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  المنظمة العالمیة
 رصاد الجویةأل ل

 
 

 

 

  منظمة الطیران
  المدني الدولي

 

 
 

 

 
  للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

  ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

 القواعد والتوصیات واإلجراءات :٥البند رقم 

 ]C3.1[ ) على الملحق الثالث/اللوائح الفنیة٧٧التعدیل رقم ( :١-٥

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

  التعدیالت التبعیة، إن وجدت، على المالحق أو إجراءات خدمات المالحة الجویة األخرى :٣-٥

لوثیقة المقترحة اذات الصلة ومخطط االیكاو  لملحق الثالث والتعدیالت التبعیة لوثائقامشروع تعدیل 
   PANS-METاألرصاد الجویة  –إلجراءات خدمات المالحة الجویة 

 المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة)و بصورة مشتركة من األمانتین العامتین لالیكاو مقدمة ورقة (

  الملخص
المـذكورة  [C.3.1] اللـوائح الفنیـة –تتضمن جمیع التعدیالت على الملحق الثالث  مرجعیةً  ُتقدم هذه الورقة وثیقةً 

هـذه تـرد أیضـا فـي مـن جـدول األعمـال. و  ٥البنـد فـي والمقترحة أیضـا  ٤و ٣و ٢و ١بنود جدول األعمال في 
 –وثیقــــة إجــــراءات خــــدمات المالحــــة الجویــــة علــــى الوثیقـــة التعــــدیالت التبعیــــة علــــى الملحــــق الحــــادي عشــــر و 

األرصـاد الجویـة.  –مختصرات ورموز االیكاو، ومخططا للوثیقـة المقترحـة إلجـراءات خـدمات المالحـة الجویـة 
  .٣ویرد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة 

  

 المقدمة - ١

جدول األعمال في بنود المقترحة القرارات  ضيفتأخذ االجتماع علما بأن جدول األعمال قد صمم بحیث یس ١- ١
خدمات األرصاد الجویة  –إلى إدخال تعدیالت على الملحق الثالث  ،، بعد الموافقة علیها في االجتماع٤و ٣و ٢و ١التالیة 

االجتماع وثیقة مرجعیة یكون رهن إشارة من المفید أن  ، ارتُئي أنهلذلك .[C.3.1] اللوائح الفنیة/  للمالحة الجویة الدولیة
تلك الوثیقة المرجعیة التي تمثل اقتراحًا موحدًا یستخدمها خالل مناقشته لبنود جدول األعمال المذكورة. ویتضمن المرفق (أ) 

والتي ستحدث بموجب القرارات التي ستصدر عن االجتماع بشأن بنود جدول  [C.E.1]عدیل الملحق الثالث/اللوائح الفنیة لت
من جدول  ٥والتي ستقدم إلى عنایة االجتماع للموافقة علیها عند اختتام المناقشات بشأن البند  ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١األعمال 
 األعمال.
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 المناقشة - ٢

والتعدیالت  ]C.3.1اللوائح الفنیة [ حق الثالث /للمل ٧٧التعدیل  ١- ٢
 خدمات إجراءات المالحة الجویة وثیقةالتبعیة للمالحق األخرى أو 

 اللوائح الفنیة الحالیة للملحق الثالث / ةالطبعة الثامنة عشر  إلىالوثیقة المرجعیة الواردة في المرفق (أ)  تستند ١- ١- ٢
[C.3.1] سینظر فیها االجتماع  والتي ١٠إلى  ٤العمل من  اتتقترحها األمانة في ورقتتضمن جمیع التعدیالت التي هي . و

 .بوضوح في النص مصادر هذه المقترحاتإبراز . وقد تم ٤و ٣و ٢و ١ضمن بنود جدول األعمال 

 –ي التعدیالت التبعیة المدخلة على الملحق الحادي عشر ــى التوالـتتضمن المرفقات (ب) و(ج) و(د) عل ٢- ١- ٢
 PANS-ABC)اوـوز االیكـمختصرات ورم –وثائق إجراءات خدمات المالحة الجویة المرفق (ج) و  كة الجویةات الحر ـخدم

Doc 8400)  إدارة الحركة الجویة  –وثیقة خدمات إجراءات خدمات إجراءات المالحة الجویة المرفق (د) و
(PANS-ATM Doc 4444). 

 االجتماع التوصیة التالیة:یقترح على  ،وبناء علیه ٣- ١- ٢

RSPP  ــم ( — /..٥التوصیة ــث/٧٧التعــدیل رق ــة  ) للملحــق الثال ــوائح الفنی الل
]C.3.1[  والتعــدیالت التبعیــة للملحــق الحــادي عشــر

رمــوز  –إجــراءات خــدمات المالحــة الجویــة ووثیقــة 
ـــــة إجـــــراءات خـــــدمات و  ـــــاو ووثیق مختصـــــرات االیك

 إدارة الحركة الجویة –المالحة الجویة 

) للملحق ٧٧أن یدرج االقتراح الوارد في المرفق (أ) كجزء من التعدیل (  أ)
 اللوائح الفنیة /دمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیةخ - الثالث 

[C.3.1]؛  
إجراءات أن یتم توحید التعدیالت التبعیة للملحق الحادي عشر ووثیقة و   ب)

ووثیقة إجراءات  مختصرات ورموز االیكاو –خدمات المالحة الجویة 
في المرفقات (ب) تباعا والواردة إدارة الحركة الجویة  –المالحة الجویة 

 تعدیل هذه الوثائق.بتراحات األخرى و(ج) و(د) مع االق

  
 –إجراءات خدمات المالحة الجویة إعدادها بعنوان الوثیقة المقترح  ٢- ٢

 الطبعة األولى ،(PANS-MET Doc xxxx)األرصاد الجویة 

ة إلى إلى النظر في الحاج ، في البند األول من جدول األعمال،االجتماع أنه ُدعي المجتمعون یذكرقد  ١- ٢- ٢
 األرصاد الجویة –خدمات المالحة الجویة وٕاعداد وثیقة جدیدة إلجراءات  ،[C.3.1] اللوائح الفنیة/هیكلة الملحق الثالث إعادة

(PANS-MET)،  وسیلة ك ،في دورتها السابعة والثالثینالصادر  ١٥-٣٧ومیة الجمعیة العملقرار لمرفق األول لذلك مراعاة
خمسة عشر  موالتنفیذ التدریجي الستراتیجیة تدو  "األجواء الموحدة"لتوفیر خدمة األرصاد الجویة للطیران ضمن سیاق مفهوم 

یة للمالحة الجویة العالمفي الخطة على النحو الوارد  ،عاما للتحسینات التكمیلیة التي تشمل مجمل قطاع النقل الجوي
 .(Doc 9750) الوثیقة 
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إجراءات خدمات المالحة وثیقة و  [C.3.1] اللوائح الفنیةلملحق الثالث/ل ه ینبغيقد یوافق االجتماع على أن ٢- ٢- ٢
 :البنود التالیةحددا بوضوح یأن  األرصاد الجویة –الجویة 

 الدول؛واجبات   )أ 

 مقدمي الخدمات؛ واجبات  )ب 

 لخدمة.لتوفیر االشروط الفنیة   )ج 

وسائل  PANS-METالخدمة في حین تحدد وثیقة أن یحدد شروط  [C.3.1] اللوائح الفنیةفضال عن ذلك، ینبغي للملحق الثالث /
  لتلك الشروط.االمتثال 

، ینبغي PANS-METوٕاعداد وثیقة جدیدة  [C.3.1] اللوائح الفنیةإعادة هیكل الملحق الثالث/لدى النظر في  ٣- ٢- ٢
المواصفات الفنیة الواردة في الملحق كل مواصفة من ألداء و الشروط التشغیلیة وشروط ا منكل شرط ضرورة تقییم  إدراك

. وترتبط PANS-METأي من األحكام ستبقى في الملحق أو تحال إلى وثیقة تحدید ، وذلك لمعرفة [C.3.1] اللوائح الفنیةالثالث/
والعكس صحیح.  ،[C.3.1] اللوائح الفنیةهیكلة الملحق الثالث/ارتباطا وثیقا بإعادة  PANS-MET الجدیدة وثیقةال إعدادعملیة 

 [C.3.1]التعلیمات الفنیة للقواعد والتوصیات الفنیة التي یتضمنها الملحق الثالث/مكملة  PANS-METستكون وثیقة  ،وفي الواقع
بإجراءات إقلیمیة  PANS-METمل وثیقة توقع أن تكَّ مالمن المالحق األخرى باتفاقیة الطیران المدني الدولي. و تشملها و 

 ).ICAO Doc 7030(وثیقة االیكاو  (SUPPs)تتضمنها وثائق اإلجراءات اإلقلیمیة اإلضافیة 

) للملحق هیكل أوليالهیاكل التنظیمیة المحتملة (في شكل   MET/14-IP/7|CAeM-15/INF. 7وثیقة  تبین ٤- ٢- ٢
 .PANS-METووثیقة  ]C.3.1اللوائح الفنیة [ الثالث/

القواعد والتوصیات وضع ال بد من اإلشارة إلى أن وثیقة إجراءات خدمات المالحة الجویة ال تتمتع بنفس و  ٥- ٢- ٢
 ،القواعد والتوصیات الدولیة بموجب المادة السابعة والثالثین لالتفاقیةالدولیة الواردة في المالحق. ففي حین یعتمد المجلس 

فإن وثائق إجراءات خدمات المالحة الجویة یوافق علیها المجلس  ،٩٠المادة في المنصوص علیه ورهنا بتنفیذ اإلجراء الكامل 
فإن وثائق إجراءات خدمات المالحة الجویة ال تندرج  ،على الصعید العالمي. لذلك باعتمادها وتطبیقهالدول المتعاقدة اویوصي 
بید أنه من الفات في حالة عدم التنفیذ. اإلبالغ عن االخت من واجبالمادة الثامنة والثالثون لالتفاقیة  ما تفرضهضمن 

معلومات الطیران الوطنیة لدلة األانتباه الدول إلى األحكام الواردة في الملحق الخامس عشر المرتبطة بنشر الضروري لفت 
 االختالفات الهامة بین إجراءاتها وٕاجراءات االیكاو.بوالتي تتضمن قوائم 

في  المحددةالطیران  الحتیاجاتقدم وفقا ة ألغراض الطیران تُ خدمات األرصاد الجویوجدیر باإلشارة أن  ٦- ٢- ٢
ن خدمات األرصاد الجویة ألغراض ي حین أف ،مالحق باتفاقیة الطیران المدني الدولي وفي الخطط اإلقلیمیة للمالحة الجویةال

استرداد كلتاهما على أساس وتوفر  ،لشروط الطیران المذكورة في وثائق إجراءات خدمات المالحة الجویة وفقاالطیران تقدم 
 دلیل بشأن اقتصادیات خدمات المالحة الجویةالتكلفة من خالل رسوم المالحة الجویة. وتتضمن وثیقة االیكاو بعنوان 

 . (Doc 9161) الشأناإلرشادات في هذا 

عالج في الوقت یس [C.3.1] اللوائح الفنیة ولما كان االجتماع قد أعد اقتراحا شامال لتعدیل الملحق الثالث/ ٧- ٢- ٢
الالزمة ولما كانت األعمال الهامة  ،٢٠١٦تاریخ االنطباق في شهر نوفمبر  اقتراح) مع ٧٧( رقم المناسب كمشروع التعدیل

یرى قد في ذات الوقت،  PANS-METٕاعداد الطبعة األولى لوثیقة و  ،[C.3.1] اللوائح الفنیة عادة هیكلة الملحق الثالث/إل
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) ٧٨(رقم لتعدیل اانطباق  المناسب لاللتزام بتاریخهذه األعمال في الوقت باالضطالع باب الحذر أنه ینبغي من االجتماع 
 التوصیة التالیة:اعتماد الصیاغة المقترحة . ولهذا الغرض، قد یرغب االجتماع في ٢٠١٩نوفمبر وهو للملحق الثالث 

RSPP  باألرصـــاد الجویـــة  الخاصـــةإعـــادة تنظـــیم األحكـــام  — /..٥التوصیة
  المقدمة ألغراض الطیران:

بما حسب االقتضاء،  ،العالمیة لألرصاد الجویةمع المنظمة تقوم االیكاو 
  یلي:

كجزء من التعدیل  [C.3.1] اللوائح الفنیة إعادة هیكلة الملحق الثالث/  أ)
  ).٧٨(رقم 

األرصاد الجویة  –إعداد وثیقة إجراءات خدمات المالحة الجویة   ب)
(PANS-MET Doc xxxx)  بحیث تتوافر الطبعة األولى منها بشكل

 متواز مع التعدیل المذكور في (أ) أعاله.

 اإلجراء المعروض على االجتماع - ٣

 یرجى من االجتماع أن یقوم بما یلي: ١- ٣

 أن یأخذ علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 

 االجتماع.أن ینظر في اعتماد مشروع التوصیات المقترحة في هذا   )ب 

 

- -  - - -  - -   
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  اتالمرفق

  مالحظات بشأن طریقة عرض التعدیل المقترح

  أدناه: باللون الرمادي كما یرد بخط مستقیم والنص الجدید مظلالً  تم إعداد نص التعدیل بحیث یبین النص المحذوف مشطوباً   - ١

 النص المطلوب حذفه بخط مستقیم االنص المطلوب حذفه مشطوب  - أ)

 إضافته مطلوب الجدید النص ال باللون الرمادي مظلالً إضافته النص الجدید المطلوب   -ب)

  وبعده النص بخط مستقیم االنص المطلوب حذفه مشطوب  -ج)
 باللون الرمادي البدیل مظلالً 

 یحل محل النص الحاليالذي جدید النص ال

  فیما یلي مصادر التعدیالت المقترحة:  - ٢
 الشرح  المصدر

    (IAVWOPSG)فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة 
IAVWOPSG 

 

 
 (WAFSOPSG) مجموعة عملیات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة

  
WAFSOPSG 

 

 
 فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد األرصاد الجویة في المطارات

(AMOFSG) 

  
AMOFSG 

 

 
 (METWSG) یةدراسة إنذارات األرصاد الجو  یقفر 

  
M TWSG 

 

 
الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد الجویة في الطیران 

 (MARIE-PT) وتبادل المعلومات

  
MARIE-PT 

 

  األمانة العامة
  

Secretariat 
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Appendix A 

  المرفق (أ)
  التعدیل المقترح إدخاله على
  القواعد والتوصیات الدولیة 

  خدمة األرصاد الجویة للمالحة الجویة الدولیة

  الثالثالملحق 
  باتفاقیة الطیران المدني الدولي

. . .  
  التعاریف –الفصل األول 

. . .  
 

 یةدراسة إنذارات األرصاد الجو  یقفر 
  

 المالحیة األجهزة من مستمدة بیانات بیانات، وصلة بواسطة تلقائیا، الطائرات بموجبها تقدِّم لالستطالع تقنیة —ي االستطالع التابع التلقائ
ما حسب إضافیة بیانات وأي األربعة، باألبعاد المحدد وموقعها الطائرة هویة بیانات فیها بما الطائرة، في المركبة الموقع تحدید ونظم

 یكون مالئما.

وسیلة یتم بموجبها تبادل شروط االتفاق على عقد لالستطالع التابع التلقائي بین النظام  — C)-(ADSي االستطالع التابع التلقائعقد 
عقد االستطالع التابع التلقائي والبیانات البدء في تقدیم تقاریر حدد شروط وهذا العقد یوصلة بیانات، عن طریق األرضي والطائرة 

  تتضمنها هذه التقاریر.سوف التي 

، أو االستطالع التابع التلقائيألحد أحداث  اعقدبحیث یعني عادة یستخدم  "الستطالع التابع التلقائيعقد ا"المصطلح  —مالحظة 
 لطوارئ.منواال لأو  ،لالستطالع التابع التلقائيدوریا  اعقد وأ ،الستطالع التابع التلقائيالطلب عقدا 

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 المطاراتاألرصاد الجویة في 

  

ظاهرة من ظواهر الطقس أثناء الطریق أو  ،بحدوث، أو توقع حدوثتوفیر المعلومات ب مكلفمكتب   —مكتب مراقبة األرصاد الجویة 
  .في المنطقة الخاضعة لمسؤولیة المكتب والتي یمكن أن تؤثر على سالمة عملیات الطائرة  ،ظواهر أخرى في الغالف الجوي

. . . 
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  Appendix A 

ظواهر مناخیة  -أو توقع حدوث  -معلومات یصدرها مكتب مراقبة األرصاد الجویة وتتعلق بحدوث  —السیجمت معلومات 
  من شأنها أن تؤثر على سالمة عملیات الطائرات. أو أي ظاهرة أخرى في الغالف الجوي التيفي الطریق الجوي محددة 

. . . 
 

فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة 
 الدولیة

 

توفیر المعلومات بشأن طقس الفضاء الذي یؤثر على سطح ب ،بموجب اتفاق إقلیمي للمالحة الجویةیكّلف، مركز  — مركز طقس الفضاء
ألعضاء على اأن یؤثر على نظم االتصاالت والمالحة وقد یتسبب بمخاطر اشعاعیة  یتوقعوالذي  ،الغالف الجويعلى األرض أو 

  في طاقم الطائرة والركاب.

. . . 
 

 األمانة العامة
 

رصد البراكین الناشطة أو التي یحتمل تنشیطها ب ،بموجب اتفاق إقلیمي للمالحة الجویةیكّلف، مرصد للبراكین  — المرصد الوطني للبراكین
وتوفیر المعلومات عن النشاطات البركانیة إلى مراكز مراقبة المنطقة ومراكز معلومات الطیران المرتبطة بها ومكتب  ،ضمن الدول

 مراقبة األرصاد الجویة ومركز اخطارات الرماد البركاني.

. . . 
 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة

 
 وتنبؤات الخطیرة الجویة الظواهر تنبؤات وٕاصدار بإعداد مكلف الجویة لألرصاد مركز — عالمي لتنبؤات المنطقةالركز الم

باستخدام نظام  مباشرة الدول إلى وٕارسالها رقمي شكل في العالم أنحاء جمیع في العلیا الجو طبقات في الجویة الحالة
  .والخدمات القائمة على االنترنت الثابتة الطیران اتصاالت خدمةل إطار في المالئمة بالوسائلالتوزیع باألقمار الصناعیة 

. . .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أحكام عامة — الثاني الفصل

. . . 
هدف خدمة األرصاد    ١-٢

  توفیرهاوطرق تحدیدها و الجویة 
. . . 
 

 فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد
 األرصاد الجویة في المطارات

 
یجب على كل دولة متعاقدة أن تحدد خدمة األرصاد الجویة التي ستقدمها لتلبیة احتیاجات المالحة الجویة الدولیة.   ٣-١-٢

. ویتضمن ذلك تحدید اإلقلیمیةالتفاقات المالحة الجویة ووفقا االعتبار الواجب  إقامةومع ویتم تحدید هذه الخدمة وفقا ألحكام هذا الملحق 
  الدولة المعنیة.  إقلیمخدمة األرصاد الجویة التي ستقدم للمالحة الجویة الدولیة فوق المیاه الدولیة والمناطق األخرى الواقعة خارج 

. . . 
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

  وتفسیرهاجودتها  واستخدامها وادارةتقدیم معلومات األرصاد الجویة    ٢-٢

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
ینبغي التدقیق في مدى االمتثال لنظام الجودة. وفي حالة اكتشاف عدم االمتثال للنظام، ینبغي الشروع في  —توصیة   ٦-٢-٢
  السبب وتصحیحه. وینبغي لجمیع مالحظات التدقیق أن تكون مثبتة بالبراهین وموثقة بصورة جیدة.   تحدي

 دتحدیمباشرة إجراءات لیجب التدقیق في مدى االمتثال لنظام الجودة. وفي حالة اكتشاف عدم االمتثال للنظام،  یجب  ٦-٢-٢
  . ها على النحو المناسبویجب إثبات جمیع مالحظات التدقیق وتوثیق. اوتصحیحهاألسباب 

. . . 
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
  

  یضاف النص الجدید كما یلي. —مالحظة تحریریة 
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أقرب ما تكون إلى  التنبؤاتیجب أن یفهم متلقي المعلومات أن القیمة الفعلیة ألي من العناصر المذكورة في أي من   ٧-٢-٢
والقیود ونظرا لحدود تقنیات الرصد  ،المكان والزمانمن حیث تغیر عناصر األرصاد الجویة لعند إجراء الرصد وذلك نظرا األحوال الفعلیة 
   بعض العناصر.تعاریف التي تتسبب بها 

   لرصد.ل ولقیاس ألیرد في المرفق (أ) إرشادات عن الدقة المستصوبة  —مالحظة

متلقي المعلومات أن قیمة أي من العناصر المذكورة في تنبؤ معین مقدمة ألفضل قیمة ممكنة یكون مفهوما لیجب أن   ٨-٢-٢
توقیت الواقعة أو تعدیل لعنصر مقدم في عملیة تنبؤ  وبالمثل، عندما تقدم معلومات عنالعنصر عند مرحلة التنبؤ، تنسب إلى یمكن أن و 

وذلك نظرا لتغیر عناصر األرصاد الجویة من حیث المكان والزمان،  ت األرجحهذا التوقیت على أساس أنه التوقییجب أن یفهم ف ،معینة
   ونظرا لحدود تقنیات الرصد والقیود التي تتسبب بها تعاریف بعض العناصر.

   .المستصوبة عملیا التوقعاتدقة شادات عن ) إر بیرد في المرفق ( —مالحظة

  نهایة النص الجدید.
  

طبقا لمبادئ العوامل  ٢-١-٢یجب أن تكون معلومات األرصاد الجویة المقدمة إلى المنتفعین المذكورین في الفقرة   ٩ ٧-٢-٢
  البشریة، ومحررة بأشكال تتطلب من أولئك المنتفعین أقل قدر من التفسیر، كما هو محدد في الفصول التالیة. 

. . . 

