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للتكوينمركزوبناءتهيئة

تهيئة مركز للتكوين وقاعة محاضرات-

Construction neuve tranche 3             

Rénovation réaménagement tranche 3

Rénovation réaménagement tranche 2

Rénovation réaménagement tranche x
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الجويةلألرصادالعالمياليوم

2010مارس 23:االحتفال باليوم العالمي للرصد الجوي

:احتفل المعهد الوطني للرصد الجوي باليوم العالمي للرصد الجوي تحت شعار 

عاماً من العمل من أجل سالمتكم ورفاهكم 60

Observing our
planet for

a better future

24و 23وبهذه المناسبة، أقام  المعهد أبوابا مفتوحة  للعموم يومي  

لإلطالع على كيفية عمل المحطة البيداغوجية وزيارة 2010مارس 

مصالح التنبؤات الجوية والجيوفيزياء للتعرف على نشاطات المعهد

إضافة إلى إقامة معرض لمعدات وآالت قيس العناصر الجوية ببهو 

المعهد والتعريف بالدور الفعال الذي يقوم به المعهد  في  المحافظة 

على الصحة وجودة الحياة

60 ans au service de votre 

sécurité et de votre bien-être

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2suFo1LY0kA1hllAQx.;_ylu=X3oDMTBrcjdhNmZhBHBvcwMxMTgEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1kloq2us2/EXP=1267623854/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dinstrument%252Bm%2525C3%2525A9t%2525C3%2525A9o%2526b%253D109%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=220%26h=214%26imgurl=www.astrosurf.com%252Fluxorion%252FDocuments%252Fmeteo-stn-texass.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.astrosurf.com%252Fluxorion%252Fmeteo-instruments.htm%26size=13k%26name=meteo%2bstn%2btexass...%26p=instrument%2bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%26oid=a5f0ea320302018a%26fr2=%26no=118%26tt=291%26sigr=11n8jajva%26sigi=11pab7vt9%26sigb=13p1jhjkm%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2suFo1LY0kA1hllAQx.;_ylu=X3oDMTBrcjdhNmZhBHBvcwMxMTgEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1kloq2us2/EXP=1267623854/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dinstrument%252Bm%2525C3%2525A9t%2525C3%2525A9o%2526b%253D109%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=220%26h=214%26imgurl=www.astrosurf.com%252Fluxorion%252FDocuments%252Fmeteo-stn-texass.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.astrosurf.com%252Fluxorion%252Fmeteo-instruments.htm%26size=13k%26name=meteo%2bstn%2btexass...%26p=instrument%2bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%26oid=a5f0ea320302018a%26fr2=%26no=118%26tt=291%26sigr=11n8jajva%26sigi=11pab7vt9%26sigb=13p1jhjkm%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2xuFo1LzlAACBhlAQx.;_ylu=X3oDMTBrODhwZHB2BHBvcwMxODUEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1jreh10o3/EXP=1267623918/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dinstrument%252Bm%2525C3%2525A9t%2525C3%2525A9o%2526b%253D181%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=124%26h=128%26imgurl=www.infometeo59-62.info%252FLexique%252Fbarometre.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.infometeo59-62.info%252FLexique%252Finfolexique.htm%26size=4k%26name=barometre%2bjpg%26p=instrument%2bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%26oid=a5c972b91d27fe2e%26fr2=%26no=185%26tt=291%26sigr=11mntnbvl%26sigi=11djnoo44%26sigb=13p8n6rul%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2xuFo1LzlAACBhlAQx.;_ylu=X3oDMTBrODhwZHB2BHBvcwMxODUEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1jreh10o3/EXP=1267623918/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dinstrument%252Bm%2525C3%2525A9t%2525C3%2525A9o%2526b%253D181%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=124%26h=128%26imgurl=www.infometeo59-62.info%252FLexique%252Fbarometre.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.infometeo59-62.info%252FLexique%252Finfolexique.htm%26size=4k%26name=barometre%2bjpg%26p=instrument%2bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%26oid=a5c972b91d27fe2e%26fr2=%26no=185%26tt=291%26sigr=11mntnbvl%26sigi=11djnoo44%26sigb=13p8n6rul%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2xuFo1LzlAAERhlAQx.;_ylu=X3oDMTBraDFxaHE5BHBvcwMxOTQEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1ja3254qd/EXP=1267623918/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dinstrument%252Bm%2525C3%2525A9t%2525C3%2525A9o%2526b%253D181%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=200%26h=287%26imgurl=www.pluviometres.com%252Fimages%252Fpluvio1200.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.pluviometres.com%252Fmodelemeteo.htm%26size=5k%26name=pluvio1200%2bjpg%26p=instrument%2bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%26oid=2db9d52dc731192a%26fr2=%26no=194%26tt=291%26sigr=11b1i4805%26sigi=11ag30qqv%26sigb=13p8n6rul%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2xuFo1LzlAAERhlAQx.;_ylu=X3oDMTBraDFxaHE5BHBvcwMxOTQEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1ja3254qd/EXP=1267623918/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dinstrument%252Bm%2525C3%2525A9t%2525C3%2525A9o%2526b%253D181%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=200%26h=287%26imgurl=www.pluviometres.com%252Fimages%252Fpluvio1200.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.pluviometres.com%252Fmodelemeteo.htm%26size=5k%26name=pluvio1200%2bjpg%26p=instrument%2bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%26oid=2db9d52dc731192a%26fr2=%26no=194%26tt=291%26sigr=11b1i4805%26sigi=11ag30qqv%26sigb=13p8n6rul%26type=JPG
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واألنشطةالتظاهراتاهم

شارك  المعهد في التظاهرات العلمية والثقافية على المستوى 

المركزي والجهوي

-

»مشاركة بمنصة في المعرض الدولي الثاني للوجستيك النقل - SLT 2010 »

.تونس-بمعرض الشرقية2009ماي 31إلى 27من -النقلوزارةنظمته الذي 
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اإلنتاجخدمات

ةالمالحة الجوي-1

:مطاراتللالمستغلةالجويّةالشركاتمختلفلفائدةالمسداةالخدماتعددبلغ

تغطية60164وقفصةطبرقةصفاقس،توزر،جربة،المنستير،قرطاج،تونس

.2010سنةخاللخارجيةوداخليةجويّةلرحالت

مراقبة جودة التوقعات الخاصة بالمالحة الجوية

حسباتالتوقّعنجاحنسبتخصّ بياناتالتقاريرتتضّمن

والظواهرالرؤيةوالريحسرعةواتجاه)الجّويةالعناصر

.لمطاراتلاليوميةتوقعاتللالزمنيالمدىخالل(الجوية

بينوحتترابالمطاراتالجويةبالظواهرالخاصةالجويةللتنبؤاتالنجاحنسبةمعدل-1

%92و80

بزيادة%85بلغتالجويةبالظواهروالخاصةالمطاراتلجميعالجمليةالنجاحنسبة–2

2008سنةمعبالمقارنة3%
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نشرة97848و التوقعات الحينية بالمطارات التونسية METARعدد الرصدات 

TAFعدد نشرات التوقعات الخاصة بالمطارات  على المدى القريب 

نشرة23468

 dossiers deعددد ملفدات الطيدرال المقدمدة لمختلدف شدركات الطيدرال 

vol ملف60164حوالي

ندوع  عدد النشرات التحذيرية التي تخص المجال  الجوي التونسدي مدن

SIGMET  وAIRMETنشرة667حوالي و بالمطارات

المالحة البحرية -2

البحريالصيدوالمالحةلفائدةاألنشطةخدمات

:المنتظمةالنشرات

شرق،الالتونسيالشماللمناطقالسواحللعرضبحريةنشرات-

.يوميانشرة02عددبمعدلإعدادهاويتمقابسوخليج،التونسي

خليجستون،خليجسّراتبحريةلمناطقللسواحلبحريةنشرات-

.يوميانشرة02عددبمعدلإعدادهاويتم.وجربةالّشابة،الحمامات

النشرة البحرية التحذيرية

BMSالنشرات البحرية الخاصة  

يةتهم النشرات الجوية الخاصة حول هبوب رياح قو

2009نشرة خالل سنة 187
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عدددددد النشددددرات البحريددددة الخاصددددة بالصدددديد  البحددددري 

