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   فریق خبراء البضائع الخطرة

  العشرونو  السادساالجتماع 
  ٢٧/١٠/٢٠١٧إلى  ١٦ال، ـمونتری

  وبرنامج العمل والجدول الزمني المقترح ختصاصاتجدول األعمال واال
  لفریق خبراء البضائع الخطرةوالعشرین السادس لالجتماع  

  )ة(ورقة مقدمة من األمین

  المقدمة  -١
، الذي (DGP/26)والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرة  السادسجدول أعمال االجتماع (أ)  مرفقفي الیرد   ١- ١

للرجوع  . وتسهیالً ١٧/٥/٢٠١٧ بتاریخ P/ANC 2017/18 مذكرة رئیس لجنة المالحة الجویة طيلجنة المالحة الجویة أقرته 
. وسیبرز و (ج) )ب( اتمرفقفي ال كما وردت تماماً أرقام وعناوین بنود جدول األعمال  إدراجأثناء عملیة تجمیع التقریر، سیتم 

  د جدول األعمال.و التي اتخذت فیما یخص بنواإلجراءات التقریر جمیع المعلومات 
  لجنة المالحة الجویة. هماأقرتوبرنامج العمل كما  ختصاصاتاال و(ج) (ب) ینالمرفقوترد في   ٢- ١
  لغات االجتماع  - ٢
العربیة والصینیة واالنجلیزیة والفرنسیة والروسیة  يه ،لجنة المالحة الجویةأقرتها كما  ،إن لغات عمل االجتماع  ١- ٢

مدة كل ، كحد أقصىفي األسبوع بسبب قیود المیزانیة، فإن خدمات الترجمة الفوریة ستقتصر على سبع جلسات و  واالسبانیة.
بنود ذلك في الجدول الزمني المؤقت لیرد و  زید على ثالث جلسات متتالیة في أي یومین متتالیین.یبما ال ، ثالث ساعاتجلسة 

   في المرفق (د).  ةالوارد الجتماع السادس والعشرین لفریق خبراء البضائع الخطرةجدول أعمال ا
  تنظیم أعمال االجتماع  - ٣
الخطرة في والعشرین لفریق خبراء البضائع السادس لبنود جدول أعمال االجتماع  المؤقت یرد الجدول الزمني  ١- ٣
 في إنفاقهالمتوقع  للوقتمبدأ توجیهي كخالل الجلسة االفتتاحیة  فریق الخبراءقِّره سیُ و ). وجدول األعمال هذا مؤقت د( مرفقال

الجدول الزمني المعتمد في أي وقت أثناء الدورة إذا دعت  ه قد یتم تعدیلأنإلى  اإلشارةدراسة كل بند من البنود. وینبغي 
  اتفاق آخر بین األعضاء.إلى  من خالل الوصولذلك إلى  الحاجة
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أو  مصغرةأفرقة صیاغة ما یلزم من تشكیل  ویجوزلمناقشة جدول األعمال.  سیجتمع فریق الخبراء بكامل هیئته  ٢- ٣

 الترجمةعمل بصفة غیر رسمیة دون خدمات تسو مقرر لها  ُسیعین، األفرقةهذه  وفي حالة تشكیلمجموعات عمل مخصصة.  
خارج ساعات أو (انظر المرفق د) أثناء الجلسات التي ال تتضمن خدمات الترجمة الفوریة العادة كما جرت جتمع تسو  .الفوریة
  .الرسمياالجتماع عمل 

  ساعات العمل  - ٤
الساعة إلى  االفتتاحیة الخاصة)(ما عدا الجلسة ًا صباح ٩,٣٠هي من الساعة  ةإن ساعات العمل المقترح  ١- ٤

ثنین . وستبدأ الجلسة االفتتاحیة یوم االمع استراحات قصیرة ظهربعد ال ٥,٠٠إلى  ٢,٠٠الساعة  ومن ظهربعد ال ١٢,٣٠
فریق یقتصر على أعضاء ًا صباح ٩,٤٥في الساعة یسبقها اجتماع غیر رسمي و ًا صباح ١٠,٠٠الساعة  أكتوبر ١٦ الموافق
  الخبراء.

  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)
  العمل الوارد في المرفق ج)؛یأخذ علمًا ببرنامج   ج)

 إذاوالتعدیل المراجعة أنه سیكون موضع مزید من  مع العلم) د( مرفقالجدول الزمني المقترح في ال یقِّر  )د
  االجتماع. أعمالذلك مع تقدم إلى  دعت الضرورة

  
  - - -  - - -  - - -  - -  
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  )(أ مرفقال
  والعشرین لفریق السادس جدول 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 ٢٠٢٠- ٢٠١٩إلدخالها في طبعة 

 (Doc 9284SU) اآلمن للبضائع الخطرة بطریق الجوللنقل  للتعلیمات الفنیة اإلضافةإعداد توصیات لتعدیل   :٣البند رقم 
  لوثیقةمن ا ٢٠٢٠- ٢٠١٩إلدخالها في طبعة 

