الطوارئ لمعالجة  وإرشادات المتصلة بها

عن البضائع الخطرة  األحداث الناتجة
  .(Doc 9481) على متن الطائرات

  مستمر

- -  -  - - - - -  -  -
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  )يمج(التذييل 
  الجدول الزمني المقترح لمناقشته في االجتماع الثالث والعشرين 

  لفريق الخبراء المعني بالبضائع الخطرة
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الموافقة على مشـروع  
التقرير بشأن بنود جدول 

 األعمال

 
 

          
1, 2, 3, 

4 

 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 ٩:٤٥في الساعة  ،وسيعقد قبلها ،تبدأ في العاشرة صباحاالتي الجلسة الخاصة هي الجلسة االفتتاحية   )أ
  .فريق الخبراء يقتصر على أعضاءاجتماع غير رسمي  ،صباحا

في  األخرى العاديةخدمات الولن تقدم خدمات اللغات و.  أكتوبر يوم عطلة رسمية في كندا ١٠يوم االثنين   )ب
  .في ذلك اليوماجتماعا له  (NOTOC) بإخطارات الربانيةمعني  عملوسيعقد فريق .  ذلك اليوم

  
  -انتهى  -


