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  توطئة
   

 من املناخية املعارف'  عنوان وحتت املناخ حول السنة هلذه اجلوية لألرصاد العاملي اليوم موضوع وكان املناخ، بشعار 2015 سنة متيزت
 متّ اليت املناخية للمعارف اهلام الدورو اخاملن علم يف احلديثة التطورات على سواء حد على الضوء تسليط متّ حيث 'املناخية األنشطة أجل

 التغريات حدة من للتخفيف الالزمة واإلجراءات القرارات الختاذ الزما وشرطا مثينا مصدرا متثل واليت السابقة العقود خالل إليها التوصل
 للرصد الوطين وللمعهد. مرتفعة قياسية وياتمست سنة كل تبلغ اليت احلراري االحتباس غازات انبعاثات ماسي ال معها والتأقلم املناخية
 وتوصيف تقييم من متكّن اليت  واخلدمات املعلومات كلّ تعين اليت املناخية اخلدمات حوكمة يف الوطين املستوى على أساسي دور اجلوي
 من مجلة نواتج على ذلك يف دامعتم 2100و 2050 أُفق إىل مناخية إسقاطات بإعداد قام حيث واملستقبل، واحلاضر املاضي يف املناخ

 حواسيب وعلى واهلطول احلرارة عنصري وختص لتونس اجلغرايف اال تشمل حمدودة إقليمية جماالت على تشغيلها متّ العددية النماذج
 .املستدامة لتنميةوا البيئة ووزارة الفالحة بوزارة القرار أصحاب إىل توفريها متّ للمعهد، اإلستراتيجي الشريك فرنسا،-ميتيو مؤسسة

 بعض وتساقط هامةّ أمطار برتول متيزت الغريب والوسط بالشمال الشديدة اجلوية والظواهر التقلّبات من عددا 2015 سنة شهدت كما
 مبناطق األمطار من هامة كميات وكذا مبقرن أوت شهر خالل قياسية قوية رياح هبوب  مع دراهم، بعني فيفري شهر خالل الثلوج

 املعهد دور وضروري هام هو كم هذا ويؤكّد. ديسمرب شهر خالل بكثافة الضباب ظهور إىل باإلضافة نوفمرب شهر خالل الشرقي نوباجل
 من ميكّن مبا بالطقس العددي التنبؤ مناذج حتسني يف االستمرار ضروري هو وكم واملمتلكات األشخاص سالمة يف اجلوي للرصد الوطين
 .املخاطر ثقافة وتطوير اجلوية التحذيرات تبليغ عملية لتوجيه أيضا ولكن دة،املعقّ اجلوية واهرالظ هلذه أفضل حماكاة

 كافة خدمة يف املناخية املعلومات ونشر املناخ ودراسة اجلوي والرصد العلم بني جتمع اليت الفريدة خربته اجلوي للرصد الوطين املعهد يضع
  .واتمع احلكومية القطاعات

 ترسيخ على أساسا يرتكز والذي للغرض وضعه مت الذي العمل وخمطط للمعهد اإلستراتيجية التوجهات تنفيذ إطار يف أخرى، جهة ومن
 كما املتواصلة، املشاريع من مجلة إجناز 2015 سنة خالل املعهد تابع واملمتلكات، األشخاص سالمة على احملافظة يف الريادي دوره ودعم
 جتديد من سيمكّنه األورويب، اإلتحاد من وبتمويل فرنسا-ميتيو مؤسسة مع شراكة يف لفائدته، مؤسسي توأمة مشروع اجناز يف انطلق

 ثقافة وإرساء احلرفاء، حاجيات إىل أفضل بشكل تستجيب عالية جودة ذات خدمات وتقدمي واملايل اإلداري وتنظيمه عمله أساليب
 مراكز من العديد يعرفه ما غرار على العامة، واملصلحة التجاري النشاط بني توازنا تضمن ومناسبة حديثة عمل وأساليب إدارية تنظيمية
  .املستخدمة العلمية والربامج التكنولوجي التقدم نتيجة هام رتطو من الدويل املستوى يف اجلوية األرصاد

  .أدائه لتحسني أعوانه مجيع جانب من القوي االلتزام على ويدلّ املعهد لنشاط املختلفة األوجه ملموسة بطريقة السنوي التقرير هذا يوضح

  

  النمريي الوهاب عبد                    
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 اإلدارة العامة

وحدة التخطیط 
 والجودة والعالقات 

اإلدارة الفرعیة للشؤون 
 اإلداریة و المالیة 

إدارة الوحدات الجھویة  
 والتسویق

مصلحة المیزانیة 
 والتصرف  المالي

مصلحة الشراءات 
 والوسائل العامة

 مصلحة الموظفین

 مصلحة التكوین

إدارة تكنولوجیات الرصد 
والمعلومات 

إدارة البحث و التطویر  إدارة  المنتجات
 في الرصد الجوي

اإلدارة الفرعیة لالتصال 
 و التسویق   

 مصلحة اإلتصال

مصلحة الحرفاء العمومیین 
 و التجارة بالجھات 

مصلحة الحسابات الكبرى 

 الدائرة الفرعیة للرصد الجوي بتونس    

اإلدارة الفرعیة ألنظمة 
الرصد و الصیانة 

مصلحة التصرف في أنظمة 
 الرصد

 مصلحة صیانة األنظمة 

اإلدارة الفرعیة ألنظمة 
 المعلومات و اإلتصال

مصلحة التصرف في أنظمة 
 المعلومات و قواعد المعطیات 

مصلحة شبكات اإلتصال      
 و البرمجیات

اإلدارة الفرعیة  
 لإلستغالل 

 اإلدارة الفرعیة لعلم المناخ

مصلحة التصرف في 
 المعطیات المناخیة

 مصلحة المنتوج المناخي

اإلدارة الفرعیة للجیوفیزیاء 
 

مصلحة الجیوفیزیاء 
 التطبیقیة 

 مصلحة الزالزل

 مصلحة علم الفلك

مصلحة تطویع و مراقبة 
  التوقعات الجویة

إدارة الجیوفیزیاء 
   و علم الفلك

مصلحة صیانة األنظمة  
الخاصة بالجیوفیزیاء      

 و علم الفلك 

مصلحة التدقیق  

مصلحة التوقعات الجویة 
 العامة

مصلحة التوقعات الجویة 
 الخاصة بالطیران

مصلحة التوقعات الجویة 
 الخاصة باألنشطة البحریة

مصلحة  األرشیف 
و التوثیق  و النشر   

  مصلحة  صیانة التجھیزات و األنظمة 
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 مصلحة العالقات الدولیة

