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 نبذة تعریفیة 

زراعة إیجاد التوازن بین استھالك المیاه ألغراض الصناعة والطاقة والف ,أضحت المیاه من الموارد الشحیحة في العراق. 
تناقص  فكمیات المیاه في. كبیرةتحدیات تفرض جھة، والمحافظة على النظم البیئیة المائیة من جھة أخرى، واالستخدامات المنزلیة من 

، من المتوقع أن یكون لظاھرة التغیر المناخي عواقب وخیمةً على تدفق المیاه في الى انھ في نوعیتھا. إضافةً الستمر تدھور ال مع 
لمصادر المیاه  دة الرشیللحدود من أجل ضمان اإلدارة  ةالعابر على المیاه لتعاونا ولذلك ازدادت اھمیة نھري دجلة والفرات. 

 السطحیة والجوفیة العابرة للحدود، وبما یسھم في تحقیق التنمیة المستدامة في البالد. 
 

 
ه)، واستخدام مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیة (اتفاقیة المیالحمایة  باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم الجنة تفاقیةاوشكلت 

، إطاراً ھاماً لتحسین إدارة مصادر المیاه السطحیة والجوفیة العابرة للحدود في منطقة أوروبا. 1992عام والتي دخلت حیز التنفیذ في 
، حیث أصبح بإمكان جمیع الدول 2013وأضحت االتفاقیة بمثابة إطار قانوني متعدد األطراف مفتوح لجمیع دول العالم في العام 

مم المتحدة االنضمام إلى االتفاقیة. وتوفر االتفاقیة إطاراً فعاالً للتعاون في مجال تطویر اإلدارة المشتركة للموارد األعضاء في األ
 المائیة التي یتشارك فیھا العراق مع دول الجوار.   

 
 

یشارك بشكل فعال في االنشطة التي  تلني انجزت في اطار لجنة االمم المتحدة االقتصادیة الوربا العراق و ،2012عام ومنذ 
UNECE ) ،(قانون ألمم المتحدة االطاریة ل من الدول األعضاء في اتفاقیة 2001عام ھو  منذ والذي  - وقد عبر العراق اتفاقیة المیاه

في عدة مناسبات  -)2014(والتي دخلت حیز التنفیذ في عام  1997لعام  لمالحیةغیر األغراض لالمجاري المائیة الدولیة  ماستخدا
واستخدام مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات لحمایة  باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم ا لجنة تفاقیةاعن عزمھ االنضمام إلى 

مشتركة لدراسة وبحث إمكانیة االنضمام إلى االتفاقیة وطلب من لجنة األمم وطنیة ، قام العراق بتشكیل لجنة 2014عام ،  وفي الدولیة
وااللتزامات المترتبة على  المزایاغرض توضیح األحكام وتنظیم ورشة مخصصة للشأن العراقي لدعم بالمتحدة االقتصادیة ألوروبا 

 ضمام إلى االتفاقیة. باإلضافة إلى اإلجراءات الرسمیة لعملیة االن االنضمام العراق والناشئة عن 
 
 
لحمایة  باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم ا لجنة تفاقیةاحول  عملورشة  اللجنة الوطنیة لتنظیم استجابةً لطلب  الورشة ھي ھذهف

المھندس محسن  والتي ستكون برعایة معالي وزیر الموارد المائیة العراقي واستخدام مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیة
 الشمري .

 
 



 

 أھداف الورشة 

المتحدة ألمم ا لجنة تفاقیةاتھدف الورشة إلى المساھمة في الوصول إلى فھم شمولي من قبل السلطات العراقیة المختصة حول 
، وأحكامھا والتزاماتھا، وطریقة تنفیذھا على واستخدام مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیةلحمایة  باوروألاالقتصادیة 

أرض الواقع، باإلضافة إلى فوائدھا والتحدیات التي قد تعترض انضمام العراق إلى االتفاقیة، وذلك بغرض تیسیر التحضیر لالنضمام 
 إلیھا. 

 
 الورشة على:  ستركزوعلى وجھ الخصوص، 

التحدیات  التي تواجھ إقامة تعاون حول الموارد المائیة العابرة للحدود ابرز استعراض الوضع الراھن، والتقدم المحرز، و −
في العراق، باإلضافة إلى عدد مختار من المبادرات المتواصلة التي تدعم بناء القدرات الوطنیة في مجال التعاون المائي 

 العابر للحدود. 
ول الموارد المائیة العابرة للحدود (السطحیة والجوفیة زیادة مستوى الوعي والفھم بشأن مختلف األطر القانونیة للتعاون ح −

 منھا).  
واستخدام لحمایة  باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم ا لجنة تفاقیةتقدیم تفاصیل حول المبادئ التوجیھیة واألحكام العامة ال −

، والتزاماتھا الرئیسیة المتعلقة بالتشریعات الوطنیة واالتفاقات الثنائیة مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیة
 ومتعددة األطراف، ومدى مقاربتھا للوضع في العراق. 

