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لثة اثدورتها ال( سكوااإلللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )ا فيموارد المائية عقدت لجنة ال
 .                                                ونظرت اللجنة في البنود الم درجة على جدول أعمالها .2019حزيران/يونيو  28و 27بيروت، في  فيعشرة 

قة بالمياه، والترابط بين                                أهداف التنمية المستدامة المتعل ها           ة، من أهم                                 وتناولت هذه الدورة مواضيع محوري 
 المشاركون كما استعرض.                        للتكي ف مع تغي ر المناخالتعاون اإلقليمي ة، و                                 المياه والطاقة في المنطقة العربي 

درجة تنفيذ األنشطة المم المحرز في              عشرة، والتقد  ثانيةاللجنة في دورتها التنفيذ التوصيات الصادرة عن 
 .الموارد المائيةفي مجال  2020الخطة البرنامجية المقترحة لعام و، برنامج عمل اإلسكوافي 

التوصيات التي وفي مختلف جلسات الدورة قشات انم                        عرضا  موجزا  لما دار من ن هذا التقرير       ويتضم 
 اللجنة.  خلصت إليها
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 مـةدمق

دورتها الثالثة عشرة  في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(ة              موارد المائي عقدت لجنة ال -1
 بقرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا     عمال ، 2019 يونيوحزيران/ 28و 27 يوميفي بيروت، 

، الذي صادق عليه المجلس االقتصادي واالجتماعي 1995أيار/مايو  25خ         ( المؤر 18-)د 205)اإلسكوا( رقم 
ة في اللجنة        المائي لموارد لبشأن إنشاء لجنة ، 1995تموز/يوليو  24المؤرخ  1995/26لألمم المتحدة بموجب قراره 

 واالجتماعية لغربي آسيا.ية االقتصاد

  ة             موارد المائي التوصيات الصادرة عن لجنة ال  -    أوال 
 عشرة لثةثافي دورتها ال

بعضها موجه إلى عشرة مجموعة من التوصيات،  لثةة في ختام دورتها الثا                        خذت لجنة الموارد المائي    ات  -2
 الدول األعضاء وبعضها إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا.

 ة               التوصيات العام   -ألف

م المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للجنة الموارد المائية                الترحيب بالتقد  -3
ة بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة، واقتراح عقد لجنة                                          وباألنشطة التي اضطلعت بها األمانة التنفيذي 

لها وفاعليتها، مع األخذ في االعتبار اإلجراءات المتبعة داخل األمم المتحدة الموارد المائية بشكل سنوي لتعزيز عم
 لتفعيل هذه التوصية.

 هة إلى الدول األعضاء في اإلسكوا               التوصيات الموج   -باء

                   صلة بالمياه وفقا                                  ة بأهداف التنمية المستدامة المت                         ة لتنفيذ السياسات الخاص             إيالء األولوي  أ() 
                                                              ة في ظل  ندرة المياه في المنطقة العربية، وتحفيز إدراج األهداف           ة والمحلي                والظروف الوطني لالحتياجات 

ة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر            ة والقطاعي                                  قة بالمياه في خطط التنمية الوطني            رات المتعل                 والمقاصد والمؤش 
 بقطاع المياه؛

ة                                                 ه والطاقة والغذاء، والتنسيق بين المؤسسات الوطني ساق بين السياسات في قطاعات الميا          تعزيز االت  )ب( 
 ة على هذه القطاعات؛                                                                           المسؤولة عن تنفيذها، مع األخذ في االعتبار آثار تغي ر المناخ والعوامل الطبيعي 

في المجاالت ذات الصلة بأمن الطاقة والمياه والغذاء من خالل دعم البحث                        تعميق التعاون اإلقليمي  )ج( 
 ة؛                                            ات الجديدة والخضراء المناس بة للظروف المحلي                                نقل المعرفة، وتوطين التكنولوجي والتطوير، و

من  اإلسكوافي                      لسياسات تغي ر المناخ                    رها المركز العربي                              االستفادة من الخدمات التي يوف  تعظيم )د( 
في             أكثر تكامال  ات                                                                               بيانات وتحليالت وخدمات ومشاريع وشراكات، لالسترشاد بها في بلورة سياسات واستراتيجي 