(نشرات عادية ) والسواحل و عرض السواحل  
السنة فينشرة 1460

شدطة عدد نشرات التوقعات الجويدة البحريدة الخاصدة ب ن

( ةشركات بترولية و أنشطة ترفيهي) خصوصية    

نشرة في 2555حوالي 

السنة

2009خالل سنة 187حوالي  BMSعدد النشرات البحرية الخاصة 

نشرة متلفزة للسياحة البحرية

د المعهد أعإضافة إلى النشرات المنتظمة التي يعدها المعهد والمبينة بالجدول التالي، 

7ناة تونس تقديمها يوميا على قتمخالل الفترة الصيفية نشرة جوية خاصة بالشواطئ 

ي  خالل ضمن النشرات الجوية التلفزية الرئيسية والخاصة بالصيد البحر21وقناة 

.شهري  جويلية وأوت

:النشرات الجوية المشّخصة 

:تولى المعهد إعداد نشرات جوية مشخصة لفائدة 

التي تعمل في حقل عشتروت بخليج قابس  SEREPTشركة سيريبت •

بةالرحالت الترفيهية البحرية بين ميناء حومة السوق و رأس الرمل بجزيرة جر•

الميناء الترفيهي بياسمين الحمامات•

الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد •

:حركة الّمد و الجزر

صدار دليل   بإيقوم المعهدنظرا ألهمية حركة الّمد و الجزر بالسواحل الشرقية التونسية،

وقددات سددنوي  لحركددة الّمددد و الجددزر بمددواني الشددريش السدداحلي الشددرقي  والددذي  يتضددمن أ

ارتفاع مستوى البحر 
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التحيين المتواصل  لموقع الواب و النشرات المسجلة بالموزع الصوتي على

.الساعة السادسة صباحا

ستثنائيةارتفاع عدد النشرات الجوية الخاصة  بمتابعة األوضاع  الجوية اال•

ت ارتفاع عدد مطالب المعلومات الجوية عن طريق الهاتف خالل الفترا•

التي شهدت عوامل جوية استثنائية

.  بجرزونةإعداد نشرة جوية يومية  خاصة بالشركة التونسية لتكرير النفش•

حدودةارتفاع عدد الطلبات لنشرات جوية تهم التوقعات الجوية بمناطق م•

يمة مؤسسات تعل:استقبال الزوار في نطاق الزيارات الميدانية للمعهد•

.  2009زيارة  خالل سنة 365وقد بلغ عددها ..   . جمعيات–وتربوية 

العموم واإلعـالم-3

الخدماتبمجموع49404حواليالمسداةالجويةوالنشراتالخدماتمجموعبلغ

والتلفزة،اإلذاعة)والمؤسساتالشركاتإلىموجهةالخدماتهذهوكانت

(الفالحةالطاقة،السياحة،البحريالصيدالمكتوبة،الصحافة

:و ترجع هذه الزيادة إلى ما يلي 

2010بيانات رقمية لسنة 

مليون 

820و

.اتصاالألف 100تلقى  الموزع الصوتي للمعهد 
الف 100

.زائرا820مليول وبلغ عدد زوار موقع الواب الخاص بالمعهد 

129 توقع ظواهر جوية غير لبالغا ونشرة متابعة 129إعداد وإرسال حوالي 

.عادية

إرسالية  يوميا100منظومة اإلرساليات القصيرة 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.solhandia.com/telephone%2520fax%2520solhandia.jpg&imgrefurl=http://www.solhandia.com/Contactez%2520nous.htm&usg=__vUVpDAOXhClbXfl9jzZdcxpTm60=&h=932&w=962&sz=56&hl=fr&start=47&tbnid=_Az__oI2ViLW5M:&tbnh=143&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3Dt%25C3%25A9l%25C3%25A9phone%26start%3D40%26imgtype%3Dclipart%26as_st%3Dy%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.solhandia.com/telephone%2520fax%2520solhandia.jpg&imgrefurl=http://www.solhandia.com/Contactez%2520nous.htm&usg=__vUVpDAOXhClbXfl9jzZdcxpTm60=&h=932&w=962&sz=56&hl=fr&start=47&tbnid=_Az__oI2ViLW5M:&tbnh=143&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3Dt%25C3%25A9l%25C3%25A9phone%26start%3D40%26imgtype%3Dclipart%26as_st%3Dy%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.issy.com/UserFiles/sms_anmeldung.gif&imgrefurl=http://www.issy.com/index.php/fr/cyber_cite/les_technologies_a_issy/issy_mobile/issy_mobile&usg=__3efrw5bSomIWjGGXH03E9NnG2pA=&h=177&w=151&sz=10&hl=fr&start=67&tbnid=ygKJuS_4XNgxmM:&tbnh=101&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dsms%26start%3D60%26imgtype%3Dclipart%26as_st%3Dy%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.issy.com/UserFiles/sms_anmeldung.gif&imgrefurl=http://www.issy.com/index.php/fr/cyber_cite/les_technologies_a_issy/issy_mobile/issy_mobile&usg=__3efrw5bSomIWjGGXH03E9NnG2pA=&h=177&w=151&sz=10&hl=fr&start=67&tbnid=ygKJuS_4XNgxmM:&tbnh=101&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dsms%26start%3D60%26imgtype%3Dclipart%26as_st%3Dy%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://www.eusebioparlefrancais.es/images/radio.gif
http://www.eusebioparlefrancais.es/images/radio.gif
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://visual.merriam-webster.com/images/communications/communications/television/cathod-ray-tube-(crt)-television.jpg&imgrefurl=http://visual.merriam-webster.com/communications/communications/television/cathod-ray-tube-(crt)-television.php&usg=__M7xrd9KgY4rzQ6sOCmNJaXneXEA=&h=384&w=550&sz=62&hl=fr&start=74&tbnid=QcCQfDUPTayoHM:&tbnh=93&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dt%25C3%25A9l%25C3%25A9vision%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://visual.merriam-webster.com/images/communications/communications/television/cathod-ray-tube-(crt)-television.jpg&imgrefurl=http://visual.merriam-webster.com/communications/communications/television/cathod-ray-tube-(crt)-television.php&usg=__M7xrd9KgY4rzQ6sOCmNJaXneXEA=&h=384&w=550&sz=62&hl=fr&start=74&tbnid=QcCQfDUPTayoHM:&tbnh=93&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dt%25C3%25A9l%25C3%25A9vision%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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والمـوارد المـائيةالفالحة -4

إعداد النشريات-1

 ب على موقع الوا)النشرية العشرية الخاصة بالفالحة

(  المعهد

إعدادهاويتمالسنةفينشرة36:السنةفيالنشرياتعدد

الشهرفيمراتثالث

المعلوماتمنجملةعلىتحتوي:والهدفالمحتوى

وخرائشصورشكلفيوالمناخيةالجويةوالمعطيات

توالمعطياجهةمنالجويةبالحالةتتعلقورسوموجداول

صدقأخرى،جهةمنالفالحياإلنتاجفيالمؤثرةالمناخية

ألعمالاكبرمجةالفالحيةالمستغالتتسييرعلىالمساعدة

ةاألدوياستعمالوترشيدالريكمياتوتحديدالحقلية

.عامةبصفةالنباتيالنموومتابعة

توزيع األمطار حسب المناطق

 2008 و 2007لشهري فيفري 

  أقصى الشمال و الشمال الغربي

  الشمال الشرقي

  الوسط

  الجنوب

جداول كميات األمطار لشهر  

2008     فيفري 

 العشرية األولى

العشرية الثانية 

العشرية الثالثة

            األمطارمجموع كميات    

2009فيفري الخاص بشهر 

النسبة من المعدل الشهري   
  16/17إلى 01كميات األمطار من    

 2008 فبفري 14/15 و 2008فيفري 

مجموع كميات األمطار ابتدءا               

من أول  شهر سبتمبر حسب 

2008المناطق 

 أقصى الشمال و الشمال الغربي

 الشمال الشرقي

 الوسط

 الجنوب

الوطني للرصد الجوي  المعهد

22

44

33

11

Suivantمصلحة الرصد الجوي الخاص بالفالحة

 2008 نشرية األمطار الخاصة بشهر فيفري

55
2007مجموع كميات األمطار بداية من شهر سبتمبر 

تحيين

2008/2/17

  