   )خمتصر (2015 سنة خالل املـعهد .1
 التنظيمي اهليكل 

 

  

  

  
  

 2015 ديسمرب 31 خبتاري املعهد جملس أعضاء قائمة
 املؤسسة واللقب اإلسم 
 احلكومة رئاسة الغزالين كمال 1
 املالية وزارة براهم بن زهرة 2
 الداخليـة وزارة درغـام طارق 3
 الوطين الدفاع وزارة اللموشي األسعد 4
 العلمي والبحث العايل التعليم وزارة بوبكر بن احلبيب 5
 النقل وزارة قـايد لطفي 6
 النقـل وزارة بوستة مدحم 7
  التنمية وزارة باخلياطية مسرية 8
 الفالحـة وزارة منصور حياة 9
 احمللية والشؤون البيئـة وزارة عبازة مصباح 10
 واملطارات املدين الطريان ديوان محيدة بن منتصر 11
 املعهـد لدى الدولة مـراقب الغفار عبد صاحل 12
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 البشرية املوارد 
   اناألعو توزيع -

  :التايل النحو على 2015 ديسمرب 31 بتاريخ اجلوي للرصد الوطين املعهد أعوان توزع

 

 
 ترقياتوال االنتدابات -
 مدرسة خرجيي بني من اجلوي الرصد اختصاص يف تقنيني مساعدين 08 عدد انتداب 2015 سنة خالل مت

 اليت اجلوي الرصد مبحطات اموعة هذه أفراد تعيني متّ وقد. املباشر االنتداب طريق عن العامري بربج الطريان
  .األعوان عدد يف نقصا تشكو
  :التايل للجدول وفقا املعهد لفائدة فيها صاملرخ الترقيات إجناز متّ كما

 عدد اخلطط نوع املناظرة

 04 الترقية إىل رتبة مهندس رئيس

 01 الترقية إىل رتبة متصرف مستشار

 01 الترقية إىل رتبة حملل رئيس

 02 الترقية إىل رتبة تقين رئيس

 05 الترقية إىل رتبة تقين أول

 01 الترقية إىل رتبة تقين

 02 ىل رتبة ملحق إدارةالترقية إ

 01 الترقية إىل رتبة كاتب تصرف

 01 7الترقية إىل رتبة عامل صنف 

 06 إدماج عملة من الوحدة الثانية بالسلك اإلداري أو التقين صنف ج

 04 إدماج عملة من الوحدة الثالثة بالسلك اإلداري أو التقين صنف ب

 28 اموع
  

 الصنف األعوان عدد
 اموع رجال نساء

 142 101 41 اإلطارات
 151 115 36 التسيري
 68 58 10 التنفيذ
 361 274 87 اموع

 %39  التأطري نسبة                   
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 التقاعد على اإلحالة -
  : التايل النحو على توزعوا أعوان تسعة 2015 سنة خالل التقاعد على أحيلوا الذين ألعوانا عدد بلغ

 اخلطط عدد الصنف
 03 عامل

 02 تقين

 01 أول تقين

 01 برامج واضع

 01 تصرف كاتب

 01 إدارة ملحق

 09 اموع
  

 امليزانية 
 املداخيل -

 تراكم نتيجة 2014 سنة مبداخيل مقارنة  42%بنحو تقدر زيادة 2015 سنة املعهد مداخيل سجلت
  .2015 بعنوان اخلدمات هذه عائدات مع 2014 بعنوان الطريان لفائدة اجلوي الرصد خدمات عائدات

 النسبة )دينار (املقادير املداخيل

 21 % 000,000 350 3 الدولة منحة

 76 %  *000,000 225 12 جلوية املالحة لفائدة خدمات مداخيل

 3  % 458,000 555 2015  سنة بعنوان اجلوي الرصد دماتخ مداخيل

 <0,1 % 400,000 10 ةعرضي مداخيل

 100 % 858,500 140 16 اموع

  
  .2015 و 2014 سنيت بعنوان مفوترة مداخيل* : 
  دينار 928,597 078 1  :  2015 جانفي 01 بتاريخ املتوفر املبلغ : مالحظة   
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  املصاريف -
عت فقد للمصاريف، بالنسبة اأمالتايل النحو على 2015 سنة خالل توز:  

  

 النسبة )دينار (املقادير املصاريف
 43 % 900,000 777 6  العمومي التأجري نفقات

 15 % 890,000 269 2 املصاحل وسائل نفقات
  املعهد مصاحل تسيري

 02 % 798,000 282 التدخل نفقات

 للمعهد البنكي واحلساب الربيدي باحلساب املتوفر
 40 % 640,132 293 6 2015 ديسمرب 31 بتاريخ

 100 % 228,132 624 15 اموع

  

   )ةالعام املالمح (2015 سنة حول عامة نظـرة .2
 املعهد أخبار أبرز   

  للمعهد اجلديد التنظيمي اهليكل بإعداد املتعلقة الدراسة مشروع انطالق -
 دليل وإعداد للمعهد اجلديد التنظيمي اهليكل بإعداد املتعلقة الدراسة مشروع 2015 أكتوبر شهر خالل انطلق

  :وهي مراحل ثالثة على الدراسة مشروع ويشتمل .للغرض اختياره متّ خمتص مكتب بإجنازها تعهد اليت اإلجراءات
 العمل، به اجلاري اهليكلي التنظيم ونقائص سلبيات على للوقوف للمعهد احلالية الوضعية تشخيص  
 جديد، تنظيمي هيكل مقترح دادإع  
 الوظيفية والبطاقات اإلجراءات دليل إعداد.  