 قطاع المياه؛

                                          ة بالحد  من مخاطر الكوارث لتنفيذ السياسات                             ة بتغي ر المناخ وتلك المعني                           التنسيق بين األوساط المعني  (ه) 
مة في إطار اتفاق       المقد           دة وطني ا                              ة، بما في ذلك المساهمات المحد           ة والوطني                            ات وإعداد التقارير اإلقليمي             واالستراتيجي 
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ة                    ، والتقارير الوطني 2030-2015من مخاطر الكوارث للفترة                   إطار س نداي للحد ة بموجب                  والتقارير الوطني  باريس،
 ؛2030ة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام        الطوعي 

م في تنفيذ                بعة لرصد التقد                                    والمعلومات بشأن اآلليات والطرق المت بالبيانات ة                 األمانة التنفيذي  موافاة )و( 
ليات واآلصلة بالمياه على الصعيد الوطني، وإطالعها على نقاط االتصال للمبادرات                        التنمية المستدامة المت  أهداف
ة التنسيق في جمع البيانات،                         قة بالمياه، لتسهيل عملي                              رات التنمية المستدامة المتعل            ة برصد مؤش         ة الخاص         العالمي 

 ة.                    مها األمانة التنفيذي                العمل التي تنظ وكذلك تزويدها بتقييم لمشاركتها في الدورات وورشات 

 ة لإلسكوا                       هة إلى األمانة التنفيذي                التوصيات الموج   -جيم

ات وبرامج                  ة ودراسات وفعالي                  من خدمات استشاري للدول األعضاء واصلة تقديم الدعم الفني م أ() 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في  ب على التحديات التي تواجهها      للتغل  ة،          ة وإقليمي               وورش عمل وطني  ة       تدريبي 
 ، وتوثيق التجارب الناجحة؛، ودعم الدول في تبادل الخبرات في ما بينهامياهقة بال       المتعل 

ة من خالل الدراسات والتقارير إلى                 األمانة التنفيذي  نتجهاتكثيف الجهود لتحويل المعرفة التي ت ب() 
 ؛صنع القرارو وضع السياسات ة                    لراغبة بذلك في عملي ة، تستخدمها الدول ا       ة عملي           ات تفاعلي            أدوات ومنص 

ة،           ة والسطحي            ياه الجوفي الملمواجهة التحديات المرتبطة بة                    قدرات الدول العربي  االستمرار في بناء )ج( 
 واالجتماعات؛ ة                 الدورات التدريبي عقد الدراسات وإعداد  من خالل ،المشتركة/العابرة للحدود بما في ذلك المياه

 ة للشعب الفلسطيني؛                                                      بناء قدرات دولة فلسطين من أجل الدفاع عن الحقوق المائي  د() 

ة من خالل                          دماجه في السياسات الوطني إة                                  أمن الطاقة والمياه والغذاء وكيفي  فيتعزيز مفهوم الترابط  (ه) 
 ؛تبادل الخبرات وتيسيرة وتعميم التجارب الرائدة                       وضع الدراسات التحليلي 

ة لخطة التنمية            ة واإلقليمي                                            ة المتصلة بالمياه في آليات التتب ع العالمي                    ة األولويات اإلقليمي ضمان مراعا و() 
من مخاطر الكوارث                   إطار س نداي للحد ، وفي الجهود المبذولة لدعم تنفيذ اتفاق باريس، و2030المستدامة لعام 

 ؛ الثالث لتمويل التنمية الصادرة عن المؤتمر الدولي ، وخطة عمل أديس أبابا2030-2015للفترة 

، وإعداد التقارير من أهداف التنمية المستدامة 6رصد تنفيذ الهدف  فيمواصلة تقديم الدعم الفني  ز() 
تضمين لفي إعداد آليات األعضاء دعم الدول مع مراعاة الخصوصيات الوطنية واإلقليمية، وال سيما ندرة المياه، و

 ة؛       المعني  ة        المؤسسي  طرودعم األ ،ة              لموارد المائي ل ة       الوطني خطط الات و         ستراتيجي االفي  6لهدف امؤشرات ومقاصد 

