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  الرماد البركاني دليال عن يكاو تنشر أول اال
القرار فـي حالـة    صنع عمليةيمكن لمشغلي النقل الجوي أن يعتمدوا اآلن على سند علمي في ـ  ٥/٣/٢٠١٢ ،مونتريال

  *.الطيرانقطاع وذلك بفضل دليل نشرته اإليكاو وحظي بدعم الشركاء في  ،اندالع ثوران بركاني
اإلرشادات التي قد توصي بها الدول إلى مشـغلي   (Doc 9974) سالمة الطيران والرماد البركانيويقدم هذا الدليل، المعنون 

 تحت إشـراف وذلك ن هذه العمليات، ع مسؤوالجعل المشغل ما يوهو الطائرات عند التنبؤ بحدوث تلوث الرماد البركاني، 
  .للدول  التنظيمية السلطة

ويستند هذا الدليل في المقام األول إلى أعمال فرقة عمل اإليكاو الدولية المعنية بالرماد البركاني، التـي أنشـأتها المنظمـة    
ر في السف اكبير ااضطراباءه مخلفّـا ور ٢٠١٠في آيسلندا في عام  ثوران بركان إيفيااليوكلاندالع ومجتمع الطيران عقب 

  .جميع أنحاء أوروبا الغربية والشماليةفي  الجوي
على السفر ثار غير مسبوقة في آثوران بركان إيفيااليوكل تسبب : "يكاو قائالًاللعام المين األ، نوصرح السيد ريمون بنجاما

ويتيح . وأحدث التطورات التكنولوجية والعلميةالتي بحوزتنا  رشاداتاإلوهو ما يدفعنا إلى العمل على المواءمة بين . الجوي
بموجبه بأن يبقـى قـرار   ويوصي ، مع الحرص على ضمان سالمة عمليات الطيران، قدرا أكبر من المرونة النهج الجديد

طات السـل  إشـراف تحت وذلك بيد شركات الطيران،  يالبركانالمجال الجوي الذي يتعرض للرماد داخل تشغيل الرحالت 
  ."التنظيمية للدول

الـدليل  هذا طالع اآلن على ولضمان تزويد الدول األعضاء وقطاع الطيران بالمعلومات الحساسة بالنسبة للسالمة، يمكن اإل
   series.aspx-cations/Pages/docwww.icao.int/publiباللغة اإلنجليزية على العنوان التالي 

المجلس التنسـيقي  ، منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية، والمجلس الدولي للمطارات، و)األياتا(االتحاد الدولي للطيران * 
االتحاد الدولي لرابطـات  و الخطوط الجوية طياريلرابطات  الدولياالتحاد و، الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء

  .مراقبي الحركة الجوية

 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  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 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 

  


