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للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط الثالثاالجتماع   
 (DGCA-MID/3) 

 
) 2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر،   

 
     

اعتماد جدول األعمال: البند األول  
 جدول األعمال 

 
 (مقدم من السكرتاريا)

 

 الموجز

للمدراء العامين الثالث تعرض ھذه الورقة جدول أعمال يقّدم لالجتماع 
) DGCA-MID/3لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط (

 العتماده.
 
  .2اإلجراء المطلوب من ھذا االجتماع مبيّن في الفقرة  

 المراجع

يناير  28تاريخ ب  ME 5-15/032رقم:الخطاب الموجه للدول ب -
2015

 
 مقدمة .1

 
وّجه المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في الشرق األوسط خطاباً إلى  .1.1
، تضّمن مسّودة جدول أعمال 2015يناير  28تاريخ بME5-15/032 والمنظمات المعنية برقم  الدول

، )DGCA-MID/3للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني بمنطقة الشرق األوسط ( الثالثلالجتماع ا
 (ب) لورقة العمل ھذه. والتذييل (أ)  كما ھو مبين فى  ملتمساً التعليق وإبداء الرأي

 
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .2

 

 االجتماع مدعو إلى: .2.1
 

 اعتماد جدول األعمال والوارد في التذييل (أ) لورقة العمل ھذه.  )أ 
 (ب) لورقة العمل ھذه.اإلحاطة علماً بالمالحظات التوضيحية الواردة في التذييل   )ب 

 
  ------------  
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 للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطالثالث االجتماع 
(DGCA-MID/3) 

 
 )2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر، 

  
 جدول األعمال 

 
 

 اعتماد جدول األعمال   :البند األول

 قررة فى االجتماع السابقممراجعة ومتابعة البنود االجراية ال  البند الثاني:

 المسائل اإلدارية  الثالث:البند 

 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:

 المقبلةموعد ومكان انعقاد االجتماعات   البند العاشر:

 أمورما يستجد من   البند الحادي عشر:

 
 ------------
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  األوسط الشرق منطقة في المدني الطيران لھيئات العامين للمدراء الثالث االجتماع

)DGCA-MID/3( 
  

  )2015 ابريل 29-27 قطر، الدوحة،(
 

 مالحظات توضيحية
  

 اعتماد جدول األعمال المؤقت  : البند األول
يستعرض االجتماع ويعتمد، حسب االقتضاء، جدول األعمال 

في منطقة للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني الثالث   لالجتماع
 . الشرق األوسط

   مراجعة ومتابعة البنود االجرائية المقررة فى االجتماع السابق  البند الثاني:

-DGCAسيقوم االجتماع بمراجعة البيان الختامى الجتماع   
MID/3 النظر فى إجراءات المراجعة التى اتخذتھا الجھات ،

 حسبالمعنية وظاو الموافقة على اتخاذ لبمزيد من االجراءات 
   . االقتضاء

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

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

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

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

لزيادة كفاءة المجموعة اإلقليمية لتنفيذ وتخطيط المالحة الجوية في 
في منطقة وكفاءتھا تحسين سالمة المالحة الجوية ، ولالشرق األوسط

 الشرق األوسط. 

 مسائل سالمة الطيران  البند الخامس:
العالمي لتدقيق  "إيكاو"برنامج معلومات عن نتائج ستُقّدم لالجتماع 
المستمر واالنتقال إلى نھج الرصد ، USOAPمراقبة السالمة 

CMA ، ةالدولفي سالمة الوبرنامج SSP ، إدارة السالمةونظام 
SMS ،سيتناول االجتماع أيضاً مسائل سالمة . ووما إلى ذلك

  الطيران األخرى، حسب االقتضاء.

 مسائل أمن الطيران  البند السادس:
التي يتضمنھا االجتماع مجاالت التركيز االستراتيجية السبعة يتناول 

استراتيجية "باسم  ، المعروفستراتيجية أمن الطيرانالجديد الطار اإل
كما سيتناول قضايا أمن "، ICASS - الشاملة ألمن الطيران إيكاو

  .الطيران األخرى، حسب االقتضاء
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 المسائل البيئية  البند السابع:
البيئية ونتائج الجمعية  "يكاوإمنظمة "االجتماع على أنشطة يطّلع 

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

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

 الفني في منطقة الشرق األوسط. 

 النقل الجوي  البند التاسع:
 ق األوسط.يتناول االجتماع قضايا النقل الجوي التي تھم منطقة الشر

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

 الطيران المدني في الشرق األوسط.ھيئات للمدراء العامين ل

 أمورما يستجد من   البند الحادي عشر:
 يشملھا جدول األعمال.التي ال ضمن ھذا البند عالج المسائل تُ 

   
 

 - نتھىا -


