
 مط طع 
 
إبتدأ برنامج  رصد حركة الطمط طل الط ارا اطعا الطكطاً مطذط طرا

ً وذلط  لطتطةطمط طة الطتطةطتطةام الط طا ط طة مطن 0202األول من يط نط ط 

امللء الطاطا طس لاطد الط.طحطثطة ح حط طت  طزحطل أي  طركطتط  الطمط طل  ط  

 مقارنطة مطم مطتط لطر الط طةكطتط  
 
ال  ل االزرق اعا الكاً قل ل جدا

ً كطاطا مط فط   ط  األ.طفطال ح  طقطد بطلطط  0221-2111لطلطرط طة  مطن 

مطقطارنطة بط  ppm  724أعلى  طركطتط  لطلطمط طل  ط  مطعطمطة وا الطكط ط  

52408  ppm    12031أغاططمطط   و 3مططتطط لططر نططرطط  الططتططار طط 

ppm   ًيط لط ط  الطكطاً املطامط طلح كطاطا أي الط طةكطتط   ط   08ُسجلت ي

 عطط طط   طط  وا الططكطط طط  حطط ططت  طط  
 
مططعططمططة لطط ططار ال يططعططتططلطط  كططاططتططةا

  3تسج ل أعلى  ركت  يً  
 
مطقطارنطة بط  ppm  921أغام  بالطةطا

52878 ppm   مت لطر نطرط  الطرط طة ح ابطجطديطر بطالطعكطر أي مطركط

ً عططكططد عططلططى  طط ططرطط ططع 2155الطذططعطط ي الططكطط ططدرولطط طط طط طة مط ططع الططكططاً 

البةنامج ب.حر ال  ل و روع  ومشروع ابج  ر ؛ إذ يحدف البةنامج إلى  عديطد  طركطتط  الطمط طل وكطاط طا ط   ط  ا ط طمطام مط  طم 

الدرالة خزل   ة  الر ثايح والتل تشال  وا الك  ، ل ار، ح ت ب، ابخرطً  على ال  ل األزرق، خش  القربة عطلطى 

خطتطتطةم ا ط طمطام 
ُ
نحر عمبة ، نحري الدندر والراد ومعمة .اذام على ال  ل الرئ ط ط طل ح أمطا  ط  مشطروع ابطجط  طر   طقطد أ

 لتةمس .ذ ة الري الكل ا ب ةعة ابج  ر  الرئ ا ة    ل ار، وم  ر ابجام ل ة و رعة ابجذ ل ة    الشذ ة الدن اح
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.كدم قاعة التدر ب باملرك   ط  يطً  ابطخطاط ط  املط ا ط  

ً الططدور  الططتططدر ططتطط ططة حطط ل  ططمطططذطط طط  نطط طططاً 12120202

املططرالططزم الططداخططلطط ططة والططتططل .ططاططلططت جططاطط ططم الططكططامططلططتططي 

باملرك ، ح ت يحدف ال  اً  إلطى إيط طاا حطلط ل مطتطفطامطلطة 

إلاار  الذ انام وا خاطذام وإ طاحطاطحطا لطلطتط طرط طع مطن قطذطل 

متععي القرار ،كاا أكد ًحباحت/عار مطعطاطد ابط طاطن 

أي ال  اً يكال عل   م  ر البةيد الصاار وال ارا ماا ياكل عال ة املتابكة و قلل ال من وابجكد كاا يقلطل مطن اطدر 

امل ارا، و  در اإل.ار  الى أن  قد    إ شاء ال  اً من قذل  ر   وحد   ق  ة املكل مام باملرك  ومن امل مم الكال بط  

    أوائل .كر أكت بر بع ل هللا تكالىح
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.ارك عدا من الذاحاتي باملرك  عطلطى رألطكط  الاط طد مطديطر عطاً مطركط  الطذطعط ي الطكط طدرولط ط ط طة  ط   طكطالط طام 

