الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
شئون األرصاد
المركز اإلق ليمي لمراقبة الجف اف واإلنذار المبكر

اإلصدار السابع والعشرون

أوالً  -تـوقـعـاث درجـاث احلرارة :
٠زٛلغ اٌّشوض اإللٌٍّ ّٟ١شالجخ اٌغفبف ٚاإلٔزاس اٌّجىش ٚثٕبء ػٍ ٝرؾٍ١الد
ِخشعبد إٌّبرط اٌؼذد٠خ ٌٍزٛلؼبد اٌفصٍ١خ اٌؼبٌّ١خ ثّش١ئخ هللا رؼبٌ ٝخالي

ص١ف ٘زا اٌؼبَ :
 -/1اؽزّبٌ١خ اسرفبع دسعبد اٌؾشاسح أػٍ ِٓ ٝاٌّؼذالد اٌغٕ٠ٛخ ػٍ ٝششق
ٚٚعػ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚعٕٛة اٌؼشاق ٔز١غخ إلِزذاد ِٕخفط
إٌٙذ اٌّٛعِّّ ٟب ٠إد ٞئٌ ٝئصبسح األرشثخ ٚاٌغجبس ٚؽذٚس ثؼط
اٌؼٛاصف اٌزشاث١خ ػٍ ٝرٍه إٌّبغك.

* رزؼشض إٌّبغك اٌغبؽٍ١خ ٌغٕٛة ٚٚعػ اٌجؾش األؽّش ٌألرشثخ اٌّضبسح
ٚاٌغجبس خالي عبػبد إٌٙبس ِغ رذٔ ٟفِ ٟذ ٜاٌشؤ٠خ األفم١خ اٌز ٟلذ

رإصش ػٍ ٝلطبع إٌمً ٚوزٌه ػٍ ٝاٌّصبث ٓ١ثأِشاض اٌغٙبص اٌزٕفغ.ٟ
* رضإِب ِغ اسرفبع دسعبد اٌؾشاسح ٠زٛلغ اسرفبع اٌشغٛثخ إٌغج١خ ػٍٝ
األعضاء اٌغبؽٍ١خ ٌٍخٍ١ظ اٌؼشثٚ ٟاٌشش٠ػ اٌغبؽٍ ٟاٌّّزذ ِٓ ٚعػ اٌجؾش
األؽّش ؽز ٝعٕٛثٗ ِّب ٠غجت اٌشؼٛس ثبإلؽغبط اٌّزضا٠ذ ثبإلس٘بق ٚاٌزؼت
ٚاٌع١ك.

 -/2اؽزّبٌ١خ ئسرفبع دسعبد اٌؾشاسح ػٓ ِؼذالرٙب ػٍ ٝوال ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ
اٌٛالؼخ ثششق  ٚعٕٛة اٌجؾش األث١ط اٌّزٛعػ  ,دٚي اٌمشْ األفش٠مٟ
ثبإلظبفخ ٌألعضاء اٌٛعط ٚ ّٓ١ٌٍ ٝاٌشّبٌ١خ ٌٍؼشاق.
* ػٛاصف رشاث١خ ػٍ ٝعٕٛة اٌؼشاق  ,اٌى٠ٛذ  ,ششق ٚٚعػ اٌٍّّىخ

اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ  ,عٕٛة ٚٚعػ ٌ١ج١ب  ٚاٌغضائش.
 -/3رى ْٛدسعبد اٌؾشاسح ؽٛي ِؼذٌٙب اٌطج١ؼ ٟػٍ ٝثم١خ دٚي اٌخٍ١ظ اٌؼشثٟ
ٚاألعضاء اٌٛعطٌٍ ٝؼشاق  ,إٌصف اٌغشثٌّ ٟصش١ٌ ,ج١ب ٚ ,عػ ٚعٕٛة
رٔٛظ ٚاٌصِٛبي ٚ ,األعضاء اٌشّبٌ١خ ٌىً ِٓ ع١جٛر , ٟاٌغٛداْ ِٛٚس٠زبٔ١ب
ٚعّ١غ إٌّبغك اٌغبؽٍ١خ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ اٌّطٍخ ػٍ ٝؽوٛض اٌجؾوش اٌّزٛعوػ.

