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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

  تحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة الدولیة من خالل تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة  : ٢رقم  البند
تعزیز معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات التشغیلیة االستراتیجیة وما قبل   : ٢-٢

من حزم التحسینات في  B1-AMET(بما في ذلك الوحدة  ٢٠١٨التكتیكیة والتكتیكیة اعتبارًا من عام 
  منظومة الطیران)

 مفهوم مركز طقس الفضاء

  )الوالیات المتحدةورقة مقدمة من (

  الموجز التنفیذي
لمفهوم  ترسیخامركز عالمي لتوفیر معلومات عن طقس الفضاء  إنشاءشروط هذه الورقة  تتناول

  .٣یرد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة و  ."األجواء الموحدة"

 مقدمةال -١

على عدة أقالیم  متد آثارهابالتالي تهي و  ،الفضاء على أجزاء كبیرة من الكوكب طقستؤثر غالبیة ظواهر  ١- ١
بطأ أنسبیا أضیق نطاقا و  تكون ظواهرهویختلف طقس الفضاء اختالفا نسبیا عن طقس األرض الذي  .(FIR)معلومات الطیران ل

  .امتدادا
لمالحة ا لخدمات شروط قیام مركز عالمي بتوفیر معلومات عن طقس الفضاء دعماهذه الورقة  تتناولو  ٢- ١

  .مفهوم "األجواء الموحدة"لو  وترسیخا الجویة الدولیة المدنیة

  مناقشة ال -٢

طقس الفضاء  عن لمعلوماتلتوفیر االشروط الوظیفیة الرئیسة  MET/14-WP11|CAeM-15/Doc.11تتضمن الوثیقة  ١- ٢
 / اللوائح الفنیةMeteorological Service for International Air Navigation -للملحق الثالث  ةكجزء من التعدیالت المقترح

[C.3.1]. 
أن یتمتع ببنیة أساسیة  ،الستیفاء الشروط المذكورة في المرفق (أ) ،ویجب على مركز طقس الفضاء ٢- ٢

خبرة واسعة في تفسیر رصدات طقس الفضاء وانتاج التوقعات واألخطار على لدیهم  نموظفییعتمد على وتكنولوجیا ورصدات و 
 أساس الحوادث الناشئة.

لضمان نوعیة  حدًا أدنى من الشروطالتوقعات أن یستوفوا  معّديوینبغي للمركز العالمي لطقس الفضاء و  ٣- ٢
 ) مجموعة الشروط الدنیا المقترحة.بخدمات طقس الفضاء وموثوقیتها وسالمتها. ویتضمن المرفق (

یجب للمركز العالمي لطقس الفضاء أن یفي بالشروط الحرجة للرصدات. وإلظهار هذه  ،فضال عن ذلك ١- ٣- ٢
  طقس الفضاءعن للتنبؤ حالیا مركز الوالیات المتحدة  هاستخدمیشبكة الرصد التي  البد من النظر في ،الحاجة

الضروري توفیر شبكة مماثلة من طائفة كبیرة من المنتفعین. وسیكون إلى ) لتوفیر معلومات عن طقس الفضاء ١(الجدول 
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شار یة النوع وال تصدر بصورة متكررة عالمیا (فریدالعدید من الرصدات الحرجة وتعتبر لتقدیم المعلومات الواردة في المرفق (أ).
 إلیها بالخط األحمر).

       

   تسلیم المنتجات  مركز المعالجة والتوزیع   (المصدر)الرصد  

       
  تدفق األشعة السینیة 

  )GOESالقمر الصناعي (
 NOAA 

  
 
 

معلومات عن طقس 
الفضاء تشمل فئة 

وكثافة ونطاق طقس 
 :الفضاء كما یلي

  
 

العواصف 
 الجیومغناطیسیة

  
 

عواصف االشعاع 
 الشمسي

  
 

 التوهج الشمسي
 

نشاطات النطاق 
 األیوني (أیونسفیر)

 

      
 صور عن الشمس 

  )GOESالقمر الصناعي (
 )SDO(مرصد 

 (األجهزة األرضیة)

 
NOAA 
NASA 
 متعدد

  

      
  الطاقي تدفقات البروتون 

  )GOESالقمر الصناعي (
NOAA  

  

      
 -جهاز مراقبة طفاوة الشمس 

  كورونوغراف
  )SOHO/STEREO(مرصد 

  
NASA 

  

      
   NASA  الریاح الشمسیة في الموقع 

      
    مقیاس المغناطیسیة 

   متعدد

      
   متعدد  قیاس األیونسفیرم 

       
  التعریفات: 

