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  م2010لسنة  )92(قرار وزاري رقم 
  ) اجلزء احلادي عشر(إعتماد الئحة خدمات األرصاد اجلوي بشأن 

********************************  
  وزيــر النقــل ، 

  : الع ــبعد اإلط
  تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها، م بشأن2007لسنة ) 50(على القرار الجمهوري    

الالئحة التنظيميـة لـوزارة النقـل    م بشأن 2002لسنة ) 427(وعلى القرار الجمهوري رقم   
  وتعديالتها،

بشأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المـدني  م 2000لعام ) 444(وعلى القرار الجمهوري رقم 
  والئحتها التنظيمية،
  .  المدني م بشأن الطيران1993لعام ) 12(وعلى القانون رقم 

    .بناء على الصالحيات المخولة لناو
  قـــــــــــــــــرر

  

للعمل بموجبها فـي الهيئـة العامـة    ) الجزء الحادي عشر(تعتمد الئحة خدمات األرصاد الجوي   )1(مادة 
  :للطيران المدني واألرصاد وفقاً لما يلي

  

  املتطلبات األساسية -البـاب األول 
   الفصل األول

  تعاريف 1- 1
فـي المتطلبـات    ان كـل منهـا، وذلـك عنـد اسـتعماله     يكون للمصطلحات اآلتية المعاني المذكورة قـري 
  : الخاصة بخدمة األرصاد الجوية الدولية

تسـتعمل كليـاً أو   ) شاملة أي مبان ومنشآت ومعـدات ( مساحة محددة فوق األرض أو الماء  –ارالمطــ
  .جزئياً لوصول الطائرات ورحيلها وتركاتها على األرض

جوية محددة في المطار ، يعـد باالسـتناد   ملخص مقتضب لعناصر ملخص مناخ المطار 
  .إلى بيانات إحصائية
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جدول يحتوي على بيانـات إحصـائية عـن أي عنصـر جـوي أو       جدول مناخ المطار
  .أكثر تم رصده في المطار

وحدة تنشأ لغرض القيام بخدمـة مراقبـة الحركـة الجويـة لحركـة       برج مراقبة المطار
  .المطار
  طة في منطقة الهبوطنق أعلىمنسوب  -منسوب المطار

مكتب موجود فـي المطـار ومكلـف بتقـديم خـدمات       مكتب األرصاد الجوية في المطار
  .األرصاد الجوية للمالحة الجوية

 .الموقع الجغرافي المحدد للمطار  -نقطة المطار المرجعية

، دمات اتصـال بـين نقطـة ثابتـة محـددة     خ AFS((الخدمة الثابتة التصاالت الطيران 
ساسي منهـا تـأمين سـالمة المالحـة الجويـة والتشـغيل المنـتظم        الغرض األ

  .والكفء واالقتصادي للخطوط الجوية
نظام عالمي مترابط مـن دوائـر اتصـاالت     -)AFTN(الشبكة الثابتة التصاالت الطيران 

، والهـدف  خدمات االتصاالت الثابتة للطيـران الطيران الثابتة، يشكل جزءاً من 
البيانات الرقمية بين محطات االتصاالت الثابتة للطيـران  منها تبادل الرسائل أو 

  .التي لها نفس وسائل االتصال أو وسائل اتصال متوافقة
محطة تخصص ألخذ رصدات جويـة وإصـدار تقـارير     محطة األرصاد الجوية للطيران

  .جوية الستعمال المالحة الجوية
بـين محطـات اتصـاالت     خدمة متنقلة -(RR S1.32)خدمة اتصاالت الطيران المتحركة 

الطيران ومحطات الطائرات، أو فيها بين محطات الطائرات، ويمكن أن تشـارك  
فيها أيضاً محطات مركبات اإلنقاذ، ويمكن أن تشارك في هـذه الخدمـة أيضـاً    
محطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ علـى تـرددات االسـتغاثة    

  .والطوارئ المعنية
تـاريخ سـريان   ( .محطة لخدمات اتصاالت الطيران الالسلكية -يران الالسلكيةمحطة اتصاالت الط

  .)م18/11/2010التعديل 
أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهـواء بخـالف ردود    -الطائـرة

  .فعل الهواء الناتجة من سطح األرض
  .ء طيرانهاتقييم لظاهرة جوية أو أكثر تجريه طائرة أثنا -ـرةرصد طائـ
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معلومات يصدرها مكتب مراقبـة األحـوال     -)AIRMET(معلومات األرصاد التشغيلية 
الجوية عن حدوث أو توقع حدوث ظواهر جوية معينة على طريق جـوي مـن   
شأنها أن تؤثر على سالمة الطائرات على مستويات الطيران المنخفضـة، ولـم   

لطـائرة علـى المسـتويات    تكن قد أدرجت من قبل التنبؤات الصادرة لرحالت ا
المنخفضة في إقليم معلومات الطيران المختص أو في أي منطقة فرعيـة تابعـة   

  .له
تقرير من الطائرة أثناء طيرانها يعد طبقاً لشروط اإلبالغ عـن الموقـع    ويالتقرير الجــ

  .أو العمليات أو األحوال الجوية
مراقبـة الحركـة الجويـة أو     تعبير عام يعني وحدة -)ATS(وحدة خدمة الحركة الجوية 

  .مركز معلومات الطيران أو مكتب تقارير خدمات الحركة الجوية
مطار يمكن أن تتوجه إليه الطائرة عندما يستحيل عليها أو ال ينصح لهـا   ـلالمطار البديـ

  :وتشمل المطارات البديلة. أن تتوجه إلى المطار المقصود أو أن تهبط فيه
   مطار بديل يمكن للطائرة أن تهبط فيه إذا أصبح ذلك ضرورياً بعـد

  .وقت قصير من إقالعها وتعذر عليها استخدام مطار المغادرة
مطار يمكن للطائرة أن تهبط فيه بعد تعرضها لظرف غير عـادي   مطار بديل على الطريق

  .أو لطارئ أثناء طيرانها في الطريق الجوي
طريق للعمليات بعيدة المدى التي تقوم بهـا الطـائرات المـزودة    مطار بديل أثناء مرحلة ال

مطار بديل مناسب يمكن للطـائرة المـزودة بمحـركين     -بمحركين توربينيين
توربينيين أن تهبط فيه بعد أن تتعرض لتوقف محرك أو لظرف غير عـادي أو  

  .طارئ آخر أثناء مرحلة الطريق
ليـه الطـائرة إذا اسـتحال عليهـا أو لـم      مطار بديل يمكن أن تقصد إ -مطار مقصد بديل

  . يستصوب لها أن تهبط في المطار المقصود
وأي مسـتوى أو  ) MSL(المسافة الرأسية بين متوسط مستوى سـطح البحـر    -اعاالرتفـ

  .نقطة أو شيء يعتبر نقطة
وحدة تقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية في مطار واحـد أو أكثـر    وحدة مراقبة االقتراب

  .رحالت المراقبة عند وصولها إلى المطار أو عند رحيلها منهإلى ال
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ـ     -)ATS(سلطة خدمات الحركة الجوية المختصة   ةالجهات المختصـة فـي الهيئـة العام
المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية في المجـال الجـوي    للطيران المدني

  .للجمهورية
راقبة الحركة الجوية إلى الـرحالت  وحدة مكلفة بتقديم خدمات م ـةمركز مراقبة المنطقـ

  .المراقبة في داخل مناطق المراقبة الواقعة في دائرة اختصاصها
أسلوب استطالع تقوم فيه الطائرات تلقائيـاً، بواسـطة    -)ADS(االستطالع التابع التلقائي 
، بتقديم بيانات مأخوذة من األجهزة المالحية ونظم تحديـد الموقـع   وصلة بيانات
الطائرة، بما فيها البيانات الخاصة بهوية الطائرة وبموقعهـا المحـدد   المركبة في 

  . باألبعاد األربعة، وبيانات إضافية حسبما يكون مالئماً
  .تعليق شفهي عن الحالة الجوية القائمة أو المتوقعة أو كلتيهما ـةالتعليمات الشفهيـ

أو ) قـدم 5000(متر  1500سحاب يقل علو قاعدته عن  السحاب الذي يؤثر على التشغيل
  .عن أعلى جزء من أدنى ارتفاع قطاعي، أيهما أكبر

مناقشة مع مسؤول أرصاد جوية أو شخص آخـر مؤهـل حـول الحركـة      -المشــاورة
الجوية القائمة أو المتصلة بعمليات الطيران ، وتشمل هذه المناقشة الـرد علـى   

  .أي أسئلة
ابتداء مـن حـد معـين فـوق سـطح       مجال جوي مراقب يمتد إلى أعلى -منطقة المراقبة

  . األرض
  .مستوى يحافظ عليه الطيار طوال جزء كبير من الرحلة -مستوى الطيران المستقيم

المسافة الرأسية بين نقطة أو مستوى على سطح األرض أو على التصـاق   -ـوبـالمنسـ
  .بسطح األرض وبين متوسط مستوى سطح البحر

ها طـائرة ذات محـركين تـوربينيين وتكـون مـدة      أي رحلة تقوم ب الرحلة ممتدة المدى
الطيران من نقطة ما على الطريق الجوي إلى المطار البـديل المالئـم بسـرعة    

في الضغط الجوي القياسـي والهـواء   ( طيران مستقيم مكتسبة من محرك واحد 
  .أطول من المدة التي اعتمدتها دولة المشغل) الهادئ
رة يحمل إجازة ويكلف بواجبات ضرورية لتشـغيل  عضو في طاقم طائ -عضو طاقم القيادة

  .الطائرة من خالل مدة مأمورية الرحلة
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وثائق مكتوبة أو مطبوعة بما فيهـا الخـرائط أو النمـاذج ،     -وثائق الرحلــــــــة
  .تحتوي على معلومات األرصاد الجولة للرحلة الجوية

  .طيران وخدمة التنبيهوحدة مكلفة بتقديم خدمة معلومات ال مركز معلومات الطيران
مجال جوي معرف األبعاد تقدم إلى طائرات فـي داخلـه خدمـة     -إقليم معلومات الطيران

  .معلومات الطيران وخدمة التنبيه 
سطح ضغطه الجوي ثابت بالنسبة إلى ضغط مرجعـي محـدد هـو     -ـيرانمستوى الطـ

هكتوبسكال ومنفصل عن األسطح األخرى المماثلة بفواصـل ضـغط    1013.2
  .محددة

بيان عن األحوال الجوية المتوقعة خالل وقت معني أو فترة زمنية معينـة   -ويالتنبؤ الجـ
  . لمنطقة معينة أو لجزء معين من المجال الجوي

، مكتوب بعبارات عادية مختصـرة  تنبؤ للمنطقة -)GAMET(تنبؤ المنطقة للطيران العام 
خفضة في إقليم معلومـات  وموجه إلى الطائرات التي تطير على المستويات المن

الطيران أو أي منطقة متفرعة منه، ويعده مكتب األرصاد الجوية الـذي تعينـه   
سلطة األرصاد الجوية المعنية، ويجري تبادله بين مكاتب األرصاد الجوية فـي  
أقاليم الطيران المتاخمة، وذلك على النحو المتفق عليه بين سـلطات األرصـاد   

  .الجوية المعنية
بيانات أعدت بواسطة الحاسب اآللي للتنبـؤ بـاألحوال    اط الشبكية في شكل رقميبيان النق

الجوية في مجموعة من النقاط الموزعة بتباعد منتظم علـى خريطـة ، وهـي    
بيانات على شكل رموز تصلح لإلرسال من الحاسب اآللي لألرصاد الجوية إلى 

  .أي حاسب آلي آخر
  .و نقطة أو شيء يعتبر نقطة وبين مرجع محددالمسافة الرأسية بين مستوى أ العلـو

مبادئ تنطبق علـى التصـميم وإصـدار الشـهادات والتـدريب       -مبادئ العوامل البشرية
والعمليات والصيانة في مجال الطيران وترمي إلى تحقيق الترابط اآلمـن بـين   
العنصر البشري وغيره من عناصر النظام بأخذ األداء البشري فـي االعتبـار   

  .مالئم على نحو
هـي ترتيبـات دوليـة لرصـد      IAVW((رصد البراكين تحت الطرق الجوية الدوليـة  

  .الرماد البركاني في الجو وتحذير الطائرات
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تعبيــر عــام يتعلــق بوضــع الطــائرة المتعامــد علــى األرض أثنــاء  ـوىالمستـــ
  .طيرانها، ويدل على العلو أو االرتفاع أو مستوى الطيران

  .المدني واألرصاد للطيرانالعامة قطاع األرصاد بالهيئة  -سلطة األرصاد الجوية
الجويـة يسـبقها    األحـوال نـص يشـتمل علـى معلومـات عـن       -نشرة األرصاد الجوية
  .عنوان مالئم

وتحاليـل وتنبـؤات األرصـاد الجويـة وأي بيانـات       تقارير –معلومات األرصاد الجوية 
  .أخرى تتعلق باألحوال الجوية السائدة أو المتوقعة

الجويـة للمالحـة    األرصـاد المكتـب المكلـف بتقـديم خـدمات      مكتب األرصاد الجويـة 
  .الجوية

بيـان عـن األحـوال الجويـة المرصـودة فـي وقـت وموقـع          -تقرير األرصاد الجوية
  .محددين

