
 

 

Iraq Delegation Exposure Visit to Egypt 

 للقاهرة يارة ميدانية لوفد مجهورية العراق الشقيقةز

 ،القاهرة 2015يوليو  26-30

 هــــــــــــــطار تنفيذ اجمللس العربي للمياه لرباجمإيف 

ستكمااًل للزيارة امليدانية اليت قام بها وفد إاملختلفة و

 15-10خالل الفرتة من من مجهورية العراق الشقيقة 

بالتعـاو   العربـ  للميـاه   ونظمها اجمللـس   2015يونيو 

يف   (UNDP)منـايي  إلمـ  برنـاما اممـمل املت ـدة ا    

العراق بـ  متخـذ  القـرار  إطار مشـرو    تقويـة قـدرا     

 تقامـ  ،دارة املستدامة للموارد املايية إلاف  جمال 

ضـمل الوفـد   حيـ   ، 2015يوليـو   30 – 26خـالل الفـرتة مـن     بزيارة إلي مصـر العراق  من الوفد  ةالثانيمو ة اجمل

ــوهرا  ووهارة        ــا رياســة جملــس ال ــة منه ــوهارا  املختلف ــة مــن ال ــة العراقي  ــدد مــن الســادة املســكولة باعكوم

اخلارجية ووهارة املوارد املايية ووهارة البيكة وجملس النواب العراقي ووهارة التخطيط بهدف تبـادل اخلـربا    

قليمية يف قطا  املياه وخاصًة إدارة املوارد املايية والسياسا  والقوانة اخلاصة بهـا  إلالتجارب اوالتعرف  لي 

تفاقيا  أحواض امنهـار املشـرت،ة، وسياسـا  إدارة ومراقبـة نو يـة امليـاه ومعا ـة        إومهارا  التفاوض اخلاصة ب

 القة.مياه الصرف وطرق الري اعديثة وغريها من املوضو ا  اهلامة ذا  الع

 طتهبزيارة املقر الرييسـي للمجلـس العربـي للميـاه حيـ  تعـرف  لـي اجمللـس وأنشـ          هبدأ الوفد برناجم

املختلفة، ثمل قام السيد املهندس/ بلقاسمل الدحيمي خبري امليـاه بكتابـة الدولـة املكلفـة باملـا  والبيكـة        هوبراجم

نشـا  وتشـكيا اجمللـس ام لـي للمـا       إة يف جمال لقا  حماضرة  ن التجربة املغربية الرايدإباململكة املغربية ب

 تبارها جتربة متميزة يف الوطن العربـي و،يـمي نكـن    إواملناخ وقصص النجاح اليت حتققت يف هذا اجملال ب

  مهورية العراق االستفادة من هذه التجربة اهلامة.

يت تسـتخدم طرقـًا غـري    نتقـا الوفـد يف اليـوم التـالي لزيـارة بعـر املـزار  يف منطقـة غـرب الـدلتا والـ           إ

ستخدام مياه الصرف يف الزرا ة واملزار  إو إ ادة أستخدام املوارد املايية مثا حتلية املياه إدارة وإلتقليدية 

دارة املـوارد  إلستخدامها أ،ثر مـن مـرة بعـد معا تهـا وحتليتهـا، ،مـا ة هيـارة مزر ـة متكاملـة          إالسمكية وإ ادة 

 نتاج ألبا  يقوم بإداراتها القطا  اخلاص.إمزار  ماشية واملايية بطريقة مستدامة تتضمن 



 

 

لتق  بالسادة رؤسا  القطا ا  إويف اليوم الثال  هار الوفد وهارة املوارد املايية والري حي  

ستعراض نظام املوارد املايية إمل ـــاملختلفة )مصل ة الري، قطا  التليمرتي، قطا  التخطيط، وقطا  الري( و ت

ة إدارته وآلية  ما الوهارة وقطا اتها املختلفة، ،ما قام الوفد بزيارة قطا  التليمرتي ومر،ز يف مصر و،يفي

نطلق الوفد بعد ذلك لزيارة الشر،ة القابضة ملياه الشرب والصرف الص ي حي  ة تقديمل إالتنبؤ بالوهارة. 

