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

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

 المسائل اإلدارية  :الثالثالبند 

  في الشرق األوسطالطيران المدني هيئات العامين لمدراء الدليل اجتماعات 

 )السكرتاريا مقدم من( 

 موجزال

الطيران هيئات العامين لمدراء الدليل اجتماعات اعتماد تهدف هذه الورقة إلى استعراض وتحديث و
 .المدني في الشرق األوسط

  .2الفقرة في مبّين االجتماع هذا المطلوب من اإلجراء 

 المراجع

 .الطيران المدني في الشرق األوسطدليل اجتماعات المدراء العامين لهيئات ): أ(التذييل  -

  
 مقدمة .1

، الطيران المدني في الشرق األوسطدليل اجتماعات المدراء العامين لهيئات ) أ(يتضمن التذييل  .1.1
من أجل مساعدة الدولة المضيفة والمكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي وضع 

 أساسًاالدليل غطي يو .جتماعاتهذه االفي الشرق األوسط في العملية التحضيرية لعقد " إيكاو"
 :المسائل التالية

 األهداف والمقاصد. 
 االستضافة. 
 المشارآة. 
 عقد االجتماعات. 
 إدارة االجتماعات. 
 اللغة. 
 جدول األعمال. 
 الجدول الزمني لالجتماع. 
 التحضير لالجتماع. 

 جتماعاالطلوب من الماإلجراء  .2
اعتماد دليل اجتماعات المدراء العامين لهيئات استعراض وتحديث و االجتماع مدعو إلى .2.1

 ).أ(، على النحو المذآور في التذييل الطيران المدني في الشرق األوسط
------------ 
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  )أ(التذييل 

  اجتماعات المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطدليل 

  

  األهداف والمقاصد .1

يتيح ما . الرسميةطابع فريد نظرًا لطبيعته غير العامين لهيئات الطيران المدني ب مدراءيتميز اجتماع ال
بأي جانب من جوانب آل المسائل المتعلقة هيئات الطيران المدني مناقشة في للمدراء العامين أو التنفيذيين 

آما . بانفتاح وصراحة، ويسهل التعاون الثنائي واإلقليمي في مجاالت االهتمام المشترك الطيران المدني
عالقات فرصة توطيد أواصر الجميع هيئات الطيران في المنطقة منح يمثل هذا المنتدى رابطًا أساسيًا ي

  . ودعمها أنشطة الطيران المدني في المنطقةتنسيق ل

تتمثل أهداف ومقاصد اجتماعات المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط بما 
  :يلي

 طيران المدنياستعراض وتبادل المعلومات بشأن المسائل المهمة في مجال ال.  
 شطة الطيران المدني في المنطقةتعزيز تنسيق أن.  
  المجموعة اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية في الشرق األوسطاستعراض عمل 

MIDANPIRG ،لشرق األوسطللسالمة الجوية في امجموعة اإلقليمية الو RASG-MID.  
 والمهمة بالنسبة للمنطقة ،ركوضع نقاط عمل محددة في المجاالت ذات االهتمام المشت.  
 توفير التوجيه والتناغم والتنسيق الشامل لتنفيذ المعايير واإلجراءات في المنطقة.  
  من أجل تنسيق القضايا المهمة في الوقت ، "إيكاو"لمنظمة الطيران المدني الدولي متابعة األمانة

 .المناسب وبشكل منظم

   

  االستضافة .2

  .األوسط هذا االجتماع آل سنتين تطوعًا وبالتناوبتستضيف دول منطقة الشرق 

  

  المشارآة .3

ها التي يعتمد ةالخمس عشر وسطاألالعامين أو التنفيذيين وممثلين عن دول الشرق  مدراءيضم االجتماع ال
، الكويت، األردن، العراق، إيران ،مصر ،البحرين(في الشرق األوسط " إيكاو"المكتب اإلقليمي لمنظمة 

ومع ذلك، ). واإلمارات العربية المتحدة، اليمن، سوريا، السودان، السعودية، قطر، عمان، ليبيا، لبنان
اجتماعات  سكرتاريامهمة  "إيكاو"منظمة ناط بوت .يكاو دوره المهم الرئيسيلإل يظل للمكتب اإلقليمي