الجويـة ويبـث بياناتهـا إلـى      األحـوال قمر اصـطناعي يرصـد    -قمر األرصاد الجوية
  .األرض

رتفـاع يمكـن اسـتخدامه ويـوفر حـداً أدنـى للخلـوص        أدنـى ا  -أدنى ارتفاع قطاعي
فـوق جميـع األجسـام الواقعـة فـي المسـاحة       ) قدم1000(متر  300مقداره 

مـيالً   25(كيلـومتراً   46المحصورة ضمن قطاع في دائـرة نصـف قطرهـا    
  .ومركزها المساعد المالحي الالسلكي) بحرياً

  .لعنصر جوي أو أكثر تقييم -)الجويـة(الرصدة 
ممارسـة السـلطة علـى بـدء الرحلـة أو مواصـلتها أو تحريـف         ة التشغيليةالمراقب

  .لسالمة الطائرة والنتظام الرحلة وكفاءتها تحقيقاًمسارها أو إنهائها 
الخطة التي يضعها المشـغل الجـوي لتـأمين سـالمة الرحلـة       خطة الطيران التشغيلية

توقعـة علـى   الجوية حسب أداء الطـائرة وحـدودها التشـغيلية والظـروف الم    
  .الطائرة وفي المطارات المعنية ستسلكهالطريق الجوي الذي 

  .عمليات الطيران الذي يعده المشغل تخطيط -تخطيط العمليات
بأي عملية من عمليـات الطـائرات أو يعـرض التزامـه بهـا       يلتزممن  -المشغل الجوي

  .، سواء كان شخصاً أو هيئة أو شركة
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نه المشغل الجوي، أو فـي حالـة الطيـران العـام يعينـه      الطيار الذي يعي -قائدة الطائرة
المالك باعتباره في موقع القيادة ومكلفـاً بتشـغيل الرحلـة الجويـة علـى نحـو       

  .آمن
، الـذي  "مـدى الرؤيـة  "المرصودة وفقـاً لتعريـف    الرؤيةقيمة مدى  -مدى الرؤية السائد

نصـف   تم تحقيقه أو تجاوزه على األقل داخل نصـف دائـرة األفـق أو داخـل    
ويمكن أن تشـمل هـذه المنـاطق قطاعـات متاخمـة أو غيـر       . أرض المطار

  .متاخمة
الخريطة التي تصور بيانيا عنصراً جويـاً معينـاً أو أكثـر فـي وقـت       -خريطة التنبؤات

عند سـطح محـدد أو فـي جـزء محـدد       الزمنمعين أو خالل فترة محددة من 
  .من المجال الجوي

م الجـودة والتـي   والمنهجية المنفـذة فـي نظـا    معتزمةالجميع النشاطات  -ضمان الجودة 
، لتوفير قدر كاف مـن اليقـين بـأن الجهـة المعنيـة سـتفي       ثبتت الحاجة إليه
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ().*ISO 9000(بشروط الجودة 

متطلبـات  التقنيات والنشـاطات التشـغيلية المسـتخدمة للوفـاء بشـروط       -مراقبة الجودة
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (*).ISO9000(الجودة 

اسـة الجـودة   جميع النشاطات والمهـام اإلداريـة العامـة التـي تحـدد سي      -إدارة الجودة
، وتنفيـذها بوسـائل مثـل تخطـيط الجـودة ومراقبـة       وأهدافها ومسـؤولياتها 

ــي إطــار نظــام الجــودة   الجــودة وضــمان الجــودة وتحســين الجــودة ف
)ISO9000(*)م18/11/2010ان التعديل تاريخ سري(..  

ـ  البنيـة واإلجـراءات والعمليـات والمـوارد التنظيميـة المطلوبـة         -ـودةنظام الجــ
  *).ISO 9000(لتنفيذ إدارة الجودة 
، جلـس منظمـة الطيـران المـدني الـدولي     اتفاق يعتمده م -اتفاق إقليمي للمالحة الجوية

ـ      ة الجويـة فـي   ويكون ذلك بناء على توصـية مـن اجتمـاع إقليمـي للمالح
  .العادة

  .جغرافي معين ينسب إليه موقع الطائرة موقع -نقطة اإلبـــالغ

                                     
  .األساسيات والمفردات –، نظم إدارة نظام الجودة  ISO 9000معيار *
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وحدة مسؤولة عـن النهـوض بـالتنظيم الكـفء لخـدمات البحـث        -مركز تنسيق اإلنقاذ
بعمليــات البحــث واإلنقــاذ داخــل منطقــة البحــث  القيــامواإلنقــاذ وتنســيق 

  .واإلنقاذ
ـ    -ـدرج مــ اد فـي المطـار البـري ومعـدة لهبـوط      مساحة مسـتطيلة محـددة األبع

  .الطائرات وإقالعها
المسافة التي يمكـن لقائـد الطـائرة الموجـودة علـى محـور        -مدى الرؤية على المدرج

المدرج أن يرى فيه عالمات سطح المـدرج أو األنـوار التـي تحـدد المـدرج      
  .أو محور المدرج

تنسـيق اإلنقـاذ أو    مصطلح عام قـد يشـير إلـى مركـز     -وحدة خدمات البحث واإلنقاذ
  .المركز الفرعي لإلنقاذ أو مكتب التنبيه
منطقـة جغرافيـة يكـون فـي داخلهـا       منطقة الخدمة النظام العالمي لتنبؤات المنطقـة 

مركز عالمي لتنبؤات المنطقة مسـؤول عـن إصـدار تنبـؤات المنطقـة إلـى       
  .سلطات األرصاد الجوية والمستفيدين اآلخرين

معلومـات يصـدرها    -)SIGMETالسـيجمت  ( الخطيـرة   معلومات الظواهر الجويـة 
مكتب مراقبة األرصاد الجويـة وتتعلـق بحـدوث أو توقـع حـدوث ظـواهر       
جوية فـي مرحلـة الطريـق مـن شـانها أن تـؤثر علـى سـالمة عمليـات          

  .الطائرات
سـطح متسـاوي الضـغط يسـتخدم علـى النطـاق        -السطح القياسي متساوي الضـغط 

  .الغالف الجوي العالمي لتمثيل وتحليل ظروف
  .أول جزء يمكن الهبوط عليه في المدرج -العتبــة

جزء من المدرج يأتي بعد عتبة المـدرج تبـدأ فيـه الطـائرة الهابطـة       -منطقة المالمسة
  .مالمستها لألرض

مصـطلح عـام يـدل علـى إعصـار نطاقـه سـينوبتيكي وغيـر          -اإلعصار المـداري 
مداريـة، ويتميـز بتيـارات    مصاحب بجبهات، نشأ فوق مياه مداريـه أو شـبه   

  .حمل منظمة ورياح سطحية محددة ودوارة
مركـز لألرصـاد الجويـة معـين بواسـطة اتفـاق        -مركز إخطارات األعاصير المدارية

إقليمي للمالحة الجوية لتوفير معلومات استشـارية لمكاتـب مراقبـة األرصـاد     
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الدوليـة   ، وبنـوك المعلومـات  ركزين العـالميين لتنبـؤات المنطقـة   الجوية والم
بشـأن مواقـع األعاصـير المداريـة والتنبـؤ      ) OPMET(لألرصاد التشغيلية 

ــطحية    ــا الس ــزي ورياحه ــغطها المرك ــا وض ــرعة حركته ــا وس باتجاهه
  .القصوى

خريطة أرصاد جويـة لسـطح معـين فـي طبقـات الهـواء        -خريطة طبقات الجو العليا
  .العلوية أو لطبقة معينة من الغالف الجوي

  :مدى الرؤية ألغراض الطيران هو األكبر من بين ما يلي -مدى الرؤيـــة
أكبر مسافة يمكن منها رؤية أي شيء أسود مالئم األبعاد وموضوع بـالقرب    )أ 

 .من األرض وتمييزه عند رؤيته أمام خلفية المعة
 1000أكبر مسافة يمكن منها رؤية أنوار تكاد شدة إضـاءتها تصـل إلـى      )ب 

 .شمعة وتمييزها أمام خلفية مظلمة

مركــز لألرصــاد الجويــة معــين  -) VAAC(مركــز إخطــارات الرمــاد البركــاني 
بواسطة اتفاق إقليمي للمالحـة الجويـة لتـوفير معلومـات استشـارية لمكاتـب       
مراقبــة األرصــاد الجويــة ومراكــز مراقبــة المنــاطق ومراكــز معلومــات 
الطيران والمركـزين العـالميين لتنبـؤات المنقطـة والبنـوك الدوليـة لبيانـات        
األرصاد الجوية التشغيلية بشأن االمتـداد الجـانبي والرأسـي للرمـاد البركـاني      

  .البركانية توالتنبؤ بحركته في الجو بعد االنفجاريا
  .معلومات األرصاد الجوية للطائرات أثناء الطيران  VOLMETنشرة 

م تقـارير  تقـدي  -)D-VOLMET(وصلة بيانات معلومات األرصاد الجوية للطـائرات أثنـاء الطيـران    
وتقـارير جاريـة خاصـة لألرصـاد      METARجارية روتينية لألرصاد الجوية في المطـار  

، ومعلومـات الظـواهر الجويـة الخطيـرة     )TAF(تقريـر  ) SPECI(الجوية فـي المطـار   
)SIGMET (عن طريق وصلة بيانات.  

تقـديم تقـارير جاريـة      -إذاعة معلومات األرصاد الجويـة للطـائرات أثنـاء الطيـران    
وتقـارير جاريـة خاصـة    ) METAR(تينية لألرصاد الجوية في المطـار  رو

ــار    ــي المط ــة ف ــاد الجوي ــار  )SPECI(لألرص ــؤ المط ، )TAF(، تنب
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ــرة  ــة الخطي ســطة إذاعــات ، بوا)SIGMET(ومعلومــات الظــواهر الجوي
  .، عندما يكون ذلك مالئماًصوتية مستمرة ومتكررة
لألرصـاد الجويـة مكلـف بإعـداد      مركز -)WAFC(المركز العالمي لتنبؤات المنطقة 

وإصدار تنبؤات الظواهر المميزة وتنبؤات بالحالة الجوية في طبقات الجو العليـا  
في جميع أنحاء العالم في شكل رقمي وإرسالها في الـدول مباشـرة باسـتخدام    

  .الوسائل المالئمة كجزء من خدمة اتصاالت الطيران الثابتة
نظـام عـالمي يقـوم بموجبـه المركـزين       -)WAFS(النظام العالمي لتنبؤات المنطقـة  

العالميين لتنبـؤات المنطقـة بتقـديم تنبـؤات جويـة لخـدمات الطيـران فـي         
  .مرحلة الطريق معدة في أشكال قياسية موحدة

  المصطلحات ذات المعنى المحدود 2- 1
  :التالية ألغراض هذا الجزء بالمعنى المحدود الوارد أدناه  المصطلحاتتستخدم 

وذلـك بـين خدمـة األرصـاد     " خدمة"ي التباس فيما يتعلق بعبارة لتجنب أ  )أ 
قطـاع األرصـاد   "الجوية التي تعد كياناً إداريا وبين الخدمة، تستخدم عبارة 

 .لألخيرة" الخدمة"لألولى وعبارة " الجوية

 .فيما يخص تقديم الخدمة فقط " التقديم"تستخدم كلمة   )ب 

الحاالت التي يمتد فيهـا االلتـزام   إال فيما يتصل ب" اإلصدار"ال تستخدم كلمة   )ج 
 .بصورة محددة ليشمل إرسال البيانات إلى المنتفعين

يتيح فيما يتعلق بالحاالت التي ينتهي فيهـا االلتـزام بعـد أن    "يستخدم فعل   )د 
 .أصبحت المعلومات متاحة للمنتفعين وال يستخدم في غير تلك الحاالت

) الت التي ينطبق عليها البنـد ج إال فيما يتصل بالحا" االمداد" ال تستخدم كلمة  )ه 
  ).أو البند د
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  أحكام عامة –الفصل الثاني 
  

  هدف خدمة األرصاد الجوية 1- 2
  وطرق تحديدها وتقديمها

يجب أن يكون الهـدف مـن خدمـة األرصـاد الجويـة اإلسـهام فـي تحقيـق          2-1-1
  .المالحة الجوية وانتظامها وكفاءتها

ــن خــالل  2-1-2 ــذا الهــدف م ــق ه ــاليين  يجــب أن يتحق ــين الت ــد المنتفع : تزوي
، ، ووحـدات خـدمات الحركـة الجويـة    المستثمرين، وأعضـاء طـاقم القيـادة   

ووحدات خدمات البحـث واإلنقـاذ، وهيئـات إدارة المطـارات وغيرهـا مـن       
، بمعلومـات األرصـاد   تسيير المالحـة الجويـة أو تطويرهـا   الجهات المعنية ب

  .الجوية الالزمة ألداء وظائفهم
الهيئة بتحديد خدمـة األرصـاد الجويـة التـي سـتقدمها لتلبيـة احتياجـات         تقوم 2-1-3

ويتم تحديد هذه الخدمة وفقاً ألحكـام هـذا الجـزء ومـع إقامـة      . المالحة الجوية
ويتضـمن ذلـك تحديـد    . االعتبار الواجب التفاقات المالحة الجويـة اإلقليميـة   

