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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  أجهزة التسجيل في الطائرات :٢٩البند رقم 

   تتقرير عن ضرورة حث الدول المصنعة بإلزام الشركا
   كجم بااللتزام ٥٧٠٠ أكبر من  يالمصنعة للطائرات ذات أقصى وزن إقالع

  األولالجزء - الواردة بالملحق السادس FDRبمواصفات 

  )جمهورية مصر العربيةمقدمة من (

  الملخص التنفيذي
 والتى ٥٧٠٠ أكبر من ي المصنعة للطائرات ذات أقصى وزن إقالعتضرورة حث الدول المصنعة بإلزام الشركا

 الجزء األول-  الواردة بالملحق السادسFDR  بااللتزام بمواصفات ١/١/٢٠٠٥صدرت لها أول شهادة صالحية بعد 
 كجم والتى صدرت لها أول شهادة ٧٠٠٠ حتى  كجم٣١٨٠التي يزيد وزنها االقالعي عن رات الهليكوبتر وكذلك للطائ

  .الجزء الثالث – بالملحق السادس  الواردةFDR بااللتزام بمواصفات ١/١/٢٠٠٥صالحية بعد 

األهداف 
  :اإلستراتيجية

 عـن طريـق إعـداد       A يجي االسـترات   تحقيق الهدف  يفورقة   هذه ال  يتساهم المعلومات الواردة ف   
  .FDRالمواصفات الخاصة بأجهزة تسجيل 

  . األمر موارد إضافيةيال يقتض  :اآلثار المالية
  الجزء األول-الملحق السادس  :المراجع

   الجزء الثالث-الملحق السادس
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 مقدمةال - ١

  الطائرات ١- ١
ـ الجزء األول -فإن المتطلبات الحالية للملحق السادس DFDR  بالنسبة للـ ١-١- ١ د فقـط علـى أقـصى وزن    تعتم

  كجم ٥٧٠٠ عن   يقالعر عن عدد الركاب، حيث تلزم جميع الطائرات التي يزيد وزنها اإل           ـرات بغض النظ  ـإقالعي للطائ 
 . Type IA=77 Parameters من النوعDFDR  جهاز بتركيب ) ١/١/٢٠٠٥(والتي تصدر لها أول شهادة صالحية بعد 

 لها أول   تو التي صدر  )  كجم ٥٧٠٠(عن  ي  قالعاإلالتي يزيد وزنها     جديدةالطائرات  تم تسجيل العديد من ال     ٢-١- ١
 .بالسجل المصري أقصى عدد ركاب مسموح لها هو تسعة ركاب وذات ) ١/١/٢٠٠٥(شهادة صالحية بعد 

 تبين أن تلك األجهزة تسجل عدد مـن المعـامالت و لكنهـا ال تحقـق                 (DFDR)بعد تحليل قراءات جهاز      ٣-١- ١
يل تلك الطائرات   شغ المنتجة لتلك الطائرات أوضحت الشركة أنه عند ت        اتعدة مخاطبات مع الشرك     وبعد    الدوليةمتطلبات  ال

 (DFDR) بخصوص الــ  (FAR 91.609&FAR135.152)بالواليات المتحدة األمريكية فإنها تتوافق مع التشريعات الفيدرالية 
ط على الطائرات التي يزيد عدد ركابها عـن         فق (DFDR)حيث أنها تعتمد على عدد الركاب فقط ، حيث يلزم تركيب جهاز             

 .تسعة ركاب

 فإنه يستلزم تنفيذ تعديالت جوهرية تـؤثر  (Type IA)وأنه لكي يتم تسجيل جميع المعامالت المطلوبة لتحقيق  ٤-١- ١
اء ، و ال يمكن استيف(STC) و تستلزم إصدار Type Certificate Data Sheet الخاصة بها  البيانات النوع وقائمةشهادة على

