
 اإلقليمية مجموعاتلاالختصاصات العامة ل
 )PIRGs(لتخطيط والتنفيذ ل

 العضوية -١

اعتماد مكتب منطقة  ضمنوالواقعة  ،اإليكاوبها  التي تعترفاألقاليم  وكذلك ،جميع الدول المتعاقدة في اإليكاو ١-١
 . المنطقة لهذهالمنشأة  )PIRGsلتخطيط والتنفيذ (لاإلقليمية  هي أعضاء في المجموعة المعنياإلقليمي اإليكاو 

 المشاركة -٢

مستخدمي المجال الجوي والمنظمات لباإلضافة إلى الدول، ينبغي االعتراف بأهمية الدور التعاوني واالستباقي  ١-٢
 والخبرات والفرص األخرى لتقاسم الموارد. المتالحقة ةالتكنولوجي اتلتطور افي  امشاركتهنظرًا لقطاع الدولية واإلقليمية وال

كل يكون لأن وينبغي جميع األعضاء. لمفتوح  الجويةللتخطيط والتنفيذ المجموعة اجتماعات باب المشاركة في  ٢-٢
كي الطيران المدني سلطة من المندوب ل أن يكون ، ويفضّ لتمثيلها اإلقليمأو  رفيع المستوى ترشحه الدولة إقليم مندوبٌ أو   دولة

المعارف  يمتلكوناستشاريين مندوب مناوب و/أو ب االستعانةللمندوب  جوزويالدولة.  فيعملية صنع السياسات  يساهم في
 .النظرنية المطلوبة في الموضوعات قيد فال

خدمات المالحة  كمقدمي( اتالخدم مقدميممثلي دعم من العلى الطيران المدني  سلطةينبغي أن تحصل  ٣-٢
 . كجهات استشاريةالمطارات ومقدمي خدمات األرصاد الجوية، إلخ) مشغلي الجوية و 

على للحضور بصفة مراقب اإلقليمية المعنية اإليكاو يمكن دعوة الدول الواقعة خارج منطقة اعتماد مكاتب  ٤-٢
 دليل المكتب اإلقليمي. حكام أساس كل حالة على حدة ووفًقا أل

أن  ،يكاولمشاركة في اجتماعات اإلغراض األيكاو المعترف بها من قبل مجلس اإل ،لمنظمات الدوليةلينبغي  ٥-٢
دعوة  يجوزكما ذلك. القيام بعلى  اتشجيعهينبغي و ، بصفة مراقب المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذاجتماعات شارك في ت

 . المجموعة اإلقليمية أعمالالقتضاء، للمساهمة في ، عند اور بصفة مراقبضالجهات المعنية األخرى للح

ة التكنولوجي اتلتطور افي  كدورها ،ها المختلفةقدراتإلى قطاع ال منالجهات المعنية مشاركة ينبغي أن تستند  ٦-٢
 تقاسم الموارد. فيهابما  والفرص األخرى المتاحة ف وخبرات محددةار معما تمتلكه من و  المتالحقة

واللجنة األفريقية للطيران المدني  المنظمة العربية للطيران المدني خاصةيجوز دعوة لجان الطيران المدني،  ٧-٢
المجموعات اإلقليمية للتخطيط للمشاركة في أعمال  ،لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةو  اللجنة األوروبية للطيران المدنيو 

 . والتنفيذ

 اً التزامهم المشترك أساسيُيعد ، و المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذاألعضاء والمراقبون كشركاء في يعمل  ٨-٢
 التنفيذ والسالمة في جميع أنحاء العالم.مستوى لتحقيق النجاح في تحسين 

، لتمكين المشاركين قدر المستطاع المباشرالجوية بالبث للتخطيط والتنفيذ اجتماعات المجموعة ينبغي إذاعة  ٩-٢
 اإلضافيين من مختلف الدول من متابعة المداوالت. 
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 ترتيبات العمل -٣

 الهيكل ١-٣

تنظيم  وأساليب وكفاءةً  ةً لياعفبتطبيق الهيكل التنظيمي األكثر  المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذتلتزم  ١-١-٣
 توافقهاقدر اإلمكان على  الحرص، مع منطقةفي كل  يةالتنفيذالالزم لألنشطة  عملالبرنامج  ائصاالجتماعات األنسب لخص