  الجویین یناالخطارات المطلوبة من المشغل   ٣-٢
 

ریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد ف
 األرصاد الجویة في المطارات

 
 ،تغییرات على خدمة أرصاد جویة قائمة إدخالیجب على المشغل الجوي الذي یتطلب خدمة أرصاد جویة أو یتطلب   ١-٣-٢

مهلة كافیة.  یجب تحدید أدنى  إعطاءبذلك مع المختص ألغراض المطار األرصاد الجویة مكتب أن یخطر سلطة األرصاد الجویة أو 
  .المعني والمشغل الجويألغراض المطار  باالتفاق بین سلطة األرصاد الجویة أو مكتب األرصاد الجویة اإلخطارمهلة لتقدیم 

. . . 
ر لمطالالرحالت المنفردة الذي یقدم إلى مكتب األرصاد الجویة  إشعارالمعلومات التالیة في  إضافةینبغي  — توصیة  ٤-٣-٢

بین  على النحو المتفق علیه باالتفاقبعض هذه المعلومات أو كلها  إضافةیجوز التغاضي في حالة الرحالت المنتظمة عن  على أنه
  .المعني الجوي والمشغلللمطار الجویة مكتب األرصاد 

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  النظام العالمي — الثالث الفصل
  المنطقة ومكاتب األرصاد الجویة لتنبؤات

. . . 

  مكاتب مراقبة األحوال الجویة   ٤-٣
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
یجب على أي دولة متعاقدة، بحكم قبولها مسؤولیة توفیر خدمات الحركة الجویة داخل أحد أقالیم معلومات الطیران أو   ١-٤-٣
مكتبا أو أكثر لمراقبة األحوال الجویة، أو أن توكل إلى دولة متعاقدة  بموجب اتفاق إقلیمي للمالحة الجویة مناطق المراقبة، أن تنشئ إحدى

  أخرى القیام بذلك. 

. . . 
 

 األمانة العامة
 

  یجب على مكتب مراقبة األحوال الجویة أن یقوم بما یلي:   ٢-٤-٣

. . . 
بواسطة المراكز االقلیمیة المتخصصة  ،(IAEA) الدولیة للطاقة الذریة طلب الوكالة تقدم هذه المعلومات، بناء على —مالحظة 

. وترسل نموذجیة للتعامل مع طوارئ تسرب االشعاعات في البیئةالنقل الالتابعة للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة والمعنیة بتوفیر منتجات 
مل هذا المكتب مسؤولیة توزیع هذه هذه المراكز االقلیمیة المعلومات إلى كتب اتصال واحد تابع لهیئة األرصاد الجویة في كل دولة. ویتح

المعلومات في داخل الدولة المعنیة. عالوة على ذلك، تقدم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المعلومات الى المركز االقلیمي المتخصص 
 دوره مراكز مراقبة المنطقةلألرصاد الجویة والواقع في نفس مركز اخطارات الرماد البركاني في لندن (مكتب االتصال المعین) والذي یبّلغ ب

  المعنیة بشأن هذا التسرب. معلومات الطیرانومراكز 

. . . 
  الرماد البركاني اخطاراتمراكز    ٥-٣

 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
خطارات الرماد المركز  اقامة، مسؤولیة بموجب اتفاق اقلیمي للمالحة الجویةیجب على الدولة المتعاقدة التي قبلت،   ١-٥-٣

تعّد ، أن وعلى النحو المحدد في االتفاق اإلقلیمي للمالحة الجویة البركاني ضمن اطار عمل الرصد البركاني للطرق الجویة الدولیة
المركز كذلك االجراءات الالزمة عند اخطاره عن انفجار بركاني أو عن توقع حدوث هذا االنفجار أو عن رماد بركاني في  الترتیبات لیتخذ

  ، لكي یقوم المركز بما یلي:المنطقة التي تخضع لمسؤولیته
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 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

والبیانـــات  تـــدور فـــي أفـــالك ثابتــة بالنســـبة لـــألرض وأفـــالك قطبیـــةرصــد البیانـــات المرســـلة ذات الصـــلة باألقمـــار الصــناعیة التـــي   أ)
لتقصـي وجـود رمـاد بركـاني وامتـداده فـي الجـو بالمنطقــة  تت إن وجــدالطـائراالمرسـلة مـن الـنظم األرضـیة والبیانـات المسـتقاة مـن 

  المعنیة.
من رادار تقصي  المتأتیةالطائرة البیانات المرسلة من النظم األرضیة والبیانات  المستقاة منتتضمن البیانات  —مالحظة 

   وأجهزة االستشعار باألشعة دون الحمراء السلبیة. ،(دوبلر) وأجهزة قیاس كثافة السحب، الرادار البصريالطقس 

. . . 
 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة

 

  بصدد امتداد "سحابة" الرماد البركاني والتنبؤ بحركتها إلى: اصدار اخطارات  ج) 

. . . 
البنوك الدولیة لبیانات األرصاد الجویة و المركزین العالمیین لتنبؤات المنطقة، المراكز االقلیمیة المعنیة لتنبؤات المنطقة،   )٣

الصناعیة لخدمة قمار باألتوزیع ال نظام أنظمةالتشغیلیة، والمراكز المعینة بموجب اتفاق اقلیمي للمالحة الجویة لتشغیل 
  .مات القائمة على شبكة االنترنتوالخدالثابتة اتصاالت الطیران 

. . . 
 

فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة 
 الدولیة

 

حدیثة لمكاتب مراقبة األرصاد الجویة ومراكز مراقبة المنطقة ومراكز معلومات الطیران ومراكز اخطارات الرماد  اصدار اخطارات  د) 
البركاني المشار إلیها في البند (ج) أعاله، عند االقتضاء، كل ست ساعات على األقل إلى حین تالشي سحاب الرماد البركاني 

وعدم استالم  ،تت إن وجدالطائراالمرسلة من النظم األرضیة والبیانات ستقاة من الموالبیانات  من بیانات األقمار الصناعیة
  تقاریر أخرى بشأن الرماد البركاني من المنطقة وعدم االبالغ عن انفجارات بركانیة أخرى.

. . . 

 مراصد البراكین التابعة للدول   ٦-٣

أن تكــون نشــطة أن تتخــذ الترتیبــات التــي تكفــل قیــام مراكــز البــراكین التابعــة یجــب علــى الــدول المتعاقــدة التــي لــدیها بــراكین نشــطة أو ُیحتمــل 
  للدول، المحددة بموجب االتفاق اإلقلیمي للمالحة الجویة، برصد هذه البراكین، وتقوم عند مالحظة ما یلي:

. . . 
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ومكتـب األرصــاد الجویـة ومركــز  الطیــرانمعلومـات ومركــز بإرسـال هـذه المعلومــات فـي أقــرب وقـت ممكــن عملیـا إلــى مركـز مراقبــة المنطقـة 
 اخطارات الرماد البركاني التابعة لها.

. . . 

  األعاصیر المداریة خطاراتمراكز ا   ٧-٣
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
وعلـى النحـو بمسؤولیة توفیر مركز اخطارات األعاصیر المداریة  بموجب اتفاق اقلیمي للمالحة الجویة،الدولة المتعاقدة التي اضطلعت،  إن

  یلي: یجب أن ترتب قیام المركز بما ،المحدد في االتفاق اإلقلیمي للمالحة الجویة

. . . 
 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة

 

ه والضغط المركزي لمحور االعصار والریح إصدار معلومات استشاریة بشأن موقع مركز االعصار واتجاهه وسرعة حركت  ب) 
  السطحیة القصوى بالقرب من المركز بمختصرات عادیة إلى:

. . . 

المركزین العالمیین لتنبؤات المنطقة، المراكز االقلیمیة المعنیة لتنبؤات المنطقة، والبنوك الدولیة لبیانات األرصاد الجویة   )٣
الصناعیة لخدمة قمار باألتوزیع النظام  أنظمةالتشغیلیة، والمراكز المعینة بموجب اتفاق اقلیمي للمالحة الجویة لتشغیل 

  .لخدمات القائمة على شبكة االنترنتواالثابتة اتصاالت الطیران 

. . . 
 

فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة 
 الدولیة

 
  یضاف النص الجدید كما یلي. —مالحظة تحریریة 

  

  مراكز طقس الفضاء    ٨-٣
مركز إتاحة مسؤولیة تحمل على  ،بموجب اتفاق إقلیمي للمالحة الجویة ،الدولة المتعاقدة التي وافقتعلى یجب   ١-٨-٣

الغالف الجوي على الترتیبات حتى یقدم هذا المركز المعلومات عن طقس الفضاء الذي یؤثر على سطح األرض أو أن تعّد لطقس الفضاء 
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 ،ألعضاء في طاقم القیادة والركابعلى اخاطر اشعاعیة بموالذي قد یسبب  ،المتوقع أن یكون له آثار على نظم االتصاالت والمالحة
  حتى یتمكن المركز من القیام بما یلي: اتخاذ التدابیر الالزمةوذلك عن طریق 

الرصدات المقدمة بواسطة الطائرة و والمرسلة من األخرى على النظم األرضیة األرضیة  المستقاة من النظممتابعة الرصدات   )أ 
  طقة المعنیة:امتدادها في الجو بالمنومدى للكشف عن الظواهر التالیة  ،النظم في الفضاء

  عواصف جیومغناطیسیة؛  )١
  شمسي؛الشعاع العواصف او  )٢
  ؛طل شامل في االتصاالت الرادیویةعثوران ساطع قد یسبب و  )٣
  یونوسفیر (النطاق األیوني).لألنشاط و  )٤

  و نطاقها. ،وحدتها ،ظواهر طقس الفضاء المذكورة أعاله في الفقرة الفرعیة (أ)نوع  توفیر معلومات عن طقس الفضاء بشأن   ب) 
  :الهیئات التالیةمعلومات عن طقس الفضاء المذكورة في الفقرة الفرعیة (ب) إلى فیر تو و   )ج 

المنطقة الخاضعة لمسؤولیة تلك مراكز مراقبة المنطقة ومراكز معلومات الطیران التي تخدم أقالیم معلومات الطیران ضمن   )١
  التي قد تتأثر بهذه الظواهر.المراكز 

  مراكز طقس الفضاء األخرى.و  )٢
نوتام والمراكز التي تم تحدیدها بموجب القواعد البیانات الدولیة لألرصاد الجویة التشغیلیة والمكاتب الدولیة الخطارات و  )٣

والخدمات الثابتة لطیران اتصاالت ااالتفاق اإلقلیمي للمالحة الجویة لتشغیل نظام التوزیع باألقمار الصناعیة لخدمة 
  القائمة على شبكة االنترنت.

  ساعة. ٢٤ترصد الظواهر الجویة على مدار بحیث یجب أن تبقى مراكز طقس الفضاء عاملة و   ٢-٨-٣
لألرصاد  ىخر أكز ایجب أن یضطلع بمهامها مركز آخر أو مر  ،في حالة توقف تشغیل أي من مراكز طقس الفضاءو   ٣-٨-٣
  مة مركز طقس الفضاء.الدولة المعنیة المقدمة لخدتُعینها  ،الجویة

یرد في دلیل بشأن آثار طقس الفضاء على المالحة الجویة الدولیة إرشادات عن معلومات طقس الفضاء  —مالحظة 
(Doc ####).  

 
 نهایة النص الجدید.

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  رصدات وتقاریر األحوال الجویة — الرابع الفصل

 .٣ترد المواصفات الفنیة والمعاییر التفصیلیة المتعلقة بهذا الفصل في المرفق  —مالحظة 

  محطات األرصاد الجویة للطیران وعملیاتها    ١-٤

. . . 
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

والزمان، ونظرا لحدود أسالیب الرصد الجوي والقیود التي تفرضها نظرا لتغیر عناصر األحوال الجویة حسب المكان   ٩-١-٤
 إلىأقرب ما تكون  يتعاریف بعض العناصر، ینبغي أن یكون مفهوما لمستلم المعلومات أن القیمة النوعیة ألي عنصر مدرج في التقریر ه

  بالرصد. األحوال الفعلیة وقت القیام

والدقة التي یمكن بلوغها حالیا في عملیات المستحسنة من الوجهة التشغیلیة الدقة بشأن  (أ) إرشادات تتضمن اإلضافة —مالحظة 
  القیاس والرصد. 

. . . 

  الرصدات والتقاریر الروتینیة    ٣-٤
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
یتم االتفاق على غیر ذلك بین ما لم  في الیوم،ساعة  ٢٤رصدات روتینیة في المطارات على مدى  إجراءیجب   ١-٣-٤

هذه الرصدات مرة كل ساعة، أو مرة كل  إجراءسلطة األرصاد الجویة وسلطة خدمات الحركة الجویة المختصة والمشغل المعني. ویجب 
هذه  إجراءان، یجب نصت اتفاقات اقلیمیة للمالحة الجویة على ذلك. وفي المحطات األخرى لألرصاد الجویة للطیر  إذاساعة  نصف

  الرصدات طبقا لما تقرره سلطة األرصاد الجویة، مع مراعاة احتیاجات وحدات خدمات الحركة الجویة واحتیاجات الرحالت الجویة. 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الطائرة وتقاریرها رصدات — الخامس الفصل

. . . 

  التعیین —ات الرصدات الروتینیة من الطائر    ٣-٥
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

أو الرادار الباحث الثانوي  االستطالع التابع التلقائي عقد أرض واستخدام -عند استخدام وصلة بیانات جو —توصیة   ١-٣-٥
ثانیة طوال مرحلة الصعود األولي خالل  ٣٠دقیقة طوال مرحلة الطریق، وكل  ١٥روتینیة آلیة كل  رصدات إجراء، ینبغي "S" بالطریقة

  الدقائق العشر األولى من الرحلة الجویة. 

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
بالنسبة للطرق الجویة ذات الحركة الجویة الكثیفة جدا (مثل الطرق المنظمة)، یجب تعیین طائرة واحدة من بین   ٣-٣-٥

 وتخضع. ١-٣-٥رصدات روتینیة كل ساعة تقریبا عمال بأحكام البند  إلجراءالطائرات العاملة على كل مستوى من مستویات الطیران 
  للمالحة الجویة.  إقلیميالتفاق وفقا تعیین الطائرة  إجراءاتتوضع 

. . . 

  عبر وحدات خدمات الحركة الجویة التقاریر الجویةتمریر    ٨-٥
ة لكي تضـمن أن تقـوم وحـدات ختصیجب أن تضع سلطة األرصاد الجویة المختصة الترتیبات الالزمة مع سلطة خدمات الحركة الجویة الم

  الحركة الجویة بإرسال التقاریر التالیة فور استالمها: اتخدم

. . . 
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

التقاریر الجویة الروتینیة والخاصة الواردة عن طریق اتصاالت وصلة البیانات، تقوم وحدات الحركة الجویة بتمریرها بدون   ب) 
االتفاق  ُتحدد بموجبز التي كوالمرا ركزین العالمیین لتنبؤات المنطقةجویة والمتأخیر إلى مكتبها ذي الصلة لمراقبة األرصاد ال

  .والخدمات القائمة على شبكة االنترنتالثابتة لطیران ااإلقلیمي للمالحة الجویة لتشغیل نظام التوزیع باألقمار الصناعیة لخدمة 

. . . 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التنبؤات الجویة — السادس الفصل

  .٥ترد المواصفات الفنیة والمعاییر التفصیلیة المتعلقة بهذا الفصل في المرفق  — مالحظة
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

  واستخدامهاالتنبؤات  استخدام تفسیر   ١-٦
لما كانت الظواهر الجویة تتغیر في الزمان والمكان، ولما كانت تقنیات التنبؤ لها حدودها، ونظرا للحدود التي تفرضها   ١-١-٦

هي  إنماتعاریف بعض العناصر، یجب على المستفید من التنبؤات الجویة أن یفهم أن القیمة المحددة ألي عنصر من العناصر المتنبأ بها 
ر هذه القیمة األكثر احتماال للعنصر المعني خالل مدة التنبؤ. وبالمثل، عندما تحدد التنبؤات الجویة توقیتا لحدوث ظاهرة ما أو توقیتا لتغی

  الظاهرة، یجب فهم ذلك التوقیت على أنه التوقیت األكثر احتماال. 

  . ألغراض العملیاتلتنبؤات الجویة في االمنشودة بشأن الدقة  إرشادات) بتتضمن اإلضافة ( —مالحظة 

نه یلغي تلقائیا أي امثل تنبؤات المطار الروتینیة، ف ،جدیدة تنبؤات للمطاراتالجویة أحد مكاتب األرصاد  إذا أصدر  ٢-١-٦
  تنبؤات من نفس النوع صدرت من قبل لنفس المكان ولنفس مدة الصالحیة أو لجزء منها.

  تنبؤات المطار   ٢-٦

المعني بالتنبؤات ورصد فریق الدراسة 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
على ، الذي حددته سلطة األرصاد الجویة المختصة أن یعد تنبؤات جویة للمطار ،یجب على مكتب األرصاد الجویة  ١-٢-٦
  . تفاق اقلیمي للمالحة الجویةوفقا ال أساس

. . . 

  الطائرات الالزمة إلقالعتنبؤات ال   ٤-٦
 الالزمة إلقالعتنبؤات الالمعنیة أن یعد  الذي عینته سلطة األرصاد الجویة للمطارالجویة یجب على مكتب األرصاد   ١-٤-٦

   .الجویین المعنیین والمشغلینتفاق بین سلطة األرصاد الجویة االعلى النحو الذي تم  إذا نص على ذلك الطائرات

. . . 

  مستویات منخفضة تنبؤات المنطقة للرحالت التي تطیر على   ٥-٦

. . . 
معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة  إصدار FL 100عندما تبرر كثافة الحركة الجویة تحت مستوى الطیران   ٢-٥-٦

)AIRMET (األرصاد الجویة لهذه العملیات بالشكل المتفق علیه بین سلطات تنبؤات المنطقة إعداد ، یجب ١-٢- ٧حكام البند أل طبقا
) وتحریرها بالمختصرات GAMETالتنبؤات بوصفها تنبؤات المنطقة للطیران العام ( إعدادتخدام المختصرات العادیة، یجب وعند اس المعنیة.

وعندما تستخدم صیغة الخرائط، یجب إعداد التنبؤات بتولیفة من تنبؤات الریاح والقیم الرقمیة التي اعتمدتها منظمة الطیران المدني الدولي. 
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ویجب أن تصدر تنبؤات المنطقة للطبقة الجویة المحصورة بین األرض ومستوى  الهواء العلیا والظواهر الجویة الخطیرة. العلیا ودرجة حرارة
في المناطق الجبلیة أو أعلى من ذلك عند االقتضاء)، ویجب أن تتضمن هذه التنبؤات  FL 150مستوى الطیران  حتى (أو FL 100الطیران 

 إلصدارمستویات المنخفضة، وذلك دعما الطیران على ال على مرحلة "الطریق" التي تشكل خطرا معلومات عن الظواهر الجویة في
  .مستویات المنخفضةالطیران على القتضیها یالتي  اإلضافیة"، والمعلومات AIRMETمعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة "

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلومات الظواهر الجویة الخطیرة — السابع الفصل
 المطاروتنبیهات األرصاد الجویة التشغیلیة وتحذیرات  تومعلوما

  وتحذیرات ظاهرة قص الریح

  .٦ترد المواصفات الفنیة والمعاییر التفصیلیة المتعلقة بهذا الفصل في المرفق  — مالحظة

  )SIGMET( الظواهر الجویة الخطیرةمعلومات    ١-٧
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
) متضمنة وصفا موجزا SIGMETیجب أن یصدر مكتب مراقبة األحوال الجویة معلومات الظواهر الجویة الخطیرة (  ١-١-٧

أو أي ظواهر أخرى في الغالف الطریق أثناء بمختصرات عادیة للظواهر الجویة المحددة التي تحدث أو التي یتوقع أن تحدث في مرحلة 
   قد تؤثر على سالمة عملیات الطیران، ولتطور تلك الظواهر بالوقت والمكان.الجوي 

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  معلومات الطیران المناخیة — الثامن الفصل

  .٧ترد المواصفات الفنیة والمعاییر التفصیلیة المتعلقة بهذا الفصل في المرفق  —مالحظة 

  أحكام عامة   ١-٨
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
المعلومات المناخیة بالمعدات الوطنیة لتلبیة احتیاجات الطیران،  إعدادفي الحاالت التي یتعذر فیها من الناحیة العملیة  —مالحظة 

یمكن أن تنفذ عملیات جمع ومعالجة وتخزین بیانات الرصدات الجویة على تجهیزات الحاسب اآللي المتاحة لالستخدام الدولي، ویجوز أن 
بموجب اتفاق المعلومات المناخیة الالزمة للطیران، وذلك  إعدادبعض مسؤولیة  إلىت األرصاد الجویة المعنیة بعضها سلطا إلىتوكل 
  . ه بین سلطات األرصاد الجویة المعنیةعلیالمتفق على النحو  بینها

وملخصات مناخیة یجب أن تكون المعلومات المناخیة المطلوبة لتخطیط العملیات الجویة معدة في شكل جداول   ١-١-٨
للمطارات. ویجب تزوید مستخدمي الطیران بهذه المعلومات على نحو ما هو متفق علیه بین سلطة األرصاد الجویة المعنیة وهؤالء 

  . المعنیین المستخدمین

. . . 

  الجداول المناخیة للمطارات   ٢-٨
ینبغي لكل دولة متعاقدة أن تتخذ الترتیبات الالزمة لجمع بیانات الرصدات الجویة الضروریة وحفظها، وأن تكون لدیها  — توصیة
  یلي:  ما إجراءالقدرة على 

. . . 

وضع هذه الجداول المناخیة في متناول مستخدم الطیران في غضون فترة زمنیة یتفق علیها بین سلطة األرصاد الجویة   ب)
   .المعني المستخدموذلك 

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخدمة التي تقدم إلى مشغلي الطائرات  — التاسع الفصل
  طاقم القیادة وأعضاء

 .٨ترد المواصفات الفنیة والمعاییر التفصیلیة المتعلقة بهذا الفصل في المرفق  —مالحظة 

  أحكام عامة   ١-٩

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
محدثة وأن تشمل وأعضاء طاقم قیادة الطائرات  شغلي الطائراتمعلومات األرصاد الجویة التي توفر لم كونیجب أن ت  ٣-١-٩

 بالتشاور معسلطة األرصاد الجویة علیه بین المتفق على النحو  حسبما تقررهالتالیة، محدثة وأن تشمل المعلومات التالیة، معلومات ال
  المشغلین المعنیین:و 

. . . 

و/أو تنبؤات المنطقة للرحالت الجویة على  GAMETالمالحة الجویة االقلیمي وتنبؤات  اتفاقینص علیه وفقا لما  باتفاق رهنا  ز) 
ومعلومات  AIRMETمستویات منخفضة المعدة في شكل خرائط الستخدامها في إصدار معلومات األرصاد الجویة التشغیلیة 

AIRMET .للرحالت التي تطیر على مستوى منخفض بالنسبة للطریق بكامله  

. . .  
 

