
 لمجموعات اإلقليميةلاالختصاصات العامة 
 )RASGs( للسالمة الجوية

 العضوية -١

اعتماد مكتب منطقة  ضمنوالواقعة  ،التي تعترف بها اإليكاواألقاليم  وكذلك ،جميع الدول المتعاقدة في اإليكاو ١-١
 . المنطقة لهذه المنشْاة )RASG(هي أعضاء في المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية  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

يكون أن وينبغي . مفتوح لجميع األعضاء المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةاجتماعات باب المشاركة في  ٢-٢
 الطيران المدنيسلطة من المندوب ل أن يكون ، ويفضّ لتمثيلها اإلقليمأو  رفيع المستوى ترشحه الدولة إقليم مندوبٌ أو  كل دولةل

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

  .والقطاع مقدمي الخدماتممثلي دعم من العلى  الطيران المدني سلطةينبغي أن تحصل  ٣-٢

على للحضور بصفة مراقب  ةالمعني ةاإلقليمياإليكاو  تبامكيمكن دعوة الدول الواقعة خارج منطقة اعتماد  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 للسالمة الجويةاإلقليمية  المجموعاتاجتماعات شارك في ت

 . المجموعة اإلقليمية أعمال، عند االقتضاء، للمساهمة في ور بصفة مراقبضالجهات المعنية األخرى للح

ة التكنولوجي اتلتطور افي  كدورها ،ها المختلفةقدراتإلى قطاع ال منالجهات المعنية مشاركة ينبغي أن تستند  ٦-٢
 تقاسم الموارد. فيها بما 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
اإلقليمية  مجموعاتالللمشاركة في أعمال  ،لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةو  للطيران المدنياللجنة األوروبية و 

  الجوية. للسالمة

 اً التزامهم المشترك أساسي ُيعدّ ، و المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةكشركاء في األعضاء والمراقبون يعمل  ٨-٢
 والسالمة في جميع أنحاء العالم.التنفيذ مستوى لتحقيق النجاح في تحسين 

بالبث المباشر، إلى الحد الممكن، لتمكين  المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةاجتماعات ينبغي إذاعة  ٩-٢
 المشاركين اإلضافيين من مختلف الدول من متابعة المداوالت.
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 ترتيبات العمل -٣

 الهيكل ١-٣

تنظيم  وأساليب وكفاءةً  ةً لياعبيق الهيكل التنظيمي األكثر فبتط المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةتلتزم  ١-١-٣
 توافقهاقدر اإلمكان على  الحرص، مع منطقةفي كل  يةالتنفيذالالزم لألنشطة  عملالبرنامج  ائصاألنسب لخص االجتماعات

 . )GASPالجوية ( للسالمةالعالمية مع هذه االختصاصات وبرنامج العمل اإلقليمي والخطة 

ينطوي األمر على المجوعة اإلقليمية للسالمة الجوية. وعندما  أمينبدور يكاو اإلقليمي لإل المدير يضطلع ٢-١-٣
 ةمجموعالو  )RASG(المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية  لالضطالع بدور أمين بصفة دوريةيتناوبان ف، اثنين نين إقليمييمدير 

 هاتين المجموعتين اإلقليميتين.بين مانة األمسؤوليات االضطالع ب في التوازنلتحقيق  )PIRG(لتخطيط والتنفيذ اإلقليمية ل
تاريخ التناوب تحديد ، لتخطيط والتنفيذل اإلقليمية ةمجموعالأمين ، بالتنسيق مع اإلقليمية للسالمة الجوية ةالمجموعأمين تولى يو 
 .في هذا الشأنالمنهجية واإلجراءات الواجب تطبيقها و 

 العالمية منها سواءً  بالسالمة،لمسائل المتعلقة اب على نحو يلمّ  تنظيم المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةينبغي  ٣-١-٣
المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية  رؤساءينبغي تنسيق االجتماعات بشكل وثيق بين كما  ،ةالمعني بالمنطقة ةأو الخاص

لتسهيل  الجمع بينهمابالتعاقب أو المجموعتين اجتماعات  وينبغي عقد. العامة واألمانة والتنفيذوالمجموعة اإلقليمية للتخطيط 
 لموارد. ا خدامفي است الكفاءة التنسيق وضمان