الناتجة عن  إرشادات التعامل مع حاالت الطوارئ المرتبطة بحوادث الطائراتإعداد توصیات لتعدیل وثیقة    :٤البند رقم 
  لوثیقةمن ا ٢٠٢٠-٢٠١٩إلدخالها في الطبعة  (Doc 9481) السلع الخطرة

تعلیمات الفنیة فریق خبراء البضائع الخطرة للمساعدة في إعداد الالتي وضعها مواءمة المواد اإلرشادیة   :٥البند رقم 
  لبضائع الخطرة.ابشأن والوثائق الداعمة مع األحكام المنقحة 

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

   ).DGP.001.01رقم  البضائع الخطرة (بطاقة األعمال/أمن الطیرانتنسیق   :١-٦

  ). DGP.002.01رقم  ونظام اإلبالغ (بطاقة األعمالالبضائع الخطرة والوقائع الناجمة عن الحوادث   :٢-٦

 الناجمة عن نقل بطاریات اللیثیوم عن طریق الجو (بطاقة األعمالالتخفیف من المخاطر   :٣-٦
   ). DGP.003.01رقم

  ).DGP.004.01 نطاق الملحق الثامن عشر (بطاقة األعمال رقم  :٤-٦

   ).DGP.005.01الدول عن المراقبة وفقا للملحق الثامن عشر (بطاقة األعمال رقم : توضیح مسؤولیات ٥-٦

  ما ُیستجد من أعمال  :٧البند رقم 
- -  - - -  - - -  - -
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  (ب) مرفقال
  البضائع الخطرةفریق خبراء  اختصاصات

  معلومات أساسیة:
 )٢٤/٦/١٩٧٤إلى  ٣شعبة التحقیق في الحوادث ومنع وقوعها (من الناشئة عن اجتماع ) ٧/١لحاقا بالتوصیة (ا  

محاضر  (الطائرات، وافقت لجنة المالجة الجویة بأن تنظر في نقل المواد الخطرة التي توصي بأنه ینبغي على اإلیكاو 
على ضرورة تكوین فریق خبراء لوضع القواعد والتوصیات الدولیة والمواد الفنیة الداعمة  )١٨و ١٧و ١٦-٨٠االجتماعات 

النهج العام الذي  ٩/٦/١٩٧٦) في ٨٨الثانیة من الدورة الجلسة ( الحقا وأقر المجلس الطائرات.بنقل البضائع الخطرة ب المتعلقة
على تكوین فریق خبراء البضائع الخطرة وأقر  )٩-٨٢( وافقت لجنة المالحة الجویة ١٦/٦/١٩٧٦وضعته اللجنة، وفي 
  األعمال الموكلة إلیه. 

  نطاق العمل:
المتعلقة اإلیكاو أحكام بإجراء دراسات محددة ویقوم بوضع أو مراجعة فریق خبراء البضائع الخطرة  سیضطلع  

دخول أشیاء ومواد و  التطور التقنيلمواكبة بالبضائع الخطرة الواردة في الملحق الثامن عشر والمالحق األخرى ذات الصلة 
النقل األخرى مع مراعاة  بوسائلعلقة هذه األحكام مع تلك المت على مواءمةخطرة جدیدة. وسیعمل فریق خبراء البضائع الخطرة 

    للنقل جوا.األكثر صرامة ضافیة وفي بعض األحیان اإلمتطلبات ال

  الخبرات المطلوبة:
من خبراء على درایة باألحكام الواردة في الملحق الثامن عشر، والتعلیمات الفنیة أن یتكون فریق الخبراء فضل یُ   

  أحد المجاالت التالیة:خبرة في ولدیهم 
 الكیمائیة والفیزیائیة؛المواصفات   )أ 
 نقل البضائع الخطرة جوا؛  )ب 
 ؛إدارة السالمة بما في ذلك تحدید األخطار؛ وتقییم مخاطر السالمة والتخفیف منها؛ ورصد وقیاس األداء  )ج 
 الرقابة التنظیمیة؛  )د 
  الشحن والمعرفة بإطفاء الحرائق.مقصورة   )ه 

  األهداف:
من خالل وضع تعلقة بنقل البضائع الخطرة جوا لمعالجة المخاطر الم والحفاظ علیها، وضع استراتیجیة عالمیة  

ذات الصلة المتعلقة بالنقل اآلمن للبضائع الخطرة جوا. لفنیة والمواد اإلرشادیة القواعد والتوصیات الدولیة، والتعلیمات اتحدیث و 
  :ویتضمن ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر

 تسهیل النقل اآلمن؛بهدف  لالوسائبین و  المنظمات بینءمة المواتعزیز   )أ 
 ؛الخطرةلسالمة نقل البضائع تحدید الثغرات في اللوائح التنظیمیة   )ب 
 طر المتعلقة بنقل البضائع الخطرة جوا؛تحدید المخا  )ج 
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 مواجهة المخاطر؛من أجل وضع استراتیجیات للتخفیف من المخاطر قائمة على األداء   )د 
إلى الوصول هدف ب، بحیث للتدریب على البضائع الخطرة والتوعیة بشأنهااإلرشادیة اد ووضع المو   )ه 

