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   فریق خبراء البضائع الخطرة

  العشرونو  الخامساالجتماع 
  ٣٠/١٠/٢٠١٥إلى  ١٩ال، ـمونتری

  والعشرین  الخامسوبرنامج العمل والجدول الزمني المقترح لالجتماع  ختصاصاتجدول األعمال واال
  البضائع الخطرةلفریق خبراء 

  )ة(ورقة مقدمة من األمین

  المقدمة  -١
، الذي (DGP/25)والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرة  الخامسجدول أعمال االجتماع (أ)  مرفقفي الیرد   ١- ١

أثناء للرجوع  . وتسهیالً ٥/٦/٢٠١٥ بتاریخ P/ANC 2015/10 مذكرة رئیس لجنة المالحة الجویة طيلجنة المالحة الجویة أقرته 
(أ). وسیبرز التقریر جمیع  مرفقفي ال كما وردت تماماً أرقام وعناوین بنود جدول األعمال  إدراجعملیة تجمیع التقریر، سیتم 

  د جدول األعمال.و التي اتخذت فیما یخص بنواإلجراءات المعلومات 
  جویة.لجنة المالحة ال هماأقرتوبرنامج العمل كما  ختصاصات(ب) اال مرفقوترد في ال  ٢- ١
  لغات االجتماع  - ٢
العربیة والصینیة واالنجلیزیة والفرنسیة والروسیة  يه ،لجنة المالحة الجویةأقرتها كما  ،إن لغات عمل االجتماع  ١- ٢

  واالسبانیة.
  تنظیم أعمال االجتماع  - ٣
 مرفقوالعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرة في ال الخامسیرد الجدول الزمني لبنود جدول أعمال االجتماع   ١- ٣

دراسة  في إنفاقهالمتوقع  للوقتمبدأ توجیهي كخالل الجلسة االفتتاحیة  فریق الخبراءقِّره سیُ و (ج). وجدول األعمال هذا مؤقت 
إلى  الدورة إذا دعت الحاجةالجدول الزمني المعتمد في أي وقت أثناء  ه قد یتم تعدیلأنإلى  اإلشارةكل بند من البنود. وینبغي 

  اتفاق آخر بین األعضاء.إلى  من خالل الوصولذلك 
أو  مصغرةأفرقة صیاغة ما یلزم من تشكیل  ویجوزلمناقشة جدول األعمال.   سیجتمع فریق الخبراء بكامل هیئته  ٢- ٣

 الترجمةسمیة دون خدمات عمل بصفة غیر ر تسو مقرر لها  ُسیعین، األفرقةهذه  وفي حالة تشكیلمجموعات عمل مخصصة.  
  .الرسمياالجتماع عمل خارج ساعات كما جرت العادة جتمع تسو الفوریة 
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  ساعات العمل  - ٤
إلى  (ما عدا الجلسة االفتتاحیة الخاصة)ًا هي من الساعة التاسعة والنصف صباح ةإن ساعات العمل المقترح  ١- ٤

. وستبدأ الجلسة االفتتاحیة مع استراحات قصیرة ظهربعد الالخامسة إلى  ومن الثانیة ظهربعد الالنصف و الساعة الثانیة عشرة 
یقتصر على ًا صباح ٩:٤٥في الساعة یسبقها اجتماع غیر رسمي و ًا الساعة العاشرة صباح أكتوبر ١٩ ثنین الموافقیوم اال

  فریق الخبراء.أعضاء 
  البضائع الخطرةفریق خبراء  المعروض على اإلجراء  - ٥
  فریق خبراء البضائع الخطرة القیام بما یلي: یرجى من  ١- ٥

  )؛أ( مرفقفي ال الواردبجدول األعمال ًا یأخذ علم  أ)
  (ب)؛ مرفقفي الالواردین وبرنامج العمل  ختصاصاتباالًا یأخذ علم  ب)
 إذاوالتعدیل المراجعة أنه سیكون موضع مزید من  مع العلم(ج)  مرفقالجدول الزمني المقترح في ال یقِّر  ج)

  االجتماع. أعمالذلك مع تقدم إلى  دعت الضرورة
  

  - - -  - - -  - - -  - -  
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  )(أ مرفقال
  والعشرین لفریق  الخامسجدول أعمال االجتماع 

