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اتريخ و مكان الوالدة:

ولد يف  10آب  1944يف السليمانية  ،العراق.

عراقي

متزوج من شاانز ابراهيم امحد

االبن االول:آسوز  ،ولد عام 1982

اجلنسية:

احلالة الزوجية:

االبنة :سارة  ،ولدت عام 1987
:اللغات اليت جييد:

االبن الثاين :زاكروس  ،ولد عام 1988
اللغة العربية ،الكردية واالنكليزية

بدأ اتريخ الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد السياسي يف ستينات القرن املاضي ،حني انضم اىل احلزب الدميقراطي الكردستاين وأصبح عضوا فعاال فيه ومن مث قيادي

يف مجعية الطلبة األكراد يف أوراب؛ وشارك يف االجتماعات واللقاءات اخلاصة بتشكيل حزب االحتاد الوطين الكردستاين؛ الذي انبثق من احلزب الدميقراطي والتحق به بعد

تشكيله .ولكفائته وخربته يف اإلدارة وفهمه للسياسة اختري ليكون مندواب للحزب يف بريطانيا وممثل له يف عدد من الدول األوربية .وكان له دور ابرز يف حزب اإلحتاد
الوطين الكردستاين منذ أتسيسه يف االول من حزيران عام .1975

حضر اجتماعات ومؤمترات املعارضة اليت أطاحت بنظام احلكم يف العراق عام  2003بقيادة الواليت املتحدة األمريكية .وكان الدكتور عبد اللطيف انشطا سياسيا
وصاحب بصمة يف املؤمترات اليت حضرها بشهادة الكثري من جمايليه قادة املعارضة العراقية ٍ
وقتئذ؛ فقد كان قيادي يف التحالف الكردستاين يف أورواب ،لينتخب بعد

تشكيل املؤمتر الوطين العراقي عضوا يف اجمللس التنفيذي ،وأنتخب لعضوية قيادة املؤمتر الوطين العراق عام  1992حىت سقوط نظام صدام حسني .يتمتع بشبكة واسعة

من العلقات مع خمتلف األطراف العراقية ،وهو من الشخصيات اليت هلا حضور سياسي فاعل بعد عام  . 2003كما كان الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد عضوا
قيادي يف جملس  INDICTمابني ( ) 2003-1998إىل جانب كبار املسؤولني احلكوميني الدوليني  ،وهو جملس دويل ملكافحة جرائم احلرب معرتف به من قبل

الربملان الربيطاين والكونگرس األمريكي ،وقد كان حامسا يف حماكمة حزب البعث السابق على جرائم احلرب وانتهاك قانون حقوق اإلنسان.

تربط الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد علقة صداقة قوية مع أقطاب املعارضة العراقية يف اخلارج ،والزالت قائمة حىت وقتنا هذا .وبعد عودته للعراق محل معه اخلربة
واملهنية ،فاختري ليكون وزيرا للموارد املائية من عام  2003ولغاية هناية عام  ،2010فأجنز الكثري من املشاريع احليوية اليت هنضت ابلواقع املائي مبا فيها انعاش األهوار

يف جنوب العراق واستثمار املوارد املائية يف العراق السطحية واجلوفية وتنمية وتطوير استخدامها ،وعمل على إدخال التقنيات احلديثة ونظم املعلومات اجلغرافية )(GIS
وغريها من املشاريع السرتاتيجية؛ كبناء عدد من السدود يف كردستان العراق ويف املنطقة الغربية.

بعد انتهاء مهام عمله كوزير للموارد املائية مت ترشيحه من قبل احلكومة العراقية لشغل منصب أمني عام منظمة الفاو ( )FAOالتابعة لألمم املتحدة.

