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  PIO 05/10  للنشر الفوري
  االيكاو تقيم حالة النقل الجوي على إثر

  يسلنداآإيافيااليوكل في بركان ثوران 

الستعراض الحالة الراهنة،  )اإليكاو(منظمة الطيران المدني الدولي اجتمع باألمس مجلس  ـ ٢٠/٤/٢٠١٠مونتريال، 
وذلك ، األوروبي تدريجيا المجال الجويوزراء النقل في دول االتحاد األوروبي الذي يقضي بإعادة فتح مرحبا بقرار 

  .بطريقة سليمة ومنسقة
وي ونظرت لجنة المالحة الجوية للمنظمة اليوم في المبادرات قصيرة األجل للنهوض بعلوم سالمة الطيران والمجال الج

  .الذي تلوث بسبب الرماد البركاني
  ).األياتا(وشمل االجتماعان معا مشاركة االتحاد الدولي للنقل الجوي 

نظام رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدولية، الذي أنشأته اإليكاو بالتنسيق مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، ويقدم 
  .مسؤوليتها عن استخدام مجالها الجوي الى الدول، تمكنها من ممارسة هامةمعلومات 

ولم تُسجل أي وقائع أو حوادث بسبب الرماد البركاني وذلك نتيجة للتشغيل السليم لنظام رصد البراكين تحت الطرق الجوية 
كشف وتتبع حركة الرماد البركاني في الغالف الجوي وتحذير الدول ومستخدمي ل ١٩٨٧الدولية الذي أنشئ في عام 

المعلومات المستحدثة باستمرار بشأن ) لندن( خطارات الرماد البركانيإمركز ولتحقيق هذه الغاية، أصدر . ران من ذلكالطي
  .ألحكام اإليكاوطبقا الرماد البركاني، سبب ب تلوثتالمنطقة التي 

وضع من أجل أنه ينبغي تكثيف الجهود يتضح لحركة الجوية، الذي أصاب ا غير المسبوق الكبيرتوقف ال في ضوءغير أنه 
سبب الرماد بتلوث في المجال الجوي الذي السليمة لتشغيل مستويات التعود على تحديد لإطار عالمي يتعلق بمخاطر السالمة 

والمصنّعين،  ان،والفنيين المتخصصين في مجال سالمة الطير وتدعو اإليكاو الدول، واألوساط العلمية، .البركاني
  .تطوير هذا اإلطاربغية م إسهام قيلتقديم  وشركات الطيران والمطارات

ـ ىـانته ـ  
 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .شتى أنحاء العالم لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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