تنتخبهم الوفود الحاضرة التي ونائب واحد أو نائبين اثنين  رئيس للسالمة الجوية اإلقليمية ةمجموعاليتولى إدارة  ٤-١-٣
وحسبما يتراءى لكل مجموعة من  ،دورة االنتخابات. ويجوز استثناءً  للسالمة الجوية اإلقليمية اتمجموع. وتحدد الدولترشحها ال

للسالمة الجوية، انتخاب نواب للرئيس أو رئيس مشارك من بين الحاضرين من ممثلي المنظمات الدولية  اإلقليمية اتمجموعال
 .واإلقليمية و/أو القطاع

يكاو الدول والمكاتب اإلقليمية لإل تنجزهااألعمال التي على  للسالمة الجوية اإلقليمية وعةالمجمتعتمد  ٥-١-٣
برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات (مثل  القائمةوالمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

والمنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع  )RSOOs(والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة  )COSCAP( للطيران
)RAIOs( (المنطقةوتشغيل عمليات إدارة السالمة في  رساءإل والقطاع . 

 هابرنامج عمل تنفيذبهدف  ةمجموعال أعمال فيفرق تساهم  تشكيلاإلقليمية للسالمة الجوية  ةمجموعلليمكن  ٦-١-٣
إال إذا ثبت بوضوح أنها قادرة على  مةالمساهِ  الفرق هذه ُتشّكلال و . دقيقةنية ف درايةمواضيع محددة تتطلب  عمل علىلكي ت

 المهام المسندة إليه ستكمليعندما  المساهم الفريق حلّ  على المجموعة ويجبالعمل المطلوب. إنجاز في  حقيقيةتقديم مساهمة 
 المهام. هذه  جدوى من استمرار هناكلم تعد  أو إذا

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

بشكل دوري، وحسب  "اإلقليمية للسالمة الجوية ةمجموعال دليل"مراجعة وتحديث  العامة األمانة تتولى ٨-١-٣
 تحقيق النتائج.  غايتهنهج ماالقتضاء، لضمان اتباع 

تاح خدمات الترجمة الفورية تُ يجب أن يكاو، اإلعمل من لغات واحدة في حالة عقد االجتماع بأكثر من لغة  ٩-١-٣
 مداوالت واعتماد التقرير. الفي جميع الحاضرين لتسهيل مشاركة 
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 أعمال تعزيزمن أجل وما إلى ذلك  ثو العمل والبح اتلتقديم ورق قطاعالدولية والالدول والمنظمات ُتدعى  ١٠-١-٣
في الموضوعات المطروحة للنظر في االكالوقت  إعطاء لضمانو . فيها المساهمة فرقوال للسالمة الجوية اإلقليمية المجموعة

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

 المكان  ٢-٣

الحضور ، لتسهيل قدر اإلمكانالمكاتب اإلقليمية، للسالمة الجوية في  اإلقليمية اتمجموعالعقد اجتماعات نت ١-٢-٣
 خارج المكتب اإلقليمي.  المجموعةالستضافة اجتماعات رئيس المجلس الحصول على موافقة  جبيو 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
اد االجتماعات مع مراعاة تيسير أقصى قدر من مشاركة الدول، كهدف ويجري اختيار أماكن انعق .المساهم فريقوال ورؤساؤها
 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 فرقوالللسالمة الجوية اإلقليمية  ةمجموعال

مؤشرات األداء  البيانات عناإلقليمية وتقديم  السالمةلخطط سق التطوير المستمر والمتضمان  )أ 
 )؛KPIsالرئيسية (

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

ل للتخفيف من حدة المخاطر مة وصنع القرارات التعاونية بشكل فعادعم تنفيذ عمليات إدارة السال )ج 
 دعم صنع قرارات السياسة العامة على مستوى الدولة؛ي مما، الجويةسالمة الالمتعلقة ب

برنامج لالمساهمة بمعلومات عن المخاطر المتعلقة بالسالمة، بما في ذلك مؤشرات أداء السالمة  )د 
مخاطر السالمة التي السالمة الوطني، وفقًا للخطة العالمية للسالمة الجوية، في إطار أنشطة إدارة 