يف كانون أول عام  2010عُ ّني الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد مستشارا أقدم لرئيس اجلمهورية والزال مستمرا يف منصبه حىت اآلن.
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كانون االول  2010و حلد االن

المستشار االقدم لرئيس جمهورية العراق
عُ ّني بصفة املستشار األقدم لرئيس مجهورية العراق ,وكجزء من مسؤولياته إضطلع بدوٍر حيوي من خلل املشاركة

يف األنشطة والفعاليات احلكومية وعلى خمتلف املستويت .ومنذ تعيينه اجلديد هذا شارك يف العديد من الندوات
اإلقتصادية والتنموية إضافة اىل املؤمترات اليت مثل فيها رائسة اجلمهورية وفخامة رئيس اجلمهورية .أسهم وبشكل

خاصة يف جماالت الزراعة ،املوارد املائية والطاقة ،كما حضر وترأس يف كثري من
كبري يف برامج التنمية احلكومية ّ

األحايني اإلجتماعات املهمة مع خمتلف الوفود وقادة البلد.

فعال يف الفريق الرائسي املوكل إليه عقد اإلجتماعات السياسية جنبا اىل جنب مع رئيس اجلمهورية.
عضو ّ
ٌ

أ يلول  - 2003كانون االول 2010

وزير الموارد المائية
ُع ّني وزيرا للموارد املائية يف مجهورية العراق بتأريخ  ،2003/9/6وميكن تلخيص مسؤوليات ونشاطات وزارة

املوارد املائية الكثرية كاآليت:

تعترب وزارة املوارد املائية ،واليت كانت تعرف سابقا بوزارة الري ،أبهنا اجملهز الرئيسي للماء اخلام او املاء الغري معاجل

للعراق ،وإبعتبارها املسؤولة عن هذه املوارد احليوية فإن وزارة املوارد املائية توفر إدارة متكاملة ملصادر املياه
للمواطنني يف العراق وتناضل من أجل موازنة املتطلبات التنافسية للرواء وجتهيز املياه الصناعية ومياه الشرب

والطاقة املائية والسيطرة على الفيضاانت واملتطلبات البيئية مبا فيها إنعاش االهوار وكما يلي:


التخطيط إلستثمار املوارد املائية يف العراق السطحية واجلوفية وتنمية وتطوير إستخدامها.



قامت الوزارة إبدخال التقنيات احلديثة ونظم املعلومات اجلغرافية ( )GISلتطوير أساليب إدارة
الوزارة من النواحي كافة متضمنة النواحي الفنية واالدارية واملالية وتدريب القوى العاملة بعد أن كان

إستعمال التقنية سابقا يتسم ابلتخلف قياسا ببقية العامل بعدة عقود ابالضافة اىل اللمباالة اليت

أظهرها النظام السابق للعلم واهلندسة املقرونة بـ  12سنة من العقوابت االقتصادية اليت حرمت

مهندسني وعلماء موهوبني من فرص التعاون وتطبيق التقنيات املنبثقة وجتاهل املعايري االخرى كمراعاة
البيئة واالشراك اجلماهريي و التحليل االقتصادي يف عملية إختاذ القرارات.



صيانة وتشغيل مشاريع املوارد املائية السطحية واجلوفية وتقومي سلمة السدود.



التنسيق مع القطاعات املستهلكة للمياه (الزراعة ،مياه الشرب واإلستخدامات املنزلية ،الصناعية



تنسيق خطط الوزارة مبا ينسجم مع التنمية الشاملة يف القطر وللقطاعات كافة.

وتوليد الطاقة الكهرابئية).



احملافظة على املياه السطحية واجلوفية من التلوث وإعطاء االولوية للناحية البيئية مبا ينسجم مع

املعايري الدولية.
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التنسيق مع املنظمات الدولية واالقليمية والعربية واملنظمات غري احلكومية املتخصصة ابملوارد
املائية والبيئية كاجمللس الدويل للمياه واجمللس العريب للمياه واهليئة الدولية للسدود العاملية واهليئة

الدولية للري والبزل ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية وغريها من املنظمات املتخصصة.


متابعة إتفاقية املياه الدولية املشرتكة مع دول اجلوار والدول املتشاطئة على أحواض األهنر املشرتكة



إعداد دراسات اجلدوى الفنية واإلقتصادية ملشاريع املوارد املائية.

ومبا يضمن الوصول اىل قسمة عادلة لكمية ونوعية املياه.



