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26. أفضل             جوية توقعات أجل من خبراتها وتثمن تتبادل دولة

يوم      قرر   2020نوفمبر  27في تحسين         26، قصد بينهم التعاون تعزيز الجوية للرصاد وطني مركز
     . الجوية         الرصاد عالم يكون وبذلك لمجتمعاتهم أفضل خدمات تقديم و المدى قصيرة الجوية التوقعات

يعتبر        و تاريخه في جديدة صفحة يفتح الشأن   المعاصر هذا تعميق      في لمزيد الوقت حان قد أنه
      . في        الستمرار من سيمكن ما هذا للمجتمع ممكن دعم أفضل وضمان التعاون مجال وتوسيع

عموما         المجتمع رفاهية ودعم والممتلكات الرواح حماية في مختلف   .المساهمة خدمات وستساعد
تطويرها    يقع التي عموم المراكز الجوية        ، بالوضاع المتعلقة المخاطر تأثير من التخفيف المواطنين

أفضل          بشكل بلداننا في والممتلكات والقتصاد والصحة الحياة جانب على في   إلى السلطات دعم
. المناخية     التغيرات مع خدماتها تكييف

استخدام                  ذلك في بما الجوية الرصاد مجال في التعاون في طويلة تقاليد أوروبا لدى أن حيث
بالرصاد           الخاصة الصناعية القمار لستغلل الوربية المنظمة خلل من الصناعية القمار

.   EUMETSAT الجويية يقيوم           كميا المنظمية نفس طرييق عن الخيرى الرصيد عملييات تنسييق يتم كميا ،
الجوية    للتوقعات الوروبي .  ECMWF  المركز المتوسط     للمدى عددية توقعات بإنتاج

العالية          الجغرافية الدقة ذات المدى قصيرة العددية التوقعات التي    هي ،إن الساسية المهام من
ضمن   .   تندرج قد         و الوطنية المراكز قبل من المقدمة الجوية الرصاد المراكز   تعاونت خدمات هذه

الثمانينيات  . منذ القليمية      التحادات من العديد خلل من

لشراكة           التأسيس و الندماج التحادات هذه من ثلثة قررت فريد     أكبرواليوم تعاون إلى أدى مما
من     متكون النطاق .      26وواسع تطوير      على مًعا الدول هذه وستعمل إفريقيا وشمال أوروبا في دولة

في              الحاصل التطور واستغلل لمسايرة جديدة خوارزميات و نماذج خلل من الجوية التوقعات علوم
العملقة    الحواسيب ال مجال من         ذات الكبير العدد استغلل حسن كذلك و المرتفعة الحسابية قدرتها

حاليا  والمعطيات البيانات  . المتوفرة دقة         أكثر جوية توقعات أجل من ذلك كل ،

 . موحد               و مشترك عددي لنموذج والتطوير البحث وتقوية تعزيز على الجديدة الشراكة هذه ستعمل
مرة               كل في يتم و الوطني المستوى على العددية التوقعات وإنتاج النماذج تشغيل وسيظل هذا

. المشترك               التحالف في تطويرها تم التي التحسينات مع بانتظام الدقيقة و المعقدة النماذج تحديث

الجوية          التوقعات تحسين بتسريع سنقوم ، المشتركة جهودنا خلل .من


