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 والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  الفنیةاللجنة 

  الخاص بالجزء العامنص المشروع 
  الفنیةمن تقریر اللجنة 

  

  .دراجها في الجزء العام من التقریرإل الفنیةعلى نظر اللجنة  اعرضهمن أجل  مقدمةالمادة المرفقة 
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General-1 جزء العامتقریر عن ال  

  
  إلى الجمعیة العمومیةالمقدم  فنیةقریر اللجنة الت

  معلومات عامة
  .٢٠١٣أكتوبر  ١سبتمبر إلى  ٢٦جلسات في الفترة من  ستة فنیال عقدت اللجنة  - ١

عیة العمومیة. وانتخبت للجنة في الجلسة العامة الثانیة للجم ا) رئیسأزهرو الدین أ. رحمان (مالیزیا السید انتخب  - ٢
ثنیة من جزر تترشیح من تركیا وبللرئیس بناء على نائبا أول سید بیوتر أولوفسكي (بولندا) ة في جلستها األولى الفنیاللجنة ال

ثنیة من جزر تالبهاما. وانتخبت اللجنة أیضا لواء الكتیبة الجویة لویس كوامبرا بوش (بولیفیا)، بناء على ترشیح من تركیا وب
  للرئیس. اثانی انائبالبهاما، 

  ة.فنیاللجنة الجلسة أو أكثر من جلسات وفدا مراقبا  ٤٥دولة متعاقدة و ١٧٠ن من نحو حضر ممثلو و   - ٣
كانت أمینة اللجنة الفنیة السیدة نانسي ج. غراهام، مدیرة إدارة المالحة الجویة.  وعمل السید م. العامري، نائب و   - ٤

مدیر، رصد وٕادارة السالمة، والسید ف. غالوتي، نائب مدیر، وضع المعاییر والهیاكل في مجال السالمة كنائبین ألمینة اللجنة.   
  دنیز كوبر مساعدة للجنة وكذلك كل من:وعملت السیدة 
  )AGA(لسید ي. وانغ، رئیس قسم المطارات ا

  )AIG(السید م. كوستا، رئیس قسم التحقیق في الحوادث 
  )AST(دي، رئیس قسم التدریب على سالمة الطیران االسید م. حم

  .)ATM(السید ك. دالتون، رئیس قسم إدارة الحركة الجویة 
  )CMO(قسم الرقابة والرصد المستمر  . غوردجي، رئیسهالسید 
  )IIM(ر. ماكفارلن، رئیس قسم االتصاالت والمالحة واالستطالع  السید
  )OPS(م. فوكس، رئیس قسم عملیات الطیران  السید
  )ISD/SAF(السالمة  -، رئیس قسم دعم التنفیذ والتنمیة فریدنبورغ .م السید
  )ISM(المتكاملة للسالمة  اإلدارةج. إلسون، رئیس قسم  السید
  )MED(أ. إیفانس، رئیس قسم طب الطیران  السید

  )MET(، رئیس قسم األرصاد الجویة بروك. ج الدكتور
  )SAST(اح، رئیس وحدة أدوات الدول لسالمة الطیران ي. فتّ  السید

  .لالیكاوأفراد آخرین من األمانة العامة و 
  جدول األعمال وترتیبات العمل

ة والثالثین للجمعیة ثامنالدورة ال خاللوافقت الجمعیة العمومیة على وقف إعداد محاضر لجلسات اللجنة الفنیة   - ٥
  العمومیة.
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الجزء العامتقریر عن    General-2 

 
  نظرت اللجنة الفنیة في بنود جدول األعمال التالیة:و   - ٦

  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠تقاریر المجلس السنویة المقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن السنوات   :٢٦البند 
  السیاسة العامة –سالمة الطیران   :٢٧البند 
  توحید المقاییس –سالمة الطیران   : ٢٨البند 
  الرصد والتحلیل –سالمة الطیران   : ٢٩البند 
  دعم التنفیذ –سالمة الطیران   : ٣٠البند 
  القضایا الناشئة –سالمة الطیران   :٣١البند 
  السیاسة العامة –المالحة الجویة   :٣٢البند 
  توحید المقاییس –المالحة الجویة   : ٣٣البند 
  الرصد والتحلیل –المالحة الجویة   : ٣٤البند 
  دعم التنفیذ –المالحة الجویة   :٣٥البند 
  القضایا الناشئة –المالحة الجویة   :٣٦البند 
في  لتقدم المحرز بخصوص الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویةا –المالحة الجویة   : ٣٧البند 

  )AFI(خطة  أفریقیا
  فنیةخرى المعروضة على نظر اللجنة الالمسائل األ  :٣٨البند 

  .حسب بنود جدول األعمال في تذییل هذا التقریرالفنیة مدرجة الوثائق وورقات العمل المرتبطة بأعمال اللجنة   - ٧
جدول األعمال في الفقرات التالیة.  ترد اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة الفنیة فیما یتعلق بكل بند من بنود و   - ٨
  .الفنیة بت المواد حسب تسلسل بنود جدول األعمال التي نظرت فیها اللجنةتّ ورُ 