 الدولة؛ تضطلع بها

 كافةومقدمي الخدمات و  سلطات الطيران المدنيالتنسيق، على المستوى الوطني، بين ضمان  )ه 
 قليمية والعالمية؛الخطط اإلو الخطط الوطنية  التوفيق بين، و خرىاألالجهات المختصة 

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

 الخطة العالمية للسالمة الجوية؛ وغاياتضمان تنفيذ أهداف  )ز 

  .الخطط العالمية في لتنفيذ كما هو موضحفي انهج قائم على األداء ماعتماد  )ح 
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 دور المنظمات الدولية والقطاع  ٤-٣

أن تشارك في أعمال المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية  قطاع الطيرانللجهات المعنية والشركاء في ينبغي  ١-٤-٣
التعاونية، فضًال  اتتنفيذ أنشطة مراقبة السالمة وٕادارة السالمة وعمليات صنع القرار  العمل علىمن أجل  المساهمة فيها فرقوال

وضمان  فنيةما يلزم من خبرات  ٕاتاحةو  الجويةسالمة الفيف من حدة المخاطر التي تهدد عن تحديد المتطلبات اإلقليمية والتخ
 . كفاية الموارد

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 للسالمة الجوية تقارير عن نتائج أعمالها اإلقليمية ةمجموعال تقّدم ١-٥-٣
 يكاو.العامة لإلمانة األمن بمساعدة و ) ANCالجوية (

ة الجوية (التحديات التنظيمية هيكل الخطة العالمية للسالمعن تقارير اجتماعات المجموعة  تعبرينبغي أن  ٢-٥-٣
بأهداف الخطة  نواتج أعمالهاكما ينبغي أن تربط المجموعة  التشغيلية والبنى التحتية وقياس أداء السالمة) السالمة مخاطرو 

 العالمية وغاياتها.

التحديات اإلقليمية  ُيبرزد في شكل موحّ يكاو الرئاسية لإلهيئات الإلى  المجموعة اتينبغي تقديم تقارير اجتماع ٣-٥-٣
 :ما يلي دنىكحد أتشمل  على أنوالناشئة، 

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

 وعدد الحاضرين؛ون إليها الجهات التي ينتسبقائمة المشاركين في االجتماع و  )ب 

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

السالمة المرتبطة بأهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية ومؤشراتها،  تحسينبمبادرات قائمة  )د 
 واآلليات المناسبة المستخدمة لقياس مدى فعاليتها؛

والحلول الممكنة والمساعدة  المجموعةأعضاء  بين يةالتنفيذ في األنشطةالمشتركة الصعوبات  )ه 
 ؛ةالفرعي المنطقةحسب ب ةً مصنفوالجداول الزمنية المقدرة لحلها، حسب االقتضاء،  الالزمة

لجنة المالحة الجوية تستدعي عرضها على نظر  التي المحددة تحسيناتالجراءات أو اإلتحديد  )و 
  ؛معينة، وتقديم توصيات بشأنها صعوباتأي لمعالجة  والمجلس

يكاو و/أو المكاتب اتخاذها من قبل مقر اإل التي ينبغياإلجراءات ب المرتبطةبالمسائل قائمة  )ز 
 اإلقليمية؛

بما في ذلك األولويات ، السالمةوغايات ومؤشرات  أهداف تحقيق مستوى عنقدر المستطاع  اإلبالغ )ح 
 الجوية للسالمةالخطة العالمية إلى  استناداً ، وذلك للسالمة اإلقليمية اخطتهفي  المنطقةها تالتي حدد

متابعة األداء اإلقليمي لتيسير ، مع دراسة لوحات وأدوات السالمةمؤشرات أداء وما يرتبط بها من 
 ؛رصد التقدم المحرز
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نتائج المناقشات وملخص  للتخطيط والتنفيذالمجموعة اإلقليمية مع  تنسيقها يلزمالتي بنود القائمة  )ط 
 ؛التي دارت في هذا الشأن

التي ينبغي والتوصيات التنفيذ ب المرتبطة مسائلال إلى مجلس اإليكاو بشأن الموّجهة تعليقاتالراء و اآل )ي 
يشكل  لطبعات المقبلة من الخطة العالمية للسالمة الجويةابهدف تحسين  بشأنهاإجراءات اتخاذ 
على الشواغل  السليمالتركيز  يضمن بماد أهداف وأولويات السالمة اإلقليمية بحيث تحد مستمر

