
 

 

 

 

 

 ورشة عمل

 اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة

 الجوانب الرئیسیة والفرص للبنان

٢٠١٥شباط   ٤-٥ 

لبنان -بیروت السراي الحكومي، مجلس الوزراء،  

 وثیقة اعالمیة

 

 مقدمة

االحواض في مجال التعاون  الحاجة إلى ، وبالتالي فانلبنان فيالنادرة من الموارد ،  نحو متزایدعلى   المیاهاصبحت 

العابرة  ةالثالثاإلدارة المستدامة للمجاري المائیة  الوصول الى  وذلك من أجل ،كبیرةهو ذو أهمیة  المائیة الدولیة المشتركة

المیاه الجوفیة العابرة للحدود المشتركة بین لبنان  )، وطبقاتالوزاني-والحاصباني ،الجنوبي الكبیرالعاصي، : أنهرللحدود  (

 والدول المجاورة.

، صادق لبنان على اتفاقیة األمم المتحدة بشأن االستخدامات غیر المالحیة للمجاري المائیة الدولیة (اتفاقیة ١٩٩٩في عام 

بین  ٢٠٠٢اتفاق عام  یستند. ٢٠١٤حیز التنفیذ عام  اإلتفاقیة دخلتو ) ، ١٩٩٧لعام مم المتحدةلألالمجاري المائیة 

 .هذه االتفاقیةمبادئ على ، الجنوبيالكبیر نهر لتقاسم میاه حوض  ،سوریا ولبنان

(اللجنة االقتصادیة  تفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیةالقدمت لجنة األمم المتحدة 

، إطارا هاما لتحسین إدارة المیاه السطحیة العابرة للحدود وموارد ١٩٩٢اتفاقیة المیاه) منذ دخولها حیز التنفیذ عام  -ألوروبا

 حیث باتت،  إطارًا قانونیًا عالمي متعدد األطراف اإلتفاقیة ادخلت ،٢٠١٣في عام و  المیاه الجوفیة في المنطقة  األوروبیة.



إطارا متینا لتعاون لبنان والدول  هذه توفر اتفاقیة المیاه حیث انمفتوحة النضمام جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة. 

 المجاورة لها.

 

 أهداف ورشة العمل

على وجه تهدف الورشة إلى تسلیط الضوء على أهمیة الصكوك القانونیة لتعزیز اإلدارة المستدامة للمیاه العابرة للحدود. 

 حال في للبنان اتفاقیة المیاه، و عملها، وكذلك الفوائد المحتملة والقیمة المضافةعن الخصوص، تهدف إلى زیادة المعرفة 

 االنضمام إلیها.

 

 ورشة العمل سوف:

 الوضع الحالي والتقدم المحرز والتحدیات السائدة للتعاون بشأن المیاه العابرة للحدود في لبنان. تقیم - 

األطر القانونیة للتعاون بشأن الموارد المائیة المشتركة المتاحة على الصعیدین العالمي واإلقلیمي و مستویات  متقد -

 ؛األحواض 

تفاصیل المبادئ التوجیهیة واألحكام العامة التفاقیة المیاه، وااللتزامات الرئیسیة، فضال عن أهمیتها المحتملة تقدم  - 

 للبنان

في إطار اتفاقیة المیاه، بما في ذلك الوثائق التوجیهیة الفنیة واالستراتیجیة،  تحقیقهاالتي تم  مواضیعللتقدم نتائج ملموسة  -

 .والخبرات العملیة لتطبیقها على أرض الواقع

 .المستویات الفنیة والسیاسیة للمضي قدما علىتحدد الخیارات  -

 

 :النتائج المتوقعة

 سیتم إعداد تقریر عن االستنتاجات الرئیسیة لحلقة العمل.

 خارطة طریق وطنیة نحو االنضمام المحتمل التفاقیة المیاه لوضع ، ترجمة التوصیات الرئیسیة (إن وجدت) سیتم

 

 



 :تنظیم العمل

حول  نقاشلوللتبادل مفتوح للمعلومات  تسمحس ،تفاعلیةالمناقشات القانونیة و الفنیة و ال عروضوال المقدمة خطاباتان ال

 إن أصبح طرفا في اتفاقیة المیاه. ،الفوائد المحتملة للبنان

(الیوم  ١٣:٠٠وحتى   ٩:٠٠(الیوم األول) و  من الساعة   ٥:٣٠وحتى  ٨:٣٠سوف تقام ورشة العمل من  الساعة 
 .)عربي-إنجلیزي(الثاني). وسیتم توفیر ترجمة فوریة 

 
 بعد ورشة العمل. شباطمن  الرابعفترات استراحة وغداء. وسیتم تقدیم كوكتیل في تتضمن  ورشة العملان 

 
 

 :الجمهور المستهدف
 

ذات  دوراً  ممثلي المؤسسات والجهات المعنیة األخرى التي تشارك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة (ولكن ال تزال تلعب
 : قبل صلة) في مجال إدارة المیاه العابرة للحدود، ال سیما من

 
 وزارة الطاقة والمیاه •

 والمغتربین وزارة الشؤون الخارجیة •

 وزارة العدل  •
 وزارة البیئة •
 مجلس الوزراء •
 عمداء كلیات القانون •
 برلمانیین •
 )مختارة (منظمات غیر حكومیة  •
، الشبكة الدولیة لمنظمات األنهر  ضاحو امنظمات خبراء دولیون: من دول اللجنة االقتصادیة ألوروبا،  •

 األحواض...
 
 

 :ورشة العمل مكان
 

 )الحكومةمجلس مبنى الوزراء، بیروت (السراي الكبیر، قصر 
 
 

 :معلومات عملیة
 



المهندس منى فقیه،  مراسلةعن طریق  ، ٢٠١٥ كانون الثاني ٢٥  حتى  وذلكیتعین على المشاركین تأكید المشاركة 

  )monafakih@hotmail.com( مدیر المیاه في وزارة الطاقة والمیاه

 

 :الشركاء
 

وزارة الطاقة والمیاه في لبنان، اللجنة االقتصادیة ألوروبا والشراكة العالمیة  بین عاونبالتتم تنظیم ورشة العمل  
بدعم مالي من الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون وذلكلبحر األبیض المتوسط،ا في للمیاه  

   
 

 :اإللكتروني موقع ورشة العمل
 

 :الموقع االلكتروني تحمیل المزید من المعلومات حول ورشة العمل من یمكن
www.unece.org/env/water/workshop_Lebanon2015_WaterConvention 

،إضافًة ١٩٩٢عام  في " للجنة االقتصادیة ألوروبا ة المیاه العالمیةكتیب افتتاح إتفاقی" وهو یتضمن وثائق أساسیة مثل 
 ." دلیل تنفیذ اتفاقیة المیاهمنشور عن "  إلى

 نهایة ورشة العمل.بعد العروض المقدمة ستكون متاحة على الموقع اإللكتروني 
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