
 

 

 

 

 

 ورشة عمل

 اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة

 الجوانب الرئیسیة والفرص للبنان

٢٠١٥شباط   ٤-٥ 

 مجلس الوزراء، بیروت، لبنان

 جدول األعمال

 

 

   الیوم األول: األربعاء ٤ شباط ٢٠١٥

 

    ٨:٣٠ -٩:٠٠ :  تسجیل المشاركین

 :  الجلسة االفتتاحیة ٩:٤٠-٩:٠٠

 شبكة المتوسطیة لهیئات األحواضلل : الدكتور فادي قمیر، المدیر العام للموارد المائیة والكهربائیة، الرئیس الفخريرئیس الجلسة

  :رشة العملو كلمة ترحیبیة من شركاء 

 الدكتور فادي قمیر، المدیر العام للموارد المائیة والكهربائیة• 
 ، أمین اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة (اتفاقیة المیاه) بنفوذنالسید نیكوالس • 
األمانة لمبادرة المیاه البحر األبیض المتوسط /  -العالمیة للمیاه الشراكة  البروفیسور مایكل سكولس ، رئیس مجلس إدارة • 

للبحر األبیض  مبادرة المیاه األوروبیة/ البحر األبیض المتوسط  -الشراكة العالمیة للمیاه ( ض المتوسطللبحر األبیاألوروبیة 
 ) المتوسط

 المهندس. جبران باسیل، وزیر الخارجیة والمغتربین معالي • 
 آرثر نظاریان،  معالي وزیر الطاقة والمیاه السید• 
 



 
 ورشة العملأهداف ونظرة عامة لبرنامج  -نطاق االجتماع 

 السیدة شانتال دملكامبس، اللجنة االقتصادیة ألوروبا
 

 الفوائد والتحدیات ،: تحلیل الوضع : التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود في لبنان ١الجلسة  ١١:٠٠ -٩:٤٠

 )شبكة المتوسطیة لهیئات األحواضلل : الدكتور فادي قمیر، المدیر العام للموارد المائیة والكهربائیة، الرئیس الفخريرئیس الجلسة

الجهود المائیة الدبلوماسیة وحالة التعاون: تطبیق اتفاقیة األمم المتحدة لتسویة النزاع على الموارد المائیة العابرة  •
  دراسة حالة لبنان -للحدود في منطقة الشرق األوسط 

 األحواض الدكتور فادي قمیر، وزارة الطاقة والمیاه، الشبكة المتوسطیة لهیئات
 

 دراسة مسح الموارد المائیة المشتركة في غربي آسیا
 السیدة كارول شوشاني شرفان، اإلسكوا

 
 

 تأمالت في حالة التعاون للمیاه العابرة للحدود في لبنان ودور األطر القانونیة للتعاون في المیاه الدولیة :مناقشةجلسة 

 وزارة الشؤون الخارجیةمن السید •  

 نقابة المحامینالسید من • 

 السید من وزارة العدل• 

 جامعة الدول العربیةن المائي العربي، رئیسة مركز الدراسات واالم،  قصیعةهرا السیدة ش• 

 ي, خبیر مائالسید بسام جابر• 

 أسئلة وأجوبة

 إستراحة القهوة ١١:٣٠-١١:٠٠

 في مجال المیاه المشتركةالصكوك القانونیة الدولیة لتعزیز التعاون : ٢الجلسة   ١٣:٠٠ -١١:٣٠

البحر األبیض المتوسط / األمانة لمبادرة  -البروفیسور مایكل سكولس ، رئیس مجلس إدارة  الشراكة العالمیة للمیاه : رئیس الجلسة
 للبحر األبیض البحر األبیض المتوسط / مبادرة المیاه األوروبیة -المیاه األوروبیة للبحر األبیض المتوسط (الشراكة العالمیة للمیاه 

 ) المتوسط 
 واتفاقیة المجاري المائیة الدولیة ( اللجنة االقتصادیة ألوروبا) لتكامل بین اتفاقیة المیاهاللمیاه : العالمیتین اإلتفاقیتین  •

١٩٩٧  
 السید الیستیر ریو كالرك، مركز قانون المیاه، السیاسة والعلوم، جامعة دندي

 
لالتفاقیتین للتعاون بشأن المیاه العابرة للحدود الوثیق التعزیز  



 (لم یؤكد حضوره لتاریخه)فرنسا ممثل من 
 

مشروع المواد المتعلقة بقانون طبقات  ٢٠٠٨تعزیز التعاون في مجال الموارد لطبقة المیاه الجوفیة العابرة للحدود:  •
 العابرة للحدود الجوفیةالمیاه بشأن  ةالمیاه الجوفیة العابرة للحدود  واألحكام النموذجی