مراقبة البراكین على الطرق الجویة  فریق
 الدولیة

 

  المعلومات الجویة المأخوذة من الرادار األرضي.  ي) 
الهبوط المزمع مطار البما في ذلك مطار اإلقالع و  ،المتوقع استخدامهالجوي بالطریق الخاصة معلومات عن طقس الفضاء الو   ك)

  والوجهة البدیلة.فیه 

. . . 
 

بالتنبؤات ورصد فریق الدراسة المعني 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
وأعضاء طاقم قیادة الطائرات في الموقع الذي تحدده سلطة  لمشغلي الطائراتتوفیر معلومات األرصاد الجویة   ١٠-١-٩

  المعني والمشغل المعني. للمطار في الوقت المتفق علیه بین مكتب األرصاد الجویة مشغلي الطائراتاألرصاد الجویة بعد التشاور مع 
وبالنسبة للمطارات التي ال یوجد بها .  على الرحالت التي تنشأ من داخل أراضي الدولة المعنیةخدمة تخطیط الرحلة ویجب أن تقتصر 
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الجویة المعنیة ، یجب وضع الترتیبات الالزمة لتوفیر معلومات األرصاد الجویة باالتفاق بین سلطة األرصاد للمطار مكتب لألرصاد الجویة
  .والمشغل المعني

. . . 

  الشفهیة والتشاور والعرض  التعلیمات   ٢-٩
الشفهیة والتشاور  إلعطاء التعلیماتیة لمعلومات مرحلة ما قبل الرحلة لشروط استخدام النظم اآل ٤-٩ قسمترد في ال — مالحظة

  والعرض. 

اء على الطلب، مع أعضاء طاقم قیادة الطائرات أو غیرهم من التشاور، بنإجراء الشفهیة أو  تقدیم المعلوماتیجب   ١-٢-٩
عن األحوال الجویة الراهنة  ةالمعنیین بعملیات الطیران. ویجب أن یكون الغرض من ذلك هو توفیر آخر المعلومات المتاح األفراد

طارات البدیلة وغیرها من المطارات ذات والمتوقعة على طول الطریق الجوي الذي ستطیر فیه الطائرة، وفي مطار الهبوط المقصود، والم
هذه المعلومات الجدیدة محل وثائق الطیران حسب االتفاق  إلحالل وٕامالشرح وتوضیح المعلومات الواردة في وثائق الطیران  إماالصلة، 

  . الطائرة بین سلطة األرصاد الجویة ومشغل

. . . 
الشفهیة أو  المعلوماتمطار المغادرة هو الذي یجب عادة أن یقدم  إلىالمنتسب للمطار مكتب األرصاد الجویة   ٤-٢-٩

التشاور أو العرض أو وثائق الطیران. وفي المطارات التي ال تتوافر فیها هذه الخدمات، یجب وضع الترتیبات الالزمة لتلبیة احتیاجات 
والمشغل المعني. وفي الظروف االستثنائیة، مثل حدوث  أعضاء طاقم القیادة على النحو المتفق علیه بین سلطة األرصاد الجویة المعنیة

المطار أن یجري تلقینا جدیدا أو تشاورا جدیدا أو یعد وثائق  إلىالمنتسب للمطار تأخیر بغیر موجب، یجب على مكتب األرصاد الجویة 
  تعذر علیه ذلك وجب علیه أن یرتب له.  وٕاذاطیران جدیدة، حسب الحاجة، 

 تقدیم المعلوماتلعضو طاقم قیادة الطائرة أو غیره من المشتغلین بعملیات الطیران التي اقتضت  ینبغي —توصیة   ٥-٢-٩
في الوقت المتفق علیه بین مكتب األرصاد الجویة للمطار الشفهیة أو التشاور أو وثائق الطیران، أن یقوم بزیارة مكتب األرصاد الجویة 

أو التشاور، ینبغي لمكتب  ةالشفهیة الشخصی تقدیم المعلوماتلمحلیة في المطار دون المعني والمشغل المعني. وحینما تحول الظروف ا
  أن یقدم تلك الخدمات بالهاتف أو بغیره من وسائل االتصال المناسبة. للمطار األرصاد الجویة 

  الطیران وثائق   ٣-٩
  ل الرحلة الجویة لتوفیر وثائق الطیران. یة لمعلومات مرحلة ما قبلشروط استخدام النظم اآل ٤- ٩ القسمترد في  —مالحظة 

 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
فریق و األرصاد الجویة في المطارات

 مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة
 

 و) و) هوب) وج) و ٦و ١أ)  ٣-١-٩المذكورة في الفقرة معلومات الطیران التي یتم توفیرها التشمل وثائق  أنیجب   ١-٣-٩
أن یجب  طبقا لالتفاق بین سلطة األرصاد الجویة المعنیة والمشغل الجوي المعني، . غیر أنهوك) )ز تینالفقر الفقرة اقتضى األمر،  وٕاذا

المعلومات  التي ال تزید مدتها عن ساعتین بعد التوقف ببرهة قصیرة أو بعد االستدارة للعودة علىبالنسبة للرحالت تقتصر وثائق الرحلة 
أن  یجب ، ولكنها في جمیع األحوال،بین سلطة األرصاد الجویة المعنیة والمشغل الجوي المعني على النحو المتفق علیه، الزمة للتشغیلال

 .وك) )زوٕاذا اقتضى األمر  و) و )هب) وج) و ٣-١-٩الفقرة  تشمل على األقل المعلومات المذكورة في
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
فریق و الجویة في المطارات األرصاد

 مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة
 
. . . 

 الجویة الرحلة قبل یة لمعلومات مرحلة مالالنظم اآل   ٤-٩
ألغراض تقدیم التعلیمات الشفهیة واالستشارة وتخطیط الرحلة 

  ووثائق الطیران

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 الجویة في المطاراتاألرصاد 

 
الطائرات وغیرهم من موظفي قیادة وأعضاء طواقم  لمشغلي الطائراتیة التي تتیح لالنظم اآل إنشاءینبغي  — توصیة  ٢-٤-٩

على  وذلك بموجب اتفاق  معلومات األرصاد الجویة وخدمات معلومات الطیران، وذلك إلىین نقطة منسقة مشتركة للوصول نیالطیران المع
أو بین الوكالة التي منحت سلطة تقدیم الخدمة وفقا للبند  المعنیةبین سلطة األرصاد الجویة وسلطة الطیران المدني  المتفق علیهالنحو 

  . ١٥ج) من الملحق  ١-١- ٢

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتطلبات من االتصاالت واستعمالها — الحادي عشر الفصل

. . . 

  مقتضیات االتصاالت    ١-١١
 المعنیینومشغلي الطائرات ینبغي اتخاذ ما یلزم على نحو ما یتفق علیه بین سلطة األرصاد الجویة  — توصیة  ٧-١- ١١
المناسبة للحصول على معلومات األرصاد الجویة من مكاتب األرصاد الجویة في  تتجهیزات االتصاال إقامةمن  المشغلینلتمكین 

  المطارات أو من المصادر األخرى المناسبة. 

. . . 
ینبغي أن تكون تجهیزات االتصاالت المستخدمة في تبادل معلومات األرصاد التشغیلیة هي خدمة  — توصیة  ٩-١- ١١

ومات األرصاد الجویة التشغیلیة غیر المستعجلة فینبغي أن یجري عبر شبكة االنترنت العامة بشرط اتصاالت الطیران الثابتة، أما تبادل معل
  توافرها وحسن تشغیلها وباالتفاق الثنائي أو متعدد األطراف بین الدول و/أو باتفاقات اقلیمیة للمالحة الجویة.
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مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة

 
ان للخدمات القائمة ونظامالتصاالت الطیران الثابتة باألقمار الصناعیة نظام واحد یستخدم  تستخدم ثالثة نظم — ١مالحظة 

 ١- ١٠ة. ویتضمن البندان رقم لتغطیة العالمیة دعما للتبادل العالمي لمعلومات األرصاد الجویة التشغیلیاشبكة االنترنت لتوفیر  على
  توزیع المعلومات باألقمار الصناعیة.نظام ب بنظماألحكام المتعلقة  ١٠في الباب األول من المجلد الثالث من الملحق  ٢- ١٠ ورقم

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   



 MET/14-WP/11 
 A-18 CAeM-15/Doc. 11 
  Appendix A 

  الجزء الثاني
  المرفقات واإلضافات

. . . 
مواصفات الفنیة للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة ال — ٢مرفق ال

  ومكاتب األرصاد الجویة
  )من هذا الملحق الثالثالفصل (انظر 

  النظام العالمي لتنبؤات المنطقة    -١

. . . 

  الشبكیة تنبؤات الهواء العلوي   ٢-١
 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة

 

  لتنبؤات المنطقة ما یلي:  ینالعالمی كزینالمواقع على النقاط الشبكیة التي یعدها أي من المر أن تشمل تنبؤات یجب   ٢-٢-١
 ٧٠٠( ١٠٠و هكتوبســــكال) ٧٥٠( ٨٠وهكتوبســــكال)  ٨٥٠( ٥٠بیانــــات الــــریح ودرجــــة الحــــرارة لمســــتویات الطیــــران   )أ 

 ٢٤٠و هكتوبســــــــــــــــكال) ٤٥٠( ٢١٠وهكتوبســــــــــــــــكال)  ٥٠٠( ١٨٠و هكتوبســــــــــــــــكال) ٦٠٠( ١٤٠) وهكتوبســــــــــــــــكال
 هكتوبســــــــــــــــكال) ٢٧٥( ٣٢٠هكتوبســــــــــــــــكال) و ٣٠٠( ٣٠٠هكتوبســــــــــــــــكال) و ٣٥٠( ٢٧٠و هكتوبســــــــــــــــكال) ٤٠٠(
 هكتوبســــــــكال) ١٧٥( ٤١٠وهكتوبســــــــكال)  ٢٠٠( ٣٩٠و هكتوبســــــــكال) ٢٢٥( ٣٦٠هكتوبســــــــكال) و ٢٥٠( ٣٤٠و
  .هكتوبسكال) ١٠٠( ٥٣٠وهكتوبسكال) ٥١٢( ٤٨٠و هكتوبسكال) ١٥٠( ٤٥٠و

. . . 

 ٧٠٠( ١٠٠وهكتوبسكال) ٥٠٧( ٠٨وهكتوبسكال)،  ٨٥٠( ٥٠لجهد األرضي لمستویات الطیران بیانات ارتفاع ا  ط) 
 ٤٠٠( ٢٤٠وهكتوبسكال) ٤٥٠( ٢١٠وهكتوبسكال)  ٥٠٠( ١٨٠هكتوبسكال)، و ٦٠٠( ١٤٠هكتوبسكال)، و
 ٢٥٠( ٣٤٠هكتوبسكال) و ٢٧٥( ٣٢٠هكتوبسكال) و ٣٠٠( ٣٠٠هكتوبسكال) و ٣٥٠( ٢٧٠هكتوبسكال) و

 ١٥٠( ٤٥٠هكتوبسكال) و ١٧٥( ٤١٠هكتوبسكال) و ٢٠٠( ٣٩٠هكتوبسكال) و ٢٢٥( ٣٦٠) وهكتوبسكال
  هكتوبسكال). ١٠٠( ٥٣٠وهكتوبسكال) ٥١٢( ٠٤٨وهكتوبسكال) 

. . . 
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 (VAAC)مراكز إخطارات الرماد البركاني     -٣

 المعلومات االستشاریة بشأن الرماد البركاني   ١-٣

. . .  

الطرق الجویة فریق مراقبة البراكین على 
 الدولیة

 

، عند ١ ، على النحو المحدد في المرفقA2-1أن تكون معلومات إخطارات الرماد البركاني الواردة في الجدول  یجب  ٢-١-٣
  اعدادها بالصیغة البیانیة، یجب أن تصدر باستخدام:

  شكل الرسوم البیانیة الشبكیة المحمولة؛ أو  )أ 
  ثنائي.، عند تبادلها بشكل BUFRصیغة رموز   )ب 

المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  نشرةفي  BUFRیرد نموذج الصیغة العالمیة الثنائیة لتمثیل بیانات األرصاد الجویة  —مالحظة 
  بعنوان "الرموز الثنائیة". ٢-١بعنوان "دلیل الرموز" في الجزء (ب) من المجلد  ٣٠٦ رقم
 

 و فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة
الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد 

 الجویة في الطیران وتبادل المعلومات
 
 

 یضاف النص الجدید كما یلي. —مالحظة تحریریة 
  

رقمي في شكل الرماد البركاني عن اخطارات مراكز اخطارات الرماد البركاني أن تصدر معلومات ل ینبغي — توصیة  ٢-١-٣
  .١-١-٣ ةالمعلومات بلغة واضحة مختصرة فقا للفقر هذه  فضال عن اصدار

نموذج العالمي تعرض حسب الیجب أن  ،الرماد البركاني في شكل رقمي اتخطار عن افي حالة نشر المعلومات   ٣-١-٣
اللغة المستخدمة للمواقع الجغرافیة و  (XML) الترمیز القابلة لالمتداد ویجب أن تستخدم لغة ،لتبادل المعلومات القابل للتشغیل البیني

(GML).  
الوصفیة بالبیانات مقرونة  ،إذا ما نشرت في شكل رقمي ،الرماد البركاني اتاخطار عن معلومات أن تكون الیجب   ٤-١-٣

  المناسبة.
إرشادات بشأن  ،(Doc 10003) ،الوثیقة التبادل الرقمي لمعلومات األرصاد الجویة ألغراض الطیراندلیل بشأن ال یرد في —مالحظة 

  والبیانات الوصفیة. (GML)واللغة المستخدمة للمواقع الجغرافیة  (XML)لغة الترمیز القابلة لالمتداد نموذج تبادل المعلومات 
عندما تعد بشكل رسوم بیانیة،  ،A2-1رماد البركاني المذكورة في الجدول ال اتاخطار عن معلومات أن تكون الیجب   ٥-١-٣

  .PNGرسومات الشبكة المحمولة وأن تكون بشكل ) ١في المرفق (مقدمة على النحو المبین 

 نهایة النص الجدید.
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  مراصد البراكین الحكومیة    -٤
  المعلومات الصادرة من مراصد البراكین الحكومیة   ١-٤

 

فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة 
 الدولیة

 

كز اومر  مراكز مراقبة المنطقةإلى الحكومیة ن یبواسطة مراصد البراك إرسالهاینبغي أن تتضمن المعلومات التي یجب  — توصیة
  لرماد البركاني ما یلي:ومركز إخطارات ا، ومكتب مراقبة األرصاد الجویة معلومات الطیران

. . . 

ج إشعار مراصد البراكین ألغراض الطیران إلرسال المعلومات یجوز لمراصد البراكین التابعة للدول أن تستخدم نموذ — ٢مالحظة 
التابعة لها، ومكتب مراقبة األحوال الجویة ومركز إخطارات الرماد البركاني. وُتدرج  كز معلومات الطیراناومر  مراكز مراقبة المنطقة إلى

ویمكن االطالع علیه  (IAVW) لطرق الجویة الدولیةرصد البراكین تحت اصیغة إشعار مراصد البراكین ألغراض الطیران في الكتیب بشأن 
   .المجموعة المعنیة بمراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیةعلى موقع 

 (TCAC)مراكز إخطارات األعاصیر المداریة     -٥

  إخطارات األعاصیر المداریة   ١-٥

. . . 

، على النحو المحدد في A2-2 األعاصیر المداریة الواردة في الجدول ینبغـي أن تكون معلومات إخطارات –توصیة   ٣-١-٥
  ، عند اعدادها بالصیغة البیانیة. وینبغي أن تصدر بالصیغة الثنائیة باستخدام:١المرفق 

  شكل الرسوم البیانیة الشبكیة المحمولة؛ أو  أ)
  ، عند تبادلها بشكل ثنائي.BUFRصیغة رموز   ب)
المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة  نشرةفي  BUFRة العالمیة الثنائیة لتمثیل بیانات األرصاد الجویة یرد نموذج الصیغ —مالحظة 

  بعنوان "الرموز الثنائیة". ٢-١بعنوان "دلیل الرموز" في الجزء (ب) من المجلد  ٣٠٦ رقم
 

 یضاف النص الجدید كما یلي. —مالحظة تحریریة 
  

في  األعاصیر المداریةأن تصدر معلومات عن اخطارات  األعاصیر المداریة ینبغي لمراكز اخطارات — توصیة  ٣-١-٥
  .٢-١-٥شكل رقمي فضال عن اصدار هذه المعلومات بلغة واضحة مختصرة فقا للفقرة 

في شكل رقمي، یجب أن تعرض حسب النموذج العالمي  األعاصیر المداریةفي حالة نشر المعلومات عن اخطارات   ٤-١-٥
واللغة المستخدمة للمواقع الجغرافیة  (XML)ویجب أن تستخدم لغة الترمیز القابلة لالمتداد  ،ات القابل للتشغیل البینيلتبادل المعلوم

(GML).  
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 الوصفیةأن تقترن بالبیانات  ،إذا ما نشرت في شكل رقمي ،یجب على معلومات االخطار عن األعاصیر المداریة  ٥-١-٥
  المناسبة.

اإلرشادات بشأن  Doc 10003الوثیقة  التبادل الرقمي لمعلومات األرصاد الجویة ألغراض الطیرانیرد في دلیل بشأن  —مالحظة 
  والبیانات الوصفیة. XML/GMLنموذج تبادل المعلومات 

ون عندما تعد بشكل رسوم بیانیة، أن تك A2-1یجب على معلومات اخطار األعاصیر المداریة المذكورة في الجدول   ٦-١-٥
  .PNG) وتصدر باستخدام رسومات الشبكة المحمولة ١محددة وفقا لما یرد في المرفق (

 
 نهایة النص الجدید.

  
 

فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة 
 الدولیة

 
 یضاف النص الجدید كما یلي. —مالحظة تحریریة 

  

 (SWXC) مراكز طقس الفضاء    -٦

   معلومات طقس الفضاء   ١-٦
باستخدام مختصرات االیكاو والقیم  مقتضبةیتعین إصدار معلومات عن طقس الفضاء بلغة واضحة  —توصیة   ١-١-٦

 ،. وفي حال عدم توافر مختصرات االیكاو المعتمدةA2-3النموذج الوارد في الجدول حسب وینبغي أن تقدم بحد ذاتها، الرقمیة الواضحة 
  االبقاء على حد أدنى من عدد الكلمات.باللغة االنجلیزیة مع واضح ینبغي استخدام نص 

دود منحصرة بحوقد ال تكون هذه اآلثار  ،قد یؤثر طقس الفضاء على نصف الكرة األرضیة أو علیها بشكل كامل —مالحظة 
 الطیران التقلیدیة مثل أقالیم معلومات الطیران.

  .يرقمفي شكل طقس الفضاء معلومات عن الیتعین أن تصدر  — —توصیة   ٢-١-٦
یجب أن تعرض حسب النموذج العالمي لتبادل المعلومات  ،في حالة نشر معلومات طقس الفضاء في شكل رقمي  ٣-١-٦

  .(GML)واللغة المستخدمة للمواقع الجغرافیة  (XML)القابل للتشغیل البیني ویجب أن تستخدم لغة الترمیز القابلة لالمتداد 
  المناسبة. الوصفیةأن تقترن بالبیانات  ،رت في شكل رقميإذا ما نش الفضاء، یجب على معلومات طقس  ٤-١-٦

اإلرشادات بشأن  Doc 10003الوثیقة  التبادل الرقمي لمعلومات األرصاد الجویة ألغراض الطیرانیرد في دلیل بشأن  —مالحظة 
 والبیانات الوصفیة. XML/GMLنموذج تبادل المعلومات 

 
 نهایة النص الجدید.

. . .  
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 الجدید كما یلي. الجدولیضاف  —مالحظة تحریریة 

  لرسالة اإلبالغ عن معلومات طقس الفضاءنموذج  —A2-3الجدول 

  ، یشكل جزءا من كل رسالةإلزامي إدراج  = M  المفتاح: 
O =  اختیاري إدراج  

  هذه العالمة تعني ضرورة نقل النص الذي یلیها إلى السطر التالي.   =  =
 األمثلة النماذج التفصیليالمحتوى  العناصر 
 SWNA SWNA نوع الرسالة (M)  الرسالةتعریف نوع  ١

الســنة والشـــهر والیـــوم بالتوقیـــت العـــالمي  (M) اإلصدارتوقیت  ٢
 المنسق 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20121108/0113Z 

(العواصــف طقــس الفضــاء حــوادث نــوع   نوع طقس الفضاء  ٣
شــعاعات إلالجیومغناطیســیة، عواصــف ا

التصــــــــــاالت لشمســــــــــیة وانقطــــــــــاع تــــــــــام 
  الرادیویة)

SPACE WEATHER TYPE: 
GEOMAGNETIC STORM 

or 
SOLAR RADIATION STORM 

or 
SOLAR RADIO BLACKOUT 

SPACE WEATHER TYPE: 
GEOMAGNETIC STORM 

 SWXC: nnnnnnnnnn SWXC: BOULDER اسم مركز طقس الفضاء (M)اسم مركز طقس الفضاء  ٣

 AREA: nnnnnnnnnn AREA: NP-60N SP-70S على األرض المتأثرة بالحدثالمنطقة   (M)المنطقة  ٤
 NP-80N  
 SP-80S 

الـــرقم مـــع تحدیـــد الســـنة بالكامـــل واســـناد  (M) رقم اإلخطار  ٥
 رقم فرید للرسالة

NOTICE NR: nnnn/[n][n][n]n 2013/1 

 SPACE WEATHER DETAILS: Free text up النشاطبیان مقتضب لوصف  (M)طقس الفضاء  تفاصیل عن ٧
to 256 characters 

SPACE WEATHER DETAILS:  …. 

