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  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 

 لفنيةاللجنة ا

 مشروع نص للقسم العام
 من تقرير اللجنة الفنية

 . الى اللجنة للنظر فيهعام من تقرير اللجنة الفنية مقدم القسمالمرفق بشأن الالنص 
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 تقرير اللجنة الفنية
 الى الجمعية العمومية

 عـام

 .٢٠٠٤أكتوبر  ٦ و١ بين اللجنة الفنية خمس جلساتعقدت  -١
 في  ، وانتخبت اللجنة  .رئيسا للجنة في الجلسة العامة الرابعة للجمعية العمومية       ) أنغوال(بريزا   .هانتخب السيد    -٢

العلـوي  . والسـيد م النمسـا   نائبا أول لرئيس اللجنة بناء على ترشيح من  ،)األرجنتين(سانشيز آرا   . أ السيد   ،جلستها الثانية 
 .سنغافورة نائبا ثانيا للرئيس بناء على ترشيح من ،)ة السعوديةالمملكة العربي(
 .وفدا مراقبا جلسة واحدة أو أكثر من جلسات اللجنة ٣١ دولة متعاقدة و١٧٣حضر ممثلون من  -٣
هيل نائـب مـدير ادارة      . ف. س.  والسيد م  ، مدير ادارة المالحة الجوية أمينا للجنة      فوس. ر. وعمل السيد    -٤

 : وساعد اللجنة أيضا . أمينا مساعدا ألمين اللجنة،بيكون.  وعملت السيدة خ.با ألمين اللجنةالمالحة الجوية نائ

 )AGA( رئيس قسم المطارات والطرق الجوية والمساعدات األرضية ،راو. السيد أ
 )AIG( رئيس قسم التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها ،فروستل. السيد ك
 )AIS/MAP(ت الطيران وخرائط الطيران  رئيس قسم معلوما،بافلوفيتش. السيد أ
 )ATM( رئيس قسم ادارة الحركة الجوية ،غالوتي. فالسيد 
 )CNS( رئيس قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع ،اياتسوك. فالسيد 

 )MED( رئيس قسم طب الطيران ، كريستيانسن-كورت . الدكتور ك
 )MET( رئيس قسم األرصاد الجوية ،ننتوربي. الدكتور أ
 )OPS/AIR( رئيس قسم العمليات وصالحية الطائرات ،هيربست. و. السيد ج
 )PEL/TRG( رئيس قسم اجازة العاملين والتدريب ،المي. السيد ب

 )SOA( رئيس قسم تدقيق مراقبة السالمة ،بيالي. السيد 
 .وأعضاء آخرون من األمانة

 لالعمترتيبات جدول األعمال و
  .ة والثالثينمساخعليق اعداد محاضر جلسات اللجنة الفنية للدورة الوافقت الجمعية العمومية على ت -٥
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 :اللجنة الفنية في بنود جدول األعمال التالية نظرت  -٦
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السنوات  :٧البند 
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥سنوات الميزانية البرنامجية لل :٨البند 
 المالحة الجويةالمستمرة المرتبطة بسياسات االيكاو ل محدثوضع بيان موحد و :٢٢البند 
االتصـاالت والمالحـة    ها في مجـال نظـم       وممارساتبيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة       :٢٣البند 

 (CNS/ATM) الجويةادارة الحركة /واالستطالع

 الطيرانسالمة خطة االيكاو العالمية ل :٢٤البند 
 ة تداول هذه المعلوماتوحريالجوية السالمة عن معلومات الاية مصادر حم :١-٢٤
 التقدم المحرز في برنامج االيكاو العالمي لمنع ارتطام الطائرات باألرض وهي تحت السـيطرة             :٢-٢٤

)CFIT( 
  برنامج تعزيز سالمة الطيران :٣-٢٤

 قواعد عالمية لتصميم الطائرات :٢٥البند 
  ية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانهاقرارات الجمع :٢٦البند 

 وذلك حسب ترتيب بنـود  ،يرد في المرفق بهذا التقرير كشف بالوثائق وورقات العمل المرتبطة بعمل اللجنة     و -٧
 .جدول األعمال

نصـوص   وال.مالرد في الفقرات التالية االجراءات التي اتخذتها اللجنة بالنسبة لكل بند من بنود جدول األع          وت -٨
 .مرتبة وفقا لترتيب بنود جدول األعمال التي نظرت فيها اللجنة
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 قائمة الوثائق وورقات العمل
 المتصلة بعمل اللجنة الفنية

 قائمة الوثائق

 العنوان  الوثيقة

Doc 9790  ٢٠٠١كتوبر أ ٥في  (القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 

Doc 9786  ٢٠٠١رير السنوي للمجلس ـ التق 

Doc 9814   ٢٠٠٢التقرير السنوي للمجلس ـ 

Doc 9826 and Supplement  ٢٠٠٣التقرير السنوي للمجلس ـ 

 قائمة بورقات العمل

 مشروع تقرير ورقة العمل  
 تقرير عن التقرير مقدمة من رقم الموضوع البند

      