اه الصرف الص ي با با امصفر  ملها واختتمل  اليوم بزيارة حمطة معا ة مي ة رض  ن الشر،ة وأنشطتها وآلي

التابعة للشر،ة القابضة ملياه الشرب والصرف الص ي حي  تعرف الوفد  لي ،يفية معا ة مياه الصرف الص ي 

  وأوجه استخدامها.

املياه شبه ) نتاج الزرا يإلستخدام املياه غري التقليدية يف اإ ن  ةيف اليوم الراب  ة  قد ندو

حي  قام جممو ة من اخلربا  من مصر بتقديمل  روض حول هذا ( الص ي املعاجلمياه الصرف  –املاعة 

املوضو  ،ما ة  رض التجربتة امردنية والتونسية با تبارهما جتربتة رايدتة يف هذا اجملال يف الوطن 

من ستعراض بعر املوضو ا  امخري ذا  العالقة مثا القوانة والتشريعا  اخلاصة باعد إالعربي. وة 

املاعة يف  هدور القطا  اخلاص يف إدارة املوارد املايية، واستخدام املياه شبوتلوث املوارد املايية، 

 االنتاج الزرا ي.

قليمي إلدارة املوارد إليف اليوم امخري من الزيارة ة  قد حماضرتة هامتة امولي  ن التعاو  او

ر النوبي للمياه ا وفية املشرتك والدروس املستفادة منها. املايية، أما الثانية فعن جتربة إدارة خزا  اعج

ة  قد ندوة  ن دور اإل الم والتعليمل واجملتم  املدن  يف التو ية بقضايا املياه حضرها  دد من  أيضًاو

ة والص فية واملسكولة بوهارة الرتبية والتعليمل ومنظما  اجملتم  املدني حي  ة مناقشة ي المإلالسادة ا

 الم  لوهارة املوارد املايية والري إلمن املوضو ا  منها: دور اإل الم يف التو ية بقضايا املياه، الدور ا  دد

فيما خيص قضايا املياه ، املياه يف املناها الدراسية ودور التعليمل يف التو ية بقضايا املياه ، التطوير املؤسس  

املايية، دور منظما  اجملتم  املدني يف التو ية دارة املوارد إودور روابط مستخدم  املياه ف  حسن 

ختتمل السيد امستاذ الد،تور/ أمة  ام اجمللس العربي للمياه الزيارة بتوجيه الشكر للوفد إ بقضايا املياه.

ممل املت دة، ودار  املناقشا  حول استفادة الوفد من الزيارة اليت لألمنايي إلالعراقي الشقيق والربناما ا

والتوس  يف مثا هذه امنشطة مستقباًل، وقد أشاد الوفد بالربناما وة  و،يمي نكن تعظيمل االستفادةقاموا بها 

وقد ة إ داد تقرير مفصا مد مل بالصور  ن هيارة الوفدين  توجيه الشكر للمجلس  لي حسن الضيافة والتنظيمل.

وطيد العالقا  الثنايية املستقبلية بة وذلك لتوثيق الزيارة ومتابعة وت 2015العراقية ف  شهر  يونيو ويوليو 

 مصر والعراق.



 

 

The Final Network Event of ENTIRE Project 

   ENTIREملشروع  اللقاء اخلتامي

  ، القاهرة2015سطس أغ 20

 

 بتنفيذ  رايد  والتنمية للبيكة العربية لشبكةتقوم ا

 املدني اجملتم  منظما  قدرا  تعزيز مشرو 

 ملصادر املتكاملة دارةإلاال جم يف الت اور يف

 املتوسط الب ر جنوب منطقة يف املياه

 واملمول  ENTIRE  مشرو سمل إواملعروف ب

 القيادة معهد م  بالتعاو  اموروبي اإلحتاد من

 ويهدف (.GWP) للمياه دوليةال والشرا،ة ،(ACWUA) املياه ملرافق العربية وا معية( CLI) ا ما ية

 املتوسط الب ر جنوب منطقة يف املايية للموارد املتكاملة اإلدارة حتقيق يف نشط بدور القيام إىل املشرو 

 لبنا و فلسطةو ا زايروتونس و امرد  دول يف واملعنية املصل ة أص اب م  الفا ا اعوار خالل من

 شرم ومبدينة  ما  امردنية بالعاصمة 2014/2015  امي مدار  ل  امنشطة تنفيذ، حي  ة واملغرب مصرو

