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نبذة عن المشروع
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سطولمنطقةاإلقليميالبيئيالمركز:للمشروعالمنفذةالجهة•

(REC)اوروباوشرق

ةالسويديالوكالةطريقعنالسويديةالحكومة:المانحةالجهة•

.(SIDA)اإلنمائيللتعاون

.تونسواالردنومصر:المشاركةالدول•

.النيلمياهقطاع:بمصرالمؤسسيةاالتصالنقطة•

:المنحةقيمة•

.(المدفترةخالليورومليون1.2)يورومليون6:األولىالمرحلة➢

.(دولةلكليورومليون0.5)يورومليون1.5:الثانيةالمرحلة➢

:المشروعتنفيذفترة•

مارسحتيالمدتم)2017أبريل–2014أبريل:األولىالمرحلة➢

2018).

2020ديسمبرحتى:الثانيةالمرحلة➢



هداف المشروعأ
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كيل  مل    املوارد املائية وتصميم وتفعيل  هجلا اسلياتيجل  لت   يف عجلة االستدامة زيادة •

-:من خالل حتقيق عدد من األهداف كا تا لا تغريات املناخية 

.حتسني املعرفة مبجال االدارة املتكاملة  لموارد املائية وتطبيقاتجا.1

اإلدارة تدابري ا تكي  كجزء ال يتجزأ من هجا إدارة موارد املياه يف خطط واسياتيجياتتعزيز .2

يف املستقب 

مات احلوار بني األطراف ا فاعلة على مستويات خمتلفة من ا سلطات واجلجات املعنية ومنظدعم .3

.اجملتم  املدهل

جملال  صن  ا قرار يفيف عملية مشاركة املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتم  املدهل تعزيز .4

.املوارد املائيةإدارة 



مكونات المشروع
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-(:تشارك به مصر)Water Port: املكون األول

-(:ال تشارك به مصر)Wase: املكون ا ثاهل

املكون اخلاص باملمارسات اجليدة و هقل  املعرفلة يف جملال ادارة    )Water Portيجدف مكون •

ة بناء ا قدرات و تبادل اخلربات من خالل إقاملة ور  عمل  و دورات تدريبيل   اىل ( املوارد املائية

يف جملال  (MENA)على املستويني ا وطين و اإلقليمل يف هطاق مشلال أفريقيلا وا شلرق االوسلط     

ريات تلث  إدارة ا طلب على املياه ومحاية املوارد املائية جباهب اإلدارة املتكامللة  لملوارد املائيلة و    

.ا تغريات املناخية على املوارد املائية 

جملال  تعزيلز هجلا ملام  ومتكامل  يف     اىل ( املكون اخلاص باألمن املائل) Waseيجدف مكون •

كافلة  من خالل بنلاء ملراكة فعا لة بلني      (Eco Systems)ا بيئيةا نظم األمن املائل ومحاية 

حلة هلدرة   من اجلجلود ا راميلة إىل مكاف  كجزء أهداف ا تنمية املستدامة املنتفعني يف سبي  حتقيق 

.ا فقراملياه ، واحلد من 



أنشطة المشروع
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-:عالمشروبأنشطةربطهاوالمائيةللمواردالمتكاملةاالدارةمجالفيالتدريبيةالدورة

2016يناير ( 28-19)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة المجر: مكان االنعقاد

مشاركين2: عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

د رفع قدرات المشاركين في مجاالت اإلدارة المتكاملة للموار.1
.المائية والتغيرات المناخية والسياسة المائية للدول

.تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة والمحاضرين.2

.عرض وتأكيد الوضع المائي في مصر وتحدياته.3

زيارات ميدانية للجهات المختصة بإدارة المياه في دولة .4

.المجر



أنشطة المشروع
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تنميةالأجلمنللحدودالعابرةالمياهمجالفيوالتعاونواالستقراروالتنميةالمياهتمرمؤ
-:أفريقياوشمالاالوسطالشرقفيواالستقرار

