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  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

  ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

 القواعد والتوصیات واإلجراءات :٥البند رقم 

 ،) (PANS-MET Doc xxxxاألرصاد الجویة - المقترحة إجراءات خدمات المالحة الجویة :٢-٥
 )٢٠١٩(في موعد أقصاه عام الطبعة األولى 

 الجدیدة جراءاتواإل ]C.3.1[المعاد هیكلته والمعنون اللوائح الفنیة لملحق الثالث اقتراحات ل
   PANS-METاألرصاد الجویة  –الجویة  خدمات المالحةل

 )من الصینمقدمة ورقة (

  الملخص
 ]C.3.1[ اللـــوائح الفنیـــةبعـــض المقترحـــات بشـــأن الملحـــق الثالـــث معـــاد هیكلتـــه والمعنـــون  هـــذه الورقـــة تعـــرض

، بمـــا فیهـــا المبـــادئ األساســـیة وتنظـــیم الملحـــق الثالـــث األرصـــاد الجویـــة –وٕاجـــراءات خـــدمات المالحـــة الجویـــة 
األرصـــاد  –خـــدمات المالحـــة الجویـــة ل الجدیـــدة جـــراءاتاإلو  ]C.3.1[ اللـــوائح الفنیـــةون المعـــاد هیكلتـــه والمعنـــ

  .٣. ویرد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة الجویة

 المقدمة - ١

اللوائح  الطیران المدني الدولي/ اتفاقیةإن خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة، الملحق الثالث في  ١- ١
خدمة األرصاد  في تطویرقوم بدور حاسم تعتبر أحد أولى المالحق باتفاقیة الطیران المدني الدولي، ی، والذي ]C.3.1[ الفنیة

 الجویة للمالحة الجویة الدولیة، وٕادارة الحركة الجویة وحتى جوانب أخرى من جوانب الطیران المدني الدولي.

منظمة الإدارة الحركة الجویة العالمیة في المستقبل، وبالتنسیق مع  احتیاجاتلقد اقترحت االیكاو، بغیة تلبیة و  ٢- ١
 -ووضع إجراءات جدیدة لخدمات المالحة الجویة ]C.3.1[ اللوائح الفنیة لملحق الثالث/، إعادة هیكلة االجویة ألرصادالعالمیة ل

 MET/14-IP/7|CAeM-15/INF.7 الوثیقة و  MET/14-WP/11|CAeM-15/Doc. 11 وتقدم الوثیقة. (PANS-MET)األرصاد الجویة 
األرصاد  –وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة  ]C.3.1[ اللوائح الفنیةلهیكلة التنظیمیة المحتملة للملحق الثالث المعنون ل عرضا
 .الجویة
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 المناقشة - ٢

األرصاد  - ووضع إجراءات جدیدة لخدمات المالحة الجویة ]C.3.1[ اللوائح الفنیة ن إعادة هیكلة الملحق الثالث/إ ١- ٢
جویة الدولیة. ومن الجویة هي خطوة كبیرة وستؤثر حتما تأثیرا كبیرا على مستقبل خدمة األرصاد الجویة للمالحة ال

 -ووضع إجراءات جدیدة لخدمات المالحة الجویة ]C.3.1[ اللوائح الفنیة ثم، یتعین عند إعادة هیكلة الملحق الثالث/
 األرصاد الجویة، مراعاة بعض المبادئ األساسیة التالیة:

المتعاقدة أن خدمة األرصاد الجویة الواجب تقدیمها للمالحة الجویة الدولیة هي من حقوق الدول   )أ 
 ؛وواجباتها

األرصاد الجویة،  - وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة ]C.3.1[ اللوائح الفنیة ینبغي للملحق الثالث/ هوأن  )ب 
وأّال بما فیها المعاییر التي یجب على كل خدمة أن تفي بها، أن یضع لوائح لخدمة األرصاد الجویة، 