  . ما  امردنية بالعاصمة 2015 مايو يف ًاوأخري العربية مصر جبمهوية الشيخ

 الذ  اخلتامي أمة  ام اجمللس العرب  للمياه حبضور اعفا العطف  حسة/  الد،تور امستاذمعاىل ساهمل 

 حي ري با يزة أغسطس بفندق سف 20ف  نهاية هذه الدورة يوم اخلميس املوافق   ENTIRE  مشرو  أ ده

 املقرتحا  وتقديمل العرب  الصعيد  ل  املايية السياسا  بة التنسيق ف  للمياة العرب  اجمللس دورإىل  أشار

 وتأثري املاي  الو   لنشر براما وض  إىل ضافةإلبا وام،ادن  التطبيق  العلم  الب   بتوجية اخلاصة

 اجملتم  ومؤسسا  اعكومية املؤسسا  بة للتنسيق اليمةامل ليا آلا وض  ىلإ ضافةإلبا املناخية التغريا 

 السابقة العامة مدار  ل  متت اليت اإلجناها  إستعراض وة . الدولية واملنظما  اخلاص والقطا  املدن 

 هذا يف واملتخصصة اخلربا  إىل باإلضافة املشرو  شر،ا  و،ذلك املختلفة الدول من املشار،ة حبضور

  .رمص يف اجملال

 موارد إدارة يف املصل ة أص اب بة اعوار منهجية  ل  املدربة تدريب  بدورة أنشطته املشرو  واختتمل

 تنمية بهدف املشرو  مدار  ل  التدريبية الدورا  يف شار،وا الذين املتميزين للمشار،ة واملقدمة  املياه

 املصل ة أص اب م  اعوار ومنهجية فكر ينشرو  جديدة ،وادر خلق ،يفية حول واملهنية الشخصية مهاراتهمل

 .  املياه ملصادر املتكاملة دارةإلا جمال يف اعوار ثمل ومن

 
 



 

 

 
Million and Half Feddans for Life Workshop 

 "ياةاحل أجل من فدان املليون و نصف املليونشة عمل "ور
 ، القاهرةللتنمية املستدامة مبقر جامعة هليوبوليس 2015سبتمرب  1

 

من مقتصادية وحتقيق اإلف  ظا ا هود املبذولة من الدولة يف التنمية ا

حد أهمل أالقومي، يأت  مشرو    املليو  و نصمي املليو  فدا    

  مبادرا  التنمية يف مصر. 

 وا  ـــــــــــــــــنظمت جامعة هليوبوليس للتنمية املستدامة ورشة  ما بعن

وهير حتت ر اية السيد امستاذ الد،تور/ صالح الدين هالل     أجا اعياةفدا  من   املليو  و نصمي املليو 

بو هيد أحممود  امستاذ الد،تور/معاىل بد وة  ت جامعة هليوبوليسحي  قام ستصالح امراضي،إالزرا ة و

اللذين ة واملسكولوالوهرا  جممو ة من ،بــــــــار اخلــربا  ورييس اجمللس العرب  للمياه عضور ورشة العما 

 نواة ليكو  مصر، أما هو الذ  الكبري، القوم  املشرو  هذا ناقشة املقرتحا  والتوصيا  لد ملقاموا مب

امستاذ همل بين منو ، اإلقتصاد  والنمو الغذاي  اإل،تفا  ف  تسهمل متكاملة وصنا ية وهرا ية  مرانية جملتمعا 

حلم  أبو العيش العضو املنتدب  /وامستاذ ،هليوبوليسالد،تور/ إبراهيمل أبو العيش رييس جملس أمنا  جامعة 

الزرا ة وامستاذ  بوهارة الزرا ية والتنمية للمشرو ا  العامة واللوا /مهاب فؤاد باهليكة سيكمل لشر،ة

 مر،ز رييس البنا املنعمل  بد/ الد،تور وامستاذاملياه الد،تور/حممد  بد املطلب رييس املر،ز القوم  لب وث 

 ةبأملانيا وامستاذ Aachen جبامعة اهليدرولوجي قسمل رييس سويلمل هاني/ الد،تور زرا ية وامستاذال الب وث