2016أبريل ( 28-26)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة المجر: مكان االنعقاد

مشاركين2: عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

MENAمنطقةلدعمواالستقراروالنموالمياهمبادرةطرح.1
وسبلالوطنيالمستوىعلىالمياهإدارةمجاالتفي

.االقليميالتعاون

أجلمنالمائيةللمواردالمتكاملةاالدارةبأهميةالتوصية.2

.واالستقراروالنموالمستدامةالتنميةأهدافتحقيق



أنشطة المشروع
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التغيراتمعوالتأقلم(IWRM)المائيةللمواردالمتكاملةاإلدارةمجالفيالعملورشة

-:المناخية

2016( يونيو1-مايو30)من الفترة خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة تونس: مكان االنعقاد

مشاركين2: عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

عدةوعقدتونسبدولالمشروععملسيرمناقشة.1

يفأنشطةمنتنفيذهسيتممالمناقشةمصغرةاجتماعات

.مصر

التأقلمقتحقيسبيلفيوالتعاونالتنسيقبأهميةالتوصية.2

واءسالمائيةالمواردعلىتأثيراتهوالمناخيةالتغيراتمع
.يخصفيمااالقليميأوالمحليالمستويعلي



أنشطة المشروع
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أجلمنودللحدالعابرةالمياهمجالفيوالتعاونواالستقراروالتنميةللمياهالثانيالمؤتمر
أفريقياوشمالاالوسطالشرقفيواالستقرارالتنمية

2016يوليو ( 14-11)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة تونس: مكان االنعقاد

مشاركين5: عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

المائيةالمواردقطاعتواجهالتيالتحدياتعلىالتعرف.1

.العربيةبالدول

ربيةالعالدولبينالرائدةوالتجاربوالخبراتالمعرفةتبادل.2
المياهندرةمعالتكيفسبلوخاصة

مستخدميروابطإنشاءفيالمصريةالتجربةعرضتم.3

ةوحوكمالمائىاألمنفيدورهابتفعيلوالتوصيةالمياه
.المرأةومشاركةالمياه



أنشطة المشروع
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2016Worldستوكهلمفيالعالميالمياهاسبوع Water Week

2016( سبتمبر2-أغسطس28)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة السويد: مكان االنعقاد

وفد وزاري مكون من خمس مشاركين برئاسة : عدد المشاركين 

السيد الدكتور الوزير

:أهم التوصيات

لمائياالمصريالموقفيخصفيماالمصريةالرؤيةتوضيح.1

.المختلفةبأبعاده

بعضتضمينامكانيةبحثوالمشروعأنشطةمناقشة.2

بلةالمقالقترةفيالقدراتبناءبرامجفيالوزارةأولويات

.المشروعمن

ةالعالمياالستثماراتمنبنصيبمصراستفادةضرورة.3
.المياهمجالفيالمتاحةالكبرى



أنشطة المشروع
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كاملةالمتباإلدارةوربطهامعهاوالتكيفالفيضاناتأخطارإدارةمجالفيالتدريبيةدورة
المائيةللموارد

2016أكتوبر( 20-18)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة تونس: مكان االنعقاد

مشاركين4: عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

-MIKEبرنامجعلىمبدئيتدريب.1 Basin كيفيةو21

جابهةلمتنفيذهايتمحلولتكونأنيمكنسيناريوهاتإعداد

.الفيضاناتعنالناتجةالمخاطر

اللختنفيذهاالمقررالمشروعأنشطةتنفيذآليةمناقشة.2
.المقبلةالفترة



أنشطة المشروع
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UNFCCC):-المناخيةبالتغيراتالمعنيةاالطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةمؤتمر COP22)

2016نوفمبر ( 18-14)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة المغرب: مكان االنعقاد

جامعة –هشام بخيت /د. أ) مشارك واحد : عدد المشاركين 

(القاهرة

:أهم المخرجات

على عرض تأثيرات التغيرات المناخية على مصر خصوصا  .1

.الدلتاو الساحل الشمالي 

ة و استعراض تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراع.2

.المياه بمصر و االقتصاد بوجه عام



أنشطة المشروع
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-:البياناتتبادلوبمعالجةالخاصةاإلقليميةالعملورشة