 الوكاالت التي توفر هذه الخدمة؛ تقوم بذلك

خدمات  حدد شروط الخدمة بینما یتعین على إجراءاتیأن  ]C.3.1[ اللوائح الفنیة للملحق الثالث/ وینبغي  )ج 
 أن تحدد سبل االمتثال لشروط الخدمة؛ األرصاد الجویة - المالحة الجویة

أن تعتمد بیانات المراقبة المحلیة وخبرات األرصاد الجویة، التي تشكل أساسا صلبا لتنبؤات الطقس و   )د 
لخدمات الوطنیة لألرصاد الجویة والخدمات والتحذیرات الجویة، على البنى التحتیة األساسیة ل

من أجل تطویر المالحة الجویة الدولیة بصورة  جدواها ، التي ینبغي ضمان(NMHSes) الهیدرولوجیة
 مستدامة ومستمرة.

ح تنظیم الملحق الثالث المعاد هیكلته أعاله، ُاقترح المضي في تنقی ١-٢المذكورة في الفقرة  ووفقًا للمبادئ ٢- ٢
في المرفقین  وفقا للنص الوارد األرصاد الجویة –خدمات المالحة الجویة ل الجدیدة جراءاتاإلو  ]C.3.1[ اللوائح الفنیةوالمعنون 

)A( و)B(  الواردة في الوثیقة  التمهیدیةمن هذه الورقة عوضا عن النسخةMET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7 . 

الجویة للمنطقة النهائیة وٕادراج البند الملزم في التعدیل  األرصادعي االجتماع للنظر في اعتماد خدمات ودُ  ١- ٢- ٢
في العرض المنقح في المرفق ویرد التغییر الناجم عن ذلك  .(MET/14-WP/13|CAeM-15/Doc. 13)على الملحق الثالث  ٧٨

)A(اللوائح الفنیةمعنون . وعند إعداد تنظیم الملحق الثالث المعاد هیكلته وال ]C.3.1[  خدمات المالحة ل الجدیدة جراءاتاإلو
الجویة الخطیرة حسبما اقترحه فریق دراسة  األحوال، فقد تم السماح أیضا بإدراج خدمة التحذیر من األرصاد الجویة –الجویة 
 أجرتهاوالتي  (SIGMET)اإلقلیمي لنشرة الظاهر الجویة الخطیرة  ذیرعلى أثر التجارب الناجحة للتح األرصاد الجویة إنذارات

وبالمثل عند النظر في التأثیر المحتمل الذي قد یشكله  .٢٠١١فرنسا وجنوب أفریقیا في إفریقیا في عام  ونفذتهاالصین بآسیا 
 براكین الطرق الجویة الدولیةفریق مراقبة  اي اقترح إدراجهتطقس الفضاء على الطیران، فإن خدمة إنذار طقس الفضاء ال

 –خدمات المالحة الجویة ل الجدیدة جراءاتاإلو  ]C.3.1[ اللوائح الفنیةالثالث المعاد هیكلته والمعنون  قالملحضیفت إلى اُ 
 . وستخضع عملیة إدراج هذه البنود بالطبع للمزید من المداوالت في االجتماع.األرصاد الجویة

ختلف أشكال الطقس أثناء الطریق هي مجرد انذارات لم ةاإلقلیمیونظرا إلى أن الخدمات التي تقدمها المراكز  ٢- ٢- ٢
تساق مع االنذارات والتحذیرات التي تقدمها مكاتب األرصاد الجویة بالمطارات، في الملحق الثالث المعاد هیكلته والمعنون لالو 

من الموصى به أن تدرج في فصل ف، األرصاد الجویة –خدمات المالحة الجویة ل ةالجدید جراءاتاإلو  ]C.3.1[ اللوائح الفنیة
رماد البركاني واألعاصیر االستوائیة وظروف الطقس الخطیرة وطقس بشأن ال واحد خدمات االنذارات العالمیة واإلقلیمیة

 الفضاء.
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 ویرجى من االجتماع صیاغة التوصیة التالیة: ٣- ٢

