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ى
مصطف مدبول ،رئيس مجلس الوزراء ،اليوم ،مراسم توقيع بروتوكول تعاون ى
بي وزارة
شهد الدكتور
ي
ى
المدن؛
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والهيئة العامة لألرصاد الجوية المرصية التابعة لوزارة الطيان
ي
مشوعات ر
بشأن تنفيذ ر
االصطناع ".
مشيكة لحلول تكنولوجية قائمة عىل تقنيات "الذكاء
ي
ووقع عىل بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي ،نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،واللواء
جوي ،هشام حسن طاحون ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لألرصاد الجوية ،بحضور الدكتور عمرو
ى
المدن .
طلعت ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والطيار محمد منار عنبة ،وزير الطيان
ي
وقال الدكتور عمرو طلعت :إن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لديها خطة لتنفيذ عدد من
المشوعات مع "الهيئة العامة لألرصاد الجوية المرصية" خاصة ر
ر
المشوعات ذات الصلة باالستعداد
ى
االصطناع" الذي أصبح عامال أساسيا يف
للكوارث الطبيعية والتغيات المناخية ،من خالل تقنيات "الذكاء
ي
التنبؤ بحاالت الطقس ،إذ يمكنه التنويه بهطول األمطار الغزيرة ،واألعاصي ،والعواصف الرملية.
ى
لليوتوكول يتمثل يف تفعيل دور أدوات تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء
وأوضح أن الهدف
الرئيس ر
ي
ى
ى
للمهتمي باألرصاد والتنبؤات الجوية واالعتماد عىل
رئيس يف تطوير الخدمات المقدمة
االصطناع كمحرك
ي
ي
ر
ى
نظم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات ،لتقديم خدمات للمتعاملي هدفها إتاحة الخدمات الكيونيا مع
تذليل العقبات التكنولوجية .
ى
المدن أن الظواهر الطبيعية لم تعد ر
ميوكة للصدف واالحتماالت ،بل يتم
من جانبه ،أكد وزير الطيان
ي
دراسة األسباب الكامنة وراء نشوء وحدوث هذه الظواهر ،ودراسة اآلثار الناشئة عن حدوث مثل هذه
ى
الظاهرة وكيف تؤثر عىل الكون ،الفتا إل أن هذه التنبؤات تساهم يف مساعدة كافة الجهات بالدولة عىل
أخذ االحتياطات الالزمة لمجابهة مثل هذه الظواهر.
ر
الت يواجها كوكب األرض ،وبما أن تقنية
وأضاف :التنبؤ بأوضاع المناخ ومتغياته ،هو أحد ر
أكي التحديات ي
ى
االصطناع" أصبح لها تأثي كبي وتدخل يف جميع المجاالت ،بحيث بات بإمكان "الذكاء
"الذكاء
ي
ى
ر
الت يخوضها العالم يف مواجهة تقلبات الطقس
ا
الصطناع" أن يوفر وسائل مناسبة لكسب المعركة ي
ي
المستمرة.

ى
المدن،
وه إحدى الجهات التابعة لوزارة الطيان
ولفت إل أن "الهيئة العامة لألرصاد الجوية المرص
ي
ية" ي
ً
ى
تلعب دورا محوريا يف حماية األرواح والممتلكات نظرا لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها مراقبة التغيات
الجوية والتنبؤ بالطقس ،وهو األمر الذي له تأثيات مهمة عىل جوانب الحياة اليومية وصحة االنسان
وسالمة المالحة الجوية والبحرية ،وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالطقس والمناخ للعديد من قطاعات
المحىل
الدولة ،كما تقوم الهيئة بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة باألرصاد الجوية عىل المستوي
ي
والدول.
واإلقليم
ي
ي
وبموجب االتفاق ،سيتم تطوير تطبيق للهواتف الذكية )  ( iOS , Androidلتقديم خدمات الهيئة العامة
ى
ى
ى
واإلنجليية ،لعرض تنبؤات دقيقة وآنية مع تنبيهات
باللغتي العربية
للمواطني ،مدعوما
لألرصاد الجوية
ى
الذك
اف ،وكذا تطوير تطبيق لمعالجة المستندات والتعرف
الطقس
ي
القاس بناء عىل الموقع الجغر ي
الضون ي
ي
) ( OCRلرقمنه السجالت القديمة للحصول عىل نسخة قابلة للتعديل والنسخ مما يسهل التعامل
ى
واالستفادة من البيانات المحفوظة يف هذه السجالت .
ويشمل بروتوكول التعاون أيضا تطوير تطبيق واجهة برمجة)  ، ( APIيوفر بيانات الطقس التاريخية
عي واجهة برمجة سهلة االستخدام ومحددة من خالل ر
العشات من مقاييس
وبيانات التنبؤ طويلة المدى ر
االصطناع الجغرافية المكانية للتنبؤ
الطقس ،وتطوير منصة باستخدام تكنولوجيا تطبيقات الذكاء
ي
بالتغيات المناخية المرتبطة بالفيضانات.
ى
ى
ووفقا لالتفاق الموقع ى
الطرفي ،سيتم تطوير وميكنة نظم وإجراءات العمل يف الهيئة العامة لألرصاد
بي
الجوية فيما يخص منظومة الرصد ،ومنظومة إعداد البيانات ،ومنظومة الصيانة ،فضال عن توفي البنية
األساسية الالزمة ر
للمشوع من استضافة وأجهزة ومعدات وخطوط ربط وخالفه.