 السیدة ریا مارینا اسطفان، الیونسكو 
 

 مناقشة مفتوحة
 

 استراحة الغداء ١٤:٣٠-١٣:٠٠
 

 تنفیذ اتفاقیة المیاه: التحدیات ،قصص النجاح والدروس المستفادة:  ٣جلسة   ١٧:٣٠-١٤:٣٠
 : المهندس. منى فقیه، مدیر المیاه، وزارة الطاقة والمیاهرئیس الجلسة

 
 إتفاقیة المیاه للتعاون في مجال المیاه العابرة للحدود على األرض یة ترویجكیف •

 ، اللجنة االقتصادیة ألوروبا بنفوذن السیدة شانتال دملكامبس والسید نیكوالس
 

 : تجربة البالدانضمام الدول كطرفینعند تنفیذ اتفاقیة المیاه وفوائدها 
 ممثل من كازاخستان، نائب رئیس مكتب اتفاقیة المیاه 
 

 نقاش مفتوح
  

 إستراحة القهوة ١٦:٣٠-١٦:٠٠
 

 إدارة المیاه العابرة للحدود: مثال على حوض نهر سافا  هیئات ادارة االحواض المائیة من اجل تعزیزو  یاتاالتفاق •
 السید دیان كوماتینا، أمین لجنة حوض نهر سافا الدولیة

 اتفاقیة المیاه لدعم التعاون في حوض نهر درین (جنوب شرق أوروبا) •
 البحر األبیض المتوسط -إمكانات المیاه العالمیة  السید دیمیتریس فالوتسوس، 

 
 نقاش مفتوح

 
 نهایة الیوم

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

 

 

 



  ٢٠١٥ شباط ٤الخمیس  : الیوم الثاني

 وفوائد اتفاقیة المیاهااللتزامات مناقشة تفاعلیة حول  : ٤جلسة  ١٠:٣٠-٩:٠٠

 االلتزامات المنصوص علیها في اتفاقیة المیاه •
 والسید الیستیر ریو كالرك  بنفوذن نیكوالسالعرض یقدمه السید  

 
 الخبراءكبار مناقشة تفاعلیة بین المشاركین وفریق االستجابة من  •

 والسید الیستیر ریو كالرك ، السیدة ریا مارینا اسطفان  بنفوذن مجموعة الخبراء المدعوة للمناقشة: السید نیكوالس
 

 األسئلة من قبل المشاركین على المواضیع التالیة:

 المیاه الجوفیة / المیاه السطحیةالتعاریف والنطاق: حوض الصرف، .١
 ، وحمایة النظم اإلیكولوجیةعدم الضرر الكبیر. المعاییر الفنیة: االنتفاع المنصف والمعقول، ٢
ات یفاقوتبادل البیانات والمعلومات واالتتقییم األثر البیئي ، اإلشعار والتشاور ، اجب التعاون،الجوانب االجرائیة والمؤسساتیة: و . ٣
 ةالمؤسسات المشتركة، واألطر المؤسساتیو 
 : تقصي الحقائق والتفاوض والتحكیم النزاعاتآلیة تسویة  . ٤
 لمیاه العابرة للحدودل.تنفیذ اتفاقیة المیاه في ممارسة ودعم التعاون ٥
 

 إستراحة القهوة١١:٠٠-١٠:٣٠

 االستنتاجات – الخطوات المستقبلیة : ٥الجلسة ١٢:٤٥-١١:٠٠
 بنفوذن: الدكتور فادي قمیر والسید نیكوالس رئیسا الجلسة

 
القانونیة لتصدیق إتفاقیة المیاه  االجراءات :والخطوات المستقبلیةللبنان ١٩٩٢تحدیات وفوائد تطبیق اتفاقیة المیاه لعام  •

 للجنة االقتصادیة ألوروبا
 القاضي عبد اهللا أحمد، وزارة العدل

 

 من قبل المقرر العام: البروفیسور مایكل سكولس صیاغة النقاش

 لجدول األعمالالجولة الختامیة 

 اختتام ١٣:٠٠-١٢:٤٥

 الدكتور فادي قمیر، المدیر العام للموارد المائیة والكهربائیة
 اتفاقیة المیاهالسید نیكوالس بنفوذن، أمین 

 البحر األبیض المتوسط -الشراكة العالمیة للمیاه البروفیسور مایكل سكولس، رئیس 
 

 غداء ١٤:٠٠-١٣:٠٠


