
 االجتماع الثامن
  (IAVWOPGS)ةالدولي على الطرق الجويةرصد البراكين مجموعة عمليات 
 (0272فبراير  02إلى  71، أستراليا، من ملبورن)

 الموجز التنفيذي
 المقدمة -1
إلى  71من  ، الذي انعقدةالدولي على الطرق الجويةصد البراكين ر مجموعة عمليات حضر االجتماع الثامن ل 7-7

كز إخطارات الرماد امر دول موردة ل 8من قِدموا  خبيرا   53، ةلألرصاد الجوي ةاألسترالي الهيئةني في مب 0272فبراير  02
لي لرابطات صناعات المجال والمجلس التنسيقي الدو  ،)األياتا( واالتحاد الدولي للنقل الجوي ،لها ودول مستخدمة ،البركاني
والمنظمة العالمية لألرصاد  ،والجيوفيزياء للجيوديسياواالتحاد الدولي  ،بطات طياري الخطوط الجويةواالتحاد الدولي لرا ،الجوي
 .الجوية

ول راوول روميرو، المسؤ . أما السيد طوال مدة انعقاده ، أعمال االجتماعمجموعةالترأس السيد بيتر ليشنر، رئيس و  7-0
ساعدة السيد مايكل الجتماع، بما ل، فكان أميناـمن المقر الرئيسي لاليكاو في مونتري الفني في مجال األرصاد الجوية

 .الجوية ألرصادا هيئة في ألغراض الطيران األحوال الجويةخدمات لوطني المدير البيريتشري، 

 ةالطيران الدوليعلى الطرق الجوية رصد البراكين جموعة متابعة استنتاجات االجتماع السابع لم -2
، أخذ على الطرق الجوية الدوليةرصد البراكين شبكة مجموعة عمليات متابعة االجتماع السابع لجراءات بالنسبة إل 0-7

 1/00و 1/02و 1/71و 1/75و 6/05باستثناء االستنتاجات  ،بشأن جميع المسائلاإلجراءات اعتُبرت كاملة  بأن علما  الفريق 
 القرار)انظر  جارياما زال في هذا الشأن نظرا ألن العمل  ت صالحة، التي ما زال1/51و 1/56و 1/52و 1/52و 1/05و
8/7.) 

 على الطرق الجوية الدوليةرصد البراكين بمتعلقة يكاو الستعراض أحكام االا -3
الواردة في الخطة  الطرق الجوية الدوليةعلى رصد البراكين ة برتبطاإلجراءات اإلقليمية الم المجموعة تاستعرض 5-7
  -أحكام الملحق الثالث  عم وافقانا تتمما يجعلهب (FASID) ووثيقة تنفيذ التسهيالت والخدمات (ANP) ساسية للمالحة الجويةاأل

لى إحال تعديالت على اإلجراءات التي ستُ  المجموعة تفي الصدد، أدخلو  .خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية
 (.8/0معالجتها )انظر االستنتاج بغرض مكاتب االيكاو االقليمية 

على مواصلة استعراض المجموعة  اتفقت، على الطرق الجوية الدوليةرصد البراكين بالمتعلقة  اتفيما يخص اإلرشاد 5-0
الرماد البركاني  لعمليات رصدوضع واستخدام "التقنيات المتفق عليها" بالنسبة فيما يخص االستنتاجات وما وصلت إليه العلوم 

عداد اإلرشاد وفيعن ُبعد   .(8/5مراكز إخطارات الرماد البركاني )انظر االستنتاج ل بها ذات الصلة اتالموقع وا 
 اإلجراءات الدولية وقائمة – ةالدولي على الطرق الجويةرصد البراكين دليل  إلى أن ُتضافعلى المجموعة  توافقو  5-5

"سالمة  دليلبما يحقق االتساق مع ن يكاالمرتبطة بمراحل ثوران البر  اتتغييرات على اإلرشادال (Doc 9766) االتصال معلومات
 .(8/2)انظر االستنتاج  (Doc 9974) الطيران والرماد البركاني"