ـ      ة فـوق الميـاه   خدمة األرصاد الجوية التـي سـتقدم للمالحـة الجويـة الدولي
  .الدولية والمناطق األخرى الواقعة خارج إقليم الجمهورية

سـلطة األرصـاد   "بعـد باسـم    تقوم الهيئة بتعيين السلطة المشـار إليهـا فيمـا    2-1-4
، أو تتخـذ الترتيبـات   ت األرصاد الجوية للمالحـة الجويـة  ، لتقدم خدما"الجوية
عـن قطـاع األرصـاد    وتنشر الهيئة فـي دليـل الطيـران تفاصـيل     . لتقديمها

  .الجوية على هذا النحو
امتثـال قطـاع األرصـاد    الهيئة العامـة للطيـران المـدني واألرصـاد     تضمن  2-1-5

الجوية بالشروط التي وضعتها منظمـة األرصـاد الجويـة العالميـة لمـؤهالت      
  .وتدريب الموظفين الذين يقدمون الخدمة للمالحة الجوية
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  جويةتقديم معلومات األرصاد ال 2- 2
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (واستخدامها وإدارة جودتها 

يجب إقامة اتصال وثيـق ومسـتمر بـين الجهـات المعنيـة بتقـديم معلومـات         2-2-1
األرصاد الجوية والجهات المعنية باسـتخدامها ، وذلـك بصـدد األمـور التـي      

  .للمالحة الجوية. تؤثر في تقديم خدمة األرصاد الجوية 
يجب أن تكون معلومات األرصاد الجويـة المقدمـة إلـى المنتفعـين المـذكورين       2-2-2

طبقاً لمبادئ العوامل البشـرية، ومحـررة بأشـكال تتطلـب      2-1-2في الفقرة 
من أولئك المنتفعين أقل قدر مـن التفسـير، كمـا هـو محـدد فـي الفصـول        

  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .التالية
  

  مطلوبة من المشغلـين الجوييناإلخطارات ال 2-3
يجب على المشغل الجـوي الـذي يتطلـب خدمـة أرصـاد جويـة أو يتطلـب         2-3-1

إدخال تغيرات على خدمة أرصاد جويـة قائمـة، أن يخطـر سـلطة األرصـاد      
. لمختصة بـذلك مـع إعطـاء مهلـة كافيـة     الجوية أو مكاتب األرصاد الجوية ا

تفـاق بـين سـلطة األرصـاد     ويجب تحديد أدنى مهلـة لتقـديم اإلخطـار باال   
  .الجوية أو بين مكتب األرصاد الجوية والمشغل الجوي

يجب على المشغل الجوي أن يخطر سـلطة األرصـاد الجويـة باحتياجـه إلـى       2-3-2
  :الخدمة في الحاالت التالية

 .عند التخطيط لفتح طرق جوية جديدة أو القيام بأنواع جديدة من العمليات  )أ 
 .طابع مستديم على العمليات المنتظمةعند إدخال تغيرات ذات   )ب 
عند التخطيط إلدخال تغييرات أخرى تؤثر علـى تقـديم خدمـة األرصـاد       )ج 

  .الجوية 
ويجب أن تتضمن هذه المعلومات جميـع التفاصـيل الضـرورية لقيـام سـلطة األرصـاد       

  .الجوية بالتخطيط لعمل الترتيبات المالئمة
ـ     2-3-3 ـ  يجب على المشغل الجـوي أو أحـد أعضـاء ط ر مكتـب  اقم القيـادة أن يخط

  :، أو مكتب األرصاد الجوية المختص بما يلياألرصاد الجوية في المطار
 .جداول مواعيد الرحالت الجوية  )أ 
 .مواعيد تشغيل رحالت غير منتظمة  )ب 
  .أي تأخير في الرحالت الجوية أو تقديم موعدها أو إلغاؤها   )ج 
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  النظام العالمي –الفصل الثالث 
  اتب األرصاد الجويةلتنبؤات المنطقة ومك

  
  أهداف النظام العالمي لتنبؤات المنطقة 3-1

تزويد سلطات األرصـاد الجويـة والمسـتفيدين اآلخـرين بتنبـؤات عالميـة فـي شـكل         
رقمي للرياح العلوية ودرجة الحـرارة ونسـبة الرطوبـة فـي طبقـات الهـواء       
 العلوية، واتجاه الرياح القصوى وسـرعتها وعلوهـا، وعلـو ودرجـة حـرارة     

يتحقـق هـذا الهـدف    . طبقات التروبوبوز، وتنبؤات الظواهر الجويـة الخطيـرة  
من خالل إنشاء نظام عالمي شامل ومتكامل، يكـون موحـدا إلـى أقصـى حـد      
ممكن عمليا، وبشكل يـؤمن فاعليـة التكـاليف، مـع االسـتفادة الكاملـة مـن        

  .التقنيات المتطورة
   

  المراكز العالمية لتنبؤات المنطقة 2- 3
يجب على الهيئة، فيما إذا قبلت إنشاء مركـز عـالمي لتنبـؤات  المنطقـة، فـي       3-2-1

إطار النظام العالمي لتنبؤات المنطقـة، أن تضـع الترتيبـات الالزمـة لتمكـين      
  : المركز من القيام بما يلي

 :إعداد تنبؤات شبكية عالمية تشمل ما يلي  )أ 
 .الريح العلوية )1
 .العلوية لهواءا طبقات في الرطوبة ونسبة الحرارة درجة )2
 .الطيران لمستويات الكامنة الطاقة علو )3
 .حرارته ودرجة التروبوبوز طيران مستوى )4
 .القصوى الريح طيران ومستوى وسرعة اتجاه )5
 .سحب ركامية )6
 .تكون الجليد )7
 .االضطراب الهوائي )8

 . )SIGWX(إعداد تنبؤات عالمية عن الظواهر الجوية الخطيرة  )ب 
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فـي شـكل رقمـي إلـى سـلطات      ) ، و ب) قـرتين أ إصدار التنبـؤات المـذكورة فـي الف     )ج 
ــة  ــة الخدم ــي منطق ــرين ف ــتفيدين اآلخ ــة والمس ــديل (. األرصــاد الجوي ــريان التع ــاريخ س ت

  .)م18/11/2010
في حالة توقف أحد المركزين العالميين لتنبـؤات المنطقـة عـن العمـل، يجـب       3-2-2

  . أن يضطلع بمهامه المركز اآلخر
  مكاتب األرصاد الجوية 3- 3

تلتزم الهيئـة بإنشـاء مكتـب أو أكثـر لألرصـاد الجويـة للمطـار أو مكاتـب          3-3-1
أخرى لألرصاد الجوية قادرة على تقـديم خدمـة األرصـاد الجويـة المطلوبـة      

  . لتلبية احتياجات الرحلة الجوية الدولية
، نفيـذ كـل المهـام التاليـة أو بعضـها     يقوم مكتب األرصاد الجوية للمطـار بت   3-3-2

  . ة ، بما يلبي احتياجات عمليات الطيران في المطارحسب الضرور
إعداد أو تسليم التنبـؤات والمعلومـات األخـرى ذات الصـلة الالزمـة للـرحالت الجويـة          )أ 

ويجب أن تمتد حدود مسؤولية عن إعـداد التنبـؤات إلـى تـوفير     . التي يعني بها المكتب
ـ     ا، واسـتخدام المـواد   مواد التنبؤات الجوية لمرحلة الطريـق، وتنبـؤات المطـار، محلي

 . التي يتلقاها من المكاتب األخرى
 . إعداد التنبؤات عن األحوال الجوية المحلية أو تسلمها  )ب 
 . إجراء استقصاء مستمر لألحوال الجوية فوق المطارات المكلف بخدمتها  )ج 
تقديم المعلومات والمشورة ووثـائق الطيـران إلـى أعضـاء طـاقم الطـائرة أو أفـراد          )د 

 . اآلخرين عمليات الطيران
 . توفير معلومات األرصاد الجوية األخرى لمستخدمي الطيران  )ه 
 . عرض المعلومات المتوافرة عن األرصاد الجوية  )و 
 . تبادل معلومات األرصاد الجوية مع مكاتب األرصاد الجوية األخرى  )ز 
تقديم المعلومات  المتلقاة عن النشاط البركـاني الـذي يسـبق االنفجـار البركـاني وعـن         )ح 

ر البركاني أو سحب الرمـاد البركـاني، إلـى وحـدة خـدمات الحركـة الجويـة        االنفجا
المنتسبة إلى المكتب وإلى وحـدة خـدمات معلومـات الطيـران وإلـى مكتـب مراقبـة        
األحوال الجوية، وذلك علـى النحـو المتفـق عليـه بـين سـلطات خـدمات معلومـات         

  . ية المعنيةاألرصاد الجوية وخدمات معلومات الطيران وخدمات الحركة الجو
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 إلـى  تحتـاج  التـي  المطـارات  الجويـة  للمالحـة  اقليمي اتفاق في تحدد أن ينبغي 3-3-3
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .الهبوط لمرحلة الجوية التنبؤات

  : بالنسبة للمطارات التي ال توجد بها مكاتب أرصاد جوية 3-3-4
ـ    )أ  دا أو أكثـر مـن مكاتـب األرصـاد الجويـة      تقوم سلطة األرصاد الجوية المعنية بتعيـين واح

 . لتقديم معلومات األرصاد الجوية حسبما يلزم
توفر السلطات المختصة الوسائل التـي يمكـن بهـا تقـديم هـذه المعلومـات إلـى المطـارات           )ب 

  . المعنية
  مكاتب مراقبة األحوال الجوية 4- 3

لجويـة داخـل   تقوم الهيئة ، بحكم قبولهـا مسـؤولية تـوفير خـدمات الحركـة ا      3-4-1
أقليم معلومات الطيران أو إحـدى منـاطق المراقبـة، تقـوم بإنشـاء مكتـب أو       

  . أكثر لمراقبة األحوال الجوية
  : يقوم مكتب مراقبة األحوال الجوية بما يلي 3-4-2

المواظبة على مراقبة األحوال الجويـة التـي تـؤثر علـى عمليـات الطيـران فـي داخـل           )أ 
 . منطقة مسؤوليته

الظـواهر الجويـة الخطيـرة وغيرهـا مـن المعلومـات المتعلقـة بمنطقـة         إعداد رسـائل    )ب 
 . مسؤوليته

تقديم رسائل الظواهر الجوية الخطيرة وأي معلومـات جويـة أخـرى، حسـبما يلـزم، إلـى         )ج 
 . وحدات خدمات الحركة الجوية المنتسبة إليه

 . توزيع الظواهر الجوية الخطيرة  )د 
 : يتطلب ذلك اتفاق إقليمي للمالحة الجوية ، عندما 1-2-7القيام بما يلي طبقا للبند   )ه 

  . إعداد تقارير األرصاد الجوية التشغيلية لمنطقة اختصاصه -1
إمداد تقارير األرصاد الجوية التشغيلية إلـى وحـدات خـدمات الحركـة الجويـة       -2

 . المنتسبة إليه
 . بث معلومات األرصاد الجوية التشغيلية -3

ـ    )و  ه أو مركـز مراقبـة المنطقـة، علـى النحـو      إمداد مركز معلومات الطيران المنتسـب إلي
المتفق عليه بين سلطات األرصـاد الجويـة وخـدمات الحركـة الجويـة المعنيـة، وإمـداد        
مركز اخطارات الرماد البركاني المنتسب إليه وفقا لما يحـدد فـي اتفـاق إقليمـي للمالحـة      

ر البركـان، وعـن   الجوية بالمعلومات التي تلقاها عن النشاط البركاني الـذي يسـبق االنفجـا   
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االنفجار البركاني، وعن سحاب الرمـاد البركـاني التـي لـم تصـدر بهـا إحـدى رسـائل         
 ). SIGMET(الظواهر الجوية الخطيرة 

إمداد مركز معلومات الطيران أو مركز مراقبة المنطقـة المنتسـب إليـه بالمعلومـات التـي        )ز 
ـ       ي المنطقـة التـي   تلقاها عن التسرب العارض للمـواد المشـعة فـي الغـالف الجـوي، ف

يراقبها أو المناطق المتاخمة لها على النحو المتفـق عليـه بـين سـلطات األرصـاد الجويـة       
وخدمات الحركـة الجويـة المعنيـة، وإمـداد وحـدات خدمـة معلومـات الطيـران بتلـك          
المعلومات على النحو  المتفق عليه بـين مكاتـب األرصـاد الجويـة والسـلطات المختصـة       

تشـمل هـذه المعلومـات موقـع الحادثـة وتـاريخ وقوعهـا وتوقيـت         بالهيئة ، ويجب أن 
  . وقوعها، والمسارات المتوقعة للمواد المشعة

  األعاصير المدارية مراكز إخطارات 5- 3
إذا اضـطلعت بموجـب اتفـاق إقليمـي للمالحـة الجويـة، بمسـؤولية         فيماتقوم الهيئة، 

ـ      ام المركـز  توفير مركز إخطارات األعاصـير المداريـة يجـب أن ترتـب قي
  -:بما يلي

رصد تطور األعاصير المدارية في منطقة مسـؤولية باسـتخدام بيانـات األقمـار       )أ 
الصناعية الموجودة في مدار ثابت أو تلك التي تدور حول القطبين، وبيانات الـرادار  

