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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 موارد المائيةلجنة ال
 عشرة الرابعةالدورة 

 2021أيلول/سبتمبر  30-29دورة افتراضية، 

 األعمال المؤقت من جدول 3البند 

 األعمالتنظيم 

 تنفيذيةمذكرة من األمانة ال

التنظيم المقترح ألعمال لجنة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( األمانة التنفيذية أعدت  -1
بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح  عشرة الرابعةالموارد المائية في دورتها 
بالصيغة إما ه تقري ه، ولجنة الموارد المائية في إطار هذه الوثيقةظيم المقترح على لمناقشة كل بند. ويُعرض التن

 .عليه التعديالتبعد إدخال  إماها والمعروضة علي

أيلول/سبتمبر  29، األربعاءيوم من صباح  العاشرةالساعة األولى في  تهاجلسلجنة الموارد المائية وتعقد  -2
 ييومخالل  جلساتهااللجنة ومن المقرر أن تعقد المؤتمرات تًحدَّد الحقاً.  د، باستخدام منّصة إلكترونية لعق2021

 عشرة لثانيةافي الساعة مالها . وتختتم الدورة أعقسم التالي من هذه الوثيقةن في اللمبيّ وذلك وفقاً للجدول ا ،دورةال
 .2021 أيلول/سبتمبر 30 الخميسيوم من  ظهراً 

 دقيقة. 15 التي تليه ، والمناقشةدقائق عشراألمانة التنفيذية عرض تقدمه ومن المتوقع أن يستغرق كل  -3
 المناقشة إلى البند الذي يليه. تنتقل ،انتهت مناقشة أحد البنود قبل الوقت المخصص له وفي حال

 عشرة للجنة الطاقة الثالثةعشرة للجنة الموارد المائية والدورة  الرابعةوبالتوازي مع اجتماعات الدورة  -4
  وذلكر المناخ، حول موضوع تغي   2021أيلول/سبتمبر  28 جلسة مشتركة فيستعقد اللجنتان ، التابعة لإلسكوا

 في إطار تعزيز الحوار حول القضايا والتحديات التنموية العابرة للقطاعات.
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 تنظيم األعمال المقترح

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت
 

 2021أيلول/سبتمبر  29، األربعاء

 
والتحقق من االتصال تسجيل المشاركين على المنصة اإللكترونية   9:30-10.00

 .تباإلنترن
 

 افتتاح أعمال الدورة. 1البند  10.00-10.15
 

 انتخاب أعضاء المكتب. 2البند  10.15-10.25
 

 األولى الجلسة  10.25-11.30
 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2021/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 
 E/ESCWA/C.4/2021/L.2تنظيم األعمال 

 
والتوصيات  ةيوارد المائالمتصلة بالم تنفيذ أنشطة برنامج عمل اإلسكوا 4البند  

 لجنة في دورتها الثالثة عشرة.الالصادرة عن 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2021/3الوثيقة 
 

 الثانيةالجلسة   11.30-12.00

 المتعلقة بالمياه اإلقليمية هدافاألتحقيق لالمطلوبة اإلجراءات 
 

 .في المنطقة العربية األمن المائي سينالمياه لتحاإلدارة المتكاملة لموارد  5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2021/4الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 2021أيلول/سبتمبر  30 ،الخميس

 
9:30-10.00 

 
 .تباإلنترنالتحقق من االتصال  

 
 الجلسة األولى  10.00-11.00

 المتعلقة بالمياه )تابع(اإلقليمية هداف األتحقيق ل مطلوبةالاإلجراءات 
 

 المياه الجوفية. إدارة 6البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2021/5الوثيقة 

 
 القضايا البرنامجية

 
 .2025-2021موارد المياه للفترة األولويات اإلقليمية في مجال  7البند  

 
 الجلسة الثانية  11.00-12.00

 
 موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة الموارد المائية. 8البند  

 
 9البند  

 
 ما يستجد من أعمال.

 
لجنة الموارد المائية في دورتها الرابعة الصادرة عن توصيات الاعتماد  10البند  

 عشرة.
 

 .عتمادهاوا نظر فيهاللعرض مسودة التوصيات ت    
 

----- 