تحيين

2008/2/17

  

 (على موقع الواب المعهد)النشرة الخاصة بمتابعة األمطار

:والهدفالمحتوى

منةجمللألمطاراليوميةالنشريةتتضمن

تكمنالتيالجداولوالرسوموالخرائش

التساقطاتكمياتمتابعةواإلطالعمن

الجغرافيتوزيعهاحيثمنالمرصودة

والموسميوالشهرياليوميومجموعها

لىإإضافة.العاديةالمعدالتمعومقارنتها

صفةبللبالدالمطريةالحالةعلىالتعرف

النشريةهذهخاللمنأيضاويمكنعامة،

نمباألمطارالمتعلقةالتوقعاتاختبار

.التوزيعوالكمياتحيث
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الموارد المائية-2

لعوامل الجوية و الجيوفيزيائيةالشهري لريرالتق-1

. تقارير شهرية 10: عدد النشريات في السنة

إضافة إلى تحليل العوامل الجوية : المحتوى و الهدف

تحتوي هذه النشرية على عديد الجداولالمسجلة شهريا 

ل العواموالرسوم و الخرائش المتعلقة بوضعية األمطار و

الجيوفيزيائية المسجلة 

ات كميحول فكرة شاملة إعطاء وينجز هذا التقرير بهدفو 

س األمطار المسجلة بمختلف محطات الشبكة الوطنية لقي

.األمطار

خدمات خاصةتقديم -2

سنة م في تالمقاوالت و التهيئة ومكاتب  الدراسات من شركاتتوفير المعطيات المطلوبة 

قوة الهطولو االمطار كميات يتعلق بـمعلوماتمطلب 362االستجابة لـ2010

النشريات الخاصة

نشرة خاصة بحرائق الغابات

بمعدل2010سنةخاللنشرة163حواليإعدادتم

اسباألسالنشرةهذهتحتوي.اليومفيواحدةنشرة

شالوسوالشمالبمناطقالحرائقاندالعمؤشرعلى

الجرادوضعمتابعة

ذاتالوطنيةالهياكلمعبالتعاولالمعهدواصل

البلدالبمختلفوتحركاتهالجرادوضعمتابعةالصلة

.المجاورة

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://scf.rncan.gc.ca/images/7446&imgrefurl=http://scf.rncan.gc.ca/nouvelles/466&usg=__n9uYrSwAhcqZSXJg9wgIoOgswFM=&h=616&w=534&sz=79&hl=fr&start=30&tbnid=TaWy9TjPs-h1dM:&tbnh=136&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DINCENDIE%2BDE%2BFORET%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://scf.rncan.gc.ca/images/7446&imgrefurl=http://scf.rncan.gc.ca/nouvelles/466&usg=__n9uYrSwAhcqZSXJg9wgIoOgswFM=&h=616&w=534&sz=79&hl=fr&start=30&tbnid=TaWy9TjPs-h1dM:&tbnh=136&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DINCENDIE%2BDE%2BFORET%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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تجميع المعطيات المناخية -1

محطة 26ساعات من 3يتم تجميع الرسائل  السينوبتيكية  يوميا وكل 

رسالة شفرت وحفظت 201075920رئيسية  وقد تم تجميع سنة 

100في بنك المعطيات بنسبة 

رسالة 10438تجميع وحفظ : المحطات األوتوماتيكية الفالحية •

مشفرة 

رسالة  مشفرة29335:المحطات األوتوماتيكة المناخية •

معطيات السجالت التقنية للمحطات الرئيسية 2•

علومات تخزين معطيات النشريات اليومية المراقبة بجدول قاعدة الم•

نشرية يومية 7020

ات تحيين وردات الرياح السنوية والفصلية والشهرية بالمحط•

2008-1999الرئيسية للعشرية 

إعداد خدمات مناخية-2

مطلب معلومات مناخية لمختلف القطاعات 196تمت االستجابة 

.مطلب للمؤسسات العلمية 135االقتصادية  و

علم المناخ-5

صورة لمحطة 

مناخية  

أوتوماتيكية

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://planetevivante.files.wordpress.com/2008/03/station_meteo.jpg&imgrefurl=http://planetevivante.wordpress.com/2008/03/22/journee-internationale-de-la-meteorologie-23-mars-2008-observer/&h=375&w=323&sz=36&tbnid=QYtYBnSG_XeRfM:&tbnh=242&tbnw=209&prev=/images%3Fq%3Dstation%2Bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%2Bphoto&hl=fr&usg=__matWRPA9nRZjhFOzk7ZuBn97VGY=&ei=hhV9S-a8D5WSjAfgqvmMDA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CBQQ9QEwAA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://planetevivante.files.wordpress.com/2008/03/station_meteo.jpg&imgrefurl=http://planetevivante.wordpress.com/2008/03/22/journee-internationale-de-la-meteorologie-23-mars-2008-observer/&h=375&w=323&sz=36&tbnid=QYtYBnSG_XeRfM:&tbnh=242&tbnw=209&prev=/images%3Fq%3Dstation%2Bm%25C3%25A9t%25C3%25A9o%2Bphoto&hl=fr&usg=__matWRPA9nRZjhFOzk7ZuBn97VGY=&ei=hhV9S-a8D5WSjAfgqvmMDA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CBQQ9QEwAA
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االتفاقيات-1

عدد من اتفاقيات إسداء خدمات الرصد الجوي 2009ابرم المعهد خالل  سنة 

للمؤسسات الوطنية وتحيين عدد آخر، كما تم عقد سلسلة من جلسات العمل مع 

ممثلي بعض الهياكل الوطنية تهدف إلى توفير خدمات ومعطيات الرصد الجوي 

في إطار اتفاقيات ومن بينها مشروع االتفاقية التي تم اقتراحها على الشركة 

خدمات التي سيوفرها المعهد للبواخرالوضبش قائمة التونسية للمالحة 

االتفاقيات المنجزة-أ

شركة طينة للخدمات البترولية -

االتفاقيات المحينة–ب 

اإلذاعة التونسية -

شركة سيربت-

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية -

االتفاقيات بصدد اإلنجاز-ج

ديوال البحرية التجارية والمواني-

الشركة التونسية للمالحة -

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه-

الشركة الوطنية للنقل بين المدل -

معهد الزراعات الكبرى -

المعهد الوطني لإلحصاء-

معهد باستور

الجويالرصدونواتجخدماتتسويق

الخدمات المسداة بمقابل-2

من مطلب حريف822استقبال وفوترة -

مختلف القطاعات االقتصادية وتتمثل هذه

ات الخدمات في توفير معطيات مناخية أو شهاد

في حاالت ونشرات جوية ماضية أو خدمات 

.متنوعة أخرى

االشتراكات-3

مؤسسة طينة للخدمات 

-TPSالبترولية 

الديوال الوطني للتطهير

الديوال الوطني للزيت

–المجمع الكيمائي التونسي 

قفصة-معمل المظيلة

SOGECC

CLUB MED

SOMEM

المقاولول العرب

مقاوالت المنصف نوار

مقاولو البناءات المدنية 

والمعدنية
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المشاريع-3

تحيين مذكرة التفاهم بين المعهد وديوال الطيرال المدني

اليم اعداد مشروع األمر المتعلق بضبش  قائمة الخدمات ومنتجات المعهد ومع

المتعلق 2009إسدائها عمال بالفصل الثالث من القانول الصادر في فيفري 

يسديها بالمعهد الوطني للرصد الجوي والذي ينص على أل معاليم الخدمات التي

ضبش المعهد تضبش ب مر، قام فريق العمل المكلف بدراسة وإعداد مشروع أمر ي

ها قائمة منتجات وخدمات المعهد ومعاليم اسدائها  بمراجعة هذه القائمة وتحيين

القيمة ترفيع فيالمع اقتراح ( حذف بعض المنتجات وإضافة منتجات جديدة)

