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  والثالثون ةبعالساالدورة  —الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها: من جدول األعمال ٤٦البند رقم 

  بشأن تحذيرات وتفادي الرماد البركاني على النطاق العالمي االيكاو الرائدة دجهو

  )األمين العامة من قدممورقة (

  الموجز التنفيذي
تعطي هذه الورقة فكرة عامة عن اإلجراءات التي اتخذتها االيكاو لمعالجة تهديد سحب الرماد البركاني للطيران منذ 

وتقدم الورقة أيضا معلومات .  سبب اختالال كبيرا في الحركةأن ثار مؤخرا بركان ايافيااليوكول في آيسلندا الذي 
عن اإلجراءات المتخذة، باإلضافة إلى الترتيبات القائمة بموجب رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية، على 

  .المستوى اإلقليمي والعالمي كجزء من دورها الرائد في سالمة الطيران
ة الموافقة على أن تستمر االيكاو في االضطالع بدور رائد في مواصلة تطوير يرجى من الجمعية العمومي  :اإلجراء

رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية وفي تنسيق الجهود الحراز تقدم في المسائل بالغة األهمية المتعلقة 
   .انيبالرماد البركاني التي تعالجها فرقة العمل الدولية المنشأة مؤخرا والمعنية بالرماد البرك

األهداف 
  :االستراتيجية

  .A االستراتيجي ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف

 ٢٠١١ية المقترحة للفتـرة مـن   الموارد لألنشطة المشار إليها في هذه الورقة مدرجة في الميزان  :اآلثار المالية
   .٢٠١٣لى إ

 Doc 9691, Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds  :المراجع
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 المقدمة -١

نتجت عن حاالت تعرض الطائرات لرماد بركاني فوق اندونيسيا، أنشأت  ١٩٨٢استجابة لوقائع خطيرة في عام  ١-١
وفي إطار .  الدوليةالمنظمات االيكاو رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية، الذي أمكن عن طريق تعاون الدول وعدد من 

خدمات  جراءاتوإالطرق الجوية الدولية، تم إعداد مجموعة من التعديالت للمالحق الصادرة عن االيكاو رصد البراكين تحت 
المالحة الجوية لتحسين توافر المعلومات المتعلقة بالرماد البركاني من أجل المالحة الجوية الدولية إلى جانب المواد اإلرشادية 

البركاني لكشف وتتبع وتوقع حركة   أحكام تتعلق بتعيين تسعة مراكز الخطارات الرماد وكان أحد المعالم الهامة هو ادخال.  المالئمة
ويمكن الحصول على معلومات عن أعمال االيكاو واسعة .  ية لمجاالت مسؤوليتهامحب الرماد البركاني توفر حاليا تغطية شبة عالس

ناجحة للغاية في توفير المعلومات للمشغلين لتفادي الرماد في   تعتبرالتي كانت  ،النطاق بشأن الرماد البركاني طوال العقدين الماضيين
على  International Airways Volcano Watch Operations Groupالغالف الجوي خالل الحدث الذي شهدته آيسلندا، وذلك بموقع 

وتمثل أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على .  aim/met/iavwopsg/-http://www2.icao.int/en/anb/met: االنترنت بالعنوان التالي
فعالية رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية في االفتقار لتعريف للعتبات التي ستشكل مستويات مقبولة لتركيز الرماد البركاني 

المجال الجوي الملوث، المعترف بأنه معلومات حاسمة منذ إنشاء رصد البراكين تحت الطرق الجوية  لعمليات الطائرات المأمونة في
غير أنه، نظرا الحراز قليل من التقدم لحل هذه المسألة طوال األعوام العشرين الماضية كان من الواضح أنه من .  الدولية

 .المصلحة الضروري أن تبذل االيكاو جهودا إضافية باالشتراك مع أصحاب

وما ترتب  ٢٠١٠الثوران اآليسلندي في أبريل  -٢
عليه من تدابير طوارئ اتخذت في اقليمي أوروبا 

 وشمال المحيط األطلسي

في آيسلندا  ايافيااليوكولاستجابة الختالل لم يسبق له مثيل للحركة الجوية التجارية في أوروبا بسبب ثوران بركان  ١-٢
 طائرات المأمونة في المجال الجويمن أجل عمليات ال ي، فان مسألة المستويات المقبولة لتركيز الرماد البركان٢٠١٠في أبريل 

.  الملوث اكتسبت طابعا عاجال نظرا ألن سحب الرماد البركاني غطت مساحات ضخمة من المجال الجوي لحركة جوية عالية الكثافة
و هياكل الطائرات والمحركات ومنظمو سالمة الطيران والمشغلون وسلطات األرصاد الجوية ومجتمعات البحوث ولذلك، قام صانع