ال ر.ة اإللاحزل ة ملشروع ح كاة امل اه والا الام الركالة لتك    ال ا  اإلقتصااي والطتطكطايطس الاطلط طل 

ً، ح ت .رف ال ر.طة عثط  مط طلط  الاط طاا  اإلنطتطقطالط  282120202   القاش بادي ة كاز، امل كقد     

حان معاطد .ط ط  إارقط  قطامط طل ، بطرو ط طاط ر يطالطر عطذطاو وز طر الطري واملط ارا املطائط طة ، وكط طل وزار  الطري 

وامل ارا املطائط طة ،  والط  واليطة كاطز ، مطديطر بطكطاطة الط ةطالطة األمطر ط ط طة لطلطتط طاط طة الطدولط طة؛ مطتطة طن  طارو، املطديطر 

؛ اح عطذطدهللا قاط  الاط طد مطعطاطد، مطدراء إاارام وزار  الطري واملط ارا املطائط طة،  (DT global)القمري مل  اطة 

عدا من املؤلاام ا ختلرة ذام الصلطة ، ومطاطاطلط  ملط اروط  مشطروع الطتطا الطقطاش الط راوط ، حط طت قطدمطت ًح 

باحت/ ا اء التً  عرض     ح  ملشروع القاش ال راو  ون اً الري املتذم باملشروع كاا عطرض بطرو ط طاط ر 

ز مطن خطمطر كاط أب عذ د  باب ر أحاد تكر   بابخم ام التل  ات باملشروع، ونطاقطس ابط طثط ر املشطاةطل الطتطل  ط اجط  قطمطاع املط طاه بطالط اليطة مطن حط طت حطاطايطة مطديط طة

س اقطتطي ، رطتط ط  ثاي القاش و   ر م اه الشرب وال راعة باملشروع ، وخلصت ال ر.ة بكطدا مطن الطتط صط طام أاطاطكطا  طرور   طداط طل الطمطرق ااخطل املشطروع ،  طداط طل  ط

  دا ل أح اض التةعية مل مقة جااً وحرائر ملفس وعدا من املشارقم التل ل ت  و م خارطة طر   واف ة لت ر عاا ح 
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 مطن وزار  الطري واملط ارا املطائط طة بطالطدور الطتطفطامطلط  بطتطي ةطا طة .طرةطاء الطكطاطلط طة  
 
إياانا

اإلنتاج ة ن ات اللج ة املفلرة من وز ر الري وامل ارا املائ ة برئطالطة بطرو ط طاط ر/ 

أب عذ د  باب ر أحاد ور.ة لتق  ة الكزقام املؤلا ة بطاطشطروع حطلطرطا الط راوط ، 

وذلطط  بططعططثطط ر جططاطط ططم األطططراف املاططااططاططتططي  طط  عططاططلطط ططة اإلنططتططا  مططن مطط ارعططتططي، 

زراع تي، مك دلتي، إاار تي ومتععي الطقطرار مطن اط طفطة حطلطرطا ابطجطديطد  الط راعط طة 

و.ططركططة لطط ططر حططلططرططا ووزار  الططري واملطط ارا املططائطط ططة، حطط ططت اططد ططت الطط ر.ططة إل ططراء 

ال قاش بحدف  عاتي مؤ.رام أااء الري     املشارقم الق م ة، و ز اا  اإلنتطا  و 

 لتطعطقط ط  الطتط طاط طة اإلقطتطصطاايطة واإلجطتطاطاعط طة املط طشط ا  بطالطذطزاح 
 
اإلنتاج ة وص ال

حط طت أمطن الاط طد وكط طل الطري واملط ارا املطائط طة عطلطى نط طا  أااء قطمطاع الطري خطزل 

ً، وأكد على عدً وج ا ز اا  ألي  ر ذة  ط  املط لط  ابط طالط  0202-0202امل ل  

 عططن بططدء أعططاططال الصطط ططانططة و ططد.طط طط.ططحططا بططالططقطط طط ام بططتططار طط  األول مططن أبططر ططلح 
 
