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  فريق خبراء البضائع الخطرة

 العشرون و الثامن االجتماع 
 19/11/2021إلى  15ال، ـمونتري

 األعمال األخرى  من جدول األعمال: 8البند رقم 

 وبرنامج العمل  ختصاصاتجدول األعمال واال

 (فريق الخبراء أمينمة من            )ورقة مقد  

 مة       المقد   -1

على ، (DGP/28) "فريق خبراء البضائع الخطرةـ "ن ليوالعشر الثامن جدول أعمال االجتماع )أ(  مرفقفي الد     ير   1-1
           . وتسهيال  6/8/2021 بتاريخ P/ANC 2021/22 مذكرة رئيس لجنة المالحة الجوية طيلجنة المالحة الجوية أقرته الذي النحو 

ز           (. وسيبر  أ) مرفقفي ال كما وردت        تماما  أرقام وعناوين بنود جدول األعمال           سوف ت ذكرأثناء عملية تجميع التقرير، إليه للرجوع 
 د جدول األعمال.و ذت فيما يخص بن   خ           التي ات  واإلجراءات التقرير جميع المعلومات 

 لجنة المالحة الجوية. هماأقرتوبرنامج العمل كما  ختصاصاتاال و)ج( )ب( ينالمرفقد في      وتر   1-2

 لغات االجتماع -2

نجليزية والفرنسية العربية والصينية واإل يه ،لجنة المالحة الجويةأقرتها كما  ،إن لغات عمل االجتماع 2-1
  سبانية.واإل والروسية

 تنظيم أعمال االجتماع -3

لفريق خبراء البضائع الخطرة في  نيوالعشر الثامن لبنود جدول أعمال االجتماع  المؤقت د الجدول الزمني    ير   3-1
لتكوين فكرة مبدئية بشأن الوقت المتوقع  ستخدم جدول األعمال        وسوف ي  . خالل الجلسة االفتتاحية فريق الخبراءه    ر     ق      سي  و  ،(د) مرفقال

ترنت بسبب جائحة لضرورة عقد االجتماع بشكل افتراضي عبر اإلن        ونظرا   دراسة كل بند من البنود. في أن يستغرقه فريق الخبراء
لألشخاص          أحيانا  فيروس كورونا، يتعين أن تقتصر المناقشات على مدة ثالث ساعات كل يوم، مع االعتراف بانه من الصعب 

لالجتماعات. ومن شأن عقد االجتماع في شكل مجموعة  االعتياديةالذين يتواجدون في مناطق زمنية مختلفة أن يتقيدوا بالساعات 
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جة على جدول األعمال قبل                       بشأن كل البنود المدر   ةإجراء مناقشات متعمق فيأن يساعد ذاته قبل اجتماع فريق الخبراء عمل 
وتجدر  ن لفريق خبراء البضائع الخطرة.ياالجتماع الثامن والعشر ر عن هذا                                        لمسات النهائية على التوصيات التي ستصد  الوضع 

  ني المعتمد في أي وقت خالل الجلسة إذا اتفق األعضاء على ذلك.يجوز تعديل الجدول الزممر، إذا اقتضى األاإلشارة إلى أنه، 

 رة     مصغ  أفرقة صياغة ما يلزم من تشكيل  ويجوزلمناقشة جدول األعمال.  سيجتمع فريق الخبراء بكامل هيئتهو  3-2
يعي  ، األفرقةهذه  وفي حالة تشكيلصة.                     أو مجموعات عمل مخص    الترجمةعمل بصفة غير رسمية دون خدمات تسو لها        مقرر   ن       س 

خارج ساعات أو أثناء الجلسات التي ال تتضمن خدمات الترجمة الفورية )انظر المرفق د( العادة كما جرت جتمع تسو  .الفورية
 .الرسمياالجتماع عمل 

 ساعات العمل -4

بسبب الصعوبات التي ينطوي عليها على ثالث ساعات من المناقشات كل يوم ساعات العمل سوف تقتصر  4-1
                       ساعات العمل المقت ر حة و  االجتماع بشكل افتراضي عبر اإلنترنت بالنسبة لألشخاص الذين يتواجدون في مناطق زمنية مختلفة.

