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   المسائل الناشئة —المالحة الجویة من جدول األعمال:  ٣٦البند 
، المقدمة من نیبال، التي دعت إلى توفیر قواعد قیاسیة تحدد A38-WP/121استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٣٦

و ترخیص التصمیم من أجل امتثال تصمیم معدات خدمات الحركة الجویة لمبادئ أالشروط الالزمة للموافقة على الطراز 
البولیفاریة)،  - -، المقدمة من فنزویال (الجمهوریةA38-WP/243مل ورقة الع العوامل البشریة المعتمدة. واستعرضت اللجنة أیضاً 

المتعلقة بالوثیقة اإلرشادیة للترخیص لخدمات المالحة الجویة. ونظرت اللجنة في: الصعوبات التي تكتنف مثل هذه القواعد 
ضع إلى العمل واسع النطاق لدعم و  جةالقیاسیة واإلرشادات حیث ال توجد  سوابق حالیًا واحتمال إعاقة التجدید والمنافسة والحا

بعض التأیید للنیة المعرب عنها في كال هاتین الورقتین  ةمثل هذه القواعد القیاسیة عندما تكون الموارد محدودة للغایة. وكان ثم
وق سالمة ولكن اللجنة الحظت أن متطلبات المیزانیة لن تسمح بالتقدم في الفترة الثالثیة القادمة بدون منح هامة من صند

  الطیران تقدمها واحدة أو اكثر من الدول لهذا العمل.
، المقدمة من اإلمارات العربیة المتحدة، التي أوصت بالمزید من A38-WP/265استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٢-٣٦

الرامیة لزیادة قابلیة  یةالتوحید القیاسي لتبادل البیانات الرقمیة في إطار تنسیق االیكاو وتنمیتها لإلرشادات والمواد التدریب
  التشغیل البیني وتبادل بیانات الطیران. 

المقرر دخوله حیز خدمات معلومات الطیران،  -للملحق الخامس عشر )٣٧(ذّكرت اللجنة بأن التعدیل رقم   ٣-٣٦
ان وبأن هذا یحتوي على مواصفات أداء موسعة النطاق تتعلق بالتبادل الرقمي لمعلومات الطیر  ١٤/١١/٢٠١٣التطبیق في 

). AIXMالنهج تم إتباعه لعدم إعاقة التطویر المستمر لنموذج تبادل البیانات المنبثق عن نموذج تبادل معلومات الطیران (
زیادة التوحید القیاسي وقابلیة التشغیل البیني، كان هو  هدف اعتماد نموذج تبادل محدد نوالحظت اللجنة إنه في حین أ
قاعدة قیاسیة فنیة مفصلة. وفي هذا الصدد، ذّكرت اللجنة أیضًا بقرار الجمعیة العمومیة  ابقاءفسینطوي على وضع وتنفیذ و 

شغیل واألداء الذي أوصى بأنه ینبغي لمجلس االیكاو أن یشجع إعداد وتحدیث المواصفات العامة لمستویات النظم والت ٣٧/١٥
وأن یواصل البحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنیة. وبالنظر للتوصیات بالمزید من 

الطیران الرقمیة، ستحیل اللجنة هذه إلى مجلس االیكاو لكي تنظر فیها  تحسین االتساق والقابلیة للتشغیل البیني لتبادل بیانات
المزید من االنتقال من خدمة  أجل ) واالرشادات منSARPsضطلعة حالیًا بوضع القواعد والتوصیات الدولیة (فرق الخبراء الم

  ).SWIMووضع وتنفیذ إدارة المعلومات على صعید المنظومة (  )AIM) إلى إدارة معلومات الطیران (AISمعلومات الطیران (
 )A38-WP/281(اإلسالمیة)  --)، وٕایران (جمهوریةWP/192وA38-WP/190 ( تم تقدیم ورقات معلومات من الصین  ٤-٣٦

  ).WP/241ووكالة سالمة المالحة الجویة في أفریقیا ومدغشقر (
الروسي، التي قدمت معلومات مفهوم االتحاد  االتحاد، المقدمة من A38-WP/337اللجنة ورقة العمل  استعرضت  ٥-٣٦

دماج الطائرات الموجهة عن بعد في المجال الجوي الُمراقب إذاتیًا لدعم  الروسي الستخدام الشبكات المحمولة جوًا والمنظمة
لمؤتمر المالحة الجویة الثاني عشر،  ١/١٠حاطت اللجنة علما بالفوائد المحتملة للمفهوم والعالقة بالتوصیة أمدنیًا, و 

نة أن یدرس مجلس االیكاو االقتراح كجزء من المنظمة ذاتیًا. وطلبت اللج شبكات البیانات الالسلكیة - تلقائيالاالستطالع التابع 
  التنقیح المقبل لخطة المالحة الجویة العالمیة.
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