مططكططلطط ططا

و اعثت ال ر.ة    ختامكا عن  رور  وج ا أل ة مش ةكة للت ا   بطتطي .طرةطاء 

اإلنتا  باشروع حلرا ال راو  واع   ةا ة املك دلتي ب ث ر اللقاء ابجامم العي 

ً بططدار املططكطط ططدو بطط ا مططد ططس، 0200لطط ططقططاً بططتططار طط  ابططخططاطط طط  األول مططن أبططر ططل 

ح  و صاحب ذل   د.تي أعاال الص انة خزل نر  ال ً 

.طططارك بطططرو اطططتطططة/ أبططط عطططذططط طططد  بطططابططط طططر 

أحطططاططططد مططططديطططر عططططاً مططططركططط  الطططذططططعطططط ي 

الططكطط ططدرولطط طط طط ططة  طط  اإلجططتططاططاع الطط.ططحططا ططس 

ابططخططان بططاطط ططاقشططة مططعططرجططام مشططروع 

 ططاطط ططتططي إاار  مطط ططاه الططري ططططططططط الططقططاطط   طط  

الاطططط ااي، والطططططعي نطططط طططططاطططططتططططط  اططططط طططططفطططططة 

الطذططعطط ي الطط راعطط ططة بططالططتططكططاوي مططم املططكططكططد الططدولطط  إلاار  املطط ططاه  ايطط ططل  بططالططرطط ططدق 

ًح حطط ططت نططاقططس 0202لططتططتططاططبططة  02الطط ططذططتططة بططابططخططرطططً  وذلطط   طط  يططً  اإل طط ططتططي 

اإلجطتططاطاع الططتطعططديطام الططتطل واجطكططت املشطروع   ط  مططرحطلططة  ط ططرط ططعه األولطى و ططرن 

  ل م نماق  ذطيطل الطتطقطانطام واور الطقطمطاع ابطخطان  ط   ط طرط طع املطرحطلطة الطاطانط طة 

 املق ةحة للاشروعح

 تمكين إدارة مياه الري 

 بالمركز IEEEحفل توزيع جوائز  

بدع   كر اة من امل تب الت ر عي لبةملاي الشذاب الاط اا طس لطلطاط طاه  وإ ط طاء مطن 

الا د مطديطر عطاً مطركط  الطذطعط ي الطكط طدرولط ط ط طة  إلطتطثطاف املطركط  حطرطل  ط زقطم 

ج ائ  املاابقة البةم  ة التل ن اكا مكطكطد مطكط طداط طل  الط طكطربطاء و اإللط ط طةونط طام 

 رع جامكة ابطجط  طر ؛ و اط  مطكطكطد عطاملطس لط  الطكطامطام كطذطتطة   ط   ط ط ط ط  و طمط  طر 

م االم ال كطربطاء و االلط ط طةونط طام واال صطاالم و الطتطعط ل الطرقط طلح وذلط   ط  يطً  

ً،  ح ت .رف حرل ابختاً  و   زقطم ابطجط ائطر 0202لتتابة  01األربكاء امل ا   

الاطط ططد/ وكطط ططل جططامططكططة ابططجطط  ططر  ححطط ططت أمططن ابطط ططثطط ر عططلططى الططقطط ططاً بطط ططشططاطططام 

مش ةكة بتي برملاي الشذاب الا اا س للا اه و جامكطة ابطجط  طر  و مطركط  الطذطعط ي 

الك درول   ة    ل طاق  طاط طتطي الشطذطاب  ط  قطمطاع املط طاه كطاطا  ط   ط زقطم الشطكطاام 

 للررق الرائ       املاابقة ح



 

.كدم مدي ة ة لتل حطا طر  واليطة الط ط طل األبط ط  الط ر.طة اإللطاطحطزلط طة ملشطروع 

 طقط  طة الطتطصطدي لطلطجطرطاف لصطةطار الط راع والطرعطا  بطلقطلط ط  اإليطقطاا، وذلط   ط  يططً  