NOAA –  والغالف الجوياإلدارة الوطنیة للمحیطات  
NASA – اإلدارة الوطنیة للمالحة الجویة والفضاء  

ESA – الوكالة األوروبیة للفضاء  
GOES – القمر الصناعي األرضي االستقراري للرصدات البیئیة  

SDO –  نشاطات (دینامیكیا) الشمسمرصد  
ACE – القمر الصناعي لرصد الجزئیات  

SOHO –  األوروبیة للفضاء ووكالةمرصد الشمس وغالفها (الوكالة NASA(  
STEREO – مرصد الناسا لألرض و الشمس  

  یرد باألحمر النقطة الوحیدة والحصریة لغیاب الرصدات

 

 الرصدات الحالیة وتدفق البیانات لخدمات طقس الفضاء المقدمة من مركز التنبؤ بطقس الفضاء -  ١الشكل 

لفریق مراقبة البراكین على االجتماع الثامن  ذ انعقادمعلقة منحد اإلجراءات التي مازالت أبأن  جدیر بالتذكیر ٢- ٣- ٢
تتمثل في تكلیف مجموعة عمل خاصة تتألف من أسترالیا والصین وفرنسا وألمانیا والیابان والمملكة الدولیة  الجویة الطرق

التنسیقي الدولي التحادات صناعة  المجلسو  واالتحاد الدولي للنقل الجوي (االیاتا)المتحدة والوالیات المتحدة (بصفتها مقرر)، 
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لخدمات دلیل عن طقس الفضاء  بإعدادومنظمة األرصاد العالمیة االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة و  الطیران
 على أن یتضمن المعلومات لدعم الخدمات الالزمة لطقس الفضاء وآثارها المترتبة على المالحة الجویة ،لمالحة الجویة الدولیةا

 .الدولیةالمدنیة 

  اآلثار العالمیة المترتبة على طقس الفضاء ٤- ٢

العواصف التوهج الشمسي و التالي: كترد الفئات الرئیسة الثالث لظواهر طقس الفضاء التي تؤثر على الطیران  ١- ٤- ٢
حادة. ویتم الالمحركة الرئیسة لالضطرابات األیونیة  یرةهذه األختكون و  .الشمسیة اإلشعاعیة، والعواصف الجیومغناطیسیة

فمن األفضل أن یقوم  أقسام واسعة النطاق من كوكب األرض. عبرالتحسس بآثار كل من هذه الظواهر عامة بطریقة متوازیة 
ینبغي والتعارض في التنبؤات. و  تضاربأال وهو تفادي ال ،هذه الظواهر الثالث لسبب رئیسيباإلخطار  بإصدارمركز واحد 

عروف أن االضطرابات مبین المراكز. ومن ال انتفاوتت نیتلّ عاصفة من عواصف طقس الفضاء الة التنبؤ بكثافة وحدّ تفادي 
قلیمیة اإلمراكز التقدمها  التي ضافیةاإلعلومات الم ، لذلك إنمكان والزمان إلى درجة معینةال من حیث تتغیراألیونیة یمكن أن 

تحدید المواصفات من المراكز  مسألة ٕانلمترتبة علیها. و تمثل قیمة مضافة في تحدید وتصنیف هذه االضطرابات واآلثار ا
وتعالج  ،الخاصة باالضطرابات األیونیة بصورة حصریة تتخطى نطاق هذه الورقةتدعم المعلومات التي اإلقلیمیة 
 .MET/14-WP/29|CAeM-15/Doc 29 التالیةفي الورقة  منفصلة بصورة

بدون إنذار مبكر وتؤثر على القطبین الشمالي و الجنوبي في مواقع األرض التي  الشمسیة توهجاتالوتحصل  ٢- ٤- ٢
ؤثر قد یشمسي  بحدوث توهجعالم أسرة الطیران إلكافیا  یعتبرهذه الظواهر بخطار باإلتنیرها الشمس. وٕان قیام مركز عالمي 

 بالتردد العالي االتصاالتتوقف  حّدةأن یمة بشعلى نظم االتصاالت والمالحة. وسیقدم رسم بیاني موحد عالمي تفاصیل قّ 
قیام مراكز یؤدي لن لذلك ف ،سواتلالشمسي بعدد دقیق من الرصدات بال التوهج ویصنف حدوث. وموقع العطل ومدته المتوقعة

 .مضافة ةإلى تحقیق قیم متعددة بتفسیر بیانات الرصد المحدود
بغض النظر  ،األرض نقاط بدایتها تقریبا علىتتزامن عالمي المستوى الإشعاعیة على عندما تحصل عواصف  ٣- ٤- ٢