تنفيذ مشاريع املوارد املائية وفقا للخطط املعدة واليت تشمل السدود ,اخلزاانت ،مشاريع الري



التوعية الشعبية أبمهية احملافظة على الثروة املائية وتوسيع قاعدة املسامهة اجلماهريية يف نشاطات



وضع اخلطط اخلاصة بدرء الفيضان واإلستعانة جبهد الدولة والقطاعات الشعبية يف مكافحة



اعتماد انعاش و تطوير االهوار.

واإلستصلح واستثمار املياه اجلوفية.
الوزارة.

حاالت الفيضان اإلستثنائية.

تدمري اهوار بلد مابني النهرين ما هو إال تشويه إنساين وبيئي من الدرجة الكبرية حيث ج ّفف النظام السابق

أكثر من  %90من أصل ما يقرب من  20,000كيلومرتا مربعا يشمل كل من هور احلويزة واالهوار الوسطى

احلمار ومت طرد عدة اآلف من السكان من منازهلم وارزاقهم ,لذا تولّت وزارة املوارد املائية الدور القيادي
وهور ّ

يف إنعاش هذا الكنز القومي اىل احلد املمكن .

شباط  – 1983متوز 1986

مدير مشروع
مدير مشروع  /منظمة الغذاء والزراعة الدولية () UTFN/SAU/013

املهمة إدارة مشروع كبري للتنمية الزراعية
مشروع تطوير وادي جيزان  -يف اململكة العربية السعودية" ,كانت ّ
واالشراف على عدد من اخلرباء املختصني يف منظمة الغذاء والزراعة الدولية ()FAO

تشرين الثاني  – 1982شباط 1983

مهندس مقيم
مهندس مقيم  /منظمة الغذاء والزراعة الدولية ( (UTFN/SAU/013لسد وادي جيزان وشبكة الري-

يف اململكة العربية السعودية.

حزيران  – 1981تشرين الثاني 1982

مدير مشروع
مدير مشروع  /منظمة الغذاء والزراعة الدولية " مشروع التنمية الزراعية لوادي توابن الذي يقع يف جنوب
اجلمهورية العربية اليمنية" واملم ّول من قبل البنك الدويل –  / IDAوصندوق الكويت.
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ايار  – 1979حزيران 1981

العمل يف مجهورية الصومال يف مشروع تطوير املرعى الشمايل إلجراء املسح والتقييم للمشروع.

شباط  – 1976ايار 1979

إجراء البحوث واألعمال احلقلية اليت ختص الدراسة والتصميم واإلشراف على مشروع الري والتنمية يف

كانون الثاني  – 1971شباط 1979

العمل مع شركة سري وليام هالكرو اإلستشارية وشركاءه املهندسني  1975اىل اإلستشاريني يف قسم شؤون

كانون الثاني  – 1969ك انون الثاني 1971

العمل يف جامعة السليمانية يف العراق لتدريس مواضيع فنية.

اململكة العربية السعودية.

املياه (يف لندن).

1968

جامعة لفربول (المملكة المتحدة)
بكالوريوس


1972

اهلندسة املدنية

جامعة مانشستر (المملكة المتحدة)
ماجستير


1976

حبث يف علم اهلايدرولكس

جامعة مانشستر (المملكة المتحدة)
دكتوراه


حبث يف علم اهلايدرولكس

• بكالوريوس يف اهلندسة املدنيـة،ماجسـتري ودكـتوراه يف اهلندسـة.

• زم ـيـل مـعـهـد املـهندسـ ـني الـمدنيني يف بريـطانيـا ()F.I.C.E.
• عـضـو يف اهلـيـئـة الدولـيـة للـري والـبـزل ()I.C.I.D.
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مهندس جماز ،زميل معهد املهندسني املدنيني يف بريطانيا (.)F.I.C.E.



عضو يف اهليئة الدولية للري والبزل (.)I.C.I.D.



رئيس اهليئة الدولية للري والبزل يف العراق.



املنحة الدراسية املقدمة من حكومة العراق للحصول على شهادة البكلوريوس يف اهلندسة.



املنحة الدراسية املقدمة من مؤسسة كلبنكيان للحصول على شهادة املاجستري.



املنحة املقدمة من مؤسسة الدكتور روبرت انكس مسث للحصول على شهادة الدكتوراه.