األحكـــام الخاصـــة باألرصـــاد الجویـــة إعـــادة تنظـــیم  — /..٥التوصیة 
  المقدمة ألغراض الطیران:

منظمة األرصاد العالمیة ، المبادئ عند االقتضاء كذلك أن تراعي االیكاو و 
اللوائح المناقشة في هذه الورق عند إعادة هیكلة المحق الثالث المعنون 

األرصاد الجویة،  –ووثیقة إجراءات خدمات المالحة الجویة  ]C.3.1[ الفنیة
 ]C.3.1[ واعتماد تنظیم المحق الثالث المعاد هیكلته والمعنون اللوائح الفنیة

األرصاد الجویة  –والوثیقة الجدیدة إلجراءات خدمات المالحة الجویة 
 .)B(و )A(بالصیغة المقترحة في المرفقین 

 االجتماع المطلوب مناإلجراء  - ٣

 یرجى من االجتماع أن یقوم بما یلي: ١- ٣

 أن یأخذ علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 

 هذا االجتماع.أن ینظر فیه  المقترح ة أن ینظر في اعتماد مشروع التوصی  )ب 

 

- -  - - -  - -   
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APPENDIX A 
 

PROPOSED ORGANIZATION OF THE RESTRUCTURED ANNEX 3/ 
TECHNICAL REGULATIONS [C.3.1] 

 
Ch.1 — Definitions 
 
Ch.2 — General 

2.1 - Scope and objective of meteorological services 
2.2 - Determination and designation 
2.3 - Technical and operational competence and capability 
2.4 - Management system 
2.5 - Open and transparent provision of services 

2.5.1 — Services for operators and flight crew members 
2.5.2 — Services for air traffic management 
2.5.3 — Services for search and rescue services 
2.5.4 — Services for aeronautical information services units 

2.6 — Quality of the data & information 
2.7 — Retention of information 
2.8 — Information exchange requirement 
 

Ch.3 — Requirements for aeronautical meteorological stations 
3.1 — Meteorological reports and other information 

3.1.1 — Requirements on the provider of the service 
3.1.2 — Technical requirements for the service 

3.2 —Observation of meteorological elements 
3.2.1 — Requirements on the provider of the service 
3.2.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.4 — Requirements for aerodrome meteorological offices 
4.1 — General 

4.1.1 — Requirements on the provider of the service 
4.1.2 — Technical requirements for the service 

4.2 — Aerodrome forecast — TAF 
4.2.1 — Requirements on the provider of the service 
4.2.2 — Technical requirements for the service 

4.3 — Landing forecast — TREND 
4.3.1 — Requirements on the provider of the service 
4.3.2 — Technical requirements for the service 

4.4 — Take-off forecast 
4.4.1 — Requirements on the provider of the service 
4.4.2 — Technical requirements for the service 

4.5 — Area forecast for low-level flights 
4.5.1 — Requirements on the provider of the service 
4.5.2 — Technical requirements for the service 

4.6 — Warnings and alerts 
4.6.1 — Requirements on the provider of the service 
4.6.2 — Technical requirements for the service 
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4.7 —Meteorological service for Terminal Area 
4.7.1 — Requirements on the provider of the service 
4.7.2 — Technical requirements for the service 

4.8 — Information for use by operator or flight crew 
4.8.1 — Requirements on the provider of the service 
4.8.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.5 — Requirements for meteorological watch offices 
5.1 — SIGMET 

5.1.1 — Requirements on the provider of the service 
5.1.2 — Technical requirements for the service 

5.2 — AIRMET 
5.2.1 — Requirements on the provider of the service 
5.2.2 — Technical requirements for the service 

5.3 —Meteorological service for Terminal Area 
5.2.1 — Requirements on the provider of the service 
5.2.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.6 — Requirements for world area forecast system service 
6.1.1 — Requirements on the provider of the service 
6.1.2 — Technical requirements for the service 
 

Ch.7 — Requirements for regional advisory service 
7.1 — Volcanic ash advisory service 

