
 

 (WMO) المنظمةالممثلین الدائمین ألعضاء  إلى: 
 (IUGG)االتحاد الدولي للجیودیسیا والجیوفیزیاء  
 (ICAO)منظمة الطیران المدني الدولي  
 (ICCAIA)مجلس التنسیق الدولي أو رابطة الصناعات الفضائیة الجویة  
 (IATA)الرابطة الدولیة للنقل الجوي  
 (IFALPA) االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة 
 (ASECNA)وكالة السالمة الجویة في أفریقیا ومدغشقر  

 المستشارین الھیدرولوجیین صورة إلى: 
 نیتین ونوابھما رئیسا اللجنتین الف

 رؤساء االتحادات اإلقلیمیة  

 2022أیلول/ سبتمبر  S/AVI/IWVA-8 27/21143/2022 : الرقم المرجعي

 ) اإلنكلیزیة فقطب( 1 : المرفقاتعدد  

، والدعوة إلى تقدیم (IWVA-8)اإلعالن عن حلقة العمل الدولیة الثامنة بشأن الرماد البركاني  : الموضوع
 خالصات بحثیة 

 اإلعالن على األطراف المعنیة وتقدیم خالصات بحثیة مقتضبة في موعد أقصاه توزیع   اإلجراء المطلوب: 
  كانون الثاني/ 13العمل في موعد أقصاه   حلقةوالتسجیل في  2022 تشرین الثاني/ نوفمبر 16

 2023ینایر 

 تحیة طیبة وبعد، 

بالتعاون مع االتحاد الدولي ،  ستعقد (WMO)بأن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  أن أعلمكم یسرني   
العمل   حلقة  وشركاء آخرین، (MetService)األرصاد الجویة النیوزیلندي  ومرفق (IUGG)للجیودیسیا والجیوفیزیاء 

ك بناًء ل ، وذ2023شباط/ فبرایر   5و 4 في روتوروا، نیوزیلندا، یوَمي (IWVA-8)الدولیة الثامنة حول الرماد البركاني 
  لیزیةكباللغة اإلنوالعمل ھذه بصفة حضوریة  حلقة وستُجرىمن حكومة نیوزیلندا.   الموجھة كریمةالدعوة  ال على 

 حصراً. 

إدارة   ن:لعشریاألول إلى العقد الثاني وما بعدھما في القرن الحادي وا   من العقدحلقة ھو الھذه وموضوع  
 العلمیة.   بالفتوحاتالمخاطر البركانیة التي تھدد الطیران وتخفیف آثارھا باالستعانة 

الذي   والجمھور المؤقتمعلومات موجزة عن حلقة العمل، بما یشمل ھدفھا وبرنامجھا  المرفقوترد في  
 . الشبكيالموقع على  استفاضةً أكثر معلومات  ویمكن االطالع على . تستھدفھ

استمارة  إلى تقدیم خالصات بحثیة مقتضبة عن طریق استیفاء  ، من خالل ھذا اإلعالن ،وأود أن أدعوكم 
سیقوم الفریق االستشاري المعني بالعلوم  و . 2022ر بتشرین الثاني/ نوفم 16في موعد أقصاه وذلك  ،تقدیم الخالصات

التابعة للجنة الخدمات   (SC-AVI)التابع للجنة الدائمة لخدمات الطیران  (AG-VSA)البركانیة ألغراض التطبیقات  
(SERCOM)   على ذلك). وستنظر   الموافقة  تشفویاً أو باستخدام الملصقات (إذا تم التي ستُعرضباختیار األبحاث

https://community.wmo.int/activity-areas/aviation/workshops/iwva-8
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VL6m6odGxECYJ8BEvY6NPEU8CityKflLiUFrM1q4YtVURVhNNzFWVVFKVjRBRlVQN0oyOTVQSVFUTC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VL6m6odGxECYJ8BEvY6NPEU8CityKflLiUFrM1q4YtVURVhNNzFWVVFKVjRBRlVQN0oyOTVQSVFUTC4u
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ي إمكانیة تقدیم دعم مالي محدود لتغطیة تكالیف السفر و/ أو بدل اإلقامة الیومي للعلمیین البراعم  ف (WMO)المنظمة 
  الموافقة توالمشاركین من البلدان النامیة، مع منح األفضلیة للمشاركین المختارین لتقدیم عروض أو ملصقات (إذا تم

 ة إلى طلب الحصول على دعم مالي. على ذلك). وینبغي اإلشارة بوضوح عند تقدیم الملخصات البحثی