 . )GANPلمالحة الجوية (لالعالمية مع هذه االختصاصات وبرنامج العمل اإلقليمي والخطة 

ينطوي األمر على . وعندما للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية المجوعة أمينبدور يكاو اإلقليمي لإل المدير يضطلع ٢-١-٣
المجموعة و   (PIRG) للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية المجموعة لالضطالع بدور أمين بصفة دوريةيتناوبان ف، اثنين نين إقليمييمدير 

 مانة بين هاتين المجموعتين اإلقليميتين.األمسؤوليات االضطالع ب في التوازنلتحقيق  )RASG(اإلقليمية للسالمة الجوية 
تاريخ تحديد ، اإلقليمية للسالمة الجوية اتالمجموعأمين ، بالتنسيق مع اإلقليمية للتخطيط والتنفيذالمجموعات أمين تولى يو 

 . في هذا الشأنالمنهجية واإلجراءات الواجب تطبيقها التناوب و 

 سواءً  ،بالمالحة الجويةلمسائل المتعلقة اب على نحو يلمّ للتخطيط والتنفيذ  اإلقليميةتنظيم المجموعة ينبغي  ٣-١-٣
للتخطيط المجموعة اإلقليمية ينبغي تنسيق االجتماعات بشكل وثيق بين رؤساء كما ، ةالمعني بالمنطقة ةأو الخاصمنها العالمية 
 الجمع بينهمابالتعاقب أو المجموعتين اجتماعات  وينبغي عقد. العامة واألمانةللسالمة الجوية والمجموعة اإلقليمية والتنفيذ 

 لموارد. ا خدامفي است الكفاءةمان لتسهيل التنسيق وض

ن و المندوب همتخبنأو نائبان للرئيس يواحد رئيس ونائب التخطيط والتنفيذ اإلقليمية  ةمجموعيتولى إدارة  ٤-١-٣
 .انتخاباتهادورة  اإلقليمية وتحدد المجموعةهم الدول. تالذين رشحن و الحاضر 

يكاو الدول والمكاتب اإلقليمية لإل تنجزهااألعمال التي التخطيط والتنفيذ اإلقليمية على  ةتعتمد مجموع ٥-١-٣
 . الخاصة بالمنطقةجوية المالحة الوتنفيذ خطة  تحديثلدعم تطوير و القائمة والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

 هابرنامج عمل تنفيذبهدف  ةمجموعال أعمال فيفرق تساهم  تشكيلالتخطيط والتنفيذ اإلقليمية  ةمجموعليمكن  ٦-١-٣
إال إذا ثبت بوضوح أنها قادرة على  مةالمساهِ  الفرق هذه ُتشّكلال و . دقيقةنية ف درايةمواضيع محددة تتطلب  عمل علىلكي ت

 إليهستكمل المهام المسندة يعندما  المساهم الفريق حلّ على المجموعة ويجب العمل المطلوب. إنجاز في  حقيقيةتقديم مساهمة 
 المهام. هذه  جدوى من استمرار هناكلم تعد أو إذا 

ثالثة أشهر على باالجتماع قبل للتخطيط والتنفيذ  اإلقليمية المجموعةيجب توجيه الدعوات لحضور اجتماعات  ٧-١-٣
 األقل لمساعدة الدول على التخطيط للمشاركة. 

بشكل دوري، وحسب  "للتخطيط والتنفيذ  اإلقليمية ةمجموعال دليل"مراجعة وتحديث  العامةاألمانة  تتولى ٨-١-٣
 تحقيق النتائج.  غايتهنهج ماالقتضاء، لضمان اتباع 

تاح خدمات الترجمة الفورية تُ يجب أن يكاو، اإلعمل من لغات  واحدةفي حالة عقد االجتماع بأكثر من لغة  ٩-١-٣
 مداوالت واعتماد التقرير. الفي جميع الحاضرين لتسهيل مشاركة 

 أعمالمن أجل تعزيز وما إلى ذلك  ثو العمل والبح اتلتقديم ورق قطاعالدول والمنظمات الدولية والُتدعى  ١٠-١-٣
في الموضوعات المطروحة للنظر في االكالوقت  إعطاءلضمان و . فيها المساهمة فرقوالللتخطيط والتنفيذ اإلقليمية  المجموعة

