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 لطيران المدني في منطقة الشرق األوسطا االجتماع األول للمدراء العامين لهيئات
)DGCA-MID/1( 

 )2011مارس  24- 22ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، أبو(
 
 

 اعتماد جدول األعمال المؤقت :البند األول
 المنقحجدول األعمال المؤقت 

 )السكرتاريا مقدم من(

 موجزال

الطيران  لهيئاتلالجتماع األول للمدراء العامين يقّدم  ًاومنقح ًالورقة جدول أعمال مؤقتتعرض هذه ا
 .العتماده) DGCA-MID/1(المدني في منطقة الشرق األوسط 

  .2في الفقرة مبّين االجتماع هذا المطلوب من اإلجراء  

 المراجع

، بتاريخ اإلمارات العربية المتحدةالهيئة العامة للطيران المدني في تي وجهتها الخطابات الدعوة  -
 .2010ديسمبر  19

 .2010أآتوبر  10تاريخ ، وME 3/72-10/345: رقمب الموجه للدولخطاب ال -

  
 مقدمة .1

في الشرق األوسط خطابًا إلى " إيكاو"ه المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي وّج .1.1
، تضّمن 2010أآتوبر  10يخ تارو ME 3/72-10/345والمنظمات المعنية برقم  الدول

الطيران المدني بمنطقة  لهيئاتجدول أعمال مؤقت لالجتماع األول للمدراء العامين سّودة م
  .وإبداء الرأيلتعليق ملتمسًا ا، )DGCA-MID/1(الشرق األوسط 

 
دخلت تغييرات طفيفة فقد ُأ ،مزيد من التنسيق مع الدول والمنظمات الدوليةوسعيًا إلى تحقيق ال .1.2

على جدول األعمال المؤقت وعلى المالحظات التوضيحية، أرفقناها بخطابات الدعوة الصادرة 
، 2010ديسمبر  19العربية المتحدة، بتاريخ  اإلماراتعن الهيئة العامة للطيران المدني في 

 .لورقة العمل هذه) ب(و) أ(آما هو مبين في التذييلين 
 

 جتماعاالطلوب من مالاإلجراء  .2

 :االجتماع مدعو إلى .2.1

 .لورقة العمل هذه) أ(في التذييل  المنقح والوارداعتماد جدول األعمال المؤقت   )أ 

 .لورقة العمل هذه) ب(بالمالحظات التوضيحية الواردة في التذييل  اإلحاطة علمًا  )ب 
---------------- 
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  )أ( التذييل
 

 االجتماع األول للمدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
 

)DGCA-MID/1( 
 )2011مارس  24- 22 ،اإلمارات العربية المتحدة ،ظبيأبو(

 
 جدول األعمال المؤقت المنقح

 
 

 اعتماد جدول األعمال   :البند األول

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  :البند الثاني

 المسائل اإلدارية  :البند الثالث

 مسائل المالحة الجوية  :البند الرابع

 مسائل سالمة الطيران  :البند الخامس

 مسائل أمن الطيران  :البند السادس

 المسائل البيئية  :البند السابع

 التعاون الفني  :البند الثامن

 النقل الجوي  :البند التاسع

 عات المقبلةموعد ومكان انعقاد االجتما  :البند العاشر

 أمورما يستجد من   :البند الحادي عشر
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 )ب(التذييل 
  

 المدني في منطقة الشرق األوسطالطيران هيئات االجتماع األول للمدراء العامين ل
 

)DGCA-MID/1( 
 )2011مارس  24- 22ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، أبو(

 
 مالحظات توضيحية

  
 اعتماد جدول األعمال المؤقت  : البند األول

يستعرض االجتماع ويعتمد، حسب االقتضاء، جدول األعمال 
المدني في  الطيرانهيئات األول للمدراء العامين ل المؤقت لالجتماع

 . منطقة الشرق األوسط

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  :البند الثاني
 .رئيسلل ًاونائبله  ًااالجتماع رئيسنتخب ي

 المسائل اإلدارية  :البند الثالث
العامين مدراء الاجتماعات  مشروع دليليستعرض االجتماع ويعدل 

ومعالجة القضايا في الشرق األوسط، الطيران المدني هيئات ل
 . اإلدارية األخرى حسب االقتضاء

 مسائل المالحة الجوية  :البند الرابع
عرض على االجتماع موجز نتائج االجتماع الثاني عشر للمجموعة ُي

اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة الجوية في الشرق األوسط 
MIDANPIRG/12 .أن يتفق على االجتماع من ُينتظر و

آفاءة المجموعة اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة  إجراءات لزيادة
تحسين سالمة المالحة الجوية ، ولالجوية في الشرق األوسط

 . في منطقة الشرق األوسطوآفاءتها 

 مسائل سالمة الطيران  :البند الخامس
العالمي لتدقيق  "إيكاو"برنامج معلومات عن نتائج سُتقّدم لالجتماع 
المستمر النتقال إلى نهج الرصد وا، USOAPمراقبة السالمة 

CMA ، ةالدولفي سالمة الوبرنامج SSP ،ونظام إدارة السالمة 
SMS ،سيتناول االجتماع أيضًا مسائل سالمة و. وما إلى ذلك

  .الطيران األخرى، حسب االقتضاء

 مسائل أمن الطيران  :البند السادس
التي يتضمنها االجتماع مجاالت الترآيز االستراتيجية السبعة يتناول 

باسم  المعروف ،ستراتيجية أمن الطيرانالجديد الطار اإل
آما سيتناول ، "ICASS -الشاملة ألمن الطيران إيكاواستراتيجية "

  .قضايا أمن الطيران األخرى، حسب االقتضاء

 



DGCA-MID/1-WP/1 
APPENDIX B 

 

 المسائل البيئية  :البند السابع
البيئية ونتائج الجمعية  "يكاوإ"منظمة االجتماع على أنشطة يّطلع 

 .في مجال حماية البيئة "إيكاو"منظمة العمومية السابعة والثالثين ل
 .آما قد يعالج االجتماع قضايا بيئية أخرى، حسب االقتضاء

 التعاون الفني  :البند الثامن
أوضاع يعالج االجتماع قضايا التعاون الفني مع الترآيز على 

 . ألوسطالتعاون الفني في منطقة الشرق ا

 النقل الجوي  :البند التاسع
 .يتناول االجتماع قضايا النقل الجوي التي تهم منطقة الشرق األوسط

 موعد ومكان انعقاد االجتماعات المقبلة  :البند العاشر
يتفق االجتماع على مواعيد وأماآن انعقاد االجتماعين الثاني والثالث 

 .الشرق األوسطالطيران المدني في هيئات للمدراء العامين ل

 أمورما يستجد من   :البند الحادي عشر
 .التي ال يشملها جدول األعمالضمن هذا البند عالج المسائل ُت

   
 

 - نتهىا -