.وقد أحيل مشروع األمر إلى سلطة اإلشراف للنظر. الخدمات المالية  لهذه 

واسدددتكماال إلجددددراءات إعددددداد ونشددددر مشدددروع األمددددر المتعلددددق بالمعدددداليم التددددي 

م االتصدال تدم تحيدين بطاقدات نظدايستخلصها المعهد مقابل الخددمات التدي يسدديها

سدديكاد علددى ضددوء قائمددة الخدددمات الددواردة بمشددروع األمددر -واإلرشدداد اإلداري

.وإحالته إلى  وزارة اإلشراف 

 االنخددراط فددي منظومددة الجددودة بالمعهددد والمسدداهمة فددي تنفيددذ مخطددش العمددل

تجابة الخاص هذه المنظومة وخاصة فيما يتعلق بخدمة الحريف وانتظارا ته واالس

لطلباته 
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متابعة استغالل شبكات اتصاالت الرصد الجوي ومراقبة تبادل المعلومات

السهر على حسن اشتغال كافة أنظمة ومكونات الشبكة المعلوماتية -

التبادل الروتيني في الوقت الفعلي للمعلومات على شبكة االتصاالت-

فاكس/بث معطيات ونواتج الرصد الجوي يوميا بواسطة الفاكس وعبر الموزع الصوتي -

إعداد تقرير يومي حول تبادل المعلومات وتوزيعه عبر الشبكة وبواسطة البريد االلكتروني-

االتصاالت-1

الدعمخدمات

دائرة االتصال

الحجم اليومي للمعطيات

نوع المعطياتMoبحساب 

اإلرسالاالستقبال

RETIM200
و نواتج ''WAFS''معطيات التوقعات المساحية 

األرصاد الجوية التونسية

150.1المركز اإلقليمي بتولوز
في استقبال و معطيات الشبكة GTSمعطيات شبكة 

الوطنية في اإلرسال

0.20.05المركز اإلقليمي بالجزائر
في استقبال و معطيات الشبكة GTSمعطيات شبكة 

الوطنية في اإلرسال

دائرة الربط بالشبكة العالمية 

RSFTA2.30.7الخاصة بالمالحة الجوية 
في استقبال و معطيات الشبكة GTSمعطيات شبكة 

الوطنية في اإلرسال

 Frameدوائر رقمية عبر شبكة 8

Relay

ب و دائرتين رقميتين تربط مكات

ة الرصد الجوي بالمطارات التونسي

بالمعهد

0.07400

في معطيات صاديس و نواتج األرصاد الجوية الفرنسية

عدة اإلرسال و رسائل الشبكة الوطنية للرصد الجوي الم

(  …SYNOP, METAR, TEMP)للتوزيع العالمي 

في االستقبال

هد توزيع عبر الشبكة المحلية للمع

(Messir_Aéroمحطة )
0.024150

و نواتج األرصاد '' WAFS''معطيات التوقعات المساحية 

في االستقبال TAFالجوية الفرنسية في اإلرسال و رسائل 

ة محطة تبادل المعلومات عبر الشبك

المحلية للمعهد
0.00020.02

اإلدارة استقبال معطيات الشبكة الوطنية للرصد الجوي ب

الفرعية للمناخ و إرسال النشرات المناخية الشهرية

محطة إنتاج الرصد الجوي  

(Synergie)
--34

و نواتج '' WAFS''معطيات التوقعات المساحية إرسال

األرصاد الجوية الفرنسية 

معطيات و نواتج األرصاد الجويةإرسال0.01--اإلرسال عبر البريد اإللكتروني 

218585المجموع
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إلدارة المعلوماتية لنظام االتصاالت والتصرف في الشبكةا

إدارة نظام تراسل معطيات الرصد الجوي -1

التصرف في شبكة االتصال -2

الصيانة المعلوماتية-3

تقديم المساعدة الفنية لمستعملي النظام -4

طيات    متابعة النفقات الهاتفية و نفقات استغالل وسائط تراسل المع

متابعة النفقات الهاتفية و نفقات استغالل وسائش تراسل المعلومات

خطوط أرضية)دائرة اتصال خصوصية 20

(محطة رصد الزالزل بتمرة) VSAT  خش من نوع

خش عبر الشبكة الوطنية للتراسل بواسطة ترحيل األرتال 11

إدارة موزع الهاتف و التصرف و متابعة استغالل الخطوط الهاتفية 

المثبتة عليه

:خش هاتف موزعة كاآلتي 135

135
خط  بالمقر المركزي33

خط بمقر الوحدات الجهوية 43

خط بالمحطات األوتوماتيكية للرصد الجوي 59
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: يتمثل نشاط مصلحة علم الفلك في

والقمرالشمسوغروبشروقأوقاتحساب

حديدتمعوالميالديالهجريالتقويمينمقابلةجدولإعداد

.الدينيةاألعيادأيام

727عددالرئاسياألمرب حكامعمال:الهاللرؤيةت مين

معالرؤيةاعتمادعلىينصوالذي1988أفريل08بتاريخ

يةالقمراألشهربدايةلتحديدوذلكبالحساباالستئناس

والياتجميعفيالهاللرؤيةعمليةعلىواإلشراف

.الجمهورية

بالمواقعةالخاصالفلكيةالمعطياتإعداد:القبلةاتجاهتحديد

خاللتموقد.المكالعينعلىالقبلةتحديدعملياتوت مين

العددزادحيثمسجد102لـالقبلةاتجاهتحديد2009سنة

لصدورنظرا2008مسجد48-2008سنةمعبالمقارنة

المساجدبناءمقاييسبتنظيمالمتعلقالجديدالوزاريالقرار

القبلةدتحديبينهامنالبناءضوابشيحددشروطكراسحسب

.المعهدطرفمن

ةبالنسبرمضالإمساكيةحساب:رمضالإمساكيةإعداد

.م2009--هـ1430لسنةواألوروبيةالتونسيةللمدل

توالسهراالتظاهراتتنظيموالفلكيةالظواهرمتابعة

الجمهوريةوالياتبكاملالفلكية

علــم الفـلك-2

102مسجد102تم تحديد اتجاه القبلة لـ

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2rm_ohLlkQAf2FlAQx.;_ylu=X3oDMTBrNmVraWYwBHBvcwMxNzMEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1k29ibvm9/EXP=1267355750/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dastronomie%2526b%253D163%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=450%26h=432%26imgurl=www.brunolussato.com%252Fuploads%252FImage%252Fmanuscrits%2525202%252Fastronomie-formose.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.brunolussato.com%252Farchives%252F992-Le-journal-du-23-avril-2009.html%26size=265k%26name=astronomie%2bformo...%26p=astronomie%26oid=ffc5426e9cb03d32%26fr2=%26no=173%26tt=936526%26sigr=129pindds%26sigi=128a2kjpp%26sigb=1397trvuu%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2rm_ohLlkQAf2FlAQx.;_ylu=X3oDMTBrNmVraWYwBHBvcwMxNzMEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1k29ibvm9/EXP=1267355750/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dastronomie%2526b%253D163%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=450%26h=432%26imgurl=www.brunolussato.com%252Fuploads%252FImage%252Fmanuscrits%2525202%252Fastronomie-formose.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.brunolussato.com%252Farchives%252F992-Le-journal-du-23-avril-2009.html%26size=265k%26name=astronomie%2bformo...%26p=astronomie%26oid=ffc5426e9cb03d32%26fr2=%26no=173%26tt=936526%26sigr=129pindds%26sigi=128a2kjpp%26sigb=1397trvuu%26type=JPG
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رصد الزالزل-3