    الفتح موازنة وضبط احملاسبية واملرافقة املادي اجلرد مهمة إمتام -
 مكتب ا تعهد اليت الفتح موازنة وضبط احملاسبية واملرافقة املادي اجلرد مهمة استكمال 2015 سنة خالل متّ

 للمعهد املالية القوائم إلعداد أفضت واليت املهمة من واألخرية الثالثة املرحلة نتائج قييمت متّ حيث الدراسات،
 حول تكوينية دورة اجناز متّ كما. ا املتعلقة احملاسبية الوثائق وخمتلف 2012و 2011و 2010 لسنوات
  .املعهد إطارات من عدد لفائدة احملاسبة منظومة

   

    اجلودة إدارة -
 2010 نوفمرب منذ) 2008 نسخة (9001 إيزو العاملية للمواصفات التقييس شهادة على املعهد حلصول تبعا
  سنة مدى على العمل تواصل ،2013 سنة وجتديدها  املدين الطريان  لفائدة  اجلوي  الرصد  خدمات جمال  يف
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 املعتمدة باملقاييس اإلخالل عدم على الدائم حرصه املعهد أثبت حيث اجلودة إدارة نظام مبقتضيات 2015
 خدماته حتسني إىل املعهد سعى اإلطار هذا ويف. املرجوة أهدافها وحتقيق اجلودة منظومة بصيانة والتكفّل
 دليل حتسني إىل إضافة شكاويه ومعاجلة لتطلعاته االستجابة على والعمل احلريف رضاء درجة من للرفع ومنتجاته

   :خالل من فاعليتها ومراقبة املنظومة سريورات يف التحكم على والعمل اإلجراءات
 للجودة، الداخلي التدقيق بعمليات القيام  
 ومراجعة السريورات مراجعة اجتماعات عن املنبثقة والتحسينية والوقائية التصحيحية األعمال اجناز 

   التدقيق، وعمليات اإلدارة
 اجلودة مؤشرات متابعة.  
 خضوعه بعد العاملية  للمواصفاتالتقييس شهادة على احملافظة يف املعهد جنح ذكرها، السابق لألعمال وتتوجيا

 باملقر السريورات خمتلف ومشلت 2015 ديسمرب شهر بداية يف انتظمت اليت للجودة اخلارجي التدقيق لعمليات
  .احلمامات والنفيضة طربقة مبطاري الرصد وحمطات املركزي
 واملنتجات اخلدمات بتحسني املتعلقة التصورات بلورة يف فاءاحلر تشريك على منه وحرصا اجلودة لسياسة وتنفيذا
. 2015 وجويلية جوان شهري خالل التونسية املطارات كل مشل استطالعا املعهد أجرى ،اجلوية املالحة لفائدة

 لديوان التابعني اجلوية املالحة وأعوان الطيارين بني من احلرفاء رضاء درجة تقييم إىل االستطالع هذا ويهدف
  .املعهد يوفرها اليت اخلدمات خبصوص وانتظارام عامتطلّ على والتعرف واملطارات املدين الطريان

 اأم .%90 حدود إىل ارتفعت رضائهم عن عربوا الذين الطيارين نسبة أن االستبيان نتائج خالل من نتبي وقد
 تجاه رضائهم عن %73 حوايل عرب فقد طاراتوامل املدين الطريان لديوان التابعني اجلوية املالحة عوانأل بالنسبة

 من مجلة إقرار مت املستجوبني، احلرفاء وانتظارات االستطالع هذا نتائج ضوء وعلى. املعهد قدمها اليت اخلدمات
  .اجنازها ومتابعة التحسينية واألعمال التدابري

  

  تونس يف املومسية والتوقعات املناخ تغريات تقييم حول ندوة تنظيم -
 إىل يهدف الذي Climasouth  مشروع إطار يف بتونس 2015 أفريل 23و 22 يومي الندوة هذه تظمتان

 دول 9 يف االقتصادية القطاعات خمتلف يف املناخية املخاطر إدارة وتعزيز املناخ تغير ظاهرة مع والتكيف التخفيف
 تنفيذه ليتواصل 2013 فيفري يف وعاملشر هذا انطلق وقد .تونس بينها من املتوسط األبيض البحر جنوب تقع
  .األورويب اجلوار سياسة إطار يف األوريب االحتاد قدمها يورو، مليون 5 بلغت  إمجالية مبيزانية شهرا 48 مدى على

   

 الكربى اإلجنازات صملخ 
 األورويب االحتاد مع التعاون إطار يف للمعهد املؤسساتية التوأمة مشروع -
 األورويب االحتاد مع التعاون إطار يف للمعهد مؤسساتية توأمة مشروع متويل على وبيةاألور املفوضية موافقة إثر

   وتقييمها  التوأمة  مشروع الجناز  اجلوية لألرصاد  األجنبية الوطنية املرافق مقترحات عروض قبول عن واإلعالن
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 الغرض، يف عقد مشروع دادوإع فرنسا ميتيو مؤسسة وهي املشروع بتنفيذ ستقوم اليت اجلهة اختيار مت حيث
 املستشار تعيني مت حيث 2015 أكتوبر 20 من بداية التنفيذية مرحلته يف املؤسساتية التوأمة مشروع انطلق
 شهرا) ثالثني (30 مدى على متتد املشروع تنفيذ فترة أن إىل اإلشارة وجتدر. املعهد مبقر وتنصيبه للتوأمة املقيم

 االجيايب للتطور األساسية القواعد إرساء إىل املشروع ويهدف. أورو املليون ونصف املليون تناهز تقديرية وبكلفة
 واملناخ اجلوية األرصاد جمال يف االستراتيجية مكانته وتعزيز واملؤسساتية الفنية قدراته وحتسني املعهد ألداء