في التنبؤات یمكن  اتساقعدم أي  . ولتفاديببدء العاصفة وبحّدتها اإخطار  لمركز واحد أن یوفرت المحلي. ویمكن یوقتعن ال
 دوثویصنف ح ،الشمسي هج. أما بالنسبة للتو توقعات عالمیة تتضمن الرصدات من المراكز اإلقلیمیة یّعدلمركز واحد أن 

ء قیام ویمكن تحقیق قیمة مضافة ضئیلة من جرا .العواصف الشعاعیة الشمسیة بعدد محدود من رصدات األقمار الصناعیة
 .ةمراكز متعددة بتفسیر بیانات الرصد المحدود

رض عخطوط الأساسا على آثارها تركز و على المستوى العالمي  أیضاالعواصف الجیومغناطیسیة  وتهُّب ٤- ٤- ٢
تؤثر على نظم االتصاالت والمالحة على خطوط العرض المتوسطة  یمكن للعواصف الواسعة النطاق أنولكن األعلى. 

كتلي إكلیلي.  انبعاثبشكل متزامن تقریبا مع  في عدة أماكن حول األرض یمكن أن تبدأ هذه العواصفكما والمنخفضة أیضا. 
الوحیدة المتوافرة والمعتمدة الثالث الرصدات الكورونغرافیة  بالعواصف الجیومغناطیسیةالتنبؤات العصریة  أجهزةوتستخدم جمیع 
اللغط وٕالى  الفضاء. وٕان تحلیل ووضع نماذج لهذه البیانات الفریدة من جانب أكثر من مركز قد یؤدي إلى على األجهزة في

على المدى القصیر اإلنذار إن  ،زیادة أوجه عدم الیقین في توقع نطاق وتوقیت العاصفة الجیومغناطیسیة. وعلى غرار التوقعات
 لمحطة الفضائیةل وهو تابعشمسیة في الموقع ال واحد للریاحبصورة حصریة مرصد  به یقوم عاصفة جیومغناطیسیة بهبوب
مناخ في الفضاء البعید وهو تابع لإلدارة بعثة بالمتابعة الخاصة برصد الب عنها عملیا استعیض(وقد  NASA ACE لوكالة

تحلیل هذه البیانات من جانب أكثر من  ال یتوقع أن یؤديو  .ت فوق المحیط وفي الغالف الجوي األمریكي)الوطنیة للرصدا
 یمكن لمركز واحد بأن یخطر جمیع المنتفعین ببدایة عاصفة جیومغناطیسیة. ،فضال عن ذلك مركز إلى قیمة مضافة.

 بخصوصتشمل التنسیق والتعامل فیما بین المراكز  ،أخرى یةتنسیق شاكلستظهر م ،بالنسبة لطقس الفضاء ٥- ٤- ٢
متسقة عن طقس الفضاء أمر ضروري للحد من الوٕان تقدیم المعلومات  ،تیوقتإصدار المعلومات الحساسة من ناحیة ال
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كي لتحدید التخطیط العملي والتكتیدعما التخاذ القرارات في مجال العملیات  ، وذلكناجمة عن تضارب المعلوماتالمخاطر ال
 للرحالت.

باالضطالع  ،احتیاطياألولي أساسي والثاني  ،أكثر من مركزین عالمیین یقومبناء على ما تقدم، ینبغي أال و  ٦- ٤- ٢
أن مسلم به من الفتقدیم المعلومات التي ترتبط بالجوانب العالمیة الواسعة النطاق لطقس الفضاء. فضال عن ذلك،  بمسؤولیة
ومن الموصى به أن یتم تحدید المواصفات الخاصة  .الضطرابات األیونیةا فتصن عندماقلیمیة قیمة مضافة اإلمراكز لعمل ال

 بهذه الخدمات اإلضافیة.
 الخالصة ٥- ٢
كما تم تحدیدها في التعدیالت  ،واسعة النطاق بالظواهریمكن للمعلومات عن طقس الفضاء المرتبطة  ١- ٥- ٢

لدعم الرصدات العالمیة.  احتیاطیامركزا  ثانیهماأساسیا و  أولهمامركزان عالمیان یكون  أن یوفرها، المقترحة على الملحق الثالث
، نشاطات األیونیةالعن خدمات و لتوفیر خصائص إضافیة  اإلقلیمیةعدد من المراكز  أن یعتمدا علىیمكن للمركزیین العالمیین 

إطار  البد من االتفاق علىالفضاء. و الحتیاجات الدولیة الواسعة النطاق والمحدودة جغرافیا لخدمات طقس بحیث یتم الوفاء با
 وبروتوكول تبادل المعلومات لتوفیر التغطیة العالمیة والمواصفات اإلقلیمیة المفصلة والتنبؤات.

