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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

 )ANS-MET, Doc xxxx( المقترحة، 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 (

  تصویب
 المرفق (أ) -١

  A-20الصفحة 
 المعلومات الصادرة من مراصد البراكین الحكومیة - ١-٤تحت الفقرة الواردة التوصیة المتعلقة ب ٢المالحظة  االستعاضة عن

  بما یلي:

یجوز لمراصد البراكین التابعة للدول أن تستخدم نموذج إشعار مراصد البراكین ألغراض الطیران إلرسال  — ٢مالحظة 
كز إخطارات اتب مراقبة األحوال الجویة ومر اومك التابعة لها، كز معلومات الطیراناومر مراكز مراقبة المنطقة  المعلومات إلى
رصد البراكین تحت الكتیب بشأن . وُتدرج صیغة إشعار مراصد البراكین ألغراض الطیران في االتابعة له الرماد البركاني

ویمكن االطالع علیه على موقع  )Doc 9766( اإلجراءات التشغیلیة وقائمة االتصال — (IAVW) الطرق الجویة الدولیة
  .المجموعة المعنیة بمراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة

  A-23الصفحة 
  ، بما یلي:شكل تقاریر األرصاد الجویة — ١-٢، تحت الفقرة ٣-١- ٢الفقرة  االستعاضة عن

في إطار اتفاقات ثنائیة بین الدول التي تكون في وضع ، SPECIو METAR ینبغي توزیع تقاریر —توصیة   ٣- ١- ٢
  .٢- ١- ٢للفقرة وفقا  SPECIو METAR إضافة إلى توزیع تقاریر ،، في شكل رقميیسمح لها بذلك
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  A-31الصفحة 

  ، بما یلي: )TAFشكل تنبؤات المطار ( — ١-١، تحت الفقرة ٢-١- ١الفقرة  االستعاضة عن

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

  A-38الصفحة 
سرعة بما یلي ":" واتجاههاسرعة الریح السطحیة ، تحت القسم األول، في العمود األیسر، االستعاضة عن "A5-3في المثال 

  ." (هذا التغییر ال یسري على الصیغة العربیة):واتجاههاالریح السطحیة 

 المرفق (ج) -٢

  C-1 الصفحة
  "centre Space weather      SWXCبما یلي " "Space weather      SWXCاالستعاضة عن "" Sفي القسم "

 

  –انتهـى  –
  

  