-

املشاركة يف احتفال الذكرى  84لتأسيس احلزب الشيوعي العراقي – اذار .2018

-

املشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين لوزارة املوارد املائية يف حمافظة ميسان يومي  27 -26متوز .2017

املشاركة يف احلفل اخلاص الذي أقيم يوم  2017/4/25يف املكتب اخلاص لرئيس جملس العموم
الربيطاين لعرض وتوقيع الكتاب اجلديد للسيدة آن كلويد النائبة العمالية يف جملس العموم الربيطاين

بعنوان (نضال من أجل القضية).
-

املشاركة يف املنتدى العاملي الثاين ملكافحة جرمية اإلابدة اجلماعية واملنعقد يف يريفان للفرتة من – 23

-

املشاركة يف ورشة ٍ
عمل جملموعة خرباء

-

املشاركة يف مؤمتر بريوت عن اإلقتصاد (للفرتة من  31 - 30آذار .)2015
املشاركة يف ورشة ٍ
عمل جملموعة خرباء ) (Chatham Houseيف املعهد امللكي للشؤون

 24نيسان .2016

) (Chatham Houseيف املعهد امللكي للشؤون

الدولية ) للفرتة من  10-9حزيران  ) 2014 /يف العاصمة الربيطانية لندن.
-

الدولية ) للفرتة 16-17سبتمرب  )2013 /يف العاصمة الربيطانية لندن حول تقييم روابط املوارد
احليوية والدروس املستفادة يف جماالت الطاقة واملاء وأسعار الغذاء.

-

املشاركة يف أعمال مؤمتر اجلمعية العربية ملرافق املياه (أكوا) املنعقد يف برلني – نيسان .2013

-

املشاركة يف يف أعمال مؤمتر القمة العاملية للمياه يف روما (للفرتة من  30نيسان ولغاية  1آير

-

دعوة موجهة من قبل معهد املهندسني املدنيني  ICEحلضور مؤمتر "اهلندسة عامل أفضل" وإلقاء كلمة

.)2012

فيه  -لندن .2010 /3 / 13 -

|

-

دعوة موجهة من قبل االمانة العامة جلامعة الدول العربية للمشاركة يف االجتماع االول للمكتب

-

متثيل العراق يف مؤمتر القمة العاملي حول االمن الغذائي  -روما .2009 /11 / 18- 16

التنفيذي للمجلس الوزاري العريب للمياه – القاهرة .2010 /1 / 30 - 25
-

دعوة موجهة من قبل شركيت هيتاشي وكرتبلر لزيرة موقعهما واالجتماع مبنظمة  JICAفيما يتعلق

-

دعوة موجهة من قبل وزير الطاقة االيراين ملناقشة القضاي املتعلقة ابملياه املشرتكة واالتفاق على أتسيس

-

حضور االجتماع املشرتك واخلاص بتنفيذ بنود االعلن السياسي االسرتاتيجي املوقع بني العراق

-

حضور االجتماع الثلثي على مستوى الوزراء بني الدول (العراق وتركيا وسوري) للتباحث بشأن موضوع

ابلقرض الياابين – الياابن 2009 /11 / 14 - 8

.

اللجنة الفنية العراقية االيرانية – إيران .2009 / 10 / 26 - 23
وتركيا -إسطنبول .2009 /9/ 19 - 17

املياه املشرتكة ومسألة اجلفاف وسوء الوضع املائي احلايل خاصة ابلعراق وسوري – أنقرة /9/ 6- 2

.2009

-

مرافقة دولة رئيس وزراء مجهورية العراق اىل سوري – سوري.2009 /8/ 22 - 18 ,

-

دعوة موجهة من قبل االمانة العامة جلامعة الدول العربية للمشاركة يف اعمال الدورة االوىل للمجلس

-

حضور االجتماعات اخلاصة ابستكمال املناقشات مع الشركات اليت قدمت عروضها الفنية والتجارية

-

مرافقة فخامة رئيس مجهورية العراق حلضور املنتدى العاملي اخلامس للمياه – تركيا /3/ 23- 15