  . بالبالد واالجتماعية االقتصادية القطاعات ملختلف خدمة واجليوفيزياء
  :املشروع هلذا املنتظرة النتائج بني ومن
 املعنية األطراف وخمتلف املعهد بني املؤسسايت للتعاون املالئمة واملقتضيات التشريعية األطر تعزيز 

   واجليوفيزياء، واملناخ اجلوي الرصد خبدمات
 الصلة، ذات العملية واإلجراءات احلديث التصرف ومناهج التنظيمية القدرات تعزيز  
 واملناخ الطقس (اجلوي الرصد خدمات وتطوير وحتسني باملعهد والتكنولوجية الفنية القدرات تدعيم (

  الفلك، علم جمال يف اخلدمات وكذا واجليوفيزياء والزالزل
 اجلوية، باملالحة اخلاصة اخلدمات اعتبار دون التجارية اخلدمات تطوير  
 عالمواإل لالتصال متطور برنامج وضع عرب املؤسسة ومسعة الرؤية حتسني.  

 )RASTمشروع ( الزالزل رصد شبكة جتديد -
 مراقبة حتسني إىل يهدف الذي الزلزايل الرصد شبكة جتديد مشروع إجناز 2015 سنة خالل املعهد واصل

 الزالزل لرصد تطورةامل التجهيزات من عددا املعهد استلم حيث اجلمهورية، تراب كامل على الزلزايل النشاط
 مجلية بكلفة زلزايل رصد حمطة 16 من تتكون رقمية زلزالية إنذار شبكة لتركيز ةواتصالي معلوماتية وأجهزة

 حتديث خالل من املعهد خدمات جبودة االرتقاء إىل املشروع هذا ويهدف. دينار مليون 1,048 حنو بلغت
 اإلطار هذا ويف .الدولية املراكز طرف من املعتمدة احلديثة اإلعالمية الربجميات استعمالو املعطيات تراسل وسائل
 هذه تركيز عملية تنطلق أن املنتظر ومن التجهيزات ستأوي اليت احملطات مواقع يئة إعادة يف املعهد انطلق

 .املعهد مبقر واالستغالل بالصيانة املعنيني الفنيني لفائدة التكوين مرحلة من االنتهاء فور احملطات
  

 
 
  
 

  -وتشغيلها األجهزة تركيب حول الفنيني تكوين-                                        -الترقيم أجهزة جتربة-                         
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  -املراجيف تركيب حول تكوين-                                  -الزلزالية اإلشارات عرض شاشة-           

 2015 سنة خالل الطقس 
  :2015 يفريف 26و 25 ليومي اجلوية التقلبات - أ

 نزول خالهلا املعهد سجل حيث الفاعلية حيث من األهم 2015 فيفري 26و 25 ليومي اجلوية باتالتقلّ تعترب
 مبدينة جمردة وادي غرار على واألودية السدود من بعدد املياه منسوب ارتفاع عنها نتج األمطار من هامة كميات
 جندوبة والية من مطري بين غرار على مليمتر 100 احملطات ببعض لألمطار اليومي اموع جتاوز وقد. بوسامل

 بلغت فقد اليومني خالل املسجلة الكميات ألهم بالنسبة أما) . مم104 (باجة والية من وعمدون) مم141(
 بعض تساقط مع جبندوبة 83و بوهرمتة بسد 113و دراهم بعني 134و بفرنانة 148و مطري ببين مليمترا 211
 باملناطق ملحوظة بصفة احلرارة درجات اخنفاض إىل إضافة جندوبة والية من بوهرمتة وسد راهمد بعني الثلوج
 ونابل بالكاف 94و بطربقة 104و بالقصرين س/كلم 144 للرياح القصوى السرعة بلغت كما. للبلد الغربية
  .والربمة وسليانة ومقرن قرطاج بتونس س/كلم 90و وتالة

  

 
  هكتوبسكال 500 املتوسطة الطبقة مستوى على اجلوية واحلالة البحر سطح مستوى على ومراكزه جلويا للضغط العام التوزيع -

  - احمللي بالتوقيت صباحا الواحدة الساعة على 2015 فيفري 26 اخلميس ليوم
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  « Meteosat »االصطناعي القمر صورة - 

  – حملليا بالتوقيت صباحا الواحدة الساعة على 2015 فيفري 26 اخلميس ليوم
  

  :2015 أوت شهر خالل عديةالر األمطار - ب
 سامهت 19و 18 يومي خاصة الفاعلية شديدة جوية باتتقلّ مبرور 2015 أوت شهر خالل ياجلو الوضع متيز
 والواليات الكربى تونس جبهة خاصة هامة حمليا وبكميات غزيرة مؤقتا وكانت اجلهات بأغلب أمطار نزول يف

 سجلت أن بعد احلرارة درجات إثرها على اخنفضت قوية مؤقتا رياح رافقتها الغريب جلنوببا وكذلك ااورة
  .الوسط من وأجزاء باجلنوب خاصة السابقة األيام خالل ارتفاعا

 72 أمهها وكانت الكميات حيث من متفاوتة كانت أا غري البالد مناطق أغلب على األمطار عتتوز وقد
. بقفصة 30و بالعلم 32 مبقرن، 47 عسكر، بعني 52 بطرببة، 38و عروس بن يةوال من سامل بسيدي مليمترا

 بتوزر 41.4و مبدنني مئوية درجة 41.0 بلغت حيث احلرارة لدرجات ملحوظ ارتفاع تسجيل مت وبالتوازي،
 18 ميو قياسية أرقاما الريح سرعة بلغت كما بالربمة، 44.6 املطلقة القصوى احلرارة بلغت بينما بقبلي 42.4و

 س/كلم 97و جبربة 104 س/كلم بالنفيضة، س/كلم 119 مبقرن، س/كلم 169 بـ قدرت 2015 أوت
  .بتوزر