 /ليل ةالد،تور ةوامستاذ املستدامة للتنمية هليوبوليس جبامعة اهلندسة ،لية  ميد اخلولي رشا/ ةالد،تور

والتنموي  جتما يإلا املنظور نم حي  ة مناقشة املشرو  وتطويرالعشواييا  اعضري التطوير وهيرة أسكندر

 .وغريها املضافة والقيمة احملصولي والرت،يب واملياه الزرا ة منظور ومن

  امرض من أجا امممل املت دة ملكاف ة التص ــــر  سيكمل لل صول  ل  جايزةشر،ة ختيار إوُأ لن أنه قد ة 

امممل  تص ر املنبثقة  نستصالح امراض  ومكاف ة الإا  نة ِقَبمن  2015لعام   اعياة  

 مكاف ة التص ر.و املستدامة التنمية و ذلك ملساهمتها الفعالة يف UNCCD املت دة

 
 
 
 
 
 



 

 
 
The final Conference of the Regional Project on Adaptation to Climate 
Change in Marginal Environments in the Middle East and North Africa 

 

 البيئات فى املناخية التغريات مع التكيف حول اإلقليمى لمشروعل اميةاخلت الندوة
  أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة فى اهلامشية
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ــارك  ــام   شـ ــة  ـ ــ  أمـ ــة العطفـ ــد،تور/ حسـ ــاىل الـ معـ

للجهــا   اخلتاميــة النــدوةفــ  اجمللــس العربــ  للميــاه 

والتـ  ة تنظيمهـا   شار،ة املسكولة واملاحنة والدول امل

وذلـك   2015سبتمرب  7-6بفندق نايا تاور بالقاهرة ف  

 فـ   اهلامشـية  البيكـا   فـ   املناخيـة  الـتغريا   مـ   التكيـمي  حـول  اإلقليمـ   املشرو  وتوصيا نتايا  ستعراضإل

الوطنيـة   اما والذ  نفذه املر،ز الدوىل للزرا ة املل ية بالتعاو  مـ  الـرب  أفريقيا  ومشال اموسط الشرق منطقة

د مل مـن الصـندوق الـدوىل    بـ وف  سب  دول  ربية وه  مصر وامرد  و ما  وفلسطة وسوريا وتونس واليمن، 

الدوليـة والبنـك   للتنمية الزرا ية والصندوق العربـ  لمنمنـا  اإلقتصـاد  واإلجتمـا   وصـندوق اموبـك للتنميـة        

 . 2015حت   2010اإلسالم  للتنمية وذلك خالل ام وام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
Workshop on “Supporting Capacity Building for Management of Water 
Scarcity and Droughts in Egypt” 

  "دعم بناء القدرات إلدارة ندرة املياه واجلفاف فى مصر" عمل ةورش
  القاهرة، 2015سبتمرب  8 -7 

 

الــد،تور/ حســة العطفــ  أمــة  ــام  معــاىل شــارك 

ورشة  ما حتت  نوا  ف    للمياه العرباجمللس 

د مل بنـا  القـدرا  إلدارة نـدرة امليـاه وا فـاف        

  8 -7فـــ  الفـــرتة مـــن   قـــد والتـــ   فـــ  مصـــر 

هـا  تنظمالت  و فندق ،ونراد بالقاهرةب 2015رب سبتم

بالتعـاو    (ENCID)اللجنة املصرية للـر  والصـرف   

سـتاذ الـد،تور/ حسـام الـدين مغـاه  وهيـر       مة معـاىل ا دارة التنميـة املسـتدامة بـامممل املت ـدة حتـت ر ايـ      م  إ

الورشة مناقشة املشكال  والفرص املتاحة لمندارة والتنمية املسـتدامه  من دف ،ا  اهلو . املوارد املايية والر 

ضـمل   سـرتاتيجية ملواجهـة ا فـاف ونـدرة امليـاه.     إللمناطق الت  تتعرض لندرة املياه وا فاف ووض  رؤيه حنـو  

الري والزرا ة والبيكة واإلسـكا ، وأسـاتذة ا امعـا  و نيـثلة لوحـدا        خبرًيا من وهارا  50من،ثر أاملؤمتر 