  .ومعلومات األرصاد األخرى
إصدار معلومات استشارية بشأن موقع مركز اإلعصار واتجاهه وسـرعة حركتـه     )ب 

والضغط المركزي لمحور اإلعصار والريح السطحية القصوى بالقرب من المركـز  
 :بمختصرات عادية إلى 

 .مركز مراقبة األرصاد الجوية في منطقة مسئولياته )1

المركز االستشارية بشأن األعاصير المدارية األخرى التي قد تتأثر منـاطق   )2
 .مسؤولياتها باألعاصير

 المعنيـة  اإلقليميـة  نطقة، المراكز والمراكزالمركزين العالميين لتنبؤات الم )3

الجويـة التشـغيلية،    األرصـاد  لبيانـات  الدوليـة  والبنوك المنطقة، لتنبؤات
توزيـع   أنظمـة  لتشغيل الجوية للمالحة إقليمي اتفاق بموجب المعينة والمراكز

 .أقمار الخدمات الثابتة للطيران

اد الجوية عـن كـل إعصـار    إصدار بيانات استشارية حديثة لمكاتب مراقبة األرص  )ج 
   .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .مداري، عند االقتضاء كل ست ساعات على األقل



  

17  

  

  رصدات وتقارير األحوال الجوية –الفصل الرابع 
  

  محطات األرصاد الجوية للطيران وعملياتها 4-1
 

لجويـة  تنشئ الهيئة، في مطاراتهـا وفـي النقـاط األخـرى المهمـة للمالحـة ا       4-1-1
الدولية في أراضيها، مـا تـراه ضـروريا مـن محطـات لألرصـاد الجويـة        

ويمكن أن تكون محطـة األرصـاد الجويـة للطيـران محطـة      . لخدمة الطيران
  . منفصلة أو أن تقترن بمحطة أرصاد سينوبتيكية

تقوم محطات األرصـاد الجويـة للطيـران بـإجراء رصـدات روتينيـة علـى         4-1-2
الرصدات الروتينية فـي المطـارات برصـدات خاصـة     وستكمل . فترات ثابتة

كلما حدثت تغيرات في الرياح السطحية أو فـي مـدى الرؤيـة عمومـا أو فـي      
مدى الرؤية علـى المـدرج أو فـي الحالـة الجويـة الراهنـة أو فـي حالـة         

  . السحاب أو في درجة الحرارة
ـ      4-1-3 ا الخاصـة  يجب على الهيئة وضع الترتيبـات الالزمـة للتفتـيش علـى محطاته

باألرصاد الجوية للطيران علـى فتـرات متقاربـة، لضـمان المحافظـة علـى       
مستوى عال للرصدات، وتشـغيل األجهـزة وجميـع مؤشـراتها علـى وجـه       

تـاريخ سـريان التعـديل    ( .سليم، والتأكد من أن حالة األجهزة لم تتغيـر بشـكل ملحـوظ   
  .)م18/11/2010

لالقتـراب اآللـي والهبـوط مـن الفئـة       يتم تجهيز المطارات المزودة بمـدارج  4-1-4
الثانية والثالثة بمعـدات آليـة للقيـاس حسـب االقتضـاء، وبمعـدات لرصـد        
وبيان الرياح السـطحية عـن بعـد، ومـدى الرؤيـة، ومـدى الرؤيـة علـى         
المدرج، وعلو السـحاب قاعـدة السـحاب، ودرجـة حـرارة الهـواء ودرجـة        

يــات االقتــراب حـرارة نقطــة النـدى والضــغط الجـوي وذلــك لـدعم عمل    
ويجـب أن تكـون هـذه المعـدات نظمـا آليـة متكاملـة        . والهبوط واإلقـالع 

لتحصيل معلومـات األحـوال الجويـة التـي تـؤثر علـى عمليتـي الهبـوط         
ويجـب أن  . واإلقالع، ومعالجة هـذه المعلومـات ونشـرها وعرضـها فـورا     

 تراعى مبادئ العوامـل البشـرية فـي تصـميم الـنظم اآلليـة المتكاملـة، وأن       
  . تتضمن إجراءات احتياطية
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تشكل الرصدات األساس الذي يعتمد عليه في إعداد ا لتقارير التي توزع في مطـار   4-1-5
  . المنشأ والتقارير التي توزع خارج مطار المنشأ

لحدود أسـاليب   لتغير عناصر األحوال الجوية حسب المكان والزمان، ونظراً نظراً 4-1-6
فرضها تعاريف بعض العناصر، ينبغـي أن يكـون   الرصد الجوي والقيود التي ت

مفهوما لمستلم المعلومان أن القيمة النوعية ألي عنصر مدرج في التقريـر هـي   
  . أقرب ما تكون إلى األحوال الفعلية وقت القيام بالرصد
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  الرصادات والتقارير الروتينية 2- 4
 

في اليوم، ما لم يـتم  ساعة  24يتم إجراء رصدات روتينية في المطارات على مدى  4-2-1
االتفاق على غير ذلك بين سلطة األرصاد الجويـة وسـلطة خـدمات الحركـة     

ويتم إجراء هذه الرصدات مرة كل سـاعة،  . الجوية المختصة والمستثمر المعني
. أو مرة كل نصف ساعة إذا نصت اتفاقات إقليمية للمالحة الجوية علـى ذلـك   

طيران، يتم إجراء هـذه الرصـدات   وفي المحطات األخرى لألرصاد الجوية لل
طبقا لما تقرره سلطة األرصاد الجوية، مع مراعاة احتياجات وحـدات خـدمات   

  . الحركة الجوية واحتياجات الرحالت الجوية
  : يتم إصدار تقارير عن الرصدات الروتينية على النحو التالي 4-2-2

وصـول الطــائرات   مطـار (تقـارير روتينيـة محليـة وال تـوزع إال فــي المطـار األصـلي         )أ 
 ). وإقالعها

المطـارات المـذكورة   (خـارج مطـار المنشـأ     METARتقارير األرصاد الروتينية التشـغيلية    )ب 
 ).  D-VOLMETونشرات  VOLMETفي خطة الرحلة ، وإذاعات 

في المطارات التي ال تعمل طوال أربـع وعشـرين سـاعة يوميـاً وفقـاً للبنـد        4-2-3
ــر   4-2-1 ــدار تقري ــب إص ــار  ي METARيج ــتأنف المط ــين أن يس ب

  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .عملياته وفقاً التفاق المالحة الجوية اإلقليمي
  

  الرصدات والتقارير الخاصة 3- 4
يقوم قطاع األرصـاد الجويـة بوضـع قائمـة بالمعـايير الالزمـة للرصـدات         4-3-1 

مسـتثمرين  الخاصة، وذلك بالتشاور مع مركـز الحركـة الجويـة المختصـة وال    
  . والجهات األخرى المعنية

  : يتم إصدار تقارير الرصدات الخاصة على أنها 4-3-2
مطـار وصـول الطـائرات    (تقارير محلية روتينية وال توزع إال في المطـار األصـلي     )أ 

 ). وإقالعها
تسـتخدم أساسـا ألغـراض خطـة     (توزع خـارج مطـار المنشـأ      SPECIتقارير   )ب 

  ).  D-VOLMETت ونشرا VOLMETالرحلة ، وإذاعات 
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أعـاله،   1-2-4في المطارات التي ال تعمل علـى مـدار السـاعة وفقـا للبنـد       4-3-3
، حســب الضــرورة، بعــد أن  SPECIيجــب إصــدار التقــارير الخاصــة 

  .  METARيستأنف إصدار تقارير األرصاد التشغيلية 
  محتويات التقارير 4- 4

 SPECIو METARقـارير  تحتوي التقـارير المحليـة الروتينيـة الخاصـة وت     4-4-1
  : على العناصر التالية، حسب ترتيبها ، التالي

 . رمز يدل على نوع التقرير  )أ 
 . رمز الموقع  )ب 
 . وقت إجراء الرصدة  )ج 
 . تعريف أي تقرير آلي أو تقرير مفقود، حسب الحالة  )د 
 . اتجاه الرياح السطحية وسرعتها  )ه 
 . مدى الرؤية  )و 
 . مدى الرؤية على المدرج، حسب االقتضاء  )ز 
 . ة الجوية الراهنةالحال  )ح 
في حالة السـحاب الركـامي والسـحاب الركـامي البرجـي      (كمية السحاب، ونوع السحاب   )ط 

 . وعلو قاعدة السحاب أو مدى الرؤية الرأسي) في المطار أو بالقرب منه
 . درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة نقطة الندى  )ي 

إال فـي التقـارير   تـدرج   الQFE القيمـة (حسـب االقتضـاء   QFE ، والقيمة QNHالقيمة   )ك 
  ). الروتينية المحلية والخاصة

وفقــا  SPECIو METARيمكــن إضــافة عناصــر اختياريــة فــي تقــارير  4-4-2
  . التفاق المالحة الجوية اإلقليمي

  
  رصد عناصر األرصاد الجوية واإلبالغ عنها 4-5

  الرياح السطحية 1- 4-5
عتها، وكـذلك  يجب قياس متوسط اتجـاه الريـاح السـطحية ومتوسـط سـر      4-5-1-1

االختالفات المهمة في اتجـاه الريـاح وسـرعتها وإبالغهـا بـدرجات حقيقـة       
  .على التوالي) بالعقدة(وبالمتر في الثانية 
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  مدى الرؤية 2- 4-5
، حسـب تعريفـه فـي الفصـل األول،     يتم قيـاس أو رصـد مـدى الرؤيـة     4-5-2-1

  .واإلبالغ عنه باألمتار والكيلومترات
  لمدرجمدى الرؤية على ا 5-3- 4

يتم رصد مدى الرؤية علـى المـدرج، حسـب تعريفـه فـي الفصـل األول،        4-5-3-1
على جميع المدارج المعدة لعمليـات االقتـراب والهبـوط اآللـي مـن الفئتـين       

  . األولى والثانية
يجب  استخدام األمتار في إبالغ قيم رصـدات مـدى الرؤيـة علـى المـدرج       4-5-3-2

ه، طـوال الفتـرات التـي يقـل فيهـا مـدى       أعال 1-3-5-4المعدة وفقا للفقرة 
  .متر 1500الرؤية أو مدى الرؤية على المدرج عن 

  : يتم عمل تقديرات مدى الرؤية على المدرج معبرة عما يلي 4-5-3-3
 . منطقة المالمسة للمدرج المخصص لعمليات االقتراب والهبوط اآللي من الفئة األولى  )أ 
 . عمليات االقتراب والهبوط اآللي للفئة الثانيةمنطقة المالمسة ونقطة المدرج المخصص ل  )ب 
منطقة المالمسة ونقطة منتصف المدرج ونقطة نهايـة المـدرج المخصـص لعمليـات االقتـراب        )ج 

  . والهبوط اآللي من الفئة الثالثة
يتم الشروع بال تأخير في إبالغ الوحدات التي تقدم خـدمات الحركـة الجويـة     4-5-3-4

معلومات الطيران إلى المطـار بالمعـدات التلقائيـة    والوحدات التي تقدم خدمة 
  .المستخدمة في تقدير مدى الرؤية على  المدرج

  الطقس الحالي 5-4- 4
يتم رصد الطقـس الـراهن فـي المطـار أو فـي المنطقـة المجـاورة لـه          4-5-4-1

كمـا يـتم تحديـد ظـاهرة الطقـس الراهنـة       . واإلبالغ عنه، حسب الضرورة
بمـا  (وضـباب وعواصـف رعديـة    ) ي ذلـك شـدتها  بما ف(أمطار : بحد أدنى

  ).في ذلك العواصف الرعدية في المنطقة المجاورة
  السحاب 5-5- 4

4-5-5-1  يــتم رصــد كميــة الســحاب ونــوع الســحاب وارتفــاع قاعــدة الســحاب
لسـحاب إذا كانـت لـه أهميـة     غ عنها عند الضرورة لوصـف توزيـع ا  واإلبال
مـدى الرؤيـة الرأسـي بـدال مـن      وعندما تحجب السماء، يجب رصد . تشغيلية
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ويجـب اإلبـالغ عـن علـو     . كمية السحاب، ونوع السحاب، وعلـو السـحاب  
  ). أو األقدام(قاعدة السحاب ومدى الرؤية الرأسي باألمتار 

  درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة نقطة الندى 5-6- 4
نهمـا  يتم قياس درجـة حـرارة الهـواء ودرجـة حـرارة نقطـة النـدى واإلبـالغ ع         4-5-6-1

بالدرجة المئوية الكاملة وكل قيمـة جزئيـة تقـرب إلـى الدرجـة الكاملـة، ونصـف        
  .الدرجة المئوية تقرب إلى الدرجة المئوية الكاملة األعلى

  الضغط 5-7- 4
بـاألجزاء   OFEأو القيمـة   QNHيتم قياس الضـغط الجـوي ويجـب حسـاب القيمـة      

ــن الهكتوبســكال ــي . العشــرية م ــالغ عــن قيمت ــتم اإلب  QFEو QNHوي
بوحـدات هكتوبسـكال، باسـتخدام أربعـة أرقـام، مقربـة إلـى أقـرب أقـل          

  . هكتوبسكال صحيح
  اإلبالغ عن معلومات األرصاد الجوية 6- 4

  المستمدة من معدات الرصد التلقائية
 SPECIو  METARيجـب تعريـف التقــارير المحليـة والخاصـة وتقــارير      4-6-1