   
  هكتوبسكال 500 مستوى على العليا وبالطبقة البحر  سطح مستوى على اجلوية احلالة -

  – احمللي بالتوقيت ظهرا الواحدة الساعة على 2015 أوت 18 الثالثاء ليوم



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Meteosat االصطناعي القمر صورة -
  - احمللي بالتوقيت مساء السابعة الساعة على 2015 أوت 18 الثالثاء ليوم 

  :2015 نوفمرب شهر خالل الشرقي باجلنوب الغزيرة األمطار - ت
 خاصة 14و 13 أيام جوية تقلبات مرور 2015 نوفمرب شهر من الثانية العشرية خالل اجلوي الوضع شهد

 105 الكميات  ألهم اليومي اموع وبلغ الكميات من هامة بأمطار مصحوبة كانت الشرقي نوباجل مبناطق
 والية من القدمية مبطماطة 32و بالزارات 56و بتوجان 58و توايت بسيدي 81و مبارث 82و بزمرتن مليمترا
 والية من بوالغ 30و السوق حبومة 31و مبليتة 38و ميدون جبربة مليمترا 40و جبرجيس مليمترا 42و قابس
  .تطاوين والية من بغمراسن 13و اجلنوبية بتطاوين مليمترا 16و مدنني

  

  
  

  العليا هكتوبسكال 500 طبقة مستوى على وكذلك حبر سطح مستوى على اجلوي للوضع حتليل -
  - احمللي بالتوقيت صباحا الواحدة الساعة على 2015 ربنوفم 14 السبت ليوم

14 



 

  

  

  Meteosat صطناعياال القمر صورة -
  - احملل بالتوقيت صباحا السابعة الساعة على 2015 نوفمرب 14 السبت ليوم

   :2015 ديسمرب شهر خالل الكثيف الضباب ظاهرة  - ج
 للبحر الغريب احلوض على اجلوي للضغط مرتفع متركز فتراته، أغلب يف ،2015 سنة من ديسمرب شهر شهد

 عادي غري مستقر جوي وضع إرساء إىل أدى مما اجلوية التقلبات ملرور قويا حاجزا مشكّال املتوسط األبيض
 نتيجة ديسمرب شهر من أسبوعني مدى على الباكر الصباح ويف الليل أثناء حمليا الضباب ظاهرة بروز على ساعد
  .القصوى الدرجات منها وخاصة نسبيا املرتفعة واحلرارة الضعيفة للرياح

  
  هكتوبسكال 500 مستوى على العليا وبالطبقة البحر  سطح وىمست على اجلوية احلالة -

– احمللي بالتوقيت صباحا الواحدة الساعة على 2015ديسمرب 19 السبت ليوم
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Nombre des actions
de MNT préventives
réalisées dans les
aéroports

Nombres des
pannes réparées au
niveaux des
aéroports

  2015 لسنة الرئيسية األنشطة .3
 صدواملراقبة الر   

 اخلاصة الشفرات لوإرسا وإعداد اجلوية العناصر رصد عمليات بتأمني املؤسساتية مهامه إطار يف املعهد اضطلع
 الرصد شبكات وصيانة تشغيل خالل من والدويل، اإلقليمي املستوى على وتبادهلا اجلوي الرصد مبحطات
  :من املتكونة
 27 ا يعمل رئيسية حمطة مدى على (اليوم طوال متواصل بشكل يشتغل منها عدد خمتصون، تقنيون 

  باملطارات، باخلصوص مركّزة) ساعة 24
 158 مناخية وأخرى 36 وعددها الفالحية باملناطق املركّزة منها البالد كامل على موزعة يةثانو حمطة 

  ،93 وعددها األمطار كميات قيس حمطات جانب إىل وحبرية
 وتوزر قرطاج بتونس اجلوي الرصد مبحطيت العليا اجلوية الطبقات رصد. 
 اخلاصة الشفرات وإرسال وإعداد جلويةا العناصر رصد عمليات بتأمني اجلوي للرصد اجلهوية الوحدات وقامت

 من املناخية املعطيات ميعوجت وتوزر قرطاج تونس مبحطيت العليا اجلوية الطبقات ورصد اجلوي الرصد مبحطات
 وإعداد للغرض منتظمة دوريات إطار يف احملطات مواقع إىل بالتنقل أو بعد عن التخاطب بواسطة احملطات خمتلف
 الرئيسية للمحطّات اليومية الرصدات جمموع وبلغ .الرئيسية احملطات مستوى على عطياتامل هلذه الفنية الوثائق
 .السنة يف رصدة ألف 200 من أكثر يعادل ما أي رصدة 550
 من وغريها املناخية واملعطيات اجلوية النشرات من اجلهوية السلط متكني على الوحدات هذه عملت كما

  .باجلهات اخلاصة اجلوية املعلومات
 اليت األعطاب متابعة على باملعهد املختصة املصاحل سهرت باحملطات، الرصد عمليات استمرارية ضمان ودف

 بلغ اليت الصيانة عمليات وإجناز االلكترونية االتصال وأجهزة اجلوية العناصر رصد أجهزة على تطرأ أن ميكن
 املتواجدة للمحطات األولوية إعطاء مع للشبكة التابعة احملطات جلميع بالنسبة وقائية 60و عالجية 20 عددها

  .التونسية باملطارات
 générateur) اجلوي للضغط مولّد واستغالل وتركيز اقتناء ،2015 سنة متّ، باملعهد التعيري ألنظمة وتدعيما

de pression)   سات لتعيرياجلوي الضغط حمس. 
  