ـــــي حـــــال  (O) بدایة الحدث ٨ ـــــت بدایـــــة الحـــــدث ف ـــــد وق تحدی
تــــوافره: الســــنة والشــــهر والیــــوم بالتوقیــــت 

 العالمي المنسق

ONSET OF EVENT: nnnnnnnn/nnnnZ ONSET OF EVENT: 20121108/0100Z 

تحدیـــد المـــدة المتوقعـــة لآلثـــار إذا كانـــت   (O) الحدث مدة ٩
متــوافرة: الســـنة والشـــهر والیـــوم بالتوقیـــت 

 العالمي المنسق

DURATION OF EVENT: nnnnnnnn/nnnnZ DURATION OF EVENT: 20121108/1200Z 

تعلیقــــات مـــــوجزة بشـــــأن المواضـــــیع ذات   (O) مالحظات ١٠
الصـــلة (بیانـــات الرصـــد الســـیاق الزمنـــي 

 الحدیث للثوران الشمسي الخ)

RMK: Free text up to 256 characters RMK: …. 

األســــــــــماء وأرقــــــــــام الهــــــــــاتف (الرســـــــــــالة   (O) جهة االتصال ١١
ـــــــــاكس ـــــــــد الصـــــــــوتیة / ف ) عنـــــــــاوین البری

   االلكتروني

CONTACT: Free text up to 256 characters CONTACT: …. 

والیـــوم بالتوقیـــت العـــالمي الســنة والشـــهر   (M) اإلخطار التالي ١٢
  المنسق

NXT NOTICE: nnnnnnnn/nnnnZ 
or 

Free text up to 256 characters 
or 

NO FURTHER NOTICE 

NXT NOTICE: 20121108/0600Z 
 

NXT NOTICE: WILL BE ISSUED WHEN 
SPACE WEATHER CONDITIONS 

WARRANT CHANGING THE AVIATION 
COLOUR CODE OR WHEN A 

SIGNIFICANT SPACE WEATHER EVENT 
OCCURS WITHIN THE CURRENT 

COLOUR CODE. 
 

NXT NOTICE: NO FURTHER NOTICE 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   مواصفات الفنیة للرصدات الجویةال — ٣مرفق ال
  وتقاریر األرصاد الجویة

. . . 

  معاییر عامة متعلقة بتقاریر األرصاد الجویة    -٢

  شكل تقاریر األرصاد الجویة   ١-٢

. . . 
 

الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد 
 الجویة في الطیران وتبادل المعلومات

 
تكون في وضع یسمح لها التي ، في إطار اتفاقات ثنائیة بین الدول SPECIو METAR ینبغي توزیع تقاریر —توصیة   ٣-١-٢

  .٢-١-٢وفقا للفقرة  SPECIو METAR ، إضافة إلى توزیع تقاریرفي شكل رقمي، بذلك

. . . 

 SPECIمعاییر اصدار التقاریر المحلیة الخاصة وتقاریر    ٣-٢
. . . 

كلما حدثت  SPECI تقاریرینبغي أن تصدر  ،٤بالفصل  ب) ٢- ٤-٤عندما یقتضي األمر وفقا للفقرة  — توصیة  ٣-٣-٢
  :وفقا للمعاییر التالیة تغیرات

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

 أي معاییر أخرى تستند إلى الحدود الدنیا التشغیلیة للمطارات المحلیة، حسب االتفاق بین سلطة األرصاد الجویة والمشغلین  ح)
 .المعنیین

. . . 

  تقاریر األرصاد الجویةتوزیع     -٣
  SPECIو METARتقاریر    ١-٣

 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة
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) والمراكز OPMET( على البنوك الدولیة لبیانات األرصاد الجویة التشغیلیة SPECIو  METARتقاریر یجب توزیع   ١-١-٣
والخدمات الثابتة الطیران خدمة اتصاالت باألقمار الصناعیة لتوزیع النظام  نظمقلیمي لتشغیل اللمالحة الجویة ااالمعینة بموجب اتفاق 

  . االقلیمي طبقا التفاق المالحة الجویة القائمة على شبكة االنترنت

. . . 

 التقاریر المحلیة الروتینیة والخاصة   ٢-٣

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

یجب إرسال التقاریر الروتینیة المحلیة إلى وحدات خدمات الحركة الجویة المحلیة بمجرد ظهور الظروف المحددة.   ٢-٢-٣
غیر أنه ال داعي إلصدارها إذا اتفقت سلطة األرصاد الجویة مع سلطة خدمات الحركة الجویة المختصة على عدم إصدارها في الحالتین 

  التالیتین: 

. . . 

  الجویة واالبالغ عنها حوالاصر األرصد عن    -٤
. . . 

  مدى الرؤیة على المدرج   ٣-٤
. . . 

  شدة إضاءة المدرج    ٥- ٣- ٤
وال ینبغي  .الحسابات الالزمة لكل مدرج على حدة إجراءتقییم مدى الرؤیة على المدرج، ینبغي  استعمال نظم آلیة فيعند  — توصیة

وفي حالة . متاحة على المدرج إضاءةأو أقل من أقصى شدة  في المائة ٣حساب مدى الرؤیة على المدرج بالنسبة لشدة إضاءة تبلغ 
  :يیل في هذه الحسابات كماالمستخدمة  اإلضاءةشدة  تكونینبغي أن التقاریر المحلیة الروتینیة والخاصة، 

  الفعلیة على ذلك المدرج.  اإلضاءةتحسب شدة ، في المائة ٣أكثر من  اإلضاءة شدةلغت وب كانت أنوار المدرج مضیئة إذا  أ)
التي تكون مالئمة  ، تحسب شدة اإلضاءة المثلىفي المائة ٣أكثر من  اإلضاءةإذا كانت أنوار المدرج مضیئة وبلغت شدة   ب)

  لالستخدام التشغیلي في األحوال الجویة السائدة.
 اإلضاءةحین استئناف العملیات)، تحسب شدة  إلى اإلضاءةكانت أنوار المدرج مطفأة (أو مضیئة بأدنى درجات  إذا  ج)ب)

  .التي تكون مالئمة لالستخدام التشغیلي في األحوال الجویة السائدة

. . . 
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  الطقس الراهن   ٤-٤
 

 األمانة العامة
 

  تحدید الموقع    ١- ٤- ٤

 ٦-٢-٤-٤و ٥-٢- ٤-٤و ٣-٢-٤- ٤عند استخدام نظم آلیة لرصد الظواهر الجویة الراهنة المذكورة في الفقرات  — توصیة
  أدناه، ینبغي الحصول على معلومات بیانیة باستعمال أجهزة القیاس المركبة في أماكن مالئمة. ٤-٢-٤- ٤و

. . . 

 االبالغ    ٢- ٤- ٤

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

عدم توصیف التساقطات ، ینبغي SPECIو METARالمحلیة والخاصة وتقاریر اآللیة في التقاریر الروتینیة  —توصیة   ٧-٢-٤-٤
وسیلة تراعي وجود  باالستناد إلى ٦-٢- ٤-٤في الفقرة  على النحو الوارد )SH(األمطار  تصنیفتعذر ، في حالة  SHبرمز المطریة 

 یة.ملالسحب الح

شدة الظواهر عن  SPECIو METARتقاریر االبالغ في التقاریر المحلیة الروتینیة والخاصة وفي ینبغي  — توصیة  ٨ ٧-٢-٤-٤
 :يالتال وذلك على النحو ،حسب الحالة ،مدى قربها من المطار وا أالجویة الراهنة المبلغ عنه

  )SPECIو METAR برموز(  والخاصة) (التقاریر المحلیة الروتینیة  
 — FBL  خفیفة 

  (ال یوجد بیان) MOD  معتدلة 
  + HVY  شدیدة 

. وینبغـي اإلشـارة إلـى الشـدة الخفیفـة A3-2و  A3-1م مـع أنـواع الظـواهر الجویـة الراهنـة وفقـا للنمـوذجین الـواردین فـي الجـدولین تستخد
  بالنسبة لحاالت الهطول فقط.

VC قریب  

 

مـــــع أنـــــواع  SPECIو METARتقـــــاریر إال فـــــي تســـــتخدم وال  ،كـــــم تقریبـــــا مـــــن نقطـــــة مرجـــــع المطـــــار ١٦و  ٨بـــــین   —
 ٥-٢-٤-٤البنـدین بموجـب یـتم االبـالغ عنهـا  التي لم A3-2الجویة الراهنة وفقا للنموذج الوارد في الجدول  الظواهر

  .٦-٢-٤-٤ و
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 األمانة العامة
 

  :SPECIو METARتقاریر وفي في التقاریر المحلیة الروتینیة والخاصة   ٩ ٨-٢-٤-٤
المختصـرات الدالـة علـى الظـواهر الجویـة الراهنـة والمـذكورة مـن  أو أكثر وبحد أقصـى ثالثـةحسب االقتضاء استخدام واحد یجب   )أ 

 ٦-٢-٤-٤و ٥-٢-٤-٤المـــذكورة فـــي البنـــدین  مـــع بیـــان الخصـــائص ٤ ٦-٢-٤-٤و ٥-٢-٤-٤و ٣-٢-٤-٤فـــي البنـــدین 
بمـا یعطـي وصـفا كـامال للحالـة الجویـة الراهنـة حسـب الحالـة، ، ٨-٢-٤-٤المـذكور فـي البنـد  والشدة أو مدى القرب من المطار
   التي لها أهمیة لعملیات الطیران.

. . . 
الطقــس  ، ینبغــي االستعاضــة عــنSPECIو METARفــي التقــاریر الروتینیــة المحلیــة والخاصــة وتقــاریر  — توصــیة  ١٠ ٩-٢-٤-٤

الحالي باستخدام المختصر "//" عندما یتعّذر رصد الطقس الحالي باستخدام نظام الرصـد اآللـي، نتیجـة عطـب مؤقـت فـي جهـاز القیـاس أو 
  االستشعار للرصد اآللي.

  السحاب   ٥-٤

  تحدید الموقع    ١- ٥- ٤
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

عند استعمال نظم آلیة لقیاس كمیة السحاب وعلو قاعـدة السـحاب، ینبغـي الحصـول علـى رصـدات بیانیـة باسـتعمال أجهـزة  — توصیة
القیــاس المركبــة فــي أمــاكن مالئمــة. وینبغــي تركیــب أجهــزة القیــاس لرصــد كمیــة الســحاب وعلــو قاعــدة الســحاب اللــذین یــدرجان فــي التقــاریر 

منتصــف مؤشــر  فــي وكمیــة الســحابعلــو قاعــدة الســحاب و لكمیــة الســحابطــي أفضــل مؤشــر عملــي المحلیــة الروتینیــة والخاصــة بحیــث تع
عنـــد عتبـــة المـــدرج  متـــر و ٩٠٠تســـتخدم منـــارة المؤشـــر الوســـطى عنـــد مســـافات تتـــراوح بـــین  لـــم جهـــاز الهبـــوط اآللـــي أو فـــي المطـــارات إذا

قبـل  مـنقـدم)  ٤٠٠٠ قـدم إلـى ٣٠٠متـر ( ١٢٠٠ ٩٠٠یتعین تركیب جهاز استشعار على بعد مسافة  تقل عن  ،المستخدم. ولهذا الغرض
  .طرف االقتراب على المدرج عندعتبة الهبوط 

ــــث والجــــدول  —مالحظــــة  ــــي الفصــــل الثال ــــي ف ــــوط اآلل ــــع المؤشــــر األوســــط لجهــــاز الهب ــــرد المواصــــفات بخصــــوص موق مــــن  C-5ت
  .١٠األول، من الملحق المجلد  (ج)، في اإلضافة

. . . 

  االبالغ    ٤- ٥-٤
. . . 

ي المطارات عندما توضع اجراءات مدى الرؤیة المنخفض لعملیتي االقتراب والهبوط، على النحو المتفق ف — توصیة  ٢-٤-٥-٤
بتقدیم خدمات الحركة الجویة، في التقاریر الروتینیة المحلیة والتقاریر الخاصة، ینبغي االبالغ  المعنیةعلیه بین سلطة األرصاد الجویة والسلطة 

 ٣٠٠مترا ( ٩٠قدم) بین  ١٠٠مترا ( ٣٠قدم) وبخطوات تبلغ  ٣٠٠مترا ( ٩٠قدما) الى  ٥٠مترا ( ١٥عن قاعدة علو السحاب بخطوات تبلغ 
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 ٣٠قدم) وبخطوات تبلغ  ٣٠٠مترا ( ٩٠قدما) الى  ٥٠مترا ( ١٥ألفقي بخطوات تبلغ قدم) ومدى الرؤیة ا ١٠ ٠٠٠متر ( ٣ ٠٠٠قدم) الى 
قدم). وأي قیمة مرصودة ال تالئم جدول االبالغ یجب تقریب رقمها الى أقرب  ٢٠٠٠متر ( ٦٠٠قدم) و  ٣٠٠مترا ( ٩٠قدم) بین  ١٠٠مترا (

  رقم منخفض من الخطوات في الجدول.

. . . 

  الضغط الجوي   ٧-٤

. . . 

  اإلبالغ    ٣- ٧- ٤

. . . 

  :والخاصة،في التقاریر المحلیة الروتینیة   ٢-٣-٧-٤

. . . 
على النحـو المتفـق علیـه  و إضافتها بانتظامأ ،المنتفعون ذلك إذا طلب ،(QFE)الضغط الجوي عند منسوب المطار یجب إضافة   ب)

  . والمشغلین المعنییناألرصاد الجویة وسلطات خدمات الحركة الجویة  سلطة سلطاتبین  محلیا
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد األرصاد 
 واألمانة العامة الجویة في المطارات

  (SPECIAL)والتقریر المحلي الخاص  (MET REPORT)لتقریر المحلي الروتیني نموذج ا —A3-1 الجدول 

 ، یشكل جزءا من كل رسالةإلزامي إدراج  = M  المفتاح:
 C =  شرطي، یعتمد على األحوال الجویة وأسالیب الرصد إدراج  
 O =  اختیاري  إدراج  
من  A3-4ة مبین في الجدول ـة المحلیـر الخاصـة والتقاریـة الروتینیـر المحلیـدى وضوح العناصر الرقمیة المدرجة في التقاریـم — ١ مالحظة

  المرفق.   هذا
  .(PANS-ABC, Doc 8400)مختصـرات ورمـوز االیكاو،  —ترد تفسیرات المختصـرات فـي وثیقـة إجراءات خدمـات المالحـة الجویـة  — ٢مالحظة 

العناصر المحددة في 
  األمثلة  النموذج المحتوى التفصیلي ٤ الفصل

. . . 
  األمانة العامة

  
 

 شدة الطقس الحالي أو قربه 9, 10(C) الطقس الحالي
(C)9   

FBL or  
MOD or 
HVY 

—   

خصائص الطقس الحالي  
  9,11(C) ونوعه

DZ or RA or  
SN or SG or 
PL or DS or 
SS or 
FZDZ or 
FZUP12 or 
FC13 or 
FZRA or 
SHGR or 
SHGS or 
SHRA or 
SHSN or 
SHUP12 or 
TSGR or 
TSGS or 
TSRA or 
TSSN or 
TSUP12 or UP12 

FG or BR or 
SA or DU or 
HZ or FU or 
VA or SQ or 
PO or FC or 
TS or 
BCFG or 
BLDU or 
BLSA or 
BLSN or 
DRDU or 
DRSA or 
DRSN or 
FZFG or 
MIFG or 
PRFG or 
//12 

 MOD RA 
HVY TSRA 
HVY DZ 
FBL SN 
HZ 
FG 
VA 
MIFG 
 
HVY TSRASN 
FBL SNRA 
 
FBL DZ FG 
HVY SHSN BLSN 
 
HVY TSUP 
 
// 

. . . 
بالتنبؤات فریق الدراسة المعني 

ورصد األرصاد الجویة في 
  المطارات واألمانة العامة

  

 

 9 CB or TS or MOD TURB or SEV TURB or WS or GR or(C)ظواهر الطقس المهمة  9(C) المعلومات االضافیة
SEV SQL or MOD ICE or SEV ICE or FZDZ or FZRA or 
SEV MTW or SS or DS or BLSN or FC15 

FC IN APCH 
WS IN APCH 60M-WIND 360/13MPS 
WS RWY 12 

 9  IN APCH [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS] or(C)موقع الظاهرة 
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS] 
(IN APCH [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT] or 
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT]) or 
RWY nn[L] or RWY nn[C] or RWY nn[R] 

 9, 10  REFZDZ or REFZRA or REDZ or RE[SH]RA or RERASN(C) الطقس مؤخرا
or RE[SH]SN or RESG or RESHGR or RESHGS or 
REBLSN or RESS or REDS or RETSRA or RETSSN or 
RETSGR or RETSGS or REFC or REPL or REUP12 or 
REFZUP12 or RETSUP12 or RESHUP12 or REVA or RETS 

REFZRA 
CB IN CLIMB-OUT RETSRA 

. . .     
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. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

  SPECIو METARنموذج تقاریر  —A3-2الجدول 

  ، یشكل جزءا من كل رسالةإلزامي إدراج  = M  المفتاح: 
C =  شرطي، یعتمد على األحوال الجویة وأسالیب الرصد إدراج  
O =  اختیاري إدراج  

  .SPECIو METARتقاریر من هذا المرفق مدى ودقة العناصر الرقمیة الواردة في  A3-5یرد في الجدول  — ١ مالحظة
  .(Doc 8400) مختصرات ورموز االیكاو،  —ترد تفسیرات المختصرات في وثیقة إجراءات خدمات المالحة الجویة  — ٢مالحظة 

العناصر المحددة في 
 ٤ الفصل

 االمثلة النموذج  المحتوى التفصیلي

. . .    

 2, 10  REFZDZ or REFZRA or REDZ or RE[SH]RA or RERASN or(C)األحوال الجویة األخیرة  (C) معلومات اضافیة
RE[SH]SN or RESG or RESHGR or RESHGS or REBLSN or 
RESS or REDS or RETSRA or RETSSN or RETSGR or 
RETSGS or RETS or REFC or REVA or REPL or REUP12 or 
REFZUP12 or RETSUP12 or RESHUP12 

REFZRA 
RETSRA 

. . .     

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هاالمتعلقة برصدات الطائرات وتقاریر مواصفات الفنیة ال — ٤مرفق ال
  )من هذا الملحق الخامسالفصل (انظر 

  محتویات التقاریر الجویة    -١

  أرض –التقاریر الجویة الروتینیة المرسلة عبر وصلة البیانات جو    ١-١
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

أو رادار االستطالع  )C-ADS(  ع التلقائيباالستطالع التاعقد أرض، واستخدام  -بیانات جوعند استخدام وصلة   ١-١-١
   العناصر التالیة في التقاریر الجویة الروتینیة: إدراجیجب  ،S" (SSR Mode S)"الثانوي بالطریقة 

. . .    
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یمكن تلبیة متطلبات التقاریر  ،"S"وي بالطریقة أو رادار االستطالع الثان االستطالع التابع التلقائيعقد عند استخدام  —مالحظة 
 ”S“/رادار االستطالع الثانوي بالطریقة االستطالع التابع التلقائي األساسیةعقد الجویة الروتینیة بواسطة تولیفة من مجموعة بیانات 

عقد یمكن الحصول علیها من تقاریر التي  ))٢( )) ومجموعة بیانات معلومات األرصاد الجویة (مجموعة البیانات١(مجموعة البیانات (
االستطالع التابع التلقائي في عقد . ویحدد شكل رسالة S" (SSR MODE S)"/ رادار االستطالع الثانوي بالطریقة االستطالع التابع التلقائي

والفصل الثالث عشر ونموذج رسائل رادار االستطالع  ٤-١١-٤) Doc 4444الحركة الجویة ( إدارة —خدمات المالحة الجویة  إجراءات
  .الفصل الخامس النظم الرقمیة لبیانات االتصال، – ١٠في الجزء األول من المجلد الثالث من الملحق المحددة  ،"S"الثانوي بالطریقة 

. . . 
ورادار  االستطالع التابع التلقائيعقد أرض في الوقت الذي ال یستخدم فیه  -ند استخدام وصلة بیانات جو ع  ٢-١-١

  :تكون العناصر المدرجة في التقاریر الروتینیة یجب أن ،"S"االستطالع الثانوي بالطریقة 
ورادار االستطالع  االستطالع التابع التلقائيعقد أرض في الوقت الذي ال یستخدم فیه  -عند استخدام وصلة بیانات جو —مالحظة 

، یمكن تلبیة متطلبات التقاریر الجویة الروتینیة بواسطة نموذج اتصاالت وصلة البیانات بین الطیار S" (SSR MODE S)"الثانوي بالطریقة 
وترد تفاصیل نموذج وصلة البیانات هذه في دلیل االیكاو لنماذج وصلة البیانات لخدمات  والمراقب الجوي المعنونة " تقریر الموقع ".

  . ١٠جزء األول من المجلد الثالث من الملحق ) وفي الDoc 9694الجویة ( المالحة

. . . 

  تبادل التقاریر الجویة    -٣

  مسؤولیات مكاتب مراقبة األحوال الجویة   ١-٣
 باالتصال الصوتيالتقاریر الجویة الخاصة الواردة  إبطاءالجویة أن یرسل دون  حوالجب على مكتب مراقبة األی  ١-١-٣

لتشغیل بموجب االتفاق اإلقلیمي للمالحة الجویة  والمراكز األخرىالمعینین  لتنبؤات المنطقة ینالعالمی ینالمركز  إلى ،باالتصاالت الصوتیة
  .والخدمات القائمة على شبكة االنترنتلخدمة اتصاالت الطیران الثابتة توزیع باألقمار الصناعیة النظام 

. . . 
 إعدادخاصا، ویرى المراقب أن الظاهرة الجویة التي استوجبت  عندما یستقبل مكتب مراقبة األحوال الجویة تقریرا جویا  ٣-١-٣

الجوي الخاص رغم ذلك بنفس  رسالة ظاهرة جویة خطیرة، فیجب أن یوزع التقریر إصدارالتقریر ال یتوقع أن تستمر وال تبرر بالتالي 
 ینالمركز و ، أي على مكاتب مراقبة األحوال الجویة ٦من المرفق  ١-٢-١لظواهر الجویة الخطیرة وفقا للبند الطریقة التي توزع بها رسائل ا

  للمالحة الجویة. إقلیميالمنطقة ومكاتب األرصاد الجویة األخرى وفقا التفاق  لتنبؤات العالمیین
 

الفریق و فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة 
لألرصاد الجویة المعني بمشروع االحتیاجات 

 في الطیران وتبادل المعلومات
 

مراقبة الحركة للطیار من الشكل المعتمد للتقاریر الجویة الخاصة (وصلة البیانات  ٦المرفق  من ١-١الفقرة تضمن ت —مالحظة 
  الطیران. في أثناءالطائرة  إلىالنموذج المستخدم في التقاریر الجویة الخاصة التي ترسل  ٦المرفق  في B1-6Aجدول ال ویتضمن .الجویة)

. . . 
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

  التوزیع اإلضافي للتقاریر الجویة   ٣-٣
الستیفاء شروط خاصة تتعلق بالطیران أو باألرصاد الجویة،  إضافیافي الحاالت التي تتطلب توزیع التقاریر الجویة توزیعا  — توصیة

  . واالتفاق علیه هذا التوزیعلبالترتیب  بشأنعنیة سلطات األرصاد الجویة الم أن تقوم بیناالتفاق ینبغي 

. . . 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  لتنبؤاتالمتعلقة باالمواصفات الفنیة  — ٥مرفق ال

  )من هذا الملحق السادسالفصل (انظر 

  )TAF(المطار المعاییر المتعلقة بتنبؤات     –١
  )TAF(شكل تنبؤات المطار     ١- ١

. . . 
 

الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد 
 الجویة في الطیران وتبادل المعلومات

 

، في التي تكون في وضع یسمح لها بذلكینبغي أن تبث تنبؤات المطار، بموجب اتفاقات ثنائیة بین الدول  — توصیة  ٢-١-١
  .١-١-١إلى بث تنبؤات المطار وفقا للبند  باإلضافة، شكل رقمي

. . . 

  )TAF(المطار  إدراج عناصر األرصاد الجویة في تنبؤات   ٢-١
. . . 

 الظواهر الجویة    ٣- ٢- ١

یجــب التنبــؤ بظــاهرة واحــدة أو أكثــر وبحــد أقصــى ثــالث ظــواهر مــن الظــواهر الجویــة التالیــة أو أي تولیفــة منهــا، باإلضــافة إلــى 
  خصائصها وشدتها، إذا كان ذلك مالئما، هذا إذا توقع حدوثها في المطار: 

. . . 
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
حسب اتفاق سلطة األرصاد الجویة مع سلطة  ٣ من المرفق ٣-٢- ٤- ٤الظواهر الجویة األخرى المذكورة في البند  —

  . خدمات الحركة الجویة والمشغلین المعنیین
. . . 

  استعمال مجموعات التغیرات   ٣-١

. . . 

أو لتعدیل هذا التقریر  TAF تقریر ینبغي أن توضع المعاییر التي ستتبع إلدخال مجموعات التغیرات في —توصیة   ٢-٣-١
  التالیة: في أي من الحاالت

. . . 

 وجود أي معاییر أخرى تقوم على أساس الحدود الدنیا للتشغیل في المطارات، على النحو المتفق علیه بین سلطة األرصاد  ي)
  . ٣- ٢-٦المذكورون في البند  المشغلونبمن فیهم ، المعنیین الطائراتومشغلي  الجویة

. . . 
 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة

 

 )TAF(توزیع تقریر   ٦- ١
علــى البنــوك الدولیـة لبیانــات األرصــاد الجویــة التشــغیلیة والمراكــز المعینــة بموجــب اتفــاق  اوالتعــدیالت الــواردة علیهــ TAFتقریــر یجـب توزیــع 

الطیران الثابتة لخدمة اتصاالت باألقمار الصناعیة توزیع النظام  الخدمة الثابتة للطیرانأنظمة توزیع أقمار لتشغیل  اإلقلیميلمالحة الجویة ا
 . اإلقلیميلمالحة الجویة ا، بموجب اتفاق الخدمات القائمة على شبكة االنترنتو 

. . .  
  (TAF)تقریر نموذج  — A5-1جدول 

  .، یشكل جزءا من كل رسالةإلزامي إدراج  = M  المفتاح:
 C =  شرطي، یعتمد على األحوال الجویة وأسالیب الرصد إدراج.  
 O =  اختیاري إدراج.  

  .(TAF)درج في تنبؤات المطار تي تمن هذا المرفق مدى ووضوح العناصر الرقمیة ال A5-4 الجدول  یبین — ١ مالحظة
  (Doc 8400)مختصرات ورموز االیكاو  —ترد تفسیرات المختصرات في وثیقة إجراءات خدمات المالحة الجویة  — ٢مالحظة 
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

  
 

العناصر المحددة في 
  أمثلة النموذج  المحتوى التفصیلي ٦الفصل 

. . .    

یوم وفترة صالحیة التنبؤ 
(M) 

یوم وفترة صالحیة التنبؤ (بالتوقیت 
 (M)  العالمي المنسق)

nnnn/nnnn 1606/16241700 
0812/0918 

. . .     

. . . 
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

 )GAMET(نموذج تنبؤات المنطقة للطیران المنخفض  — A5-3الجدول 
 إدراج إلزامي، یشكل جزءا من كل رسالة. = M المفتاح: 
  C = .إدراج مشروط، یعتمد على األحوال الجویة 
  O =  اختیاريإدراج. 
  یبین أن النص التالي یجب أن یوضع في السطر التالي. = =  

 أمثلة النموذج المحتوى التفصیلي العنصر

معلومات  إلقلیممبین الموقع 
  (M) ةالطیران/ منطقة المراقب

مبین االیكاو للموقع لوحدة خدمات  
معلومات  إقلیمالحركة الجویة التي تخدم 

 إلیها تشیرمنطقة المراقبة التي  أوالطیران 
 GAMET (M)تنبؤات 

nnnn YUCC1 

 GAMET GAMET (M)تعریف الرسالة  (M) التعریف 

/الوقت الدالة على فترة الیوممجموعات  (M)مدة الصالحیة 
 (M)  الصالحیة بالتوقیت العالمي المنسق

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 220600/221200 

الجویة  األرصادمكتب مبین 
للمطار أو مكتب رصد األحوال 

 (M)للموقع الجویة 
 

للمطار أو الجویة  األرصادمكتب مبین 
للموقع الذي مكتب رصد األحوال الجویة 

   (M) یصدر الرسالة مع عالمة ـ فاصلة

nnnn - YUDO-1 

    

معلومات  إلقلیممبین الموقع 
  (M) ةالطیران/ منطقة المراقب

مبین االیكاو للموقع لوحدة خدمات الحركة 
الجویة التي تخدم اقلیم معلومات الطیران 

تنبؤات  إلیها تشیرمنطقة المراقبة التي  أو
GAMET (M) 

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn]  
or 
nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn] 

YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120 
 
YUCC AMSWELL FIR 
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 في الجزء التالي من النموذج، تم عكس ترتیب العمودین بعنوان المحتوى والموقع. —مالحظة تحریریة 

  
   النموذج  

 األمثلة المحتوى الموقع   التعریف والوقت المحتوى التفصیلي  العنصر

اإلشارة إلى بدایة الجزء األول 
(M)  

اإلشارة إلى تعریف بدایة الجزء 
  (M)األول 

SECN I   SECN I 

      

متوسط سرعة الریح السطحیة  (C)الریح السطحیة 
 ١٥السائدة الذي یتجاوز 

 عقدة) ٣٠( متر/ثانیة

SFC 
WSPDWIND: 
[nn/nn] 

[N ofOF Nnn or 
Snn] 
or 
[S ofOF Nnn or 
Snn] 
or 
[W ofOF Wnnn or 
Ennn] or 
[E ofOF Wnnn or 
Ennn] or 
[nnnnnnnnnn]2 

[n]nn MPS  
(or  
[n]nn KT) 
nnn/[n]nnMPS 
(or nnn/[n]nnKT) 

SFC WSPD: 10/12 16 MPS 
SFC WIND: 10/12 310/16MPS 
 
SFC WSPD: 40 KT E OF W110 
SFC WIND: E OF W110 050/40KT  

      

 مدى رؤیة المساحات السطحیة
(C)  

مدى رؤیة المساحات السطحیة 
متر،  ٥ ٠٠٠إذا كان أقل من 

 بما في ذلك الظواهر الجویة
التي تسبب انخفاضا في مدى 

 الرؤیة

SFC VIS: 
[nn/nn] 

 nnnn M nnnnM FG 
or BR 
or SA or DU 
or HZ or FU 
or VA or PO 
or DS or SS 
or DZ or RA 
or SN or SG 
or IC or FC 
or GR or GS 
or PL or SQ 

SFC VIS: 06/08 3000 M BR N of N51 
SFC VIS: 06/08 N OF N51 3000M BR  

      

األحوال الجویة الخطیرة تشمل  (C)األحوال الجویة الخطیرة 
العواصف الرعدیة والعواصف 

والرماد  الرملیة والترابیة العنیفة
 البركاني

SIGWX: 
[nn/nn] 

 ISOL TS 
or OCNL TS 
or FRQ TS 
or OBSC TS 
or EMBD TS 
or HVY DS or 
HVY SS or 
SQL TS or 
ISOL TSGR or 
OCNL TSGR or 
FRQ TSGR or 
OBSC TSGR or 
EMBD TSGR or 
SQL TSGR or 
VA 

SIGWX: 11/12 ISOL TS 
 
SIGWX: 12/14 SS S OF N35 
SIGWX: 12/14 S OF N35 HVY SS 

      

 :MT OBSC التعتیم في المناطق الجبلیة  (C)التعتیم في المناطق الجبلیة 
[nn/nn] 

 nnnnnnnnnn2 MT OBSC: MT PASSES S OF N48 
MT OBSC: S OF N48 MT PASSES  
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   النموذج  

 األمثلة المحتوى الموقع   التعریف والوقت المحتوى التفصیلي  العنصر

مدى مناطق السحاب المتقطع  (C)السحاب 
أو الملبد مع علو القاعدة أقل 

قدم)  ١ ٠٠٠متر ( ٣٠٠من 
أو  (AGL)فوق سطح األرض 
 (AMSL)فوق سطح البحر 

و/أو أي وجود السحاب 
أو السحاب  (CB)الركامي 
 (TCU)البرجي  الركامي

SIG CLD: 
[nn/nn] 

 BKN or OVC 
nnn[n]/nnn[n] M (or  
nnn[n]/nnn[n] FT) 
[n]nnn/[n]nnnM  
(or [n]nnn/[n]nnnFT)  
AGL or AMSL 
ISOL or OCNL or 
FRQ or OBSC or 
EMBD 
CB3 or TCU3 
nnn[n]/nnn[n] M or  
nnn[n]/nnn[n] FT 
[n]nnn/[n]nnnM (or 
[n]nnn/[n]nnnFT)  
AGL or AMSL 

SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL 
N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 
FT AGL 
SIG CLD: 06/09 N OF N51 OVC 
800/1100FT AGL 10/12 ISOL TCU 
1200/8000FT AGL 

      

الجلید (باستثناء الجلید الذي   (C)الجلید 
یحدث في السحاب الحملي 

والجلید العنیف الذي صدرت 
من أجله بالفعل رسالة الظاهرة 

 )(SIGMET)الجویة الخطیرة 

ICE: [nn/nn]  MOD FLnnn/nnn 
or 
MOD ABV FLnnn 
or 
SEV FLnnn/nnn 
or 
SEV ABV FLnnn 

ICE: MOD FL050/080 

      

االضطراب (باستثناء  (C)االضطراب 
االضطراب الذي یحدث في 

السحاب الحملي واالضطراب 
العنیف الذي صدرت من أجله 
بالفعل رسالة الظاهرة الجویة 

  )(SIGMET)الخطیرة 

TURB: [nn/nn]  MOD FLnnn/nnn 
or 
MOD ABV FLnnn 
or 
SEV FLnnn/nnn 
or 
SEV ABV FLnnn 

TURB: MOD ABV FL090 

      

الموجات الجبلیة (باستثناء  (C)الموجات الجبلیة 
الموجات الجبلیة العنیفة التي 

صدرت من أجلها بالفعل رسالة 
الظاهرة الجویة الخطیرة 

(SIGMET)( 

MTW: [nn/nn]  MOD FLnnn/nnn 
or 
MOD ABV FLnnn 
or 
SEV FLnnn/nnn 
or 
SEV ABV FLnnn 

MTW: MOD ABV FL080 N OF N63 
MTW: N OF N63 MOD ABV FL080  

      

رسالة الظاهرة الجویة الخطیرة 
(SIGMET) (C) 

رسائل الظواهر الجویة الخطیرة 
(SIGMET)  التي تنطبق على اقلیم

معلومات الطیران المعني/ منطقة 
المراقبة المعنیة أو المكان التابع له، 

 الذي تسري علیه تنبؤات المنطقة

SIGMET 
APPLICABLE:  

— n [,n] [,n] 
[n][n]n4 

SIGMET APPLICABLE: 3, A5, B06 

      

54HAZARDOUS WX NIL (C) or HAZARDOUS WX NIL  
    

اإلشارة إلى بدایة الجزء الثاني 
(M)  

اإلشارة إلى لتعریف بدایة الجزء 
 ((M)الثاني 

SECN II   SECN II 

      

مراكز الضغط والجبهات   (M)مراكز الضغط والجبهات 
 وتطوراتها المتوقعة وتحركاتها

PSYS: [nn] Nnnnn or Snnnn 
Wnnnnn or 
Ennnnn 
or 
Nnnnn or Snnnn 
Wnnnnn or 
Ennnnn TO Nnnnn 
or Snnnn Wnnnnn 
or Ennnnn 

L [n]nnn HPA or H  
[n]nnn HPA 
L [n]nnnHPA or H 
[n]nnnHPA 
or 
FRONT 
or NIL 

PSYS: 06 L 1004 HPA N5130 E01000 
MOV NE 25KT WKN 
PSYS: 06 N5130 E01000 L 1004HPA 
MOV NE 25KT WKN 
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   النموذج  

 األمثلة المحتوى الموقع   التعریف والوقت المحتوى التفصیلي  العنصر

   — MOV N or MOV NE 
or MOV E or MOV 
SE or MOV S or 
MOV SW or MOV W 
or MOV NW nnKMH 
(or nnKT) 
WKN or NC or 
INTSF 

 

      

الریح العلویة ودرجات الحرارة 
  (M)في طبقات الجو العلیا 

 الریح العلویة ودرجات الحرارة في
طبقات الجو العلیا لالرتفاعات 

متر و  ١٥٠٠متر،  ٦٠٠
 ٥٠٠٠قدم،  ٢٠٠٠متر ( ٣٠٠٠
 قدم) على األقل ١٠٠٠٠  قدم و

WIND/T: Nnnnn or 
Snnnn  
Wnnnnn or 
Ennnnn 
 
or 

[n]nnn M (or [n]nnn 
FT)  
nnn/[n]nn MPS  
(or nnn/[n]nn KT) 
[n]nnnM (or 
[n]nnnFT) 
nnn/[n]nnMPS 
(or nnn/[n]nnKT) 
PSnn or MSnn 

WIND/T: 2000 FT 270/18 MPS PS03 
5000 FT 250/20 MPS MS02  
10000 FT 240/22 MPS MS11 
WIND/T: 2000FT N5500 W01000 
270/18MPS PS03 5000FT N5500 
W01000 250/20MPS MS02  10000FT 
N5500 W01000 240/22MPS MS11 

      

المعلومات المتعلقة بالسحاب  (M)السحاب 
غیر الواردة في الجزء األول 

التي تبین أنواع السحاب وعلو 
قاعدتها وقممها فوق سطح 

أو فوق سطح  (AGL)األرض 
 (AMSL)البحر 

CLD: [nn/nn] [N ofOF Nnn or 
Snn] or 
[S ofOF Nnn or 
Snn] or 
[W ofOF Wnnn or 
Ennn] or 
[E ofOF Wnnn or 
Ennn] 
or 
[nnnnnnnnnn]2 

FEW or SCT or 
BKN or OVC 
ST or SC or CU or 
AS or AC or NS 
[n]nnn/[n]nnn M (or 
[n]nnn/[n]nnn FT) 
[n]nnn/[n]nnnM (or  
[n]nnn/[n]nnnFT) 
AGL or AMSL 
or NIL 

CLD: BKN SC 2500/8000 
FT2500/8000FT AGL 
 
CLD: NIL 

      

فوق سطح  0oCرمز العلو  (M)مستوى التجمد 
أو فوق متوسط  (AGL)األرض 

، إذا كان (AMSL)سطح البحر 
أدنى من قمة المجال الجوي 
الذي قدمت بشأنه التنبؤات 

 الجویة

FZLVL:  [ABV] nnnn FT 
[n]nnnFT AGL or 
AMSL 

FZLVL: 3000 FT3000FT AGL 

      

فترة  في أثناء QNHالتنبؤ بأقل  QNH (M)تنبؤات 
 الصالحیة

MNM QNH:  [n]nnn HPA 
[n]nnnHPA 

MNM QNH: 1004 HPA1004HPA 

      

درجة حرارة سطح البحر وحالة 
 (O)البحر 

درجة حرارة سطح البحر وحالة 
البحر إذا اشترط ذلك اتفاق 

 المالحة الجویة

SEA:  Tnn HGT [n]n 
M[n]nM 

SEA: T15 HGT 5 M5M 

      

 VA:  nnnnnnnnnn or NIL VA: ETNA اسم البركان (M)االنفجارات البركانیة 
VA: NIL 

  —مالحظات.
  موقع صوري.  - ١
  .أقل ما یمكننص الحر الذي یصف المواقع الجغرافیة المعروفة جیدا ینبغي أن یكون ال  - ٢
السحب المتقطعة أو  باإلضافة إلى أي مساحات منتشرة على نطاق واسع من (TCU) البرجي الركامي و/أو (CB) الركامي السحب موقع تحدید ینبغي  - ٣

  .یرد في المثال السدیمیة كما
  .تكرار حسب االقتضاء مع وضع فاصلة  - ٤
  عندما ال تدرج أي عناصر في القسم األول.  -٥ ٤
. . . 
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 
  (TAF) تقریر — A5-1المثال 

  (TAF)إلغاء تقریر  — A5-2المثال 
   

 :(YUDO)* )ي، (مطار دونلون الدولTAF تقریرنشرة 
TAF YUDO 160000Z 1606/1624 1700 130 05MPS 9000 BKN020 BECMG 1606/1608 SCT015CB BKN020 TEMPO 
1608/1612 170 06G12MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM161230 15004MPS 9999 BKN020  

 معنى التنبؤ:
من  ٠٦٠٠المنسق، صالحة من الساعة  العالميبالتوقیت  ٠٠٠٠من الشهر في الساعة  ١٦* صادرة في یوم الدوليدونلون لمطار  (TAF) تقریر

درجـة. سرعة الریح  ١٣٠من الشهر.  اتجاه الریح السطحیـة  ١٧ ١٦یوم والالمنسق،  العالميبالتوقیت  ٠٠٠٠ ٢٤٠٠الى الساعة من الشهر  ١٦یوم ال
 ٠٨٠٠الى الساعة  ٠٦٠٠متر لیصبح خالل الفترة من الساعة  ٦٠٠رات، ویوجد سحاب متقطع على ارتفاع كیلومت ٩. مدى الرؤیة أمتار/ثانیة ٥

وسیتغیر مؤقتا فیما بین الساعة  متر.  ٦٠٠مترا ومتقطعا على علو  ٤٥٠سحابا ركامیا متفرقا على علو  ،من الشهر ١٦بالتوقیت العالمي المنسق، یوم 
أمتار/ثانیة  ٦درجة وسرعة الریح الى  ١٧٠كل من اتجاه الریح السطحیة الى  ،من الشهر ١٦لمي المنسق، یوم بالتوقیت العا ١٢٠٠والساعة  ٠٨٠٠

، وسحاب ركامي متفرق على علو معتدل متر في وجود عاصفة رعدیة مصحوبة بمطر ١٠٠٠، مدى الرؤیة متر/ثانیة ١٢مع وجود هبات تصل الى 
سیصبح اتجاه الریح السطحیة   ،من الشهر ١٦المنسق، یوم  العالميبالتوقیت  ١٢٣٠من الساعة متر. و  ٦٠٠متر وسحاب متقطع على علو  ٣٠٠
متر، وسحاب متقطع على علو  ٦٠٠كیلومترات أو أكثر ویوجد سحاب متقطع على علو  ١٠، ومدى الرؤیة أمتار/ثانیة ٤درجة، وسرعة الریح  ١٥٠

 متر. ٣٠٠٠
 *  موقع صوري

"والمتر" لعلو قاعدة السحاب. ومع ذلك،  یمكن وفقا ألحكام الریح  لسرعة"متر/ثانیة"  وهمافي هذا المثال استخدمت الوحدتان األساسیتان  — مالحظة
 باتفاقیة شیكاغو، استخدام الوحدتین غیر القیاسیتین المناظرتین وهما " العقدة" و"القدم". ٥الملحق 

  *:YUDO إلغاء تنبؤات مطار دونلون الدولي
 TAF AMD YUDO 161500Z 1606/16241700 CNL  

 معنى التنبؤ:
بالتوقیت العالمي المنسق، وألغى تقریر  ١٥ر٠٠من الشهر الجاري في الساعة  ١٦معدل لمطار دونلون الدولي* صدر في  TAFتقریر 

FAF  بالتوقیت  ٠٠٠٠ ٢٤ر٠٠إلى الساعة  من الشهر ١٦یوم العالمي المنسق  بالتوقیت ٦ر٠٠الصادر سابقا والساري من الساعة
 من الشهر. ١٧ ١٦ من الیومالعالمي المنسق 

  * موقع صوري
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 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 
  

  )GAMETلصیغة تنبؤات المنطقة للطیران العام ( A5-3المثال 

YUCC GAMET VALID 220600/221200 YUDO –  
YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120 
SECN I 
SFC WSPDWIND:  10/12 16 MPS 310/16MPS  
SFC VIS:  06/08 3000 M BR N OF N51 06/08 N OF N51 3000M BR  
SIGWX:  11/12 ISOL TS 
SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 N OF N51 OVC 800/1100FT AGL 10/12 ISOL 

TCU 1200/8000 FT 1200/8000FT AGL  
ICE:  MOD FL050/080 
TURB: MOD ABV FL090 
SIGMETS APPLICABLE:  3, 5 
SECN II 
PSYS:  06 L 1004 HPA N5130 E01000 N5130 E01000 1004HPA MOV NE 25 KT WKN  
WIND/T: 2000 FT 270/18 MPS PS03 5000 FT 250/20 MPS MS02 10000 FT 240/22 MPS MS11 

