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 االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية 
 للتدابير القائمة على آليات السوق

 13/5/2016-11ال، ـريمونت
للتــدابير القائمــة علــى آليــات الخطــة العالميــة اســتعرام مشــروع نــ  قــرار الجمعيــة العموميــة بشــأن  :1 بند رقمال

 السوق ألغرام الطيران المدني
  للمجلس 208الموجهة إلى الدورة رقم التوصيات  :2 البند رقم

 الترتيبات اإلدارية
 (األمانة العامة)مقدمة من 

 التنفيذي الموجز
الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير اإليكاو الجتماع عن الترتيبات اإلدارية عامة ورقة العمل هذه تقدم لمحة 
وتشمل أيضا جدول األعمال والجدول الزمني المقترح وغير ذلك من  .(HLM-GMBM) القائمة على آليات السوق

 عقد هذا االجتماع. بالمعلومات ذات الصلة 
االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات  المعروضة على جراااتاإل 7في الفقرة د تر  و 

 .السوق
 

 مقدمةال -1

( HLM-GMBM) االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوقعقد نسي 1-1
 بكندا. الـبمقر اإليكاو في مونتري 13/5/2016 الموافق إلى يوم الجمعة 11/5/2016 الموافق من يوم األربعاا

الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية ن قرار عهذا االجتماع الرفيع المستوى  عقد الحاجة إلىوتنبثق  1-2
عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض خطة الذي نّص على وضع ( 4/10/2013إلى  24/9/2013)مونتريـال، 

 تقديممشروع نص قرار الجمعية العمومية بشأن هذه الخطة و الخاصة ب. وسيرّكز هذا االجتماع على المداوالت الطيران المدني
 لدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية.وذلك في إطار التحضير ل، 208 رقم توصيات إلى دورة المجلس

إلى  15.00لساعة امن  10/5/2016 جلسة إحاطة في عقداالجتماع الرفيع المستوى المذكور، ست  وقبل  1-3
القائمة على آليات السوق، وذلك على النحو  المقترحة لتدابيرلطالع المشاركين على العناصر الرئيسية بهدف إ 18.00الساعة 

 .شأنهذا الفي معلومات إضافية على الموقع ست تاح في الوقت المناسب و  .المبّين في مشروع نص قرار الجمعية العمومية
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 جدول أعمال االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق -2
أعمال االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على جدول المرفق )أ( د في ير   2-1

 .السوق آليات

 االجتماععمل لغات  -3
 .سبانيةإلالروسية واو الفرنسية و  عربية والصينية واإلنجليزيةالهي جتماع لغات عمل اال 3-1

 تنظيم االجتماع -4
 .( الجدول الزمني المقترح لالجتماعب) المرفق د فيير   4-1

ر لن قدر اإلمكان. و  بدون أوراقعقد االجتماع نسيو  4-2  .ت إلكترونيًا قبل االجتماعت طبع للتوزيع أي وثائق ن ش 

 العمل ساعات -5
 :لالجتماع ةساعات العمل المقرر فيما يلي  5-1

 12.30 – 9.30 :لى الجمعةإ األربعاا
14.00 – 17.00 

  قصيرة ةاستراحفترات مع 

 وثائق االجتماع -6
مــاع الرفيــع المســتوى االجتموقــع العمــل علــى  اتيمكــن االطــالع علــى اإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة ب عــداد ورقــ 6-1

 .MBM/Pages/default.aspx-http://www.icao.int/Meetings/HLM على العنوان التالي:
ورقــات العمــل التــي أمــا  .علــى تحــديثها يواَظــبو  علــى االنترنــتاالجتمــاع موقــع وثــائق االجتمــاع علــى  نشــروست   6-2
بجميع لغات عمـل االجتمـاع. وستصـدر الورقـات  احتفست   13/4/2016 حّدد فيقبل الموعد الم الدول والمنظمات الدوليةمها تقدّ 
 بلغاتها األصلية فقط.الموعد المحّدد ة بعد واردال

، مــا لــم ت ــت   فقــط األصــلية فستصــدر بلغاتهــا ن وجميــع ورقــات المعلومــاتو المراقبــ التــي يقــدمهاأمــا ورقــات العمــل  6-3
 .الجهات التي تقدمها النسخ المترجمة

ـــى  ةالمعروضـــ اتاإلجـــرا  -7 ـــى عل ـــدابير القائمـــة عل ـــة للت ـــع المســـتوى بشـــأن الخطـــة العالمي االجتمـــاع الرفي
 السوق آليات