ــظ   ــة بلف ــديل ( .AUTOالصــادرة عــن نظــم الرصــد التلقائي ــاريخ ســريان التع ت
  .)م18/11/2010
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  رصدات الطائرة وتقاريرها –الفصل الخامس 
  

  التزامات الدول 1- 5
تتخذ الهيئة الترتيبات الالزمة وفقـا ألحكـام هـذا الفصـل، مـن أجـل قيـام الطـائرات         
المسجلة لديها العاملة على الخطوط الجويـة الدوليـة بـإجراء رصـدات، ومـن      

  .ات واإلبالغ عنهاأجل تسجيل هذه الرصد
   

  أنواع رصدات الطائرات 2- 5
  : يجب إجراء الرصدات التالية من الطائرة

 . رصدات روتينية من الطائرة في مرحلتي الصعود األولي والطيران المستقيم  )أ 
رصدات خاصة ورصدات غير روتينيـة أخـرى مـن الطـائرة فـي أي مرحلـة مـن          )ب 

  . مراحل الطيران
  

  التعيين – الطائراتالرصدات الروتينية من  3- 5
مثـل الطـرق   ( بالنسبة للطـرق الجويـة ذات الحركـة الجويـة الكثيفـة جـداً       5-3-1

، يجب تعيين طائرة واحدة مـن بـين الطـائرات العاملـة علـى كـل       )المنظمة
مستوى من مستويات الطيران إلجراء رصـدات روتينيـة كـل سـاعة تقريبـا،      

تـاريخ سـريان   (. لمالحـة الجويـة  وتخضع إجراءات تعيين الطائرة التفاق إقليمـي ل 
  .)م18/11/2010التعديل 

في حالة اشتراط اإلبـالغ فـي أثنـاء مرحلـة الصـعود بعـد اإلقـالع، يجـب          5-3-2
تكليف طائرة واحدة كل سـاعة تقريبـا فـي كـل مطـار بـإجراء رصـدات        

  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل (. روتينية
   

  االستثناءات –الرصدات الروتينية من الطائرات  4- 5
تعفى من إجراء الرصدات الروتينيـة مـن الطـائرات غيـر المجهـزة بوصـلة بيانـات        

  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .أرض -جو
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  الرصدات الخاصة من الطائرات 5- 5
يجب على جميع الطائرات أن تجـري رصـدات خاصـة عنـدما تواجـه أو ترصـد أي       

  : من الحاالت التالية
 . وائي العنيفاالضطراب اله  )أ 
 . تكون الجليد بشدة  )ب 
 . الموجة الجبلية العنيفة  )ج 
العواصف الرعدية، غير المصحوبة ببرد، المعتمـة أو المندمجـة أو واسـعة االنتشـار       )د 

 . أو التي في خطوط زوابع
العواصف الرعدية، المصحوبة ببرد، والمعتمـة أو المندمجـة أو واسـعة االنتشـار أو       )ه 

 . التي في خطوط زابع
 . ة الترابية أو الرملية العنيفةالعاصف  )و 
 . سحاب الرماد البركاني  )ز 
 . النشاط البركاني السابق لالنفجار، أو االنفجار البركاني  )ح 

 

  الرصدات األخرى غير الروتينية من الطائرات 6- 5
 5-5عندما تواجه الطائرة أحوال جويـة أخـرى غيـر األحـوال المدرجـة فـي البنـد        

ئد الطـائرة أنهـا قـد تـؤثر علـى سـالمة       أعاله، مثل قص الرياح ، ويرى قا
الطائرات األخرى أو أنها قـد تـؤثر بشـكل ملحـوظ علـى كفـاءة عمليـات        
الطيران األخرى، يجب على قائد الطائرة أن يبلغهـا بأسـرع مـا يمكنـه إلـى      

  .وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية
  

  تقارير رصدات الطائرة أثناء الطيران 7- 5
وفـي  . أرض -الطائرة عن طريـق وصـلة بيانـات جـو    يجب إبالغ رصدات  5-7-1

أرض أو عـدم مالءمتهـا، يجـب إبـالغ      -حالة عدم توفر وصلة بيانات جـو 
  . رصدات الطائرة أثناء الطيران باالتصال الصوتي

يجب إبالغ رصدات الطائرة أثناء الطيران أمـا فـي وقـت إجـراء الرصـدة أو       5-7-2
  . في أسرع وقت ممكن بعد إجرائها

  .يجب اإلبالغ عن رصدات الطائرات في شكل تقارير جوية 5-7-3
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  تمرير التقارير الجوية عبر وحدات خدمات الحركة الجوية 8- 5
تقوم سلطة األرصاد الجوية المختصة بوضـع الترتيبـات الالزمـة مـع سـلطة خـدمات       
الحركة الجوية المختصة لكـي تضـمن أن تقـوم وحـدات خـدمات الحركـة       

  : ر التالية فور استالمهاالجوية بإرسال التقاري
التقارير الجوية الروتينيـة والخاصـة الـواردة باالتصـال الصـوتي، تقـوم وحـدات          )أ 

خدمات الحركة الجوية بتمريرها بدون تأخير إلـى مكتـب مراقبـة األرصـاد الجويـة      
 . المنتسب إليها

التقارير الجوية الروتينيـة الـواردة عـن طريـق اتصـاالت وصـلة البيانـات، تقـوم           )ب 
ت الحركة الجوية بتمريرهـا بـدون تـأخير إلـى المركـزين العـالميين لتنبـؤات        وحدا

 . المنطقة

  
  تسجيل رصدات الطائرة للنشاط البركاني 9- 5

  وتقديم تقرير عنها بعد انتهاء الطيران
تسجل الرصدات الخاصة التي تجريها الطـائرات للنشـاط البركـاني السـابق لالنفجـار،      

نفجار أو سـحاب الرمـاد البركـاني، تسـجل علـى      أو النشاط البركاني أثناء اال
ولـذلك يجـب وضـع    . نموذج التقرير الجوي الخاص عـن النشـاط البركـاني   

نسخة من هذا النموذج مع وثائق الطيران التـي تـزود بهـا الطـائرات العاملـة      
على الطرق التي ترى سـلطة األرصـاد الجويـة المختصـة أن فيهـا سـحابا       

  . على الطائرات من الرماد البركاني قد يؤثر
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  التنبؤات الجوية –الفصل السادس 
  

  تفسير التنبؤات واستخدامها 6-1
  

لما كانت الظواهر الجوية تتغير فـي الزمـان والمكـان، ولمـا كانـت تقنيـات        6-1-1
التنبؤ لها حدودها، ونظرا للحدود التـي تفرضـها تعـاريف بعـض العناصـر،      

فهـم أن القيمـة المحـددة ألي    يجب على المستفيد مـن التنبـؤات الجويـة أن ي   
عنصر من العناصر المنتبأ بهـا إنمـا هـي القيمـة األكثـر احتمـاال للعنصـر        

وبالمثـل، عنـدما تحـدد التنبـؤات الجويـة توقيتـا       . المعني خالل فترة التنبـؤ 
لحدوث ظاهرة ما أو توقيتا لتغير هـذه الظـاهرة، يجـب فهـم ذلـك التوقيـت       

  . على أنه التوقيت األكثر احتماال
إذا أصدر أحد مكاتب األرصاد الجوية تنبـؤات جديـدة، مثـل تنبـؤات المطـار       6-1-2

الروتيني، فإنه يلغي تلقائيا أي تنبؤات مـن نفـس النـوع صـدرت مـن قبـل       
  . لنفس المكان ولنفس فترة الصالحية أو لجزء منها

  
  تنبؤات المطار 2- 6

الجويـة المختصـة   يقوم مكتب األرصاد الجوية الذي حددتـه سـلطة األرصـاد     6-2-1
  . بإعداد تنبؤات جوية للمطار

يتم إصدار التنبؤات الجوية للمطار في مـدة محـددة تتـألف مـن بيـان مـوجز        6-2-2
  . عن األحوال الجوية المتوقعة في ذلك المطار خالل فترة محددة

يتم إصدار تنبـؤات المطـار والتعـديالت المدخلـة عليهـا فـي شـكل تقريـر          6-2-3
)TAF (علومات التالية حسب الترتيب الواردوتشمل الم :  

 . تعريف نوع التنبؤ  )أ 
 . مؤشر الموقع  )ب 
 . توقيت إصدار التنبؤ  )ج 
 . تعريف التنبؤ المفقود، حسب االقتضاء  )د 
 . تاريخ التنبؤ وفترة صالحيته  )ه 
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 . تعريف تنبؤ ملغي، إذا كان ذلك قابال للتطبيق  )و 
 . الرياح السطحية  )ز 
 . مدى الرؤية  )ح 
 . األحوال الجوية  )ط 
 . السحاب  )ي 
التغييرات المهمة المتوقعة الحـدوث لواحـد أو أكثـر مـن هـذه العناصـر خـالل فتـرة           )ك 

  . الصالحية
  . طبقا التفاق إقليمي للمالحة الجوية) TAF(يمكن إدخال عناصر إضافية في تقرير 

، علـى المواظبـة   ) TAF(تعمل مكاتب األرصاد الجويـة التـي تعـد تقريـر       6-2-4
ــ  ــك التنب ــي تل ــورا التعــديالت علــى إعــادة النظــر ف ؤات وأن تصــدر ف

بحيث يكون طول رسائل التنبـؤات وعـدد التغيـرات الـوارد فـي      . الضرورية
  . التنبؤ محصورين في أدنى حد ممكن

  .الذي ال يمكن إخضاعه للمراجعة المستمرة) TAF(يتم إلغاء تقرير   6-2-5
 عـدم  ضـمان  TAFنشـرات  اصـدار  لـدى  الجوية األرصاد يجب على مكاتب 6-2-6

تـاريخ  ( .فـي أي وقـت محـدد    مطـار  أي في واحدة TAFنشرة  من أكثر ريانس
  .)م18/11/2010سريان التعديل 

  التنبؤات الالزمة لهبوط الطائرات 3- 6
يقوم مكتب األرصاد الجويـة الـذي عينتـه سـلطة األرصـاد الجويـة المعنيـة         6-3-1

 بإعداد التنبـؤات الجويـة الالزمـة لهبـوط الطـائرات، والقصـد مـن هـذه        
التنبؤات هو الوفاء باحتياجـات المسـتفيدين المحليـين واحتياجـات الطـائرات      

  . قبل وصولها إلى المطار بساعة طيران واحدة
إعداد التنبؤات الالزمة لهبوط الطائرات أمـا فـي شـكل تنبـؤات اتجاهـات       يتم 6-3-2

  . األحوال الجوية، حسبما يحدد في اتفاق المالحة الجوية اإلقليمي
لف هذه التنبؤات من بيـان مـوجز عـن التغيـرات المهمـة فـي الظـروف        تتأ 6-3-3

الجوية في ذلك المطار وأن يدرج هـذه البيـان فـي تقريـر محلـي أو تقريـر       
بحيــث تكــون .  SPECIأو نشــرة  METARمحلــي خــاص أو نشــرة 

صالحية تنبؤات االتجاهات ساعتين من وقـت إصـدار التقريـر الـذي يشـكل      
  . الزمة لهبوط الطائراتجزءا من رسالة التنبؤ ال
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  التنبؤات الالزمة إلقالع الطائرات 4- 6

يقوم مكتب األرصاد الجويـة الـذي عينتـه سـلطة األرصـاد الجويـة المعنيـة         6-4-1
  . بإعداد التنبؤات الالزمة إلقالع الطائرات

  
  المنطقة للرحالت تنبؤات 5- 6

  التي تطير على مستويات منخفضة
  

أو حتـى  ( FL100حركة الجويـة تحـت مسـتوى الطيـران     عندما تبرر كثافة ال 6-5-1
فـي المنـاطق الجبليـة، أو أعلـى مـن ذلـك عنـد         FL150مستوى الطيران 

، إصدار وتعميم تنبؤات المنطقة لمثل هـذه العمليـات، تقـوم سـلطة     )االقتضاء
األرصــاد الجويــة بتحديــد، بالتشــاور مــع المســتفيدين، وتيــرة اإلصــدار، 

أو فترة صالحية تلـك التنبـؤات ومعـايير التعـديالت     وشكلها والتوقيت الثابت 
  . الخاصة بها

  
إصـدار   FL100عندما تبرر كثافة الحركة الجويـة تحـت مسـتوى الطيـران      6-5-2

  طبقــا ألحكــام البنــد) AIRMET(معلومــات األرصــاد الجويــة التشــغيلية 
 ، يتم إعداد تنبؤات المنطقة لهذه العمليات بالشـكل المتفـق عليـه بـين    7-2-1

وعنـد اسـتخدام ا لمختصـرات العاديـة،     . سلطات األرصاد الجويـة المعنيـة   
) GAMET(يتم إعداد التنبؤات بوصـفها تنبـؤات المنطقـة للطيـران العـام      

وتحريرها بالمختصـرات والقـيم الرقميـة التـي اعتمـدتها منظمـة الطيـران        
وعنـدما تسـتخدم صـيغة الخـرائط، يـتم إعـداد التنبـؤات        . المدني الـدولي 

ليفة من تنبؤات الرياح العليـا ودرجـة حـرارة الهـواء العليـا والظـواهر       بتو
وتصدر تنبؤات المنطقـة للطبقـة الجويـة المحصـورة بـين      . الجوية الخطيرة 