2016نوفمبر ( 24-22)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر-القاهرة : مكان االنعقاد

أكثر من مائة مشارك من عدة دول مختلفة:عدد المشاركين 

:أهم التوصيات

متحكالتيوالقوانينللنظماسترشاديإطاراعدادضرورة.1
.دولةكلداخلوالبياناتالمعلوماتتبادل

دللتبانظماعدادمجالفيتدريبيةدوراتعدةعقدضرورة.2

.بالمياهالخاصةوالبياناتالمعلومات

والمعلوماتالخبراتلتبادلمعلوماتيةشبكةإعدادأهمية.3

واعداداستخدامهاآليةتحديدوالحكوميةالجهاتداخل
.الجهاتتلكبينتبادلهاتحكمقوانين



أنشطة المشروع
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يتهاونوعالمياهادارةفيالبياناتتحليلورصدمجالفيتدريبيةدورة

2016ديسمبر ( 16-12)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

أسبانيادولة : مكان االنعقاد

مشاركين7: عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

عقد زيارات ميدانية لعدة مراكز بحثية محلية و إقليمية.1

.اهالخاصة بمتابعة ورصد وتحليل البيانات في ادارة المي

عقد زيارة محطة معالجة ثالثية متطورة و المركز البحثي.2

.الخاص بها

عقد زيارات ميدانية لمراكز روابط مستخدمي المياه في .3

.مدينة فالنسيا

من الخبرات المميزة و مدي التوصية بأهمية االستفادة .4

بدولة التطور في نظم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

.أسبانيا



أنشطة المشروع
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التغيراتإطارفيالمائيةوالمتطلباتالمواردإدارةمجالفياإلقليميةالعملورشة
-:المناخية

2017مارس ( 30-28)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة تونس: مكان االنعقاد

مشارك17:عدد المشاركين 

:أهم التوصيات
معمبالتأقلالخاصةللتدابيراالقتصاديةالقيمةتقيماعادةيجب.1

.المناخيةالتغيرات

دادإعفيالمياهمستخدميروابطوالمنتفعينكافةإشراكضرورة.2

.المستقبليةالمائيةالخطط

بينالتوازنعنفضال  والتسعيرالمياهاقتصادياتتطبيقأهمية.3

.المنطقةبدولالمائيةالسياساتفيوالطلبالعرض

علىوالعملالدولفيالمياهإهدارمنتحدالتيالقوانينوضع.4

.تطبيقها
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-:المائيةالدبلوماسيةوللحدودالعابرةالمائيةالمواردإدارةمجالفيدراسيةزيارة

2017أبريل( 29-23)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

كرواتيا-سلوفينيا -المجر: مكان االنعقاد

مشاركين5:عدد المشاركين 

:أهم التوصيات

نهرحوضدولبينالتعاونعواملاهمتتلخص.1

فيالدولورغبةالمائيةالمواردتوافرفيالدانوب

.باألخريناالضراروعدمالمشتركالتعاون

األنهارأحواضخصائصعلىالتعرفودراسةاهمية.2

.بأوروباالمشتركة

تمتانيجبالنيلحوضدولبينالحاليةالمشكلةحل.3

للمصالحوربطاألنشطةكافةفيشراكةخاللمن

.المشتركة



أنشطة المشروع

16

-:بالمشروعالتوجيهيةللجنةالثالثاالجتماعواألولىللمرحلةالختاميالمؤتمر

2017مايو ( 18-17)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

األردن: مكان االنعقاد

مشارك برئاسة 19وفد مصري مكون من :عدد المشاركين 

.السيد الدكتور وكيل الوزارة

:أهم المخرجات

ليمياالقالمستوىعلىأنشطةمنتنفيذهتممامناقشة.1

ليةالمستقباالحتياجاتوالمشروعتنفيذفترةخالل

ادلتبوالقدراتبناءمجالفيالمشاركةالدولولمصر
.الخبرات

للخطةاالعدادتموالتوجيهيةاللجنةاجتماععقدتم.2
2018مارسحتىالمشروعمدفترةخاللالعمل



األنشطة المقترحة خالل فترة مد المشروع
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ةتدريبيبرامجعدةلتنفيذذلكو2018مارسحتىالمشروعمدتم•

