
Clean Tigris - حوار من أجل السالم
 

(الورشة الثانية: كتابة خارطة طريق (جنوب العراق

جدول عمل الورشة

١٣  حتى ١٥  حزيران  ٢٠٢١  في فندق هيكسوس- أربيل



لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عىل:

cleantigris@elbarlament.org :البريد االلكتروني

cleantigris.com :موقعنا عىل االنترنت

رامي سرياني- منظمة البرلمان

مقدمة عن منظمة البرلمان: مهمتنا ورؤيتنا، وإنجازاتنا في العالم 

مقدمة عن المشروع والفريق والنتائج في عام ٢٠٢٠ (البحث, ورشات العمل,

المنصة)

تعربف عن منصة الحوار وعرض فيديو عن المشاركين في ٢٠٢٠

 

الدكتور سامح المقدادي - مدير جلسات الورشة

عرض الفكرة: ما هي خطة الطريق؟ كيف يتم بناؤها؟ ما هي الطرق المختلفة

الممكنة؟

كيف سوف نعمل عليها سوية خالل األيام الثالثة المقبلة ؟ ومالذي سيحصل

بعد ذلك؟ وصوالً للمؤتمر واالحتفال الختامي

تقديم برنام الورشة لأليام الثالثة القادمة

 

٩:٣٠ - ١٠:٠٠  

برنامج الورشة

اليوم األول: األحد ١٣ حزيران ٢٠٢١

١٠:٠٠ - ١١:٣٠ 

 ١١:٣٠ -١٢:٠٠
توقعات المشاركين من الورشة

 

ألعاب كسر الجليد وبناء الثقة

.

 ١٢:٠٠ -١٢:٣٠

١٢:٣٠ -١٣:٣٠  استراحة غداء

تنشيط

 

١٣:٣٠ -١٤:١٥

 لماذا نتحدث عن الماء؟

موارد المياه في العراق: التحديات الرئيسية والصراعات القائمة عىل المياه.

عرض تقديمي حول التحديات الرئيسية لموارد المياه في سياق العراق

١٤:١٥- ١٤:٤٥

المعطيات عىل الوضع المائي في الجنوب

مناقشة عامة

 

١٤:٤٥- ١٥:٤٥

١٥:٤٥- ١٦:٠٠استراحة قهوة

تقديم: الدورة المائية والعلاقات الدولية

(IWRM) شرح اإلدارة المتكاملة لموارد المياه

(WSHM) تقديم خريطة أصحاب المصلحة في مجال المياه  

مناقشة: من هم أصحاب المصلحة المشاركين في إدارة المياه في العراق؟

 

مراجعة لمخلصات اليوم األول من الورشة

١٦:٠٠- ١٦:٤٥

١٦:٤٥- ١٧:٠٠ 

mailto:cleantigris@elbarlament.org


لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عىل:

cleantigris@elbarlament.org :البريد االلكتروني

cleantigris.com :موقعنا عىل االنترنت

برنامج الورشة

٠٩:٣٠- ١١:٠٠

١١:٠٠- ١١:٣٠

١١:٣٠- ١٣:٠٠

اليوم الثاني: اإلثنين ١٤ حزيران ٢٠٢١

 EESGMT تقديم إطار عمل

استراحة قهوة

 أنت الخبير!

التعرف عىل التحديات البيئية، االقتصادية، واالجتماعية والثقافية

 

 

١٣:٠٠- ١٤:٠٠استراحة غداء

تنشيط 

عرض ومناقشة النتائج

١٤:٠٠- ١٦:٠٠

١٦:٠٠- ١٦:١٥استراحة قهوة

صياغة التوصيات للمذكرة من قبل أصحاب المصلحة

المختلفين

١٦:١٥- ١٧:٠٠
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لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عىل:

cleantigris@elbarlament.org :البريد االلكتروني

cleantigris.com :موقعنا عىل االنترنت

٠٩:٣٠ - ٠٩:٤٥

٠٩:٤٥- ١٠:٣٠

١٠:٣٠- ١٠:٤٥ 

١٠:٤٥- ١٣:٠٠

١٣:٠٠- ١٤:٠٠

اليوم الثالث: الثالثاء ١٥ حزيران ٢٠٢١

مراجعة نتائج اليوم الثاني من الورشة

التعرف عىل التحديات والفرص المحلية لقطاعات الحكم،

اإلدارة والتكنولوجيا

 

 

استراحة قهوة

عرض ومناقشة النتائج

صياغة التوصيات الرئيسية ألصحاب المصلحة المختلفين

استراحة غداء

تنشيط

الجلسة العامة: كتابة خارطة الطريق

 

 

١٤:٠٠- ١٥:٣٠

١٥:٣٠- ١٥:٤٥استراحة قهوة

مراجعة النقاط الرئيسية

هل تحققت توقعاتكم/ن من الورشة؟

 

الجلسة الختامية

شهادات مشاركة وصور جماعية وتزويدهم بنسخة استبيان لمشاركتها مع

اآلخرين

١٥:٤٥- ١٧:٠٠

١٧:٠٠ - ١٧:١٥

برنامج الورشة
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