 تقدیم وصف بشأن الترتیبات المؤسسیة بموجب االتفاقیة.  −
 ناًء على أمثلة واقعیة. تقدیم وصف حول مدى نجاعة االتفاقیة في تشجیع التعاون في األحواض العابرة للحدود، وذلك ب −
استعراض العمل المحوري ضمن إطار االتفاقیة، بما في ذلك الوثائق التوجیھیة الفنیة واإلستراتیجیة حول المسائل التي تھم  −

 العراق. 
 توفیر منتدى للنقاش وتیسیر الجھود الوطنیة للتحضیر النضمام العراق إلى االتفاقیة.  −

 
 المخرجات المتوقعة 

 تقریر حول االستنتاجات الرئیسیة للورشة.  سیتم إعداد
لحمایة  باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم ا لجنة تفاقیةااالنضمام إلى باتجاه إلى خارطة طریقة وطنیة الرئیسیة ستتم ترجمة التوصیات 

 . واستخدام مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیة
 

 محتویات الورشة  

تبادل المعلومات لستفتح الباب الخطابات التمھیدیة، والعدید من العروض التقدیمیة الفنیة والقانونیة إضافةً إلى النقاشات التفاعلیة  ان 
لحمایة  باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم ا لجنة تفاقیةاوالتحدیات التي قد تعترض انضمام العراق إلى  الفوائدوإجراء حوار حول 

 . ي المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیةواستخدام مجار
 

 الفئة المستھدفة 
اآلخرین المعنیین بشكل مباشر أو غیر مباشر (لكنھم یلعبون دوراً ذا صلة)، في إدارة المیاه  المصالحممثلي المؤسسات وأصحاب 

 للحدود في العراق، وبصورة خاصة من : العابرة 

 

 األمانة العامة لمجلس الوزراء  •
 ھیئة المستشارین في مكتب رئیس الوزراء •
 البرلمان  •
 وزارة الخارجیة  •
 وزارة الموارد المائیة  •
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  •
 وزارة النفط  •
 وزارة الصحة والبیئة  •
 وزارة الزراعة  •
 البلدیات االعمار واالسكان ووزارة  •
 والمعادنوزارة الصناعة  •
 في حكومة إقلیم كوردستان  المائیةالزراعة والموارد وزارة  •
 أمانة بغداد  •



 

 
 

 
 
كما سیشارك عدد من الخبراء في مجال قانون المیاه الدولي والممارسین في مجال المیاه من منطقة أوروبا في الورشة. كما ستوجھ 

 تقریباً.  45-40الدعوة إلى المنظمات الدولیة وممثلي الجھات المانحة. ومن المتوقع أن یبلغ العدد المستھدف من المشاركین ما بین 
 

 الشركاء 

، وبدعم لوجستي من مكتب باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم الجنةك من قبل وزارة الموارد المائیة وتنظیم الورشة بشكل مشترسیتم 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن. وسیتم تمویل الورشة من قبل الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون. 

 
 معلومات تنظیمیة ومعلومات االتصال 

 مكان انعقاد الورشة 
 فندق المریدیان، عمان، األردن 

 
 الجدول الزمني 

 3:00كانون الثاني ولغایة الساعة  13صباحاً من یوم  8:30من الساعة  )2016كانون الثاني  14-13(ستعقد الورشة خالل الفترة 
 . 2016كانون الثاني  14مساًء من یوم 

 سیتم تقدیم استراحات القھوة والغداء أثناء الورشة. 
كانون  13كانون الثاني في فندق المریدیان. كما سیقدم عشاء استقبال في یوم األربعاء الموافق  12سیتم تقدیم عشاء خفیف في یوم 

 الثاني. 
 

 اللغات الرسمیة للورشة 
 الترجمة الفوریة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة خالل الورشة.  ستتوفر

 
 المشاركة 

من  2016كانون الثاني  4یتوجب على المشاركین الذین لم یقوموا حتى اآلن بتأكید مشاركتھم بالعمل على تأكید مشاركتھم بحلول 
 خالل مراسلة: 

 luaykurd_77@yahoo.comالسید لؤي حسین، باحث أقدم في وزارة الموارد المائیة،  -
، باوروألالمتحدة االقتصادیة ألمم الجنة، األمانة العامة التفاقیة المیاه، شانتالدیمیلكامبزالسیدة -

Chantal.demilecamps@unece.org 
 

 اإللكتروني للورشة الموقع 
 المزید من المعلومات حول ورشة العمل من الموقع اإللكتروني التالي: یمكنكم الحوصل على 

www.unece.org/env/water/workshop_Iraq2015_WaterConvention 
 The Global Opening of the 1992 UNECE الموقع على وثائق مرجعیة مثل نص االتفاقیة، نشرة بعنوان "حیث یحتوي 

Water Convention " وإصدار بعنوان " Guide to Implementing the Water Convention  ." 
 سیتم توفیر العروض التقدیمیة على الموقع عقب انتھاء ورشة العمل. 
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