
 

   

 

 

 

 

 

 

 عملورشة 
 

   "لتعاون في مجال المياه العابرة للحدودحول: "األطر القانونية ل 
 األساسية والفرص للدول العربية  الجوانب

 

 1112/   6/   11 - 11 -تونس 
 

 جدول األعمال 

 11/6/1112 األربعاء 

 
 

  الجلسة االفتتاحية    9:00 – 10:00
                        

 (UNECE)اللجنة االقتصادية ألوروبا عن  –يدة شانتال ديميلكامس الس :منسق الجلسة

عن مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية –السيدة شهرة قصيعة   

فالحة التونسيوزير ال -ل شعسعد لالسيد ل  

بحيرات دود والسكرتارية اتفاقية المياه حول حماية و استخدام المجاري المائية العابرة للح –السيد نيكوال بوفوازان 
 الدولية

 (GWP-Med) الشراكة العالمية للمياه / البحر األبيض المتوسط - يزوطلا ةراسالسيدة 

 

    (UNECE)اللجنة االقتصادية ألوروبا عن  –نظرة عامة حول برنامج ورشة العمل: السيدة شانتال ديميلكامس 
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   الجلسة األولى   :         10:00 –11:00
                    والوضع في الدول العربية ،ياتالتحد ،التعاون حول المياه العابرة للحدود : الفوائد

 
 رئيسة مركز الدراسات المائية واالمن المائي العربي –السيدة شهرة قصيعة رئيس الجلسة : 

 
 لمحة عن المياه المشتركة العابرة للحدود في المنطقة العربية: الضغوط وقضايا اإلدارة 

   السيدة كارول شوشاني شرفان، اإلسكوا
 

مداخالت المشاركين حول المياه المشتركة في المنطقة العربية : مواجهة التحديات والخطوات نحو  ة حولجول
لكل دولة(  دقائق  3-2) بيانات الدول  التعاون  تعزيز



 

 

 
 

       استراحة 11:00 – 11:30
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  11:11 -11:11الجلسة الثانية: 
                                     التطورات الحديثة في القانون الدولي الخاص بالمياه 

 
 (GWP-Med)لشراكة العالمية لمياه البحر األبيض المتوسط من ا، يزوطلاسارة السيدة  :الجلسة رئيس

 
المتحدة االقتصادية ألوروبا حول حماية واستعمال المجاري المائية العابرة للحدود  األممالتكامل بين اتفاقية لجنة 
الدولية  قانون استعمال المجاري المائية حول 2991المتحدة لعام  األممواتفاقية  2992والبحيرات الدولية لعام 
 لألغراض غير المالحية

 السيد نيكوالس بونفوازان، سكرتارية اتفاقية المياه 
 

 الترويج المشترك لالتفاقيتين للتعاون بشأن المياه العابرة للحدود 
  السيد فابيان دوبوي، وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، فرنسا

 
 ية المشتركة بين الدول العربية االتفاقية اإلطارية بشأن مشروع الموارد المائ

  السيدة شهرة قصيعة، رئيس مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربي
  

  نقاش مفتوح
 
 

 استراحة غداء 11:10 – 12:10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 الجلسة الثالثة          12:30 – 17:30
 مع استراحة 1991لمحة عامة حول اتفاقية المياه لعام  
  

 UNECE)اللجنة االقتصادية ألوروبا )السيد نيكوال بونفوازان، عن  الجلسة: إدارة
  

  مياه جوفية / مياه سطحية حوض الصرف / ونطاق:تعريف  -2
           أسئلة وأجوبة

 حماية النظم االيكولوجية  ،ال ضرر ذو شأن ،المعايير الموضوعية : االستعمال المنصف والمعقول -2
            أسئلة وأجوبة

تبادل البيانات  –البيئي  األثرتقييم  -والتشاور األخطار –واجب التعاون والمؤسسية: اإلجرائيةالجوانب  -3
 المؤسسية      األطراالتفاقات المؤسسات المشتركة  ،والمعلومات

     أسئلة وأجوبة
  تفاوض والتحكيمتقصي الحقائق ال النزاعات:آلية تسوية  -4

  أسئلة وأجوبة
  

  العشاء 19:30
سيدي بوسعيد -   Au Bon Vieux Temps المكان: مطعم 

الى المطعم  لفديرالنقل منظم من فندق الب  



 

 

  
 

 11/6/1112الخميس  

 
 

11:11   – 9:11 :الجلسة الرابعة  
  المياه الجوفية والحلول :القانون الدولي وتطبيقاته على المياه الجوفية  إدارةتحديات 

 
 ESCWA)) ة كارول شوشاني شرفان، اإلسكواالسيد :الجلسة رئيس

 
اه الجوفية العابرة للحدود: المبادئ وااللتزامات الرئيسية، المتعلقة بقانون طبقات المي 2002مشروع المواد لعام 

 بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود  2022للمياه الجوفية: نموذج مخصصات عام  UNECEوتطبيق اتفاقية المياه 
 UNECE)) السيدة شانتال ديميلكامبس، اللجنة االقتصادية ألوروبا

 
  NWSASالعربية: تجربة التعاون في إدارة المياه الجوفية في المنطقة 

  OSSالسيد جمال األطرش، 
 

 حوار مفتوح 
    
  

 استراحة    10:30 – 10:00
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 الجلسة الخامسة    11:30 – 11:45
 1991 بعض وجهات النظر حول اتفاقية المياه لعام 

 
 جامعة الدول العربية  -السيدة شهرة قصيعة    :رئيس الجلسة

 
 

 العراق: وجهة نظر البالد على اتفاقية المياه 
 العراق السيد مرتضى جمعة السوداني، وزارة الموارد المائية، 

 
 ظر عربية حول تطبيق اتفاقية المياه في المنطقة العربية وجهة ن

 السيد خالد أبو زيد، سيداري 
  

 حوار مفتوح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 11:11 – 45: 11الجلسة السادسة: 
 تطبيق اتفاقية المياه على ارض الواقع

 
 ممثل عن تونس رئيس الجلسة:

 
  تعزز اتفاقية المياه التعاون حول المياه العابرة للحدودكيف 

  UNECE))السيدة شانتال ديميلكامبس، اللجنة االقتصادية ألوروبا 
  

 عم التعاون في حوض ألدرينالقانون الدولي الخاص بالمياه يد
  (GWP-Med) الشراكة العالمية للمياه / البحر األبيض المتوسط - يزوطلاسارة السيدة 

 
 للحدود  التكيف المشترك للتغير المناخي في األحواض العابرة

  السيد إيجيديوس ريمكوس، جامعة فيلنيوس، ليتوانيا
 

   حوار مفتوح
 

 12:11 – 11:11استراحة غداء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 الجلسة السابعة     12:15 – 16:15

     المنطقة العربية التعاون فيتحقيق  قدما:المضي 
     

 (UNESCO)السيدة لينا سالمة، اليونسكو  لسة:الجرئيس 
 

  للدول العربية 2992تمرين جماعي : التحديات والفوائد التفاقية 
 

 تقرير المجموعات
  

 الدعم الممكن على المستوى الوطني واإلقليمي
  

  الرسائل الرئيسية والتوصيات
  

 اختتام   16:11 – 16:11
  

 المياه السيد نيكوالس بونفوازان، سكرتارية اتفاقية 
 

 ، الشراكة العالمية للمياه البحر المتوسطيزوطلاسارة السيدة 
  

 ، رئيس مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربي، جامعة الدول العربيةالسيدة شهرة قصيعة


