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  االجتماع الرابع للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق األوسط
DGCA-MID/4  

  )2017أكتوبر  19- 17(مسقط، سلطنة ُعمان 
 

  المسائل اإلدارية  : الثالثالبند 

  الشرق األوسط في الطيران المدني عمومالمواد التوجيهية النعقاد اجتماعات مدراء 

  )السكرتاريا من مقدم(

  لخصم

طيران ال ومعمالهدف من هذه الوثيقة هو مراجعة المواد التوجيهية النعقاد اجتماعات مدراء إن 
 .االقتضاء حسب ها،وتحديثالمدني في منطقة الشرق األوسط، 

  .3في الفقرة  مبيّناالجتماع  هذا المطلوب من اإلجراء

  
  مقدمة   - 1

البلد المضيف والمكتب اإلقليمي لمنظمة تم إعداد المواد التوجيهية لمساعدة كٍل من لقد  1.1
مدراء الطيران المدني في منطقة في التحضير النعقاد اجتماعات  الطيران المدني الدولي "ايكاو"

 :، والتي تتناول بالدرجة األولى ما يليالشرق األوسط
  

 والغاياتاألهداف  - 
 االستضافة - 
 المشاركة - 
 انعقاد االجتماعات - 
 إدارة االجتماعات - 
 اللغة - 
 األعمال جدول - 
 الجتماع؛ واجدول  - 
 لالجتماع.ات التحضير - 

  



DGCA-MID/4-WP/3 
 -2 - 

 

 

  المناقشة   - 2

ي الشرق األوسط  عموماالجتماع الثاني لمدراء  خاللتم لقد      2.1 دني ف ران الم اق الطي االتف
ى الواجببشأن الوثائق  قسًما خاًصاالتوجيهات  أن تتضمنعلى ضرورة  دراء  عرضها عل اجتماعات م

ل  ،الطيران المدني في الشرق األوسط د أوراق العم ة وتحدي ة مراجع ي سيتموالتي تصف آلي ديمها  الت تق
ى ترّك بحيث ،االجتماعات المستقبلية لمدراء الطيران المدني في الشرق األوسط إلى ز بشكل أساسي عل

ة والتحدياتاإلستراتيجيات اإلقليمية، والمشاريع، وأوجه القصور الشائعة،  ذلك أوجه ، القائم اون وك التع
ذا الصدد،ذات مجاالت الالثنائي واإلقليمي في  ي ه د االهتمام المشترك. وف ى أن يكون  فق اق عل م االتف ت

ل  ي الشرق األوسط قب دني ف ران الم الموعد النهائي لتسليم أوراق العمل الخاصة باجتماعات مدراء الطي
  ) صفحات.3تماع، وأال تزيد األوراق المقدمة عن ثالث (انعقاد االجموعد ) من 1شهر واحد (

ي فقد وفي هذا السياق أيًضا،      2.2 دني ف ران الم دراء الطي اني لم اع الث ي االجتم اق ف م االتف ت
ام الم رورة قي ى ض ط عل رق األوس او"الش دولي "ايك دني ال ران الم ة الطي ي لمنظم ب اإلقليم الل كت  خ

د المضيف ،االجتماعات المستقبلية د من أ ،وبالتنسيق الوثيق مع البل ة  ال تكرربالتأك ل المقدَّم أوراق العم
  ).ACACفي إطار عمل الهيئة العربية للطيران المدني ( المنجزة بالفعللالجتماع األعمال 

ه بعلًما  اإلحاطة مدعو إلىاالجتماع     2.3 ى وأن رغم منعل ة  ال ز كاف ة لتعزي ود المبذول الجه
ة  فإن بعض المسائل تتم معالجتها الجهود،وتجنب ازدواجية  التعاونأواصر  من من وجهات نظر مختلف

إن فضالً عن ذلك، والهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة ايكاو. قبل كٍل من  او ف ة ايك ال تشارك منظم
ات ي اجتماع ذي ف س التنفي دنيل المجل ران الم ة للطي ة العربي الي، ، لهيئ ن فوبالت م يك ان ل ق باإلمك تحقي

  ).7- 8فقرة الااللتزام التام بالشرط المذكور أعاله (

ا      2.4 م كم ى  تسليطت ديالتالضوء عل ي  التع واد  ةالُمنقَّح النسخةاإلضافية المقترحة ف للم
  .(أ)الملحق التوجيهية النعقاد اجتماعات مدراء الطيران المدني في الشرق األوسط في 

  اإلجراء   - 3

ة  - الضرورة هحسبما تقتضي–مراجعة وتحديث في االجتماع  قد يرغب    3.1 واد التوجيهي الم
ك (أ)الملحق في الواردة الطيران المدني في الشرق األوسط  عمومالنعقاد اجتماعات مدراء  ي ذل ا ف ، بم

  ).7-8(إجراء التعديالت الالزمة على الفقرة 
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