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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 لجنة الموارد المائية
 الدورة الرابعة عشرة

 2021أيلول/سبتمبر  30-29 دورة افتراضية،

 مذكرة توضيحية

 معلومات أساسية 

 نشئت لجنة الموارد المائية بموجب قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(أ  
الذي أقره المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره  1995أيار/مايو  25( المؤرخ 18-د) 205
 نشئت اللجنة نظراً ألهمية إسهام الدول األعضاء في اإلسكوا . وقد أ  1995تموز/يوليو  24المؤرخ  1995/26

 في تخطيط وتطوير ومتابعة برنامج عمل اإلسكوا في مجال الموارد المائية. وعقدت اللجنة دورتها األولى 
 1998ودوراتها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في بيروت في األعوام ؛ 1997في عّمان في عام 

؛ ودوراتها الثامنة والتاسعة 2007على التوالي؛ ودورتها السابعة في مسقط في عام  2004و 2001و 1999و
 رتيها الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي؛ ودو 2013و 2011و 2008والعاشرة في بيروت في األعوام 

 .2019على التوالي؛ ودورتها الثالثة عشرة في بيروت في عام  2017و 2015في عّمان في العامين 

 والزمانمكان ال 

 29ونظراً لألزمة الصحية الراهنة، ستعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة الموارد المائية افتراضياً يومي 
أيلول/سبتمبر  29. ويبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح األربعاء 2021أيلول/سبتمبر  30و

 ، وتبدأ الجلسة االفتتاحية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه. وتختتم اجتماعات الدورة 2021
  .2021 أيلول/سبتمبر 30الخميس ظهر في الساعة الثانية عشرة من 

 األهداف 

تهدف الدورة الرابعة عشرة للجنة الموارد المائية إلى توفير اإلطار الرسمي الذي يتيح للدول األعضاء 
في اإلسكوا مناقشة اإلجراءات اإلقليمية المطلوبة لتحقيق األهداف المتصلة بالموارد المائية في المنطقة العربية. 

تحسين األمن المائي في المنطقة العربية، وعلى إدارة وستركز المناقشات على اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ل
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موارد المياه الجوفية. وسيستعرض ممثلو وممثالت الدول األعضاء التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة 
 عن اللجنة في دورتها السابقة واألنشطة المتعلقة بالمياه التي اضطلعت بها اإلسكوا في إطار برنامج عملها 

الموارد الدورة. وباإلضافة إلى ذلك، ستناقش األولويات اإلقليمية للسنوات الخمس المقبلة في مجال منذ تلك 
 المائية.

 المشاركون والمشاركات 

جهت الدعوة إلى  يشارك في اجتماعات هذه الدورة مندوبون ومندوبات من الدول األعضاء. كما و 
جتمع المدني ذات الصلة للمشاركة في أعمال هذه الدورة المنظمات والمؤسسات الدولية واإلقليمية ومنظمات الم

 بصفة مراقب.

 عتماد التوصياتاتيسير أعمال الدورة و 

م  األمانة التنفيذية لإلسكوا الدعم الالزم لتيسيرها وإتاحة  تماشياً مع البيئة االفتراضية ألعمال الدورة، ستقَّدِّ
دُّ مسودةً للتوصيات، منبثقةً من الوثائق المعروضة، وترسلها مسبقاً   الوقت الكافي للمناقشات. وست عِّ

كة لمراجعتها وتقديم  المالحظات الخطية عليها. وست جري األمانة التنفيذية إلى رؤساء/رئيسات الوفود المشارِّ
التعديالت المطلوبة على مسودة التوصيات بناًء على المناقشات، وتعرضها مجدداً في الجلسة المخصَّصة 
ل العمل التحضيري عملية اعتماد التوصيات ويعّوِّض عّما يتيحه  العتمادها. وتأمل األمانة التنفيذية أن ي سّهِّ

لة.االجتماع ا  لشخصّي من فرٍص للمناقشة المطوَّ

عتََمدة غةللا   الم 

تعتمد الدورة اللغة العربية في المناقشات. ويمكن استخدام اللغة اإلنكليزية عند الحاجة لتقديم بعض 
 األوراق.  وستؤمَّن الترجمة الفورية من وإلى اللغتين اإلنكليزية والعربية.

 التراسَ الم   

 المتعلقة بهذه الدورة إلى المسؤولتين في اإلسكوا التاليتين: يرجى توجيه جميع المراسالت

 السيدة كارول شوشاني شرفان
ر المناخ/مجموعة مديرة المركز العربي لسياسات تغيُّ 

 ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةتغيُّ 
 اإلسكوا

 ساحة رياض الصلح
 بيروت، لبنان

  + 961 1 978 518هاتف: 
  + 961 1 981 510فاكس: 

 chouchanicherfane@un.orgالبريد اإللكتروني: 

لى مجدالني  السيدة ر 
 مديرة

 ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعيةمجموعة تغيُّ 
 اإلسكوا

 ساحة رياض الصلح
 بيروت، لبنان

 + 961 1 978 502هاتف: 
  + 961 1 981 510فاكس: 

 majdalani@un.orgالبريد اإللكتروني: 
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