  جدول األعمالخبراء البضائع الخطرة 

  النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجو — الثامن عشرق لحلتعدیل الم اقتراحاتما یلزم من إعداد   :١البند رقم 

 (Doc 9284) التعلیمات الفنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجوإعداد توصیات لتعدیل وثیقة   :٢البند رقم 
  لوثیقةمن ا ٢٠١٨- ٢٠١٧إلدخالها في طبعة 

 (Doc 9284SU) للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجو للتعلیمات الفنیة اإلضافةإعداد توصیات لتعدیل   :٣البند رقم 
  لوثیقةمن ا ٢٠١٨- ٢٠١٧إلدخالها في طبعة 

الناتجة عن  الطوارئ المرتبطة بحوادث الطائراتإرشادات التعامل مع حاالت إعداد توصیات لتعدیل وثیقة    :٤البند رقم 
  لوثیقةمن ا ٢٠١٨-٢٠١٧إلدخالها في الطبعة  (Doc 9481) السلع الخطرة

وضع استراتیجیة شاملة للتخفیف من المخاطر المرتبطة بنقل بطاریات اللیثیوم بما في ذلك وضع معاییر   :٥البند رقم 
  تثال.للتغلیف قائمة على األداء وجهود لتیسیر االم

  القیام، إن أمكن، ببحث بنود األعمال غیر المتكررة التي حّددتها لجنة المالحة الجویة أو فریق الخبراء:  :٦ البند رقم

  إعداد إطار عالمي لتبادل المعلومات بشأن الحوادث والوقائع الناجمة عن البضائع الخطرة  :١-٦

  ّلق بالبضائع الخطرةإعداد أحكام للتدریب القائم على الكفاءة فیما یتع  :٢-٦

إعداد مواد إرشادیة بشأن مكافحة االستخدام المحتمل للبضائع الخطرة في أفعال التدخل غیر   :٣-٦
  المشروع

  النظر في إجراءات انتقالیة إلدخال تعدیالت على التعلیمات الفنیة  :٤-٦

  ما ُیستجد من أعمال  :٧البند رقم 
- -  - - -  - - -  - -
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  (ب) مرفقال
  برنامج عمل فریق خبراء و  اختصاصات

  البضائع الخطرة

  ختصاصاتاال
وفق ظروف النقل  (Doc 9284) طریق الجوبالفنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة  التعلیمات لتحدیثتغییرات بإدخال التوصیة 

  لجنة المالحة الجویة. توجیهاتوللقیام بمهام أخرى متصلة ببرنامج االیكاو للبضائع الخطرة بناء على  الحدیثة

  برنامج العمل 

  نجاز المهمةالتاریخ المتوقع إل   المتوقعة النواتج  وصف المهمة

 الفنیة التعلیماتالتعدیالت على  إعداد
للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطریق 

والوثائق ذات الصلة  (Doc 9284) الجو
  الوثیقة. تحدیثبها على نحو یضمن 

 واإلضافةالفنیة  التعلیماتتعدیالت على 
الطوارئ لمعالجة  وٕارشادات المتصلة بها

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

  ةتواصلممهمة 

- -  - - -  - - -  - -
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  (ج) مرفقال
  والعشرین  الخامس ني المقترح لمناقشته في االجتماعالجدول الزم

  لفریق خبراء البضائع الخطرة
  

 
 ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤  ٢٣ ٢٢  ٢١  ٢٠ ١٩ التاریخ

 
 الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین الیوم

  (أ) الخاصة   الجلسات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   لمناقشةا جلسات
 

٦،٧ ٧،٦ ٦،٥ ٥،٢ ٥،٢   ٢،٣،٤ ٢،٣ ٢ ٢ ١،٢ 

ـــــــــــرار مشـــــــــــروع  إق
التقریــر بشــأن بنــود 

 جدول األعمال

 
           

 

 
١،٢،٣،
٤،٥،٦، 

٧  

 ٩:٤٥في الساعة  ،وسیعقد قبلها ،تبدأ في العاشرة صباحاً التي الجلسة الخاصة هي الجلسة االفتتاحیة   (أ)
  فریق الخبراء. یقتصر على أعضاءاجتماع غیر رسمي  ،صباحاً 

  

  -  انتهى -


