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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 

 لجنة الفنيةلا

  
  مسجالت الطيران :٢٩  رقمالبند

  تقرير عن األعمال الجارية على مسجالت الطيران

 )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

   التنفيذيالملخص

تسجيل بيانات مراعاة تطور مواصفات أجهزة  الصادر بعنوان ١٦-٣٥طلبت الجمعية العمومية في قرارها 
 أن يستأنف المجلس بأسرع ما يمكن عمله على مسجالت الطيران مستعينا بالوسائل المناسبة، وأن الطيران

  .يقدم إلى الدورة القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار
جالت الطيران، بعد انتهاء الدورة الماضية للجمعية العمومية أحرزت االيكاو تقدما في أعمالها على مس

األعمال  هويتوقع استكمال هذ.  وذلك من خالل فريق خبراء مسجالت الطيران التابع للجنة المالحة الجوية
 وأن تصبح التعديالت المقترح إدخالها على أحكام مسجالت الطيران الواردة في ٢٠٠٧سنة بحلول أواخر 

  .٢٠٠٩في سنة قابلة للتطبيق الملحق ذات الصلة 

 األهداف
  :ةالستراتيجيا

 عن طريق Aالهدف االستراتيجي في تحقيق المعلومات الواردة في هذه الورقة تساهم 
  .إعداد المواصفات الخاصة بأجهزة تسجيل بيانات الطيران

  .ال يقتضي األمر موارد إضافية  :اآلثار المالية

 )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية، Doc 9848  :المراجع
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 المقدمة -١

 أكدت الجمعية العمومية من جديد ٢٠٠٤في دورتها الخامسة والثالثين المعقودة في سنة  ١-١
على أهمية مسجالت الطيران لضمان السالمة الجوية، وسلمت بضرورة تعديل قواعد االيكاو الخاصة بهذه 

عاة تطور مواصفات أجهزة تسجيل بيانات مرا:  ١٦-٣٥الجمعية العمومية قرارها ثم أصدرت .  األجهزة
بالوسائل  وطلبت فيه من المجلس أن يستأنف بأسرع ما يمكن عمله على مسجالت الطيران مستعينا الطيران

المناسبة وأن يعطي أولوية لمشاكل البحث عن المسجالت واسترجاعها، ومشاكل تقادمها وعدم كفاية عدد 
وطلبت الجمعية العمومية .  البارامترات المسجلة، والحاجة إلى فرض التسجيل بالصورة في مقصورة القيادة

 .القرارأن يقدم المجلس إليها في دورتها الالحقة تقريرا عن تنفيذ ذلك 

 العمل على مسجالت الطيران بعد انتهاء الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية -٢

دأبت لجنة المالحة الجوية على التقدم في أعمالها على موضوع مسجالت الطيران، وذلك              ١-٢
 عقـد هـذا الفريـق اجتمـاعين         ٢٠٠٥ومنذ سنة   .  التابع لها " فريق خبراء مسجالت الطيران   "من خالل   

عته العامة وهو يعكف اآلن على وضع توصيات شاملة لتعديل األحكام المتعلقة بمسجالت الطيران في لمجمو
 .مالحق االيكاو ذات الصلة

وينبغي أن تقوم لجنة المالحة الجوية باستعراض أعمال فريق خبراء مسجالت الطيران في        ٢-٢
 المتعلقة بمسجالت الطيران الواردة     ، بحيث ترسل التعديالت المقترح إدخالها على األحكام       ٢٠٠٨بداية سنة   

ومن المتوقع أن تصبح هذه التعـديالت المقتـرح   .  في مالحق االيكاو ذات الصلة إلى الدول للتعليق عليها        
 .٢٠٠٩إدخالها على مالحق االيكاو ذات الصلة مطبقة في سنة 

 الخالصة -٣

خبراء مسجالت فريق "أحرزت االيكاو تقدما في أعمالها على مسجالت الطيران من خالل           ١-٣
 وأن ٢٠٠٧ومن المتوقع أن يكتمل العمل في موعد أقصاه نهاية سنة        . التابع للجنة المالحة الجوية   " الطيران

 .٢٠٠٩تصبح تعديالت أحكام مسجالت الطيران الواردة في مالحق االيكاو ذات الصلة، منطبقة في سنة 

  — انتهى —
 


