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٣٨تقرير عن البند  38-1   
 

  العسكري/التعاون المدني: من جدول األعمال ٣٨البند 
نتائج ، المقدمة من المجلس، والتي تتضمن معلومات بشأن A37-WP/12نظرت اللجنة في ورقة العمل    ١- ٣٨

إلى  ١٩في مونتريال في الفترة من  لمنعقداالعسكري، /المنتدى العالمي إلدارة الحركة الجوية المعني بالتعاون المدني
٢١/١٠/٢٠٠٩ .  
، المقدمة من بلجيكا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء A37-WP/85واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢- ٣٨

، )يوروكنترول(اللجنة األوروبية للطيران المدني، والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية فيه، ومن الدول األعضاء في 
العسكري، وتشجع الدول على تنفيذ /بشأن التعاون والتنسيق المدني إرشاديةوتطلب ورقة العمل من اإليكاو وضع مواد 

  . االستخدام المرن للمجال الجوي
العسكري في مجال إدارة /و قد وضعت مواد إرشادية بشأن التعاون المدنيإلى أن اإليكااللجنة  وأشارت  ٣- ٣٨

، وأنها تعتزم القيام بحملة تشتمل على تنظيم خمس )ICAO-NET(نت  –الحركة الجوية، وهي متاحة على شبكة اإليكاو 
  . العسكريين/ركاء المدنيينبدعم من الش العسكري خالل الخطة الثالثية المقبلة/حلقات عمل إقليمية تتناول التعاون المدني

وأعربت اللجنة عن تأييدها لمفهوم االستخدام المرن للمجال الجوي، وأشارت على وجه التحديد إلى أهمية   ٤- ٣٨
كما جرى اإلعراب عن الدعم للجهود التي . الوصول المنصف والمتوازن للمستعملين المدنيين والعسكريين للمجال الجوي

  . العسكري/عية الدول في ما يتعلق بالفوائد التي يحققها التنسيق والتعاون المدنيتبذلها اإليكاو لزيادة تو
العسكري يبذالن ما وسعهما لكي يتكلل /ها في مجال التعاون المدنيءوأقرت اللجنة كذلك بأن اإليكاو وشركا  ٥- ٣٨

عن كثب مع مقدمي خدمات المالحة  ويتوقف األمر على الهيئات الحكومية التي تتعامل. العسكري بالنجاح/التعاون المدني
الجوية والسلطات العسكرية من أجل توفير اإلرادة السياسية، ووضع الترتيبات المؤسسية، والتقريب بين السلطات  المدنية 
والعسكرية على المستويات الوطنية، ووضع أهداف لألداء، ووضع التدابير العملية والتشغيلية، وأخيرا تنفيذ التغييرات 

  . وبة إلنجاح هذا التعاونالمطل
، )س(لمرفق ا، A36-13من جدول األعمال، وافقت اللجنة على إدخال تعديل على القرار  ٤٤وفي إطار البند   ٦- ٣٨

  .A37-WP/366العسكري، على النحو المشار إليه في ورقة العمل /بشأن التعاون المدني
  

  ـ انتهـى ـ