 FL150أو حتــى مســتوى الطيــران ( FL100األرض ومســتوى الطيــران 
، وتتضـمن هـذه   ) في المناطق الجبلية أو أعلـى مـن ذلـك عنـد االقتضـاء     

التـي تشـكل   " الطريـق "لومات عن الظواهر الجويـة فـي مرحلـة    التنبؤات مع
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خطرا على الطيران علـى المسـتويات ا لمنخفضـة، وذلـك دعمـا إلصـدار       
ــغيلية    ــة التش ــاد الجوي ــات األرص ــات  "AIRMET"معلوم ، والمعلوم

  . اإلضافية التي يقتضيها الطيران على المستويات المنخفضة
قـة لخدمـة الطيـران علـى المسـتويات      تصدر كل ست ساعات تنبـؤات المنط  6-5-3

المنخفضة دعما إلصدار معلومـات األرصـاد الجويـة التشـغيلية، ويجـب أن      
تكون مـدة صـالحيتها سـت سـاعات، وأن ترسـل إلـى مكاتـب األرصـاد         

  . الجوية المعنية في موعد أقصاه ساعة واحدة قبل بدء مدة الصالحية
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  خطيرةمعلومات  الظواهر الجوية ال –الفصل السابع 
  ومعلومات األرصاد الجوية التشغيلية وتحذيرات المطار

  وتحذيرات ظاهرة قص الرياح
  

  )SIGMET(معلومات الظواهر الجوية الخطيرة  1- 7
يصدر مكتب مراقبة األحـوال الجويـة معلومـات الظـواهر الجويـة الخطيـرة        7-1-1

)SIGMET (   ــواهر ــة للظ ــرات عادي ــوجزا بمختص ــفا م ــمنة وص متض
حددة التي تحدث أو التي يتوقـع أن تحـدث فـي مرحلـة الطريـق      الجوية  الم

وقد تؤثر على سالمة عمليـات الطيـران، ولتطـور تلـك الظـواهر بالوقـت       
  . والمكان

التـي كفـت عـن الحـدوث أو التـي لـم يعـد         SIGMETيتم إلغاء معلومات  7-1-2
  . حدوثها متوقعا في المنطقة

. سـاعات  4ظـواهر الجويـة الخطيـرة    يجب أال تتجاوز مدة صالحية رسـالة ال  7-1-3
وفي حالـة رسـائل الظـواهر الجويـة الخطيـرة الخاصـة بسـحاب الرمـاد         

تـاريخ  ( .سـاعات  6البركاني واألعاصير المدارية، تمـدد مـدة السـريان لمـدة     
  .)م18/11/2010سريان التعديل 

يجب أن يظل التنسيق الوثيـق قائمـا بـين مكتـب مراقبـة األرصـاد الجويـة         7-1-4
مركـز معلومـات الطيـران المنتسـب إليـه، وذلـك       / ز مراقبة المنطقةومرك

لضمان إدراج المعلومات عن الرمـاد البركـاني بطريقـة متسـقة فـي رسـالة       
  . الظواهر الجوية الخطيرة وفي إعالن النوتام

يجـب إصـدارها قبـل بـدء     ) SIGMET(رسائل الظواهر الجويـة الخطيـرة    7-1-5
ــاوز    ــرة ال تتج ــريان بفت ــدة الس ــاعات 4م ــائل  . س ــة رس ــي حال وف

)SIGMET ( ،الخاصــة بســحاب الرمــاد البركــاني واألعاصــير المداريــة
يتم إصدار هذه الرسائل لكن ـ حسب اإلمكـان ـ قبـل بـدء مـدة الصـالحية        

ويجـب تحـديث الرسـالة عـن الرمـاد البركـاني       . ساعة 12بفترة ال تتجاوز 
يخ سـريان التعـديل   تـار ( .سـاعات علـى األقـل    6وعن األعاصـير المداريـة كـل    

  .)م18/11/2010
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  )AIRMET(معلومات األرصاد الجوية التشغيلية  2- 7
يصدر مكتب مراقبة األحـوال الجويـة معلومـات األرصـاد الجويـة التشـغيلية        7-2-1

)AIRMET (      بموجب اتفاق إقليمي للمالحـة الجويـة، واضـعا فـي االعتبـار
وتتضـمن معلومـات   . FL100كثافة الحركة الجوية تحـت مسـتوى الطيـران    

األرصاد الجويـة التشـغيلية وصـفا مـوجزا بمختصـرات عاديـة للظـواهر        
الجوية التي تحدث أو يتوقع أن تحدث فـي مرحلـة الطريـق والتـي لـم تـرد       
في تنبؤات المنطقـة للطيـران علـى المسـتويات المنخفضـة الصـادرة وفقـا        

 مـن الفصـل السـادس، والتـي قـد تـؤثر علـى سـالمة         5-6ألحكام القسم 
الطيران على المستويات المنخفضة، ووصفا للتطـور الزمنـي والمكـان لتلـك     

  . الظواهر
عندما تكف الظـواهر  ) AIRMET(يتم إلغاء معلومات األرصاد الجوية التشغيلية  7-2-2

  . عن الحدوث أو إذا لم يعد حدوثها متوقعا في المنطقة
ــالة  يجــب أ 7-2-3 ــدة صــالحية الرس ــاوز م ــاعات 4ال تتج ــار( .س ــديل ت ــريان التع يخ س

.)م18/11/2010 
 

  تحذيرات المطار 3- 7
يصــدر مكتــب األرصــاد الجويــة تحــذيرات المطــار التــي تحتــوي علــى  7-3-1

معلومات موجزة عن األحوال الجويـة التـي قـد تلحـق الضـرر بالطـائرات       
الموجودة على أرض المطار، بمـا فيهـا الطـائرات الموجـودة فـي موقفهـا،       

  . ار وخدماتهوكذلك بتجهيزات المط
  

  تحذيرات قص الرياح 4- 7
تعد مكاتب األرصاد الجويـة معلومـات مـوجزة عـن حـاالت قـص الريـاح         7-4-1 

بالنسبة للمطارات التـي يعتبـر قـص الريـاح فيهـا عـامالً وفقـاً للترتيبـات         
. المحلية مع وحدة خـدمات الحركـة الجويـة المختصـة والمشـغلين المعنيـين      

المرصـودة أو المتوقـع حـدوثها، والتـي     وتتضمن تحـذيرات قـص الريـاح    
يمكن أن تسـبب صـعوبات للطـائرات الموجـودة فـي مسـار االقتـراب أو        
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 500مسار اإلقالع أو أثناء االقتراب الـدائري بـين منسـوب المـدرج وعلـو      
فوق ذلك المنسـوب، وأيضـا بالطـائرات الموجـودة علـى      ) قدم 1600(متر 

وفـي الحـاالت التـي    . شـوط اإلقـالع   المدرج أثناء سيرها بعد الهبوط أو أثناء
يظهر فيها أن التكوينات الجغرافيـة المحليـة تحـدث قصـات ريـاح خطيـرة       

، يـتم  ) قـدم  1600(متـر   500فوق منسوب المـدرج بمسـافة تزيـد علـى     
  ).قدم 1600(متر  500التحذير منها دون التقيد بعلو 

ـ  بواسـطة  الـريح  قـص  تتبع فيها يتم التي المطارات في  7-4-2  أرضـية  آليـة  داتمع
 اصـدار  يجـب  معـدات تتبـع،   أو الـريح  لتقصـي  بعـد  عن باالستشعار تعمل

 قـص  تنبيهـات  تعطـي  أن ويجـب  .النظم هذه تصدرها التي الريح قص تنبيهات
 الـذي  الـريح  لقـص  بـالوجود الملحـوظ   تتعلق ومحدثة موجزة معلومات الريح
 15(ثانيـة  / متـر  7.5يبلـغ   الـذي  الـذيل  الـرأس ريـح   ريح في تغيرا يشمل
 فـي  الطـائرة  علـى  عكسـية  أو أكثر والذي يمكـن أن يـؤثر بصـورة   ) عقدة
 المـدرج  علـى  الطـائرة  وعلـى  األولي االقالع مسار أو النهائي االقتراب مسار
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .سير اإلقالع أو الهبوط تدحرج أثناء
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  معلومات الطيران المناخية –الفصل الثامن 
 

 حكام عامةأ 1- 8
تعد المعلومات المناخية المطلوبة لتخطيط العمليـات الجويـة فـي شـكل جـداول       8-1-1

ويــتم تزويــد مســتخدمي الطيــران بهــذه . وملخصــات مناخيــة للمطــارات
المعلومات على نحو ماهو متفق عليه بـين سـلطة األرصـاد الجويـة وهـؤالء      

  .المستخدمين
  نسخ بيانات األرصاد الجوية 2- 8

األرصاد الجوية، بقـدر اإلمكـان وعنـد الطلـب، ألي سـلطة أخـرى مـن         توفر سلطة
سلطات األرصـاد الجويـة وللمسـتثمرين وغيـرهم مـن المعنيـين باسـتخدام        
األرصاد الجوية فـي المالحـة الجويـة الدوليـة، بيانـات األرصـاد الجويـة        

  . المطلوبة للبحوث أو التحقيقات أو تحليل العمليات
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  ة التي تقدم إلى مشغليالخدم –الفصل التاسع 
  الطائرات وأعضاء طاقم القيادة

  
  أحكام عامة 1- 9

يتم إمداد مشـغلي الطـائرات وأعضـاء طـاقم القيـادة بمعلومـات األرصـاد         9-1-1 
  : الجوية من أجل ما يلي

 . ليستخدمها مشغلو الطائرات في إعداد خطة الرحالت الجوية  )أ 
ـ      )ب  رحالت الجويـة أثنـاء الطيـران    ليستخدمها مشغلو الطائرات فـي إعـادة تخطـيط ال

 . باستخدام المراقبة التشغيلية المركزية لعمليات الطيران
 . ليستخدمها أعضاء طاقم القيادة قبل المغادرة  )ج 
  . لخدمة الطائرات أثناء الطيران  )د 

تشمل معلومات األرصاد الجوية، التـي تقـدم إلـى مشـغلي الطـائرة وأعضـاء        9-1-2
ت الالزمـة لرحلـة الطـائرة مـن حيـث مـدة       طاقم قيادة الطائرات، المعلوما

وتـرتبط هـذه المعلومـات بأوقـات     . الطيران واالرتفـاع والمـدى الجغرافـي   
ثابتة مناسبة، أو بفتـرات زمنيـة، وتمتـد صـالحيتها حتـى مطـار الهبـوط        
المقصود، وتشـمل أيضـا األحـوال الجويـة المتوقعـة بـين مطـار الهبـوط         

ـ     وباإلضـافة إلـى ذلـك،    . ائرةالمقصود ومطارات بديلـة يحـدده مشـغل الط
يجب توفير معلومات صالحة حتى مطـار آخـر إذا تـم االتفـاق علـى ذلـك       

  . بين سلطة األرصاد الجوية ومشغل الطائرة
يجب أن تكون معلومـات األرصـاد الجويـة التـي تـوفر لمشـغلي الطـائرات         9-1-3

وأعضاء طـاقم قيـادة الطـائرات محدثـة، وأن تشـمل المعلومـات التاليـة،        
  :بما تقرره سلطة األرصاد الجوية بالتشاور مع المشغلين المعنيينحس

 :يلي بما تنبؤات  )أ 
  .العلوي الهواء حرارة ودرجة العلوية الريح )1
  .العلوي الهواء رطوبة )2
 .الطيران لمستويات الكامنة الطاقة علو )3
 .حرارته ودرجة التروبوبوز الطيران مستوى )4



  

35  

  

 .القصوى الريح ومستوى وسرعة اتجاه )5
 .(SIGWX)الجوية الخطيرة  األحوال )6

 إقليمـي  التفاق وفقا صدرت حسبما االتجاه، تنبؤات ذلك في بما( SPECI أوMETAR تقارير   )ب 
 الطريـق  أثناء ومرحلة اإلقالع ولمطارات المقصودة والهبوط المغادرة لمطارات )الجوية للمالحة
  .البديلة والمقصد

  اإلقـالع  ولمطارات المقصودة الهبوط أو المغادرة لمطارات المعدلTAF أو تقرير  TAF تقرير   )ج 
 .ةالبديل والمقصد الطريق أثناء ومرحلة

  .لإلقالع الالزم الجوي التنبؤ  )د 
  .والتقارير الجوية الخاصة المالئمة التي تنطبق على الطريق بكامله SIGMETرسائل   )ه 
  .معلومات الرماد البركاني واخطارات األعاصير المدارية  )و 
أو تنبؤات المنطقة للرحالت الجويـة  /و GAMETية اإلقليمي وتنبؤات رهناً باتفاق المالحة الجو  )ز 

على مستويات منخفضة المعدة في شكل خرائط الستخدامها في إصدار معلومات األرصاد الجوية 
للرحالت التي تطير علـى مسـتوى مـنخفض     AIRMETومعلومات  AIRMETالتشغيلية 

  .بالنسبة للطريق بكامله
  .للمطار المحليتحذيرات المطار بالنسبة   )ح 
  .صور األرصاد الجوية لألقمار الصناعية  )ط 
تـاريخ  ( ).عند إدخال هذه الخدمة في المسـتقبل (المعلومات الجوية المأخوذة من الرادار األرضي   )ي 