  

  

  

  

  

  

  -2015 سنة خالل باملطارات والعالجية الوقائية بالصيانة اخلاصة للتدخالت الشهري التوزيع -

16 



 

 وقّعاتية التاجلو  
 التحذيرية والنشرات البالغات من عدد وإرسال بإعداد 2015 سنة من األوىل أشهر العشرة خالل املعهد قام

 توفري مت وقد). كثيف وضباب قوية رياح غزيرة، أمطار رعدية، سحب( عادية غري جوية ظواهر توقع عن لإلعالن
 مبوقع خاصة نشرات إىل إضافة تلفزية وأخرى إذاعية ونشرات مكتوبة نشرات شكل يف والنشرات اخلدمات هذه

  .واهلاتف القصرية واإلرساليات الصويت املوزع طريق وعن الواب
 اخلاصة والنشرات القصرية اإلرساليات الصويت، املوزع بالتلتكست، اخلاصة والنشرات اخلدمات توزعت وقد

  :التايل النحو على فواهلات

 اإلرساليات الصويت املوزع التلتكست املكتوبة النشرات اخلدمة
 حتذيرية بالغات الواب موقع حتيني القصرية

 متابعة ونشرات
 عدد

 80 4745 1825 3956 2981 8388 النشرات

  -اإلرسال طرق حسب النشرات توزيع-

  
 كما املتابعة نشرات ذلك يف مبا حتذيرية بالغا 80 ددع 2015 سنة خالل إصدار مت املاضية السنة غرار وعلى

   :التالية البيانية والرسوم باجلدول مبني هو
  

ة التوزیع الشھري لعدد البالغات التحذیری
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 اجلوية املالحة 
 الدولية للمقتضيات طبقا اجلوية املالحة لفائدة اجلوي الرصد خدمات توفري على مشموالته إطار يف املعهد عمل

 العادية اجلوية األوضاع متابعة خالل من التونسي اجلوي اءالفض كامل وعلى املطارات بكافة الشأن هذا يف
 النشرات إىل إضافة الدولية باملطارات TAF/TAFOR اجلوية للتوقعات املنتظمة النشرات وإعداد واالستثنائية

 ,SIGMET , AIRMET) الطريان سالمة على خطورة تشكل اليت اجلوية بالظواهر املتعلقة
Avertissement d’aérodrome). 

 الطريان شركات لفائدة املسداة اخلدمات بتقدمي للمعهد والتابعة باملطارات اجلوي الرصد مكاتب وقامت
  .املطلوبة باجلدوى ومسترسلة منتظمة بصفة واألجنبية التونسية
 اراإنذ وأربعمائة األلف جمموعها جتاوز اليت اإلرساليات هلذه الشهري التوزيع التالية البيانية الرسوم وتلخص

  :2015 سنة خالل
  

  
  

  
  
  
  
  



 19 

  
  

  
  

 وسرعة اجتاه بعنصري اخلاصة اجلوية للتوقعات TAF إرساليات جودة مراقبة عملية أسفرت آخر، جانب ويف
  : التالية النتائج على التونسية املطارات بأهم الرؤية ووضوح الرياح

  

  
   بعنصري اخلاصة اجلوية للتوقعات TAF إرساليات جودة-

  -الرؤية ووضوح الرياح وسرعة اجتاه
  

  .%82 التوقعات هذه جلودة اجلملية النسبة بلغت وقد

  :األخرية السنوات الثالث خالل اجلوية باملالحة اخلاصة التوقعات جودة مؤشر تطور التايل البياين الرسم ويبني
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 البحري والصيد املالحة 
 السواحل لعرض منتظمة حبرية جوية نشرات بثو بإعداد املعهد يقوم البحري، والصيد املالحة لسالمة دعما

  .قوية رياح هبوب عند خاصة البحر يف اجلوية األحوال بتدهور لإلعالم خاصة جوية ونشرات
 بـ مقارنة % 19 بنسبة تراجعا 2015 سنة خالل احملررة اخلاصة اجلوية للنشرات اجلملي العدد سجل وقد

 شهري خالل وخاصة فريقياإ ومشال املتوسط البحر وغريب باأورو جنوب على جوي مرتفع لتمركز نظرا 2014
  . النشرات هذه عدد ختفيض على وساعد مناطقنا إىل اجلوية التقلبات وصول منع يف ساهم مما وديسمرب نوفمرب

 )املفعول سارية نشرة 119و متوقعة نشرة 38 (خاصة جوية نشرة 157 إعداد 2015 سنة خالل متّ كما
  :التايل النحو على توزعت

  
 أنشطة تتعاطى اليت املؤسسات من عدد لفائدة مشخصة جوية نشرات بإعداد املعهد يقوم ذلك، على وعالوة

   :وهي حبرية

 قابس، خبليج عشتروت حقل يف تعمل اليت سرييبت شركة 
 شركة TPS قرقنة، رةيوجز صفاقس بني سرسينة حقل يف تعمل اليت 
 شركة   ENIاحلمامات، ليجخب تزركة حقل يف تعمل اليت 
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 جربة، جبزيرة الرمل ورأس السوق حومة ميناء بني البحرية الترفيهية الرحالت 
 القنطاوي، الترفيهي بامليناء البحرية الترفيهية الرحالت 
 بوسعيد بسيدي الترفيهي امليناء.    

 البيانات خدمات 
 التسويقي النشاط -

 قامت والفلكية، واجليوفيزيائية واملناخية اجلوية عطياتوامل املعلومات بتوفري املتعلقة احلرفاء ملطالب استجابة
 باملنتجات احلرفاء تزويد دف الفنية املصاحل مع والتنسيق بالتعاون املطالب هذه مبعاجلة باملعهد املعنية املصاحل

 واإلجابة، بالقبول) اشتراكات أو معطيات (احلرفاء مطالب من 641 عدد حظي وقد. املطلوبة واخلدمات
 املعهد مبقر احلرفاء ملطالب املفوترة املبالغ مجلة بلغت وقد. املطالب من لعدد أسعار كشوفات إعداد إىل فةإضا

  .دينار 128.037,657 حنو واالشتراكات
 االتفاقيات إطار يف تدخل اليت أو مباشرة املسداة اخلدمات هذه فوترة متت العمل، ا اجلاري للتراتيب وطبقا
  .  واخلاصة الوطنية واإلعالمية االقتصادية املؤسسات من عدد عم املربمة الثنائية

