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 ورشة عمل إقلیمیة

 للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ةالعابر في مجال المیاهتعزیز التعاون 

 التقدم والتحدیات والفُرص

  

 ، بیروت2020 مارس/آذار 3-4

 مسودة برنامج
  

 2020 مارس/آذار 3 الثالثاء –الیوم األول 

 

 

تنف 9:00  8:30  ئكئح

ب 9:40  9:00 ب ئإلغئئئحن تكح  ئك

السید ز�اد خیاط، مسؤول الشؤون االقتصاد�ة، التغیر المناخي واستدامة الموارد الطبیعیة، لجنة األمم المتحدة  رئیس الجلسة
 سكوا)االاالقتصاد�ة واالجتماعیة لغرب آسیا (

 )GWP-Medالبحر األبیض المتوسط ( –السیدة آنثي براوما، نائب المنسق اإلقلیمي، الشراكة العالمیة للمیاه  •
 المیاه، وزارة الداخلیة، المجر اتفاقیة�وفاكس، نائب رئیس مكتب  السید بیتر •
 سكوااالمجموعة التغیر المناخي واستدامة الموارد الطبیعیة،  رئیسةمجدالني،  لىالسیدة رُ  •

 

 تعر�ف المشار�ین

رئیس الجلسةعرض أهداف ورشة العمل، 



 
 

 

ب 9:40-12:30 تكح در ئآلهكو ئك ث ب ئكخدف ئآلهزم هسصئك ؤغد�قنئ: ئكئقتل ئكَص لضضق ثتهخ غى  تئك ئكصنئن ئكعئادب كك ل م غى   : ئكئعئه
ة    �ئ ثت  هئكئ

 أهداف الجلسة:

تقد�م لمحة موجزة محّدثة عن وضعیة وحالة التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط  )1

حول تنفیذ إدارة  6,5ن أهداف التنمیة المستدامة حول المیاه وخصوصًا الغا�ة م 6وشمال إفر�قیا وتنفیذ الهدف 

 ) على �افة المستو�ات؛IWRMمتكاملة للموارد المائیة (
عرض وتسلیط الضوء على الممارسات الجیدة والدروس المستفادة من التعاون الناجح في إدارة المیاه السطحیة  )2

 وتسلیط الضوء على منافع وفوائد التعاون؛وأ�عادها، والجوفیة العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا 

 )Med-GWPالبحر األبیض المتوسط ( –ة للمیاه السیدة آنثي براوما، الشراكة العالمی الجلسة: ةرئیس

• 09:40—10:40  
نظرة عامة على موارد المیاه السطحیة والجوفیة العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا، والتقدم الُمحرز في 

 التعاون 

موارد المیاه السطحیة والجوفیة في منطقة لتسلیط الضوء على حالة ووضعیة التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود  -

 الشرق األوسط وشمال إفر�قیا

 سكوا)االالسید ز�اد خیاط، مسؤول الشؤون االقتصاد�ة، لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة واالجتماعیة لغرب آسیا (

 

) و�دارة الموارد المائیة العابرة للحدود في منطقة الشرق IWRMالُمحرز في اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة (التقدم  -

 الخاصین بهدف التنمیة المستدامة  6,5,2و  6,5,1األوسط وشمال إفر�قیا: خط األساس اإلقلیمي للمؤشر�ن 

ومر�ز مؤسسة المیاه والبیئة  –شراكة برنامج األمم المتحدة للبیئة ، المدیر التنفیذي ةنائبغار�ث جا�مس لو�د، السید 

)UNEP-DHI(   

 )UNECEلجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا (، الشؤون البیئیة ةشانتال د�میلیكامبس، مسؤول ةالسید

 سكوا)االالمتحدة االقتصاد�ة واالجتماعیة لغرب آسیا (السید ز�اد خیاط، مسؤول الشؤون االقتصاد�ة، لجنة األمم 

 

 نقاشو دول ال مداخالت -

 استراحة قهوة 10:40-11:00

• 11:00-12:30  
 كیف تستفید الدول الُمشاطئة من التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود؟

 
 منافع التعاون في مجال المیاه العابرة للحدودمقدمة إلى  -

 غور�ر، أمانة اتفاقیة المیاه د�ان  /ةالسید

 

 



 
 

مراجعة أمثلة عن التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود: تشارك الخبرة والتجارب من منطقة الشرق األوسط وشمال  -

) االحتیاجات التي سیتم تناولها 3) شروط التعاون الفّعال ؛ (2) منافع وفوائد التعاون؛ (1إفر�قیا، �التر�یز على (

