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 الدورة أعمال افتتاح -1

 29األربعاء  يوم صباحمن  العاشرةالساعة  في عشرة الرابعةدورتها  أعمالالموارد المائية  لجنة تفتتح
للجنة كلمة ترحيب،  الثالثة عشرةوتلقي الدولة التي تولت رئاسة الدورة  .افتراضيا   ،2021أيلول/سبتمبر 

 كلمة االفتتاح. األمانة التنفيذية لإلسكواممثلة ثم تلقي 

 انتخاب أعضاء المكتب -2

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في األمم  الهيئاتاألعضاء رئاسة 

نائبين  تنتخب اللجنةو. ما لم تقرر اللجنة غير ذلك" مكاتبها أعضاء سائر الهيئاتوتنتخب تلك  .)*(المتحدة
 .الدول األعضاءللرئيس ومقررا  من بين ممثلي 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

 من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه  8تنص المادة 
على الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي الرئيس مهامه وفقا  للمادة 

وعمال  بهذه المادة، يُعرض على ، جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت". 12
تنظيم و ،E/ESCWA/C.4/2021/L.1اللجنة جدول األعمال المؤقت والشروح لهذه الدورة في الوثيقة 

تقرهما بالصيغة التي يقدمان بها أو بعد إدخال و ،E/ESCWA/C.4/2021/L.2 في الوثيقة األعمال المقترح
 .تعديالت عليهما

                                                      

األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين،  الدول (*)
وجمهورية الصومال  والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان،والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، 

وجمهورية مصر  ليبيا، دولةوفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية،  دولةوجمهورية العراق، وسلطنة ُعمان، و الفيدرالية،
 والجمهورية اليمنية.الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والعربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، 
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 قضايا المتابعة

لجنة في دورتها الالصادرة عن  والتوصيات المائية بالموارد المتصلةاإلسكوا تنفيذ أنشطة برنامج عمل  -4
 (.3/2021/4E/ESCWA/C) عشرة الثالثة

 منذ انعقاد دورتها الثالثة عشرة نجزت في مجال الموارد المائية اللجنة األنشطة التي أُ ستعرض ت
 إطار برنامج عمل اإلسكوا فيالمدرجة  ألنشطةا ، سواء  2019يونيو /حزيران 28و 27في بيروت، في 

 لثةختام دورتها الثا في الصادرة عن اللجنةالتوصيات بموجب  ةتلك التي اضطلعت بها األمانة التنفيذي مأ
 .عشرة

 التنفيذية في الفترة المقبلة. األمانةوتوجيه عمل  األنشطةعلى هذه  طالعاالواللجنة مدعوة إلى 

 المتعلقة بالمياه اإلقليمية هدافاألتحقيق ل المطلوبةاإلجراءات 

 (E/ESCWA/C.4/2021/4) األمن المائي في المنطقة العربية سيناإلدارة المتكاملة لموارد المياه لتح -5

من تحسين األوالهادفة إلى  اإلدارة المتكاملة لموارد المياهالقائمة في إطار نهج الجهود تستعرض اللجنة 
 نفذهاالتي ت بناء القدراتأنشطة . كما تّطلع اللجنة على ر المناخفي ظل تغي   ،المائي في المنطقة العربية

 ،ذات الصلة في الدول األعضاء، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامةا النهج المتكامل اإلسكوا لدعم هذ
 وتنظر في أوجه التعاون مع جامعة الدول العربية في هذا المجال.

ة لتعزيز نهج اإلدارة المتكاملة لموارد المياه في المنطقواللجنة مدعوة إلى تقديم المقترحات والتوصيات 
 .العربية

 (E/ESCWA/C.4/2021/5) المياه الجوفيةإدارة  -6

، وعلى الدعم الذي تقّدمه اإلسكوا في هذا إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية جهودتّطلع اللجنة على 
 .على المياه الجوفية ر المناختقييم آثار تغي  في مجال و المجال

 .تحسين إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربيةبشأن واللجنة مدعوة إلى تقديم المقترحات 

 القضايا البرنامجية

 2025-2021موارد المياه للفترة األولويات اإلقليمية في مجال حلقة نقاش:  -7
(E/ESCWA/C.4/2021/CRP.1) 

 تعقد اللجنة في إطار أعمال هذه الدورة حلقة نقاش تتناول األولويات اإلقليمية في مجال موارد المياه 
 الشأن.في هذا في فترة السنوات الخمس المقبلة، على خلفية ورقة تقّدمها األمانة التنفيذية 
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اإلقليمية الوطنية ومداخالت بشأن األولويات التقديم إلى  ونمدعوّ وممثالت وممثلو الدول األعضاء 
تسريع وتيرة تحقيق لتحديات التي تواجهها المنطقة في او ،للسنوات القادمة في مجال الموارد المائية

 أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمياه واألمن المائي.

 عشرة للجنة الموارد المائية الخامسةموعد ومكان انعقاد الدورة  -8

 .عشرة ةخامسالتنظر اللجنة في موعد ومكان انعقاد دورتها 

 ما يستجد من أعمال -9

 .اللجنة طرحها ومناقشتها يدرتأخرى قد  يشمل هذا البند أي قضية

 عشرة الرابعةفي دورتها  لجنة الموارد المائيةالصادرة عن  توصياتالاعتماد  -10

 .اعتمادهالمناقشتها و التوصياتتنظر اللجنة في مسودة 
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