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أیونــات اللیثیــوم االیكــاو تقــرر فــرض قیــود مؤقتــة علــى حمــل بطاریــات 
 الخاصة بالطائرات كبضائع على طائرات الركاب

 أیونـات اللیثیـومحظر نقـل بطاریـات ًا لمؤقت رئیس مجلس منظمة الطیران المدني الدولي تعدیالً  أقر – ١٣/٢/٢٠١٣، مونتریال
حــین صــدور نتــائج التحقیقــات الجاریــة اآلن فــي الوالیــات المتحــدة  إلــىالخاصــة بالطــائرات كبضــائع علــى مــتن طــائرات الركــاب 

حـق مـن عقـاد فـي وقـت الاالن إلـىهذا التعدیل بصـفة نهائیـة مـن جانـب مجلـس االیكـاو عنـدما یعـود  إقراروالیابان.  ومن المتوقع 
  هذا الشهر.

عـن وزنهـا قـل والتـي یالخاصـة بالطـائرات  أیونـات اللیثیـومبطاریـات  بـإدراجویلغي بـذلك هـذا التعـدیل الجدیـد قـرار االیكـاو األخیـر 
التعلیمات الفنیة للنقل اآلمن للبضائع الخطرة عن طریق الجو في وثیقة  A51كیلوغراما في مادة خاصة معروفة باسم المادة  ٣٥

مصــممة بحیــث  A51المســؤولة عــن الطیــران.  وكانــت هــذه المــادة الخاصــة و التابعــة لألمــم المتحــدة عــن منظمــة االیكــاو  ةالصــادر 
ظــروف  ظــل تـوفر لشــركات الطیـران المرونــة التشـغیلیة الالزمــة لنقـل بطاریــات الطـائرات كبضــائع علـى مــتن طـائرات الركــاب فـي

فــي إال دخل حیــز النفــاذ لــم یــ A51الخاصــة بالطــائرات فــي المــادة  اللیثیــومأیونــات إدراج بطاریــات  والجــدیر بالــذكر أنخاصــة.  
١/١/٢٠١٣.  

 جـراءً إلـیس سـوى  A51وشدد السید روبرتو كوبیه غونزالیس، رئـیس مجلـس االیكـاو، علـى أن "هـذا التعـدیل علـى المـادة الخاصـة 
تسـتمر التحقیقـات المتصـلة بهـذا األمـر فـي الوالیـات خذ لضمان أن اعتبارات السالمة تظل هـي أهـم االعتبـارات، بینمـا اتُ و ، مؤقتاً 

السالمة هي األولویة القصوى لمجتمع الطیران ونحن لدینا ثقة كبیرة للغایة في حل هذه المسألة عما قریب . وٕان المتحدة والیابان
اغل جمیــع أصــحاب مــع معالجــة شــو  ،النقــل الجــوي فــي مجــال الســالمة قطــاع األداء الرائــع الــذي حققــهبطریقــة تســمح بمواصــلة 

  مصالح المتأثرین بهذه األحداث".ال
عن الطیـران مـن جانـب الوالیـات المتحـدة والیابـان  (Dreamliner 787)ویأتي قرار االیكاو في أعقاب وقف طائرة بوینغ من طراز 

 ات فـيمطـار أحـد القبل أكثر من ثالثة أسابیع بعد أن نشبت النیران فـي بطاریـة علـى مـتن إحـدى الطـائرات التـي كانـت تقـف فـي 
في مطار تاكاماتسو في غرب  اضطراریاً  اً طو هب وأجرت ةالبطاریخان من حیث تصاعد الد 787بوسطن وطائرة أخرى من طراز 

  الیابان.
ن هــذا التعــدیل الجدیــد ال یــؤثر علــى حمــل األنــواع األخــرى مــن بطاریــات الطــائرات علــى مــتن طــائرات وشــددت االیكــاو علــى أ
نقـــل الخاصـــة بالطـــائرات التـــي تُ  أیونـــات اللیثیـــومعلـــى بطاریـــات  إضـــافیة اً ، وال یفـــرض قیـــودA51الخـــاص  الركـــاب بموجـــب البنـــد

لـن تـؤثر علـى الشـروط الواسـعة النطـاق المنصـوص علیهـا فـي  فإنهـاكبضائع على متن طائرات البضائع.  وعلـى نفـس المنـوال، 
  .أیونات اللیثیوماألنواع األخرى من بطاریات  وثیقة التعلیمات الفنیة الخاصة باالیكاو والتي تنطبق على حمل
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لتعزیـز التطـور اآلمـن والمـنظم  ١٩٤٤أنشئت فـي عـام  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ) هي إحدى الوكاالتیكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
فضـال عـن وأمنـه وكفاءتـه وانتظامـه، الطیـران سـالمة واألنظمـة الالزمـة لوضـع القواعـد  المنظمـة تتـولىو   فـي شـتى أنحـاء العـالم. الـدولي للطیران المدني

دولـة فـي جمیـع مجـاالت  ١٩١ المتعاقـدة البـالغ عـددها دولهـابـین  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  
    الطیران المدني.
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