 السالمة؛ الناشئة في مجال

 اتخاذها.المجموعة ة التي يتعين على برنامج العمل واإلجراءات المقبل )ك 

في االجتماع لتقديم الدعم ومن ثم اتخاذ الترتيبات المالحة الجوية)  إدارةفني من المقر ( مسؤوليشارك  ٤-٥-٣
إلى لجنة المالحة تقديم التقارير من أجل ، المجموعة اإلقليمية للسالمة الجويةورؤساء  ياإلقليم ، بالتنسيق مع المكتبالالزمة

 .تنسيقهاالستعراضها و الجوية والمجلس 

في النسخة المترجمة  تاحتُ فس ،ترجمة التقرير توٕاذا لِزمفي نهاية االجتماع.  النهائي هاتقرير  تعتمد المجموعة ٥-٥-٣
 خمسة عشر يوم عمل من اختتام االجتماع. غضون

لضوء على اإلجراءات التي للسالمة الجوية مع تسليط ا ات اإلقليميةمجموعيرسل المقر اآلراء والتعليقات إلى ال ٦-٥-٣
 اتخذتها لجنة المالحة الجوية والمجلس فيما يتعلق بنتائج اجتماعهما السابق. 

للسالمة الجوية اجتماعًا أثناء الدورة السنوية لتقديم التقارير بهدف تقديم تقرير  اإلقليمية متى لم تعقد المجموعة ٧-٥-٣
للسالمة الجوية إلى المجلس، يجب على  اإلقليمية والمجموعات يط والتنفيذللتخط اإلقليمية موحد من جانب كل من المجموعات

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

 الخطط العالمية ٤

 :بما يليللسالمة الجوية اإلقليمية مجموعة ال تضطلع، بالخطط العالميةيتعلق  فيما ١-٤

 جوانبال ) على نحو يراعيGASP, Doc 10004( الجوية للسالمةدعم تنفيذ الدول للخطة العالمية  )أ 
 لخطة العالمية ألمن الطيران) وا,Doc 9750 GANP(الجوية  للمالحةالخطة العالمية ب المتصلة

)GASeP(،  ّ؛الجهات المعنيةالين بين جميع الدول و من خالل ضمان التنسيق والتعاون الفع 

واألهداف واألولويات اإلقليمية  الجوية للسالمةللخطة العالمية تنفيذ الدول  فيرصد التقدم المحرز  )ب 
 تقديم تقارير عن ذلك؛و 

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

المخاطر المتعلقة بالسالمة  واألولويات اإلقليمية، تحديد الجوية للسالمةالخطة العالمية مع  تمشياً  )د 
، باستخدام اآلليات المحددة في الملحق التاسع هاحدت منلتخفيف ل الالزمة جراءاتاإلواقتراح الجوية 
ة أوجه معالججداول زمنية ل)، مع وضع Doc 9859( "دليل إدارة السالمة"و "إدارة السالمة" –عشر 

 ؛ القصور

 العالمية واإلقليمية. ألحكامل وفقاً  تقديم الخدماتالتحقق من  )ه 
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 األنشطة اإلقليمية -٥

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

 السالمةخطة تولى وضع وتطوير بمثابة منتدى تعاوني إقليمي يحدد األولويات اإلقليمية ويالعمل  )أ 
وأحكام الجوية  للسالمةالخطة العالمية  ، استنادًا إلىوبرنامج العمل المرتبط بها الجوية اإلقليمية

على نحو يضمن تضافر الجهود العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية وجهود القطاع اإليكاو 
 ؛لمعافي جميع أنحاء السالمة الجوية  االرتقاء بمستوىلمواصلة 

مع خطط العمل الوطنية لتخفيف حدة المخاطر التي تهدد السالمة،  وتنفيذ إعدادعملية تيسير  )ب 
ُنظم مراقبة السالمة وما تحرزه في للعناصر الحاسمة من جانب الدول عال تنفيذ الفالمستوى  مراعاة