 من 166 عدد إىل املعهد استجاب العلمي، البحث جماالت يف الفاعلة مسامهته إىل وبالنظر آخر، جانب ويف
 عيةاجلام باملؤسسات والطلبة الباحثني لفائدة واجليوفيزيائية اجلوية األرصاد ومعلومات املناخية املعطيات مطالب

 على عالوة والباحثني الطلبة وتوجيه إلرشاد الكترونية رسالة 310 عدد على اإلجابة متت كما التونسية،
  .التربوية واملؤسسات املنظمات لفائدة للمعهد ميدانية زيارة طلب 12 عدد

 سنة خالل يةالتال األرقام تسجيل متّ والعموم، احلرفاء ذمة على املوضوعة اخلارجي االتصال ألدوات وبالنسبة
2015:   

  

  
  
  
  
   املناخية املعلومات وختزين جتميع -
 له التابعة اجلوي الرصد شبكات جبميع املرصودة املعطيات جتميع عمليات 2015 سنة خالل املعهد أمن

 اجناز يف املعتمد التونسية للبالد األول املناخي املرجع مبثابة هو الذي املناخية املعلومات بنك يف وختزينها
   :من املعطيات هذه وتتأتى. االقتصادية القطاعات خمتلف لفائدة املناخية التطبيقية دراساتال

 27 اجلوي، للرصد رئيسية حمطة   

 

 2.644.000: عدد الزائرین لموقع الواب الخاص بالمعھد  

  4.190.000: عدد صفحات الواب التي تمت زیارتھا  

  49.000: عدد زیارات الموزع الصوتي 
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 ة معطيات ( واملناخية الفالحية احملطات شبكةة يوميوساعي.(  
 قبل وتصحيحها اجود ومراقبة الثانوية للمحطات املناخية بالسجالّت املوثّقة املعطيات معاجلة متّت كما

  .املعلومات ببنك حفظها
  : املعطيات هلذه االستعماالت بني ومن

 يف اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة للوائح وفقا طربقة مبطار اجلوي الرصد حملطة املناخية اجلداول إعداد 
   ، الدولية اجلوية للمالحة اجلوية األرصاد خدمات جمال

 اجلوية لألرصاد الدائمة العربية اللجنة أقرته الذي العريب ياملناخ األطلس إعداد يف املسامهة، 
 التونسية للبالد الشهرية املناخية النشرة إعداد.  

 
 والتطوير البحث  

 'أروم' ،'ألدان' العددية النماذج من جديدة نسخ بتثبيت املدى، القصرية العددية التوقعات جمال يف املعهد، قام
  . HPاحلاسوب على عملية بطريقة هلااستغال يف الشروع قصد 'هارموين'و

  :النماذج هلذه الفنية اخلصائص التايل اجلدول ويلخص

  

 نظام إىل العناصر من العديد إضافة 2015 سنة خالل مت العددية، النماذج ومراقبة تثبت نظام تطوير وملزيد
 املتعلقة منها وخاصة لعدديةا التوقعات جلودة أفضل قراءة إتاحة قصد وذلك العددية النماذج ومراقبة تثبت

 .األمطار بكميات

  الفلك علمواجليوفيزياء (الزالزل( 
 الزالزل رصد -

 خالل أرضية رجة )79( وسبعون تسعة اجلوي للرصد الوطين للمعهد التابعة الزالزل رصد حمطات سجلت
 وقد. أضرار تسجيل دون املواطنون ا شعر رجات )06( ستة بينها من البالد كامل على موزعة 2015 سنة
 سيدي والية من الرقاب مدينة غرب نوبجب مركزها وكان رشتر سلّم على درجة  3,8قوة أشدها بلغ

  :التالية اخلارطة على الرجات هذه مواقع حتديد ومتّ. بوزيد
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   خريطة مواقع  الرجات األرضية بالبالد-
 -  2015التونسية خالل سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  الفلك علم -
  :   السنة هاته خالل تأمينها على املعهد سهر اليت األنشطة أهم من

 اجلمهورية، واليات مجيع يف اهلجرية األشهر بداية هالل رصد عملية على اإلشراف   
 هـ 1436 لسنة األوروبية املدن وبعض التونسية للمدن بالنسبة رمضان إمساكية حساب - 

 م، 2015
 واجلوامع، املساجد من دلعد القبلة اجتاه تثبيت أو حتديد  
 دورية، بصفة تطويرها و الفلك علم مبصلحة اخلاصة الربجميات مراجعة  
 التونسية، بالبالد 2015 مارس 20 يوم حدث الذي للشمس اجلزئي الكسوف ظاهرة متابعة  
 ديسمرب 21و 20 ،19 أيام جبربة التأمت اليت والفلك الفضاء لعلوم عشر الرابعة األيام يف املشاركة 

2015. 
 
 ويل التعاونالد 

 اجلوي الرصد مؤسسة بني والفين العلمي للتعاون اإلطاري االتفاق على اإلمضاء 2015 سنة بداية شهدت
 مت وقد. وتطويرها واملناخية اجلوية التوقّعات حتسني دف اجلوي للرصد الوطين واملعهد' فرنسا ميتيو 'الفرنسي

 اإلطارات من عدد متكّن  حيث ،2015 سنة بعنوان والفني لعلميا التعاون برنامج تنفيذ اإلطار هذا يف
 يتعلّق ما يف خاصة وكفاءام قدرام حتسني يف أسهمت عمل وزيارات بتربصات اإلنتفاع من واملسؤولني

 إىل ضافةباإل والبحرية، اجلوية باملالحة اخلاصة وكذا العامة العملياتية اجلوية والتوقعات الرقمية النمذجة مبجال
 األرصاد يف البحوث مبركز تكوينية تربصات يف املشاركة عرب املناخية، والتغيرات الفصلية املناخية التوقّعات

  .فرنسا -تولوز مبدينة اجلوي الرصد بقطب اجلوية
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 التكوين 
 اراتمه تنمية يف األساســي دورهو التكوين بأمهية منه وشعورا ،2015 لسنة التكوين ملخطط تنفيذا