 اً أربعة عشر يومب المقرر بدء االجتماعالعمل قبل  اتع ورقإتاحة جميعلى األمين ضمان ، ينبغي مسليبشكل  اتالقرار  اتخاذو 
 فيها. على األقل للنظر
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 المكان   ٢-٣

الحضور ، لتسهيل قدر اإلمكانالمكاتب اإلقليمية، في للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية  اتمجموعالعقد اجتماعات نت ١-٢-٣
 خارج المكتب اإلقليمي. المجموعة الستضافة اجتماعات رئيس المجلس يجب الحصول على موافقة و الدول. على 

 . المجموعةاألمين العام تخصيص الموارد المالية الالزمة الستضافة اجتماعات  يكفل ٢-٢-٣

المجموعة في مكان مختلف يحدده أمين في المجموعة المساهمة  فرقاجتماعات العقد ، إذا لزم األمريجوز،  ٣-٢-٣
ويجري اختيار أماكن انعقاد االجتماعات مع مراعاة تيسير أقصى قدر من مشاركة الدول، كهدف  .المساهم فريقوال ورئيسها
 رئيسي. 

 دور الدول ٣-٣

، بدعم من مقدمي الخدمات عند الضرورة، في أعمال في الدولةالطيران المدني سلطات ينبغي أن تشارك  ١-٣-٣
 :تحقيق ما يلي المساهمة فيها من أجل فرقوالللتخطيط والتنفيذ اإلقليمية  ةمجموعال

مؤشرات األداء  البيانات عنلخطط المالحة الجوية اإلقليمية وتقديم سق ضمان التطوير المستمر والمت )أ 
 )؛KPIsالرئيسية (

الالزمة آللية  الفنيةالخبرة التي تمتلك مي بمشاركة من سلطة صنع القرار دعم برنامج العمل اإلقلي )ب 
 القرارات السياسية على مستوى الدولة؛عملية صنع دعم مما يالتخطيط والتنفيذ، 

الجهات  كافةومقدمي الخدمات و  سلطات الطيران المدنيالتنسيق، على المستوى الوطني، بين ضمان  )ج 
 الخطط اإلقليمية والعالمية؛و الخطط الوطنية  بينالتوفيق ، و خرىاألالمختصة 

 ؛الخطة العالمية للمالحة الجويةتسهيل تنفيذ أهداف وغايات  )د 

 التنفيذ داخل الدولة؛ مستوىعن بشكل منتظم تقديم التقارير  )ه 

للقواعد  وفقاً  في الخطط الوطنية لخدمات األساسية التي يتعين توفيرها للطيران المدني الدوليالتخطيط ل )و 
 ؛القياسية لإليكاو

 متعددة األطراف؛الخطابات االتفاق واالتفاقات الثنائية أو  وٕارساءتيسير إعداد  )ز 

واإلبالغ  هامنهجية اإليكاو الموحدة لتحديد أوجه القصور وتقييمأوجه القصور المحددة في من تخفيف ال )ح 
 في الوقت المناسب؛ هاعن

 ذ كما هو موضح في الخطط العالمية؛ لتنفيفي انهج قائم على األداء ماعتماد  )ط 

 ضمان إدراج األولويات اإلقليمية في خطط التنفيذ الوطنية للدول إلى أقصى حد ممكن. )ي 

 دور المنظمات الدولية والقطاع  ٤-٣

، ال سيما مستخدمي المجال الجوي والرابطات والمنظمات المهنية (مثل قطاع الطيران لمؤسساتينبغي  ١-٤-٣
االتحاد و  الخطوط الجويةاالتحاد الدولي لجمعيات طياري لمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية و لالدولي مجلس ال

للتخطيط  اإلقليمية المجموعةفي أعمال  تشاركأن  لخ)إ ،الدوليلنقل الجوي اواتحاد  رابطات مراقبي الحركة الجويةالدولي ل
، مع مراعاة التعاونية اتالقرار وعمليات صنع  المالحة الجويةأنشطة تنفيذ  ىالعمل علها من أجل فيالمساهمة  فرقوالوالتنفيذ 