 .جميع المتطلبات في الوقت الراهن للصعوبات الفنية العديدة

 فيمـا   (ICAO)وجود هذا االختالف في التشريع للدول المصنعة للطائرات جعل من الصعب تنفيذ متطلبات               ٥-١- ١
 إلى كثرة منح االسـتثناءات  يركاب مما يؤد) ٩( كجم و يقل عدد ركابها عن ٥٧٠٠يتعلق بالطائرات التي يزيد وزنها عن       

التي تعطى انطباع بعدم جدية سلطات الطيران المدني في تنفيذ التشريعات الصادرة منها أو توقف نشاط هذه النوعيـة مـن        
 .الطائرات

 الهليكوبتر ٢- ١

تعتمد فقـط    4.9.1.7& 4.9.4الجزء الثالث البند -فإن المتطلبات الحالية للملحق السادس DFDR  بالنسبة للـ  ١-٢- ١
 التي يزيد وزنهـا      الهليكوبتر لى أقصى وزن إقالعي للطائرات بغض النظر عن عدد الركاب، حيث تلزم جميع الطائرات             ع

 DFDR  جهاز  بتركيب١/١/٢٠٠٥ صدرت لها أول شهادة صالحية بعد      ي كجم والت  ٧٠٠٠ حتى    كجم ٣١٨٠االقالعي عن   
 .Type IV A=36 Parametersمن النوع 

ـ   FAA متطلبات ات بالواليات المتحدة األمريكية فإن    رـ تلك الطائ  لـشغيعند ت  ٢-٢- ١  ي تعتمد علـى عـدد الكراس
 .) معامل٢٥ فيلزم ي كرس٢٠ معامل فقط أما أكثر من ١٥ يلزم ي كرس١٠:١٩(

 . معامل فقط١٥ يلزم Item 3.715   JAR.OPS-3  متطلبات فإن أوربايف تلك الطائرات شغيلعند ت ٣-٢- ١

 .يظمة الدولية للطيران المدنوقدمت تلك الدول إختالفات بذلك للمن ٤-٢- ١
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 فيمـا   (ICAO)وجود هذا االختالف في التشريع للدول المصنعة للطائرات جعل من الصعب تنفيذ متطلبات               ٥-٢- ١
 صدرت لهـا أول شـهادة       ي كجم والت  ٧٠٠٠ حتى    كجم ٣١٨٠ عن   يالتي يزيد وزنها االقالع     الهليكوبتر يتعلق بالطائرات 

كثرة منح االستثناءات التي تعطى انطباع بعدم جدية سلطات الطيران المدني فـي              مما يؤدى إلى     ١/١/٢٠٠٥صالحية بعد   
 .تنفيذ التشريعات الصادرة منها أو توقف نشاط هذه النوعية من الطائرات

 الخالصة - ٢

 بـااللتزام  ٥٧٠٠ أكبر من ي المصنعة للطائرات ذات أقصى وزن إقالعتحث الدول المصنعة بإلزام الشركا   ١- ٢
– ردة بالملحق السادس بغض النظر عن الحد  األقصى لعدد الركاب طبقا لمتطلبات الملحق الـسادس                الوا FDRبمواصفات  
 .الجزء األول

ـ   الهليكوبتر المصنعة للطائراتتحث الدول المصنعة بإلزام الشركا     ٢- ٢  ٣١٨٠ عـن  يالتي يزيد وزنها االقالع
 الواردة بـالملحق    FDRاللتزام بمواصفات   با ١/١/٢٠٠٥ كجم والتى صدرت لها أول شهادة صالحية بعد          ٧٠٠٠ حتى   كجم

 .الجزء الثالث– السادس

 أو

 لتراعى فئة الطـائرات     الجزء األول   –  الملحق السادس  يالواردة ف و  سالفة الذكر   تعديل المتطلبات  يالنظر ف  ٣- ٢
 .ركاب) ٩(و يقل عدد ركابها عن كجم ٥٧٠٠ لها عن يأقصى وزن إقالع يزيد يالت

 . الجزء الثالث- فى الملحق السادس الواردةو الفة الذكر سالنظر فى تعديل المتطلبات ٤- ٢

  ى ـــ انته


