
DGCA-MID/3-WP/13  
07/04/2015 
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) 2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر،   

 
     

  السالمة الجوية :خامسالبند ال
  

  RSOOدراسة 
  

  من السكرتارية)(مقدمة 
 

  الموجز

استراتيجية إلنشاء  بإنشاء المتعلقةھذا المستند يوضح نتائج الدراسة 
التابعة ACAC دوللل RSOO(s)  المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة

منظمة ايكاو إقليم الشرق و) ACACللھيئة العربية للطيران المدني (
المقر في  RSOO(s) ، وفقا الستراتيجية إنشاء)ICAO MID الوسط(

للمدراء العامين لھيئات الطيران المدني في منطقة الشرق  نياالجتماع الثا
 DGCA-MID2) (.األوسط

  
 .3اإلجراءات المتخذة من قبل االجتماع مبينة في الفقرة 

 

 
 :مقدمة .1

 
  منظمة ايكاوو) ACACالعربية للطيران المدني (التي عقدتھا الھيئة  ندوةالقدمت  .1.1

ACAC/ICAO استراتيجية إلنشاء 2012، في الرباط في ديسمبر ،RSOO. 
 2012االستراتيجية، في ديسمبر   DGCA-MID2واجتماع  ACACأقر المجلس التنفيذي لدول  

 ACACدول  ICAOأيضا على أن تدعم  DGCA-MID/2على التوالي. وافق اجتماع  2013ومايو 
 .RSOOفي إجراء دراسة 

 
، بتعيين استشاري. ويوضح ھذا المستند أھم نتائج ھذه 2015يناير بدأ العمل على الدراسة في  .1.2

 الدراسة.
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 المناقشة: .2
  
، ومن IATAو  ICAOأجريت الدراسة على أساس معلوماتي من عدد من المصادر، تشمل  .2.1

وشمال إفريقيا (دول الشرق األوسط ICAO MIDو  ACACاالستبيانات التي تم إرسالھا إلى دول 
MENAستبيانات على أسئلة حول إنشاء ). احتوى أحد االRSOO  وطلب االستبيان اآلخر الدول

 ).SSPبتوفير معلومات حول تطوير وتنفيذ برنامج السالمة المحلي في ھذه الدول (
 

ً اتم .2.2 ، تم إرسال RSOOمع المنھج التدريجي المتفق عليه والمقرر كجزء من استراتيجية  شيا
من أجل الحصول على التزامھم  MENA وشمل إفريقيا استبيان مبسط إلى دول الشرق األوسط

العراق، األردن، تضم ھذه الدول البحرين، مصر، بالدراسة. أتمت ثالث عشرة دولة ھذا االستبيان. 
الكويت، المغرب، عمان، قطر، السعودية، السودان، تونس، اإلمارات العربية المتحدة واليمن. وبالتالي 

د جزئيا على تحليل اإلجابات من الدول على االستبيان. قام االستشاري أيضا إن نتائج الدراسة  كانت تعتم
 .SSPبتحليل نتائج االستبيان المرسل إلى كل دول الشرق األوسط ألغراض قياس حالة التطور وتنفيذ 

 
التقرير المبدئي للدراسة التي أعدھا االستشاري وبالتالي تم  ICAOو ACACراجعت دول  .2.3

حول النتائج األولية  ACAC/ICAOصيات/ المقترحات على ورشة عمل عرض مجموعة من التو
 24- 23للدراسة حول إنشاء منظمات اإلشراف على السالمة اإلقليمية، والمنعقدة في الرباط، المغرب، 

 . تم دمج التقرير النھائي عن الدراسة مع األخذ في االعتبار نتائج ورشة العمل.2015مارس 
 

قد أوضحت  MENA وشمال إفريقيا أن دول منطقة الشرق األوسط يلقي التقرير الضوء على .2.4
، وأن التحليل الذي تم إجراؤه في ھذه الدراسة يؤكد على ھذه الحاجة. RSOOتماما حاجتھا إلى إنشاء 

، GASPو  RASGsخلصت الدراسة أيضا إلى أنه في إطار العمل الكلي ألھداف السالمة الخاصة بـ 
. توفر SSPھو مساعدة الدول األعضاء فيه في تطوير وتنفيذ  MENA RSOOفإن الھدف األولي لـ 
MENA RSOO  أيضا بناء على طلب كل دولة، المساعدة في تنمية وتحسين إمكانيات إشراف الدول

 على السالمة، حل نقاط القصور في اإلشراف على السالمة وتحقيق االلتزام بمتطلبات السالمة الدولية.
 