 جوانب السالمة في خدمات المالحة الجوية. 
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على تحديد المتطلبات اإلقليمية وضمان تخصيص الموارد المتاحة لها  اتركيزه نصبينبغي أن ي ٢-٤-٣
 مناسب.ال شكلالب

 تقديم التقارير ٥-٣

يكاو من خالل لجنة المالحة إلى مجلس اإل نتائج أعمالهاتقارير عن للتخطيط والتنفيذ  اإلقليمية ةمجموعال تقّدم ١-٥-٣
 يكاو.العامة لإلمانة األمن بمساعدة و ) ANCالجوية (

في شكل يكاو الرئاسية لإلهيئات الإلى للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية  المجموعة اتينبغي تقديم تقارير اجتماع ٢-٥-٣
 :ما يلي أن تشمل كحد أدنى علىالتحديات اإلقليمية والناشئة،  ُيبرزد موحّ 

 )؛هوجدول أعمال تهالجتماع (مدعن ا ةموجز نبذة  )أ 

 وعدد الحاضرين؛ون إليها ينتسبالجهات التي قائمة المشاركين في االجتماع و  )ب 

 (ماذا ومتى ولماذا وكيف)؛مسوغاتها والقرارات مع وصف  باالستنتاجاتقائمة  )ج 

 الالزمةوالحلول الممكنة والمساعدة  المجموعةأعضاء  بين يةالتنفيذ في األنشطةالمشتركة  الصعوبات )د 
 ؛ةالفرعي المنطقةحسب ب مصنفةً والجداول الزمنية المقدرة لحلها، حسب االقتضاء، 

لجنة المالحة الجوية تستدعي عرضها على نظر  التي المحددة تحسيناتالجراءات أو اإلتحديد  )ه 
، بما في ذلك الحاجة إلى مقترحات معينة، وتقديم توصيات بشأنها صعوباتأي والمجلس لمعالجة 

 الدول؛ها قدمتي تالاإلرشادية تعديل األحكام العالمية والمواد ل

 ليمية؛يكاو و/أو المكاتب اإلقاتخاذها من قبل مقر اإل التي ينبغيباإلجراءات  المرتبطةبالمسائل قائمة  )و 

، بما في ذلك المالحة الجويةأهداف وغايات ومؤشرات  تحقيق مستوىعن المستطاع  قدر اإلبالغ )ز 
الخطة العالمية إلى  استناداً ، وذلك لمالحة الجويةل اإلقليمية اخطتهفي  المنطقةها تاألولويات التي حدد

لوحات متابعة األداء  ، مع دراسةرئيسية وأدواتأداء وما يرتبط بها من مؤشرات  للمالحة الجوية
 ؛اإلقليمي لتيسير رصد التقدم المحرز

التي وملخص نتائج المناقشات  للسالمة الجويةالمجموعة اإلقليمية مع  تنسيقها يلزمالتي بنود القائمة  )ح 
 ؛دارت في هذا الشأن

 ها؛حدت لتخفيف مننشطة اتحديد أوجه القصور في المالحة الجوية والجداول الزمنية أل )ط 

 اتخاذها. مجموعة التخطيط والتنفيذ اإلقليميةة التي يتعين على المقبلبرنامج العمل واإلجراءات  )ي 

الترتيبات  ومن ثم اتخاذالدعم  في االجتماع لتقديمالمالحة الجوية)  إدارةفني من المقر ( مسؤوليشارك  ٣-٥-٣
إلى لجنة المالحة  تقديم التقاريرمن أجل ، للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية المجموعةورؤساء  ياإلقليم ، بالتنسيق مع المكتبالالزمة

 .تنسيقهاالستعراضها و الجوية والمجلس 

في النسخة المترجمة تاح تُ فسالتقرير،  ترجمة توٕاذا لِزمالنهائي في نهاية االجتماع.  هاتقرير  تعتمد المجموعة ٤-٥-٣
 خمسة عشر يوم عمل من اختتام االجتماع. غضون