  .)م18/11/2010سريان التعديل 
 تقـدمها  التـي  الرقميـة  التنبـؤات  مـن ) أ 3-1-9الفقـرة   فـي  الـواردة  التنبؤات استخراج يجب 9-1-4

 الرحلـة  سـير  خـط  التنبـؤات  هذه تغطي عندما)  (WAFCالمنطقة  لتنبؤات العالمية راكزالم
ذلـك   خـالف  علـى  االتفـاق  يـتم  لـم  ما الجغرافي والمدى واالرتفاع الوقت حيث من المقصود

  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .المعنية التشغيل وجهة األرصاد سلطة بين
 حسـبما  WAFCمراكـز   تقـدمها  التـي  الرقميـة  التنبؤات من تخرجةالمس الخرائط توفير يجب 9-1-5

 A8-3و  A8-2و A8-1األشـكال   فـي  يظهـر  كمـا  التغطية الثابتـة  لمناطق المشغلون، يطلبه
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .8بالمرفق 

الفقـرة   فـي  الـواردة  العلـوي  الهـواء  حـرارة  درجة وعن العلوية الريح عن تنبؤات تقدم عندما 9-1-6
 التشخيصـية  الخـرائط  نمـط  علـى  الخـرائط  تكـون  أن يجب على شكل خريطة،) ا 9-1-3

مـن  ) أ 2-2-1 الفقـرة  فـي  محـدد  هـو  كمـا  الطيـران  لمسـتويات  الثابـت  الوقت ذات
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) أ 3-1-9الفقـرة   فـي  الـواردة  الخطيـرة  الجويـة  الظـواهر  تنبؤات تقدم وعندما. 2المرفق
 الوقـت  ذات التشخيصـية  الخـرائط  علـى نمـط   الخرائط تكون أن يجب خريطة، شكل على) 6

-1الفقـرة   فـي  وارد هـو  كمـا  الطيـران  مسـتويات  تحدها التي الجوي الغالف لطبقات الثابت
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .5من المرفق 2-3-4والفقرة  2من المرفق 3-2

ـ       9-1-7 واهر الجويـة  تنبؤات الرياح العلويـة ودرجـة حـرارة الهـواء العلـوي والظ
التــي يطلبهــا المشــغل الجــوي  FL100الخطيــرة فــي مســتوى الطيــران 

لتخطيط الرحالت الجوية وإعـادة تخطيطهـا أثنـاء الطيـران، يـتم توريـدها       
أمـا  . سـاعات قبـل المغـادرة    3عادة بمجرد توفرهـا وفـي موعـد أقصـاه     

معلومات األرصاد الجوية األخـرى التـي يطلبهـا المشـغل الجـوي لتخطـيط       
حالت الجوية وإعادة تخطيطها أثنـاء الطيـران، فيـتم تقـديمها بمجـرد أن      الر

  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .يصبح ذلك ممكناً
عند الضرورة، تبادر سلطة األرصاد الجوية إلى التنسيق مـع سـلطات األرصـاد     9-1-8

الجوية في الدول األخرى بغرض الحصول منها علـى التقـارير أو التنبـؤات    
  .لمطلوبةا

توفير معلومات األرصاد الجوية لمشغلي الطائرات وأعضاء طاقم قيادة الطـائرات   9-1-9
في الموقع الذي تحدده سلطة األرصاد الجوية بعد التشاور مع مشغلي الطـائرات  
. في الوقت المتفق عليه بين مكتب األرصاد الجوية المعنـي والمشـغل المعنـي   

رحالت التـي تنشـأ مـن داخـل أراضـي      وتقتصر الخدمة في العادة على ال
وبالنسبة للمطارات التي ال يوجـد بهـا مكتـب لألرصـاد     . الجمهورية اليمنية

الجوية، توضع الترتيبات الالزمة لتوفير معلومات األرصاد الجوية باالتفاق بـين  
    .سلطة األرصاد الجوية والمشغل المعني

  التعليمات الشفهية والتشاور والعرض 2- 9
دم المعلومات الشفهية أو إجراء التشاور، بنـاء علـى الطلـب، مـع أعضـاء      تق 9-2-1 

طاقم قيادة الطائرات أو غيـرهم مـن األفـراد المعنيـين بعمليـات الطيـران،       
بحيث يكون الغرض من ذلـك هـو تـوفير آخـر المعلومـات المتاحـة عـن        
األحوال الجوية الراهنة والمتوقعة على طول الطريـق الجـوي الـذي سـتطير     

الطائرة، وفي مطار الهبوط المقصـود، والمطـارات البديلـة وغيرهـا مـن      فيه 
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المطارات ذات الصلة، أما لشرح وتوضـيح المعلومـات الـواردة فـي وثـائق      
الطيران وإما إلحالل هذه المعلومات الجديـدة محـل وثـائق الطيـران حسـب      

  . االتفاق بين سلطة األرصاد الجوية ومشغل الطائرة
األرصاد الجويـة المسـتخدمة فـي تقـديم المعلومـات الشـفهية       تشمل معلومات  9-2-2

  . أو كلها 3-1-9والتشاور أيا من المعلومات الواردة في البند 
إذا أعرب مكتب األرصاد الجويـة عـن رأي بشـأن تطـور األحـوال الجويـة        9-2-3

في أحد المطارات، وكان هذا الـرأي مختلفـا بدرجـة كبيـرة عـن التنبـؤات       
ق الطيران، يتم استرعاء انتبـاه أعضـاء طـاقم قيـادة الطـائرة      الواردة في وثائ

ويـتم تسـجيل جـزء اإلفـادة الشـفهية موضـوع هـذا        . إلى هذا االخـتالف 
االختالف عند إجراء اإلفـادة الشـفهية، ويقـدم هـذا التسـجيل إلـى المشـغل        

  . الجوي
مكتب األرصـاد الجويـة المنتسـب إلـى مطـار المغـادرة هـو الـذي يقـدم           9-2-4

ــران المع ــائق الطي ــاور أو العــرض أو وث ــفهية أو التش ــات الش ــي . لوم وف
المطارات التي ال تتوافر فيهـا هـذه الخـدمات، توضـع الترتيبـات الالزمـة       
لتلبية احتياجات أعضاء طاقم القيادة علـى النحـو المتفـق عليـه بـين سـلطة       

وفـي الظـروف االسـتثنائية، مثـل     . األرصاد الجوية المعنية والمشغل العنـي 
ث تأخير بغير موجب، يجـري مكتـب األرصـاد الجويـة المنتسـب إلـى       حدو

المطار تلقينا جديدا أو تشاورا جديـدا أو يعـد وثـائق طيـران جديـدة، حسـب       
  . الحاجة، وإذا تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يرتب له

 

  وثائق الطيران 3- 9
رة فـي  يجب أن تشمل وثائق الطيران التي يـتم توفيرهـا المعلومـات المـذكو     9-3-1 

ـ ) وج) وب 6و  1) أ 3-1-9الفقرة  ). وإذا أقتضـى األمـر، الفقـرة و   ) وهـ
غير أنها طبقـاً لالتفـاق بـين سـاطة األرصـاد الجويـة المعنيـة والمشـغل         
الجوي، تقتصر وثائق الرحالت بالنسبة للـرحالت التـي ال تزيـد مـدتها عـن      
ســاعتين بعــد التوقــف ببرهــة قصــيرة أو بعــد االســتدارة للعــودة علــى 
المعلومات الالزمة للتشغيل، ولكنها في جميـع األحـوال، تشـمل علـى األقـل      
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ــرة  ــي الفق ــذكورة ف ــات الم وإذا أقتضــى ) وهـــ) وج) ب 3-1-9المعلوم
  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( ).األمر ز

عندما يتبين أن معلومات األرصاد الجويـة التـي تـدرج فـي وثـائق الطيـران        9-3-2
اهراً عن المعلومـات التـي قـدمت إلـى المشـغل الجـوي       ستختلف اختالفا ظ

لتخطيط الرحالت الجويـة وإعـادة تخطيطهـا أثنـاء الطيـران، يـتم إخطـار        
مشغل الطائرة بذلك على الفور وتزويده بالمعلومـات المنقحـة إن أمكـن ذلـك     

  . حسب المتفق عليه بين المشغل ومكتب األرصاد الجوية المختص
الجوية بالمعلومـات التـي سـلمت إلـى أعضـاء طـاقم        تحتفظ سلطة األرصاد 9-3-3

القيادة، أما في صورة نسخ مطبوعة أو ملفات للحاسـب اآللـي، لمـدة ال تقـل     
وتقدم هـذه المعلومـات بنـاء علـى الطلـب      . يوماً من تاريخ اإلصدار 30عن 

ألغراض التحري أو التحقيق وفي هذه الحالـة يـتم االحتفـاظ بهـا إلـى حـين       
  .التحقيق إتمام التحري أو

  النظم اآللية لمعلومات مرحلة 4- 9
  ما قبل الرحلة الجوية ألغراض تقديم التعليمات

  الشفهية واالستشارة وتخطيط الرحلة ووثائق الطيران
عندما تستخدم سلطة األرصاد الجويـة الـنظم التلقائيـة لمعلومـات مرحلـة مـا        9-4-1

ويـة علـى مشـغلي    قبل الرحلة الجوية لتقديم وعرض معلومـات األرصـاد الج  
الطائرات وطاقم قيادة الطائرات ألغراض التلقـين وتخطـيط الرحلـة ووثـائق     
الطيــران، تمتثــل المعلومــات المقدمــة والمعروضــة لألحكــام ذات الصــلة 

  . 3-9إلى  1-9الواردة في البنود من 
في حالة استخدام النظم اآللية لمعلومات مرحلة مـا قبـل الرحلـة الجويـة كـي       9-4-2

مشغلي الطائرات وأعضـاء طـواقم الطـائرات وغيـرهم مـن مـوظفي       تتاح ل
الطيران المعنيين نقطة منسـقة مشـتركة للوصـول إلـى معلومـات األرصـاد       
الجوية وخدمات معلومات الطيران، تظـل سـلطة األرصـاد الجويـة المعنيـة      
مسؤولة عـن مراقبـة الجـودة وإدارة الجـودة بالنسـبة لمعلومـات األرصـاد        

مـن الفصـل    2-2-2عـن طريـق تلـك الـنظم وفقـا للبنـد       الجوية المقدمة 
  . الثاني
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  توفير المعلومات 5- 9
  للطائرات أثناء الطيران

يزود مكتب األرصاد الجوية وحدات خـدمات الحركـة الجويـة المرتبطـة بـه       9-5-1
) VOLMET(أو إذاعــة ) D-VOLMET(عــن طريــق نشــرات خدمــة 

رات أثنـاء طيرانهـا، علـى    بمعلومات األرصاد الجوية التي تسـتخدمها الطـائ  
ويـتم موافـاة المشـغل بنـاء     . النحو المقرر في أتفاق المالحة الجوية اإلقليميـة 

على طلبه بمعلومات األرصـاد الجويـة الالزمـة لقيامـة بـالتخطيط للطـائرة       
وذلـك حسـبما يتفـق عليـه بـين سـلطة أو سـلطات        . الموجودة فـي الجـو  

  . األرصاد الجوية والمشغل المعني
تم تزويد وحدات خدمات الحركة الجويـة بمعلومـات األرصـاد الجويـة التـي      ي 9-5-2

تستخدمها الطائرات أثناء طيرانها وذلك وفقـا لألحكـام الـواردة فـي الفصـل      
  . العاشر من هذا الجزء

-D(يـتم تقــديم معلومــات األرصـاد الجويــة عــن طريـق نشــرات خدمــة     9-5-3
VOLMET ( ــة ــ ) VOLMET(أو إذاع ــام الفص ــا ألحك ــادي وفق ل الح

  . عشر من هذا الجزء
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  توفير المعلومات لخدمات الحركة الجوية –الفصل العاشر 
  وخدمات البحث واإلنقاذ وخدمات معلومات الطيران

  
  توفير المعلومات لوحدات خدمات الحركة الجوية 10-1

تعين سلطة األرصاد الجويـة مكتبـا لألرصـاد ليكـون مكتبـا منتسـبا لكـل         10-1-1 
ويقوم هـذا المكتـب بتزويـد وحـدة     . وحدات خدمات الحركة الجويةوحدة من 

خدمات الحركة الجوية، أو الترتيب لتزويـدها بمعلومـات محدثـة عـن الحالـة      
  . الجوية تفيدها في قيامها بوظائفها، وذلك بالتنسيق معها

يعتبـر مكتـب األرصـاد المنتسـب لمركـز معلومـات الطيـران أو لمركــز         10-1-2
  . هو مكتب مراقبة األرصاد مراقبة المنطقة

تقدم بأسرع ما يمكن المعلومات الجوية التـي تطلبهـا وحـدة خـدمات الحركـة       10-1-3
  .الجوية إلخراج أي طائرة من حالة الطوارئ

  
  توفير المعلومات لوحدات خدمات البحث واإلنقاذ 10-2

ـ     اق إقليمـي  تقوم مكاتب األرصاد الجوية التي تحددها سلطة األرصـاد الجويـة وفقـا التف
للمالحــة الجويــة، بتزويــد وحــدات خــدمات البحــث واإلنقــاذ بمعلومــات  