 .المعنیةللوائح التنظیمیة من قبل جمیع الجهات االمتثال الكامل 

  ترتیبات ألعمال محددة: 
  في الفصل "لجنة المالحة الجویةخبراء أفرقة بالخاصة توجیهات ال" – )Doc 7984(الوثیقة كما ورد في   

  .إضافیة ، ُیمكن أن یقوم رئیس الفریق، عند الضرورة ، بتشكیل مجموعات عمل٢-٥- ٤- ٣
أن ینسق أعماله مع أفرقة الخبراء المتعددة المسؤولة عن أحكام المالحق  خبراء نقل البضائع الخطرةلفریق ینبغي   

  خبراء التسهیالت. وفریقخبراء أمن الطیران  فریقبما في ذلك  ،واالختصاصات األخرى، حسب االقتضاء
اللجنة  ،على سبیل المثال ولیس الحصر بما في ذلك ،ویجري تنسیق عمل فریق الخبراء مع المنظمات الدولیة  

 ؛؛ ومنظمة الصحة العالمیةمنظمة البحریة الدولیة، والوكالة الدولیة للطاقة الذریة؛ والالتابعة لألمم المتحدة ألوروبااالقتصادیة 
  .العالميواالتحاد البریدي 

المواءمة كل سنتین مع توصیات األمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، سیعمل فریق  ضرورة ونظرا إلى  
في الربع لخبراء اجتماع واحد لفریق اعلى أن ُیعقد التحضیریة لالجتماعات في دورة كل سنتین خبراء نقل البضائع الخطرة 

 )Doc 9284(الوثیقة  من استعراض النسخة القادمةوالمجلس  للجنة المالحة الجویة الثالث من العام الثاني حتى یتسنى
نشرها في الربع األول من العام الثالث، و  وٕاقرارها التي تصدر كل سنتین ،"للنقل اآلمن للبضائع الخطرة جوا"التعلیمات الفنیة 
  الرابع.ینایر من العام  ١ فيالستخدام التشغیلي تدخل ا على أنفي الربع الثالث 

  
 تاریخ موافقة لجنة المالحة الجویة   :تاریخ موافقة فریق الخبراء  :تاریخ إعادة تقییم القواعد  فریق العمل: تاریخ اصدار اختصاصات

      ٢٤/٦/٢٠١٥ 
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  المرفق (ج) 

  برنامج عمل فریق خبراء نقل البضائع الخطرة 
 بطاقات األعمال

)ساسیةاألالرئیسیة (  
DGP.001.01  نقل البضائع الخطرة/أمن الطیرانتنسیق 
DGP.002.01 نقل البضائع الخطرةبعن  ناجمةال نظام اإلبالغ عن الحوادث والوقائع  
DGP.003.01  جوا نقل بطاریات اللیثیومب المرتبطةالمخاطر  من حدةالتخفیف 
DGP.004.01 الثامن عشر نطاق الملحق  
DGP.005.01 وفقا للملحق الثامن عشر المراقبة عنمسؤولیات الدول  توضیح  
ROI-7-2020-2 في الطائرات الموجهة عن بعد التعلیمات الفنیة بشأن نقل البضائع الخطرة 
REC-A-DGS-2019  القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق الثامن عشرتحدیث  
  

 تعاونیة (داعمة)
FLTOPSP.025.01 خبراء عملیات الطیران فریق بارات البضائع الخطرة في الجزء الثالث من الملحق السادس اعت  
FLTOPSP.043.01 فریق خبراء عملیات الطیران التخفیف من حدة المخاطر الناتجة عن نقل البضائع جوا 
SMP.017.01  فریق عملیات إدارة السالمة وتبادلهاوتحلیلها والمعلومات الخاصة بالسالمة البیانات جمع 
SMP.019.01  ةفریق عملیات إدارة السالم وفوائدها السالمةإدارة تطبیق قابلیة 
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  )د( مرفقال
  والعشرین  السادس ني المقترح لمناقشته في االجتماعالجدول الزم

  لفریق خبراء البضائع الخطرة

  
   ،وسیعقد قبلها ،صباحاً  ١٠,٠٠تبدأ في التي الجلسة الخاصة هي الجلسة االفتتاحیة   (أ)

  فریق الخبراء. یقتصر على أعضاءاجتماع غیر رسمي  ،صباحاً  ٩,٤٥في الساعة 
  

  -  انتهى -

 ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ التاریخ
 الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین األحد السبت الجمعة  الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین الیوم

            A جلسة خاصة

  ،٢ ،١ ٢ جلسات المناقشة
٤- ٦ 

٢،  
٢- ٦،  
٥- ٦ 

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

إقرار مشروع 
التقریر بشأن بنود 

 جدول األعمال
 
           

٢ ،١، 
٤ ،٣، 
٧ ،٦ ،٥ 

توفر الترجمة 
 الفوریة 

 نعم نعم نعم نعم ال   نعم نعم نعم نعم نعم ص
 ال نعم ال نعم نعم   ال نعم ال ال نعم م


