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 الخامسة والثالثون الدورة — الجمعية العمومية
 يةناللجنة الف

 الطيرانخطة االيكاو العالمية لسالمة  :٢٤  رقمالبند

  المتعلقة بنظمالمواصفات اعداداألخذ بالحسبان 
 تسجيل بيانات الطيران

 ١) فرنسامقدمة من(

                                            
  والروسية واالسبانيةالفرنسية االنجليزية والنسخاليكاك قدمت ا ١

 ملخص
استخدام نظم تسجيل بيانات  وستعادةتجربة فرنسا األخيرة فيما يتعلق با الوثيقة تقدم هذه
تلك المسجالت للبيانات ضمن اطار  مواصفاتبالمتعلقة  اتتحسينالر بوهي تذكّ.  الطيران

 وتقترح استئناف العمل في . (EUROCAE)  لمعدات الطيران المدنياألوروبيةالمنظمة 
لواردة بها اذلك الميدان بغية النهوض بالقواعد القياسية ذات الصلة والممارسات الموصى 

 . ١٣ و٦ لحقينفي الم

 .٤في الفقرة  الجمعية العمومية االجراء المعروضيرد و

 مقدمـة -١

 العالم بغض في جميع أرجاءالى تقليل عدد الحوادث تقليال كبيرا لسالمة الطيران خطة العالمية الترمي  ١-١
يرمي الى النظر في أسباب حوادث ث الثالالنقاط األساسية ولهذا الغرض فان واحدا من .  النظر عن حجم الحركة الجوية

يجب التصدي لها بغية تقليل عدد ومعدالت الحوادث تحديدا أفضل وسالمة معينة للفي العالم بغية تحديد مشاكل الطيران 
 .على السواء

عن الحوادث بما في ذلك فعلية يستهل التحقيق في األسباب التي تؤدي الى حصول الوقائع بجمع معلومات و ٢-١
 حسموبينما ال ت.  المسجل الصوتي لمقصورة القيادة ومسجالت بيانات الطيرانجالت بيانات الطائرات من استعادة مس

ع، فانها على الرغم من ذلك عندما تكون متوفرة تشكل مصدرا ائحدوث الوقامكانية تحديد أسباب ب مومالة عالبيانات المسج
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ة أو أن تكون كبيرالطيران يمكن أن يتطلب موارد انسانية وفنية ت بيانابيد أن استعادة مسجالت .  أوليا أساسيا للمعلومات
 .ات المسجلة غير كاملة أو يصعب قراءتهابيانال

 حدود المسجالت الحالية -٢

 صعوبة البحث ١-٢

فان جزئي المسجالت يمكن أن للصدمة تحت التأثير العنيف يبين المثال األخير لكارثة شرم الشيخ أن  ١-١-٢
ألف متر تحت مستوى سطح مقدار ذاته صعوبة جهود البحث عندما تكون المسجالت مغمورة بويبين هذا المثال .  ينشطرا
 آليةويمكن أن يسهل ادراج .  وهناك أيضا أمثلة على تحطم المسجالت بفعل النيران التي تندلع اثر االصطدام.  الماء
 .  من استعادتهاطرد

 تقادم الطراز ٢-٢

.  د طرق التسجيل الحالية من تفسير التسجيالتكن أن تعقّيمويوجد في جهاز التسجيل جهاز آلي، ولكن  ١-٢-٢
كندا لسالمة النقل بأن ، أوصى مجلس ١٩٩٨ لعام ١١١وبعد التحقيق الذي أجري في تحطم طائرة سويس اير الرحلة 

 صيةالتو" ( والقدرة على فهمهاتتخذ السلطات التنظيمية باالتفاق مع صناعة الطيران اجراءات لتعزيز جودة المسجالت"
A03-06 "(مواصلة "ذات الشرائط المغناطيسية بغية  الطيران باكتشاف عيوب مسجالت الطيران تسجالوشرع مجلس م

موضوع أيضا بأن يدرس المجلس  AIG/99وأوصى االجتماع ".  ذات موثوقية أعلىتوثيق ضرورة استبدالها بنظم 
 .الطيران ذات الشرائط المغناطيسيةاستبدال مسجالت 

 امتراتنقص البار ٣-٢

من مسجالت بيانات أن تؤخذ عيناتها ينبغي رامترا ا ب٣٢الى الملحق السادس ) د(تحدد االضافة  ١-٣-٢
وغالبا ما .  هم جزئي فقط لألحداثف طنا أو أكثر والتي غالبا ما تسمح ب٢٧ة تبلغ كتلتها االقالعية  في طائرالطيران

التوصية(دا في واحدة من توصياته مجلس سالمة النقل في كنن ذلك يقتضي التحليل المستفيض المزيد من البيانات كما بي 
A03-07(. 