ردالموابإدارةالخاصالعطاءنشرتمحيثمصرفيقدراتبناءو

عأربالعطاءيتضمنوبمصرالمناخيةالتغيراتظلفيالمائية

-:مكونات

.المناخيةالتغيراتظلفيالمائيةالمواردإدارة:األولالمكون➢

.معهاالتأقلموكيفيةالساحليةالفيضاناتمخاطرإدارة:الثانيالمكون➢

المفاجئةباألحداثالتنبؤمجالفيالقدراتبناء:الثالثالمكون➢

(Extreme Events).

للمواردالمتكاملةاالدارةمجالفيالبياناتتحليل:الرابعالمكون➢

.المائية
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-:معهاوالتكيفالساحليةالفيضاناتمخاطربإدارةالخاصةالوطنيةالعملورشة

2017يونيو ( 15-13)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر: مكان االنعقاد

مشارك40:عدد المشاركين 

:  أهم التوصيات

مجالفىتدريبيةبرامجعقدإمكانيةدراسة.1

االقمارصورباستخداماألنهارمحاكاةنموذج

.الصناعية

ةالخاصالبياناتتجميعمنظومةوتطويرتسريع.2

مراقبةنظماعدادخاللمنالبيئيةبالجوانب

.والسيولالمياهلتدفقات



أنشطة المشروع خالل فترة المد
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بالمياهالمتعلقةالمفاجئةواالحداثالسيولوآثارمخاطربتحليلالخاصةالتدريبةالدورة
(Extreme Events):-

2017يوليو ( 20-16)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر: مكان االنعقاد

مشارك25:عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

يقطرعنالبياناتتخزينكيفيةعلىمبدئيتدريب.1
-HECبرنامجعلينقلهاوكيفيةPythonبرنامج

RAS.

بالحساباتخاصةتمارينعدةعليالتطبيق.2

.الهيدرولوجية

كرالمباالنذارأنظمةبعملخاصةتمارينعلىالتطبيق.3
(EWS)التوقعاتنماذجعملوكيفية(Prediction

Time series).
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2017Worldستوكهلمفيالعالميالمياهاسبوع Water Week

2017( ا سبتمبر–أغسطس 27)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

السويد-ستوكهلم : مكان االنعقاد

مشارك6:عدد المشاركين 

:  أهم المخرجات

فالموقومصرفيالمياهمجالفيالتطوراتخرآاستعراض.1

والعالمدولكلمنممثلينمعالتواصلوالمصريالمائي

.المياهمجالفيالدوليةالمنظمات

التغيراتوالمائيباألمنالخاصةالموضوعاتمناقشة.2

فياألخرىالدولتجاربمناالستفادةوغيرهاوالمناخية

.المائيةالمواردإدارةمجال
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-:(WDM)المياهعلىالطلببإدارةالخاصةالعملورشة

2018يناير( 18-17)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر: مكان االنعقاد

من بينهم خمس مشاركين من ) مشارك 31:عدد المشاركين 

(الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف

:أهم المخرجات

اهالميعلىالطلبإلدارةاالساسيةبالمبادئالتعريف.1

حيثمنالمختلفةالجوانبعلىالتعرفعنفضال  

.تجارتهاوالمياهتسعيرة

الممارساتوالدراسيةالحاالتمنعدداستعراض.2

حولدولعدةمنالمياهعلىالطلبإلدارةالجيدة

.العالم
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-:العذبةالمياهمعالبحرمياهتداخلظاهرةدراسةوبتحليلالخاصةالتدريبةالدورة