ة          ة وقابلي                    على الموارد المائي              تغي ر المناخة لتقييم أثر                  المبادرة اإلقليمي االستمرار في تطوير مخرجات  ح() 
دعم إعداد ة و            عات المناخي              في ذلك التوق  ة )ريكار(، بما                    ة في المنطقة العربي             ة واالقتصادي                     ر القطاعات االجتماعي     تأث 

ة                                           من مخاطر الكوارث الناجمة عن الظواهر الجوي                         ، وربطها بإجراءات الحد قواعد بيانات خسائر الكوارث
 ة؛           ة والغباري                                           فة، مثل السيول والفيضانات والعواصف الرملي        المتطر 

مناخ لعرضها على الجهات المانحة                                                      مساعدة الدول األعضاء في إعداد مقترحات لمشاريع تغي ر ال ()ط 
 ؛بغية الحصول على التمويل الالزم لتنفيذها

      للحد                                                             حدة للحد  من مخاطر الكوارث في إعداد تقرير التقييم اإلقليمي                           التعاون مع مكتب األمم المت  ()ي 
 ؛ة                                                                   من مخاطر الكوارث والقيام بالرصد في إطار سنداي دعما  للبلدان العربي 
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ألعضاء في عملها في إطار العقد الدولي للعمل في مجال المياه من أجل التنمية دعم الدول ا ك() 
             تغي ر المناخ  عنة األخرى            ات اإلقليمي                                                  ، والمساهمة في أسبوع القاهرة للمياه، وفي الفعالي (2028-2018)المستدامة 

 والمياه، مع الحرص على تشجيع مشاركة الشباب فيها؛ 

على الجهود التي            بشكل دوري  ة                األمانة التنفيذي إطالع ها على            األعضاء لحث المتابعة مع الدول  ل() 
لتعريفها الدول األعضاء  تطوير سبل التواصل معكذلك مياه، وة بال       المعني  تبذلها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 .            تغي ر المناخمياه والمانة التنفيذية في مجالي أنشطة األوإشعارها ب

 يع البحث والمناقشةمواض  -      ثانيا 

 2030في خطة التنمية المستدامة لعام  المياه  -ألف

 الوطنية التنمية خطط في المستدامة التنمية أهداف دمج  -1
 من جدول األعمال( 4)البند 

دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط  عن E/ESCWA/C.4/2019/3 ة                              ع رضت في إطار هذا البند الوثيق -4
اقترح رئيس اللجنة إرجاء و .عشرة الثانيةفي دورتها وارد المائية الم                  عمال  بتوصيات لجنة التنمية الوطنية، 

 إلى ما بعد انتهاء عرض البند السادس. 6و 5و 4البنود  علىتعليقات الدول األعضاء 

على جهود                       الدورة السابقة، وأك د  ذالكبير المحرز من قدمبالت               عرضا  نو ه فيه ممثل األمانة التنفيذية       وقد م -5
التنمية المستدامة  دمج أهدافلالجهات المعنية  جميعالمشاورات مع  تنظيموبناء القدرات المستمرة في اإلسكوا 

إطار مؤسسي واضح لتنفيذ                 مشيرا  إلى غياب تعظيم كفاءة العمل                        شدد على أهمي ة التكامل لالسياسات الوطنية. و في
 ضرورةعلى في هذا اإلطار  أكدالعمل المشترك وعدم متابعة البرامج المشتركة وتنفيذها. و ضعفواألهداف، 

استعرض والمساءلة.  التقدم المحرز في التنفيذ وتعزيز رصدو، تعبئة الموارد المحلية والمساعدة اإلنمائية الرسمية
وغياب األطر  ،عدم اتساق السياسات وال سيما، 2030تنفيذ خطة عام  تعوقالتحديات المؤسسية التي          عددا  من

  سوء إدارة المخاطر، وغياب التوعية. /للرصد والتقييم، وضعف مناسبةال

 العربية المنطقة في بالمياه المتعلقة المستدامة التنمية أهداف تحقيق  -2
 من جدول األعمال( 5)البند 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة عن  E/ESCWA/C.4/2019/4                                ع رضت في إطار هذا البند الوثيقة -6
الذي يعنى بضمان توافر المياه وخدمات  6هدف الذية عند                            . وتوق ف ممثل األمانة التنفيالمنطقة العربيةبالمياه في 