 :لقيام بما يليمدعوٌّ إلى ا االجتماع 7-1
 ؛6و 5و 4و 3و 2و 1بالمعلومات الواردة في الفقرات  علماً  يحيطأن  (أ 
 ؛5الفقرة الوارد في  ساعات العمل وافق علىيأن  (ب 
، كلمـا والتعـديلعلى أساس أنه سيظل قيد المراجعـة الجدول الزمني الوارد في المرفق )ب( على وافق يأن  (ج 

 .جدول األعمالفي ضوا لزم األمر ذلك، 

— — — — — — — — 

http://www.icao.int/Meetings/HLM-MBM/Pages/default.aspx
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 االجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوقجدول أعمال 

 مقر اإليكاو، مونتريـال، كندا
 13/5/2016إلى  11

الخطــة العالميــة للتــدابير القائمــة علــى آليــات اســتعراض مشــروع نــص قــرار الجمعيــة العموميــة بشــأن  :1 البند رقم
 ليو الطيران الدألغراض السوق 

 للمجلس 208الدورة  الموجهة إلى اتالتوصي :2 البند رقم
   

 
 
 

— — — — — — — — 
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 الرفيع المستوى بشأنالجدول الزمني المقترح لالجتماع 
 لتدابير القائمة على آليات السوقالخطة العالمية ل

 مقر اإليكاو، مونتريـال، كندا
 13/5/2016إلى  11

 1 11/5/2016األربعا ، 

 ياالفتتاحالحفل  10.00 – 9.30

 عرض ورقات العمل من جانب األمانة العامة 10.30 – 10.00

 استراحة  10.45 – 10.30

 الدول والمنظمات الدولية عرض ورقات العمل من جانب  11.30 – 10.45

الخطـة العالميـة للتـدابير نـص قـرار الجمعيـة العموميـة بشـأن مشـروع مـن  6إلى  1الفقرات من مناقشة  12.30 – 11.30
 القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران المدني

 الغداا  14.00 – 12.30

الخطـة العالميـة للتـدابير مـن نـص مشـروع قـرار الجمعيـة العموميـة بشـأن  9إلى  7الفقرات من مناقشة  15.15 – 14.00
 القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران المدني

 استراحة  15.30 – 15.15

الخطـة العالميـة للتـدابير القائمـة من نص مشروع قرار الجمعية العمومية  9إلى  7الفقرات من مناقشة  17.00 – 15.30
 )تابع( على آليات السوق ألغراض الطيران المدني

 12/5/2016الخميس، 

الخطـــة العالميـــة مـــن نـــص مشـــروع قـــرار الجمعيـــة العموميـــة بشـــأن  16إلـــى  10الفقـــرات مـــن مناقشـــة  10.30 – 9.30
 للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران المدني

 استراحة  10.45 – 10.30

للتــدابير الخطــة العالميــة مــن نــص مشــروع قــرار الجمعيــة العموميــة  20إلــى  17الفقــرات مــن مناقشــة  12.30 – 10.45
 القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران المدني

                                                                 
بقاعة المؤتمرات  18.00إلى الساعة  15.00الساعة من  10/5/2016في ست عقد جلسة إحاطة ، المستوىالرفيع قبل االجتماع   1

 .3 رقم
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 الغداا  14.00 – 12.30

الخطة العالمية للتدابير القائمة علـى آليـات فقرات ديباجة مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن مناقشة  15.15 – 14.00
 السوق ألغراض الطيران المدني

 استراحة  15.30 – 15.15

الخطــة العالميــة للتــدابير القائمــة علــى آليــات الســوق مشــروع قــرار الجمعيــة العموميــة بشــأن  النظــر فــي 17.00 – 15.30
 ألغراض الطيران المدني

 13/5/2016الجمعة، 

الخطــة العالميــة للتــدابير القائمــة علــى آليــات الســوق النظــر فــي مشــروع قــرار الجمعيــة العموميــة بشــأن  10.30 – 9.30
 )تابع( الطيران المدنيألغراض 

 استراحة  10.45 – 10.30

الخطــة العالميــة للتــدابير القائمــة علــى آليــات الســوق النظــر فــي مشــروع قــرار الجمعيــة العموميــة بشــأن  12.30 – 10.45
 )تابع( ألغراض الطيران المدني

 الغداا  14.00 – 12.30

 للمجلس 208 رقم دورةالموجهة إلى التوصيات ال 15.15 – 14.00

 استراحة  15.30 – 15.15

 )تابع( للمجلس 208الموجهة إلى الدورة رقم توصيات ال 17.00 – 15.30

 

 —انتهـى  —