7.1.1 — Requirements on the provider of the service 
7.1.2 — Technical requirements for the service 

7.2 — Tropical cyclone advisory service 
7.2.1 — Requirements on the provider of the service 
7.2.2 — Technical requirements for the service 

7.3 —Hazardous weather advisory service 
7.3.1 — Requirements on the provider of the service 
7.3.2 — Technical requirements for the service 

7.4 — Space weather advisory service 
7.4.2 — Requirements on the provider of the service 
7.4.2 — Technical requirements for the service 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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APPENDIX B 

 
PROPOSED ORGANIZATION OF A NEW PANS-MET 

 
Ch.1 — Definitions 
 
Ch.2 — General 

2.1 - Scope and objective of meteorological services 
2.2 - Determination and designation 
2.3 - Technical and operational competence and capability 
2.4 - Management system 
2.5 - Open and transparent provision of services 

2.5.1 — Services for operators and flight crew members 
2.5.2 — Services for air traffic management 
2.5.3 — Services for search and rescue services 
2.5.4 — Services for aeronautical information services units 

2.6 — Quality of the data & information 
2.7 — Retention of information 
2.8 — Information exchange requirement 
 

Ch.3 — Procedures for aeronautical meteorological stations 
3.1 — Meteorological reports and other information 

3.1.1 — Procedures on the provider of the service 
3.1.2 — Technical procedures for the service 

3.2 —Observation of meteorological elements 
3.2.1 — Procedures on the provider of the service 
3.2.2 — Technical procedures for the service 
 

Ch.4 — Procedures for aerodrome meteorological offices 
4.1 — General 

4.1.1 — Procedures on the provider of the service 
4.1.2 — Technical procedures for the service 

4.2 — Aerodrome forecast — TAF 
4.2.1 — Procedures on the provider of the service 
4.2.2 — Technical procedures for the service 

4.3 — Landing forecast — TREND 
4.3.1 — Procedures on the provider of the service 
4.3.2 — Technical procedures for the service 

4.4 — Take-off forecast 
4.4.1 — Procedures on the provider of the service 
4.4.2 — Technical procedures for the service 

4.5 — Area forecast for low-level flights 
4.5.1 — Procedures on the provider of the service 
4.5.2 — Technical procedures for the service 

4.6 — Warnings and alerts 
4.6.1 — Procedures on the provider of the service 
4.6.2 — Technical procedures for the service 
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4.7 — Meteorological service for Terminal Area 
4.7.1 — Procedures on the provider of the service 
4.7.2 — Technical procedures for the service 

4.8 — Information for use by operator or flight crew 
4.8.1 — Procedures on the provider of the service 
4.8.2 — Technical procedures for the service 
 

Ch.5 — Procedures for meteorological watch offices 
5.1 — SIGMET 

5.1.1 — Procedures on the provider of the service 
5.1.2 — Technical procedures for the service 

5.2 — AIRMET 
5.2.1 — Procedures on the provider of the service 
5.2.2 — Technical procedures for the service 

5.3 —Meteorological service for Terminal Area 
5.2.1 —Procedures on the provider of the service 
5.2.2 — Technical Procedures for the service 
 

Ch.6 — Procedures for world area forecast system service 
6.1.1 — Procedures on the provider of the service 
6.1.2 — Technical procedures for the service 
 

Ch.7 — Procedures for regional advisory service 
7.1 — Volcanic ash advisory service 

7.1.1 — Procedures on the provider of the service 
7.1.2 — Technical procedures for the service 

7.2 — Tropical cyclone advisory service 
7.2.1 — Procedures on the provider of the service 
7.2.2 — Technical procedures for the service 

7.3 —Hazardous weather advisory service 
7.3.1 — Procedures on the provider of the service 
7.3.2 — Technical procedures for the service 

7.4 — Space weather advisory service 
7.4.2 — Procedures on the provider of the service 
7.4.2 — Technical procedures for the service 
 
 

 
 
 
 

— END — 