بناء على  RSOO، فقد تم التوصل إلى إنشاء MENA RSOOلقانوني لـ فيما يتعلق باإلطار ا .2.5
 الطابع القانوني. RSOOمذكرة تفاھم تلزم كل الموقعين عليھا وتمنح 

 
من مدير، أربع خبراء فنيين بدوام  RSOOفيما يخص الھيكل التنظيمي، فمن المقترح أن تتكون  .2.6

الدول األعضاء واالستشاريون المعينون  كامل وموظف دعم واحد، باإلضافة إلى موظفي فني ترشحه
 لدول األعضاء.الجمعية العمومية لمجلس مكون من  RSOOبعقود قصية األجل، كما ومتى يلزم. يحكم 

 
تكون المساھمات المالية الموزعة بنسب متساوية على الدول األعضاء، ھي المصدر المبدئي  .2.7

. SSPمساعدة الدول لتطوير وتنفيذ  فيما يخص RSOOلتمويل الخدمات المشتركة والجوھرية لـ 
الخدمات المقدمة في مجال اإلشراف على السالمة، حسب الطلب، يتم تمويلھا من الرسوم المحتسبة على 
الدولة المتلقية. تشمل المصادر األخرى المنح المصرفية والمساھمات المالية من الدول المانحة، 

 ، وغيرھا.المنظمات اإلقليمية والدولية، مصانع الطائرات
 

تم التوصل أيضا إلى أن كال من خطة العمل والخطة المالية تحتاجان للتطوير من أجل دعم إنشاء  .2.8
RSOO .وعملياتھا 
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، والتي يتوقع أن يبدأ RSOOتحدد الدراسة خطة للعمل للقيام بالخطوات التالية إلنجاز إنشاء  .2.9
. يعتبر التوقيع على خطاب النوايا من مديري عموم الدول المستعدة 2017بحلول يناير  RSOOعمل 

 ، خطوة ھامة في خطة العمل.RSOOلاللتزام بعملية إنشاء 
 

من المقترح أن تقوم خمس دول على األقل بالتوقيع على خطاب النوايا من أجل البدء في عملية  .2.10
لى خطاب النوايا بتكوين اللجنة التوجيھية، تكون مھمة كل اإلنشاء. يقوم مديرو عموم الدول الموقعة ع

منھم التصديق على اإلنجازات التي يقدمھا االستشاري. يجب أن تشمل اإلنجازات األساسية األطر 
والمستندات المصاحبة لھا مثل خطط العمل والخطط  MENA RSOOالقانونية والتنظيمية والمالية في 

ستوى لمراجعة المھام (مكونة من كبار مسئولين الطيران المدني في الدول المالية. تقوم قوة عالية الم
المشاركة) واإلنجازات قبل التصديق عليھا من قبل اللجنة التوجيھية. يتطلب األمر مبلغ يقارب 

. ويمكن الحصول على ھذا المبلغ من أي مصدر RSOOدوالر أمريكي لتمويل إنشاء  150.000
 ات التي يدفعھا أعضاء اللجنة التوجيھية.ممكن بما في ذلك المساھم

 
 MENAوكذلك األنشطة المستقبلية المقترحة وخطة العمل إلنشاء  RSOOمقترحات دراسة  .2.11

RSOO ) موضحة في عرض تقديمي منفصل على باور بوينتPPT.( 
 

  :إلجراء المطلوب من االجتماعا .3
 

 تمت دعوة االجتماع إلى ما يلي: .3.1
 

 .RSOOمراجعة وإقرار نتائج دراسة   ) أ

 MENA RSOOتشجيع الدول على التوقيع على خطاب النوايا المتعلق بإنشاء   ) ب
 في أقرب وقت ممكن لإلسراع في المشروع.

 
 
 
 

  -أنتھى  -
 

  
  
  
  
 