عداد تقارير شهرية في الرجات المحلية المسجلةإمتابعة النشاط الزلزالي و

خريطة التوزيع الجغرافي للرجات 

2008األرضية خالل سنة 

أرضـيةرجة32المعهدسجل

ينبريشترسلمعلىقوتهاتراوحت

قدو.ريشترسلمعلى3.7و1.9

الرجاتهذهجغرافياانتشرت

منتظمةغيربصفةاألرضية

في رجة اتبالغ7قد تم إصدار و

خالل هذه السنة و ذلك أرضية 

و أللزالزل التي شعر بها المواطنول

على 3,5فاقت قوتها التيالرجات 

.سلم ريشتر

-1

1

3

5

7

9

11

ية
ض

ألر
 ا
ت

جا
ر
 ال

دد
ع

جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

عدد الرجات األرضية سنة 2009

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2qTN4VL7XsAqPJlAQx.;_ylu=X3oDMTBqajcyaWVvBHBvcwM4MwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1lins1ej6/EXP=1267108115/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dsismologie%2526b%253D73%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=1247%26h=897%26imgurl=www.ulb.ac.be%252Fsciences%252Fgigc%252Findex_fichiers%252Fcours%252Ftransparents%252Ftrans%25252028%252520ondes.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.ulb.ac.be%252Fsciences%252Fgigc%252Findex_fichiers%252Fcours%252FFichiers%252Fcours_sismo.html%26size=117k%26name=trans%2b28%2bondes%2bj...%26p=sismologie%26oid=95fea8f2350fb40e%26fr2=%26no=83%26tt=615%26sigr=12h01st9h%26sigi=12k61mdo0%26sigb=138gs7hqe%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2qTN4VL7XsAqPJlAQx.;_ylu=X3oDMTBqajcyaWVvBHBvcwM4MwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1lins1ej6/EXP=1267108115/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dsismologie%2526b%253D73%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=1247%26h=897%26imgurl=www.ulb.ac.be%252Fsciences%252Fgigc%252Findex_fichiers%252Fcours%252Ftransparents%252Ftrans%25252028%252520ondes.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.ulb.ac.be%252Fsciences%252Fgigc%252Findex_fichiers%252Fcours%252FFichiers%252Fcours_sismo.html%26size=117k%26name=trans%2b28%2bondes%2bj...%26p=sismologie%26oid=95fea8f2350fb40e%26fr2=%26no=83%26tt=615%26sigr=12h01st9h%26sigi=12k61mdo0%26sigb=138gs7hqe%26type=JPG
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البنية األساسية والعناية بالبناءات وأسطول النقل

:من ذلك 2011-2007مواصلة انجاز مشاريع التنمية التي وردت بالمخطش الحادي عشر 

التهيئة العامة-1

والعناية بالمحطات الجهوية)المساكن اإلدارية (مواصلة  مشروع ت هيل بنايات المعهد -

مواصلة االعتناء بشبكة رصد الزالزل -

المشاركة في االجتماعات : االستعداد الستغالل مطار النفيضة زين العابدين بن علي-

وذلك بالتنسيق مع زين العابدين بن عليالدورية حول االستعداد الستغالل مطار النفيضة 

لتركيز معدات الرصد الجوي بكل ادارة المالحة الجوية بديوال الطيرال المدني والمطارات

من محطة الرصد الجوي ومكتب الحماية 

التطبيقيةوالدراساتالتنميةمشاريع

التحكم في الطاقة-2

اتخاذ اإلجراءات الضرورية لترشيد الطاقة-

معدات النقل-3

مواصلة مشروع ت هيل اسطول النقل-

تطوير وصيانة شبكات الرصد الجوي
مشروع تركيز محطات لقيس األمطار ضمن مشروع حماية منطقة 

تونس الكبرى من الظواهر القصوى للطقس والمناخ

يندرج هذا المشروع في إطار متابعة التغيرات المناخية ومعالجة 

لهذا الغرض شرع المعهد الوطني للرصد . موضوع الفيضانات الخاطفة 

الجوي في تركيز أجهزة لقيس كميات األمطار بمنطقة تونس الكبرى 

للتخفيف من حدة مشروع تركيز نظام اإلنذار المبكروذلك ضمن 

د تم وق. الفيضانات الخاطفة في المناطق ذات الكثافة العمرانية والسكانية

التنسيق للغرض مع مصالح ديوال الحماية المدنية الذي تولى تحديد 

.أماكن تسمى  النقاط الزرقاء الحساسة بواليات تونس الكبرى

جهازا  لقيس كميات األمطار -2009وفي مرحلة أولى تم تركيز سنة 

:بالمناطق التالية

–الحرايرية –باردو –سيدي حسين السيجومي –السيجومي –باب سويقة : والية تونس

المرسى –الوردية –الكرم –الزهور –قرطاج 

الغزالة–سكرة –سبالة بن عمار : والية أريانة

رادس المالحة-حمام األنف-بومهل-المروج-المدينة الجديدة: والية بن عروس

وادي الليل -دوار هيشر: والية منوبة

مشروع حماية منطقة تونس الكبرى  من مشروع حماية منطقة تونس الكبرى  من 

التغيرات القصوى للطقس والمناخ التغيرات القصوى للطقس والمناخ 

((لقيس االمطار لقيس االمطار تركيز أجهزة تركيز أجهزة ) ) 

 المعهد الوطني للرصد الجوي
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تدخل إلصالح وصيانة أجهزة المحطات الداخلية  للشبكة الوطنية 53تم تنفيذ 

لرصد الزالزل

وسائل الرصد واالتصاالت واإلعالميةتطوير 

إدارة وصيانة أنظمة االستشعار عن بعد-

ائمة تحديد قحيث تم :الستقبال واستغالل معطيات القمر االصطناعيMSGمحطة 

بقى ي. المعطيات التي يحتاجها المعهد، والتسجيل للتمكن من االنخراط في هذه الخدمة

الل هذه تنفيذ التعديالت الضرورية للمعدات والبرمجيات الخاصة باستقبال واستغ

(.بصدد اإلنجاز)المعطيات 

ة جبل واإلشراف على الدوريات التي تم تنفيذها بمحطمراقبة سير عمل جهاز الرادار-

.للقيام ب شغال الصيانة( موقع تركيز الرادار)سيدي زيت 

لمعدات الرصد SIOMAالمشاركة في أشغـال تركيز وتشغيل المنظومة المندمجة -

تركيز معدات الرصد الجوي الخاصة تم: الجوي بمطار النفيضة زين العابدين بن علي 

وقد تم  متابعة أشغال زين العابدين بن علي–بمطار النفيضة بحماية المالحة الجوية

ا وكذلك تركيز محطة الراديوصنداج لرصد العناصر الجوية في مستوى الطبقات العلي

ار الطبقات الجوية العليا لمدرج المطجهاز قيس الطيف العمودي لقوة واتجاه الرياح في

(Profileur de vent).

صورة لمحطة

الصيانةوألجهزةا

طاتالمحمحسسات:الجويالضغشقيسمحسساتتعييرعملياتالمعهدامن

بالمطاراتالمركزةااللية

بتدفقصيةالخصوالهاتفيةوالخطوطالكهربائيالتياروتركيزالبناياتإنجاز

اتالمحطهذهوتشتغل.وتالةتمرةموقعمنبكلالثانيةفيكيلوبيت64

.المطلوبةبالكيفيةالزلزالية

المراجيفوالرقميةالمحطاتعلىالحصولSTS2.
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لجيوفيزياءا
الزالزللرصدالوطنيةالشبكةتوسيعمشروعإنجاز

قد فيما يخص تجديد أجهزة قيس الزالزل و تعصير الشبكة الوطنية لرصد الزالزل ف

تم إنجاز كراس الشروط و االتصال ببعض الممونين للحصول على الموصفات 

.الفنية المعروضة

.إرساء منظومة اإلنذار المبكر-

إنجاز دراسات حول الزالزل و القيام بمداخالت علمية-

.االستجابة  للمطالب المتعلقة بالزالزل وتقدير الخطر الزلزالي-

:من مجموعة التجهيزات التاليةSIOMAتتكول المنظومة المندمجة 

محطات آلية لقيس العناصر الجوية( 02)