بادخال عتبات تجريبية لتركيزات الرماد البركاني التي تسمح، مع مراعاة الصيانة االحتياطية المالئمة، باستئناف العمليات في بعض 
 .المناطق التي لوثها الرماد البركاني

فرقة عمل معنية بالرماد البركاني  ٢٠١٠أجل النظر في العتبات التجريبية، أنشأت االيكاو في أبريل من  ٢-٢
تسع عشرة دولة وتسع منظمات اقليمية ودولية، كلفت بمهمة إعداد مشروع شمال المحيط األطلسي تتألف من أعضاء يمثلون /ألوروبا

 يوعقدت فرقة العمل المعنية بالرماد البركان.  شمال المحيط األطلسي/وباطوارئ الرماد البركاني االقليمية ألورتعديالت لخطط 
ونتيجة لذلك، فان العتبات التجريبية التي استخدمت خالل ).  ١٠/٦/٢٠١٠إلى  ٨ومن  ١٢/٥(المحيط األطلسي اجتماعين /ألوروبا

أقرت هذه العتبات في وقت الحق  لسي،خطة طوارئ الرماد البركاني القليمي أوروبا وشمال المحيط األطاألزمة أدرجت في 
 .المجموعة األوروبية لتخطيط المالحة الجوية ومجموعة التخطيط الخاصة لشمال المحيط األطلسي

http://www2.icao.int/en/anb/met
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 فرقة عمل االيكاو الدولية المعنية بالرماد البركاني -٣

لها اختصاصات في نفس وقت بذل الجهود األوروبية، أنشأت االيكاو فرقة عمل دولية معنية بالرماد البركاني  ١-٣
لوضع إطار عالمي إلدارة المخاطر على السالمة سيتيح تحديد مستويات مأمونة لتركيزات الرماد البركاني من أجل العمليات  ١مناسبة

 .في المجال الجوي الملوث بالرماد البركاني

إلى  ٢٧من (يكاو اجتماعها األول، المنعقد بمقر اال في قامت فرقة العمل الدولية المعنية بالرماد البركاني ٢-٣
إنشاء أربعة فرق فرعية لمعالجة ب، الذي حضره قرابة مائة ممثل من الدول والمنظمات الدولية واالقليمية والصناعة، )٣٠/٧/٢٠١٠

مع (دارة الحركة الجوية ورصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية والتنسيق والعلم إالمسائل المتعلقة بصالحية الطائرات للطيران و
ولضمان المتابعة النشطة لألهداف التي يمكن تحقيقها، انتخبت .  )، على التوالي١ثمانية وثالثة وتسعة وخمسة أهداف قابلة للتحقيق

 .فرقة العمل الدولية المعنية بالرماد البركاني منسقا للبرنامج وأربعة مديرين للمشاريع

نية بالرماد البركاني مؤتمرات ربع سنوية من بعد بمشاركة تشمل المعالم القليلة المقبلة لفرقة العمل الدولية المع ٣-٣
البرنامج ومديري المشاريع األربعة، الذين سيقدمون فكرة عامة عن التقدم المحرز وسيحددون المسائل التي في نشطة من منسق 

أوروبا وشمال المحيط األطلسي الذي  ومن المهم التأكيد على أن النهج الذي اتبعه اقليما.  حاجة إلى تنسيق مع الفرق الفرعية األخرى
يستند إلى استخدام عتبات تركيز الرماد يخضع للتأكد من صحته وتقييمه من جانب فرقة العمل الدولية المعنية بالرماد البركاني ومن 

تحت الطرق الجوية السابق ألوانه كثيرا التكهن بما إذا كان يمكن تطبيق مثل هذا النهج عالميا ضمن إطار رصد االيكاو للبراكين 
 .الدولية

يرجى من الجمعية العمومية، بالنظر إلى المعلومات المقدمة في هذه الورقة ومع مراعاة أهمية وجود الرماد  ٤-٣
البركاني في الغالف الجوي، الموافقة على أنه ينبغي لاليكاو أن تواصل االضطالع بدور رائد في إحراز تقدم األنشطة الرامية 

 .مة والكفاءةلتعزيز مصالح السال

  — انتهى —

                                                        
رقة العمل الدوليـة  يمكن الحصول على اختصاصات فرقة العمل الدولية المعنية بالرماد البركاني وأهدافها التي يمكن تحقيقها وتقرير اجتماعها األول بموقع ف  ١

  .aim/met/ivatf/default.aspx-http://www2.icao.int/en/anb/met  :المعنية بالرماد البركاني على االنترنت في العنوان التالي

http://www2.icao.int/en/anb/met

