
 

 بٝإ اعالَى

  ايٛشزاء دلًظ زئٝظ -  امساعٌٝ غسٜف/  املٗٓدع ايطٝد  َٔ نٌحتت زعاٜة 

،   ايعًُى ٚايبشح ايعاىل ايتعًِٝ ٚشٜس -  ايػٝشى اغسف/  ايدنتٛز ،األضتاذ

زئٝظ داَعة دَٓٗٛز  عكد املًتكى ايدٚىل  –االضتاذ ايدنتٛز/ عبٝد صاحل 

) ايبشح ايعًُى ٚايتُٓٝة املطتداَة يًُٛازد املائٝة  عٓٛإبايجاْى يًُٓاخ ٚاملٝاٙ 

و مبكس َعٗد إعداد ايكادة ، ٚذي 2016ْٛفُرب  24-23مبصس ( فى ايفرتة َٔ 

 . بدَٓٗٛز ايرتبٜٛني

زئٝظ دلًظ ايتعإٚ ايعسبى  –االضتاذ ايدنتٛز / ذلُٛد أبٛ شٜد عطٛز 

ٚشٜس  -يًُٝاٙ ٚشٜس املٛازد املائٝة األضبل ، االضتاذ ايدنتٛز/ سطاّ املػاشى  

ذلافظ ايبشرية ،  –ضًطإ عًى ايدنتٛز/ ذلُد  املٛازد املائٝة ٚايسى األضبل،

االضتاذ ايدنتٛز/ إمساعٌٝ  ،ْائب احملافظ  –، ايطٝدة املٗٓدضة / ْادٜة عبدٙ 

ٚايٓكابٝة  َٔ ايكٝادات ايتٓفٝرٜة ٚايػعبٝة يفٝفَٚكسز املؤمتس  –عابد 

 ايهًٝات ٚعدد َٔ ايطًبة ٚايطايبات باجلاَعة .  ٚايطادة عُداء ٚٚنالء

 ِ ـــــايكسإٓ ايهسٜ َٔ بايطالّ ايٛطٓى ثِ تالٚة َبازنة آلٜات املًتكىافتتح 

ٚايتأنٝد ٚقد اضتٌٗ أ.د/ زئٝظ اجلاَعة نًُت٘ بايرتسٝب بايطادة احلطٛز 

فاملاء ( ٝاٙ تطاٚى سٝاٙ املفكطسة )اْعكاد ٖرا املًتكى احلٝٛى عًى أُٖٝة 

ضسٚزة حلٝاة اإلْطإ ٚاحلٝٛإ ٚايٓبات ٚايتشدٜات ايتى تٛاد٘ َصس فى ٖرا 

داَعة  إٔ، َٚٔ َٓطًل اجملاٍ جيب ايتعاٌَ َعٗا نكطٝة أَٔ قَٛى 

َٔ إْعكاد ٖرا  دَٓٗٛز داَعة بال أضٛاز ٚخادَة يًُذتُع فهإ َٔ البد

املًتكى ايجاْى يًٛقٛف عًى نٝفٝة َٛادٗة ٚضد ايعذص فى املٝاٙ ، َػريًا إىل 

أُٖٝة دٚز ايبشح ايعًُى فى اجلاَعة نبٝت خربة ملعاجلة ٚتكًٌٝ تًو 

 ايفذٛة بني َاٖٛ َتاح َٚا ٖٛ َطتٗدف.

نُا أغاد ايطٝد ايدنتٛز/ ذلافظ ايبشرية ظٗٛد داَعة دَٓٗٛز يدعُٗا 

تًو اجلٗٛد املتُٝصة فى خدَة احملافظة ٚايتى تعد   ايدائِ خلدَة اجملتُع 

َٔ أنرب احملافظات ايصزاعٝة عًى َطتٛى اجلُٗٛزٜة سٝح تصٌ ْطبة 

ٗا انجس َٔ بػٓتاد% مما دعًٗا ضًة غراء ايديتا 70األزاضى ايصزاعٝة بٗا إىل 



% َٔ اخلطسٚات ٚايفانٗة ، مما ٜطتًصّ تٛفري نٌ قطسة َٝاٙ ٚاضتػالهلا 50

، ٚأغاز ضٝادت٘ إىل إٔ ٜتِ إضتدداّ َػسٚع ايسى املطٛز اإلضتػالٍ األَجٌ 

% سٝح ٜٗدف إىل تٛفري َٝاٙ ايسى  20ٚايرى ٜصٜد َٔ اإلْتاز ايعاّ بٓطبة 

 يهٌ األزاضى ٚاحلفاظ عًٝٗا َٔ ايتًٛخ.