الكبيرة، وافق الفريق على المضي الحوادث  حاالت فيما يخص، السيما األعمال التنفيذيةوإلعداد بروتوكوالت تنسيق  5-2
مثلة إلبراز كيفية أ بلورة بشأنقيق توافق آراء حلت" مركز رائد إلخطارات الرماد البركاني"مصطلح قدما بالمناقشات بشأن تعريف 
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على الطرق الجوية رصد البراكين دليل  ضافتها إلىإخطارات الرماد البركاني إلمراكز المتعلقة بتنسيق االستجابة التشغيلية 
 .(8/3)انظر االستنتاج  (Doc 9766) اإلجراءات الدولية وقائمة االتصال – الدولية

اإلجراءات الدولية وقائمة  – ةالدولي على الطرق الجوية رصد البراكيندليل  ضاف إلىأن تُ ووافق الفريق على  5-3
بشكل القرارات صنع إخطارات الرماد البركاني بخصوص عملية تحليل مراكز إلى  ةموجهاإلرشادات ال (Doc 9766) االتصال
 .(8/6)انظر االستنتاج والتنبؤات تعاوني 

، كّلف الفريق إلدارة الحركة الجوية تعاونيبشكل القرارات  صنعفي عملية على المشاركة ولمساعدة الجهات المعنية  5-6
والتنبؤات  نيتعاو تحليل صنع القرارات بشكل عملية فيما يخص تقييم إمكانية توسيع نطاق اإلرشادات ب فريقا مخصصا  المذكور 
ومكاتب لرصد البراكين  دولبما يشمل مراكز ال، مراكز إخطارات الرماد البركانيمن جانب  خطارات الرماد البركانيبالنسبة إل

ارات بشكل تعاوني والتنبؤات ر المعنية األخرى على نتائج عملية صنع القإطالع الجهات من أجل وذلك ، األحوال الجوية مراقبة
 .(8/1)انظر االستنتاج 

أن يدرج في بعند الضرورة، فريق الدراسة لتحذيرات األرصاد الجوية األمين، بالتنسيق مع أمين المذكور وكلف الفريق  5-1
حب فيما يخص سُ معلومات هذه التقديم لالمقترحة  اتاإلرشاد (SIGMET)معلومات الظواهر الجوية الخطيرة اإلقليمية لدلة األ

 .(8/8)انظر االستنتاج ركاني المعقدة بالرماد ال
ث الخرائط النموذجية الخاصة يحدلى تالفريق المنظمة العالمية لألرصاد الجوية بالتنسيق مع االيكاو إهذا وقد دعا  5-8

خدمة األرصاد الجوية  -الملحق الثالث  من( SVAالنموذج بياني )شكل لرماد البركاني في لبمعلومات الظواهر الجوية الخطيرة 
)انظر  الخاضع للتنبؤاتو المرصود  عرض الرماد البركاني مّكن منمثال يتقديم ع ، م7، المرفق للمالحة الجوية الدولية

 .(8/1االستنتاج 
زالة أي شكل  بغرضلفريق، ابالنسبة إلعداد قاعدة بيانات موحدة تتعلق بالبراكين الدولية، وافق  5-1 طمأنة المستخدمين وا 

مراكز إخطارات الرماد البركاني ، ينبغي ل7/5/0272من أشكال اللبس فيما يخص قاعدة البيانات السابقة، على أنه اعتبارا من 
 سميثونيون مؤسسةذلك  أقرتكما أن تقم بذلك ي لقاعدة البيانات الموحدة للبراكين الدولية االستخدام التشغيلبعد التي لم تنفذ 

 .(8/72 القرار)انظر اسم ورقم البراكين في إخطارات الرماد البركاني  تحديدلوذلك 

 ةالدولي على الطرق الجويةرصد البراكين  شبكةتشغيل  -4
إلى نطاق شبه عالمي، دعا الفريق  ةالطيران الدوليعلى الطرق الجوية البراكين  شبكةتوسيع نطاق تغطية  لمن أج 2-7

قاليم معلومات أأوروبا الشمالية بما يشمل متد إلى يه لاختصاصتوسيع مجال مركز إخطارات الرماد البركاني في لندن إلى 
)انظر االستنتاج  E090و E060 ينخطالالواقعة بين  N71 الخط ومنطقة شمالفنلندا وكوبنهاغن والنرويج والسويد لالطيران 