 ومؤشرات مقاصدوأهداف ه وبين بين أوجه الترابطعند ، والصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
اإلسكوا  نظمتهااالجتماعات والفعاليات التي ب     ذك رو، لما لهذا الترابط من أهمية في تعزيز التنسيق والتكامل. أخرى

وغيره من أهداف التنمية المستدامة  6لمناقشة المسائل المتعلقة بالهدف  2018و 2017عامي  فيفي الدول العربية 
 واستعرض. اتساق السياساتالتنسيق بين القطاعات و زيادةلالمساعي التي تبذلها  أشار إلىه، كما متعلقة بالمياال

المياه والبيئة التابع لبرنامج الشراكة  مركزتعاون مع ال مثلذا الصدد، ا اإلسكوا في هتخذهالخطوات المقبلة التي ست
عن تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد  6.5.1، إلعداد تقرير إقليمي بشأن المؤشر DHIبين األمم المتحدة للبيئة وشركة 

مبادرة العالمية الموسعة لرصد الوبين  ابينهاتصال  جهةالدول إلى تحديد        أخيرا  المائية في المنطقة العربية. ودعا
 .(UNWATER-GEMI) الموارد المائية

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lbnd_4_-_dmj_hdf_ltnmy_lmstdm_fy_khtt_ltnmy_lwtny.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lbnd_5_-_thqyq_hdf_ltnmy_lmstdm_lmtlq_blmyh_fy_lmntq_lrby.pdf
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 العربية المنطقة في والغذاء والمياه الطاقة بين الترابط  -3
 من جدول األعمال( 6)البند 

الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في  عن E/ESCWA/C.4/2019/5الوثيقة في إطار هذا البند       ع رضت  -7
وال سيما ، ترابط بين الطاقة والمياه والغذاءمتطلبات تعزيز ال استعرض ممثل األمانة التنفيذيةالعربية. والمنطقة 

بناء على دراسات تحليلية تستند  ،اعتماد سياسات متكاملةو اعتماد نهج الترابط في خطط وبرامج التنمية الوطنية
من حساب التنمية في األمم  مولةممشاريع ، من طارهذا اإلاألنشطة المنفذة في ثم ذكر  .إلى بيانات موثوقة

إيالء . واختتم باستعراض اآلفاق المستقبلية، بما في ذلك أخرى اريع منفذة بالتعاون مع جهات دوليةمشو، المتحدة
 .  المزيد من االهتمام ألوجه الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير القدرات المؤسسية ذات الصلة

 إلى اإلسكوا من المرسلة التقارير وصول من التأكد أهمية على المشاركون اتفق، شةقانمالمعرض  وفي -8
 تقع الصددفي هذا  المسؤولية    أن  إلىاألردن وأشار ممثل  .محتواها علىالفعل والتعليقات  ردودب األخذو بلد،    كل 

ووجوب تفعيل دور الدول                    على أهم ية التنسيق       وشد د .األمانة التنفيذية والدول األعضاء على حد سواء على عاتق
واعتبر                                          من قبل اإلسكوا لموافاتها بالتقد م المحرز. الضغط  ضرورةعلى التواصل المستمر، واألعضاء والحفاظ 

رغم زيادة الوعي بأهمية نهج الترابط في إدارة قطاعي الطاقة والمياه والتخطيط لهما، ما                  من جهة أخرى أن ه 
 ينعلى الصعيدداف الترابط وأهولويات أاإلمكانيات المتاحة وحة عن ضاو غيرالدول األعضاء ت الرؤيا في زال

  الوطني واإلقليمي. 

