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  للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

  ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر

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

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

   الغالف األیونيبالمتعلقة  األنشطة – أحوال الطقس الفضائيكز امر مفهوم 
  )من الوالیات المتحدة (مقدمة

  الموجز
عن أحوال معلومات المراكز العالمیة واإلقلیمیة لل المتعلقة بتوفیرتبحث هذه الورقة في الشروط 

ویرد  مفهوم "األجواء المفتوحة".فیما یخص اضطرابات الغالف األیوني في إطار الطقس الفضائي 
  االجتماع.عروض على اإلجراء الم ٣في الفقرة 

 مقدمةال - ١

كز أحوال الطقس امر مفهوم  ،التي قدمتها الوالیات المتحدة ،MET/14-WP/28/CAeM-WP/28تتناول الورقة  ١- ١
 .عدد من المراكز اإلقلیمیة یعزز أعمالهمامركزین عالمیین  القائم علىالفضائي 

عن أحوال الطقس معلومات المراكز العالمیة واإلقلیمیة للوتبحث هذه الورقة في الشروط المتعلقة بتوفیر  ٢- ١
 مفهوم "األجواء المفتوحة".في إطار لمالحة الجویة المدنیة الدولیة و ألغراض افیما یخص اضطرابات الغالف األیوني  الفضائي

  المناقشة - ٢
المشاعل الشمسیة وعواصف  هيو  ،تؤثر على الطیران ئيأنواع رئیسیة ألحوال الطقس الفضاهناك ثالثة  ١- ٢

المحرك الرئیسي بمثابة العواصف المغناطیسیة األرضیة  كونتاإلشعاع الشمسي والعواصف المغناطیسیة األرضیة، حیث 
أجزاء  تتعرض لها في آن واحدملموسة على تأثیرات كل نوع من هذه األنواع ینطوي ، ضطرابات الغالف األیوني. وعموماً ال

تفادیا الثالثة، و  حدث بالنسبة لجمیع األنواعأي المتعلقة ب اإلخطاراتویمكن أن یقدم مركز واحد األرض.  على سطح واسعة
یمكن أن اضطرابات الغالف األیوني إال أن . ةعالمیالمركز واحد مواد التنبؤات أن یقدم ، یمكن ةتناقضموال ةتضاربملللتنبؤات ا
تصنیف هذه  ما یخصالمعلومات التكمیلیة الواردة من المراكز اإلقلیمیة فی تزداد قیمةاختالف الزمان والمكان بحیث تختلف ب
مقارنة بالطابع العالمي  اضطرابات الغالف األیونيالذي تتسم به لطابع المتمیز ل ات وما یتصل بها من آثار. ونظراً االضطراب

 .أنشطة الغالف األیونيالخدمات المتعلقة بینبغي إیالء اهتمام خاص لتوفیر حوال الطقس الفضائي، األخرى ألظواهر لل

ثناء النهار على سطح األرض وكذلك أاضطرابات الغالف األیوني نتیجة العملیات العادیة التي تحدث  قعوت ٢- ٢
لهذه المحركات نتیجة خطوط العرض وخطوط الطول بشكل مختلف  جمیعللعواصف المغناطیسیة األرضیة. وتتأثر  نتیجة

المراكز اإلقلیمیة على  ةقعیالمو نات المحلیة والخبرات الحصول على البیا وقد یساعد، المحددة ةقعیالمو  والمعلوماتالرئیسیة 
زال هناك حاجة إلى توفیر تال تحسین مستوى الخدمات اإلقلیمیة فیما یخص اضطرابات الغالف األیوني. باإلضافة إلى ذلك، 
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 إلى الخدماتتفتقر ي التغطیة العالمیة للمناطق الت وفریوني على المستوى العالمي بما یباضطرابات الغالف األ تتعلقخدمات 
 اإلقلیمي.على الصعید 

ها، وأخذا في االعتبار تحركات هذه االضطرابات، وكذلك عملیة النمذجة المعقدة ورصدل المعقدلطابع ظرا لنو  ٣- ٢
ینبغي تحدید خصائص الخدمات المتعلقة باضطرابات الغالف ال االختالف القوي لهذه الظاهرة من حیث المكان والزمان، 

. وینبغي أیضا الخدمات األخرى المتعلقة بأحوال الطقس الفضائي من خالل إالّ على المستویین العالمي واإلقلیمي األیوني 
واسعة النطاق بما یضمن توفیر الخدمات بشكل منسجم التحدید دور وتفاعل المراكز اإلقلیمیة في إطار الخدمات العالمیة 

 وسلس ألغراض المالحة الجویة المدنیة الدولیة.

 الخالصة ٤- ٢

واسعة النطاق، على النحو الالطقس الفضائي  داثأححوال الطقس الفضائي عن توفیر المعلومات عن أیمكن  ١- ٤- ٢
مع االستناد ساسي ومركز احتیاطي، مركز أ، عالمیینالمركزین ال، من جانب الملحق الثالثالوارد في التغییرات المقترحة في 

عملیات الرصد التي تجرى في جمیع أنحاء العالم. ومن شأن هذین المركزین العالمیین اللذین یعزز أعمالهما عدد من  إلى
 یةنطاق والموقعواسعة الالاالحتیاجات الدولیة  تلبيالتكمیلي الضطرابات الغالف األیوني أن  الوصفالمراكز اإلقلیمیة لتوفیر 

مات لتوفیر التغطیة العالمیة و تبادل المعلر عام وبروتوكول خاص لإطاتحدید بغي الطقس الفضائي. وینفیما یخص خدمات 
 .ذلككل  والمواصفات والتوقعات اإلقلیمیة المفصلة واالتفاق بشأن

 ُیدعى االجتماع إلى صیاغة التوصیة التالیة: ٥- ٢

فیذ األنشطة المتعلقة كز أحوال الطقس الفضائي لتنامفهوم مر  – ../٢التوصیة 
  یونياألبالغالف 

مفهوم في إطار توفیر المعلومات عن أحوال الطقس الفضائي على المستوى العالمي، ل
  دراسة بما یلي:فریق  فكلo یُ  أن"األجواء المفتوحة"، 

تحدید األدوار والخدمات التي تضطلع بها المراكز العالمیة واإلقلیمیة   ) أ
األیوني في ألحوال الطقس الفضائي لتنفیذ األنشطة المتعلقة بالغالف 

  ؛٣١/١٠/٢٠١٤موعد أقصاه 
وضع مشروع القواعد والتوصیات الدولیة بالنسبة لألنشطة المتعلقة   ) ب

إدراجها في التعدیل رقم للتعجیل ببالغالف األیوني على المستوى اإلقلیمي 
 ) على الملحق الثالث.٧٧(

  االجتماعالمعروض على  اإلجراء - ٣
 ما یلي:القیام بیدعى االجتماع إلى  ١- ٣

  بمضمون هذه الورقة،ًا ط علمیحأن ی  ) أ
 نظر االجتماع.على المعروضة نظر في اعتماد مشروع التوصیة أن ی  ) ب

 -انتهـى  -