 بططاملشططروع 020221203ابططخططاطط طط  املطط ا طط  
 
ً ححطط ططت  ثططاطط ططت الطط ر.ططة تططكططر ططرططا

طاء  ومططفطط نططا طط  الططتططل  ططتططلططخطط،  طط  إ شططاء نطط ططاً مططذطط ططر،بطط ططاء و طط ططاطط ططة قططدرام الشططرةط

لطططلطططتطططصطططدي ملططط جطططام الطططتطططةطططتطططة املططط طططا ططط ، إلطططتطططعطططداي  لططط طططام مطططدر  لطططلطططدخطططل وإاار  

املططكططر ططةحخططلططصططت الطط ر.ططة بططكططد   طط صطط ططام مططن .ططدنططحططا اإللططكططاً  طط   ططقططدً  طط ططرطط ططع 

املشروع، كاا  ثا ت اآلل ام املق ةحة لت ص ل الذ انام املط طاخط طة   ط  وقطاطحطا مطن 

املرك  إلى املاتر دينح .طكطدم الط ر.طة حثط ر والط  واليطة الط ط طل األبط ط ، وكط طل 

وزار  الطري واملط ارا و طر ط  وحطد   ط طرط طع املشطروع ومطاطاطلط  ةطل مطن   صطةطار الط راع 

والرعاه ، املؤلاة اب ف م ة بال الية، ال راعة والةابام ، إاار  التا  ل ابخارج  

بط زار  املطالطط طة اإل طعططاايطة والطقططمطاع ابطخططان كطاططا .طارك بططالط ر.طة ابططخطذطتطة الط ططيططل 

للشراكة الكامل ة للا اه لشطرق إ طر طقط طا، و طعكطر أي مط طمطقطة الطدرالطة املاطاطحطد طة 

 معل ة الازً بال الية ح
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بالتكاوي مطم مطركط  الطذطعط ي الطكط طدرولط ط ط طة نط طاطت مط ط طاطة األغطعيطة والط راعطة 

  الطط ر.ططة اإللططاططحططزلطط ططة ملشططروع مططراقططذططة وز ططاا   (FAOالططتططابططكططة لطط مطط  املططتططعططد 

اإلنتاج ة املائ ة بللتعداً ص ر األقاار الص اع ة مرت حة املصدر، خطاططب 

الاط طد وز طر وزار  الطري واملط ارا املطائط طة بطرو ط طاطتطة/   Zoomال ر.ة عبة  ق  ة 

 أاطاط طة املشطروع  ط   ططعطديطد املاطاحطام املط روعطة ومطكطر ططة 
 
يطالطر عطذطاو مطؤكطدا

اإلنتاج ة املائط طة وإلطتطعطدامطام املط طاه ولطقطد اوطى عطذطاو املطؤلطاطام الط طط ط طة 

ذام الصلة باملط طاه والط راعطة والطذط طفطة واملط طار إلطى اإلنطعطراو  ط  اطعا املشطروع  و 

 م  اة 
 
إلى  در ب وب اء قدرام اعه املطؤلطاطام لطاطلطتطرطاا    (FAO)اوى أيثا

مططن إمططفططانطط ططام املشططروع  طط  مططراقططذططة و ططعططمطط ططر و ططعططاططتططي اإلنططتططاجطط ططة املططائطط ططة 

 Babagana Ahmedبطالاطط ااي ح كططاططا خططاطططب ابططجططلططاططة اإل ططتططتططاحط ططة ةططل مططن 

مطاطاطل الاطرطار   (Martin Lambarts)بالا ااي والا د  (FAO)ماال م  اة 

الك ل دية بالا ااي، وقد خرجت الط ر.طة بطالطكطديطد مطن الطتط صط طام  ط  مط طال 

ب اء القدرام ومراقذطة و طعطاطتطي اإلنطتطاجط طة املطائط طة والطتطل لط ف يطقطً  املشطروع 