 لفائدة التكوينية الدورات من عدد بإجناز املعهد قام واجلهوي، املركزي املستوى على األعوان وقدرات
 اإلتصال التسويق، واملالية، احملاسبة اجلودة، العمومية، الصفقات اإلعالمية، جماالت يف وموظفيه إطاراته

 34 عدد 2015 سنة بعنوان املنجزة التكوين لدورات اجلملي العدد بلغ وقد. أخرى ومواضيع واألرشيف
  :  أنّ إىل إضافة دينارا 43962.100 اجلملية كلفتها بلغت تكوينية دورة

 158 : للمشاركني اجلملي العدد  
 منتفعا 88 : تكوينية بدورات املنتفعني عدد  
 والعملة للموظفني اجلملي العدد من  %25 : املشاركة نسبة  
 يوما 93 : باخلارج التكوين أيام تساباح دون التكوين أليام اجلملي العدد.  

 متحورت تربصا 24 عددها بلغ باخلارج تكوينية ودورات تربصات يف اإلطارات من 24 عدد شارك كما
 للطريان، اجلوية التوقعات البحرية، اجلوية التوقعات املناخية، بالتغريات املتعلقة املواضيع من عدد حول

  .الكوارث وإدارة املعدات صيانة الصناعية، األقمار ومعطيات بعد عن االستشعار
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   ملحقات .4
 
 

 ولية الوطنية األحداث أهم2015 لسنة بتونس والد  

 اجلوية لألرصاد العاملية املنظمة ملؤمتر 17 الدورة يف املشاركة -
 العاملية للمنظمة عشر السابع العاملي املؤمتر أشغال يف اجلوي للرصد الوطين املعهد بتمثيل اإلطارات من عدد قام

 يف مناقشتها مت اليت املواضيع بني ومن. 2015 جوان 12 إىل ماي 25 من سويسرا-جبنيف اجلوية لألرصاد
 :الدورة هذه

 2019-2016 (للمنظمة اإلستراتيجية اخلطة وضع(،  
 الكوارث، خماطر من للحد طريق خارطة 
 املفتوحة، اناتالبي وسياسات املناخية للخدمات العاملي اإلطار  
 اجلوية، والتوقعات البيانات ملعاجلة العاملية األنظمة  
 اجلوية، األرصاد خدمات جودة وإدارة بالطريان اخلاص اجلوي الرصد 
 واملياه، بالفالحة اخلاص اجلوي الرصد أمهية 
 للمنظمة التابع املتكامل للرصد العاملي النظام دراسة" WIGOS "املعلومات ونظام 

"WIS "الصعوبات لتذليل بينهم فيما والتعاون األعضاء بني استعماالته ملتعمي .  
  

  اإلقليمية التظاهرات يف املشاركة -
  

 ضمن حضوره املعهد لسج املنظمات، هذه صلب الفاعل ولدوره والعربية اإلقليمية باملنظمات لعضويته تفعيال
  :بينها ومن التظاهرات هذه فعاليات

 اجلوية باألرصاد املعنيني األفارقة الوزراء ملؤمتر الثالثة الدورة يف املشاركة" AMCOMET-
   ،)األخضر الرأس جبزر ،2015 فيفري 14 إىل 10 من"(3
 إىل 26 من (السعودية -جدة اجلوية لألرصاد الدائمة العربية اللجنة اجتماعات يف املشاركة 

 ).2015 أفريل 29
 

 من للمعهد العام املدير السيد اختيار مت اجلوية لألرصاد لدائمةا العربية جنةللّ التابعة الفنية جاناللّ إطار ويف
 .الطريان أرصاد جلنة لرئاسة جنةللّ الفنية األمانة طرف
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 املائية واملوارد الفالحة  

   :يف باملياه اخلاص اجلوي والرصد الفالحي اجلوي الرصد جمايل يف املعهد أنشطة أهم تتمثل

 لفالحة،با اخلاصة العشرية النشرة إعداد  
 املقارنة نتائج مضامينها ومن اجلوية الظواهر وأهم املناخي الوضع حول الشهري التقرير إعداد 

 الفترة نفس مع احلالية السنة يف شهرا 12 و أشهر 6 لفترة الشهري اجلفاف مؤشر بني
 الرشيد التصرف جمال يف القرار صانعي طرف من املؤشر هذا استغالل ويتم. الفارطة السنة من
 ديسمرب شهر خالل إليه املشار املؤشر تطور التايل البياين الرسم ويبني .املائية املوارد يف

2015:  

  

 كثافة حول بدراسات تتعلق اخلاص القطاع ومن العموميني احلرفاء من عدد لفائدة خدمات توفري يتم كما
 période de) واالستثنائية الكربى األمطار لكميات العودة وفترات (courbe IDF) اهلطول

retour).  

 والنشر والتوثيق األرشيف  

   : حول 2015 سنة خالل واألرشيف الوثائق يف التصرف جمال يف املعهد أنشطة أهم متحورت

 إدارة إىل وإرساهلا للمعهد اخلصوصية الوثائق استبقاء مدد جلداول النهائية الصيغة واستكمال إعداد 
  النقل، بوزارة واألرشيف الوثائق يف والتصرف والرتاعات القانونية الشؤون
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 رسوم (تارخيية مناخية معطيات على حتتوي اليت التارخيية املراجع من لعدد وغرافيةيبيبل قائمة إعداد 
 حيث  وتصنيفها بعدها وما االستعمارية الفترات إىل عهدها يرجع) وخرائط مناخية وجداول بيانية
   مرجعا، 195 عددها بلغ
 عىن) العربية النسخة (باملعهد اخلاص الواب مبوقع الكتروين ركن إجنازطبقا اإلدارية الوثائق إىل بالنفاذ ي 

  .  2011 ماي 26 يف املؤرخ 41 عدد املنشور ملقتضيات
  



 