بعة النهائية لنقاط العمل والمتا ،الوثيق بتخطيط وإجراء االجتماع ا، باإلضافة إلى ارتباطهالمدراء العامين
  . التي يضعها آل اجتماع

هم عندما يسفي هذه االجتماعات من حين آلخر، ويجوز دعوة دول من خارج الشرق األوسط للمشارآة 
  . اتاالجتماعإثراء ذلك في 

من قبيل االتحاد العربي للنقل الجوي  ،لمنظمات الدولية واإلقليميةتوجيه دعوات منتظمة ل ويمكن
AACO والهيئة العربية للطيران المدني ACAC  واالتحاد الدولي للنقل الجويIATA  واالتحاد الدولي

ويمكن للدولة . بصفة مراقبالمدراء العامين لحضور اجتماعات ، IFALPAلجمعيات الطيارين 
  . المضيفة دعوة منظمات أخرى إذا دعت الضرورة
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مثل ، الدولةتلك لف الوآاالت والمنظمات القائمة في مشارآة مختالقرار بشأن الدولة المضيفة تخذ آما ت
  . والخطوط الجوية الوطنية، حسب االقتضاء ،وسلطات المطارات ،ممثلي مقدمي خدمات المالحة الجوية

أو " إيكاو"إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عادة دعوة توجه الدولة المضيفة  :مالحظة
  . للحضور آضيف شرف، أمينها العام

  

  عقد االجتماعات .4

إعداد " إيكاو"يجب على الدولة المضيفة وبالتنسيق مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي 
، لطيران المدني في الدولة المضيفةهيئة االمدير العام ليوّقعه أن ، على خطاب انعقاد االجتماعوتوجيه 
  . إلى جميع المشارآين، قبل تسعين يومًا من تاريخ االجتماعويوجهه 

لخطاب االنعقاد أن يتضمن جدول األعمال المؤقت لالجتماع، مع مالحظات توضيحية لمساعدة تعّين ي
  . المشارآين في االستعداد لالجتماع

ونشرة  ،قائمة الفنادقإعداد " إيكاو"لمنظمة بالتنسيق مع المكتب اإلقليمي  ،وينبغي على الدولة المضيفة
  . وإرفاقها بخطاب االنعقاد ،تحوي معلومات إدارية وغيرها من المعلومات المفيدة

ومناسبة ألعضاء جذابة  أن تكون أسعار الفنادقيفّضل : إلقامة الوفود في الفنادقخاصة أسعار  -مالحظة
م وتنقالتهم بين االجتماعات وفود وزياراتهالحرآة ويسهل  ،وذلك يجنبنا الصعوبات اللوجستية. الوفود

  . والفعاليات، وغيرها

 

  إدارة االجتماعات .5

على  المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط اجتماعاتتنظم بروتوآوالت 
  :النحو التالي

وينتخب المدير العام لهيئة الطيران . رئيس ينتخبه الممثلون الذين عينتهم الدول األعضاءيديرها   )أ 
ينتخب نائب الرئيس من قبل آما . المدني في الدولة المضيفة أو ممثله، آتقليد، رئيسًا لالجتماع

  . الممثلين المذآورين
  . مهمة سكرتير االجتماعيتولى المدير اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في القاهرة،   )ب 

 
  :اللغة .6

ظل تومع ذلك، . اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية المستخدمة في صياغة الوثائق وتسيير االجتماعات
وفي هذه الحال، ينبغي . األخرى آلغة ثانية خاضعة لقرار الدولة المضيفة "إيكاو"إمكانية استخدام لغة 

، واتخاذ الترتيبات )اإلنجليزية واللغة األخرى(للدولة المضيفة التأآد من إتاحة جميع الوثائق باللغتين 
الالزمة لضمان الترجمة والترجمة الفورية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة األخرى وبالعكس أثناء 

  ). المناقشات(االجتماعات 

 

