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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 عن  اللجنة الفنيةتقرير
 من جدول األعمال ٨  و٧ين البند

 )وثيقة مقدمة من رئيس اللجنة الفنية(

 .٨  و٧  اللجنة الفنية التقرير المرفق بشأن البندينأقرت
 

 .بملف التقرير المناسب المكان في هذه  تدرج هذه الوثيقة بعد نزع صفحة الغالف—مالحظة 



A35-WP/324 
P/62 

٧تقرير عن البند  7-1  
 

 

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١تقارير المجلس الى الجمعية العمومية عن السنوات  :٧البند رقم 

وية الى نالسالمجلس لقد أحالت الجلسة العامة الى اللجنة الفنية األجزاء المتعلقة بالمالحة الجوية من تقارير  ١:٧
 Doc 9786 (٢٠٠٤شهر الستة األولى من عام  واالضافة لأل٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ عن السنواتالجمعية العمومية 

 .) واالضافةDoc 9862  وDoc 9814 و

مال التي أنجزت في مجال المالحة الجوية أثناء السنوات الثالث الماضية، عوأحاطت اللجنة، بدون تعليق، باأل ٢:٧
 السنوية الى الجمعية العمومية بالصورة المبينة في الفصل الثاني واألجزاء ذات الصلة بالفصل األول من تقارير المجلس

 .٢٠٠٤ من عام األولى واالضافة لألشهر الستة ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١عن السنوات 

 :توجيه التحركات على األرضزة المتقدمة لاألجه
 تنفيذ متطلبات الرصد والرقابة للمطارات األوروبية

النيابة عن المجموعة األوروبية ودولها  المقدمة من هولندا بA35-WP/128استعرضت اللجنة الفنية الوثيقة  ٣:٧
األجهزة المتقدمة لتوجيه األعضاء بخصوص كيفية ترجمة متطلبات التشغيل واألداء الواردة في دليل االيكاو بشأن 

وأحاطت اللجنة علما بنية الدول األعضاء في ).  Doc 9830 (التحركات على األرض المتصلة بوظائف الرصد والرقابة
روبية في أن توصي باستخدام دليل االيكاو آنف الذكر ودعوة مجلس االيكاو الى تشجيع استخدام الدليل من المجموعة األو

أجل تنفيذ الخصائص التشغيلية للرصد والمراقبة ودعم استخدام الدليل في تطوير االجراءات الخاصة باألجهزة المتقدمة 
 .لتوجيه التحركات على األرض

  الموحدبيونحو تنفيذ الفضاء األور

 المقدمة من هولندا بالنيابة عن المجموعة األوروبية ودولها A35-WP/129واستعرضت اللجنة الفنية الوثيقة  ٤:٧
األعضاء بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ الفضاء األوروبي الموحد وأحاطت اللجنة علما بنية الدول األعضاء في االتحاد 

 الى اتخاذ الخطوات الضرورية الرامية الى تأييد المجلسوروبي الموحد، ودعت بي الرامية الى تنفيذ الفضاء األواألور
ادخال هذا البرنامج وللترويج للتدابير الالزمة لتكامل هذا التنفيذ في أوروبا مع األقاليم ذات الحدود معها فضال عن النظر 

وذكرت اللجنة بأن المبادرة كانت موجهة الى المؤتمر   .في المبادرة األوروبية بغرض تنفيذها ان أمكن في أقاليم أخرى
.  من لجنة المالحة الجويةُأقرت قد 4/4وأن التوصية ) ٣/١٠/٢٠٠٣ الى ٢٢/٩مونتريال، (الحادي عشر للمالحة الجوية 

ناطق المتجانسة المكان استخدامه في الم" األجواء األوروبية الواحدة"وبناء عليه فان االيكاو كانت تتابع سير العمل بمشروع 
 .األخرى أو استخدامه على المستوى العالمي

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :٨البند 
أحالت الجلسة العامة الى اللجنة الفنية األجزاء المتعلقة بالمالحة الجوية من الميزانية البرنامجية للمنظمـة                ١:٨

 ).١ واالضافة رقم ٢ و ١، والتصويبان رقم  A35-WP/20الوثيقة  (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنوات 
 والتي أحالتها اللجنـة  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ أجزاء الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات  األمينقدم   ٢:٨

شير الى أنه في ضـوء      وأ.  وشدد على أن برنامج المالحة الجوية ضروري لدعم السالمة الجوية         .  الفنية الى الجلسة العامة   
تخفيض الميزانية خالل الفترة الثالثية القادمة، فقد اعتبر أن من الضروري تحويل التركيز في البرنامج لغرض ضـمان أن                   

وفي هذا الصدد، فان الميزانية تعكس تحوال في األولويـات          .  أفضل الفوائد على المدى القصير للدول المتعاقدة      تقدم المنظمة   
ويشمل االقتراح أيضا تدابير لدمج أنشطة البرنامج العالمي لتـدقيق          .  ديدة الى تيسير تنفيذ القواعد الحالية     من وضع قواعد ج   

وجرى التأكيد على أنه باعـادة تركيـز التوجـه فـي            .  مراقبة السالمة بوصفه جزءا متكامال بالميزانية البرنامجية العادية       
أفضل صورة بأكثر االحتياجات األمنية الحاحا في مجتمـع عـالم الطيـران             البرنامج، فانه يعتقد أن االيكاو يمكن أن تفي ب        

 .المدني
وشددت اللجنة على أهمية سالمة الرحالت والمساهمة التي يقدمها البرنـامج العـالمي لتـدقيق مراقبـة                  ٣:٨

األولويـة المناسـبة فـي      السالمة في مجال السالمة الجوية، وعلى الحاجة بالتالي الى أن يولي األمين العام هذا البرنـامج                 
 .الميزانية

وأعربت اللجنة عن تأييدها لفكرة تحويل اتجاه األولويات عن وضع قواعد قياسية جديدة من أجل تسـهيل       ٤:٨
 .اعد القياسية الحاليةوتنفيذ الق
 ٢٠٠٥ احالة الفصلين الثاني والثامن من الميزانية المقترحة للمنظمة للسـنوات            لىووافقت اللجنة الفنية ع    ٥:٨

 .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦و 

 ـ انتهـى ـ