وسأكون ممتناً لو تفضلتم بتعمیم اإلعالن على نطاق واسع في مرفقكم وفي المنظمات األخرى في بلدكم   
تقدیم  ب  وتلك المعنیةوغازات الرماد البركاني،  سحبفي مجال عنیة بالبحوث العلمیة والتطورات التكنولوجیة المو

 لطیران المدني الدولي.ألغراض االبركاني ماد الخدمات المتصلة بالر واستعمال

لرابطة الدولیة لعلم البراكین  التي تعقدھا ا 2023الجمعیة العلمیة لعام   (IWVA-8)سبق حلقة العمل تسو 
  . وستُنظم ھذه الجمعیة العلمیة(IUGG)التابعة لالتحاد الدولي للجیودیسیا والجیوفیزیاء  (IAVCEI)وكیمیاء باطن لألرض 

ھذه   عنإضافیة . ویمكن االطالع على معلومات 2023شباط/ فبرایر   3وكانون الثاني/ ینایر  30 بینفي روتوروا أیضاً 
ثم  ، (WMO)المنظمة  من اتمساھمالعلمیة جمعیة العدید من جلسات ال  وستتخلل. شبكة اإلنترنتعلى  الجمعیة العلمیة

بعض   تكونمن المتوقع أن ولنظر فیھا. لتدقیق ا  (IWVA-8)عمل الحلقة المشاركین في حال النتائج ذات الصلة إلى  تُ س
الحد من مخاطر الكوارث ونظم اإلنذار المبكر باألخطار المتعددة، من المواضیع الرئیسیة التي  من قبیل، المواضیع

 لمساھمات، المنسق الرئیسي  Ian Liskسیُنظر فیھا في إطار ھذه الجلسات. وسیكون رئیس لجنة الخدمات، السید 
 . (IWVA-8)حلقة العمل یتولى أیضاً إدارة  في الجمعیة العلمیة، وس  (WMO)المنظمة 

 :لالتسجیطریقة 

من  ، یُرجى التسجیل IWVA)-(8حلقة العمل  باإلضافة إلى (IAVCEI)لحضور الجمعیة العلمیة للرابطة  •
في  وذلك ، https://confer.eventsair.com/iavcei2023/registrationخالل العنوان اإللكتروني التالي: 

 . 2023كانون الثاني/ ینایر  13موعد أقصاه 

  ، یُرجى التسجیل من خالل توجیھ برید إلكتروني إلى فقط   IWVA)-(8العمل  لحضور حلقة   •
iavcei2023@confer.co.nz  نسخة إلى عم aviation@wmo.int كانون الثاني/    13، وذلك في موعد أقصاه

 . 2023ینایر 

تسجیل قدره   مدید رستس، اللقاءات دعم عقد ھذه ل  ،أنھ سیُطلب من المشاركینویُرجى التنبھ إلى   
دوالرات نیوزیلندیة في المجموع   105رسم تسجیل قدره دوالراً نیوزیلندیاً یومیاً لحضور الجمعیة العلمیة و 250

  (IAVCEI). وتتولى الرابطة 15%ضریبة مبیعات حكومیة بنسبة  ویشمل ھذان الرسمان. (IWVA-8)العمل  حلقةلحضور 
أي مسؤولیة   (WMO). وال تتحمل المنظمة األموال سیاسة اإللغاء واسترداد رسوم التسجیل، بما في ذلك ل ةالكاملدارة اإل

 في ھذا الصدد. 

، رئیس شعبة خدمات  Greg Brockإلى السید   (IWVA-8)عمل الوینبغي توجیھ أي أسئلة تتعلق بعقد حلقة  
لمنظمة ا  مسؤول، James Lunnyالسید إلى و  ،)aviation@wmo.int ي:(البرید اإللكترون  (WMO)الطیران في المنظمة 

(WMO) ي:إللكترون(البرید االنیوزیلندي مرفق األرصاد الجویة ب james.lunny@metservice.com  وینبغي إرسال أي .(
 .(iavcei2023@confer.co.nz)مباشرةً  (IAVCEI)أسئلة تتعلق بعقد الجمعیة العلمیة إلى الرابطة 

 ي: انتباھكم إلى ما یل أوجھ، أود أن (WMO)وفیما یتعلق بمسألة التغطیة التأمینیة لغیر العاملین في المنظمة  

الذین یؤذن لھم بالسفر على نفقة المنظمة، و/أو الذین   (WMO)على غیر موظفي المنظمة یجب 
، أن یؤكدوا مسؤولیتھم الكاملة عن (WMO)من المنظمة  (DSA)اإلقامة الیومي یتلقون بدل 