، أكثرتفعيل دور اللجنة مشيرة إلى ضرورة                                 أن  تقارير اإلسكوا تعتبر مرجعا ،                    أك دت ممثلة الكويتو -9
مسح الموارد المائية المشتركة في هذا اإلطار إلى األردن ممثل أشار كما  جدول األعمال. إعدادوإشراك الدول في 

مرجعية  ةقيوثك ،التعاون بين المعهد االتحادي لعلوم األرض والموارد الطبيعية واإلسكواب       المعد   ،في غربي آسيا
في  المتشاطئة البلدان نحواض المشتركة بيأحد األتقاسم مياه  الجارية بشأن مفاوضاتتتضمن أدلة علمية لدعم ال

 بالتقدم      نو هتوالوطنية.  التنميةخطط  فيدامة أهمية دمج التنمية المست على الكويتممثلة  أثنتو .المنطقة العربية
                                                                                في إطار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه واقترحت أن ي عرض موجز عن تقد م  بلدها أحرزه الذي الكبير

 . المجال هذا فيكل دولة 

 مؤشراتمن  عدد تعاريف في االلتباس بعض جهته، من ،الجمهورية العربية السوريةممثل  والحظ -10
 الوطنيالسياق  مع ةالمؤشرات العالمي تعاريف مةءموا أهمية على      وشد د ،المستدامة التنمية أهداف من 6 الهدف

 فيالتعقيد  أوجه         لم يراع  الذيالمشتركة  حواضاأل بإدارة المتعلق مؤشرالعلى سبيل المثال  وذكرواإلقليمي. 
 . المؤشراتمثل هذه  تعديلقدرة على العربية  للدولوتمنى أن يكون  ،العربية المنطقة حواضأ

 أنمصر  ممثلفي حين اقترح  ،المياه قطاع في الطاقة الستهالكسقف  وضع السودانممثل  اقترحو -11
 ،الوطنية السياسات في دماجهإ وكيفية والغذاء والمياه الطاقة بين الترابط مفهوملتضع اإلسكوا مبادئ توجيهية 

أن تقوم اإلسكوا بمخاطبة  قطرممثل  طلبو .للمياهوتمنى على اإلسكوا أن يكون لها دور في أسبوع القاهرة 
 المملكة العربية السعوديةممثل  ، كما طلبوتشارك المعلومات النتائج تعميمالدول بعد كل ورشة عمل، بهدف 

 ستثمار والعامل االقتصادي. مستوى اال على األوضاعفي تحسين  تسهم أن التنفيذية األمانةإلى 

 المنطقة ، مشكلة األحواض المشتركة، ال على مستوىاموريتانيو الجمهورية العربية السورية ممثالوأثار  -12
دراسة الحاجة إلى  إلى اموريتانيشار ممثل أ. ومن مناطق أخرى، بل على مستوى الدول المجاورة ة فحسبالعربي

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lbnd_6_-_ltrbt_byn_ltq_wlmyh_wlgdh_fy_lmntq_lrby.pdf
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 درامصاإلسكوا البحث عن  إلى، كما طلب تاحةالملمعرفة حجم األحواض المشتركة من ناحية الكمية والمصادر 
 .الدراسة لتمويل

 اإلسكوا اهتمام عن وأعربت التقارير على الدول تعليقب التنفيذية األمانة ممثلة      رح بتمعرض الرد،  وفي -13
أفادت بوجود مجموعة من التقارير التي تعنى بقياس كلفة الطاقة والمياه والتمويل و .الفعل ردود إلى باالستماع

الترابط  ألى تفعيل مبدإهدف تثالث مبادرات ريادية تطبيق سكوا في اإل            الذي تقد مه دعمالاألخضر. وأشارت إلى 
ها على المستوى الوطني                   شد دت على أن تعميمولمشاريع الممولة من األمم المتحدة، اضمن  ،بين الطاقة والمياه

جل تفعيل أواالستثمارات من قوانين التشريعات وويتطلب دعم الدول من خالل الاإلسكوا، نطاق عمل  يتخطى
أنه يمكن  وأوضحتأكثر فعالية.    ا تعاون، ما يستلزم خرىاألتحديات مواجهة الوالترابط على المستوى الوطني 

 .أسبوع القاهرة للمياهفي  ة اإلسكوامشارك. وأكدت على حسب اقتراحات الدول المؤشرات تعديل

