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   الزالزل

ثالث صفائح نشطة، وهي الصفيحة الهندية األسترالية في الجنوب، والصفيحة  تالقي قع إندونيسيا على نقاطت ٢-١
آلسيوية في الشمال وصفيحة قاع المحيط الهادئ في الشرق. وتتحرك هذه الصفائح الثالث وتصطدم بعضها ببعض األوروبية ا

سترالية تحت الصفيحة األوروبية اآلسيوية. وتتحرك الصفيحة الهندية األسترالية ول الصفيحة الهندية األخعلى نحو يؤدي إلى د
اآلسيوية التي تتحرك باتجاه الجنوب، وهذا يؤدي إلى إيجاد خط سيزمي وحلقة من باتجاه الشمال وتصطدم بالصفيحة األوروبية 

سي الشمالية، الويالبراكين النشطة بمحاذاة جزر سومطرة وجافا وبالي ونوسا تنغارا، ويتجه الخط إلى الشمال إلى مولوكاس وسو 
  بموازاة مناطق اندساس الصفيحتين.

الصدوع من القريبة مناطق اليسيا على مقربة من مناطق االندساس و تتوزع المناطق المعرضة للخطر في إندون ٣-١
 النشطة.

  تسوناميال
تغييرًا مفاجئًا في قاع البحر يدفع بموجات ضخمة في البحر، وٕاذا  اً حدثمزلزال ينتج عن تصادم صفائح تكتونية  ٤-١

عدد كبير من أقاليم إندونيسيا في المناطق التي قد تتأثر بحركة  ونظرًا لوقوع حدثت في المحيط فإنها قد تتحول إلى تسونامي. 
 الصفائح التكتونية، فإنها تصبح معرضة لخطر تسونامي.

  ثوران البراكين
منها  ،بركان في إندونيسيا ٥٠٠وجود أكثر من  المشار إليها أعالهندساس التكتونية الرئيسية يتصل بمناطق اال ٥-١

الشمالية ومولوكاس،  سيالويوسو وجافا وبالي ونوسا تنغارا  رةبركانًا نشطًا. وتتوزع البراكين النشطة على جزر سومط ١٢٩
في مناطق سوندا وبندا وهلماهيرا  ١٢٩% من البراكين النشطة في العالم. وتوجد البراكين النشطة الـ ١٣وتشكل هذه البراكين 

 ن األرخبيل محاط بحلقات من النار.إأن يقال  وميناهاسا. ولذلك ال غرابة
 القوانين واللوائح التنظيمية  -٢
، على أن هدف الرابعةمن المادة  )٣(، المعني بإدارة الكوارث، ال سيما الفقرة ٢٠٠٧لعام  ٢٤ينص القانون رقم   ١-٢

من  ١٩٤المادة شاملة". وبمقتضى أحكام إدارة الكوارث هو "التأكد من أن إجراءات إدارة الكوارث مخططة ومتكاملة ومنسقة و 
نص على وضع خطة وطنية رئيسية لمطارات إندونيسيا، اعتمدت سياسة تقضي تي ت،  ال٢٠٠٩لعام  )١(قانون الطيران رقم 

 ببناء مطارات في المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية لتقدم المساعدة إذا وقعت أية كارثة. وبناًء على ذلك، أصدر وزير النقل
لمطارات المكرسة لدعم ل مواصفاتالمتعلق بالخطة الوطنية الرئيسية. ويحدد القرار شروطًا و  ٢٠١٠لعام  ١١القرار رقم 

 .مطارات تجميع االستعداد والتصدي للكوارث، سواًء كانت هذه المطارات في الموقع أو
ئيسية للغوث في حالة الكوارث. ولذلك تدرك اإلدارة العامة للطيران المدني أن الطيران أحد عوامل الدعم الر   ٢-٢

ير البنى طو وضعت برنامجًا لكي تكون مستعدة إذا وقعت أية كارثة، ويعرف هذا البرنامج باسم برنامج غارد. ويشمل البرنامج ت
  إذا وقعت كارثة. ةيدويال لتطبيق اإلجراءاتوبناء قدرة موظفي المطارات، واالستعداد ها التحتية للمطارات ومرافق