شكم ( )1يوضح انتوقع ندرجاث انحرارة لنتائج النماذج العددية IRI
خالل فصم انصيف ( يونيت – يونيت – أغسطس ) نعام 2017م

شكم ( )2يوضح انتوقع ندرجاث انحرارة لنتائج النماذج العددية ECMWF
خالل فصم انصيف ( يونيت – يونيت – أغسطس ) نعام 2017م

ثانياً – تـوقـعـاث هـطـول األمـطـار :
رش١ش ٔٛارظ اٌزٛلؼبد اٌفصٍ١خ ٚإٌّبخ١خ وّب ِ٘ٛ ٛظؼ ثبٌشىً } {4,3خالي
األشٙش ِٓ ١ٔٛ٠خ ئٌ ٝأغغطظ ٌٙزا اٌؼبَ ثارْ هللا رؼبٌ ٝػٍ ٝدالئً ٚرٛلؼبد ػٍٝ

إٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ
 -/1ظؼف اؽزّبٌ١خ ٘طٛي األِطبس ثٛعٗ ػبَ ػٍِ ٝؼظُ ِٕبغك اٌٍّّىخ,
ِبػذا ِشرفؼبد إٌّطمخ اٌغشث١خ ِٚشرفؼبد عجبي ػغ١ش خبصخ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ
اٌغشث١خ ثبٌٍّّىخ ؽ١ش أٔٗ ِٓ اٌّزٛلغ ٘طٛي أِطبس ؽٛي ِؼذالرٙب ٔز١غخ ٌزىْٛ

عؾت سػذ٠خ وض١فخ ف ٟفزشح ِب ثؼذ اٌظ١ٙشح ٚاٌز ٟرأخز غبثغ اٌشذح ٚرإصش ػٍٝ
أعضاء ِٓ إٌّبغك اٌغبؽٍ١خ ثش٠بػ ٘بثطخ شذ٠ذح ٚػٛاصف رشاث١خ ِصبؽجخ ٌٙب,

ٚرغذس اإلشبسح ئٌ ٝاؽزّبٌ١خ ٘طٛي أِطبس غض٠شح ػٍ ٝإٌّبغك اٌغجٍ١خ ٌغشة
ٚعٕٛة غشة اٌٍّّىخ ِٓ ِٕزصف اٌفزشح ٚؽزٙٔ ٝب٠زٙب.

* وّب رزأصش ثؾبٌخ لٍخ ٘طٛي األِطبس ػٓ ِؼذالرٙب خالي فزشح اٌزٛلؼبد
اٌّشبس ئٌٙ١ب أػالٖ وً ِٓ دٚي اٌخٍ١ظ اٌؼشث , ٟدٚي ششق ٚعٕٛة

ؽٛض اٌجؾش اٌّزٛعػ ٚاألعضاء اٌشّبٌ١خ ِٓ اٌغٛداْ.
 -/2اؽزّبٌ١خ ٌٙطٛي أِطبس ؽٛي اٌّؼذي ػٍ ٝاٌُ , ّٓ١ػّبْ  ,األعضاء اٌششل١خ

ِٓ اإلِبساد اٌؼشث١خ  ,األعضاء اٌشّبٌ١خ ٌٍؼشاق  ,دٚي عٕٛة اٌجؾش
اٌّزٛعػ ِٚؼظُ ِٕبغك ِٛس٠زبٔ١ب ٚاٌغٛداْ ٚاٌمشْ األفش٠م.ٟ
 -/3اؽزّبٌ١خ ػبٌ١خ ٌٙطٛي األِطبس أػٍ ِٓ ٝاٌّؼذي ػٌٍ ٝجٕبْ ٚاألعضاء
اٌشّبٌ١خ ٌىً ِٓ اٌغضائش ِٛٚس٠زبٔ١ب.

