
 تعز�ز القدرات الوطنية �� إدارة املياه لالهيئة الوطنية للنفط والغاز �� البحر�ن و �عاون املركز الدو�� للزراعة امل�حية 

 

  (ICBA)امل�حية ضافر املركز الدو�� للزراعة  – ٢٠٢١ يوليو  ٠١د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة، واملنامة، مملكة البحر�ن،  

�� مملكة البحر�ن جهودهما لتعز�ز القدرات املؤسسية �� مجال إدارة املوارد املائية  (NOGA)والهيئة الوطنية للنفط والغاز  

 . املت�املة �� مملكة البحر�ن

 

أبرم إكبا والهيئة الوطنية للنفط والغاز اتفاقية �� هذا الصدد خالل اجتماع اف��ا��ي استضافتھ الهيئة الوطنية للنفط والغاز  

 . ٢٠٢١يونيو  ٢٤�� 

 

ناصر سلطان السو�دي، الرئيس    السيد  سعادةو وقع االتفاقية �ل من الدكتورة طر�فة الزعا�ي، املدير العام باإلنابة إلكبا،  

 التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك بحضور العديد من الشر�اء وأ�حاب املص�حة.

 

مجلس املوارد املائية. ويعد مجلس املوارد املائية،   دور سيقدم إكبا بموجب هذه االتفاقية الدعم الف�ي لأل�شطة ا�جار�ة لتعز�ز  

يرأسھ   الوز   نائبالذي  آل خلفيةرئيس  بن عبدهللا  الشيخ خالد  البحر�ن  راء معا��  ، وهو جهاز وزاري مش��ك ع��  �� مملكة 

هذه   بموجب  األ�شطة  وستعمل  وتنفيذها،  املياه  سياسة  إعداد  تنسيق  عن  مسؤول  ا�ح�ومة   �� الوزراء  مجلس  مستوى 

 .موارد املياه �� مملكة البحر�ن�� إدارة  االتفاقية ع�� توسيع نطاق وظائف مجلس املوارد املائية و�عز�ز دوره

 

 

إن ال��امنا العميق بمسؤوليتنا  و�عليًقا ع�� االتفاقية، صًرحت الدكتورة طر�فة الزعا�ي، املدير العام باإلنابة إلكبا بما ي��: "

ا ضرور�ة لتحقيق األمن املائي، و�تمثل �عد  عل��ا،وا�حافظة تجاه املياه، وكفاءة استخدامها  
ً
�� تطبيق    جوهر األمر شروط

األساس لالستخدام   لما �ش�هو  اإلدارة املت�املة ملوارد املياه لتحقيق التوازن الشامل ب�ن الطلبات املتنافسة ع�� املياه، و 

 "   .املستدام ملوارد املياه لتلبية االحتياجات ا�حالية واملستقبلية

 

�سعدنا توقيع هذه االتفاقية مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز للمساهمة �� جهود مملكة  “وأضافت الدكتورة طر�فة الزعا�ي: 

�� مجال اإلدارة  . حيث يمتاز املركز بجهود تنمية القدرات تكيف مع �غ�� املناخمالبحر�ن املستمرة لتطو�ر قطاع مياه  

 " .املت�املة للموارد املائية 

 

اململكة  العالقات ب�ن    مدى عمق   الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز سعادة السيد ناصر سلطان السو�دي ح  وأو�

الشقيقة  و  املتحدة  العر�ية  اليوم ،  ةش��كم  تار�خيةروابط  بتر�طهما  مدى  ، و �� مختلف االزماندولة اإلمارات  اع��ازنا  ومدى 

 يحتذى بھ؛    أصبحوابأشقائنا �� دولة االمارات بأن  
ً
�� تطو�ر هذه العالقات إ�� أق��ى مدى من  اليوم  البلدين  ورغبة  نموذجا

 التنمية املستدامة. اهداف تسريع خطى لالت�امل والتشاور، 

http://www.biosaline.org/
http://www.noga.gov.bh/noga/


عت هذه االتفاقية �� سياق تطو�ر قطاع املياه �� اململكة، حيث �شمل نطاق املشروع بناء القدرات  : " سعادتھ  و�دوره، صّرح  ِ
ّ
ُوق