 تسجيل الفيديو ٤-٢

تبينت أهمية تسجيالت الفيديو لمقصورة القيادة في العديد من التحقيقات حيث أنها تسلط الضوء بسرعة  ١-٤-٢
 التي ل للتحقيقاتطوم تحليل ن فان هذه المعلومات قد استخرجت م،وفي الوقت الحالي.  على بعض أعمال طاقم الطيران

 فان المكتب ٢٠٠٠في يوليو  F-BTSCلذا واثر حادثة طائرة الكونكورد .  استبعاد الشكمن أجل كافية دائما ال تكون 
 الطيران بغية تقديم تسجالمبأن تضع االيكاو جدوال زمنيا محددا لمجلس "الفرنسي للتحقيق في أمن الطيران قد أوصى 

 مجلس سالمة النقل قدمو".   على متن الطائرة التي تضطلع بالنقل العامالطيرانلرحلة الفيديو مقترحات لوضع مسجالت 
ات مجلس سالمة النقل توصي( مجلس سالمة النقل الكندي أيضا الى أربعة توصيات مشابهةالجوي الوطني األمريكي و

 . ) سبيل المثالعلى09 و A03-08وتوصيات مجلس سالمة الطيران 31 و A00-30الوطني األمريكي 
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 التقدم المحرز -٣

  لمعدات الطيران المدني األوروبيةعمل المنظمة  ١-٣

كجودة التسجيل ومقاومة النيران، ( محددة مواصفاتالى مسجالت يجب أن تستند التطورات الفنية لل ١-١-٣
 . عبر تقديم مكان العمل للخبراءمواصفات بوضع هذه الةوتساهم المنظم).  الخ

الطيران المدني التابعة للمنظمة خبراء من صناعات الطيران وسلطات  ٥٠ وتجمع مجموعة العمل ٢-١-٣
ى األدن تتعلق باألداء التشغيلي مواصفات هذه المجموعة وثيقة للأصدرت ٢٠٠٣وفي مارس .  وهيئات التحقيق عبر العالم

 ).ED-112الوثيقة (لمسجالت الطيران 

 :  ما يليمواصفاتوتشمل هذه ال

  الطاردةالمسجالت 
 تجهيز الطاقة المستقلةذات ت مسجالال

 ) للطائرة٨٨زيادة عددها الى (قائمة جديدة بالبارامترات 
 مسجالت الفيديو

 مسجالت وصلة البيانات
 مسجالت مشتركة

 زيادة مقاومة المسجالت للنيران

  المالحة الجويةعمل مجلس مسجالت الطيران التابع للجنة  ٢-٣

 العديد من بنود العمل تبلوري نهاية هذا االجتماع وف.  ٢٠/١١/١٩٩٨اجتمع المجلس آلخر مرة في  ١-٢-٣
 المتعلقة مواصفاتمعدات الطيران والاعطاء األولوية الستعراض قائمة بارامترات المنظمة األوروبية ل"شملت ضرورة 

 هذه فيو".  بمسجالت الطيران ذات مجهزات الطاقة المنفصلة والستبدال مسجالت الطائرات في الطائرات الحالية
 . المنظمة األوروبية لمعدات الطيران ٥٠ عملال مجموعة تشرف عليهرحلة فان برنامج عمل المجلس الم

مسجالت الطيران ذات الشرائط المغناطيسية طراز تقادم عن اعتمدت مجموعة الخبراء أيضا تحليال  ٢-٢-٣
 . برامج تحليل بيانات الطيرانمواصفاتعالوة على تحديث 

 المجموعة تنتظر تعيين ما فتئتو.  القيام بعملهم ومتابعتهوبات في واجه هؤالء الخبراء بعد ذلك صع ٣-٢-٣
على وجه لم تتمكن المجموعة  و. جتماعاتانعقاد االسرعة  الذي أثر على األمر ٢٠٠١أمينا عاما للمجلس منذ عام 

  .المنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدنيالخصوص من النظر في الوثيقة التي أعدتها 
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 المعروض على الجمعية العموميةاالجراء  -٤

   :لقيام بما يليتدعى الجمعية العمومية ل ١-٤

  .التأكيد على أهمية مسجالت الطيران من أجل تحسين سالمة الطيران )أ 

اعتماد مشروع قرار يرد في المرفق بغية تسريع تطوير التوصيات والقواعد القياسية المطبقة على تلك  )ب 
 .النظم
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 المرفق
  A35/20 العمومية الجمعيةقرار  مشروع

  A35/20 القرار

  المتعلقة بنظم تسجيل بيانات الطيراناعداد المواصفاتلألخذ بالحسبان 

 ان الجمعية العمومية

  .في العالم بأسرهالطيران المدني ضمان سالمة في  في الهدف األساسي للمنظمة المتمثل تنظراذ 

 .ق هذا الهدفيساهم في تحقيالقواعد القياسية  أن انشاء واذ تعتبر

 . بأهمية مسجالت بيانات الطيرانواذ تعترف

 . تلك النظماعداد مواصفات بضرورة واذ تسلم

 فانها
مسجالت الطيران بأسرع وقت ممكن وأن يعطي أولوية للمشاكل  على المجلس باستئناف عمله بشأن تشير -١

ارامترات المسجلة وضرورة وضع مسجالت الفيديو  النظم واستعادتها وتقادمها ونقصان عدد البتلكالناجمة عن البحث عن 
  .في مقصورة القيادة

بشأن تنفيذ القرار للجمعية العمومية  الدورة القادمة يقدم الى المجلس تقريرا عن الى المجلس أن طلبت -٢
 .الراهن

  ـ انتهى ـ