شكم } {3يوضح انتوقع نهطول األمطار لنتائج النماذج العددية IRI
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ثـالـثاً – تـقريـر مـراقـبت آثـار اجلـفـاف :
 -/1ثبٌشغُ ِٓ ٘طٛي األِطبس خالي فصً اٌشث١غ ٌٙزا اٌؼبَ ػٍِ ٝؼظُ ِٕبغك اٌٍّّىخ
ٚاٌزؾغٓ اٌطف١ف ف ٟاٌغطبء إٌجبر , ٟئال أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ األعضاء اٌذاخٍ١خ
الصاٌذ رؼبٔ ِٓ ٟآصبس اٌغفبف اٌغٍج١خ ػٍٙ١ب  ِٓٚ ,اٌّزٛلغ أْ ٠إد ٞاسرفبع
دسعبد اٌؾشاسح خالي ٘زا اٌفصً ٚلٍخ ٘طٛي األِطبس ئٌ: ٝ
أ -/ص٠بدح ِؼذي اٌزجخش ٚإٌزؼ ٚآصبس٘ب اٌؼىغ١خ ػٍ ٝاٌغطبء إٌجبر ٚ ٟاٌؾ١بح اٌفطش٠خ.
ب -/ص٠بدح اٌؾًّ اٌشػٔ ٞٛز١غخ أزمبي ثؼط ِشث ٟاٌّبش١خ ئٌِٛ ٝالغ رٛفش
اٌّشاػ ٟاٌطج١ؼ١خ ٚرشو١ض أػذاد وج١شح ِٕ ُٙف ٟرٍه اٌّٛالغ ؽ١ش ٠إصش عٍجب
ػٍ ٝاٌغطبء إٌجبرِّ ٟب ٠إد ٞئٌ ٝارغبع سلؼخ اٌزصؾش.
جـ -/أخفبض فِ ٟغز٠ٛبد اٌّ١بٖ اٌغطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ ( األٚد٠خ ٚا٢ثبس ٚاٌغذٚد) ٔز١غخ
ٌإلعزٙالن ا٢دِٚ ٟاٌؾٛ١أٚ ٟاٌضساػٚ ٟاسرفبع ٔغجخ األِالػ فٙ١ب.
 -/2أؾغبس ٚرذ٘ٛس ف ٟاٌغطبء إٌجبر ٟثٛعٗ ػبَ ػٍ ٝدٚي اٌخٍ١ظ اٌؼشثٚ ٟثشىً
ٍِؾٛظ ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ اٌٛالؼخ ششق ٚعٕٛة اٌجؾش األث١ط اٌّزٛعػ ٚدٚي
اٌمشْ األفش٠م ٟوّب ِ٘ٛ ٛظؼ ف ٟاٌشىً }.{5
 -/3رؾغٓ اٌشلؼخ إٌجبر١خ ػٍ ٝعٕٛة غشة اٌٍّّىخ ٚاٌٚ ّٓ١إٌّبغك اٌغبؽٍ١خ ٌٍذٚي
اٌؼشث١خ اٌّطٍخ ػٍ ٝؽٛض اٌجؾش اٌّزٛعػ وّب ِ٘ٛ ٛظؼ ف ٟاٌشىً }.{5

مؤشر انغطاء اننباتي

شكم } {5صورة انقمر انصناعي توضح مؤشر انغـطاء اننباتي
21مايو 2017م

رابـعـبً – آثـبر اجلـفـبف االقتصبدية والبيئية واالجتمبعية :
 -/1ص٠بدح األػجبء االلزصبد٠خ ٌزٛف١ش ِصبدس ثذٍ٠خ ٌغذ االؽز١بعبد اٌّزٕبِ١خ ٌٍّ١بٖ
ٔز١غخ رأص١ش اٌغفبف ػٍ ٝاٌّٛاسد األعبع١خ ٌٍّ١بٖ ٚرشًّ ( ا٢ثبس  ,اٌغذٚد  ,اٌؼْٛ١
ٚاألٚد٠خ ).
 -/2ص٠بدح األػجبء االلزصبد٠خ ٔز١غخ ص١بٔخ اٌطشلبد ٚوزٌه ص١بٔخ األعٙضح ٚاٌّؼذاد
ثغجت ص٠بدح ؽذح ٚرىشاس اٌظٛا٘ش اٌغ٠ٛخ اٌغبفخ ( اٌؼٛاصف اٌشٍِ١خ  ,األرشثخ
اٌّضبسح  ,اٌؼٛاٌك اٌزشاث١خ ) ػٓ ِؼذالرٙب اٌطج١ؼ١خ خبصخ ف ٟفصً اٌص١ف.