 . قصيرة ةمع استراح ،ظهربعد ال 14.00إلى  11.00الساعة  هي من

 البضائع الخطرةفريق خبراء  على ةالمعروض اتاإلجراء -5

 فريق خبراء البضائع الخطرة القيام بما يلي: رجى من   ي   5-1

 (؛أ) مرفقفي ال الواردبجدول األعمال    ا  علميحيط  أ(

 )ب(؛ مرفقفي ال ةالوارد ختصاصاتباال   ا  علميحيط  ب(

 ج(؛)                                     علما  ببرنامج العمل الوارد في المرفق يحيط  ج(

 والتعديلالمراجعة أنه سيكون موضع مزيد من  العلممع ( د) مرفقح في ال   ر                       الجدول الزمني المقت        يق  ر (د
 االجتماع. أعمالذلك مع تقدم إلى  دعت الضرورة إذا 
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 ()أ مرفقال

 والعشرينالثامن جدول أعمال االجتماع 
 خبراء البضائع الخطرةلفريق  

 توصيات األمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرةبين أحكام اإليكاو المتعلقة بالبضائع الخطرة و  مواءمةال :1البند رقم 
 (.REC-A-DGS-2023: المرجع) 

 "النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو" — عشرإعداد ما يلزم من اقتراحات لتعديل الملحق الثامن : 1-1 
  "التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو"وثيقة ما يلزم من اقتراحات لتعديل إعداد : 1-2 

(Doc 9284)  من الوثيقة 2024-2023إلدخالها في طبعة 
 "للتعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو اإلضافة"وثيقة ما يلزم من اقتراحات لتعديل إعداد : 1-3 

(Doc 9284SU)  من الوثيقة 2024-2023إلدخالها في طبعة 

  (REC-A-DGS-2023: المرجع) إدارة المخاطر المتعلقة بالسالمة الجوية وتحديد أوجه التعارض :2البند رقم 

 "النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو" — الثامن عشر: إعداد ما يلزم من اقتراحات لتعديل الملحق 2-1 
 : إعداد ما يلزم من اقتراحات لتعديل وثيقة "التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو" 2-2 

(Doc 9284)  من الوثيقة 2024-2023إلدخالها في طبعة 
للتعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو"  اإلضافة"وثيقة : إعداد ما يلزم من اقتراحات لتعديل 2-3 

(Doc 9284SU)  من الوثيقة 2024-2023إلدخالها في طبعة 
إرشادات التعامل مع حاالت الطوارئ المرتبطة بحوادث الطائرات "وثيقة  : إعداد ما يلزم من اقتراحات لتعديل2-4 

 من الوثيقة 2024-2023في طبعة  خالهاإلد (Doc 9481) الناتجة عن السلع الخطرة"

    (REC-A-DGS-2023   :      المرجع )              عن طريق الجو              لبضائع الخطرة  ل            النقل اآلمن       تسهيل  : 3          البند رقم 

     (DGP.003.03                          المرجع: بطاقة األعمال رقم )       جوا                   بطاريات الليثيوم      نقل                        مخاطر السالمة الناجمة عن        إدارة   :  4     رقم       البند

 (.DGP.005.02 المرجع: بطاقة األعمال رقم) للملحق الثامن عشر                                  مسؤوليات الدول عن المراقبة وفقا  توضيح  :5البند رقم 

 التنسيق مع أفرقة الخبراء األخرى  :6البند رقم 

 (FLTOPSP)فريق خبراء عمليات الطيران : 6-1  

 (SCGSWG.001.01, SCGSWG.002.01, SCGSWG.003.01 :المرجع) 
 (AIRP.012.04: المرجع) (AIRP)فريق خبراء صالحية الطائرات للطيران : 6-2  

  



  DGP/28-WP/1 
 A-2 Appendix A 

 

 

 
 (SMP) ريق خبراء إدارة السالمةف: 6-3  
 ( SMP.017.03, SMP.019.02, SMP.020.01, SMP.021.01 :المرجع)  
 (ROI-7-2020-2: المرجع) (RPASP)                                         فريق خبراء ن ظم الطائرات الموجهة عن ب عد : 6-4  
 (REC-A-DGS 2023: المرجع) (AVSECP) الطيران أمن: 6-5  
 : أي أفرقة خبراء أخرى 6-6  

 "المواد اإلرشادية لفريق خبراء البضائع الخطرة للمساعدة في إعداد التعليمات الفنية والوثائق الداعمة" مواءمة :7البند رقم 
 حة بشأن البضائع الخطرة                 مع األحكام المنق   

 األخرى األعمال  :8البند رقم 

 
— — — — — — — — 
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 )ب( مرفقال

 فريق خبراء البضائع الخطرة اختصاصات
_______________________________________________________________________________________________________ 

 معلومات أساسية:
 (24/6/1974إلى  3)من  "اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث ومنع وقوعها"الناشئة عن ( 7/1التوصية )          بناء  على 

محاضر )ة الجوية حلجنة المال اتفقتالطائرات، بنقل المواد الخطرة موضوع إليكاو أن تنظر في لبأنه ينبغي 
فريق خبراء لوضع القواعد والتوصيات الدولية والمواد الفنية  شكيلتعلى ضرورة  (18و 17و 16-80االجتماعات 