2000FT N5500 W01000 270/18MPS PS03 5000FT N5500 W01000 250/20MPS MS02 
10000FT N5500 W01000 240/22MPS MS11 

CLD:  BKN SC 2500/8000 FT 2500/8000FT AGL  
FZLVL:  3000 FT 3000FT AGL  
MNM QNH:  1004 HPA 1004HPA 
SEA:  T15 HGT 5 M 5M 
VA:  NIL 

  
من اقلیم أمسویل* لمعلومات  ٢تنبؤات المنطقة لرحالت الطیران العام على المستویات المنخفضة، صادرة للمنطقة الفرعیة   : المعنى

 FL 120الدال على مركز مراقبة منطقة أمسویل) ألدنى من مستوى الطیران  YUCCالطیران (االقلیم مذكور باالسم وبالرمز 
بالتوقیت  ١٢٠٠إلى الساعة  ٠٦٠٠دونلون الدولي*. والتنبؤات صالحة من الساعة  من جانب مكتب األرصاد الجویة لمطار

  الشهر:   من ٢٢العالمي المنسق لیوم 
 القسم األول: 

 ١٦سرعة الریح  ،درجات ٣١٠اتجاه الریح السطحیة بالتوقیت العالمي المنسق  ١٢٠٠والساعة  ١٠٠٠بین الساعة    :واتجاهها سرعة الریح السطحیة
  . متر/ثانیة

  درجة شماال (بسبب الضباب) ٥١متر شمال  ٣٠٠٠بالتوقیت العالمي المنسق  ٠٨٠٠والساعة  ٠٦٠٠بین الساعة   مدى الرؤیة على األرض: 
  بالتوقیت العالمي المنسق عواصف رعدیة منعزلة غیر مصحوبة ببرد.  ١٢٠٠والساعة  ١١٠٠بین الساعة   الظواهر الجویة الخطیرة: 

قدم فوق  ١١٠٠قدم وقمته  ٨٠٠بالتوقیت العالمي المنسق. السماء ملبدة بسحاب قاعدته  ٠٩٠٠والساعة  ٠٦٠٠بین الساعة   الخطیر:  حالة السحاب
 ١٢٠٠والساعة  ١٠٠٠درجة شماال، قاعدة ركام السحاب الشاهق المنعزل بین الساعة  ٥١مستوى سطح األرض شمال 

  األرض.  قدم فوق مستوى ٨٠٠٠مته قدم، وق ١٢٠٠بالتوقیت العالمي المنسق بعرض 
 . FL 080و  FL 050معتدل بین مستویي الطیران  الجلید: 

  على األقل).  FL 120(لغایة مستوى الطیران  FL 090معتدل فوق مستوى الطیران   االضطراب: 
  تنطبقان على فترة صالحیة هذه التنبؤات لهذه المنطقة الفرعیة.  ٥و رقم  ٣رقم   رسالة الظواهر الجویة الخطیرة:

  
 

  القسم الثاني: 
درجات شرقا،  ١٠,٠درجة شماال و  ٥١,٥بالتوقیت العالمي المنسق عند  ٠٦٠٠هكتوبسكال في الساعة  ١٠٠٤ منخفض  :ضغطنظم ال

 عقدة وأن یخف.  ٢٥ویتوقع أن یتحرك هذا الضغط في االتجاه الشمالي الشرقي بسرعة 
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درجة. وسرعتها  ٢٧٠تتجه  درجات غربا ١٠درجة شماال و ٥٥عند قدم فوق مستوى سطح األرض  ٢٠٠٠الریح على علو   الریح ودرجات الحرارة:
 ١٠درجة شماال و ٥٥عند قدم فوق سطح األرض  ٥٠٠٠درجات مئویة. الریح على علو  ٣ودرجة الحرارة متر/ثانیة  ١٨

قدم  ١٠ ٠٠٠تحت الصفر المئوي. الریح على علو  ٢، ودرجة الحرارة متر/ثانیةدرجة. وسرعتها  ٢٥٠تتجه  درجات غربا
، ودرجة الحرارة متر/ثانیة ٢٢عتها درجة. سر  ٢٤٠تتجه  درجات غربا ١٠درجة شماال و ٥٥عند فوق سطح األرض 

  المئوي. تحت الصفر ١١
  قدم فوق مستوى سطح األرض.  ٨٠٠٠قمته علو قدم و  ٢٥٠٠قاعدته علو ركامي طبقي متقطع   السحاب: 

  قدم فوق مستوى سطح األرض.  ٣٠٠٠  مستوى التجمد: 
  هكتوبسكال.  ١٠٠٤  :QNHالحد األدنى للقیمة 

  أمتار.  ٥درجة مئویة، وحالة البحر  ١٥درجة الحرارة على سطح البحر   البحر: 
 ال یوجد.   الرماد البركاني: 

  .موقع صوري  *

________________  
 

  معلومات المتعلقة بالمواصفات الفنیة  — ٦مرفق ال
   (AIRMET)األرصاد الجویة التشغیلیة  معلوماتو  (SIGMET)  الظواهر الجویة الخطیرة
  المطار وتحذیرات وتنبیهات ظاهرة قص الریح وتحذیرات

  )من هذا الملحق السابعالفصل (انظر 

بعنوان " دلیل نظام االتصال العالمي " رموز أنواع البیانات  ٣٨٦ المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة رقم نشرةترد في  —مالحظة 
الخطیرة ومعلومات األرصاد الجویة التشغیلیة والرسائل االستشاریة التي تستخدم في العناوین المختصرة لرسائل معلومات الظواهر الجویة 

  بشأن األعاصیر المداریة والرماد البركاني.

  سجمترسائل معلومات المواصفات الفنیة ل   —١
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

  شكل رسائل سجمت    ١-١
 A6-1الجدول یجب أن یكون محتوى رسالة الظواهر الجویة الخطیرة وترتیب عناصرها وفقا للنموذج المبین في   ١-١-١

A1-6A.  

. . . 
مطابقا لعدد رسائل الظواهر  6A A1-6A-1الجدول في النموذج الوارد في  إلیهیجب أن یكون الرقم التسلسلي المشار   ٣-١-١

أما مكاتب مراقبة بالتوقیت العالمي المنسق في الیوم المعني.  ٠٠٠١ معلومات الطیران المعني منذ الساعة إلقلیمالجویة الخطیرة الصادرة 
األحوال الجویة التي یشمل مجال اختصاصها أكثر من إقلیم واحد لمعلومات الطیران أو أكثر من منطقة نهائیة مراقبة فیجب علیها أن 

   .منطقة تصدر رسائل السجمت منفصلة لكل إقلیم وكل
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مع استخدام  6A A1-6A-1یجب إدراج الظواهر الجویة التالیة في رسالة السجمت وفقا للنموذج الوارد في الجدول   ٤-١-١
  المختصرات المبینة أدناه:

. . . 
 

الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد 
 الجویة في الطیران وتبادل المعلومات

 

در معلومات رسالة أن تص كانت تتمتع بالصالحیات الالزمة، إذاینبغي لمكاتب األرصاد الجویة،  — توصیة  ٦-١-١
باستخدام ، وذلك باالضافة إلى اصدار معلومات رسالة الظواهر الجویة الخطیرة بلغة واضحة شكل رقمي فيالخطیرة  الظواهر الجویة

  . ١- ١-١ للفقرة االختصارات وفقا
 

 األرصاد الجویةفریق دراسة إنذارات 
 

عند إصدارها في صیغة رسوم بیانیة، على النحو المحدد في  ،SIGMETأن تكون رسائل  ینبغي — توصیة  ٩-١-١
  .المعمول بها، بما في ذلك استخدام الرموز و/أو المختصرات ١ المرفق

. . . 

 توزیع رسائل السجمت   ٢-١

. . . 
 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 المنطقةلتنبؤات 

 

والمراكز المعینة  )OPMETبنوك البیانات الدولیة لألرصاد الجویة التشغیلیة ( على SIGMETرسائل  توزیعیجب   ٢-٢-١
باألقمار توزیع الم نظا ناعیة لخدمة اتصاالت الطیران الثابتةطصنظام التوزیع باألقمار االقلیمي لتشغیل اللمالحة الجویة ااتفاق ابموجب 

  قلیمي. اللمالحة الجویة ااالتفاق  ، وفقاوالخدمات القائمة على شبكة االنترنت الثابتةلخدمة اتصاالت الطیران الصناعیة 

 AIRMET رسائل مواصفات معلومات    -٢

  AIRMETشكل رسائل    ١-٢
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

وترتیب عناصرها وفقا للنموذج المبین في  (AIRMET)یجب أن یكون محتوى رسالة األرصاد الجویة التشغیلیة   ١-١-٢
  .6A A1-6A-1 الجـدول
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مطابقا لعدد رسائل األرصاد  6A A1-6A-1الجدول سلسل المشار إلیه في النموذج الوارد في میجب أن یكون الرقم ال  ٢-١-٢
وعلى مكاتب  بالتوقیت العالمي المنسق في الیوم المعني. ٠٠٠١معلومات الطیران المعني منذ الساعة  الجویة التشغیلیة الصادرة القلیم

مستقلة لكل اقلیم  AIRMETمراقبة األرصاد الجویة التي تشمل منطقة اختصاصها أكثر من اقلیم واحد لمعلومات الطیران أن تصدر رسائل 
  الداخلة في مجال اختصاصها.معلومات طیران و/أو منطقة المراقبة النهائیة 

. . . 

، مع 6A A1-6A-1وفقا للنموذج الوارد في الجدول  AIRMETیجب ادراج ظاهرة واحدة من الظواهر الجویة في رسالة   ٤-١-٢
  استخدام المختصرات المبینة أدناه:

على  في المناطق الجبلیة، أو FL 150تحت مستوى الطیران  (أو FL 100في حالة مستویات الطیران المستقیم تحت مستوى الطیران 
  مستوى أعلى عند االقتضاء): 

. . .  
 

 األمانة العامة
 

   مدى الرؤیة السطحي  —
المساحات المنتشرة التي انخفض فیها مدى   -  

متر، بما في ذلك  ٥٠٠٠الرؤیة إلى أقل من 
الظاهرة الجویة التي تسببت في خفض مدى 

  الرؤیة

SFC VIS  
  (+ مدى الرؤیة)

  الظواهر الجویة التالیة: (+ أحد
FG, FU, GR, GS, HZ, IC, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SS, SQ 

or VA) 
 

الفریق المعني بمشروع االحتیاجات لألرصاد 
 الجویة في الطیران وتبادل المعلومات

 
 

  یضاف النص الجدید كما یلي. —مالحظة تحریریة 
  

رقمي فضال عن إصدار معلومات  شكلفي  AIRMETمكاتب األرصاد الجویة أن تصدر معلومات لیجب  —توصیة   ٦-١-٢
AIRMET  ١-١-٢بلغة واضحة مختصرة وفقا للفقرة.  
لنموذج العالمي لتبادل المعلومات القابل تعرض حسب ایجب أن  ،في شكل رقمي AIRMETفي حالة نشر معلومات   ٧-١-٢

 .GMLو XMLة للتشغیل البیني ویجب أن تستخدم لغ

  المناسبة.الوصفیة بالبیانات مقرونة  ،إذا ما نشرت في شكل رقمي ،AIRMETمعلومات أن تكون یجب   ٨-١-٢
اإلرشادات بشأن  Doc 10003الوثیقة  التبادل الرقمي لمعلومات األرصاد الجویة ألغراض الطیرانیرد في دلیل بشأن  — مالحظة

  والبیانات الوصفیة. XML/GMLنموذج تبادل المعلومات 
 

 نهایة النص الجدید.
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 AIRMETتوزیع رسائل    ٢-٢

. . . 
 

مجموعة عملیات النظام العالمي 
 لتنبؤات المنطقة

 

بنوك البیانات الدولیة لألرصاد الجویة التشغیلیة والمراكز المعینة بموجب  إلى AIRMETیجب بث رسائل  — توصیة  ٢-٢-٢
باألقمار توزیع الم نظا الثابتة ناعیة لخدمة اتصاالت الطیران الثابتةطصنظام التوزیع باألقمار االقلیمي لتشغیل اللمالحة الجویة اااتفاق 

  قلیمي. اللمالحة الجویة اا، وفقا التفاق والخدمات القائمة على شبكة االنترنت الثابتةلخدمة اتصاالت الطیران الصناعیة 

. . . 

  مواصفات تحذیرات المطار    -٥

 شكل تحذیرات المطار وتوزیعها   ١-٥

. . . 
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

ینبغي أن تتعلق تحذیرات المطار بحدوث أو توقع حدوث ظاهرة أو  ،A6-2وفقا للنموذج الوارد في الجدول  — توصیة  ٣-١-٥
  أكثر من الظواهر التالیة: 

. . . 
 التسونامي —

. . . 
خطة وطنیة للسالمة العامة توافر عند  ،مطار بحدوث أو توقع حدوث تسوناميللتحذیرات  صدارا الضروريمن غیر  —مالحظة 

  لخطر"."المعرض لفي المطار لتسونامي لمواجهة ا

. . . 
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

  المعاییر الكمیة لتحذیرات المطار   ٢- ٥
التي تشمل على سبیل المثال الحد األقصى المتوقع  عندما تصبح المعاییر الكمیة ضروریة الصدار تحذیرات المطار، — ةتوصی

المعني للمطار ینبغي تحدید تلك المعاییر باالتفاق بین مكتب األرصاد الجویة  ،جالمتوقعة لسقوط الثللسرعة الریح أو الكمیات االجمالیة 
  . عنیینالم ومستخدمي هذه التحذیرات

. . . 
 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 
 

 .بالكامل  A6-1یحذف الجدول  —مالحظة تحریریة 
 
 

 الجدید كما یلي. الجدولیضاف  —مالحظة تحریریة 
 

  جو) –(وصلة البیانات أرض والتقاریر الجویة الخاصةنموذج لرسائل السجمت واالیرمت  — أ١-٦الجدول 
  ، یشكل جزءا من كل رسالة إلزامي إدراج  =  M  المفتاح:

  C  =  شرطي، یعتمد على األحوال الجویة وأسالیب الرصد إدراج  
  یبین أن النص التالي یجب أن یوضع في السطر التالي. = = 

 في الجدول ةوالتقاریر الجویة الخاص SIGMET/AIRMETمدى ووضوح العناصر الرقمیة المدرجة في رسائل  یرد — ١ة مالحظ
A6-4  المرفق هذامن.  

تكون الجلید بكثافة أو باعتدال واالضطراب العنیف أو  إدراجال ینبغي  ،٥-١-٢و ٥-١- ١وفقا للبندین  —مالحظة
  المصحوب بعواصف رعدیة، أو السحاب الركامي أو األعاصیر المداریة. ICE, SEV TURB, MOD TURB) ICE, MOD (SEVالمعتدل

المحددة في الفصل العناصر 
٦والمرفق الخامس   SIGMET template AIRMET template المحتوى التفصیلي 

SIGMET message 
examples 

AIRMET message 
examples 

 معلومات إلقلیم الموقع مبین

  (M)12 ةالمراقب منطقة الطیران/

 لوحدة للموقع االیكاو مبین

 التي الجویة الحركة خدمات

 معلومات إقلیم تخدم

 المراقبة منطقة الطیران/

 رسائل إلیها ترفع التي

  (M) السجمت/االیرمت

nnnn YUCC32 
YUDD32 
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المحددة في الفصل العناصر 
٦والمرفق الخامس   SIGMET template AIRMET template المحتوى التفصیلي 

SIGMET message 
examples 

AIRMET message 
examples 

   التعریف
(M) 

 التتابع ورقم الرسالة تعریف
(M)3 4r 

SIGMET [n][n]n AIRMET [n][n]n SIGMET 5 
AIGMET A3 
SIGMET 1 
SIGMET 01 
SIGMET A01 

AIRMET 2 
AIRMET 9 
AIRMET 19 
AIRMET B19 

  الصالحیة مدة
(M) 

 /الوقتالیوم مجموعات

 الصالحیة فترة على الدالة

 المنسق العالمي بالتوقیت
(M) 

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 010000/010400 
VALID 221215/221600 
VALID 101520/101800 
VALID 251600/252200 
VALID 152000/160000 
VALID 192300/200300 

 لألرصاد العالمیة المنظمة مبین

  (M)  للموقع الجویة

 العالمیة المنظمة مبین

 للموقع الجویة لألرصاد

 مع الرسالة یصدر الذي

 (M)  فاصلة عالمة

nnnn– YUDO–32 
YUSO–32 

 / الطیران معلومات اقلیم اسم
 الطائرة تعریف أو المراقبة منطقة

(M) 

 اقلیم اسمو  الموقع مبین

 الطیران/منطقة معلومات

 for which the  46المراقبة

 تصدر الذي الطائرة تعریف

 لها /االیرمت السیجمت رسالة

 بالرادیو الطائرة نداء عالمة أو
(M) 

nnnn nnnnnnnnnn 
FIR[/UIR] 
 
or 
nnnn nnnnnnnnnn CTA 

nnnn nnnnnnnnnn 
FIR[/n] 

YUCC AMSWELL FIR32 
YUDD SHANLON 
FIR/UIR32 
YUDD SHANLON CTA2 

YUCC AMSWELL FIR/232 
YUDD SHANLON FIR32 
 

 إذا كان یجب الغاء اشعار الظواهر الجویة الخطیرة، انظر التفاصیل في نهایة النموذج.

بة بوصف الظاهرة المس (M)57 الظاهرة
 السجمت/االیرمت إلصدار

(C) 

OBSC86 TS[GR97] 
EMBD108 TS[GR7] 
FRQ119 TS[GR7] 
SQL1210 TS[GR7] 
 
TC nnnnnnnnnn  PSN 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] CB  
or TC NN1311 PSN Nnn[nn] 
or Snn[nn] Wnnn[nn] or 
Ennn[nn] CB 
 
SEV TURB1412 
SEV ICE1513 
SEV ICE (FZRA)1513 
SEV MTW1614 
 
HVY DS 
HVY SS 
 
[VA ERUPTION] 
[MT] [nnnnnnnnnn] 
[PSN Nnn[nn] or Snn[nn] 
Ennn[nn] or Wnnn[nn]] 
VA CLD 
 
RDOACT CLD 

SFC WSPD nn[n]MPS  
(or SFC WSPD nn[n]KT) 
SFC WIND nnn/nn[n]MPS  
(or SFC WIND 
nnn/nn[n]KT) 
 
SFC VIS nnnnM (nn)1715 
 
ISOL1816 TS[GR7]9 
OCNL1917 TS[GR7] 
 
MT OBSC 
 
BKN CLD 
nnn/[ABV]nnnnM 
(or BKN CLD 
nnn/[ABV][n]nnnnFT)  
or BKN CLD 
SFC/[ABV]nnnnM 
(or BKN CLD 
SFC/[ABV][n]nnnnFT) 
 
OVC CLD 
nnn/[ABV]nnnnM 
(or OVC CLD 
nnn/[ABV][n]nnnnFT)  
or OVC CLD 
SFC/[ABV]nnnnM 
(or OVC CLD 

OBSC TS 
OBSC TSGR 
EMBD TS 
EMBD TSGR 
FRQ TS 
FRQ TSGR 
SQL TS 
SQL TSGR 
 
TC GLORIA PSN N10 
W060 
TC NN PSN S2030 
E06030 
 
SEV TURB 
SEV ICE 
SEV ICE (FZRA) 
SEV MTW 
 
HVY DS 
HVY SS 
 
VA ERUPTION MT 
ASHVAL2 PSN S15 E073 
VA CLD 
 
RDOACT CLD 

SFC WIND 040/40MPS 
SFC WIND 310/20KT 
 
SFC VIS 1500M (BR) 
 
ISOL TS 
ISOL TSGR 
OCNL TS 
OCNL TSGR 
 
MT OBSC 
 
BKN CLD 120/900M 
(BKN CLD 400/3000FT) 
BKN CLD SFC/3000M 
BKN CLD 
SFC/ABV10000FT 
 
OVC CLD 270/ABV3000M 
(OVC CLD 
900/ABV10000FT) 
OVC CLD SFC/3000M 
OVC CLD 
SFC/ABV10000FT 
 
ISOL CB 
OCNL CB 
FRQ CB 
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المحددة في الفصل العناصر 
٦والمرفق الخامس   SIGMET template AIRMET template المحتوى التفصیلي 

SIGMET message 
examples 

AIRMET message 
examples 

SFC/[ABV][n]nnnnFT) 
 
ISOL1816 CB2018 
OCNL1917 CB18 
FRQ119 CB18 
 
ISOL1816 TCU2018 
OCNL1917 TCU2018 
FRQ119 TCU18 
 
MOD TURB1412 
MOD ICE1513 
MOD MTW1614 

ISOL TCU 
OCNL TCU 
FRQ TCU 
 
MOD TURB 
MOD ICE 
MOD MTW 

   المرصودة الظاهرة
 (M)  المتوقعة أو

 المعلومات أن إلى إشارة

 استمرارها، ویتوقع مرصودة

 (M)  بها متنبأ أو

OBS [AT nnnnZ] 
or 
FCST [AT nnnnZ] 

OBS 
OBS AT 1210Z 
FCST 
FCST AT 1815Z 
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المحددة في الفصل العناصر 
٦والمرفق الخامس   SIGMET template AIRMET template المحتوى التفصیلي 

SIGMET message 
examples 

AIRMET message 
examples 

 خطوط إلى باإلشارة( الموقع  (C)1921 الموقع

 (بالدرجات والطول العرض

 مواقع إلى أو ) والدقائق

 معروفة جغرافیة ومعالم

 عالمیا) جیدا

Nnn[nn] Wnnn[nn] or  
Nnn[nn] Ennn[nn] or  
Snn[nn] Wnnn[nn] or  
Snn[nn] Ennn[nn] 
 
or 
N OF Nnn[nn] or 
S OF Nnn[nn] or 
N OF Snn[nn] or 
S OF Snn[nn] or  
[AND] 
W OF Wnnn[nn] or 
E OF Wnnn[nn] or 
W OF Ennn[nn] or 
E OF Ennn[nn] 
 
or 
N OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn]  
or S OF Snn[nn]  
 
or  
W OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] 
or E OF Ennn[nn] 
 
or 
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW 
OF] [LINE] N OF LINE23 or NE OF LINE23 or E OF LINE23 

or SE OF LINE23 or S OF LINE23 or SW OF LINE23 or W 
OF LINE23 or NW OF LINE23 Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or 
Ennn[nn] [– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
[AND N OF LINE23 or NE OF LINE23 or E OF LINE23 or 
SE OF LINE23 or S OF LINE23 or SW OF LINE23 or W OF 
LINE23 or NW OF LINE23 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or 
Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– Nnn[nn] or 
Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]] 
 
or 
WI2723, 25 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
 
or 

APRX nnKM WID LINE23 BTN (or nnNM WID LINE23 
BTN) Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]  
 – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
 
or 
ENTIRE FIR[/UIR]24 
 
or 
ENTIRE CTA24 
 
or21 
WI nnnKM (or nnnNM) OF TC CENTRE  

N48 E010 
N2020 W07005 
N2706 W07306 
S60 W160 
S0530 E16530 
 
N OF N50 
S OF N54N5430 
N OF S10 
S OF S4530 
W OF W155 
W OF E15540 
E OF W45 
E OF E09015 
 
N OF N1515 AND W OF E13530 
S OF N45 AND N OF N40 
 
N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010 
SW OF LINE N50 W005 – N60 W020 
SW OF LINE N50 W020 – N45 E010 AND NE OF LINE 
N45 W020 – N40 E010 
 