2018يناير( 24-21)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر: مكان االنعقاد

مشارك27:عدد المشاركين 

:أهم المخرجات

والعذبةالمياهمعالبحرمياهتداخلبظاهرةالتعريف.1

المياهحيثمنلهاالمختلفةالجوانبوتأثيراتها

.غيرهاوالمناخيةالتغيراتوالجوفية

الممارساتوالدراسيةالحاالتمنعدداستعراض.2

دولةمنالظاهرةتلكمعالتأقلم/منعلكيفيةالجيدة

.اسبانيا
الخاصQGIS/FREEWATبرنامجعلىمبدئيريبتد.3

.الظاهرةتلكدراسةوبتحليل



أنشطة المشروع خالل فترة المد

23

-:(Mike-Hydro)ببرنامجالخاصةالتدريبيةالدورة

2018فبراير ( 15-14)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر: مكان االنعقاد

مشارك20:عدد المشاركين 

:  أهم المخرجات

بخاصةنماذجإعدادكيفيةعلىمبدئيتدريب.1
(Rainfall– Run off Modeling)تطبيقهاوكيفية

نموذجتطبيقإليباإلضافةدراسيةمناطقعدةعلي

علىمتقدمةتدريبيةدورةعقدبأهميةالتوصية.2

المستخدمينقدراترفعأجلمنذلكوالبرنامج

لحوضمخصصةالدورةتلكتكونأنوللبرنامج
.(Customized)النيل
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دارةإبمجالالخاصةالتدريبيةالدورةوالمناخيةالتغيراتتقييممجالفيعملورشة
-:معهاوالتأقلمالفيضاناتأخطار

2018فبراير ( 22-18)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر: مكان االنعقاد

مشارك32:عدد المشاركين 

:  أهم المخرجات

Q-GISوHEC-RASبرنامجيعليمبدئيتدريب.1
والتحليلDEMخرائطوتحليلدراسةوكيفية

.الفيضاناتلمخاطراالقتصادي

فبالتعريخاصالوعيلرفعبرنامجبإعدادالتوصية.2

فيةوكيالطويلالمديعليالمناخيةالتغيراتبتحديات
معهاالتأقلم/تقليل
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ميةالتنأهدافحولالحكوميةالمؤسسيةالقدراتبتنميةالخاصةالوطنيةالعملورشة
-:المستدامة

2018فبراير ( 26-25)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

مصر: مكان االنعقاد

مشارك35:عدد المشاركين 

:  أهم التوصيات

تالجهابينالوطنيالمستوىعلىالتنسيقضرورة.1

دافبأهالخاصةاالستراتيجيةبإعدادالمعنيةالحكومية

.2030المستدامةالتنمية

مستخدميوروابطالمدنيالمجتمعإشراكضرورة.2

.اهللميالقوميةوالخطةاالستراتيجيةإعدادفيالمياه
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ةالمستديرالمائدةاجتماعوالمائيةللمواردالمتكاملةاالدارةمجالفياالقليميةالعملورشة

-:بالمشروعالتوجيهيةللجنةالرابعاالجتماعوالمانحةللجهات

2018مارس ( 30-27)الفترة من خالل :تاريخ االنعقاد 

دولة تونس: مكان االنعقاد

أكثر من مائة مشارك من عدة دول مختلفة :عدد المشاركين 

.مشارك12بمشاركة وفد مصري مكون  من 

:أهم المخرجات

والمشروعخاللمنتنفيذهاتمالتياألنشطةاستعراض.1

بالمرحلةالخاصةاالحتياجاتوللمقترحاتالدولتقديم

.المشروعمنالمقبلة

يلتموالىتحتاجالتيالمصريةالمشروعاتمقترحاتعرض.2

.المانحةالجهاتعلى

دارةاعمليةفياشراكهاكيفيةوالمرأةدوربأهميةالتوصية.3

والمنتفعينكلأشراكأهميةالىباإلضافةالمائية،الموارد

يةالقومالخطةفيالمياهمستخدميروابطوالمهمشةالفئات

.المياهإلدارة
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بابشبينوتطبيقهاالمائيةللمواردالمتكاملةاإلدارةنهجفيالمعارفقاعدةتحسين
-:الخبراءوالمهندسين