 الجلسة الثانية من ) الحقا الطائرات. وأقر المجلسبالمتعلقة بنقل البضائع الخطرة الداعمة 
  وافقت لجنة المالحة الجوية 16/6/1976نهج العام الذي وضعته اللجنة، وفي مال 9/6/1976( في 88الدورة 

 فريق خبراء البضائع الخطرة وأقر األعمال الموكلة إليه.  تشكيلعلى  (82-9)
_______________________________________________________________________________________________________ 

 نطاق العمل:
المتعلقة بالبضائع الخطرة اإليكاو دراسات محددة ويقوم بوضع أو مراجعة أحكام فريق خبراء البضائع الخطرة  يجري  

أشياء ومواد  ووجود ةنيفال اتلمواكبة التطور  بذلك الواردة في الملحق الثامن عشر والمالحق األخرى ذات الصلة
النقل األخرى  بوسائلهذه األحكام مع تلك المتعلقة  على مواءمةخطرة جديدة. وسيعمل فريق خبراء البضائع الخطرة 

   .ي جو الضافية وفي بعض األحيان األكثر صرامة للنقل اإلمتطلبات المع مراعاة 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 الخبرات المطلوبة:
أن فضل أن يتكون فريق الخبراء من خبراء على دراية باألحكام الواردة في الملحق الثامن عشر والتعليمات الفنية و    ي   

 جاالت التالية:لديهم خبرة في أحد المتكون 

 المواصفات الكيمائية والفيزيائية؛ (أ

 نقل البضائع الخطرة جوا؛ (ب

 ها؛ ورصد وقياس األداء؛حدت إدارة السالمة بما في ذلك تحديد األخطار؛ وتقييم مخاطر السالمة والتخفيف من (ج

 الرقابة التنظيمية؛ (د

 مقصورة الشحن والمعرفة بإطفاء الحرائق. (ه
_______________________________________________________________________________________________________ 

 األهداف:
تحديث تعلقة بنقل البضائع الخطرة جوا من خالل وضع و لمعالجة المخاطر الم استراتيجية عامةوتحديث وضع  

لفنية والمواد اإلرشادية ذات الصلة بالنقل اآلمن للبضائع الخطرة جوا. القواعد والتوصيات الدولية والتعليمات ا
 :ما يلي الحصر الويتضمن ذلك على سبيل المثال 
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 تسهيل النقل اآلمن؛بهدف  النقل األخرى  وبين وسائل ءمة بين المنظماتالموا زيادة درجة (أ

 الخطرة؛سالمة نقل البضائع ضمان تحديد الثغرات في اللوائح التنظيمية ل (ب

 طر المتعلقة بنقل البضائع الخطرة جوا؛تحديد المخا (ج

 مواجهة المخاطر؛من أجل األداء باالستناد إلى مستوى المخاطر حدة وضع استراتيجيات للتخفيف من  (د

إلى االمتثال الوصول هدف بللتدريب على البضائع الخطرة والتوعية بشأنها، الالزمة اإلرشادية وضع المواد  (ه
 .المعنيةئح التنظيمية من قبل جميع الجهات الكامل للوا

_______________________________________________________________________________________________________ 
 محددة:  عملترتيبات 

 (Doc 7984) – "أفرقة خبراء لجنة المالحة الجويةالخاصة بتوجيهات "ال وثيقةمن  2-5-4-3الفصل  كما ورد في 

كل الضرورة،، عند خبراء نقل البضائع الخطرة رئيس فريقل يجوز  .إضافية مجموعات عمل         أن يش 
حكام األأفرقة الخبراء المتعددة المسؤولة عن مختلف مع حسب الحاجة أن ينسق أعماله  الخبراءينبغي لفريق و  

فريق خبراء أمن الطيران وفريق خبراء وبصفه خاصة  ،والمجاالت المختلفة المالحق األخرى المنصوص عليها في 
 التسهيالت.

اللجنة  ،الحصر البما في ذلك على سبيل المثال  ،ويجري تنسيق عمل فريق الخبراء مع المنظمات الدولية 
الصحة  ومنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية التابعة لألمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 .العالميالعالمية واالتحاد البريدي 
المواءمة كل سنتين مع توصيات األمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، سيعمل إجراء عملية ونظرا إلى ضرورة  

اجتماع واحد لفريق                        التحضيرية على أن ي عقد ن لالجتماعات اسنت مدتهافريق خبراء نقل البضائع الخطرة في دورة 
  التاليةاستعراض النسخة والمجلس الخبراء في الربع الثالث من العام الثاني حتى يتسنى للجنة المالحة الجوية 

في  وإقرارها، التي تصدر كل سنتين (Doc 9284) – "للنقل اآلمن للبضائع الخطرة جوا"التعليمات الفنية وثيقة  من
التطبيق في العمليات التشغيلية اعتبارا حيز على أن تدخل نشرها في الربع الثالث ثم الربع األول من العام الثالث، 