) والذي سيساهم �� �سهيل إدارة موارد املياه ك�ل  IWRMؤسسية ملوظف�ن القطاع ا�ح�ومي �� اإلدارة املت�املة ملوارد املياه (امل

 " وال�ي �عت�� شبكة واحده مت�املة

األو�� ستشمل تقييم   ع�� مدار ثمانية عشر شهًرا. و�نقسم العمل �� املشروع إ�� مرحلت�ن املرحلة سيتم تقديم خدمات إكبا

إعداد الوثائق  -بالتدر�ب؛ واملرحلة الثانية  قدرات اإلدارة املت�املة للموارد املائية واحتياجا��ا ووضع خطة تنفيذية للبدء

) وجميع  WRM) ووحدة إدارة موارد املياه ( WRC�جلس املوارد املائية (  �ياالس��اتيجية للتدر�ب ودراسة وتطو�ر الوضع القانو 

 العالقة.  ا�جهات ا�ح�ومية ذات 

 

عت هذه االتفاقية �� سياق �عز�ز القدرات املؤسسية لإلدارات ا�ح�ومية �� البحر�ن لتنفيذ اس��اتيجيات التكيف مع �غ��   ِ
ّ
ُوق

 املناخ �� جميع أنحاء قطاع املياه.

 

و�تمثل الهدف الشامل �� تزو�د املؤسسات ذات الصلة بالوسائل الالزمة لرصد املوارد املائية وتقييمها؛ وتوليد املعلومات  

 واملعرفة باستخدام األدوات والنماذج التحليلية ذات الصلة؛ وتقديم األدلة لدعم عمليات صنع القرار. 

 

از �� جزء من مشروع �عنوان "��يئة بيئة مواتية إلدارة الطلب ع�� املياه"،  و�عد الشراكة ب�ن إكبا والهيئة الوطنية للنفط والغ

 الذي يدعمھ صندوق املناخ األخضر وتنفذه ح�ومة مملكة البحر�ن من خالل الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 

 

 ### 

 نبذة عن إكبا

الزراعية التطبيقية �� العالم مع ال��ك�� ع�� املناطق الهامشية  �عد املركز الدو�� للزراعة امل�حية (إكبا) مركًزا فر�ًدا للبحوث 

مليار �خص، وهو ُيحدد ا�حاصيل والتقنيات و�خت��ها وُ�قّدمها وال�ي تتسم بكفاءة   ١٫٧حيث �عيش ما يقدر بنحو  

ة وندرة املياه وا�جفاف،  استخدام املوارد وذكية فيما يتعلق باملناخ وتتناسب �ش�ل أفضل مع مختلف املناطق املتأثرة بامللوح

 حول العالم.
ً
 ويساهم إكبا من خالل عملھ �� �عز�ز األمن الغذائي وسبل العيش لبعض ا�جتمعات الر�فية األشد فقرا

www.biosaline.org 

 

 والغاز الهيئة الوطنية للنفط وحدة إدارة بموارد املياه ب نبذة عن

ا��   البحر�ن، ا��جاما مع توج��ات جاللة امللك حمد بن عي��ى آل  �عمل الوحدة  �� مملكة  املياه  �عز�ز مرونة املناخ لقطاع 

موارد اململكة    إدارةالرامية إ�� رسم السياسات واالس��اتيجيات املائية ��دف    ٢٠٣٠خليفة حفظھ هللا ورعاه ورؤ�ة البحر�ن  

و�� ش�ى القطاعات، و�ما يتوافق مع التوجهات   االستخدامات  مختلف  املث�� ��   وضمان حسن استغاللها  إدارة مت�املة  املائية

 العاملية، والتكيف مع �غ�� املناخ.

. 

http://www.biosaline.org/


 لالستفسارات ال�حفية:

 

 إكبا

  ٥٥ ١٣٧  ٨٦٥٣أو االتصال ع��  s.rather@biosaline.org.ae، د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة: ر، إكباذ ي را �السيد/ شوكت ن

٩٧١ + 

 وحدة إدارة موارد املياه  -  الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

   ١٧٣١٢٦٧٦تصال ع��أو اال halkhater@wrm.bh املنامة ، مملكة البحر�ن :   حمده محمد ا�خاطر ، \اآل�سة 
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