WI N6030 E02550 – N6055 E02500 – 
N6050 E02630 – N6030 E02550 
 
APRX 50KM WID LINE BTN N64 W017 – N60 W010 – 
N57 E010 
 
ENTIRE FIR 
 
ENTIRE FIR/UIR 
 
ENTIRE CTA 
 
WI 400KM OF TC CENTRE 
WI 250NM OF TC CENTRE 
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المحددة في الفصل العناصر 
٦والمرفق الخامس   SIGMET template AIRMET template المحتوى التفصیلي 

SIGMET message 
examples 

AIRMET message 
examples 

 االرتفاع أو الطیران مستوى  (C)1921 المستوى

  22(C) ومداه

[SFC/]FLnnn or 
[SFC/]nnnnM (or [SFC/][n]nnnnFT) or 
FLnnn/nnn or  
TOP FLnnn or  
[TOP] ABV FLnnn or  
[nnnn/]nnnnM (or [[n]nnnn/][n]nnnnFT) or [nnnnM/]FLnnn 
(or [[n]nnnnFT/]FLnnn) 
 
or 23 
CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE  
(or CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) or 
CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE  
(or CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)  
or 21 

TOP [ABV or BLW] FLnnn 
 
or 24 

FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] 
[nnKM WID LINE25 BTN (nnNM WID LINE BTN)] 
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]  
 – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]] 
(or FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] 
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]  
 – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]]) 

FL180 
SFC/FL070 
SFC/3000M 
SFC/10000FT 
FL050/080 
TOP FL390 
ABV FL250 
TOP ABV FL100 
FL310/450 
3000M 
2000/3000M 
8000FT 
6000/12000FT 
2000M/FL150 
10000FT/FL250 
 
CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE 
(CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE) 
TOP FL500  
TOP ABV FL500 
TOP BLW FL450 
 
FL310/350 APRX 220KM BY 35KM 
 
FL390 

   الحركة أو الحركة
 (C)2621 ,19 المتوقعة

 المتوقعة الحركة أو الحركة

 باإلشارة والسرعة) (باالتجاه

 تقسیمات من واحد إلى

 أو عشر، الستة البوصلة

 (C)  الحركة انعدام إلى

MOV N [nnKMH] or MOV NNE [nnKMH] or 
MOV NE [nnKMH] or MOV ENE [nnKMH] or 
MOV E [nnKMH] or MOV ESE [nnKMH] or 
MOV SE [nnKMH] or MOV SSE [nnKMH] or 
MOV S [nnKMH] or MOV SSW [nnKMH] or 
MOV SW [nnKMH] or MOV WSW [nnKMH] or 
MOV W [nnKMH] or MOV WNW [nnKMH] or 
MOV NW [nnKMH] or MOV NNW [nnKMH] 
(or MOV N [nnKT] or MOV NNE [nnKT] or 
MOV NE [nnKT] or MOV ENE [nnKT] or 
MOV E [nnKT] or MOV ESE [nnKT] or 
MOV SE [nnKT] or MOV SSE [nnKT] or 
MOV S [nnKT] or MOV SSW [nnKT] or 
MOV SW [nnKT] or MOV WSW [nnKT] or 
MOV W [nnKT] or MOV WNW [nnKT] or 
MOV NW [nnKT] or MOV NNW [nnKT])  
or 
STNR 

MOV SE 
MOV NNW 
 
MOV E 40KMH 
(MOV E 20KT) 
MOV WSW 20KT 
 
STNR 

  INTSF or (C)  المتوقعة الشدة تغیرات  (C)1921 الشدة تغیرات
WKN or  
NC 

INTSF 
WKN 
NC 

 — FCST nnnnZ — FCST 2200Z  مؤشر وقت التنبؤ لظاھرة  (C) 26وقت التنبؤ
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المحددة في الفصل العناصر 
٦والمرفق الخامس   SIGMET template AIRMET template المحتوى التفصیلي 

SIGMET message 
examples 

AIRMET message 
examples 

 الرماد بسحب التنبؤ موقع  (C)31 ,22 ,2821 ,26 ,19التنبؤ موقع

 االعصار مركز أو البركاني

 الظواهر أو المداري

 من لظاهرة 28األخرى

 فترة نهایة في الظواهر

 السجمت رسالة صالحیة
(C) 

or29 
[FCST nnnnZ Nnn[nn] 
Wnnn[nn] or 
Nnn[nn] Ennn[nn] or 
Snn[nn] Wnnn[nn] or 
Snn[nn] Ennn[nn] 
 
or 
N OF Nnn[nn] or 
S OF Nnn[nn] or 
N OF Snn[nn] or 
S OF Snn[nn]  
[AND] 
W OF Wnnn[nn] or 
E OF Wnnn[nn] or 
W OF Ennn[nn] or 
E OF Ennn[nn] 
 
or 
N OF Nnn[nn] or N OF 
Snn[nn] AND S OF 
Nnn[nn] or S OF Snn[nn]  
 
or  
W OF Wnnn[nn] or W OF 
Ennn[nn] AND E OF 
Wnnn[nn] or E OF 
Ennn[nn] 
 
or 
[N OF, NE OF, E OF, SE 
OF, S OF, SW OF, W OF, 
NW OF] [LINE] 
N OF LINE23 or NE OF 
LINE23 or E OF LINE23 or 
SE OF LINE23 or S OF 
LINE23 or SW OF LINE23 or 
W OF LINE23 or NW OF 
LINE23 Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
[AND N OF LINE23 or NE 
OF LINE23 or E OF LINE23 
or SE OF LINE23 or S OF 
LINE23 or SW OF LINE23 or 
W OF LINE23 or NW OF 
LINE23 Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] [– 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn]]] 
 
or 
WI2723, 25 Nnn[nn] or 
Snn[nn] Wnnn[nn] or 
Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] – 

— N30 W170 
 
N OF N30 
 
S OF S50 AND W OF 
E170 
 
S OF N46 AND N OF N39 
 
NE OF LINE N35 W020 – 
N45 W040 
 
SW OF LINE N48 W020 – 
N43 E010 AND NE OF 
LINE N43 W020 – N38 
E010 
 
WI N20 W090 – N05 W090 
– N10 W100 – N20 W100 
– N20 W090 
 
APRX 50KM WID LINE 
BTN N64 W017 – N57 
W005 – N55 E010 – N55 
E030 
 
ENTIRE FIR 
 
ENTIRE FIR/UIR 
 
ENTIRE CTA 
 
TC CENTRE PSN N2740 
W07345 
 
NO VA EXP 
 
FCST 1700Z VA CLD 
APRX S15 E075 – S15 
E081 – S17 E083 – S18 
E079 – S15 E075 
 
FCST 0500Z ENTIRE FIR 
 
FCST 0500Z ENTIRE CTA 
 
FCST 0500Z NO VA EXP 
 
FCST 2200Z TC CENTRE 
N2740 W07345 
 

— 
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المحددة في الفصل العناصر 
٦والمرفق الخامس   SIGMET template AIRMET template المحتوى التفصیلي 

SIGMET message 
examples 

AIRMET message 
examples 

Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
 
or 
FCST nnnnZ VA CLD 
APRX nnKM WID LINE2523 
BTN (nnNM WID LINE23 
BTN) 
Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
– Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
[ – Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn]] 
 
[AND]26 
 
or 
FCST nnnnZ ENTIRE 
FIR[/UIR]24 
 
or 
FCST nnnnZ ENTIRE 
CTA24 
 
or21 
FCST nnnnZ TC CENTRE 
PSN Nnn[nn] or Snn[nn] 
Wnnn[nn] or Ennn[nn] 
 
or22 
FCST nnnnZ NO VA EXP 

تكرار العناصر الواردة في  (C) 24رتكرار العناص
عن سحب   SIGMETرسالة 

الرماد البركاني أو 
  األعاصیر المداریة

[AND]24 — AND — 

      أو

 السجمت/االیرمت رسالة لغاءإ
2730(C) 

 السجمت/ رسالة إلغاء

 إلى باإلشارة االیرمت

  تعریفها

CNL SIGMET [n][n]n 
nnnnnn/nnnnnn  
 
or22 
CNL SIGMET  
[n][n]n nnnnnn/nnnnnn  
[VA MOV TO nnnn FIR]24 

CNL AIRMET [n][n]n 
nnnnnn/nnnnnn 

CNL SIGMET 2 
101200/10160030 
 
CNL SIGMET 3A13 
251030/251430 VA MOV 
TO YUDO FIR302 
 

CNL AIRMET 05 
151520/15180030 

  ـ مالحظات
  .٢- ٣وفقا للبند  في الجوالى الطائرات األخرى جو  –أرض الریح ودرجات الحرارة عبر وصلة البیانات عن معلومات ال ترسل   - ١
  .١- ٤انظر البند   -١ ٢
  صوري. موقع   -٢ ٣
  .٢- ١- ٢و ٣-١-١وفقا للبندین   -٣ ٤
  .١- ٣انظر البند   -  ٥
  .٣-١- ٢انظر البند   -٤ ٦
  .٤- ١- ٢و ٤-١-١وفقا للبندین   -٥ ٧
  .أ) ١-٢- ٤وفقا للبند   -٦ ٨
 .٤-٢- ٤وفقا للبند   -٧ ٩

  . ب) ١-٢- ٤وفقا للبند   - ٨ ١٠
  .٢-٢- ٤وفقا للبند   ٩ ١١
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  .٣-٢- ٤وفقا للبند   -١٠ ١٢
  یستعمل لالعاصیر المداریة مجهولة االسم.  -١١ ١٣
 .٦-٢- ٤و  ٥-٢-٤وفقا للبندین   -١٢ ١٤
  .٧-٢- ٤وفقا للبند   -١٣ ١٥
  .٨-٢- ٤وفقا للبند   -١٤ ١٦
 .٤-١- ٢وفقا للبند   -١٥ ١٧
  .ج) ١-٢- ٤وفقا للبند   -١٦ ١٨
  .د) ١-٢- ٤وفقا للبند   -١٧ ١٩
  .٤- ١-٢وفقا للبند  AIRMET(السحاب الركامي البرجي) إال في رسائل  TCU(السحاب الركامي) ومختصر ) CBال یستخدم مختصر (  -١٨ ٢٠
ألكثر من منطقة واحدة في اقلیم معلومات الطیران، یمكن تكرار هذه العناصر،  أو اإلعصار المداريسحاب الرماد البركاني  الظاهرةنفس في حالة تغطیة   -١٩ ٢١

  حسب الضرورة.
  .فقطلعواصف المداریة وا رماد البركانيالسجمت بشأن السحاب ال لرسائل  -٢٠ ٢٢
  .السجمت بشأن العواصف المداریة فقط لرسائل  -٢١ ٢٣
  .فقط الرماد البركانيالسجمت بشأن السحاب  لرسائل  -٢٢ ٢٤
  خط مستقیم مرسوم بین نقطتین في خریطة مرسومة بمسقط میركاتور أو خط مستقیم بین نقطتین یعبر خطوط الطول في زاویة مستقیمة.  -٢٣ ٢٥
  والتي تؤثر على اقلیم معلومات الطیران المعني.الستعمالها لسحابتي رماد بركاني أو لمركزین لألعاصیر المداریة في نفس الوقت   -٢٤ ٢٦
  .إحداثیات ٧ینبغي اإلبقاء على عدد اإلحداثیات إلى الحد األدنى وفي العادة ال ینبغي أن یتجاوز العدد   -٢٥ ٢٧
مع عنصر "حركة  باالقترانتستخدم عناصر توقیت التنبؤ وتحدید مكان التنبؤ  ال  یمكن استخدامها بشكل اختیاري باإلضافة إلى الحركة أو الحركة المتوقعة.  -٢٦ ٢٨

  أو الحركة المتوقعة".
  .ینبغي استخدامها في الظواهر الخطرة غیر سحب الرماد البركاني واألعاصیر المداریة  -٢٧ ٢٩
  ). AIRMET أو رسالة SIGMETرسالة  إللغاءنهایة الرسالة (نظرا   -٢٨ ٣٠
  مستویات الظواهر ثابتة خالل فترة التنبؤات.تظل   -٢٩ ٣١

تكون الجلید بكثافة أو باعتدال واالضطراب العنیف أو  إدراجال ینبغي  ،٥-١-٢و ٥-١- ١وفقا للبندین  —مالحظة
  المصحوب بعواصف رعدیة، أو السحاب الركامي أو األعاصیر المداریة. (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB)المعتدل
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 الجدید كما یلي. الجدولیضاف  —مالحظة تحریریة 

 

  جو) –(وصلة البیانات أرض التقاریر الجویة الخاصةلرسائل السجمت واالیرمت و نموذج  — ب١-٦الجدول 
  ، یشكل جزءا من كل رسالة إلزامي إدراج  =  M  المفتاح:

  C  =  شرطي، یعتمد على األحوال الجویة وأسالیب الرصد إدراج  
  النص التالي یجب أن یوضع في السطر التالي. یبین أن = = 

 A6-4 في الجدول ةالتقاریر الجویة الخاصو  SIGMET/AIRMETرسائل مدى ووضوح العناصر الرقمیة المدرجة في  یرد —ة مالحظ
  .المرفق من هذا

  

 المحددة في الفصلالعناصر 
 األمثلة ңөǄƺƽ ,21 التقریر الجوي الخاص المحتوى التفصیلي ٦والمرفق  سمالخا

  التعریف
(M) 

 ARS ARS  (M) 4 التتابع ورقم الرسالة تعریف

 / الطیران معلومات اقلیم اسم
 تعریف أو المراقبة منطقة
 (M)  الطائرة

 معلومات اقلیم اسمو  الموقع مبین
 تعریف أو 6المراقبة الطیران/منطقة

 رسالة تصدر الذي الطائرة
 عالمة أو لها /االیرمت السیجمت

 (M) بالرادیو الطائرة نداء

nnnnnn VA8123 

 المرصودةوصف الظاهرة  7(M)  المرصودة الظاهرة
التقریر الجوي  إلصداربة بالمس

 (C) 4 السجمت/االیرمت الخاص

TS 
TSGR 
 
SEV TURB 
SEV ICE 
 
SEV MTW 
 
HVY SS 
 
VA CLD [FLnnn/nnn] 
VA [MT nnnnnnnnnn] 
 
MOD TURB 
MOD ICE 

TS 
TSGR 
 
SEV TURB 
SEV ICE 
 
SEV MTW 
 
HVY SS 
 
VA CLD 
VA 
VA MT ASHVAL5 
 
MOD TURB 
MOD ICE 

 المتوقعة أو المرصودة الظاهرة
  (M)  توقیت الرصد

  

 المعلومات أن إلى إشارة
 أو استمرارها، ویتوقع مرصودة

 (M) بها متنبأ
 توقیت رصد الظاهرة المرصودة

OBS AT nnnnZ OBS AT 1210Z 

 خطوط إلى باإلشارة( الموقع 21(C) الموقع
 (بالدرجات والطول العرض
 ومعالم مواقع إلى أو ) والدقائق
 عالمیا) جیدا معروفة جغرافیة

 للظاهرة المرصودة

NnnnnWnnnnn or 
NnnnnEnnnnn or 
SnnnnWnnnnn or 
SnnnnEnnnnn 

N2020W07005 
S4812E01036 
 

 ومداه االرتفاع أو الطیران مستوى 21(C) المستوى
   22(C) المرصودة للظاهرة

FLnnn or  
FLnnn/nnn or  
nnnnM (or [n]nnnnFT) 

FL390 
FL180/210 
3000M 
12000FT 
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  ـ مالحظات
  .٢- ٣وفقا للبند  في الجوالى الطائرات األخرى جو  –أرض الریح ودرجات الحرارة عبر وصلة البیانات عن معلومات ال ترسل   - ١
  .١- ٣ ١- ٤انظر البند   - ٢
  .اتصال صوريرمز   - ٣
  ) واسم البركان (إذا كان معروفا).تم رصدهبركاني، یمكن استخدام مدى االمتداد الرأسي (إذا الرماد السحب بفي حالة إصدار تقاریر جویة خاصة لإلخطار   - ٤
  صوري. موقع   -٥ ٣
  .٢- ١- ٢و ٣-١-١وفقا للبندین   - ٤
  .١- ٣انظر البند   - ٥
  .٣-١- ٢انظر البند   - ٦
  .٤- ١- ٢و ٤-١-١ وفقا للبندین  - ٧
  .أ) ١-٢- ٤وفقا للبند   - ٨
 .٤-٢- ٤وفقا للبند   - ٩

  . ب) ١-٢- ٤وفقا للبند   -١٠
  .٢-٢- ٤وفقا للبند   ١١
  .٣-٢- ٤وفقا للبند   -١٢
  یستعمل لالعاصیر المداریة مجهولة االسم.  -١٣
 .٦-٢- ٤و  ٥-٢-٤وفقا للبندین   -١٤
  .٧-٢- ٤وفقا للبند   -١٥
  .٨-٢- ٤وفقا للبند   -١٦
 .٤-١- ٢للبند  وفقا  -١٧
  .ج) ١-٢- ٤وفقا للبند   -١٨
  .د) ١-٢- ٤وفقا للبند   -١٩
  .٤- ١-٢وفقا للبند  AIRMET(السحاب الركامي البرجي) إال في رسائل  TCU(السحاب الركامي) ومختصر ) CBال یستخدم مختصر (  -٢٠
  یمكن تكرار هذه العناصر، حسب الضرورة.في حالة تغطیة نفس الظاهرة ألكثر من منطقة واحدة في اقلیم معلومات الطیران،   -٢١
  .فقطلعواصف المداریة وا رماد البركانيالسجمت بشأن السحاب ال لرسائل  -٢٢
  .السجمت بشأن العواصف المداریة فقط لرسائل  -٢٣
  .فقط الرماد البركانيالسجمت بشأن السحاب  لرسائل  -٢٤
  میركاتور أو خط مستقیم بین نقطتین یعبر خطوط الطول في زاویة مستقیمة.خط مستقیم مرسوم بین نقطتین في خریطة مرسومة بمسقط   -٢٥
  الستعمالها لسحابتي رماد بركاني أو لمركزین لألعاصیر المداریة في نفس الوقت والتي تؤثر على اقلیم معلومات الطیران المعني.  -٢٦
  .إحداثیات ٧ینبغي أن یتجاوز العدد ینبغي اإلبقاء على عدد اإلحداثیات إلى الحد األدنى وفي العادة ال   -٢٧
  یمكن استخدامها بشكل اختیاري باإلضافة إلى الحركة أو الحركة المتوقعة.  -٢٨
  .ینبغي استخدامها في الظواهر الخطرة غیر سحب الرماد البركاني واألعاصیر المداریة  -٢٩
  ). AIRMET أو رسالة SIGMETرسالة  إللغاءنهایة الرسالة (نظرا   -٣٠
  ظل مستویات الظواهر ثابتة خالل فترة التنبؤات.ت  -٣١

تكون الجلید بكثافة أو باعتدال واالضطراب العنیف أو  إدراجال ینبغي  ،٥-١-٢و ٥-١- ١وفقا للبندین  —مالحظة
  المصحوب بعواصف رعدیة، أو السحاب الركامي أو األعاصیر المداریة. (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB)المعتدل

. . .  
  وٕالغاؤهما AIRMETو SIGMET رسالتا رسائل A6-1المثال 

 SIGMET  رسالة إلغاء SIGMET  رسالة
YUDD SIGMET 2 VALID 101200/101600 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR/UIR OBSC TS FCST 
S OF N54 AND E OF W012 TOP FL390 MOV E 20KT 
WKN FCST 1600Z S OF N54 AND E OF W010 

YUDD SIGMET 3 VALID 101345/101600 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2 101200/101600 

  
  AIRMET  رسالة إلغاء AIRMET  رسالة

YUDD AIRMET 1 VALID 151520/151800 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR ISOL TS OBS 
N OF S50 TOP ABV FL100 STNR WKN 

YUDD AIRMET 2 VALID 151650/151800 YUSO – 
YUDD SHANLON FIR CNL AIRMET 1 151520/151800 
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  رسالة السجمت بشأن األعاصیر المداریة  A6-2المثال 

YUCC SIGMET 3 VALID 251600/252200 YUDO –  
YUCC AMSWELL FIR TC GLORIA PSN N2706 W07306 CB OBS AT 1600Z N2706 W07306 CB WI 250NM OF 
TC CENTRE TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE MOV NW 10KT NC FCST 2200Z TC CENTRE PSN N2740 
W07345 

 
    المعنى:

∗رسالة السجمت الثالثة إلقلیم 
AMSWELL لمعلومات الطیران (التابع لمركز مراقبة المنطقـة YUCC Amswell(  الصـادرة عـن مكتـب مراقبـة األحـوال الجویـة

بالتوقیـت العـالمي  ٢٢.٠٠إلـى السـاعة  ١٦.٠٠بالتوقیـت العـالمي المنسـق، والسـاریة مـن السـاعة  ٠٠.٠١منذ الساعة  )YUDO* (في مطار دونلون الدولي
دقـائق  ٦درجـة و ٢٧بالتوقیـت العـالمي المنسـق علـى  ١٦.٠٠المنسق في الخامس والعشرین من هذا الشهر. شوهد اإلعصار المداري "جلوریا" في الساعة 