 يناير من العام الرابع. 1 فيمن 

 

 تاريخ اصدار 
 اختصاصات فريق العمل:

 تاريخ 
 :إعادة تقييم القواعد

 تاريخ 
  :موافقة فريق الخبراء

 تاريخ 
 موافقة لجنة المالحة الجوية 

      24/6/2015 

— — — — — — — —  
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 المرفق )ج( 

 برنامج عمل فريق خبراء نقل البضائع الخطرة 

 بطاقات األعمال
(ساسيةاألالرئيسية )  

DGP.003.03  نقل بطاريات الليثيوم جوا  التي تؤثر على السالمة لدى التخفيف من حدة المخاطر                           

DGP.005.03 لملحق الثامن عشرحكام اوفقا أل المراقبة عنمسؤوليات الدول  توضيح  

داعمة(ال) التعاونية  

AIRP.012.04 طيســــــــــــــي التي  ا   مغن  و                    مخاطر اإلشــــــــــــــعاع الكهر         احتواء          
                                                 يشكلها حمل األجهزة التي تستمد الطاقة من البطاريات 

                     التي تنشـــط عندما تكون   و                            في األمتعة والبضـــائع والبريد 
                           داخل مقصورة الشحن بالطائرة

فريق خبراء صالحية 
 الطائرات للطيران

ATMRPP.001.03  البيئة التعاونية لمعلومات الرحالت الجوية  "      مفهوم       تنفيذ                                        
  (FF-ICE )   "         وتدفقاتها

فريق خبراء مقتضيات وأداء 
 إدارة الحركة الجوية

ATMRPP.011.01  استيعاب المعلومات اإلضافية بشأن خطط الطيران في                                              
      أثناء    (FPL      2012 )                           خطة الطيران الخاصـــــــــــة باإليكاو 

ـــــال إلى  ـــــة لمعلومـــــات الرحالت             االنتق ـــــة التعـــــاوني                                  البيئ
          وتدفقاتها       الجوية

فريق خبراء مقتضيات وأداء 
 الحركة الجويةإدارة 

SCGSWG.001.01 مجموعة                 البضائع الخطرة                             الهيكل العام لألحكام الخاصة بSCGSWG التابعة 
 رانفريق خبراء عمليات الطيلـ
 

SCGSWG.002.01  ب فيها جهات            التي تتســـــــــــــب                 البضـــــــــــــائع الخطرة       مخاطر            
                              أخرى في سلسلة إمدادات البضائع

 التابعة SCGSWGمجموعة 
 رانعمليات الطيفريق خبراء لـ

SCGSWG.003.01   ب فيهـــا بطـــاريـــات                                إجراءات منع الوقـــائع التي تتســــــــــــــبـــ               
      ل على            اب والمشــــــــــــــغـ                                     الليثيوم التي يحملهـا الطـاقم والركـ  

                             متن الطائرات وكيفية معالجتها

التابعة  SCGSWGمجموعة 
 لـفريق خبراء عمليات الطيران

SMP.017.03  بـــالســــــــــــــالمـــة                                جمع البيـــانـــات والمعلومـــات الخـــاصــــــــــــــــة        
         وتبادلها         وتحليلها

 فريق عمليات إدارة السالمة

SMP.019.02 فريق عمليات إدارة السالمة                            تطبيق إدارة السالمة وفوائدها      نطاق 
SMP.020.01    الية تنفيذ خطة السالمة الوطنية ونظام               رصد مستوى فع                                    

             إدارة السالمة
 فريق عمليات إدارة السالمة

SMP.021.01   فريق عمليات إدارة السالمة                                   وأدوات تحسين عملية إدارة المخاطر       منهجية 
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 مرتبطة ببطاقات األعمالالغير  العمل حزم

 الرئيسية )األساسية(  
ROI-7-2020-2   هة عن بعد                                                            التعليمات الفنية بشأن نقل البضائع الخطرة في الطائرات الموج  

REC-A-DGS-2023  الدولية الواردة في الملحق الثامن عشرتحديث القواعد والتوصيات  

داعمة(ال) التعاونية  

— — — — — — — —  



 
 DGP/28-WP/1 

Appendix D 
 

 

 

 (د) مرفقال

 والعشرين  الثامن رح لمناقشته في االجتماع          ني المقت  الجدول الزم
 البضائع الخطرةلفريق خبراء 

 
 

 - انتهى -

 19 18 17 16 15 التاريخ
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين اليوم

      
 8 ،7 5 ،4 4 ،3 5 ،3 ،2 6 ،2 ،1 جلسات المناقشة

 البنود جميع     إقرار مشروع التقرير بشأن بنود جدول األعمال

       
      