 2030 لعامالمستدامة  التنمية خطة في المياه: نقاش حلقة  -4
 من جدول األعمال( 7)البند 

 من أهداف التنمية المستدامة ونظمت حلقة نقاش 6هذا البند الهدف طار إتناولت لجنة الموارد المائية في  -14
أهم اإلنجازات التي  تعرضو. 2030خطة التنمية المستدامة لعام  ضوء فيقطاع المياه في الدول العربية  عن

 .في ما بينهاتساق اال ومدى، أبرز التحديات التي تواجههاوحققتها الدول األعضاء، 

 6دف هال تحقيق وتعمل على 2040                          أن  دولته تعد  لرؤية عمان اإلشارة إلى بالنقاش مان        ممثل ع  استهلو -15
 ر        أن توف استطاعت السلطنة . والصحي رفة تدوير مياه الصعادبالتركيز على إة المستدامة من أهداف التنمي

لتحسين  تشريعات          كما أقر ت. في المائة من سكان الريف 88من سكان المدن و المائةفي  98النظيفة لنحو  المياه
 .      وطني ةتوعوية ج برام توضعو             تغي ر المناخ عن آثار              دراسات معم قة        وأعد ت إدارة الشؤون المالية

صعوبة             متوقفا  عند سنوات،  10لمدة وضعتها الدولة استراتيجية قطاع المياه التي إلى  األردن      ممث ل  وأشار -16
ما دفع بالدولة ألف الجئ،  400مليون و ناهزالذي عدد الالجئين السوريين           نظرا  إلىالبعيد لمدى على االتخطيط 

في المائة من السكان كانوا موصولين بشبكات  95وأفاد أن . اهنلتتالءم مع الوضع الر تعديل االستراتيجية إلى
إنشاء على  دولةالوتعمل . ا لفترات محدودة  ل إلسكان إلى ا              المياه فعليا   ومع ذلك ال تصل، 2018 عام في إمداد المياه

وتحديات تحقيق الهدف المتعلق                               وتطر ق أيضا  إلى الجهد المائي .             تمويال  كبيرا  يستلزما                         محط تين لتحلية المياه، م
المياه  دارةإفي ول التعاون بين الدو ،الموارد المائية طويرتوفير التمويل الالزم لمشاريع ت وأبرزهابهذا المؤشر، 

قابة على رنوع ال                  ردا  على تساؤل عنو .فعديل تناسب جميع األطراات واضحة وقابلة للتالمشتركة ووضع اتفاقي
             ي وأن  وزارة من منظور تشغيلمراقبة نوعية المياه تتم                     أوضح ممثل األردن أن ، جودة المياه والجهة المسؤولة

 . تتشاركان هذه المسؤوليةة ووزارة البيئة الصح

             نظرا  إلى ما الدول  سائرعن        كثيرا يختلف  دولته         أن  واقع بة ة العربية السوري              ممث ل الجمهوريوأفاد  -17
وشرح الخطة الوطنية . خدمات المياه والصرف الصحيمؤشرات على  من تداعياتوالنزوح الداخلي ات زاعلنل
 فالهد                                                             مراحل، وهي اإلغاثة والتعافي واالنتعاش واالستدامة. وأشار إلى أن   أربعما بعد الحرب التي تتألف من ل

 يسهم في حفظما بمنة، اآلإعادة الخدمات إلى المناطق إلى  انالسك لجميعتوفير مياه الشرب          تحو ل من  األساسي
من  ة                                           حص ة الفرد من المياه إلى حص ة الوحدة السكني                             تأمين الخدمات أيضا  تحو ل من          أن  أساس ، ولسكانا كرامة

                                                                        محاولة الحد  من االستخدام غير الرشيد للمياه. وأضاف أن  ميزان المياه خاسر لالمياه، وهي مبادرة قيد التجربة 
أشار و                                 ستخدام تقني ة التنقيط بشكل خاص . ستهالك بااالرفع كفاءة الري وتجاوز العجز وتقليل  ما يستوجب       حالي ا 
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 النقطاعا، نتيجة العربية السورية لجمهوريةإلى ابالنسبة        نسبيا   أن لغة أهداف التنمية المستدامة جديدة           ختاما  إلى 
  .عن العالم الخارجيلفترة 

