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

 
) 2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر،   

 
   

المسائل اإلدارية :  ثالثالبند ال

المھمات في إقليم الشرق األوسطتنفيذ تقديم المساعدة في عقد االجتماعات و   

  (ورقة مقدمة من السكرتارية)

 الموجز

يتمثل الھدف من ھذه الورقة في مواجھة التحديات التي تعترض عقد بعض االجتماعات و المھمات 

ط، و ت رق األوس يم الش ي إقل دخول كمف يرات ال دار تأش عوبة إص ي ص ا ف ديات غالب ذه التح ن ھ

  للمشاركين، بمن فيھم موظفي منظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو). 

  .وارد في الفقرة الثالثة ادناه اإلجراء المقترج في  االجتماع 

 

 المقدمة  .1

الدولة التنسيق مع يستدعي عقد االجتماعات و المھمات في إقليم الشرق األوسط   .1.1

في مكتب االيكاو اإلقليمي للشرق األوسط). و لقد شكل إصدار تم عقد االجتماع  المستضفية (حتى لو

 تأشيرة الدخول لبعض المشاركين تحديا كبيرا في كثير من الحاالت. 
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 المناقشة  .2

يرغب االجتماع في الإلحاطة بأن التأخير في إجراءات التأشيرة أو رفض إصدارھا   .2.1

نظمتھا أخرى  نقص في عدد الحضور في أحداثأو  حداثالحاالت أدى إلى تأجيل بعض األفي بعض 

 في آن واحد.  االيكاو أو النتيجتين 

 

ن الوكالة االقليمية لرصد الحركة بأفي ھذا الصدد، يرغب االجتماع في اإلحاطة   .2.2

االجتماع األول الصعوبات التي واجھھا دعت إلى القلق إزاء  )MIDRMAة للشرق األوسط (يالجو

فبراير  12-10)، المنعقد في القاھرة، مصر في ANSIG/1تطبيق أنظمة المالحة الجوية (لفريق عمل 

و ذلك خالل القيام بمھمات الرصد القائم على النظلم العالمي لتحديد المواقع  ، سيما مع الجمارك2015

)GMU( ،) مثال عدم سماح الجمارك لموظفي الوكالة االقليميةMIDRMA(  بالدخول إلى البلد

مھمات الرصد القائم على النظلم العالمي لتحديد  مصحوبين بالمعدات و الوحدات الضرورية لتنفيذ

). لھذه األسباب، كرر االجتماع األول لفريق عمل تطبيق أنظمة المالحة الجوية GMUالمواقع (

)ANSIG/1(  تنفيذوإلقليمية لتخطيط المجموعة عشر لاالجتماع الرابع االستنتاج الذي َخلُص إليه 

 . )MIDANPIRG/14سط (وألق الشرالجوية في المالحة ا

  

 تنفيذ أيه مھمات متعلقة بالرصد القائم على النظلم العالميترتيبات :       37/14االستنتاج 

 لتحديد المواقع 

، )GMU( متعلقة بالرصد القائم على النظام العالمي لتحديد المواقع مھمات قبل القيام بأية  

  يتعين القيام بالخطوات التالية: 

للدولة ) MIDRMAالوكالة االقليمية لرصد الحركة الجوة للشرق األوسط (إبالغ   . أ

 ة؛ العضو في مجلس اإلدارة المعني

و يتعين على الدولة العضو في مجلس اإلدارة القيام بالترتيبات الضرورية مع   . ب

، الجمارك و CAAالسلطات المختصة على المستوى الوطني (ھيئة الطيران المدني 

 مھمة فريق الوكالة اإلقليميةذلك لتسيير السلطات األمنية، و ما إلى ذلك) و 

)MIDRMA(.  
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ما سبق، حث االجتماع األول لفريق عمل تطبيق أنظمة المالحة الجوية  الىاستنادا   .2.3

)ANSIG/1 الدول على تطبيق مقتضيات االستنتاج المذكور أعاله و اتفق على لفت نظر االجتماع (

الموضوع إلى ھذا  )DGCA– MID/3(الثالث لمدراء الطيران المدني في إقليم الشرق األوسط 

  التخاذ اإلجراء المالئم.

 

 االجتماع  المطلوب مناإلجراء  .3

 يدعى االجتماع إلى:   .3.1

استكشاف السبل و الوسائل الكفيلة بتيسير إصدار تأشيرات الدخول في الوقت   . أ

 األحداث التي تنظمھا االيكاو؛ ومھمات الرسمية للمشاركين في الالمناسب 

 

مقتضيات االستنتاج و حث الدول على اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتطبيق   . ب

لجوية المالحة اتنفيذ وإلقليمية لتخطيط اعشر للمجموعة لالجتماع الرابع  37/14

  ).MIDANPIRG/14(سط وألق الشرافي 

        

 إنتھى

 