 یرجى من االجتماع أن یقوم بصیاغة التوصیة التالیة: ٦- ٢
  مفهوم مركز طقس الفضاء – x/٢التوصیة 

 األجواءمفهوم "ل ترسیخاعالمیة عن طقس الفضاء، معلومات ، لتوفیر ینبغي
 هماثانیأولهما رئیسي و  ،هذه الخدمات مركزان عالمیان مقدأن ی ،الموحدة"
قلیمیة لتوفیر الخصائص اإلمراكز العدد من  یعتمدان علىو  ،احتیاطي

  ما یلي: مراعاةحیث یتم ب ،ریةینشاطات األیونسفالالمعلومات عن و اإلضافیة 
 تلك للخدمات والقدرات في إنشاءلشروط الدنیا ا من استخدام مجموعة  ) أ

 المراكز العالمیة واإلقلیمیة؛
لمراكز لالنظر في المقترح الوارد في المرفق (ب) لمجموعة الشروط الدنیا و   ) ب

 العالمیة لطقس الفضاء.

  اإلجراء المعروض على االجتماع -٣
 :یرجى من االجتماع أن یقوم بما یلي ١- ٣

  ؛المقدمةبالمعلومات یحیط علما أن   ) أ
 .علیهالمعروضة  یةع التوصرو مشینظر في اعتماد أن   ) ب

 --------- - 
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APPENDIX A 

 
The following are part of the space weather Standards and Recommended Practices (SARPs) proposed for 
Amendment 77 to Annex 3 — Meteorological Service for International Air Navigation, as presented in 
MET/14-WP11|CAeM-15/Doc.11 
 
 

3.8    Space weather centres 
 
 3.8.1    A Contracting State, having accepted, by regional air navigation agreement, the responsibility 
for providing a space weather centre (SWXC), shall arrange for that centre to provide information on 
space weather affecting the earth’s surface or atmosphere expected to affect communications and 
navigation systems and which may pose a radiation risk to flight crew members and passengers by 
arranging for that centre to: 
 

a) monitor relevant ground-based, airborne, and space-based observations to detect 
the existence and extent of the following in the area concerned: 

1) geomagnetic storms; 

2) solar radiation storms; 

3) solar flares that result in radio blackout; and 

4) ionosphere activity. 

b) provide space weather information regarding the type, intensity and extent of the 
space weather referred to in a); 

c) supply space weather information referred to in b) to: 

1) area control centres and flight information centres serving flight information 
regions in its area of responsibility which may be affected; 

2) other SWXCs; 

3) international OPMET databanks, international NOTAM offices, and centres 
designated by regional air navigation agreement for the operation of 
aeronautical fixed service satellite distribution system and internet-based 
services 
 

3.8.2    SWXCs shall maintain a 24-hour watch. 
 
 3.8.3    In case of interruption of the operation of a SWXC, its functions shall be carried out by 
another SWXC or another meteorological centre, as designated by the SWXC Provider State concerned. 
 
 

— — — — — — — —
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APPENDIX B 

 
Proposed minimum set of requirements for a global space weather centre to ensure the quality, reliability, 
and integrity of space weather services are as follows: 
 

1) Maintain continuous operations in support of real-time observation, analysis, forecasting, and 
event-driven product dissemination twenty-four hours a day, continuously; 

2) Maintain observations of: 

a. solar EUV or X-ray output (detection of solar flares);  

b. near-Earth energetic proton environment (detection of solar radiation storms);  

c. coronal mass ejections (the primary driver of significant geomagnetic storms);  

d. ground-based magnetometers; and  

e. ionospheric measurements (a combination of ground-based GNSS measurements, space-
based GNSS radio occultation, etc.); 

3) Data availability of the observations referred to in b) shall meet the 98.0 per cent level when 
assessed continually over a one-year period with no single outage exceeding ninety total minutes 
in a twenty-four-hour period; 

4) Adherence to future forecaster competency standards in the science of space weather; 

5) Adherence to applicable information security standards to ensure the availability, reliability, and 
integrity of products and services; 

6) Redundancy in processing and infrastructure and the implementation of continuity of operations 
plans and procedures to ensure the availability and reliability of products and services that 
ensures 99.9 per cent system availability when assessed continually over a one-year period with 
no single outage exceeding four hours; and 

7) Comprehensive verification and validation activities to continually assess performance and 
generate estimates of uncertainty. 

 
 
 
 
 

— END — 




