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ومين في أربيل حول  في العراق ورشة عمل تدريبية لمدة ي  )الفاو(لالمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة    عقدت

يهدف إلى تحسين إدارة موارد المياه الزراعية ، مع تقييم   إطار تنفيذ مشروع  وتقييم إنتاجية المياه في  محاسبة  

المياه  لأساسي   ) Water Accounting) محاسبة  المياه  وإنتاجية   )Water Productivity  وبناء قدرات  ( 

 . في هذ المجاالت الشركاء

وزارة   وزارة التعليم العالي و  الزراعة ووزارة    شارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارة الموارد المائية و

الفاو في العراق الدكتور صالح  منظمة  في الكلمة االفتتاحية ، أكد ممثل   و  الزراعة والموارد المائية في كردستان

أهمية ورشة   تحسين  الالحاج حسن على  التدريبية في  تحديد    عمل  المحليه في مجال  المياه الخبرات   إنتاجية 

 امر بالغ االهمية   هذه    توقيت ورشة العمللان  حيث      وكفاءتها واستدامتها وتحسين إدارة موارد المياه الزراعية

 أعرب ممثل منظمة األغذية والزراعة  وقد.  لما يواجه العراق من تاثيرات سلبيه للمتغيرات المناخيه والجفاف  

شركاء الممكنة لدعم الذل كل الجهود  لبالفاو    حرصوأكد  في الورشة والشركاء القطاعيين  لمشاركين  ل  هشكر  عن

ندرة المياه ، وانخفاض هطول األمطار ، وزيادة السلبيه ل  ثار  أل لوضع تدابير مجدية وقابلة للتكيف للتغلب على آ

 . والتغيرات المناخيةتواتر وشدة الجفاف 



. 

ها تمارين جماعية  ت، وطرق التحليل ، تل المحاسبة المائية المفاهيم المهمة في  يةالتدريب  الورشة عرضتقد و 

، مثل إعداد ميزانية المياه ، وتحليل محاسبة المياه  عملية على التحليالت / المهارات المختلفة المستخدمة في 

،   WPوتطوير النموذج اإلدراكي كما  قدم التدريب أيًضا أنواًعا مختلفة من   المائية  فجوة العرض والطلب

)بوابة البيانات عبر اإلنترنت(   WaPORجمع البيانات الميدانية ، واستخدام   اساليب، و اتهاوتفسير بيانات 

الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة. باإلضافة إلى ذلك ، مارس المشاركون حساب / تقدير ااالنتاجية وأنواع 

 وفجوة انتاجية المياه مع بيان أمثلة من خالل تمرين جماعي. WPمختلفة من 

ة الفاو في العراق والمكتب االقليمي في خبراء منظم  والمناقشاتوالتدريب  إعداد المحاضرات    في و قد شارك  

 بالحضور او عبر تطبيقات الزوم.  سواءالقاهرة 


