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 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

              موارد المائية       لجنة ال
     عشرة         الثالثة       الدورة 
     7102             حزيران/يونيو     72 -  72  ،      بيروت

 مذكرة توضيحية

 معلومات أساسية -1

 )اإلسكوا( أنشئت لجنة الموارد المائية بموجب قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 قرارهالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في أقره الذي  0225أيار/مايو  75المؤرخ  (02-)د 715

األعضاء في اإلسكوا في الدول                                    وقد أنشئت اللجنة نظرا  ألهمية إسهام .  0225تموز/يوليو  74 المؤرخ 0225/76
امج عمل اإلسكوا في مجال الموارد المائية.  وقد عقدت لجنة الموارد المائية دورتها نبرومتابعة تخطيط وتطوير 

األعوام في ت ، والدورات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في بيرو0222                      األولى في عم ان في عام 
الثامنة  ات، والدور7112الدورة السابعة في مسقط في عام و، على التوالي 7114و 7117و 7110و 0222و 0222

 والثانية عشرة  عشرة الحادية تينوالدور ،7103و 7100و 7112 األعوامفي بيروت في والتاسعة والعاشرة 
 /حزيران 72و 72 يومي بيروتعشرة في  الثالثةوتعقد اللجنة دورتها .  7102و 7105 يعام في      عم ان في

 .7102 يونيو

 األهداف -2

التقدم المحرز في  توفير اإلطار الرسمي لمناقشةللجنة الموارد المائية إلى عشرة الثالثة تهدف الدورة 
 .أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياهفي تحقيق ، وال سيما 2030لعام خطة التنمية المستدامة 

في إطار خطة  الترابط بين المياه والطاقة                                                       وسترك ز المناقشات مع ممث لي الدول األعضاء في اإلسكوا على 
                                                                                           ، كما على التعاون اإلقليمي للتكي ف مع تغي ر المناخ في المنطقة العربية. وسيستعرض ممثلو الدول 2030عام 

في دورتها السابقة واألنشطة المتعلقة بالمياه في التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة  األعضاء
 .2020لإلسكوا لعام                   الخطة البرنامجي ة                                               اإلسكوا منذ تلك الدورة.  وستنظر اللجنة أيضا  في  إطار برنامج عمل

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/205_xviii_0.pdf
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 جدول األعمال -3

كل من المسائل الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، ل       شروحا  لهذه الدورة  ؤقتيتضمن جدول األعمال الم
 .E/ESCWA/C.4/2019/L.1على الدورة ضمن الوثيقة  عرض   وي 

 المشاركون -4

المنظمات                  و جهت الدعوة إلى األعضاء.  كما الدول يشارك في اجتماعات هذه الدورة ممثلون عن 
لمشاركة في أعمال هذه الدورة بصفة لذات الصلة المجتمع المدني والمؤسسات الدولية واإلقليمية ومنظمات 

لحكومات المشاركة في الدورة نفقات سفر ممثليها وإقامتهم وفق القواعد المعمول بها في األمم وتتحمل ا مراقب. 
 المنظمات المشاركة.                     التي تنطبق أيضا  على المتحدة

 المكان والزمان -5

 72و 72يومي  ،بيت األمم المتحدة في بيروتفي عشرة  لثةثاالتعقد لجنة الموارد المائية دورتها 
وتبدأ ، 7102حزيران/يونيو  72 الخميسيبدأ التسجيل في الساعة التاسعة من صباح يوم .  7102حزيران/يونيو 

الرابعة من صباح اليوم نفسه، وتنتهي اجتماعاتها في الساعة التاسعة والنصف جلسة افتتاح الدورة في الساعة 
 .7102حزيران/يونيو  72 الجمعةيوم والنصف من بعد ظهر 

 لغة الدورة -6

اإلنكليزية في عرض بعض اللغة اللغة العربية في جلساتها ومناقشاتها، ويمكن استخدام تعتمد الدورة 
 اللغتين اإلنكليزية والعربية. وإلى ن الترجمة الفورية من     وتؤم   التقارير عند الحاجة.

 اإلقامة والتنقل -7

.  عند الطلب ،تفضيلية للمشاركين   ا أسعار                                                        يمكن تزويد المشاركين بأسماء الفنادق في بيروت التي تقد م 
 الستقبال المشاركين في المطار. ة الفندقالتنسيق مع إدارويمكن 

 تأشيرات الدخول -8

 . على تأشيرات دخول إلى الجمهورية اللبنانية ، حسب االقتضاء، الحصولن والمشاركاتيلمشاركينبغي ل

 يمكن كما                                                موجهة إليهم شخصيا  لتسهيل الحصول على التأشيرة.       دعوة اإلسكوا  ترسلويمكن أن 
االطالع على شروط الحصول على تأشيرة دخول إلى الجمهورية اللبنانية على الرابط التالي: 

http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/159. 

http://www.general-security.gov.lb/ar/posts/159
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للمساعدة على منح التأشيرة للمشاركين الذين يتعذر عليهم  اللبنانيةكن لإلسكوا أن تنسق مع الحكومة يم
الذين يحتاجون إلى مساعدة في هذا المجال، إرسال صورة ملونة لمشاركين ا                              استحصالها في بلدهم. وي رجى من

 .، في أقرب وقت ممكنسكواعن جواز السفر تظهر كل المعلومات الالزمة إلى األمانة التنفيذية لإل

 المراسالت -9

 يرجى توجيه جميع المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى:

                   السيدة ر لى مجدالني 
 المستدامةالتنمية سياسات شعبة  مديرة 
 اإلسكوا 
 ساحة رياض الصلح، بيروت 
 11260 0 222517هاتف:  
 11260 0 220501فاكس:  
 majdalani@un.orgبريد إلكتروني:  

 
 
 

 ة كارول شوشاني شرفانالسيد 
 رئيسة قسم الموارد المائية  
 التنمية المستدامةسياسات شعبة  
 اإلسكوا 
 ساحة رياض الصلح، بيروت 
 11260 0 222502هاتف:  
 11260 0 220501فاكس:  
 chouchanicherfane@un.orgبريد إلكتروني:  
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