منطقة  شمال ةدو صمر بتغطية المنطقة غير البإعداد اقتراح خاص  . باإلضافة إلى ذلك، كلف الفريق فريقا مخصصا  (8/77
ُطلب من مركز إخطارات الرماد ، . وأخيرا(8/70انظر االستنتاج )اختصاص مركز إخطارات الرماد البركاني في طوكيو 

في اتجاه القطب الجنوبي )انظر االستنتاج  جنوبا   S60خط اله جنوبا  انطالقا من اختصاصتولوز توسيع مجال  البركاني في
8/75). 
الجوانب غير التشغيلية لعلوم البراكين على المستوى  سهيلوت فيما يخص توعية مشغلي الطيران بالظروف السائدة 2-0

بمواصلة تقييم مدى  مخصصا   الطيران ووضع الترتيبات المالئمة، كلف الفريق فريقا   قدمة إلىالمالعالمي، بما في ذلك الخدمات 
 .(8/72)انظر االستنتاج " علوم البراكينمكتب " إنشاءمن جدوى ال
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لمالحة ادعم ل ةالدوليعلى الطرق الجوية رصد البراكين  شبكةالطريق لرطة امن خالتمهيدية وقد أيد الفريق النسخة  2-5
 .(8/73)انظر االستنتاج وية الدولية جال
على  (سمات أخرى)أو أي من خالل تمثيل مناطق تضررت بفعل الرماد البركاني المرتكبة األخطاء  مشكلةولمعالجة  2-2

النموذج تحديث  بمواصلة التنبؤات، كلف الفريق فريقا مخصصا  في األصل إليه استندت ي ذال العرضاستخدام من  الخرائط بدال  
VAG  والنموذجSVA مع مراعاة  خدمة األرصاد الجوية للمالحة الجوية الدولية -من الملحق الثالث  7في المرفق  ينالوارد

الرماد البركاني ومعلومات الظواهر الجوية الخطيرة فيما يخص  اتإخطار  تكون لى االتساق مع الشرط الذي يقضي بأنإالحاجة 
 (.8/76)انظر االستنتاج لى خرائط مقبولة إتستند الرماد البركاني 

أيضا ستخدمها صاد الجوية وير المنظمة العالمية لأل عمول بها فيالم (AHL) لألعمدة المختصرة العناوينولتحديث  2-3
ف الفريق األمين مركز إخطارات الرماد البركاني في تولوز، كلّ ل الدعمتقديم مركز إخطارات الرماد البركاني في لندن عند 

 – ةالدولي على الطرق الجوية رصد البراكيندليل من نشرات إخطارات الرماد البركاني(  عناوين أعمدة) 5-2بتحديث الجدول 
 (.8/71 )انظر االستنتاج (Doc 9766) اإلجراءات الدولية وقائمة االتصال

 مي، أعرب الفريق عن دعمه لتقد(ساعة 78+  الوقت)بالنسبة لتقديم المعلومات عن الرماد البركاني بما يتجاوز نطاق  2-6
. وفي (ساعة 02+  الوقت) في اإلطار الزمنيمن جانب مراكز إخطارات الرماد البركاني  ةالرمادي مبسط للسحب وصف بياني
عداد إالشتراك في با، مراكز إخطارات الرماد البركانيمنها  تمن عدة جها ، يتألفمخصصا   كلف الفريق فريقا  هذا الصدد، 

صدار تنبؤات اختبارية على أساس   تجميع نتائج االختباراتذلك ل، و حب الرماد البركانيفيما يخص سُ  (ساعة 02+  الوقت)وا 
 (.8/78انظر االستنتاج حلي )ر ل تقديم تقرير ممن أج ة من المستخدمينوالتعليقات الوارد

الدول الموردة جميع كلف الفريق أما فيما يخص بناء الثقة بالتنبؤات فيما يخص إعداد إخطارات الرماد البركاني، فقد  2-1
بإجراء اختبار تشغيلي  ،االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجويةو  ياتابالتنسيق مع األلمراكز إخطارات الرماد البركاني، 