يةاالوروبالممارساتوالتجاربمننجديدةخبراتاكتساب•

رفةبناء القدرات مكن خالل التدريب و التحفيز من أجل المع•

(الذهنيالعصف)الخبراتتبادلوالمعرفةنقل•

العالقاتتعميقوالتعاوننشر•
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-:الدولووالممارسينالخبراءبينالمختلفةالتجاربوالخبراتتبادل

وسط التفاعل مع التحديات التي تواجه اقليم الشرق األ•

.و شمال أفريقيا

.التعاونوالحوارمجاالت•

.المناخيةالتغيراتمعالتأقلمكيفية•
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وعبالمشرالخاصااللكترونيالموقعخاللمنالعلميةالموادوالجيدةالممارساتنشر
-:االنترنتشبكةعلى

http://watersum.rec.org/

الجيدةالممارساترابط• االجتماعيالتواصلوسائل•يةااللكترونالبوابةجريدة•

http://watersum.rec.org/


التحليل الخاص بالمشاركات المصرية في أنشطة 
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مشارك حتى األن330: عدد المشاركين من مصر 

Youth=189
57%

Experts=141
43%

Age

Men=188
57%

Women=142
43%

Gender
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قطاعات وهيئات الوزارة

مكتب السيد الدكتور الوزير

مكتب السيد الدكتور وكيل الوزارة

قطاع مياه النيل

قطاع التخطيط

مصلحة الري

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

الهيئة العامة لمشروعات الصرف

المركز القومي لبحوث المياه

الهيئة المصرية العامة للمساحة

ةقطاع التدريب االقليمي للموارد المائي

الهيئة العامة لحماية الشواطئ

جهات من خارج الوزارة

الشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف 

الصحي

منظمات مجتمع مدني

جامعة القاهرة

جامعة عين شمس

روابط مستخدمي المياه
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المواردحمايةمجالفيالقدراتبناءبرنامج:األولالمكون
-:(WRP)المائية

Mikeعنتدريبيبرنامج• basin

الجوفيةالمياهونمذجةالبحرمياهتداخلتدريبيبرنامج•
Modflowبرنامجباستخدام

Internetبالـخاصةاالستخداماتعلىتدريبيبرنامج• of
Thingsالمائيةللمواردالمتكاملةاإلدارةفي
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Computationalباستخدامالسيولمخاطرعلىمتقدمتدريبيبرنامج• Fluid
dynamicsبرنامجطريقعندراسيةحاالتوتطبيقANSYS FLUENT

DELFTبرنامجعنومقدمة 3D
برنامجباستخدامالساحليةالفيضاناتمخاطرإدارةعلىتدريبيبرنامج•

MIKE21
طارئةالباألحداثللتنبؤالمعلوماتتكنولوجيااستخداماتعلىتدريبيبرنامج•

.المناسبةاألجهزةواختيارالمراقبةشبكاتتصميموكيفية(السيول)

المياهإدارةمجالفيواستخدامهاالمشروعخاللمناالجهزةبعضشراء•
.الجوفية

يراتالتغمعبالتأقلمالخاصالقدراتبناءبرنامج:الثانيالمكون

-:الساحليةالفيضاناتأخطارادارةوالمناخية
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قاليماألمهندسيلديالمعرفةوتعزيزالقدراتلبناءتدريبيبرنامج•

لرائدةاوالمشروعاتالمشتركةوالحلولاإلقليميةالمائيةالقضايابأهم
.المستدامةالتنميةأهدافتحقيقإلىتهدفالتي

دفبالهالوعيبنشرالخاصالقدراتبناءبرنامج:الثالثالمكون

-:الوطنيالمستوىعلىالمستدامةالتنميةأهدافمنالسادس



Thank You


