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 المسائل اإلدارية :ثالثالبند ال
 

  األوسط لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرقالمواد اإلرشادية لعقد اجتماعات المدراء العامين 
 

  السكرتارية)  مقدم من(
 

 الموجز

ديث، حسب االقتضاء،  تعراض وتح ى اس ة ال ذه الورق ادية تھدف ھ واد اإلرش الم
لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق اجتماعات المدراء العامين  الخاصة بعقد

ط ائج األوس ار نت ذ باالعتب ع األخ اع ، م انياالجتم ات  الث امين لھيئ دراء الع للم
 الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

  
  
  
 

 مقدمة .1
 

تم وضع المواد االرشادية لمساعدة كل من الدولة المضيفة والمكتب اإلقليمي لمنظمة (ايكاو) في  .1.1
، وتُعنى بشكل رئيسي اجتماعات المدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطالتحضير لعقد 

 فيما يلي:
 

 األھداف والغايات -
 االستضافة  -
 المشاركة -
 عقد االجتماعات -
 إدارة االجتماعات -
 اللغة -
 جدول األعمال -
 برنامج االجتماع؛ و -
  التحضير لالجتماع -
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 المناقشة .2

 
التأكيد على قيام   للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط الثانياالجتماع أعاد   2.1

المدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة مدير ھيئة الطيران المدني في الدولة المضيفة برئاسة اجتماع 
، وبناء عليه تم االتفاق على حذف البند المتعلق بانتخاب رئيس االجتماع ونائب الرئيس، من الشرق األوسط

، كما لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطلمدراء العامين ل جدول أعمال كافة االجتماعات المستقبلية
لھيئات الطيران المدني في اجتماعات المدراء العامين عقد االرشادية الخاصة بالقسم السابع من المواد  تم تعديل

 .منطقة الشرق األوسط
 

الثاني على   منطقة الشرق األوسطللمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في وافق االجتماع الثاني   2.2
لھيئات العامين متعلقاً بالوثائق التي ستعرض على اجتماعات المدراء اً أن تتضمن المبادئ التوجيھية قسمضرورة 

 ، يتضمن وصف آلية استعراض واختيار أوراق العمل التي ستقدم الىالطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
بحيث يكون التركيز ، لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطلمدراء العامين االجتماعات المستقبلية ل

ركة والتحديات والتعاون الثنائي والمشاريع وأوجه القصور المشتاإلقليمية بشكل رئيسي على االستراتيجيات 
أن الموعد النھائي لتقديم أوراق الى االجتماع  أشار، في نطاق المصالح المشتركة. وفي ھذا اإلطار واإلقليمي

قبل انعقاد ينبغي أن يكون  لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطالعمل الجتماعات المدراء العامين 
 وأال تتجاوز أوراق العمل الثالثة أوراق.احد و االجتماع بشھر

 
إقليم الشرق األوسط أن مكتب منظمة (ايكاو) في ) من المواد االرشادية 8.7الفقرة ( أشارت  2.3

 منھا التي تحتاجتلك تحديد لتذييل/ملحق كل ورقة عمل على حدة حول  ينبغي أن ينسق مع الدولة المضيفة
 بحسب أھمية مضمونھا. جمةالى تر

 
التغييرات اإلضافية المقترحة مشار اليھا في النسخة المنقحة من المواد االرشادية الخاصة بعقد   2.4

 في التذييل (أ).الموجودة ، لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق األوسطاجتماعات المدراء العامين 
  

 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3
  

اجتماعات المدراء المواد االرشادية الخاصة بعقد الى مراجعة وتحديث  بحسب االقتضاءاالجتماع مدعو،   3.1
  ، الموجودة في التذييل (أ). منطقة الشرق األوسطلھيئات الطيران المدني في العامين 

  
  
 