  :أجل تحسین التعاون  ومعالجتها من

 

o التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود في حوض نهر العاصي 

 السید جهاد �نعان، مدیر المیاه والسدود الدولیة، وزارة الموارد المائیة، سور�ا 

  

o التعاون الثنائي واإلقلیمي في حوض النیل 

اإلدارة المر�ز�ة للتعاون الخارجي، قطاع میاه النیل، وزارة الموارد المائیة والري،  ةتهاني سلیط، رئیس ةالسید

 مصر 

 

o  التعاون من أجل إدارة واستغالل واالنتفاع من موارد المیاه الجوفیة في طبقة الساق/الد�سي بین األردن

 والمملكة العر�یة السعود�ة

 والتخطیط االستراتیجي، وزارة المیاه والري، األردنالسید عادل العبیات، مدیر السیاسات 

 

• 12:30-13:00 
 ما هي التحد�ات القائمة والمستمرة والناشئة في المنطقة و�یف �مكن التغّلب علیها؟

 

 نقاش تفاعلي ُمدار 

 

 *صورة عائلة*

 استراحة غداء 13:00-14:15

 

ب  14:15-15:30 تكح ثتهخ  2ئك ب ككصنئن ئكعئادب كك لك آجف ؤخئذب غِعئك ة  لئ م ة هلعك  : ةٮئخك انئمئ

 هدف الجلسة:

األحواض العابرة للحدود على أساس إدارة  مراقبة ورصدلتطو�ر ُنهج وُطرق جیدة استراتیجیًا لتبادل البیانات والمعلومات و�ذلك  )1
 مسائل المیاه قید البحث. 

 ) UMAیونس طو�طحه، خبیر فّني في الُبنیة التحتیة، اتحاد المغرب العر�ي (السید  رئیس الجلسة:

 كیف نتناول ونعالج تبادل البیانات والمعلومات، مراقبة وتقییم األحواض العابرة للحدود؟ •
 أسالیب وُطرق مراقبة وتقییم المیاه العابرة للحدود -

 السید جوس تمیرمان، ُأطر المیاه، هولندا

 



 
 

 )NWSASالبیانات والمعلومات في نظام طبقات المیاه الجوفیة لشمال الصحراء الغر�یة ( تبادل -

المیاه السطحیة، اإلدارة العامة للموارد المائیة، وزارة الزراعة، الموارد المائیة وصید  ةحیاة بن منصور، مدیر  ةالسید

 األسماك، تونس 

 

  إلدارة موارد مائیة متطورة  الكاسحةالتكنولوجیات  -

أمل طالبي، اإلدارة الرئیسیة للموارد المائیة، وحدة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا، الممارسة العالمیة للمیاه، البنك  ةالسید

 الدولي

 

 �قیافي مجال المیاه العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر  تعاون التبادل البیانات والمعلومات من أجل  •

   السید/ جوس تمیرمانمناقشة جماعیة �قدمها 

 

 استراحة قهوة 15:30-16:00

ب  16:00-17:30 تكح لظ ئكئغند ئكصضئخى : ؤخئذب مَتذب ئكصنئن 3ئك  � �ِن  ئكصنئن هئكئ

 هدف الجلسة:

، مواجهة آثار التغیر المناخيتشارك الخبرات والتجارب حول �یفیة تحسین وتطو�ر إدارة المیاه من أجل ز�ادة القدرة على  )1
 التغلب على ُندرة المیاه، و�التحدید من خالل التعاون 

 

مفلح العالو�ن، مستشار التعاون المائي اإلقلیمي، السالم األزرق للشرق األوسط، الو�الة السو�سر�ة للتنمیة والتعاون السید  رئیس الجلسة:
)SDC ( 

 المناخي على الموارد المائیة العابرة للحدودتوقعات إقلیمیة: �یف سیؤثر التغیر  •

 
االقتصاد�ة -ومواطن الضعف االجتماعیة، المبادرة اإلقلیمیة لتقییم آثار التغیر المناخي على الموارد المائیةأهم ما ورد في  -

 )RICCARفي المنطقة العر�یة (

قسم الموارد المائیة، التغیر المناخي واستدامة الموارد الطبیعیة، لجنة األمم المتحدة  ةالسیدة �ارول شوشاني شرفان، رئیس

 سكوا)االاالقتصاد�ة واالجتماعیة لغرب آسیا (

 

ممارسات جیدة ودروس مستفادة من منطقة الشرق  –: المیاه والتكیف مع التغیر المناخي في األحواض العابرة للحدود نقاشحلقة  •