-

املشاركة يف املؤمتر الوزاري للمياه  -سلطنة عمان .2009/2/ 25- 23

الوزاري العريب للمياه اجلزائر.2009 / 7/ 2 - 6/ 27

اخلاصة ابحلل الدائمي ملشكلة اسس سد املوصل  -عمان ،االردن .2009 /5/ 16- 13
.2009
-

حضور اجتماعات البنك الدويل مبناسبة إسبوع املياه وزيرة بعض مواقع السدود االمريكية – أمريكا 17

-

حضور منتدى إسطنبول االول للمياه – تركيا .2009 /2 / 15 - 14

.2009 /2/ 20 -

-

دعوة موجهة من قبل شركة ابور لزيرة موقعها ومصانعها – املانيا.2008 /11 / 21 - 18 ,

حضور مؤمتر املوارد املائية والبيئة – السعودية .2008 / 11 / 17 - 16

-

حضور اجتماعات البنك الدويل ملتابعة دميومة املشاريع املمولة من قبل البنك الدويل – بريوت - 22

-

دعوة موجهة ن قبل شركيت ليبهري وإنكرا الكرواتية  -املانيا ،فرنسا ،النمسا وكرواتيا /9 / 28 - 17

-

دعوة موجهة لزيرة شركة نورمروك للطلع على كراءاهتم ،وكذلك زيرة اجلامعات واللقاء ابملسؤولني يف

-

مرافقة دولة رئيس وزراء مجهورية العراق اىل ايران للتباحث بشأن الوضع املائي احلايل يف العراق – إيران

-

املشاركة يف املعرض الدويل الثالث حتت عنوان "االعمار واالستثمار يف العراق"تركيا وسوري

21

-

التباحث بشأن مشكلة اسس سد املوصل مع جملس اخلرباء العاملي ,إسطنبول .2008 /2 / 11 - 6

.2008 / 10 / 25
.2008

كندا – كندا .2008 / 7/ 15 - 6/ 29
.2008 /6 / 9 - 7
./5/ 30 -

-

دعوة موجهة من قبل البنك الدويل حلضور إجتماعات جملس مياه الشرق االوسط ملناقشة القروض

واملنح لتمويل املشاريع االروائية – واشنطن .2008 /2 / 26 - 20

|

-

حضور االجتماع الثلثي بني كل من (العراق ،سوري وتركيا) للبحث بشأن إدارة املوارد املائية املشرتكة

-

حضور االجتماع الثالث جمللس املياه العريب -ديب.2007 /12 / 10 - 8 ,

وتنظيم إستخدامها من اجل ضمان دميومتها – سوري .2008 /1/ 12 -9

-

حضور املؤمتر العام الرابع والثلثني ملنظمة االغذية والزراعة الدولية – روما /11 / 26 - 15

-

حضور مؤمتر معهد املهندسني املدين  ICEوجامعة ليفربول وإلقاء حماضرة عن "حتديت وفرص موارد

-

حضور االجتماعات مع ممثلي شركة ابور وتريفي وتيرتاتيك للتباحث بشأن احلل الدائمي ملشكلة اسس

.2007

مياه العراق اجلديد كمثل حيتذى به" -لندن .2007 /11 / 14 - 11

سد املوصل وتبادل االفكار يف جمال انتاج معدات احلفر وتنفيذ اجلدران القاطعة للسدود  -تركيا 5

.2007 / 9 / 10 -

-

مرافقة دولة رئيس وزراء مجهورية العراق اىل سوري – سوري .2007 / 8 / 22 - 20

-

حضور االجتماع السنوي للهيئة الدولية للسدود الكبرية  ,ICOLDروسيا /6 / 29 - 24

-

حضور إجتماعات جملس اخلرباء العاملي الذي نظمه الربانمج االمنائي للمم املتحدة  /UNDPعمان،

-

املشاركة يف االجتماع السنوي للدول املاحنة وحضور مؤمتر إدارة أحواض االهنر – تركيا / 26 - 16

.2007

االردن .2007 /5 / 18 - 12

-

.2007 /3
حضور اجتماعات اللجنة العمومية للمجلس العريب للمياه وعلى مستوى الوزراء -القاهرة -11/5

-

حضور االجتماع الثاين جمللس اخلرباء العاملي واخلاص مبشكلة اسس سد املوصل  -عمان ،االردن 30