  هذا المستوى؛ ب للنهوضمن تقدم 

 استخدام نهج قائم علىم، باستخدام المنطقةفي المخاطر الرئيسية التي تهدد السالمة الجوية رصد  )ج 
ل المرتبط بها استنادًا البيانات، وتقديم تقارير عن ذلك، مع تحديد األولويات اإلقليمية وبرنامج العم

 إلى الخطة العالمية للسالمة الجوية؛  

تحليل معلومات السالمة واألخطار التي تهدد الطيران المدني على المستوى اإلقليمي، واستعراض  )د 
 لمواجهة األخطار المحددة؛ المنطقة عّدت على مستوىخطط العمل التي أُ 

 العالمية لألحكامعلى تنفيذ الدول تؤثر التي  السالمةالتحديات اإلقليمية والناشئة في مجال تحديد  )ه 
 ؛في هذا الصددوتقديم تقارير  بفعالية لمعالجتهاوالتدابير المتخذة أو الموصى بها  ،لإليكاو

  .الدول جانبالجوية اإلقليمية والوطنية من  السالمةخطط وتنفيذ  إعدادتيسير  )و 

 الجويةالدور التنسيقي للمجموعة اإلقليمية للسالمة  -٦

 :تضطلع المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية بما يليفيما يتعلق بالتنسيق،  ١-٦

 ؛ةالمعني المنطقةفي  للتخطيط والتنفيذالمجموعة اإلقليمية السالمة مع المسائل المتعلقة بتنسيق  )أ 

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

من أجل التحسين المستمر الجهات المعنية للتنسيق والتعاون اإلقليميين بين الدول و منبر توفير  )ج 
 ،هاوعمليات نشر المستجدة التطورات بين للمواءمة مع إيالء االعتبار الواجب  ،المنطقةفي  للسالمة

 ؛وفيما بينها المناطقداخل والتنسيق 

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

العامة مانة األ، وٕابالغ الجويةسالمة الاألمنية والبيئية واالقتصادية التي قد تؤثر على المسائل تحديد  )ه 
 ؛الالزمة اتجراءاإلذلك التخاذ بيكاو لإل

 ة؛العّ إدارة السالمة بصورة ف تسمح بتطبيق مفهوموأدوات عملية تحديد أمثلة  )و 

ات المجموعة بنتائج اجتماعالمعنية ن الطيران المدني اإبالغ المديرين العامين للطيران المدني ولج )ز 
 .مين المجموعةاإلقليمية للسالمة الجوية، من خالل أ
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 المناطقالتنسيق بين  -٧

 بما يلي: الجويةتضطلع المجموعة اإلقليمية للسالمة  ١-٧

اآلليات الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك المشاركة في بواسطة  المناطقبين ضمان التنسيق  )أ 
 اتمجموعوال اإلقليمية للسالمة الجوية اتالمجموع غرض تنسيق أنشطةبعقد ناالجتماعات التي ت

 ؛ اإلقليمية للسالمة الجويةخطط الو الجوية  للسالمةالخطة العالمية و ، لتخطيط والتنفيذل اإلقليمية

 المنطقة داخلالسالمة التي تنفذها المجموعة  تحسينبمبادرات تحديد الجهات المعنية التي قد تتأثر  )ب 
  .تنسيق مع الجهات المعنيةالتصال و لال فعالة ، ووضع استراتيجيةاوخارجه

 اتمجموعالجميع رؤساء وأمناء لمرة كل سنتين اجتماع تنسيقي عالمي  بالترتيب لعقديكاو مقر اإل كفليت ٢-٧
 .للتخطيط والتنفيذاإلقليمية  اتوالمجموع اإلقليمية للسالمة الجوية

 نطاق االختصاصاتع يتوس ٨

ويمكن  المجموعات اإلقليمية للسالمة الجويةلعمليات  اً عالمي اً االختصاصات المذكورة أعاله أساس ُتشكل ١-٨
رئيس المجلس  يقرّ يجب أن و . الهاعمفي أكفاءة المرونة و ال، حسب االقتضاء، للحفاظ على نطاقها توسيعمجموعة  لكل
 .كملحق خاص المعنيةالمجموعة  دليلفي هذه االختصاصات  إدراجكما يجب  ،تعتمدها المجموعةإضافية اختصاصات  أي

 -انتهى  -


