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 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

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

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 األعمالتنظيم 

 تنفيذيةمذكرة من األمانة ال

التنظيم المقترح ألعمال لجنة )اإلسكوا(  للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااألمانة التنفيذية أعدت  -1
بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حدود الوقت المتاح  عشرةلثة ثاالالموارد المائية في دورتها 

بالصيغة إما ه ، وتقرلجنة الموارد المائية في إطار هذه الوثيقةظيم المقترح على                            لمناقشة كل بند. وي عرض التن
 .عليه تعديالت بعد إدخالها أو المعروضة علي

 الخميس يوم من صباح  التاسعة والنصفالساعة األولى في  تهاجلسلجنة الموارد المائية عقد    وت  -2
وذلك  ،دورةال ييومخالل  صباحية ومسائية تاجلسأربع عقد اللجنة                   . ومن المقرر أن ت 7102 يونيو/حزيران 72

يوم هر ظالرابعة بعد في الساعة مالها وتختتم الدورة أع. قسم التالي من هذه الوثيقةن في ال                   وفقا  للجدول المبي 
 .7102 حزيران/يونيو 72 الجمعة

  التي تليه لمناقشةوادقيقة،  05إلى  01من األمانة التنفيذية قدمه ت كل عرض يستغرقن أمن المتوقع و -3
 .إلى البند الذي يليه لمناقشةا تنتقلالوقت المخصص له بنود قبل ال أحدمناقشة انتهت  وفي حال دقيقة. 31

وبالتوازي مع اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة الموارد المائية والدورة الثانية عشرة للجنة الطاقة،  -4
 إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةبالتعاون مع  –اإلسكوا في الطاقة والموارد المائية  اتنظم لجنت

معالجة ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول " – 7131 لعام التنمية المستدامة لخطة لصندوق الفرعيامن      دعم بو
بيت األمم في  عقد ورشة العمل    . ت الروابط بين المياه والطاقة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"

مساء يوم إلى ، 7102حزيران/يونيو  75في بيروت، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الثالثاء  المتحدة
 .7102حزيران/يونيو  76األربعاء 
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 تنظيم األعمال المقترح
 

 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 7102 حزيران/يونيو 72 ،الخميس

 
         صباحا 

 .تسجيل المشاركين  2.11-2.31
 

 افتتاح أعمال الدورة. 0 البند 2.31-03.11
 

 انتخاب أعضاء المكتب. 7البند  
 

 .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال 3البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح 
 E/ESCWA/C.4/2019/L.2تنظيم األعمال 

 
 2030في خطة التنمية المستدامة لعام  المياه  

 .التنمية الوطنيةدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط  4 البند 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/3-E/ESCWA/C.3/2019/10 الوثيقة
 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية. 5البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/4الوثيقة 
 

 في المنطقة العربية. والغذاءالمياه والترابط بين الطاقة  6البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/5-E/ESCWA/C.3/2019/12الوثيقة 
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 بند جدول األعمال والوثائق التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 7102 حزيران/يونيو 72 ،الخميس

 
        مساء 

 .7131حلقة نقاش: المياه في خطة التنمية المستدامة لعام  2البند  04.11-06.11

 6داخالت بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الهدف                           اللجنة مدعو ة الى تقديم م 
في سياق  6ومدى دمج مقاصد الهدف  ،التنمية المستدامةهداف أمن 

 ،المياه والغذاءالطاقة وهج الترابط بين                              الخطط والبرامج الوطنية ضمن ن 
 وتقديم االقتراحات بهذا الشأن.

 
 العربية المنطقة في المناخ      تغي رمجال  فيالتعاون اإلقليمي   

                   تجاه تغي ر المناخ.        متكامل     هج             ر المناخ: ن                           المركز العربي لسياسات تغي 2البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/6-E/ESCWA/C.3/2019/9الوثيقة 
 

 .في المنطقة العربيةوالحد من مخاطر الكوارث ر المناخ         بين تغي  لترابطا  2 البند 

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/7الوثيقة 

 
 7102حزيران/يونيو  72 ،الجمعة

 
         صباحا 

 المحرز منذ الدورة السابقة للجنة التقدم  2.11-07.11

 .الثانية عشرة لجنة الموارد المائية في دورتهاتنفيذ التوصيات الصادرة عن  01البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/8الوثيقة 
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 جدول األعمال والوثائقبند  التاريخ/الوقت

 
 )تابع( 7102حزيران/يونيو  72 ،الجمعة

 
 .في مجال الموارد المائية برنامج عمل اإلسكوادرجة في تنفيذ األنشطة الم 00البند  

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/9الوثيقة 
 

 قضايا برنامجية  

موارد دارة المتكاملة للفي مجال اإل 7171لعام  ةالمقترح يةبرنامجالخطة ال 07البند  
 .الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

 للمناقشة

 E/ESCWA/C.4/2019/10الوثيقة 
 

        مساء 

04.11-06.11   
 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة الموارد المائية. 03البند  

 
 .ما يستجد من أعمال 04البند  

 
 الموارد المائية في دورتها الثالثة عشرة.اعتماد توصيات لجنة  05البند  

 
 .عرض مسودة التوصيات للمناقشة واإلقرار  ت   

----- 