تتراوح  التيكبيرة ال ثروةالغم ر                                                أن  دولته تعاني من عدم مساواة في توزيع المياه. فبودان لساد ممثل اأفو -18
تعتمد عن النيل  البعيدةالمناطق ف             بين السك ان.             ا غير متساو  هتوزيع يبقى،               كع ب من المياهمليار متر م 40و 10بين 
حصول على ال فيالفجوة  سدل تعتمدها الدولةالسبل التي  منشح. والتأثرها ب ةيقابلمطار ما يزيد من مياه األ على

 قطاع في تحدياتوأشار إلى أكبر ال. عدالة أكثرعلى نحو  هاتوزيع إلعادةالمائية  واردالم حصاد خدمات المياه
  زوح.والن                الخطط التنموي ة  في المصلحةأصحاب شراك إعدم وال سيما المياه 

       متعل قالفي العراق لتقييم الهدف  المعنية اتوزارال ممثلين من ضمتتشكيل لجنة  عنلعراق ا ممثلة وأعلنت -19
 المياه للفترة لقطاع طريق خريطة لوضع دراسة، عالميينبالتعاون مع شركاء                وأعد ت الدولة، . بالمياه النظيفة

المحرز                         ، مشيرة إلى أن  التقد منظيفة للشرب والزراعة تأمين مياهالدولة الرامي إلى دف به      نو هت و .2015-2035
تعمل وهي                                                                                             ال يزال بطيئا  في ظل  الشح  الكبير الذي تعاني منه البالد وما تعر ضت له من تدمير للبنى األساسية

 . هاتأهيل اليوم على إعادة

ات ستراتيجياال نفيذتيفرضه االحتالل إذ يحول دون  ذيال خاصال وضعالل دولة فلسطين أوضح ممثو -20
وأشار إلى . القدرة على السيطرة على مصادر المياه وعدمالموارد الالزمة  غيابفي التنمية المستدامة تحقيق و

تبقى المياه الجوفية في غزة ، ومع ذلك سنوات 3لمدة  ،استراتيجيات قصيرة المدى                       أن  دولته تسعى إلى وضع 
لزم استثمارات لتحلية المياه ومعالجتها تست اتمحط، ما يزيد من الحاجة إلى ستخداملال صالحةغير بغالبيتها 

تعاون بين الدول الترابط وال تعزيز ضرورة علىممثل فلسطين       وأك د  وتمويل، وهذا ما يطرح التحدي األكبر.
  .في كل دولة المتاحةالبيانات المتعلقة بالمصادر  بادلتال سيما في العربية 

 عام منذ المياه والمناخ مجالي تنفيذ أطر التنمية المستدامة في                    أن  دولته حريصة على ب ل قطرأفاد ممثو -21
 ، لبحرا           بشكل  كامل مصدرهارب             أن  مياه الشأشار إلى وبادرة. م 26استراتيجية تتضمن  وقد وضعت، 2008

 رب.لى مياه للشإ ةالمياه الجوفيتحويل من خالل  ةمن الموارد الطبيعيقدر اإلمكان  أن تستفيد قطركما تحاول 

مطابقة لمواصفات منظمة الصحة    ا مياهم     تقد هي و 6بالهدف تها ملتزمة دول    أن  إلى ممثلة الكويت  وأشارت -22
على  الطلبة دارإفي  يكمني األكبر التحد            وأفادت بأن   .منها غير المأهولةما عدا  المناطق جميعفي العالمية 

 فعالة توعية حمالت تعمل على تنظيمدولة الكويت و،              األعلى عالميا  هي الوطني ستهالكاال نسب    أن  إذ  ،المياه
  المياه. استخدامترشيد ل

ية، حتياجات المائاالبين الموارد المتاحة وهو الفجوة ته دول فياألكبر  يالتحد        إلى أن  ممثل مصر  وأشار -23
. كما أشار إلى النقص في البيانات المتوفرة في هذا أن القطاع الزراعي هو المستهلك األكبر للمياه في البالد      علما 