 علـى بعـد ٥٠٠مسـتوى الطیـران علـى العاصـفة المداریـة  قلـبمـیال بحریـا مـن  ٢٥٠بعد ال یتجاوز  علىق غربا وسحاب ركامي دقائ ٦درجة و ٧٣شماال و
ومــن غیــر  تتغیــر ُعقــد وأال ١٠مــیال بحریــا مــن المنتصــف. یتوقــع أن یتحــرك هــذا االعصــار المــداري فــي اتجــاه الشــمال الغربــي بســرعة  ١٥٠ال یتجــاوز 

درجـة  ٢٧بالتوقیـت العـالمي المنسـق عنـد  ٢٢.٠٠هـذا اإلعصـار المـداري فـي السـاعة  قلـبأن یكـون التنبـؤ بـیـتم   یتوقـع شـدته؛  في یریتغالمتوقع حصول 
  دقیقة غربا. ٤٥درجة و ٧٣دقیقة شماال و ٤٠و

 
 موقع صوري.* 

  
  رسالة السجمت بشأن الرماد البركاني  A6-3المثال 

YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSO –  
YUDD SHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S1500 E07348 VA CLD OBS AT 1100Z APRX 
220KM BY 35KM 50KM WID LINE BTN S1500 E07348 – S1530 E07642 FL310/450 MOV SE 65KMH FCST 
1700Z VA CLD APRX 50KM WID LINE BTN S1506 E07500 – S1518 E08112 – S1712 E08330 – S1824 E07836  

 
  المعنى: 

 لمعلومــات الطیــران (المحــدد بوصــفه مركــز مراقبــة المنطقــة/اإلقلیم العلــوي لمعلومــات الطیــران*  Shanlonصــدرت رســالة الســجمت الثانیــة إلقلــیم 
YUDD Shanlon ( مــن مكتــب مراقبــة األرصــاد الجویــة الدولیــة فــيShanlon  *(YUSO)  بالتوقیــت العــالمي المنســق. هــذه  ٠٠.٠١منــذ الســاعة

بالتوقیــت العــالمي المنســق للیــوم الحــادي والعشــرین مــن هــذا  ١٧.٠٠الســاعة  إلــىبالتوقیــت العــالمي المنســق  ١١.٠٠الرســالة ســاریة مــن الســاعة 
ــ ٤٨درجــة و ٧٣دقیقــة جنوبــا و ٧٣درجــة و ١٥الشــهر. انفجــار بركــاني ورمــاد فــي جبــل أشــغال* عنــد  ة شــرقا. شــوهد الرمــاد البركــاني فــي دقیق

درجــة  ١٥بــین  م تقریبـاكــ ٥٠منطقـة یصــل عرضـها  كــم ٣٥× كـم  ٢٢٠منطقــة مسـاحتها تقریبــا بالتوقیــت العـالمي المنســق فـي  ١١.٠٠السـاعة 
ومســـتوى  ٣١٠بـــین مســتوى الطیـــران ؛ دقیقـــة شــرقا ٤٢درجــة و ٧٦دقیقــة جنوبـــا و ٣٠درجـــة و ١٥دقیقــة شـــرقا، وبــین  ٤٨درجـــة و ٧٣جنوبــا و
بالتوقیــت  ١٧.٠٠المتوقـع فــي الســاعة مــن . كم/ســاعة ٦٥یتوقــع أن یتــرك الرمـاد البركــاني فــي اتجـاه شــرق/جنوب شــرقي بسـرعة  ،٤٥٠الطیـران 

درجــة  ٧٥دقــائق جنوبــا و ٦درجــة و ١٥ كــم عرضــا بــین ٥٠العــالمي المنســق أن یصــبح الرمــاد البركــاني فــي منطقــة داخــل النقــاط التالیــة تقریبــا:
درجـة  ١٨ودقیقـة شـرقا،  ٣٠درجـة و ٨٣و× دقیقـة جنوبـا  ١٢درجة و ١٧دقیقة جنوبا، و ١٢درجة و ٨١دقیقة جنوبا و  ١٨درجة و ١٥شرقا، و

 .دقیقة شرقا ٣٦درجة و ٧٨دقیقة جنوبا و ٢٤و

 موقع صوري. *
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  رسالة السجمت بشأن السحاب اإلشعاعي  A6-4المثال 

YUCC SIGMET 2 VALID 201200/201600 YUDO –  
YUCC AMSWELL FIR RDOACT CLD OBS AT 1155Z WI S5000 W14000 – S5000 W13800 – S5200 W13800 – 
S5200 W14000 – S5000 W14000 SFC/FL100 STNR WKN FCST 1600Z WI S5200 W14000 – S5200 W13800 – 
S5300 W13800 – S5300 W14000 – S5200 W14000  

 
 المعنى: 

لمعلومـــات الطیـــران (المحـــدد بوصـــفه مركـــز مراقبـــة المنطقـــة واإلقلـــیم العلـــوي *  Amswellللســـجمت الثانیـــة إلقلـــیم صـــدرت الرســـالة الثانیـــة  
بالتوقیــت  ٠٠.٠١منــذ الســاعة  Donlon  *(YUSO)مــن مكتــب مراقبــة األرصــاد الجویــة الدولیــة فــي ) YUCC Amswell لمعلومــات الطیــران

بالتوقیــت العــالمي  ١٦ ٠٠٢٠:بالتوقیــت العــالمي المنســق إلــى الســاعة  ١٢:٠٠العــالمي المنســق؛ وتصــبح هــذه الرســالة ســاریة مــن الســاعة 
منطقـة بالتوقیـت العـالمي المنسـق فـي  ١١:٥٥فـي السـاعة  السـحاب االشـعاعي الرمـاد البركـانيهذا الشهر؛ وشوهد  في العشرین منالمنسق 
 ٥٢دقیقة غربا إلـى  ٠درجة و  ١٣٨دقیقة جنوبا و  ٠درجة و  ٥٠دقیقة غربا إلى  ٠درجة و  ١٤٠دقیقة جنوبا و  ٠درجة و  ٥٠تقع بین 
 ٠درجـة و  ٥٠دقیقـة غربـا الـى  ٠درجـة و  ١٤٠دقیقـة جنوبـا و  ٠درجـة و  ٥٢دقیقة غربا إلى  ٠درجة و  ١٣٨دقیقة جنوبا و  ٠درجة و 

ثابتـا  السـحاب اإلشـعاعيتضـعف شـدة  یظـل أن؛ ومـن المتوقـع FL 100غربـا وبـین السـطح ومسـتوى الطیـران  ٠دقیقة و  ١٤٠دقیقة جنوبا و 
درجة  ٥٢في منطقة تقع بین بالتوقیت العالمي المنسق أن یكون موقع السحاب اإلشعاعي  ١٦:٠٠ویتوقع في تمام الساعة ؛ وتضعف شدته

دقیقـة جنوبـا  ٠درجـة و ٥٣دقیقـة غربـا إلـى  ٠درجـة و ٨١٣دقیقـة جنوبـا و ٠درجـة و ٥٢غربـا إلـى دقیقة  ٠درجة و ١٤٠دقیقة جنوبا و ٠و
 ٠درجـة و ١٤٠دقیقـة جنوبـا و ٠درجـة و ٥٢دقیقة غربـا إلـى  ٠درجة و ١٤٠دقیقة جنوبا و ٠درجة و ٥٣دقیقة غربا إلى  ٠درجة و ١٣٨و

  .غرباً  دقیقة
  موقع صوري.*  

  بشأن االضطرابات الجویة الشدیدة رسالة السجمت  A6-5المثال 

YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO – 
YUCC AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z N2020 W07005 FL250 MOV E 40KMH WKN INTSF FCST 
1600Z S OF N2020 AND E OF W06950  

 
  المعنى: 

  
ــیم  ) عــن YUCC Amswel لمعلومــات الطیــران (المحــدد والتــابع لمركــز مراقبــة المنطقــة AMSWEL*رســالة الســجمت الخامســة الصــاردة إلقل
 ١٢.١٥بالتوقیـت العــالمي المنسـق. هــذه الرسـالة ســاریة مـن الســاعة  ٠٠.٠١منـذ الســاعة  YUDOمكتـب مراقبــة األحـوال الجویــة فـي مطــار 

لثـاني والعشـرین مـن هـذا الشـهر. اضـطراب عنیـف شـوهد فـي بالتوقیـت العـالمي المنسـق فـي ا ١٦,٠٠بالتوقیت العالمي المنسق إلـى السـاعة 
. ٢٥٠دقـائق غربـا عنـد مسـتوى الطیـران  ٥درجـة  ٧٠دقیقـة شـماال و  ٢٠درجـة  ٢٠بالتوقیت العالمي المنسـق فـوق مطـار  ١٢.١٠الساعة 
الســاعة وفــي تمــام  التبــؤات علــىكم/ســاعة وأن تضــعف شــدته؛ موقــع  ٤٠إلــى الشــرق بســرعة  .هــذا االضــطرابیتحــرك  تــزداد شــدة یتوقــع أن
 ٦٩دقیقـة شـماال وشـرق  ٢٠درجـة  ٢٠جنـوب  فـي منطقـة تقـع بـینیتوقع أن یكون هذا االضطراب الحـاد بالتوقیت العالمي المنسق  ١٦,٠٠
   دقیقة غربا. ٥٠ودرجة 

 موقع صوري.* 

. . . 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأعضاء  شغلي الطائراتلم المواصفات الفنیة — ٨مرفق ال
  قیادةطاقم ال

  )الفصل التاسع من هذا الملحق(انظر 

. . . 

  شكلهاوسائل توفیر معلومات األرصاد الجویة و     -١
 

بالتنبؤات ورصد  فریق الدراسة المعني
 األرصاد الجویة في المطارات

 

وأعضاء طاقم قیادة الطائرات بمعلومات األرصاد الجویة عن طریق وسیلة واحدة أو  مشغلي الطائراتیجب تزوید   ١-١
ارد أدناه ال یعني المعني، علما بأن التسلسل الو  والمشغلأكثر من الوسائل التالیة حسبما یتفق علیه بین سلطة األرصاد الجویة المعنیة 

  تسلسال لألولویات: 

. . . 

  مواصفات وثائق الطیران    -٤

  تقدیم المعلومات   ١-٤

. . . 

ینبغي تقدیم وثائق الرحالت المتعلقة بالتنبؤات المتشابكة بالریح العلویة ودرجات حرارة الهواء العلوي على  —توصیة   ٢-١-٤
   .بین سلطة األرصاد الجویة والمشغل المعني المتفق علیهعلى النحو  على ذلك عند االتفاقأي مسار محدد 

. . . 
 

فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة 
 الدولیة

 
  سلطة األرصاد الجویة والمشغل.اتخذتها یجب تقدیم معلومات عن طقس الفضاء وفقا للترتیبات اإلقلیمیة التي   ٦-١-٤
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  الخرائط في وثائق الطیران   ٢-٤
  تقدیم وثائق الطیران    ١- ٢- ٤

ینبغي أن تكون الخرائط المدرجة في وثائق الطیران واضحة للغایة وسهلة القراءة، وینبغي أن تتمیز  — توصیة  ١-١-٢-٤
  بالخصائص المادیة التالیة: 

 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

)، وینبغي أن یكون ٣سم (الحجم القیاسي أ  ٣٠× سم  ٤٢حجم لها نحو  یكون أكبرتسهیال الستعمال الخریطة، ینبغي أن   أ)
)، وینبغي االختیار بین هذین الحجمین حسب طول الطریق ٤ سم (الحجم القیاسي أ ٣٠× سم ٢١أصغر حجم لها نحو 

الجویة ومستخدمي هذه الجوي ومقدار التفاصیل التي یلزم ادراجها في الخریطة حسب المتفق علیه بین سلطات األرصاد 
  .المعنیین الخرائط

. . . 
الرحلة  قبل لمعلومات ما النظم اآللیة مواصفات    -٥

الجویة للتعلیمات الشفهیة والتشاور وتخطیط الرحلة 
  ووثائق الطیران

 استخدام النظم اآللیة   ١-٥
. . . 

  المواصفات التفصیلیة للنظم   ٢-٥
 لتزوید الطاقم بالمعلوماتیة لمعلومات ما قبل الرحلة التي تقدم معلومات أرصاد جویة لینبغي أن تتضمن النظم اآل — توصیة

  وتخطیط الرحلة قبل قیامها ووثائقها، ما یلي:

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

ومؤشرات المواقع التابعة لالیكاو، ومؤشرات بیانات رموز  استخدام اجراءات للوصول والسؤال تقوم على مختصرات عادیة،  ج)
التي تدار  المستفیداألرصاد الجویة المتعلقة بالطیران التي وضعتها المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، أو تقوم على وصلة 

ة ومشغل الطائرة آلیات أخرى مالئمة على النحو المتفق علیه بین هیئة األرصاد الجوی  بناء على قائمة اختیارات أو
  المعني.

. . . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فنیةالمواصفات ال — ٩مرفق ال
  لمعلومات خدمات الحركة الجویة

  وخدمات البحث واالنقاذ وخدمات معلومات الطیران
  

. . . 

  المعلوماتصیغة    ٥-١

. . . 
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

عندما تكون البیانات المعدة بالحاسب اآللي عن الظواهر الجویة في الطبقات العلیا حسب نقاط الشبكة  — توصیة  ٢-٥-١
متاحة في صورة رقمیة لتستخدمها وحدات خدمات الحركة الجویة على الحاسب اآللي، ینبغي االتفاق بین سلطة األرصاد الجویة وسلطة 

الشكل وترتیبات االرسال. وینبغي عادة تقدیم هذه البیانات في أقرب وقت ممكن بعد خدمات الحركة الجویة المعنیتین على المحتویات و 
  التنبؤات. إعداد

. . . 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  االتصاالت واستعمالها فنیة لمتطلباتالمواصفات ال — ١٠مرفق ال
  )من هذا الملحق الحادي عشرالفصل (انظر 

  التصاالت واستعمالهاالمحددة لتطلبات مال    -١

  المدد الالزمة لتوصیل معلومات األرصاد الجویة   ١-١
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

 

شبكة من النشرات الرسائل و مدد توصیل ال تقلینبغي أن  ،ذلك خالفما لم ینص اتفاق اقلیمي للمالحة الجویة على  — توصیة
  :المدد التالیةن ع) التي تتضمن معلومات عن األرصاد الجویة التشغیلیة، AFTNتصاالت الطیران (الثابتة ال

 الجویـة التشـغیلیة ورسـائل األرصـاد )SIGMETرسائل الظواهر الجویـة الخطیـرة (
)AIRMETكــاني واألعاصــیر المداریــة الرمــاد البر شــأن ) والمعلومــات االستشــاریة ب

  دقائق ٥    ...................................................   والتقاریر الجویة الخاصة
    

ـــة  ـــى تنبـــؤات الظـــواهر الجوی ـــة والمدخلـــة عل التعـــدیالت المحـــررة بمختصـــرات عادی
  دقائق ٥    .................................................  وتنبؤات الهواء العلوي الخطیرة

    
  دقائق ٥    .............  ت الصادرة لتنبؤات المطارعدیالالمعدلة والت )TAF( تنبؤات المطار

    
  METAR تقاریر

  
  الطقس تنبؤات اتجاهات

  كم ٩٠٠ -صفر 
  دقائق ٥    ..............................  میل بحري) ٥٠٠(

  
   كم ٩٠٠ أكثر من  TAFتنبؤات

  دقائق ١٠    ..............................  میل بحري) ٥٠٠(
      SPECI تقاریر

الشبكة الثابتة الصادرة عن الرسائل والنشرات  عبور ةما لم ینص اتفاق إقلیمي للمالحة الجویة على خالف ذلك، یجب أن تقل مد
  دقائق. ٥عن  ،التي تتضمن معلومات عن األرصاد الجویة التشغیلیةو  (AFTN)التصاالت الطیران 
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  بیانات النقاط الشبكیة لخدمات الحركة الجویة ومشغلي الطائرات   ٢-١
ة في شكل رقمي عندما تكون بیانات الطبقات العلیا في المواقع المحددة على النقاط الشبكیة متاح — توصیة  ١-٢-١

الستخدامها في الحاسب اآللي التابع لخدمات الحركة الجویة، ینبغي أن تكون ترتیبات االرسال مطابقة لما اتفقت علیه سلطة األرصاد 
  الجویة وسلطة خدمات الحركة الجویة المعنیة.

شبكیة متاحة للمستثمرین في صورة عندما تكون بیانات الطبقات العلیا في المواقع المحددة على النقاط ال — توصیة  ٢-٢-١
لتخطیط الطیران، ینبغي أن تكون ترتیبات االرسال مطابقة لما اتفق علیه المركز العالمي لتنبؤات  الحاسب اآلليالستخدامها في  ةرقمی

   ومشغلي الطائرات.المنطقة المعني وسلطة األرصاد الجویة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستصوب ألغراض دقة القیاس أو الرصد الم — اإلضافة (أ)
  العملیات

 

 فریق دراسة إنذارات األرصاد الجویة
 

ال سیما  واستخدامها وادارة جودتها یةمعلومات األرصاد الجو  یمتقد - بالفصل الثاني الواردة في هذا الجدول ترتبط  اإلرشادات —مالحظة 
  .٩-١-٤وخصوصا بالبند الرصدات والتقاریر الجویة   —بالفصل الرابع و منه  ٧-٢-٢الفقرة 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

في التنبؤات  المرغوبةدرجة الدقة  — اإلضافة (ب)
  عملیاتألغراض ال

 واستخدامها وادارة جودتها یةمعلومات األرصاد الجو  یمتقد -بالفصل الثاني  االرشادات الواردة في الجدول أدناه ترتبط — ١مالحظة 
  .١- ١-٦، وال سیما بالبند التنبؤات -بالفصل السادس  و منه ٨- ٢-٢ال سیما الفقرة 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

  
  نخبة من المعاییر المنطبقة على تقاریر المطار —) جاإلضافة (

 )٣والمرفق الفصل الرابع ب ترتبط (االرشادات الواردة فى هذا الجدول
 

 Surface wind 

 
 . . . 

Specifications 

Directional variations3  
Speed 

variations3  
 

≥ 60° and < 180° 

≥ 180° 
Exceeding the 
mean speed  
by ≥ 5 m/s 

(10 kt) 

 

Mean speed  

< 1.5 m/s  
(3 kt) 

≥ 1.5 m/s 
(3 kt) 

 

      

Local routine 
and special 

report 

2/10 min   7 2/10 min   7 2 min  10 min   8  

VRB + 2 
extreme 

directions8 

mean + 2 
extreme 

directions8 
VRB (no 

extremes)8 

Minimum and 
maximum 

speed 

 

METAR/ 
SPECI 

10 min  10 min  10 min  10 min   8  

VRB (no 
extremes) 

mean + 2 
extreme 

directions 

VRB (no 
extremes) 

Maximum 
speed8 

 

 

Relevant 
reporting 

scales for all 
messages 

Direction in three figures 
rounded off to the 

nearest 10 degrees 
 

(degrees 1 – 4 down, 
degrees 5 – 9 up) 

Speed in  
1 m/s 
or 1 kt 

 
Speed < 

0.5 m/s (1 kt) 
indicated as 

CALM 

 

 
. . . 

 
 

- -  - - -  - -  
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  )بالمرفق (
  التعدیل المقترح إدخاله على
  القواعد والتوصیات الدولیة 

  
  الجویة  ات الحركةخدم

  الحادي عشرالملحق 
  باتفاقیة الطیران المدني الدولي

  
  ٢٠٠١یولیو  —الطبعة الثالثة عشرة 

. . .  
  التعاریف –الفصل األول 

. . .  
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

  
ظواهر مناخیة محددة في  -أو توقع حدوث  - معلومات یصدرها مكتب مراقبة األرصاد الجویة وتتعلق بحدوث  —معلومات السیجمت 

  على سالمة عملیات الطائرات.من شأنها أن تؤثر أو أي ظاهرة أخرى في الغالف الجوي الطریق الجوي 
  
  
  
  

- - - - -  -  - -   
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PROPOSED CONSEQUENTIAL AMENDMENT TO 
 

PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES 
ABBREVIATIONS AND CODES 

 
(PANS-ABC, Doc 8400) 

 
EIGHTH EDITION — 2010 

 
. . . 
 
H 
 
. . . 
 
H… Significant wave height (followed by figures in METAR/SPECI) 
 
. . . 
 
I 
 
. . . 
 
IC Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also known as diamond dust) 
 
. . . 
 
S 
 
. . . 
 
SIGMET† Information concerning en-route weather phenomena which and other phenomena in the 

atmosphere that may affect the safety of aircraft operations 
 
. . . 
 
SWXC Space weather 
 
. . . 
 
Editorial note.— Amend Decode section accordingly. 
 
 
 

— — — — — — — —  
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  )دالمرفق (
  التعدیل المقترح إدخاله على

   إدارة الحركة الجویة –إجراءات خدمات المالحة الجویة 
(PANS-ATM, Doc 4444) 

  
  ٢٠٠٧ —الطبعة الخامسة 

. . .  
  التعاریف –الفصل األول 

. . .  
 

فریق الدراسة المعني بالتنبؤات ورصد 
 األرصاد الجویة في المطارات

  
ظواهر مناخیة محددة في  -أو توقع حدوث  - معلومات یصدرها مكتب مراقبة األرصاد الجویة وتتعلق بحدوث  —معلومات السیجمت 

  من شأنها أن تؤثر على سالمة عملیات الطائرات.أو أي ظاهرة أخرى في الغالف الجوي الطریق الجوي 
. . .  

  أحكام عامة لخدمات الحركة الجویة    الفصل الرابع
. . .  

  واألرصاد الجویة ابالغ معلومات العملیات  ١٢-٤
. . .  

  ارسال معلومات األرصاد الجویة  ٦-١٢-٤

. . .  
عندما تستلم وحدات خدمات الحركة الجویة تقاریر جویة خاصة عن طریق أجهزة االتصال الصوتیة، یجب علیها   ٢-٦-١٢-٤

والمراكز التي تعین بموجب أن ترسلها فورا الى مكاتب مراقبة األرصاد الجویة المنتسبة الیها ، والى المركزین العالمیین لتنبؤات المنطقة 
والخدمات القائمة على شبكة الثابتة لطیران اتصاالت الخدمة باألقمار الصناعیة توزیع الاالتفاق اإلقلیمي للمالحة الجویة لتشغیل نظام 

  .االنترنت

. . .  
  –انتهـى  –