مع تسليط الضوء على اإلجراءات  للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية المقر اآلراء والتعليقات إلى المجموعاتيرسل  ٥-٥-٣
 التي اتخذتها لجنة المالحة الجوية والمجلس فيما يتعلق بنتائج اجتماعهما السابق.
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تقديم التقارير بهدف تقديم لاجتماعًا أثناء الدورة السنوية  للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية متى لم تعقد المجموعة ٦-٥-٣
للسالمة الجوية إلى المجلس، يجب  اإلقليمية والمجموعات للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية كل من المجموعات من جانبتقرير موحد 

على أمين المجموعة رغم ذلك تقديم تقرير عما ُأحرز من تقديم على صعيد التنفيذ، عالوة على الصعوبات التي واجهتها 
 لتضمين كل ذلك في التقرير.  المجموعة،

 الخطط العالمية -٤

 :بما يليللتخطيط والتنفيذ  مجموعة اإلقليميةال تضطلعفيما يتعلق بالخطط العالمية،  ١-٤

مع مراعاة جوانب ) ,Doc 9750 GANPالوثيقة ( "للخطة العالمية للمالحة الجوية"دعم تنفيذ الدول  )أ 
من  ،)GASeP( ) والخطة العالمية ألمن الطيرانDoc 10004 الوثيقة( "الجويةلسالمة لالخطة العالمية "

 ؛الجهات المعنيةالين بين جميع الدول و خالل ضمان التنسيق والتعاون الفعّ 

واألهداف واألولويات اإلقليمية  للخطة العالمية للمالحة الجويةتنفيذ الدول  فيرصد التقدم المحرز  )ب 
 تقديم تقارير عن ذلك؛و 

 "التكميليةاإلقليمية اإلجراءات "المستمر والمتسق للخطة اإلقليمية للمالحة الجوية و ضمان التطوير )ج 
الالزمة تعديالت ال، واقتراح بهذا الشأن) والوثائق اإلقليمية األخرى ذات الصلة Doc 7030الوثيقة (

مع يتماشى بما و المجاورة،  المناطقمع فق واعلى نحو يتالتغييرات في المتطلبات التشغيلية  لمواكبة
الخطة العالمية للمالحة ) و PANSوٕاجراءات خدمات المالحة الجوية ( القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو

 ؛الجوية

تعديالت على ما يلزم من واقتراح للمالحة الجوية الخطة العالمية تنفيذ  نتعليقات عاآلراء والتقديم  )د 
 مع الخطط اإلقليمية والوطنية؛ االتساقالخطط العالمية لمواكبة آخر التطورات وضمان 

في مجال  المحددة القصورواألولويات اإلقليمية، تحديد أوجه  الخطة العالمية للمالحة الجويةمع  تمشياً  )ه 
 ؛ معالجتهاوالجداول الزمنية لها حدت منالمالحة الجوية، واقتراح إجراءات التخفيف 

 العالمية واإلقليمية. ألحكامل وخدمات المالحة الجوية وفقاً  تجهيزاتالتحقق من توفير  )و 

 األنشطة اإلقليمية -٥

 :بما يلي للسالمة الجوية اإلقليمية المجموعة تضطلعفيما يتعلق باألنشطة اإلقليمية،  ١-٥

خطة المالحة الجوية تولى وضع وتطوير بمثابة منتدى تعاوني إقليمي يحدد األولويات اإلقليمية ويالعمل  )أ 
ذات اإليكاو وأحكام الخطة العالمية للمالحة الجوية  ، استنادًا إلىالمرتبط بهااإلقليمية وبرنامج العمل 

 ؛بهذا الموضوعالصلة 

على النحو المحدد في الخطة اإلقليمية على الدول خدمات المالحة الجوية و  ُنظموتنفيذ تيسير وضع  )ب 
 ؛ Doc 7030 الوثيقةللمالحة الجوية و 

تقديم و  المنطقةوخدمات وٕاجراءات المالحة الجوية الالزمة في  لتجهيزاتالدول  توفير مستوىرصد  )ج 
عناية التي ينبغي توجيه و  ذلكوأوجه القصور المرتبطة ب الصعوبات، وتحديد التقارير في هذا الشأن

 المجلس إليها؛
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تم  يتأوجه القصور المعالجة الدول ل جانبمن  ةوتنفيذ خطط العمل التصحيحي إعدادعملية تيسير  )د 
 ، عند الضرورة؛هاديحدت