 األوسط وشمال إفر�قیا وما �عدها

االقتصاد�ة -االجتماعیةدراسة حالة المبادرة اإلقلیمیة لتقییم آثار التغیر المناخي على الموارد المائیة ومواطن الضعف  -

 ) من حوض نهر مجردةRICCARفي المنطقة العر�یة (

) لتحلیل التغیر المناخي، لجنة األمم GISلنظام المعلومات الجغرافیة ( ةإقلیمی ةالسیدة مارلین توماسكیو�یز، مستشار 

 سكوا) االالمتحدة االقتصاد�ة واالجتماعیة لغرب آسیا (

 



 
 

 )WACDEPوالتنمیة ( والمناخ یاهدراسة حالة من برنامج الم -

 )GWP-Medالبحر األبیض المتوسط ( –نثي براوما، الشراكة العالمیة للمیاه السیدة آ
 

 التكّیف مع التغیر المناخي في األحواض العابرة للحدود �موجب اتفاقیة المیاه  -

 اتفاقیة المیاهد�ان غور�ر، أمانة  /ةالسیدو  السید جوس تمیرمان، ُأطر المیاه، هولندا

 

 كیف �مكن أن ُ�ستخدم التكیف مع التغیر المناخي �محفِّز للتعاون في األحواض العابرة للحدود؟  •

 نقاش عام

 

 *المساء: عشاء مقدم لجمیع الضیوف* (سیتم اإلعالن عن اسم المطعم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 2020 مارس/آذار 4األر�عاء  – الثانيالیوم 

ب  12:00  9:00 تكح ثتهخ4ئك تئك ئكصنئن ئكعئادب كك ل م غى  م ئكصنئن ئكتهكى غى خعظ ئكئعئه  : خهذ فئمم

 أهداف الجلسة:

فهم �یف �مكن لقانون المیاه الدولي واتفاقیة المیاه على وجه التحدید أن ُ�سهمان في تقو�ة وتعز�ز التعاون في مجال المیاه  )1
 إفر�قیا؛العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط وشمال 

  .نحتى اآل �االنضمام لالتفاقیة والتقدم المحرز دول في المنطقةال مراجعة مصلحة )2

 

• 9:00-9:50 
 اتفاقیة المیاه: ُفرصة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا؟

 السید حسین العاطفي، مجلس المیاه العر�ي  رئیس الجلسة:

التر�یز على اتفاقیة المیاه: ُفرصة لمنطقة الشرق األوسط وشمال  –قانون المیاه الدولي �أداة لتقو�ة وتعز�ز التعاون  -

 إفر�قیا؟

 د�ان غور�ر، أمانة اتفاقیة المیاه ةالسید

 

 منافع وفوائد تنفیذ اتفاقیة المیاه: من منظور طرف -

  المیاه اتفاقیةنائب رئیس مكتب بیتر �وفاكس، السید 

 

 األسئلة المتكررة حول اتفاقیة المیاه -

 شانتال د�میلیكامبس، أمانة اتفاقیة المیاه السیدة 

 

• 9:50-10:35 
 االنضمام إلى وتنفیذ اتفاقیة المیاه: التقدم الُمحرز في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا

 رئیس مكتب اتفاقیة المیاه نائبالسید بیتر �وفاكس،  رئیس الجلسة:

 حلقة نقاش مع ممثلي دول الشرق األوسط وشمال إفر�قیا المنخرطین في عملیة االنضمام:     

 السید عادل العبیات، مدیر السیاسات والتخطیط االستراتیجي، وزارة المیاه والري، األردن -

معتمري, نائب المدیر الم ااو السید وستونس  ،اكالسیدة حیاة بن منصور، وزارة الزراعة، الموارد المائیة وصید األسم -

 لشراكات التنمیة المستدامة، وزارة شؤون الخارجیة، تونس

 تر�یا رة قالعراق في انجمهور�ة ، سفیر جنابيعالي السفیر حسن م -

 

 نقاش/ردود أفعال



 
 

 استراحة قهوة 10:35-11:05

• 11:05-12:15 
 أفكار ومالحظات حول دور قانون المیاه الدولي –ُفرص تقو�ة وتعز�ز التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود 

  رئیس مكتب اتفاقیة المیاه نائبالسید بیتر �وفاكس،  رئیس الجلسة:

 حلقة نقاش مع خبراء:

 )RAEDعماد عدلي، منسق عام، الشبكة العر�یة للبیئة والتنمیة (السید   -

 )COMPSUDالسید محمد أبو سته، نائب رئیس دائرة البرلمانیین المتوسطیین للتنمیة المستدامة ( -

 السید شداد العتیلي، مستشار، دائرة المفاوضات، وز�ر المیاه السابق ورئیس سلطة المیاه الفلسطینیة، دولة فلسطین  -