َدٜس اجلٛدة باملعٌُ املسنصى  –ثِ أيكى ايدنتٛز/ عبد احلُٝد صكس 

يتهٓٛيٛدٝا املٝاٙ ٚايبٝئة بهًٝة ايعًّٛ  ذلاضسة بعٓٛإ ) ايسؤٜة ٚايتشدى 

( تٓاٍٚ فٝٗا َا قاَت ب٘ اجلاَعة َٔ إْػاء َسانص ذات طابع خاص خلدَة 

ّ خدَات٘ َٚٔ اُٖٗا َسنص تهٓٛيٛدٝا املٝاٙ ٚايبٝئة ٚايرى ٜكداجملتُع 

ايبشجٝة ٚاإلضتػازٜة ٚايتأًٖٝٝة فى دلاٍ َعاجلة املٝاٙ، حتًٌٝ رلتًف 

سٝح   (ICS – 5000)،    ( GC – MS)عٝٓات املٝاٙ ٚايرتبة باضتدداّ أدٗصة 

ٜٗدف املسنص إىل تكدِٜ ْتائر دقٝكة يًذٗات املطتفٝدة ٚإَداد ضٛم ايعٌُ 

ملؤًٖة عًًُٝا ، ٚنريو إعادة احملًى ٚاإلقًُٝى بايهٛادز ايبػسٜة املدزبة ٚا

تدٜٚس املدًفات ٚحتٌٜٛ قؼ األزش إىل ضًًٝٝٛش ميهٔ إضتدداَ٘ 

نُٓتذات نُٝٝائٝة َفٝدة طبكا يربٚتٛنٍٛ ايتعإٚ فى األطًظ 

 اجلٝٛنُٝٝائى .

ٚفى نًُت٘ أند االضتاذ ايدنتٛز/ سطاّ َػاشى عًى اُٖٝة ايبشح 

ٚحتًٝة َٝاٙ  بأْٛاع٘ايتًٛخ ايعًُى ٚتطٜٛسٙ ملعاجلة املٝاٙ ٚمحاٜتٗا َٔ 

 –ايبشس ٚتسغٝد اضتٗالى املٝاٙ َٔ خالٍ تطافس اجلٗٛد بني نًٝات ) ايعًّٛ 

 _اإلْتاز احلسبى  –ايسى  –ايصزاعة( ٚبٝٓٗا ٚبني ٚشازات ) اإلضهإ  –اهلٓدضة 

 ايبٝئة ( يٛضع إضرتاتٝذٝة َٛسدة يًدسٚز َٔ ايفكس املائى .

نتٛز / ذلُٛد أبٛ شٜد إٔ َصس تٛاد٘ ٚفى ضٝام َتصٌ أند االضتاذ ايد

ْدزة َائٝة غدٜدة َع إخنفاض سصتٗا املائٝة مما دعٌ ٚشازة ايسى تتذ٘ إىل 

( يٝصبح ٖرا 2050اإلجتاٙ ايعاملى ٖٚٛ املٛازد املائٝة ايػري تكًٝدٜة فى خطتٗا )

) إعادة اضتدداّ َٝاٙ  ٗرا اإلجتاٙاإلجتاٙ عًى أٚيٜٛة بساَر ايٛشازة ٜٚتطُٓ

قبٌ ايصشى ٚايصزاعى ٚايصٓاعى( ٚالبد َٔ تٓكٝة َٚعاجلة تًو املٛازد  ايصسف

اضتدداَٗا ،باإلضافة إىل ايتأنٝد عًى إعادة حتًٝة َٝاٙ ايبشس ٚايتٛضع فى 

َٔ ْطبة  حتٜٛ٘حتًٝة املٝاٙ اجلٛفٝة خاصة فى َٓاطل مشاٍ ايديتا ملا 

 .نبرية َٔ املٝاٙ اجلٛفٝة املاحلة 



ضسٚزة ايعٌُ بايتٛصٝات اند ايطادة ايٛشزاء فى نًُاتِٗ  عًى ٖرا ٚقد 

 اآلتٝة يًُطاُٖة فى سٌ تًو ايكطٝة  ٖٚى :

  ٌٝٓايتعإٚ َع دٍٚ سٛض ايٌٓٝ إلْػاء زابطة جلاَعات دٍٚ سٛض اي

 يًتعإٚ فى ٖرا اجملاٍ .

  تٛسٝد اجلٗٛد بني دٗات ايبشح ايعًُى ٚايٛشازات ٚاجلٗات املعٓٝة فى

 يٛضع إضرتاتٝذٝة َٛسدة يًدسٚز َٔ ايفكس املائى . دلاٍ املٝاٙ

 . َٛادٗة رلاطس ايتًٛخ فى َصس 

 . َٛادٗة ايتػريات املٓاخٝة ٚاثسٖا عًى مشاٍ ايديتا 

  ٘إجياد األدٗصة ايفٓٝة ٚايتعسف عًى َصادز ايتًٛخ ٚسذُ٘ َٚٛادٗت

 .ايتًٛخ ٖرا ايتى تتعاٌَ َع 

 23/11/2016حتسٜسًا فى :       