 مناقشةال -٣
  البنى التحتية للمطارات

أو هيركوليز  ٢٧ر يأي مطار جاهز للتصدي للكوارث ينبغي أن يكون قادرًا على استيعاب طائرات من نوع فوك ١-٣
متر، وأن تكون مساحة وقوف الطائرات واسعة بما يكفي  ١٤٠٠، أو ما شابهها. وينبغي أن ال يقل طول المدرج عن ١٣٠–سي
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زيادة نشاط الغوث إذا وقعت كارثة. وفيما يلي أمثلة على المجاالت الضعيفة التي كارثة وال توجد لدى هذه المطارات خطط ل
فاعلية أو التأخير في تأمين هذه المعدات؛ بتحتاج إلى تحسين: أ) عدم وجود معدات مناولة أرضية لتفريغ السلع من الطائرات 

عدم الوضوح في تطبيق و  ج) ترات قصيرة؛عدم وجود خطط للتخزين في المطارات لتخزين كميات كبيرة من السلع لفو  ب)
  .اإلغاثةإجراءات االستعداد أو إجراءات الطوارئ لمعالجة سلع وٕامدادات 

وقوع حوادث كارثية طبيعية كبيرة، كثيرًا ما تغرق المطارات بشحنات المعونات  ةأثناء األزمات، ال سيما في حال  ٥-٣
قدر أكبر من الكفاءة، ينبغي أن يكون مشغل ببسرعة و  ضررةإلى المجتمعات المت الغوثية الكثيرة والدعم الوارد. وإليصال المعونة

وظائفه. ولذلك، من المهم لسلطة أي مطار  وأداءالمطار  الحفاظ على استمرار سير العمل فيالمطار مستعدًا جيدًا وقادرًا على 
  زيادة النشاط أثناء األزمة وبعدها. تحمل المطار علىعلى  تقييم قدرة أن تكون قادرة 

مطار التجميع ألن: أ) سعة ساحة في  وأفي المطار الموجود في الموقع  فجأة عندما تحدث أزمة، تزداد الحركة  ٦-٣
وقوف طائرة و يحتاج إلى وقت طويل لعدم توفر المعدات؛ ج)  اتتحميل/ تفريغ السلع من الطائر و وقوف الطائرات محدودة؛ ب) 

 له لمدة طويلة، عادة ما تكون طائرة مسؤول زائر. وقد تؤدي زيادة الحركة في المطار إلى تأخير الرحالت وازدحام غير مخطط
  الركاب وورود طلبات جديدة/ مزيد من الطلبات للحصول على وقت.ب المطار

  الموارد البشرية
لبنى التحتية للمطار فقط جاهزة، بل لكي يكون المطار جاهزًا ومستعدًا للتصدي للكوارث، ال يكفي أن تكون ا  ٧-٣

يتعين أيضًا أن يكون موظفو المطار مستعدين. ومع أن المسؤولية عن أنشطة إدارة الكوارث تقع على عاتق الوكالة الوطنية 
نية إلدارة إلدارة الكوارث، فإن المديرية العامة للطيران المدني، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة في إندونيسيا والوكالة الوط

الكوارث، تعقد دورات تدريبية كجزء من الجهد الذي تبذله لبناء قدرة مطارات التجميع على إدارة الجوانب اللوجستية وساحات 
  لزيادة في األنشطة.االوقوف وشحنات المعونة الغوثية أثناء األزمة وتقييم 

ق قدرة المطار على التصدي للكوارث والتوصيات بعد المشاركة في هذا التدريب، ينبغي أن يلم المشاركون بوثائ  ٨-٣
، وينبغي أن يكونوا قادرين ة النشاط الغوثي في حالة الكوارثزياد المطار الخاصة بالطيارين لمواجهة الخاصة بالطيارين وخطة