  جدول األعمال .7

  . جدول األعمال المؤقت لالجتماع) الدولة المضيفة(يضع السكرتير، بالتشاور مع الرئيس 

مالحظات التماسًا ل ،المالحظات التوضيحية مع خطاب االنعقادمرفقًا بويعمم جدول األعمال المؤقت 
  . توقعينالمشارآين الم
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إقليمية أن تقترح إدراج بنود إضافية في جدول / عند افتتاح االجتماع، يجوز ألية دولة أو منظمة دولية
  . األعمال، وتقبل هذه االقتراحات إذا وافقت عليها غالبية الدول الحضور

  :يورهنًا بموافقة االجتماع، يجب أال يختلف جدول األعمال آثيرًا عن التال ،توحيد األسلوبوسعيًا إلى 

  .اعتماد جدول األعمال )1
  .انتخاب الرئيس ونائب الرئيس )2
  .)ال ينطبق على االجتماع األول(مراجعة ومتابعة نقاط العمل الناشئة عن االجتماع السابق  )3
  .ةياإلدارالمسائل  )4
  .مسائل المالحة الجوية )5
  .مسائل سالمة الطيران )6
  .مسائل أمن الطيران )7
  .البيئية مسائلال )8
  .التعاون الفني )9

  .الجويالنقل  )10
  .انعقاد االجتماعات المقبلةموعد ومكان  )11
  .ما يستجد من أمور )12

  

  الجتماعبرنامج ا .8

يومي لالجتماع بالتنسيق مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الطيران المدني برنامج ينبغي للدولة المضيفة إعداد 
قائمة يتضمن  ، بحيثاليومي على المشارآين أثناء التسجيلبرنامج وينبغي توزيع ال. "إيكاو" الدولي

المعلومات أوراق العمل، اق ورأمناقشة / تقديمي حفل افتتاح، عرض(آل جلسة بفعاليات تفصيلية 
لمناسبات االجتماعية، إن وجدت، مثل للبرنامج اليومي أن يوضح اينبغي آما ). وغيرهاوالعروض، 

  .وما شابهالمآدب واالستراحات و ،الثقافية والزيارات ومشاهدة معالم المدينة نشطةاأل

  

  التحضير لالجتماع. 9

لجنة تنظيمية فيما بعد  تشّكلو ،منّسقًاالمضيفة آفاءة التنظيم وإدارة االجتماع، تعين الدولة حرصًا على 
 هم، بالتعاون الوثيق مع المكتب اإلقليميملتنسيق مختلف األنشطة المرتبطة باستضافة هذا الحدث ال

  . ، بحيث تحل أية قضية طارئة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة"إيكاو"لمنظمة 

  :يتمثل الحد األدنى من متطلبات استضافة االجتماع بما يلي

لخدمة عدد من المشارآين يتراوح ) بما في ذلك مكبرات الصوت(اجتماعات مع مرافقها  قاعة  )أ 
  .مندوبًا 60-50بين 

  .وفقًا لعدد حضور الدولة المضيفة قد يتغير عدد المشارآين :مالحظة
  .تحوي آلة ناسخة عالية القدرة ،غرفة سكرتاريا متاخمة  )ب 
  .يوتر وطابعةجهاز آمب  )ج 
  .وطباعًةتحدثًا نجليزية اللغة اإلسكرتيرة تجيد / سكرتير  )د 
 ).على األقل" إيكاو"ألمانة منظمة ( ًاأو السلكيخط اتصال بشبكة اإلنترنت سلكيًا   )ه 
  .لمشارآيناتسجيل مكتب   )و 
  .رصاصوأقالم وأقالم آّراسات   )ز 
  .جهاز عرض فيديو مع شاشة وقلم مؤشر  )ح 
  .لفترتي استراحة يوميًا اتترتيب  )ط 
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إلى  ،قامة في الفنادقبما في ذلك تذاآر الطيران واإل ،الدولة المضيفة ترتيبات االجتماعتولى ت :مالحظة
لمنظمة المكتب اإلقليمي لما ال يقل عن أربعة من موظفي  ،جانب خدمات االستقبال والمساعدة في المطار

  . ، آندامونتريال في" إيكاو"المكتب الرئيسي لمنظمة في القاهرة وموظف من  "إيكاو"

  -  انتهى -

 