 بت     و  ر ع أ شمت  ب اء  عليحاح 

إلططتططقططذططل بططرو طط ططاطط ر/ أبطط عططذطط ططد  بططابطط ططر مططديططر عططاً مططركطط  الططذططعطط ي الططكطط ططدرولطط طط طط ططة ماططاء اإل طط ططتططي املطط ا طط  

اح عذد هللا ال  تي  وال  والية ابج  ر  بةرض التكرف على  األ شمة والدرالام الطتطل يطقطً  بطحطا   042120202

املرك   بلعتذاره  ال راع الذعثل ل زار  الري وامل ارا املائ ة والداع  األلاا ل      عق   األمن الطةطعا طس وز طاا  

لاحلت الط  طار  بطتطقطديط  عطرض  ط  ط طحط  مطن قطذطل املطديطر الطكطاً أوفط  خطزلط  مط ط طجط طة 
ُ
اإلنتا  واإلنتاج ةح أ

املرك  الكلا ة والكال ة والدور ال ذتة    ب اء قدرام الكامطلطتطي، كطاطا إلطتطكطرض لاط طاا ط  مطعطرجطام  بطكط  

الذع ي والدرالام التمذ ق ة التل نرعاا املطركط  إ طا طة ملطا يطقطدمط  مطن  إلطتطشطارام  ط ط طة  طلط طل مطتطمطلطذطام 

قماع امل اه    الا اايحاار ال قاش حط ل أاطاط طة الطتطكطاوي والطتط طاط ط  بطتطي املطركط  وابطجطكطام ذام الصطلطة  ط  

 عطلطى جطامطكطة ابطجط  طر ؛ لطاطلطتطرطاا  الطقطصط   مطن خطبطةام 
 
إطار  ق  ةالكزقام املؤلا ة   اا بط ط.طحط  مطركط ا

 الذاحاتي  الكال ة      طتي الت   ل ج ا وإلتعداثحا  كا  ج يدرو للمزب بابجامكام، 

َثر امل روعة من قذل الكام
ُ
والطتطل  طدعط  مطكطا.طكط   لطتطيو   ختاً ال  ار     ل اح ال  تي ااخل املرك  ووق  على قاعة ال ااذ  ، معمة الرصد باملرك   ومااحام ابخ

 ووعد بدع  مال اعه املشارقم التل  عر  املكانا  على ةاال الكامل التا رح

 ورشة تقوية التصدي للجفاف  
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ً اإلجتااع الاا طس لطلطجط طة الطتط جطيطحط طة 0202لتتابة  04إ كقد بر دق .تةا  ي بادي ة ج ذ تس يً  

اإلقططلطط ططاطط ططة ملشططروع  ططقطط  ططة الططتططصططدي لططلططجططرططاف لصططةططار الطط راع والططرعططا  بططلقططلطط طط  اإليططقططاا و املططكططرف 

 بط 
 
ح ت .ارك    اإلجتااع أعثاء اللج ة اإلقل ا ة للاشروع املطكط طدو  ط   .DRESS-EAإختصارا

الذ ت عذد الرحان وك ل وزار  الري و امل ارا املائ ة و برو  اتة ي    عطذطد هللا قاط  هللاح  طاطاطلطت 

أاداف وأج د  اإلجتااع  ط  مطراجطكطة و طقطديط  الطتط جط ط  اإللط طةا ط طذط  لطتطعطمط طر و ط طرط طع األ شطمطة 

الر  ة للاشروع، مراجكة و قدي  الت ج   بشدي التقدً ا  رز    خمطر عطاطل املشطروع الاط ط  طة 

ً على مات   الدول األربكة امل رع  يحا املشروع  الا ااي، ج طذط تطس، 020220202والتقار ر لكاً 

ا  مشروع إقلط ط طل  DRESS-EAح ابجدير بالعكر أي مشروع 020220200ك   ا، ي غ دا  و  قدي  الت ج   وال  ر    امل ا قة على خمة الكال الا   ة ومت ان ة الكاً 