ل السنوات المطارات في جميع أنحاء إندونيسيا. وقد عقدت هذه الدورات التدريبية بصورة منتظمة خال أوضاع على استعراض
حدة تبرنامج األمم المو  DPAG-DHL، نظمت بنجاح المديرية العامة للطيران المدني و ٢٠١٠الثالث الماضية. وفي عام 

اإلنمائي دورات تدريب لصالح برنامج إعداد المطارات للتصدي للكوارث (غارد) في مطارين في الجزء الشرقي من إندونيسيا. 
، وفي عام كوبانغ –إلتاري مطار بالي و  –في مطار نغورا راي  جنوب شرق إندونيسيال تدريب مماثل ُنِظم، ٢٠١١وفي عام 
  )، في غرب إندونيسيا.ةبادانغ (جزيرة سومطر  –ابو كتدريب في مطار مينانغ نظم، سي٢٠١٣

  اإلجراء الميداني

إجراءات مستكملة. وينبغي أن تتكون عر، ولذلك، يتعين وجود ذث أزمة، قد تعم الفوضى بل حتى العندما تحد  ٩-٣
 .جانب الخدمات األرضيةفي جانب الطيران وٕاجراءات  في اإلجراءات الميدانية لمواجهة زيادة الطلب على القدرة من إجراءات

االستعانة بموظفين من مطارات أخرى، إذا و ؛ ب) تقييم مرافق المطارأ) جانب الطيران: في جراءات اإلوينبغي أن تشمل 
لوكالة الوطنية إلدارة الكوارث والوكاالت األخرى ذات ل والمكتب المحلي التنسيق مع الحكومة المحليةو  ج) ى األمر؛اقتض

ٕادارة و  ه) فتح/ إضافة ساعات عمل في المطار (المطارات) في المنطقة المجاورة كمطار بديل/ مطارات بديلة؛و د)  الصلة؛
تخصيص فترات زمنية أقصر، وبقاء الطائرات على األرض لفترة أقصر، وٕاعطاء قدرة ساحة وقوف الطائرات على االستيعاب، و 

ينبغي أن تحضر جميع طائرات و  األولوية لطائرات اإلخالء وطائرات المعونة اللوجستية، وعدم مبيت طائرات في المطار؛ و)
الصاالت: أ) إقامة مركز تنسيق، بما  الخدمات األرضية/ اتءاشمل إجر تالشحن معداتها وموظفيها إلفراغ حمولتها. وينبغي أن 
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صالة ٕاضافة قدرة للصاالت (و ج)  التنسيق مع الجمارك والهجرة والحجر الصحي؛ و في ذلك تعيين موظفين مؤهلين؛ (ب) 
  الماء واإلمدادات والكهرباء، إذا اقتضى األمر.توفير و مؤقتة) 

ية لإلجراءات الميدانية للمطارات الواقعة في مناطق مواد إرشاد إلعدادتخطط المديرية العامة للطيران المدني   ١٠-٣
الوكاالت األخرى  ما تقوم به المواد اإلرشادية تناولمعرضة للمخاطر، سواًء كانت مطارات في الموقع أو مطارات تجميع. وست

حكومة المحلية أيضًا. لالعاملة في إدارة الكوارث، مثل الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث والهجرة والحجر الصحي والجمارك وا
مة المواد اإلرشادية مع المشروع الرئيسي للحد من مخاطر الكوارث المعروف باسم "مجتمع أكثر أمنًا من خالل الحد ءوستتم موا

بدعم من الوكالة  ،من مخاطر الكوارث" الذي أعد تحت قيادة وكالة التخطيط اإلنمائي الوطنية (بابيناس)، بوصفها شريكًا منفذا
  الوطنية إلدارة الكوارث ووزارة الشؤون الوطنية.

نحن نرى أن المواد اإلرشادية من هذا القبيل ستكون مفيدة جدًا أيضًا لدول أخرى عديدة من الدول األعضاء في   ١١-٣
  عداد المطارات للتصدي للكوارث.إل الشروطكوارث طبيعية، ال سيما تلك المتعلقة بالحد األدنى من  تواجه تياإليكاو ال

  —انتهى  —