(Profileur vent)جهاز قيس الطيف العمودي للريح ( 01)

 (PVP)لقيس المدى البصري على المدرج  Transmissiomètreأجهزة ( 02)

(Ceilomètre)أجهزة لقيس ارتفاع السحاب ( 02)

(Concentrateur automatique)محطات لتجميع المعطيات ( 02)

.الستغالل المعطيات الجويةCAOBSمحطات آلية ( 02)

.لمطاري النفيضة والمنستيرAEROVIEWمحطات طرفية ( 04)

لجو لت مين الرصدات على مستوى الطبقات العليا لاقتناء غاز الهيليوم-

بمحطتي تونس قرطاج وتوزر وقد اعد المعهد كراس شروط في هذا 

راف ثم المجال وإحالته على أنظار اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة اإلش

.إحالة تقرير فرز العروض الفنية  
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إنجاز مشروع توسيع الشبكة الوطنية لرصد الزالزل

أما فيما يخص تجديد أجهزة قيس الزالزل و تعصير الشبكة الوطنية لرصد 

الزالزل فلقد تم إنجاز كراس الشروط كما تم االتصال ببعض الممونين وذلك 

للحصول على الموصفات الفنية المعروضة وذلك استعدادا لعرض كراس شروط 

.متكامل

رصد العناصر المناخية إلنجاز دراسات وطنية

تركيز محطة رئيسية لقيس العناصر الجوية خاصة منها  الريح لمدة سنة -

بمنطقة الرملة بوالية صفاقس 

تجميع المعومات ومعالجتها -

د اتجاه إعداد دراسة مناخية بعد انقضاء السنة تتضمن العناصر الجوية  وتحدي-

الريح المسيطر في المنطقة 

المشاريــعدارةإ

رادارشبكةاقتناءدراسة

حاديالالمخّطشخاللانجازهاالمزمعللمعهدالتنمويةالبرامجضمنالمشروعهذايندرج

بعدعنلالستشعارالحديثةالتقنياتعبرالماطرةالسحبرصدطرقلتدعيمعشر

يمتقدمنالمعهدالشبكةهذهستمكنوالجوية،باألرصادخاصةرادارشبكةبواسطة

لهطولاوقوةالمصاحبةالهوائيةوالتياراتالرعديةالسحبحولودقيقةحينيةمعلومات

التيةالهامالعناصرأحدباعتبارهاوالممتلكاتاألفرادحمايةفييساهممماعنهاالناتج

تطبيقاتإلىباإلضافةالحادة،الطبيعيةللظواهرالمبكراإلنذارمنظومةفياعتمادهايتم

.االصطناعياالستمطارتقنياتاستعمالمثلأخرىعملية

المواقعديدوتحللمعداتالفنيةالمواصفاتتحديدتهتممحاورأربعةعلىالدراسةتحتوي

الشبكةلتكاليفالماليةوالتقديراتالمالئمة
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التوقعات الجوية العددية

المدىقصيرة للتّوقعات الجّويّة العدديّة  Aladin/Tunisieنموذج 

الصيانة:

Aladinسلسلةتشغيللعمليةاليوميةالمراقبة- Tunisie

والتطويرالبحث

Fedoraالمفتوحةالبرمجياتتجربةتمت- –Linuxاالدالالعدديالنموذجلتشغيل

علىموذجالنلمستخرجاتالدقيقةالعدديةالمقارنةأثبتتوقد.عاديحاسوبباستعمال

نبؤاتالتباعتماديسمحمما،البياناتفيكامالتطابقالعاليةالت ديةذيالحاسوب

علىالدالامنظومةكاملترحيلفيبجديةالتفكيرعلىوالتشجيععملياتيةبطريقة

مكتبيحاسوب

توحةالمفالبرمجياتباستعمالالتونسيالشمالمنطقةعلىAromeالنموذجتركيزتم-
Fedora –Linuxقصوىرعديةامطارشهدتالتيالجويةالحاالتبعضفيوتجربتها

النموذجمنT136بالنسخةالخاصةالسطحيةالمعطياتتماثلبرمجياتتحيين-

التكوين

وتطويرهالعلميالبحثفيالمساهمةإطارفيالمعطياتتوفير-

الطلبةمنكبيرت طيرعدد-

مثال لنواتج أالدان

اتجاهات وسرعة الرياح

مثال لنواتج أالدان

التساقطات
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الدراسات المناخية 
يالالبإعدادفيويساهمالوطنيالمستوىعلىالمناختغيربدراسةالمعهداهتم

إضافةالعالميالمناخبحالةالخاصالجويةلألرصادالعالميةللمنظمةللمناخالسنوي

إزاءتصاديةاالقالميادينب قلمةالمتعلقةالوطنيةالدراساتقيادةلجالفيمشاركتهإلى

المناخيةالتغيرات

:فيالمعهدشاركاإلطارهذاوفي

أقلمةحولالعالميالبنكمشروعإطارفيبتونسالمناخبتطورالمتعلقةالدراسةإنجاز-

المناخيةالتغيراتإزاءإفريقيالشمالالساحليةالمدل

لألمطارالفصليةللتوقعاتالشهريةالنشريةإعداد-

التوقعات الشهرية والفصلية

الجديدةنسختهافيالمطوعة’Arpège-Climat'العدديالنموذجاستغالل-

.بتونسلألمطاروالفصليةالشهريةالتوقعاتالنجاز

Modèleمندمجةتوقعاتإنجاز- couplé à l’océan à haute

résolutionمعدالتإعدادبهدف2008-1979مرجعيةمدةعلى

65اإلنجازنسبةتعادل.النموذج

نماذج لنواتج 

Arpège climat
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بالجفافالمبكرلإلنذارمنظومةتركيزمشروعفيالمشاركة

لدالببثالثبالجفافالمبكرلإلنذارمنظومةتركيزإلىاإلقليميالمشروعهذايهدف

المشروعفيالمشاركةالمؤسساتقدراتتعزيزبهدف"المغربوالجزائرتونس"

.بالجفافالمبكراإلنذارميدالفيالعاملةو

:فيالمتمثلةوللمعهدبالنظرالراجعةاألنشطةإنجاز2009سنةخاللتموقد

الرصد الجوي الخاص بالفالحة والمياه

العالميالمؤتمرفيالمشاركة•

حولمحاضراتوتقديمللمناخ

لتحكما–بتونسالمناخيةالتوقعات

واألدويةالريمياهاستهالكفي

المعلوماتخاللمنالنباتية

الوطنمنطقةفيوذلكالمناخية

القبلي

يةاتفاقوبعثإعدادفيالمشاركة•

الوطنيالمعهدمعتعاول

الكبرىللزراعات

:أنشطة مختلفة

أنموذج لرسم بياني خاص بمؤشر 

2009الجفاف لسنة 

Index"الجفافمؤشرتطبيق- standard

précipitation"تقديمهو2009سنةامتدادعلى

بعضإلىإضافةخرائش،وبيانيةرسومشكلفي

الذيالموزعبواسطةشهركلبدايةفياألخرىالنواتج

.للغرضتركيزهتم

لفائدة كما تم في إطار هذا المشروع تنظيم دورة تكوينية

ة عدد من أعوال المعهد  حول تقنيات األنظمة الجغرافي

لتقسيم البالد إلى مناطق مناخية متجانسة

تم  شارك المعهد في ورشة عمل اختتام المشروع التيو 

2009تنظيمها بتونس خالل  شهر أوت 

مشروع إنجاز  دراسات لفائدة الشركة التونسية -

: للكهرباء والغاز 

لتحديد موقع تركيز محطة كهرونووية بالبالد-

التونسية
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نوعية  الهواء

التصرف في البيئة الصناعية والحضرية بتونسمشروع -1

المشروعإنجازمراحلمتابعة-أ
06يومةالملتئمالعملجلسةفيالمعهدممثلشارك،المحيشلحمايةالوطنيةالوكالةمنبدعوة