أثناء السفر الرسمي وحضور   النفقات المتكبدة في حالة الوفاة أو المرض أو اإلصابة في
ولذلك، فھم مسؤولون مسؤولیة كاملة عن اتخاذ   .(WMO)ت نیابة عن المنظمة االجتماعا

الترتیبات الالزمة للتأمین على الحیاة والصحة والحوادث، فضالً عن أي أشكال أخرى من 
 التأمین، مع ضمان مستوى كاٍف من التغطیة طوال ھذه االجتماعات واللقاءات. 

https://confer.eventsair.com/iavcei2023/
https://confer.eventsair.com/iavcei2023/registration
mailto:iavcei2023@confer.co.nz
mailto:aviation@wmo.int
mailto:aviation@wmo.int
mailto:james.lunny@metservice.com
mailto:iavcei2023@confer.co.nz
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غطاء تأمیني للشخص عند تقدیمھ خدمات أو  على توفیر (WMO)وتقتصر مسؤولیة المنظمة 
، ضد اإلصابات والمرض. وھذا التأمین یوفر تغطیة (WMO)حضوره اجتماعاً باسم المنظمة 

 . محدودة للنفقات الطبیة والنفقات الطارئة والتكمیلیة خالل السفر الرسمي

  اوأثرھ 19- كوفیدئحة وشركاءھا یراقبون عن كثب جا  (WMO)وأخیراً، أود أن أشیر إلى أن المنظمة  
المحتمل على عقد حلقة العمل ھذه. وسنوافي المشاركین بالمعلومات على النحو الواجب في حالة حدوث تغییرات  

 جوھریة في الترتیبات المذكورة أعاله. 

 بقبول فائق االحترام، وتفضلوا  

 

 إیلینا ماناینكوفا الدكتورة 
 العام األمینعن 
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Eighth International Workshop on Volcanic Ash (IWVA-8) 

4 to 5 February 2023 

Rotorua, New Zealand 

__________ 

OBJECTIVE 

The main objective of the workshop is to demonstrate the worldwide progress made 
in supporting the scientific and technological advancement within the International Airways 
Volcano Watch (IAVW) over the past 10 years or more and to highlight where gaps and other 
limitations in capacity and capability still prevail. The IAVW was established in the 1980s by 
the International Civil Aviation Organization (ICAO) with the assistance of WMO and other 
partners and has become a mature, worldwide system comprising of meteorological, 
volcanological and geological services, and other facilities with the objective to support 
continued safe and efficient aviation operations on the ground and in the air whenever and 
wherever volcanic eruptions are occurring and/or whenever and wherever volcanic ash clouds 
and gases are present in the atmosphere. 

Responding to the evolving needs of the aviation industry, the workshop will also 
look to chart a path for scientific and technological advancement through this decade and 
beyond, thereby helping to inform the further development of the work plan of the WMO 
Services Commission (SERCOM) Standing Committee on Services for Aviation (SC-AVI) 
Advisory Group on Volcanic Science for Applications (AG-VSA).  

The workshop will comprise of a blend of introductory keynote addresses, research 
and industry presentations including national and regional case studies, and panel discussions 
with opportunities for audience interaction. Subject to expressions of interest and logistical 
considerations, a poster session may also be convened.  

 

INTENDED AUDIENCE 

The intended workshop audience includes meteorological and volcanological 
scientists, researchers and operational personnel including service providers from volcanic ash 
advisory centres and State volcano observatories as well as aviation users including flight 
crew, airport and airspace managers, and airframe, engine and avionics original equipment 
manufacturers.  
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PROVISIONAL PROGRAMME 

Saturday, 4 February 2023 (morning and afternoon) 

• Relevant outcomes of sessions of the IAVCEI Scientific Assembly  

• Airframe/engine/avionics susceptibility developments and industry needs  

• State volcano observatories and volcanic ash advisory centres reporting of 
highlights since IWVA-7 (2015) and foreseen challenges and opportunities up to 
2030  

• The next generation of volcanic hazard services for aviation including quantitative 
volcanic ash and sulfur dioxide forecast information services. 

 

 

 

Sunday, 5 February 2023 (morning only) 

• Agreement of key outcomes and recommendations arising from IWVA-8 to help 
inform the further development of the work plan of WMO’s Advisory Group on 
Volcanic Science for Applications. 

 

Additional information on the convening of IWVA-8 is available online.  

 

___________________ 

https://community.wmo.int/activity-areas/aviation/workshops/iwva-8