 مائیة للعراق السید حسن الجنابي، سفیر العراق لدى تر�یا، وز�ر سابق للموارد ال -

 نقاش/ردود أفعال

 

ب  12:15-16:15 تكح ب ئكخدف ئآلهزم هسصئك 5ئك لضضق ثتهخ غى  تئك ئكصنئن ئكعئادب كك ل م غى  ثحنك ئكئعئه ة هَصدف كئ  : آخهئ
 )2ه جذ؟  1ؤغد�قنئ (جذ؟    

 13:15-12:15  1جزء 

 الممارسات الجیدة لتخصیص المیاه في األحواض العابرة للحدود  

 :1الجزء أهداف 

 مناقشة الطرق والمنهجیات القائمة �خصوص توز�ع المیاه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا؛ )1

 عابرة للحدود ال من الترتیبات المستدامة والمنصفة لتوز�ع المیاهاستخالص الدروس المستفادة  )2

  

 )CEDAREالعر�یة وأورو�ا (السید ماجد إبراهیم، مر�ز البیئة والتنمیة للمنطقة  رئیس الجلسة: 

 توز�ع المیاه في سیاق عابر للحدود: جمع خبرات وتجارب جمیع أرجاء العالم لعمل دلیل و�تیب إرشادي عالمي -
 مجموعة خبراء توز�ع المیاه وفق اتفاقیة المیاه، وزارة الداخلیة، المجر رئیس بیتر �وفاكس، السید 

 
 نقاش تفاعلي في مجموعات حول تجارب توز�ع المیاه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قیا -

یاه ) الم3) التخز�ن األمثل للمیاه (من الوطني للعابر للحدود)؛ (2) الحد من االنسحا�ات؛ (1تر�ز المجموعات على: (

 ) إطار عمل مؤسسي4الجوفیة؛ (

  

 تقد�م إسهاماتلالخطوات القادمة ودعوة  -

 بیتر �وفاكس وأمانة اتفاقیة المیاهالسید 

 



 
 

 استراحة غداء 13:15-14:30
 

 16:15-14:30  2جزء 

 نهج الصلة والعالقة بین المیاه والطاقة والبیئة   

 :2هدف الجزء 

مناقشة �یفیة التفاعل واالشتراك �شكل فّعال مع قطاعات اقتصاد�ة تستخدم المیاه والتأثیر على الموارد المائیة بتطبیق  )1
 نهج "صلة وعالقة" فیما بین القطاعات   

  

 ) UfMالسید المعتز عبادي، مدیر إداري، االتحاد من أجل المتوسط ( رئیس الجلسة: 

مقدمة عن نهج الصلة والعالقة ومنافعه على التعاون في مجال المیاه العابرة للحدود، نتائج وردت في اجتماع الطاولة  -

 المستدیرة األول حول الصلة والعالقة في الشرق األوسط وشمال إفر�قیا  

 )GWP-Medالبحر األبیض المتوسط ( –نثي براوما، الشراكة العالمیة للمیاه السیدة آ
 

 وخارجهاتجر�ة تشارك ُطرق ومناهج تطبیق الصلة والعالقة في األحواض العابرة للحدود من المنطقة  -
o  في هیئة حوض النیلتعمیم نهج الترا�ط  –حوار الترا�ط برنامج  

 )GIZ، المؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي (ةالسیدة نسر�ن اللحام، مستشار 

  

o  طبقات المیاه الجوفیة لشمال الصحراء الغر�یة (تقییم الصلة والعالقة في حوض نظامNWSAS( 

المیاه السطحیة، اإلدارة العامة للموارد المائیة، وزارة الزراعة، الموارد المائیة  ةحیاة بن منصور، مدیر  ةالسید

  وصید األسماك، تونس 

 

o  آثار تقییمات  –للحدود تسهیل وتیسیر التعاون والتخطیط المتكامل فیما بین القطاعات في األحواض العابرة

 الصلة والعالقة في األحواض العابرة للحدود

  شانتال د�میلیكامبس، أمانة اتفاقیة المیاه ةالسید

 نقاش تفاعلي -

ب 16:15-16:30 ل ة ئكقئخ ة هئكجضمئ شنئ م ة هئكئ  ئإلزئضئئجئ

 (اسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة واالجتماعیة لغرب آسیا السید ز�اد خیاط،  •

 )UNECEالسیدة شانتال د�میلیكامبس، لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا ( •

 )GWP-Medالبحر األبیض المتوسط ( –نثي براوما، الشراكة العالمیة للمیاه السیدة آ •

  