وتحقيقهـا  . األرصاد الجوية التي تطلبها فـي نمـوذج يعـد باالتفـاق المشـترك     
لهذا الغرض، يظل مكتب األرصاد الجوية المحـدد علـى اتصـال مـع وحـدة      

  . خدمات البحث واإلنقاذ طوال عملية البحث واإلنقاذ
  

  ر المعلومات لوحدات خدمات معلومات الطيرانتوفي 10-3
تتخذ سلطة األرصاد الجويـة الترتيبـات، بالتنسـيق مـع السـلطات المختصـة بالهيئـة،        
لتزويد وحدات خدمات معلومـات الطيـران المعنيـة بمعلومـات حديثـة عـن       

  . األرصاد الجوية للقيام بمهامها، حسب الضرورة
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  التصاالت واستعمالهاالمتطلبات من ا –الفصل الحادي عشر 
  

  مقتضيات االتصال 11-1
تتوفر تجهيزات االتصاالت المناسبة التـي تيسـر لمكاتـب األرصـاد الجويـة       11-1-1

في المطارات وتيسر، عند الضـرورة، لمحطـات األرصـاد الجويـة أن تقـدم      
معلومات األرصاد الجوية المطلوبـة لوحـدات خـدمات الحركـة الجويـة فـي       

ي نطاق اختصـاص تلـك المكاتـب وهـذه المحطـات، وال      المطارات الداخلة ف
سيما ألبراج المراقبة فـي المطـارات ومكاتـب مراقبـة االقتـراب ومحطـات       

  . اتصاالت الطيران التي تخدم المطارات
تتوفر تجهيزات االتصاالت المناسبة التـي تيسـر لمكاتـب مراقبـة األرصـاد       11-1-2

خـدمات البحـث واإلنقـاذ    الجوية تزويد خـدمات الحركـة الجويـة ووحـدات     
بمعلومات األرصاد الجوية عن أقـاليم معلومـات الطيـران ومنـاطق المراقبـة      
وأقاليم البحث واإلنقـاذ التـي تخضـع لمسـؤولية تلـك المكاتـب، وال سـيما        
تزويد مراكز معلومات الطيران، ومراكز مراقبـة المنطقـة، ومراكـز تنسـيق     

لطيـران، بمعلومـات األرصـاد    اإلنقاذ وما يرتبط بها من محطـات اتصـاالت ا  
  . الجوية

تتــوفر تجهيــزات االتصــاالت المناســبة التــي تيســر للمركــزين العــاملين  11-1-3
لتنبؤات المنطقة تزويد سلطة األرصـاد الجويـة ومكاتـب األرصـاد الجويـة،      

  . وغيرها من المستفيدين، ببيانات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة
الت بـين مكاتـب األرصـاد الجويـة، وكـذلك، عنـد       تسمح تجهيزات االتصا 11-1-4

الضرورة، بين محطات األرصاد الجويـة مـن جهـة، وأبـراج المراقبـة فـي       
المطارات أو مكاتب مراقبة االقتراب من جهـة أخـرى، بـإجراء االتصـاالت     
بالمخاطبة الصوتية المباشرة، وتكون سـرعة هـذه االتصـاالت مهيـأة بحيـث      

  . ثانية تقريبا 15ال خالل يمكن في العادة إجراء االتص
تتوفر تجهيزات االتصاالت المناسبة التـي تيسـر لمكاتـب األرصـاد الجويـة       11-1-5

تبادل معلومـات األرصـاد التشـغيلية مـع غيرهـا مـن مكاتـب األرصـاد         
  . الجوية
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وعبر شبكة اإلنترنت  –االتصال عن طريق خدمة اتصاالت الطيران الثابتة  11-2
   صاد الجوية نشرات األر - العامة 

 الواجـب  التشـغيلية  الجويـة  األرصـاد  معلومـات  تتضـمن  التي الجوية األرصاد نشرات
أو عبـر شـبكة      الثابتـة،  الطيـران  اتصـاالت  خدمـة  طريـق  عـن  إرسالها

 أو المخـتص  الجويـة  األرصـاد  مكتـب  مـن  أن تصـدر  االنترنت العامة يجب
  .)م18/11/2010ان التعديل تاريخ سري( .المختصة للطيران الجوية األرصاد محطة من

 
  

  استخدام خدمة اتصاالت الطيران المتحركة 11-3
أن محتوى وشـكل معلومـات األرصـاد الجويـة المرسـلة للطـائرات والمرسـلة مـن         

  .الطائرات متفقين مع أحكام هذا الجزء
  

  محتويات خدمة –استخدام خدمة وصلة البيانات للطيران  - 11-4
D-VOLMET   

ــة  ــارير  D-VOLMETتتضــمن خدم ــؤات  SPECIو METARتق ــة، وتنب الجاري
، ومعلومـات الظـواهر الجويـة    )TAF(االتجاهات إذا كانت متـوفر، وتقريـر   

، والتقـارير الجويـة الخاصـة غيـر المتضـمنة فـي       )SIGMET(الخطيرة 
  . حيثما كانت متوفرة AIRMET، وكذلك رسائل SIGMETمعلومات 

  
VOLMETذاعات محتويات إ –استخدام إذاعة الطيران  11-5 

 
، )VOLMET(تتضمن إذاعات معلومات األرصاد الجوية التشـغيلية المسـتمرة    11-5-1

، إلـى  SPECIو METARوالتي تبث عادة على الترددات العالية جدا، تقارير 
  . جانب تنبؤات اتجاهات الطقس إذا كانت متوفرة

بث عادة على التـرددات  تشمل إذاعات األرصاد الجوية التشغيلية المنتظمة، التي ت 11-5-2
الجارية، مع تنبؤات االتجاهات إذا كانـت   SPECIو METARالعالية، تقارير 

، إذا كـان  )SIGMET(، ومعلومات )TAF(متوفر، وأن تتضمن كذلك تقرير 
  .  ذلك مقررا في اتفاق المالحة الجوية اإلقليمي
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  البـــــاب الثاني

  المرفقات والضمائم
  

مائم يتم تطبيـق األحكـام الـواردة فـي الجـزء الثـاني مـن        فيما يخص المرفقات والض
الصـادر  ) خدمة األرصـاد الجويـة للمالحـة الجويـة الدوليـة     ( الملحق الثالث

  .عن المنظمة الدولية للطيران المدني
  

فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، تعتبر النسخة اإلنجليزية من أنظمة الطيران المدني وكـذلك    )2(مادة 
حق االتفاقية الدولية للطيران المدني الصادرة عن المنظمة الدوليـة للطيـران المـدني،    كافة مال

كما يجوز االستعانة بكافة التشريعات األوروبيـة واألمريكيـة   . جزءاً مفسراً ومكمالً لهذه اللوائح
لـم  والوثائق اإلرشادية الصادرة عنها، الستيفاء المتطلبات الالزمة لتأمين سالمة الطيـران، مـا   

  .م1993لعام ) 12(يتعارض مع نصوص قانون الطيران المدني رقم
  

تعتبر هذه الالئحة استكماال لتشريعات الطيران المدني النافذة لتلبية المتطلبات الواجب اسـتيفائها    )3(مادة 
  . من قبل المتعاملين في مجال الطيران المدني وشركات النقل الجوي

   

  .جزء من هذه الالئحة) 2(إلى ) 1(تعتبر المالحق من   )4(مادة 
  

  بشأن إعتمـاد الئحـة خـدمات األرصـاد الجـوي      م2009لعام )28(يلغى القرار الوزاري رقم  )5(مادة
  .)الجزء الحادي عشر(

  

  . يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  )6(مادة
  

 صدر بديوان عام الــوزارة
  هـ13/1/1432بتاريخ 

  م19/12/2010لموافق ا 

  خالـــد إبـــراهيم الـــوزير    
  وزيــــــــــر النقــــــــــل

  



  

44  

  

   
1922010 

– 

 
  التصویبات    التعدیالت

تاریخ   الرقم
  التطبیق

تاریخ 
  اإلدخال

أدخل 
تاریخ   الرقم    بواسطة

  إلصدارا
تاریخ 
  اإلدخال

أدخل 
  بواسطة
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2922010 
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  رســـالفه

  
  

  الصفحة  املــــوضـــوع
  1  القواعد والتوصيات الدولية األساسية  : الباب األول 

  1  تعاريف -الفصل األول  
  1  التعاريف  1-1  
  10  المصطلحات ذات المعنى المحدد 1-2  

  11  أحكام عامة –الفصل الثاني 
  11  تقديمهاهدف خدمة األرصاد الجوية وطرق تحديدها و 2-1  
  12  تقديم معلومات األرصاد الجوية واستخدامها وإدارة جودتها 2-2  
  12  اإلخطارات المطلوبة من المشغلين الجويين 2-3  

  13  النظام العالمي لتنبؤات المنطقة ومكاتب األرصاد الجوية –الفصل الثالث 
  13  أهداف النظام العالمي لتنبؤات المنطقة 3-1  
  13  عالمية لتنبؤات المنطقة المراكز ال 3-2  
  14  مكاتب األرصاد الجوية 3-3  
  15  مكاتب مراقبة األحوال الجوية 3-4  
  16  .مراكز إخطارات األعاصير المدارية 3-5  

  17  ت وتقارير األحوال الجويةارصد –الفصل الرابع 
  17  محطات األرصاد الجوية للطيران وعملياتها  4-1  
  19  الروتينية الرصدات والتقارير 4-2  

  19  الرصدات والتقارير الخاصة 4-3
  20  محتويات التقارير 4-4
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  الصفحة  املــــوضـــوع
  20  رصد عناصر اإلرصاد الجوية واإلبالغ عنها 4-5
  22  اإلبالغ عن معلومات اإلرصاد الجوية المستمدة من معدات الرصد التلقائية 4-6

  23  رصدات الطائرة وتقاريرها  –الفصل الخامس 
  23  دولالتزامات ال 5-1  
  23  أنواع رصدات الطائرة 5-2  
  23  التعيين –الرصدات الروتينية من الطائرة  5-3  
  23  االستثناءات –الرصدات الروتينية من الطائرة  5-4  
  24  الرصدات الخاصة من الطائرات 5-5  
  24  األخرى غير الروتينية من الطائرات تالرصدا 5-6  
  24  الطيرانتقارير رصدات الطائرات أثناء  5-7  
  25  تمرير التقارير الجوية عبر وحدات خدمات الحركة الجوية 5-8  

تسجيل رصدات الطائرة للنشاط البركاني وتقديم تقرير عنهـا بعـد انتهـاء     9 -5
  25  الطيران

  26  التنبؤات الجوية –الفصل السادس 
  26  .تفسير التنبؤات واستخدامها  6-1  
  26  تنبؤات المطار 6-2  
  27  لتنبؤات الالزمة لهبوط الطائراتا 6-3  
  28  التنبؤات الالزمة إلقالع الطائرات 6-4  
  28  تنبؤات المنطقة للرحالت التي تطير على مستويات منخفضة 6-5  

معلومات الظواهر الجوية الخطيرة ومعلومات األرصاد الجوية التشغيلية  –الفصل السابع 
  ياحوتحذيرات المطار وتحذيرات ظاهرة  قص الر

30  

  SIGMET(  30( –معلومات الظواهر الجوية الخطيرة  7-1  
  31  معلومات األرصاد الجوية التشغيلية 7-2  
  31  تحذيرات المطار 7-3  
  31  تحذيرات قص الرياح 7-4  
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  الصفحة  املــــوضـــوع
  33  معلومات الطيران المناخية  –الفصل الثامن  

  33  أحكام عامة 8-1  
  33  نسخ بيانات األرصاد الجوية 8-2  

  34  الخدمة التي تقدم إلى مشغلي الطائرات وأعضاء طاقم القيادة  –صل التاسع الف
  34  أحكام عامة 9-1  
  36  التعليمات الشفهية والتشاور والعرض 9-2  
  37  وثائق الطيران 9-3  

النظم اآللية لمعلومات مرحلة ما قبـل الرحلـة الجويـة ألغـراض تقـديم        9-4
  وتخطيط الرحلة ووثائق الطيرانالتعليمات الشفهية واالستشارية 

38  

  39  توفير المعلومات للطائرات أثناء الطيران 9-5  
توفير المعلومات لخدمات الحركة الجويـة وخـدمات البحـث واإلنقـاذ      –الفصل العاشر 

  وخدمات معلومات الطيران 
40  

 40  توفير المعلومات لوحدات خدمات الحركة الجوية 10-1  

 40  ت لوحدات خدمات البحث واإلنقاذتوفير المعلوما 10-2  

 40  توفير المعلومات لوحدات خدمات معلومات الطيران 10-3  

  41  المتطلبات من االتصاالت واستعمالها –الفصل الحادي عشر 
  41  مقتضيات االتصاالت 11-1
وعبـر شـبكة    –االتصال عن طريق خدمة اتصـاالت الطيـران الثابتـة     11-2

  ات األرصاد الجوية نشر  -اإلنترنت العامة
42  

 42  استخدام خدمة اتصاالت الطيران المتحركة   11-3

ــران    11-4 ــات للطي ــلة البيان ــة وص ــتخدام خدم ــة               –اس ــات خدم محتوي
D-VOLMET  

42 

 VOLMET 42استخدام إذاعة الطيران ـ محتويات إذاعات  11-5

  43  المرفقات والضمائم: الباب الثاني 

 
 