عطلطى املاطتط   اإلقطلط ط طل بط ط طاطا يطقطً    (GWP-EA)والشراكة الكامل ة للا اه لشرق إ ر ق ا   (OSS)يا ل  ص دوق الت    مم امل ار و  رعه مرصد الااحل و الص راء 

اب اب  ازام الصةتة  والطرعطا  أص بت ر عه على املات   ال طيل مرك  الذع ي الك درول   ة ب زار  الري وامل ارا املائ ةح ح ت يحدف املشروع  إلى ز اا  قدر  امل ارعتي 

 على الصا ا  د معاطر تةتة امل ار و بشفل رئ   ل  ل  املتكلقة بابجراف وذل  من خزل إ شاء أن اة إنعار مذ ر م الذةح  

بص ذة وحدتس اإلعزً بارك  الذع ي الك درول   ة وإعطزً الط زار  بط امطد طس زار 

خزل الشكر املام ل و د إعزمس مطن وزار  الطري واملط ارا املطائط طة بطابطخطرططً  مطذطا طس 

رئالة ال زار  ب امد س الةرض من ال  ار  ال قط ف عطلطى الطتطكطديطام الطتط  صطاحطذطت 

املشارقم املرو ة بالا ااي    الر ةام الاابقة و رور   ط عط طة أصط طاب املصطلط طة 

من األ رار امل ة ذة عل  التكديام بطد.طفطالطكطا ا طخطتطلطرطة، إ طا طة إلطى عط ط  ابطجطكطد 

املطذططعول مططن إارا  الطري بطاططشططروع الططراططد الطط راوطط   طط   صططر طط   طط ططثططاي اططعا الططكططاً 

والعي إجتا  مدي ة الراو واآل ار التل خلركا من امطار ، كطاطا وقط  الطرطر ط  خطزل 

ال  ار  على ن ا  امل ل  الااب  ومدي اإللتكدااام لطلطاط لط  الشطتط ي الطقطااً، 

 .الت ابج لة لقطاءام مطم مط اروط  ومط اططيطل مشطروع ابطجط  طر  والطراطد حط طت 
 
أيثا

أ.ططااوا بططالططدور الطط ططذططتططة الططعي  ططقططً  بطط  وزار  الططري واملطط ارا املططائطط ططة  طط   طط  ططتططة املطط ططاه 

للط راعطة وحطاطايطة املط اططتطي مطن مطعطاططر الطرط طثطانطام ح  طعطلطلطت الط  طار  لطقطاءام مطم 

مدراء اإلاارام بال زار  بةرض التكرف عل  مكاً وإختصاصام اإلاارام ا ختلرطة 

 وع    شاطاتحا ح

 

 با الذة وااع زمزئح  الدكت ر/ خالد ال  ر علط  و 
 
أعد الكاملتي باملرك  حرز

ماطاعطد بطاحطت/ عطاطاطاي ألطامطة عطبطةوا مطن خطزلط  أطط طب األمط ط ططام بطالططتط  ط طط  

،  و طعكطر أي ا/ خطالطد الط ط ر 
 
 مط  طقطا

 
  وعال ا

 
 علا ا

 
والاداا متا تي لك  ماارا

بط ط طط ط طا ملطد   ططز طة أعط اً، كطاططا   ICPACغطاار الطذطزا   ط  رحطلطة عطاططل بطاط ط طاططة 

بتكت ًح ب /عاااي ألامة ل  ل ارجة املاجاتتة بط طةكط طا ، وكطًر املطديطر الطكطاً 
ُ
أ

للارك  برو اتة أب  عذ د  باب ر والبةو  اتة ي    قاط  هللا  ا ط طتطرطس بطحط  

 لطكط   ط  
 
  عةار ة مص  بة بدط ب الفلاام وأرقكا  ف ي ل دا

 
بتال اك  اروعا

 وأكط طة 
 
رحلاح  امل  قة إي .اء هللا على أمطل عط اتطحط  لطلطاطركط  واط  أعطلطى مطر طذطة

 وبصتة  ح 
 
 خبة  وعلاا

 زيارة وفد اإلعالم  


