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COM 13/12  
دوات جدیدة لمواجهة حاالت ألوالصناعة  الیكاواإعداد 

  انتشار الرماد البركاني في المستقبل
، وهو فریق متعدد التخصصات شكلته منظمة "الرماد البركانيبفریق العمل الدولي المعني إن " — ٢٦/٦/٢٠١٢ ،یالمونتر

ثوران بركان ایافیاالیوكول في شهر أبریل من عام في وقت الطیران المدني الدولي (االیكاو) في إطار األنشطة التي قامت بها 
 مجموعة من األدوات العملیة والتوصیات التي تستطیع أن تخفف إلى حد كبیر من تأثیر حاالت النشاطقد أّعد ، ٢٠١٠

  ي المستقبل.فالبركاني على عملیات الطیران الدولي 
فریق العمل المذكور في المقر الرئیسي لالیكاو.  وهي  مؤخرا رضت هذه األدوات الجدیدة خالل االجتماع األخیر الذي عقدهوعُ 

خطط الطوارئ التي تشمل دلیال جدیدا به إرشادات متخصصة عن العملیات الجویة في حاالت وجود الرماد البركاني، ونموذج ل
الجدیدة الالزمة والنظم تستطیع أن تنفذها هیئات إدارة الحركة الجویة، ومجموعة من التوصیات المتعلقة بالتكنولوجیات 

تستخدم األقمار أو محمولة على متن الطائرات  وأأرضیة  سواء كانت أجهزةألغراض أجهزة الكشف عن الرماد البركاني 
  الصناعیة.

وشدد السید ریمون بنجامان األمین العام لالیكاو على أن "التحدیات التي تشكلها حاالت مثل حالة بركان ایافیاالیوكول تمثل 
فرصا هامة لمجتمع الطیران العالمي لكي یحرز تقدما في فهمه العلمي المشترك وتنسیق أنشطته العملیة في حالة ثوران 

  ي مختلف أنحاء العالم.البراكین متى وقعت وأینما كان ذلك ف
الجهود المبذولة لتحقیق التوازن السلیم بین سالمة الطیران وانتظامه في یجب أن تستمر  " هوصرح السید بنجامان أیضا بأن

  ".تمامامواجهة التعرض للرماد البركاني واالیكاو ملتزمة بذلك 
لعملیات النقل الجوي منذ الحرب العالمیة الثانیة. وقد  قد أدى إلى أسوأ تعطیل ٢٠١٠وكان ثوران البركان في أیسلندا في عام 

لألخطار الطبیعیة ودفع القطاع إلى تشكیل فریق العمل وتعرضها شبكة الطیران العصریة أوضح بصورة جلیة مدى هشاشة 
  المذكور أعاله لإلضافة إلى األعمال الجاریة التي یقوم بها "فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة".

رشحت الدول األعضاء في االیكاو والمنظمات الدولیة مجموعة من الخبراء في مجال علوم الغالف الجوي وصالحیة و 
  الطائرات للطیران وٕادارة الحركة الجویة، ضمن مجاالت أخرى، للمشاركة في البحوث التي أجراها فریق العمل.

المالحة الجویة  خدمات ات الطیران والمطارات وهیئات تقدیماالتحادات التجاریة العالمیة التي تمثل شرك بالموارد وساهمت
الجهود المبذولة، باإلضافة إلى المجموعات الممثلة لمراقبي الحركة الجویة وشركات تصنیع  إطار جمیعها مساهمة نشطة في
  هیاكل ومحركات الطائرات.

فریق بتنفیذها.  ویشمل ذلك دراسات عن الوسوف یشترك العدید من الخبراء أیضا في برامج العمل المقبلة التي أوصى 
مستویات تركیز الرماد البركاني ورصد البراكین وٕادارة المعلومات فضال عن البحوث بشأن األسالیب الجدیدة للكشف عن ثاني 

  أكسید الكبریت في الغالف الجوي.
رصاد الجویة في نیوزیلندا، قائال "إذا ثار وقد صرح السید بیتر لشنر، منسق البرنامج الذي ینفذه فریق العمل وممثل سلطة األ

كبیر الیوم، سیكون الطیران المدني في موقع أفضل بكثیر من الموقع الذي وجد نفسه فیه في شهر على مستوى أحد البراكین 
راقبة عمل على معالجتها في إطار فریق مال". وأضاف قائال " غیر أنه تظل هناك الكثیر من التحدیات، وسنواصل ٢٠١٠أبریل 

  البراكین على الطرق الجویة وفرق الخبراء األخرى التابعة لالیكاو أو غیرها من المنظمات الشریكة المناسبة.
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  معلومات إضافیة:
 – ٢٠١٠المواد اإلرشادیة الجدیدة أو المعدلة المنبثقة عن برنامج فریق العمل الدولي المعني بالرماد البركاني في الفترة 

٢٠١٢:  
 يفي حالة التلوث البركانإدارة مخاطر العملیات الجویة  —السالمة الجویة والرماد البركاني  : Doc 9974وثیقة االیكاو 

  المعروف أو المتوقع.
  اإلجراءات التشغیلیة وقائمة جهات االتصال. —:  دلیل مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة Doc 9766وثیقة االیكاو 
  :  دلیل الرماد البركاني والمواد المشعة والسحب الكیمیائیة السامة.Doc 9691وثیقة االیكاو 

 ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام 
واألنظمة الالزمة وضع القواعد  المنظمة تتولىو   العالم. لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء

بمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران سالمة ل
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١ المتعاقدة البالغ عددها دولهابین  لتعاونمحفل ا

  