 -/3ص٠بدح اعز١شاد اٌّؾبص ً١اٌضساػ١خ ٚاٌّٛاش ِٓ ٟاٌذٚي اٌّغبٚسح ٚاٌذٚي األخشٜ
ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌغىبْ ٔز١غخ أخفبض اٌغذ ٜٚااللزصبد٠خ ِٓ ػٍّ١خ صساػخ
اٌّؾبص ً١اٌضساػ١خ ٚرشث١خ اٌّٛاش.ٟ
 -/4اإلخالي ثبٌزٛاصْ اٌج١ئ ٟثشىً ػبَ ٚإٌظُ األ٠ىٌٛٛع١خ ٔز١غخ ِٛعبد اٌغفبف

ٚاٌّٛعبد اٌغبخٕخ اٌزٌٙ ٟب آصبس عٍج١خ ػٍ ٝاٌّمِٛبد األعبع١خ ٌٍج١ئخ اٌصؾشا٠ٚخ
ٚاٌّزّضٍخ ف ٟأؾغبس غطبء٘ب إٌجبر ٟأ ٚأؼذاِٗ ٔٚعٛة ِٛاسد٘ب اٌّبئ١خ اٌّؾذٚد.

 -/5رٍٛس اٌٛٙاء ثغجت ص٠بدح غبص صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشثٔ ْٛز١غخ أذالع اٌؾشائك ثبٌّضاسع
اٌّزأصشح ثبٌغفبف ٚاٌمطبػبد اٌصٕبػ١خ ال عّؼ هللا.

٘ -/6غشح اٌؼذ٠ذ ِٓ عىبْ اٌجبد٠خ ٚاٌٙغش (اٌّضاسػِٚ ٓ١شث ٟاٌّٛاش )ٟاٌز ٟرؼشظذ
ٌٍغفبف ئٌ ٝاٌّذْ األِش اٌز٠ ٞإد ٞئٌ ٝرشوٌ ُٙؾشف ُٙاألعبع١خ ؽ١ش ٠عطشْٚ

ئٌِ ٝضاٌٚخ ِ ٓٙأخش ٜف ٟلطبػبد أخش.ٜ

تنبيه فصلي :
***********
 ٖٕٛ٠اٌّشوض اإللٌٍّ ّٟ١شالجخ اٌغفبف ٚاإلٔزاس اٌّجىش ػٓ أُ٘ اٌظٛا٘ش إٌّبخ١خ
ٚاٌز ٟعزإصش ثّش١ئخ هللا رؼبٌ ٝف ٟفصً ص١ف ٘زا اٌؼبَ  َ2017خالي األشٙش ِٓ

١ٔٛ٠خ ئٌ ٝأغغطظ :
ِٛ -/1عبد شذ٠ذح اٌؾشاسح ػٍ ٝاألعضاء اٌششل١خ ٚاٌٛعطٌٍٍّّ ٝىخ اٌؼشث١خ
اٌغؼٛد٠خ ِٕٚطمخ اٌخٍ١ظ اٌؼشثِّ ٟب ٠غجت اٌشؼٛس ثبإلؽغبط اٌّزضا٠ذ
ثبإلس٘بق ٚاٌزؼت.
 -/2ئسرفبع ف ٟدسعبد اٌؾشاسح أػٍِ ِٓ ٝؼذالرٙب اٌغٕ٠ٛخ ػٍ ٝاألعضاء اٌغبؽٍ١خ
ٌٍذٚي اٌؼشث١خ اٌّطٍخ ػٍ ٝؽٛض اٌجؾش اٌّزٛعػ.
 -/3ػٛاصف رشاث١خ ػٍ ٝعٕٛة اٌؼشاق  ,دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚشّبي ششق اٌٍّّىخ
اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ  ,وزٌه ئصبسح األرشثخ ػٍ ٝإٌّبغك اٌغبؽٍ١خ اٌّؾبر٠خ ٌٛعػ
ٚعٕٛة عبؽً اٌجؾش األؽّش ٚاٌز ٟرإصش ػٍ ٝلطبع إٌمً ٚوزٌه اٌّصبثٓ١
ثأِشاض اٌغٙبص اٌزٕفغ.ٟ
٘ -/4طٛي أِطبس ِصؾٛثخ ثضٚاثغ سػذ٠خ ػٍ ٝاٌّشرفؼبد اٌغشث١خ ٚاٌغٕٛث١خ
اٌغشث١خ ٌغجبي اٌغشٚاد ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚػٍِ ٝشرفؼبد عٍغٍخ
عجبي ؽغش ف ٟعٍطٕخ ػّبْ ٚعٍغٍخ اٌغجبي اٌغشث١خ ثٍجٕبْ.