على تنفيذ الدول لألحكام العالمية  تؤثرتحديد التحديات اإلقليمية والناشئة في مجال المالحة الجوية التي  )ه 
 ؛وتقديم تقارير في هذا الصددوصى بها لمعالجتها بفعالية والتدابير المتخذة أو المُ  ،لإليكاو

  .الدول جانبوتنفيذ خطط المالحة الجوية اإلقليمية والوطنية من  إعدادتيسير  )و 

 تنفيذ أنظمة الطيران المعقدة.ب ةبتقديم اإلرشادات المتعلقمساعدة الدول األعضاء  )ز 

 للتخطيط والتنفيذ اإلقليميةالدور التنسيقي للمجموعة  -٦

 بما يلي:للتخطيط والتنفيذ  اإلقليمية تضطلع المجموعةفيما يتعلق بالتنسيق،  ١-٦

 ؛المعنية المنطقةفي للسالمة الجوية المجموعة اإلقليمية السالمة مع المسائل المتعلقة بتنسيق  )أ 

 ؛المعنيةالجهات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول و  )ب 

من أجل التحسين المستمر لنظم الجهات المعنية للتنسيق والتعاون اإلقليميين بين الدول و منبر توفير  )ج 
وعمليات المستجدة التطورات بين  للمواءمةمع إيالء االعتبار الواجب  ،المنطقةالمالحة الجوية في 

 ؛وفيما بينها المناطقداخل والتنسيق والتشغيل البيني ها، نشر 

على يجري تنسيقها د من أن جميع أنشطة المالحة الجوية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي التأكّ  )د 
 بين الجهات الفاعلة لتفادي ازدواجية الجهود؛ نحو سليم

األمنية والبيئية واالقتصادية التي قد تؤثر على تشغيل نظام المالحة الجوية، وٕابالغ المسائل تحديد  )ه 
 ؛الالزمة اتجراءاإلذلك التخاذ بيكاو العامة لإلمانة األ

 ات المجموعةبنتائج اجتماعالمعنية ن الطيران المدني اإبالغ المديرين العامين للطيران المدني ولج )و 
 .من خالل أمين المجموعة ،للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية

 المناطقالتنسيق بين  -٧

 بما يلي:للتخطيط والتنفيذ  اإلقليمية تضطلع المجموعة ١-٧

اآلليات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك المشاركة في بواسطة  المناطقبين ضمان التنسيق  )أ 
 اتالمجموعو  للتخطيط والتنفيذ اإلقليمية اتالمجموعغرض تنسيق أنشطة بعقد ناالجتماعات التي ت

واإلجراءات  للمالحة الجوية خطط اإلقليميةالو الخطة العالمية للمالحة الجوية و  ،اإلقليمية للسالمة الجوية
 ؛ اإلقليمية التكميلية

المجموعة غير الرسمية و  ينطغير الرسمية، مثل مجموعة جنوب األطلالمجموعات ضمان التنسيق مع  )ب 
خدمات لتنسيق المجموعة غير الرسمية جنوب المحيط الهادئ و خدمات الحركة الجوية في لتنسيق 

التواصل مجاالت المنسق واالنتقال السلس عبر  خطيط التلضمان  المحيط الهادئالحركة الجوية في 
  اإلقليمية.

المجموعات جميع رؤساء وأمناء لمرة كل سنتين اجتماع تنسيقي عالمي لعقد  بالترتيبيكاو مقر اإل كفليت ٢-٧
 .اإلقليمية للسالمة الجوية اتوالمجموع اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ
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 نطاق االختصاصاتع يتوس -٨

لكل ويمكن  المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذلعمليات  اً عالمي اً االختصاصات المذكورة أعاله أساس ُتشكل ١-٨
أي رئيس المجلس  يقرّ يجب أن و . الهاعمفي أكفاءة المرونة و ال، حسب االقتضاء، للحفاظ على نطاقها توسيعمجموعة 

 .خاصكملحق  المعنيةالمجموعة  دليلفي هذه االختصاصات إدراج كما يجب  ،تعتمدها المجموعة إضافيةاختصاصات 

 

 -انتهى  -

 