 .مستخدمي املياه واملنظما  غري اعكومية

 الوصـول ف  هـذه الورشـة    املستهدف من وارد املايية والر  أنهامل وهيروصرح امستاذ الد،تور / حسام مغاه  

 اخلطـط  مـن  االسـتفادة  و،يفيـة  مصـر  يف امليـاه  وندرة ا فاف إلدارة قومية ةخط وحتدي  تطوير حنو رؤية إىل

 .امخر  الدول جتارب من االستفادة ضو  يف وذلك اجملاال  هذه يف املنفذة واالسرتاتيجيا  والسياسا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Adaptation to Climate Change of the Mediterranean Agricultural Systems 
Workshop (ACLIMAS) 

 تكيف النظم الزراعية املتوسطية مع التغري املناخى العاممؤمتر 

  ، القاهرة2015سبتمرب   15-17
 

 ((CIHEAM/IAM-Bمعهــد بــار  بــة التعــاو  إطــار يف

 التــدريي ُ قــد الربنــاما املصــرية العلميــة واملؤسســا 

ــاخ تغــري مــ  التكيــمي  حــول ــأثريه  املن ــاه  لــ وت  املي

ــذا  ــن والغـ ــي واممـ ــت  البيكـ ــة حتـ ــاما  مظلـ -EUبرنـ

ACLIMAS االوروبيـة  للمفوضـية  تـاب   مشـرو   وهو (EC )

 املتوســط امبــير الب ــر حبــوض دول ســتة فــ  ينفــذ

ــ الفت خـالل  للمشـرو     مـا  رشثـالث و  تنظـيمل  فـ  هـذا اإلطـار ة    سنوا   أرب  وملدة 2012 من  تبارًاإ  را ـــ

ــو 15-17 ــبتمرب 17-15 ،2015 يوني ــمرب 17-15، 2015 س ــدريب بقطــا  2015 ديس ــاب  الت ــوهارة الت  املــوارد ل

 منـاطق  فـ   وامليـاه  الزرا ـة   لـ   املناخيـة  الـتغريا   تـأثريا   لعـرض  وذلـك أ،توبر  من بالسادس والر  املايية

 املتوسط. امبير الب ر حوض دول

ولـة بتقـديمل   مناقشة ما ة إجناهه خـالل فـرتة تنفيـذ املشـرو  وقـام منسـق ،ـا د       اخلتامية العما وة خالل ورشة 

)املغرب، ا زايـر، لبنـا ، مصـر( ،مـا شـارك بالورشـة  ـدد مـن          تهدولليها املشرو  ف  إنتايا الت  توصا ًا لل رض

ريـيس مر،ـز حبـوث الـتغريا       –ر السيد الد،تور/ حممـود مـدن    وضحبالسادة اخلربا  ف  جمال الزرا ة والر  

الـذ  قـدم  رضـًا  ـن تـأثري الـتغريا  املناخيـة  لـ  مصـر          ستصـالح امراضـ  و  إاملناخية التاب  لوهارة الزرا ة و

حممود مدن  ،ـا  قـد   الد،تور/وا دير بالذ،ر أ  ودول حوض الب ر امبير املتوسط ومد  اإلستفادة منها 

بـا  ِقبا معهد بار  ،أحد أ ضا  جملس احملافظة للمعهـد وقـد ة ترشـي ه هلـذا املنصـب مـن       ِقة تعيينه من 

السـادة اخلـربا  املشـار،ة    بقيـادة  تكـوين جممو ـا   مـا    وإختتمت الورشـة أ ماهلـا ب   ر  .وهير الزرا ة املص

وقـد حضـر ورش العمـا نيـثلة  ـن       .Phase IIمتـداد للمشـرو    إوضـ  تصـور مبـدي  ملقـرتح     ل وذلـك بالورشـة  

ــ حسمار  حليمل، املهندسة/ هبة اعرير ، امستاذه/ ريهـام   الد،تورة/اجمللس العرب  للمياه ،ا من:  ة، ـــــــ

حممد  وض اهلل.  وحضر جلسا  اإلفتتاح واخلتام ،ا من معاىل امستاذ الـد،تور/ حممـود أبـو هيـد     /املهندس

 رييس اجمللس العرب  للمياه ومعاىل الد،تور/ حسة العطف  أمة  ام اجمللس.