بتونسةوالحضريالصناعيةالبيئةفيالتصرفمشروعلتقييمالوكالةبمقر2009افريل

بمشاركةوذلكالهواءلنوعيةالرقميةبالنمذجةيتعلقفيماوخاصةمراحلهتنفيذآجالوتحديد

.التقييممةبمهالمكلفالدراساتومكتبالطاقةفيللتحكمالوطنيةالوكالةعنوممثلينالمعهد

ونات المشروع وقد تم التذكير بالدور االستشاري للمعهد ومساهمته العلمية والفنية في بلورة  مك

غيل منظومة وخاصة فيما يتعلق بإعداد الضوابش المرجعية وكراس الشروط القتناء وتركيز وتش

نفيذ كما تم الت كيد على التزام األطراف بمواصلة العمل وت. النمذجة الرقمية لنوعية الهواء

ا االلتزامات وت مين األدوار المنوطة بعهدة كل طرف على ضوء ما جاء باالتفاقية ووفق م

ة نوعية ستشير إليه النصوص القانونية من أوامر وقرارات، هي اآلل بصدد اإلعداد، حول مراقب

الهواء ومخططات المحافظة على نوعية الهواء وضبش مقاييس التلوث الهوائي وإصدار 

التحذيرات المتعلقة بنوعية الهواء

دارهاوإصواإلنذارالتحذيربالغاتإعدادفياألطرافمسؤوليةتحديدالمشاركولاقترحكما

ائيالهوالتلوثلمراقبةالوطنيةالشبكةومعطياتالجويةالمعطياتتحليلإلىإضافة

منظومة النمذجة الرقمية لنوعية الهواء-ب 

لتصرفامشروعإطارفيالهواءلنوعيةالرقميةالنمذجةمنظومةوتركيزالقتناءاستعدادا

لجنةأشغاليفالمعهدإطاراتبينمناثنينشاركبتونس،والحضريةالصناعيةالبيئةفي

انتشارابعةومتالهواءبنوعيةللتنبؤرقمينموذجوتركيزباقتناءالمتعلقةالعروضفرز

.التونسيةالبالدترابكاملعلىالهوائيةالملوثات

للمعهداالستشاريالدور-2
امراألومشاريعنصوصحولالرأيوإبداءبدراسةالمعهدقاماالستشاري،دورهإطارفي

السيدشرافإتحتالمعهدإلىالمستديمةوالتنميةالبيئةوزيرالسيدأحالهاالتيوالقرارات

:بـوالمتعلقةالنقلوزير

بها،الربشوكيفيةالهواءنوعيةلمتابعةالوطنيةالشبكةعملطريقةضبش

المتنقلة،المصادرمنالهواءلملوثاتالمصدرعندالقصوىالحدودضبش

المحيشالهواءلنوعيةاإلنذاروحدودالقصوىالحدودضبش.

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2u2CIVLn10AXMllAQx.;_ylu=X3oDMTBqMjRpazg1BHBvcwMxMARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1fak6ijat/EXP=1267096118/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dl%252527air%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dsfp%26w=390%26h=467%26imgurl=www.fol07.com%252FIMG%252Fjpg%252FL_air.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.fol07.com%252Fspip.php%253Farticle1088%26size=22k%26name=L%2bair%2bjpg%26p=l%2527air%26oid=3b12433d376030c6%26fr2=%26no=10%26tt=757948%26sigr=119j6pe23%26sigi=10v4t5gok%26sigb=129ktkgno%26type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2u2CIVLn10AXMllAQx.;_ylu=X3oDMTBqMjRpazg1BHBvcwMxMARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1fak6ijat/EXP=1267096118/**http%3a//fr.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Ffr.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dl%252527air%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dsfp%26w=390%26h=467%26imgurl=www.fol07.com%252FIMG%252Fjpg%252FL_air.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.fol07.com%252Fspip.php%253Farticle1088%26size=22k%26name=L%2bair%2bjpg%26p=l%2527air%26oid=3b12433d376030c6%26fr2=%26no=10%26tt=757948%26sigr=119j6pe23%26sigi=10v4t5gok%26sigb=129ktkgno%26type=JPG
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نظام الجودة

MANUEL

QUALITE

FICHES 

PROCESSUS

PROCEDURES

INSTRUCTIONS

ENREGISTREMENTS

SMQ : Structuration des SMQ : Structuration des 

Documents QualitDocuments Qualitéé

Politique, objectifs, Système de 

Management Qualité

Processus, Responsabilités, 

Interactions

Procédures et pratiques

Tâches  spécifiques, modes 

opératoires

Formulaires 

remplis

عملية التدقيق نظام شامل لإلشراف على السالمة في مجال الطيران المدني-1

اإلعداد بدعوة من ديوال الطيرال المدني والمطارات شارك المعهد في اجتماعات 

التيلعملية التدقيق نظام شامل لإلشراف على السالمة في مجال الطيرال المدني 

16تم إجراؤها من قبل منظمة الطيرال المدني الدولي خالل الفترة الممتدة من 

وتطرقت العروض التي قدمها ممثل اإلدارة العامة . 2009نوفمبر25إلى 

اني للطيرال المدني إلى مراحل عملية التدقيق وخاصة منها المتعلقة بالتدقيق الميد

الذي سيشمل استغالل المطارات وخدمات المالحة الجوية وخدمات البحث 

.واإلنقاذ وخدمات األرصاد الجوية

المشاركة في ملتقى منظمة الطيران المدني الدولي حول الجودة-2

يفالمعهدعنممثلينإطارينشاركالدوليالمدنيالطيرالمنظمةمنبدعوة

ذيال"الجويةللمالحةالجويالرصدخدماتجودةإدارة"حولاالقليميالملتقى

منظمةإشرافتحت2009جويلية16إلى14منالمغرب-البيضاءبالدارانتظم

أهدافشرحالملتقى،لهذاالرئيسيالهدفوتمثل.الدوليالمدنيالطيرال

بمراكزالجودةمنظومةإرساءمشاريعوتقديمالجودةإدارةنظامومكونات

.المدنيالطيراللفائدةالجويالرصدخدمات

:وقد قام ممثلي المعهد بتقديم مداخالت تمحور حول

مراحل تنفيذ مخطش الجودة بالمعهد إضافة إلى مكونات المرحلة القادمة من *

وانطالق تطبيقها وإعداد العمليات المخطش والمتعلقة بتحيين منظومة الجودة

المرتبطة بخدمات الرصد الجوي للمالحة الجوية وتهيئة محيطها إلجراء عملية 

. 9001التدقيق الخاص بنيل شهادة التقييس إيزو 

مكونات ومضامين مذكرة التفاهم التي تربش المعهد بديوال الطيرال المدني *

والمطارات بينما تطرق العرض األخير إلى إجراءات مراقبة موثوقية التوقعات 

الجوية .والخدمات لفائدة المالحة
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وضع نظام إلدارة الجودة في مجال خدمات الرصد الجوي لفائدة المالحة الجوية

ستكمال مرافقة المعهد الإعداد وتنفيذ مشروع االستشارة المتعلقة ب2009تم خالل سنة 

(.  2000نسخة )9001نحو نيل شهادة التصديق إيزو مراحل مخطش الجودة 

خدمات الرصد 'وتجدر اإلشارة إلى أنه تّم حصر مجال التصديق في األنشطة المتعلقة بـ 

.   ' الجوي لفائدة المالحة الجوية

: ويضبش مشروع االستشارة إنجاز ثالث مراحل أساسية تتمحور حول

المتدخلة تحيين منظومة الجودة والمصادقة على الوثائق واإلجراءات المتعلقة باآلليات

التوقعات، رصد العناصر الجوية،)في مجال خدمات الرصد الجوي للمالحة الجوية 

...(االتصاالت، الصيانة

 لي، التدقيق الداخ)تطبيق نظام إدارة الجودة في المجال الذي تم ضبطه ومراقبته

األعمال التصحيحية، مراجعة العمليات، مراجعة اإلدارة، لوحات القيادة ومؤشرات 

(الجودة

مرتبطة به االستعداد  لعملية التدقيق الخارجي لنيل شهادة التقييس وإنجاز المراحل ال

(.…، األعمال التصحيحية، اختيار مكتب التصديق(audit à blanc)التدقيق التمهيدي )