-

حضور االجتماعات مع وزير الطاقة االيراين لتطوير العلقات بني البلدين يف جمال املوارد املائية -إيران

-

حضور املعرض الدويل الثالث وايضا مؤمتر إعادة إعمار العراق  -عمان ،االردن / 5 / 11 - 8

-

حضور املنتدى العاملي الرابع للمياه – املكسيك .2006 /3 / 22 - 16

.2006 – 12

.2006 / 10 / 4 - 9 /
.2006 / 9 / 14 - 12
.2006
-

حضور الندوة االقتصادية لتمويل السدود واالجتماع مبمثلي شركة  - ITSCبلغراد ولوزان

-

دعوة موجهة من قبل شركة  MWHحلضور إجتماع جملس اخلرباء العاملي  -عمان ،االردن/21 ,

-

دعوة موجهة من قبل برانمج االمم املتحدة للبيئة  UNEPحلضور إجتماع الدول املاحنة حول االهوار

-

حضور إجتماعات البنك الدويل للمنحة الياابنية  JBICومناقشة مشاريع املوارد املائية املشمولة

.2006/3/2
.2006 /2

العراقية -ابريس.2005 / 11/ 8 - 6 ,

ابلقرض الياابين وحضور اعمال املؤمتر اخلامس العادة اعمار العراق من قبل الدول املاحنة بناء على
الدعوة املوجهة من قبل شركة  - New Fieldsاالردن  ,امريكا.2005 /12 / 8- 1 ,

-

حضور االجتماعات الفنية مع ممثلي شركة كونكورد  -عمان ،االردن .2005 / 10 /1 - 9/ 30

-

حضور اسبوع املياه العاملي وحضور ندوة املياه العاملية من اجل التنمية الدولية -إسطنبول / 11- 7

-

حضور إسبوع املياه العاملي يف ستوكهومل – ستوكهومل .2005 /8/ 27 - 21

.2005 / 9

|

-

حضور مؤمتر االعمال العراقي االملاين – املانيا .2005 /7 / 23 -17

-

البحث يف سبل التعاون املشرتك بني البلدين إيران والعراق – إيران.2005 /7 / 17 - 13,

-

حضور اجتماعات اللجنة العراقية االمريكية -عمان ،االردن .2005 /7 / 13 - 9

-

حضور االجتماع لتطوير العلقات بني البلدين سوري والعراق فيما يتعلق بقضاي املياه املشرتكة -سوري

-

الوزارة عمان ،االردن .2005 /3 / 28- 24

.2005 /6 / 11- 10

-

دعوة موجهة من قبل شركيت هارزا وكونكورد االردنية للتباحث بشأن قضاي متويل مشاريع حضور دعوة

-

حضور اجتماع برانمج االمم املتحدة للبيئة  - UNEPعمان ،االردن .2004 /12 / 19- 18

موجهة من قبل برانمج تنمية العراق  - I.D.Pعمان ،االردن .2005 / 6/ 30- 28
-

حضور مؤمتر عن " االهوار العراقية" -إيطاليا .2004 /10 / 25 -20

-

حضور اجتماع مع ممثلي البنك الدويل ومنظمة االغذية والزراعة و ممثلي بعض الدول املاحنة -بريوت

-

تلبية دعوة موجهة من قبل معايل رئيس وزراء مجهورية اجليك  -براغ وستوكهومل وانقرة /8 /23 - 9

-

حضور مؤمتر إدارة الطلب على املياه  -عمان ،االردن .2004 /6 /3 - 5 /30

.2004 /9 / 30 -25
.2004
-

حضور اجتماعات اجمللس العريب للمياه يف القاهرة ،وكذلك حضور مؤمتر نيويورك ومؤمتر لندن  -القاهرة

-

ضمن وفد رئيس جملس احلكم  -الياابن والصني .2004 /3/ 27 -22

ولندن ونيويورك
-

.2004 / 5 /3 - 4 /12

حضر العديد من اإلجتماعات والنشاطات املتعلقة مبواضيع التنمية ,املوارد املائية ,الزراعة والطاقة داخل

العراق وخارجه منذ العام  2009ولغاية اآلن.

|