تقارير المجلس السنوية    ٧
الى الجمعية العموميـة    

 ٢٠٠١عن السـنوات    
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و

A35-WP/128 
A35-WP/129 

هولندا بالنيابة عن المجموعـة     
 .االوروبية ودولها األعضاء

A35-WP/281 A35-WP/… 

الميزانية البرنامجيـة  ٨
 ٢٠٠٥سنوات لل
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

A35-WP/20 
Corr. No. 1  
(E, F, S, R, A) 
Corr. No. 2 
Add. No. 1 

 A35-WP/281 A35-WP/… 

      

٢٢ A35-WP/8, Corr. (R)   A35-WP/304 A35-WP/… 

 A35-WP/109  الواليات المتحدة   

 A35-WP/114 االتحاد الروسي   

 A35-WP/142, Revised النقل الجوياد الدولي لعمال االتح   

 A35-WP/193 جنوب أفريقيا   

 

 محدثبيان موحد و
سياسات االيكاو ل

المستمرة المرتبطة 
 المالحة الجويةب

A35-WP/221 أسيكنا   
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 مشروع تقرير ورقة العمل  
 تقرير عن التقرير مقدمة من رقم الموضوع البند

      
٢٣ A35-WP/8, Corr. (R)   A35-WP/304 A35-WP/… 
 A35-WP/134 فرنسا    
 A35-WP/158 االيكاك   
 A35-WP/161 كوريا   
 A35-WP/162 كوريا   
 A35-WP/163 كوريا   
 A35-WP/164 كوريا   
 A35-WP194 & 

Corr. No.1 
   الكاك

 A35-WP195 & 
Corr. No.1 

   الكاك

 A35-WP/198  لجويالنقل ااالتحاد الدولي لعمال   
 A35-WP/203 مصر   
 A35-WP/220 ايكاك   
 A35-WP/240 جمهورية ايران االسالمية   
 A35-WP/254 الصين   
 A35-WP/255 كولومبيا   
 A35-WP/256 كولومبيا   
 

بيان موحد بسياسـات    
ــتمرة   ــاو المس االيك
وممارساتها في مجال    
نظــم االتصـــاالت  
والمالحــــــــة 

ادارة /واالســـتطالع
ــةالحركـــة   الجويـ

(CNS/ATM) 

A35-WP/274  الواليات المتحدة   
٢٤ A35-WP/51  A35-WP/305 A35-WP/… 
 A35-WP/116 االتحاد الروسي   
 A35-WP/144 فرنسا   
 A35-WP/157 ايكاك   
 A35-WP/165 ايفالبا   
 A35-WP/192 أياتا   
 

خطة االيكاو العالميـة    
 الطيرانلسالمة 

A35-WP/239 جمهورية ايران االسالمية   
      
١-٢٤ A35-WP/52  A35-WP/305 A35-WP/… 
 A35-WP/91 أستراليا   
 A35-WP/92  الواليات المتحدة   
 A35-WP/105      لجنة الطيران الدولية لكومنولـث

 الدول المستقلة
  

 A35-WP/152 مجلس المطارات العالمي   
 A35-WP/228 فرنسا   
 

ــادر  ــة مصـ حمايـ
المعلومات عن السالمة   
الجوية وحرية تـداول    

 هذه المعلومات

A35-WP/260 البرازيل   
      
٢-٢٤ A35-WP/59   A35-WP/305 A35-WP/… 
 A35-WP/108      لجنة الطيران الدولية لكومنولـث

 الدول المستقلة
  

 A35-WP/191 كوريا   
 

ــ  ي التقـدم المحــرز ف
 العالمي   االيكاو برنامج

الطائرات منع ارتطام   ل
باألرض وهي تحـت    

   ايطاليا A35-WP/243 السيطرة
      
٣-٢٤ A35-WP/60 & 

Corr. (A)  
 A35-WP/305 A35-WP/… 

 
برنامج تعزيز سـالمة    

    باكستان A35-WP/204 الطيران 
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 مشروع تقرير ورقة العمل  
 تقرير عن التقرير مقدمة من رقم الموضوع البند

      
٢٥ A35-WP/61  A35-WP/305 A35-WP/… 
 A35-WP/69 أياتا   
 A35-WP/53  هيئات الطيران  ،  الواليات المتحدة

األوروبيــة المشــتركة، الوكالــة 
 يةاألوروبية للسالمة الجو

  

 

قواعد عالمية لتصـميم    
 الطائرات

A35-WP/267 جمهورية ايران االسالمية   
      

A35-WP/33  A35-WP/305 A35-WP/… 
    
    

ــة   ٢٦ ــرارات الجمعي ق
العمومية التي ينبغـي    

عــالن توحيــدها أو ا
 انتهاء سريانها 

    

تقريـر  من  القسم العام    
 اللجنة الفنية

  A35-WP/306 A35-WP/… 

 ـ انتهى ـ




