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 مسودة األجندة

  6132كانون الثاني  31األربعاء، 

 تسجيل المشاركين يتخلله تقديم القهوة      03:8-0388

 الجلسة االفتتاحية     0388-80390

 الكلمات االفتتاحية 

 السيد مهدي رشيد مهدي، مستشار الوزير، وزارة الموارد المائية، العراق 

 با وروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة  اتفاقية المياه، السيد بيتر كوفاكس، رئيس مكتب

 با وروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة  السيدة فرانشيسكا بيرنارديني، سكرتير اتفاقية المياه،

 وصف عام لبرنامج الورشة 
 با وروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة السيدة شانتال ديميليكامبس، 

 
 التعريف بالمشاركين 

 
 : الصكوك القانونية الدولية لتعزيز أطر التعاون حول المياه المشتركة  1الجلسة      0390-11310

 
 المبادئ العامة للقانون الدولي للمياه 

باوروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة نا ستيفن، مستشار لدى رايا ماري ةالسيد



  
 

 
 

 
 

لعابرة للحدود واستخدام مجاري المياه ابا لحماية وروألالمتحدة االقتصادية ألمم اتفاقية لجنة اشروحات عامة حول أبرز سمات 

 والبحيرات الدولية

  باوروألالمتحدة االقتصادية  ألممالجنة  السيدة فرانشيسكا بيرنارديني، سكرتير اتفاقية المياه،

 

 
لعابرة للحدود والبحيرات واستخدام مجاري المياه ابا لحماية وروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة  التفاقيةالتعاريف والنطاق المادي 

 الدولية

 باوروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة السيدة شانتال ديميليكامبس، 

 
 أسئلة وأجوبة 

 
 استراحة قهوة      11310-11390

 
 : التعاون المائي العابر للحدود في العراق 2الجلسة      11390-1:310

 
 وضعية المياه العابرة للحدود في العراق: ملخص حول الضغوطات، والقضايا المتعلقة باإلدارة، والنجاحات

  السيدة مي يوسف والسيد علي محمد جواد، وزارة الموارد المائية 
 

 وصف عام للتعاون مع دول الجوار 
  السيدة مي يوسف والسيد علي محمد جواد، وزارة الموارد المائية 

 حلقة نقاشية: تأمالت في الطرق المحتملة لتحسين التعاون المائي العابر للحدود 
 دقائق لكل متحدث(:  5)

 لماذا يعد التعاون المائي العابر للحدود هاماً بالنسبة لمؤسستكم؟  -
 هي الفرص المتاحة إلحراز تقدم على هذا الصعيد؟ ما  -
 لتعزيز اإلطار القانوني والمؤسسي أن يحسن من إدارة المياه العابرة للحدود؟ كيف يمكن  -

 
 ممثل وزارة الموارد المائية  •

 ممثل وزارة الشؤون الخارجية  •

 ممثل مكتب رئيس الوزراء  •

 ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء  •

 ممثل وزارة الصحة والبيئة  •

 ممثل وزارة الزراعة •

 ممثل عن مجلس النواب  •

 السيد مهدي رشيد مهدي، مستشار الوزير، وزارة الموارد المائيةسيتم تيسير الحلقة النقاشية من قبل 
 

 نقاش مع المشاركين 

 
 استراحة الغداء      1:310-19390

 
 اللتزامات المرتبطة باتفاقية المياه، والمنافع، والتحديات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية : نقاش تفاعلي حول ا:الجلسة      19390-133:8

 
 األطراف  الدول األحكام المتعلقة بكافة -الجزء األول

 



  
 

 
 

 االلتزام بمنع، والسيطرة على، والحد من األثر العابر للحدود؛ االستغالل المتساوي والمعقول؛ مبدأ التعاون األحكام العامة: 
المتحدة ألمم الجنة رايا مارينا ستيفن، مستشار لدى  السيد ألكسندروس كوليوبولوس، وزارة الشؤون الخارجية، اليونان، والسيدة

 باوروألاالقتصادية 

 
 منع، والسيطرة على، والحد من األثر العابر للحدود؛ المتابعة وتبادل المعلومات

 جية، اليونان، والسيد بيتر كوفاكس، وزارة الداخلية، المجر السيد ألكسندروس كوليوبولوس، وزارة الشؤون الخار
 

 
 األطراف المشاطئة الدول األحكام المتعلقة ب -الجزء الثاني 

 
 التعاون الثنائي ومتعدد األطراف 

 السيد بيتر كوفاكس، وزارة الداخلية، المجر، والسيد ألكسندروس كوليوبولوس، وزارة الشؤون الخارجية، اليونان 
 

 األطراف المشاطئة؛ أنظمة التحذير واإلنذار الدول المتابعة والتقييم المشترك؛ تبادل المعلومات بين 
  باوروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة شانتال ديميليكامبس، السيد سيريك أخمتوف، كازاخستان، والسيدة 

 
 منع وتسوية النزاعات 

المتحدة ألمم الجنة  فرانشيسكا بيرنارديني،ولي للهندسة الهيدروليكية والبيئية، والسيدة المعهد الد -السيد زكي شوبير، منظمة اليونسكو

  باوروألاالقتصادية 

 
 بعد طرح كل نقطة، ستكون هنالك جولة من األسئلة واألجوبة للتوضيح 

 
 اختتام اليوم األول      03:71

 
 عشاء استقبال في مطعم سفرة، شارع الرينبو، جبل عمان      30:11-63:11

 . 00:11ستغادر حافلة من فندق المريديان إلى المطعم عند الساعة   
 

  



  
 

 
 

  6132كانون الثاني  31الخميس 

 تلخيص أعمال اليوم األول      03:8-0390
 

 وقصص النجاح، والعبر المستفادة  : تنفيذ اتفاقية المياه: التحديات،9الجلسة    0390-18390
 

 تنفيذ اتفاقية المياه: التجربة القُطرية من كازاخستان 
  السيد سيريك أخمتوف، الممثل عن كازاخستان

 
 تنفيذ اتفاقية المياه: التجربة القُطرية من المجر 

 السيد بيتر كوفاكس، وزارة الداخلية، المجر 
 

 تنفيذ اتفاقية المياه: التجربة القُطرية من اليونان 
 السيد ألكسندروس كوليوبولوس، وزارة الشؤون الخارجية، اليونان 

 
 كيف تسهم اتفاقية المياه في تشجيع التعاون المائي العابر للحدود على أرض الواقع 

 باوروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة السيدة شانتال ديميليكامبس، 

 
 النقاشات 

 
 استراحة قهوة    18390-11310

 
 واالستنتاجات  : المضي قدما  0الجلسة      8:::11310-1

 
 لماذا يعد من الضروري االنضمام إلى كال اتفاقيتي المياه؟ االستنتاجات األولية للجنة الوطنية العراقية: 

 السيد مرتضى السوداني، ممثل اللجنة الوطنية 
 

 كيف يمكن االنضمام لالتفاقية وما هي المتطلبات األساسية للتنفيذ وااللتزام  
  باوروألالمتحدة االقتصادية ألمم الجنة السيدة فرانشيسكا بيرنارديني، 

 المالحظات المقدمة من الدول األطراف في االتفاقية حول عملية االنضمام 

 
 الخطوات القادمة المقترحة 

 ممثل اللجنة الوطنية 
 

 نقاشات في مجموعات حول الخطوات القادمة 
 

 استعراض ما جاء في نقاشات المجموعات أمام كافة المشاركين   

 
 الختام     1:3:8-1:390

 
 الغداء      19388


