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  اجتماع شعبة التحقيق في الحوادث
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

 ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣من  مونتريال،

  ١٣ الملحق : من جدول األعمال١البند 
  ١٣الفصل السابع من الملحق : ٣-١

   ا أو أقل كيلوجرام٢٢٥٠ كتلتها تبلغبالطائرات النفاثة الخفيفة جدا التي إخطار اإليكاو 
  )األمانة العامةمقدمة من  ورقة(

  وجزمال
البدء إليكاو حتى يتسنى ل ١٣التعديالت على الفصلين الرابع والسابع من الملحق تناقش هذه الورقة 

 ٢٢٥٠كتلتها تبلغ في تلقي بيانات السالمة الجوية المتعلقة بالطائرات النفاثة الخفيفة جدا التي 
  . أو أقلاكيلوجرام

  .٣في الفقرة  جتماعاالطلوب من  الماإلجراءيرد 

  المقدمة - ١
عمليات طائرات األجرة والطائرات التجارية تستخدم الطائرات النفاثة الخفيفة جدا في أغراض من ضمنها   ١- ١

وسوف يكون لدى بعض هذه الطائرات كتلة قصوى مرخصة لإلقالع .  في المستقبل القريبهاالتي يتوقع أن يزيد عدد
 يتعين على وسيتقاسم بعضها المجال الجوي نفسه مع مشغلي النقل الجوي التجاري وس.قلأ أو ا كيلوجرام٢ ٢٥٠تعادل 
في تلقي بعض بيانات السالمة الجوية المستمدة من الطائرات النفاثة الخفيفة جدا ذات بدء الطيران المدني الدولي ال منظمة

  .قلأ أو ا كيلوجرام٢ ٢٥٠الكتلة القصوى المرخصة لإلقالع التي تعادل 
  اقشةمنلا - ٢
 وقوع ةدول أن ترسل  حوادث ووقائع الطائرات فيتحقيقال  ـ١٣ الملحق الواردة فياألحكام الحالية  شترطت  ١- ٢

اإليكاو، عندما  إلى عن الحادث أو الواقعة الخطيرة دون تأخير وبأنسب وأسرع الوسائل المتوفرة إخطاراالواقعة /الحادث
  .ايلوجرام ك٢ ٢٥٠  على الكتلة القصوى للطائرة المعنيةتزيد

 إرسـال التقريـر     ، بأمور من ضـمنها    ،الدولة التي تجري التحقيق   أن تقوم    ١٣من الملحق    ١-٧ الفقرة   شترطتو  ٢-٢
  .ا كيلوجرام٢ ٢٥٠على  لحادث ةعرضملطائرة الزيد الكتلة القصوى لعندما تاألولي إلى اإليكاو 
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 فـي   ،اإليكاو إلىحقيق تقرير بيانات الحادثة     تتي تجري ال  الدولة ال أن ترسل    ١٣ من الملحق    ٥-٧ الفقرة   شترطتو  ٣-٢
  .   كيلوجراما٢ ٢٥٠لطائرة المعرضة لحادثة على زيد الكتلة القصوى لعندما ت، أسرع وقت ممكن عمليا بعد التحقيق

 تناولت بالفعل موضوع الطائرات النفاثة الخفيفة جدا التي         ١٣استنادا إلى ما تقدم ذكره، يالحظ أن أحكام الملحق          و  ٤-٢
  .ا كيلوجرام٢ ٢٥٠  على المرخصة لإلقالع كتلتها القصوىتزيد

 تعـديل أحكـام     يلـزم في ضوء األثر الذي يتوقع أن تخلفه الطائرات النفاثة الخفيفة جدا على العمليات الجوية،               و  ٥-٢
فيفة جدا التي تبلغ    في تلقي إخطارات عن الحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات النفاثة الخ         البدء  إليكاو  يتسنى ل  كي   ١٣الملحق

  . أو أقلا كيلوجرام٢٢٥٠كتلتها القصوى المرخصة لإلقالع 

 في الفئة السابقة، ترى األمانة العامـة أنـه   واردةالوفيما يتعلق بالتقارير عن حوادث الطائرات النفاثة الخفيفة جدا     ٦-٢
تلقي هذه التقاريرأن تبدأ اإليكاو في ل ناضجة قبالنفاثة الخفيفة جدا ذ انتظار أن تصبح عمليات الطائرات ـمن المحب.  

 فـي   هماسـتخد مكن ا  وبالتالي ال ي   ةتجاريمن المصطلحات ال  " الطائرة النفاثة الخفيفة جدا   "مصطلح  ونظرا إلى أن      ٧-٢
  .في التعديل المقترح" توربينيةالنفاثة ذات المحركات ال"الطائرة فقد استخدم مصطلح اإليكاو، الصادرة عن حكام األسياق 

  اإلجراء المقترح  - ٣

 المرفق فيما يخص توسيع نطاق شروط إخطار اإليكاو بشأن  فيالوارديرجى من االجتماع النظر في التعديل   ١- ٣
  .لحوادث أو الوقائع الخطيرةل المعرضة توربينيةالنفاثة ذات المحركات الالطائرة كتلة 

- - -  - -   
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  المرفق
  ١٣فصل الرابع في الملحق التغيير المقترح إدخاله على ال

. . .  
  اإلبالغ   ـالفصل الرابع

. . .  

  إرسال اإلخطار

 عن الحادث أو الواقعة الخطيرة دون تأخير وبأنـسب وأسـرع   إخطاراالواقعة أن ترسل /على دولة وقوع الحادث   ١-٤
  :إلىالوسائل المتوفرة 

  .دولة التسجيل  )أ

  .دولة المستثمر  ) ب

  .دولة التصميم  ) ج

  .دولة الصنع  ) د

   أو تكون   كيلوجراما٢ ٢٥٠الطيران المدني الدولي، حينما تزيد الكتلة القصوى للطائرة المعنية على منظمة   )ه
  . كيلوجراما أو أقل٢٢٥٠كتلتها القصوى تبلغ  توربينيةنفاثة ذات محركات طائرة 

  

  - انتهى -

  
  