وبعد أل تم اختيار المكتب االستشاري المختص لمساندة المعهد في مسار الجودة ، تم إنجاز

:ما يلي

عقد جلسات عمل مع خبير الجودة في إطار االستعداد للبدء في إنجاز المرحلة األولى من -

9001خدمات مرافقة المعهد لنيل شهادة التقييس العالمية إيزو 

ضبش مخطش العمل الخاص بتركيز نظام إدارة الجودة وضبش المراحل القادمة نحو نيل -

( 2008)9001شهادة التصديق إيزو 

ها تحديد السيرورات المتدخلة في مجال التصديق وضبش قائمة اإلطارات التي تم تكليف-

بقيادة هذه السيرورات

ى البدء في المرحلة المتعلقة بتوثيق اإلجراءات وتحيين وتحسين وثائق نظام الجودة عل-

.ضوء مجال التصديق والتثبت في محتواها وإقرارها والدخول في مرحلة تطبيقها





ي
و
سن

التقريرال

34

31/12/2010توزيع األعوان المباشرين إلى غاية 

البشريةالموارد

عدد الترقيات

توزيع األعوان حسب السلك إلى غاية 31 ديسمبر 2009

14

74

59

1

114

1

67

3
22

السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

سلك االموثقين

سلك األعوان الوقتيين

السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

سلك أعوان اإلطارات المشترك للمخبر

السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

سلك محللي وتقنيي اإلعالمية  لإلدارات العمومية

السلك العسكري

سلك عملة الدولة

شهد المعهد الوطني للرصد الجوي : االنتدابات

بفضل مجهودات سلطة اإلشراف وزارة 

البشريةالنقل تعزيزا لموارده

عدد الخططنوع االنتداب

انتداب مهندسين أولين عن طريق

التعاقد 

07

إتنداب عملة بالوحدة الثانية عن

طريق التعاقد 

06

12اقد إنتداب تقنيين عن طريق التع

15مجموع االنتدابات

التربصات بالخارج

عدد موضوع التربص 

دين المستفي

دورة تكوينية حول 

ة استخدام النماذج العددي

ي المناخية وتطبيقاتها ف

الدول العربية 

1

يم   دورة تكوينية حول تدع

ال القدرات الفنية في مج

الرصد الجوي عبر 

األقمار االصطناعية 

1

1حول التوقعات العددية 

دورة تكوينية حول 

استخدام األقمار 

االصطناعية للرصد 

الجوي 

1
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وصول تقلبات جوية شديدة الفاعلية إلى مناطقنـا 21و 12يومي

تسببت في ظهور سحب رعدية ونزول أمطار غزيرة بعديد الجهات

بفرنانة 134ببرقو و  169ساعة 24بلغت الكميات بحساب المليمتر خالل 

شهر 

جانفي

بكل من تونس  Grêleسقوط البرد 25و24ويومي 14إلى 11ومن 08و07يومي  

صم  وعين 6قرطاج وبنزرت وقلبيبية وسقوط كميات هامة من الثلوج بعين بوسعدية  

فيفري بلغت بحساب الكلم 12-9صم رياح قوية ايام 3صم ومكثر 4دراهم 

بتونس قرطاج ونابل 101بطبرقة و108بالقصرين و112

شهر 

فيفري 

مليمتر 85مليمتر ببني مطير و93مارس كميات هامة من االمطار 07إلى 04من 

بباجة مع سقوط التبروري بكل من تونس قرطاج وجندوبو وطبرقة 73بجومين و

112بالقصرين و 122بلغت بحساب الكلم في الساعة 06و05و04رياح قوية ايام  

بتالة 108بطبرقة و

شهر 

مارس

تساقش الثلوج بساقية سيدي سوسف والقصرين وفوسانة 12و 11يومي 

بالمنستير 108بنابل و119بالقصرين 126رياح قوية بلغت بحساب الكلم في الساعة 

بتونس94و

شهر أفريل

يصة سقوط كميات من التبروري بعين دراهم والكريب وقلعة سنال والجر16إلى 14من 

وتاجروين 

شهر ماي

درجة 38و32درجة بالشمال وبين 34و29ارتفاع في درجات الحرارة تراوحت بين 

درجة ب قصى الجنوب مع ظهور محليا رياح 42بالوسش والجنوب ووصلت إلى حدود 

.الشهيلي 

شهر جوان 

بمقرل 45بجندوبة و47درجة بباجة و48بلغت الحرارة القصوى 28إلى 23من   

بتوزر والبرمة مع ظهور ريح الشهيلي43بتونس قرطاج والكاف و44والشعال و

شهر 

جويلية 

تكونت سحب رعدية بعد الظهر مع نزول امطار هامة وغزيرة بلغت 30إلى 26من يوم 

بسد واد الكبير مع سقوط 43بجومين و48بماطر و50ببني خيار و53.مم ببرقو 56

التبروري بتونس الشرقية وباردو والحرايرية 

شهر 

اوت

2010لسنةالجويةالعواملاهم
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بجهة المكنين2009سبتمبر 16يوم إعصار قمعيحدوث -

إلدى بالدندا 22ظهر منخفض للضدغش الجدوي علدى صدحراء الجزائدر ثدم تحدول يدوم الثالثداء 

وقد كال 24والخميس 23ليشمل مناطق الجنوب ثم بعد ذلك الوسش والشمال يومي األربعاء 

لتقددت هددذا المددنخفض أثندداء تنقلدده يدددفع بتيددارات هوائيددة حددارة وجافددة مددن القطدداع الجنددوبي ا

فع للضغش الجدوي بالتيارات الهوائية المتقلبة والمتزودة برطوبة عالية يتحكم في سيرها المرت

.المتمركز على أوروبا ويمتد من وسش المحيش األطلسي إلى البحر األسود وتركيا

تولد عن ذلك تكّول سحب رعدية شديدة الفاعلية رافقتها زخات من األمطار بكميات هامة 

22يوم الثالثاء ( مم 150)بجهة الرديف من والية  قفصة فيضاناتوغزيرة تسببت في 

. خلفت أضرار بشرية ومادية جسيمة ، ثم امتدت تدريجيا نحو مناطق الوسش والشمال

100وتعتبر هذه الكميات التي تّم تسجيلها استثنائية وقد تجاوز مجموعها بحساب المليمتر

مليمتر

شهر 

سبتمبر

2009سبتمبر 23صور للقمر االصطناعي ليوم 

بالمكنين2009سبتمبر 16صور لإلعصار القمعي  ليوم 
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وصات من جديد  كتل من الهدواء المتقلدب إلدى حدوض البحدر األبديض10و3و2و1ايام 

ع المتوسدش ومناطقنددا تسددببت فددي ظهدور سددحب رعديددة رافقتهددا أمطدار هامددة وغزيددرة مدد

تساقش التبروري بمنزل بوزلفة وباجة وبرقو وبوشريك 
شهر أكتوبر

وض خالل العشرية األولى تميدزت الحالدة الجويدة بوصدول مدنخفض للضدغش الجدوي إلدى حد

سدبب فدي ظهدور البحر األبيض المتوسش ومناطقنا مصحوبا بتقلبات جوية متوسطة الفاعلية ت

وعدين دراهدم 53مم  مثل بني مطير 30سحب رعدية ونزول امطار بكميات هامة تجاوزت 

بصونين  43و52

شهر نوفمبر 

يددوم  ديسددمبر وصددل هددواء بددارد إلددى بالدنددا تسددبب فددي انخفدداض ملحددوظ فددي درجددات20

سدداقش الحددرارة وقددد تراوحددت الصددغرى بددين درجتددين تحددت الصددفر بالمندداطق الغربيددة مددع ت

درجددات ببقيددة 6و3الثلددوج بتالددة والقصددرين وحيدددرة وفوسددانة وظهددور محليددا الجليدددة وبددين 

المناطق

شهر ديسمبر