 (.8/71)انظر االستنتاج  إخطارات الرماد البركانيقسم المالحظات من علومات الموثوقة في الم إدراجمن أجل تعاوني 
على رصد البراكين دليل تحسين اإلبالغ عن الرماد البركاني، كلف الفريق األمين بتحديث لبالنسبة للوسائل الممكنة  2-8

بشأن توزيع  6-2رة ـــقـــإضافة فقرة جديدة هي الفب (Doc 9766) اإلجراءات الدولية وقائمة االتصال – ةالدولي الطرق الجوية
 ف الفريق فريقا  (. باإلضافة إلى ذلك، كلّ 8/02)انظر االستنتاج اإلخطار مراكز ن الرماد البركاني على بشأتقارير الطائرات 

)انظر االستنتاج  اإلخطارمراكز الرماد البركاني على  بشأنبل تحسين توزيع تقارير الطائرات بزيادة تقييم جدوى وسُ  مخصصا  
8/07.) 

 ةالدولي على الطرق الجويةرصد البراكين  شبكةطوير ت -5
لرماد ل شتركمرصد نظام  في إطار بصورة مفيدةيروسوالت الحالية التي يمكن استخدامها فيما يخص قدرات رصد األ 3-7

لرماد البركاني التابع للمنظمة العالمية لألرصاد لي العلم، دعا الفريق االستشاري لكي تستخدمها المراكز المختلفةالبركاني 
حسين من أنشطة مثل ت ذلكيروسوالت وما يرتبط باأل رصددرات ق تعزيزاالتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء إلى و الجوية 
 تقليصو وتحديد مستوياتها  ةالرماديحب السُ ُسـمك فيما يتعلق ب األعمال العلمية الجارية رصد الرماد البركاني، في إطار مستوى

 .(8/00)االستنتاج  االنتشارالغموض المتعلق بنواتج نموذج 
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لى تقديم معلومات عن عواصف اإلشعاع الشمسي وغيرها من إالمسائل المتعلقة بتقييم الحاجة  -6
 المخاطر البيولوجية 

ألغراض المالحة الجوية الدولية،  الجوية في الفضاء األحوالفيما يتعلق بالتعديل المقترح إدخاله بشأن تقديم خدمات  6-7
( على الملحق الثالث )مع تحديد تاريخ التطبيق في 11والذي سيستعرضه اجتماع شعبة األرصاد الجوية في إطار التعديل رقم )

دليل  بإعداد مخصصا   ف فريقا  وبالتالي كلّ في هذا الشأن تقدم الالتعجيل بإحراز  ضرورة(، وافق الفريق على 0276نوفمبر 
 األحوال خدماتلمعلومات الالزمة الالذي ينبغي أن يتضمن وألغراض المالحة الجوية الدولية  الفضاء في الجوية األحوال
 (.8/05عواقب على المالحة الجوية الدولية )االستنتاج و من آثار  ذلكوما يقترن ب الفضاء في الجوية

لمالحة ا ألغراض الفضاء في الجوية األحوالمن مفهوم العمليات المتعلقة بمعلومات  الثالثةنسخة لاالفريق قّر أو  6-0
 (.8/02 القرارالجوية الدولية )انظر 

 ةالمقبل األعمالبرنامج  -7
بناء على المناقشات إدخالها ، استعرض الفريق برنامج العمل والتغييرات المقترح ةالمقبل األعمالبرنامج فيما يتعلق ب 1-7

 (.8/03 القرارانظر من جدول األعمال ) 8 إلى 2 من البنودفي إطار 

 أخرى أعمالأي  -8
، دعا الفريق المجلس التنسيقي الدولي لرابطات صناعات 0272الماليزي في فبراير كيلوت فيما يخص ثوران البركان  8-7

حب لسُ  تعرضتطائرة واحدة على األقل  الواردة منع وتبادل البيانات الهندسية والفنية يجمتعملية الفضاء الجوي إلى تنسيق 
الطائرات بما في ذلك  أجزاءعلق باآلثار على فيما يت ةالسحب البركانيمسألة  تحسين فهمكيلوت بما يساعد على  رماد البركان

 .(8/06المحركات )االستنتاج 
 

 -انتهى  -
 