  ،تزويد السكان بالموارد المائيةلتحلية مياه البحر باحل ميع المدن على السجألزمت            أن  الدولة بفاد أو. المجال
وزيادة الوعي بهدف ترشيد الرائدة رب االمزارعين في اعتماد نظم الري الحديثة وتعميم التجكما تعمل على إشراك 

الثنائي لتعاون اآلية وأشار إلى هداف المرجوة. األالتجربة في تحقيق  ، وقد نجحت هذهاستخدام المياه في الزراعة
 البالد    أن                                                   وأوضح ممثل مصر، ردا  على تساؤالت من أعضاء اللجنة، . نهر النيللة المياه المشترك بشأنودان مع الس

القانون العذبة حسب متطلبات مع المياه  هي تمزجمن مياه الصرف الصحي و في المائة 60لى معالجة إتوصلت 
 تحلية مياه البحر.مسؤولية  وزارة اإلسكان، وتتولى الشجريةوتستخدم لري الزراعات  عالجة المياهالمصري لم
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من أهداف التنمية  6الهدف  مقاصدتحقيق لالمملكة جهود ممثل المملكة العربية السعودية  واستعرض -24
ة المياه اعتماد استراتيجي ، آخرهانوات الماضيةفي الس ، إذ أنها اتخذت أكثر من خطوة بهذا الشأندامةالمست
وتضمن  العاملين في القطاع والمنظمات التابعة له.لجميع وهي ملزمة برامج،  10التي تتضمن  2020-2030

والمحافظة  ،عالية الجودة، وتحسين إدارة الطلب على المياه الوصول الى كميات كافية من المياه االستراتيجية
وتأمين جهوزية القطاع في حاالت الطوارئ، ووضع لوائح  ،المياه وضمان تنافسية قطاع ،على مصادر المياه

 احتياجاتمن المياه لتلبية  مكعبمليار متر  10ما ال يقل عن إلى ما زالت المملكة تحتاج  ومع ذلك، .ةتنظيمي
 مياهالمصادر  وتشمل جميعلعرض والطلب توازن بين ا متكاملة خطة المختصة الوزارة وضعت لذلكو انها،سك

 جوفية ومياه محالة ومياه السدود.سطحية ومياه من  المتاحة

ق مشاريع البنى وت الشاسعة تعن المساحاأال إ،                              أن  دولته تتمت ع بوفرة المياهإلى  اموريتانيممثل  وأشار -25
وضعت خطة  الدولة أفاد بأن. ومدادات المياه والصرف الصحيإضعف توصيل السكان بشبكات    وت  ساسيةاأل

صرف لتنفيذ مشروع نجحت في  لنمو والرفاه للجميع. كماترمي إلى تحقيق ااستراتيجية وطنية  منقطاعية كجزء 
الضغط على البنى من ما يزيد لتوسع السكاني فقي لالنمط األفي  الكامناألكبر  التحدي           وتوق ف عند مياه األمطار. 

 .الالزمة لمشاريع    ا  لمكثف       تمويال ما يستلزم صحي الصرف مدادات الإال سيما في  ساسيةاأل

 في المنطقة العربية             تغي ر المناخفي مجال  التعاون اإلقليمي  -باء

             تغي ر المناخ تجاه متكامل نهج:             تغي ر المناخ لسياسات        العربي  المركز  -1
 من جدول األعمال( 8)البند 

    ضا عرممثلة األمانة التنفيذية        وقد مت ، E/ESCWA/C.4/2019/6ة الوثيقجنة في إطار هذا البند تناولت الل -26
في ق عمل اإلسكوا نطا                                    راكات المتكاملة التي ات بعها لتوسيع هج والش     والن              تغي ر المناخالمركز العربي لسياسات  عن

ومعالجتها              تغي ر المناخبة على                                                      تعزيز قدرة الدول العربية على التعامل مع اآلثار المترت من خالل              تغي ر المناخ مجال
             تغي ر المناخ  في مجالعمل اإلسكوا مختلف أبعاد                  أن  المركز يوح د . وأوضحت من أجل تحقيق تنمية مستدامة
ة، واجتماعات، وورشات بعثات فنية واستشاري مندة لدعم المركز ت أنشطة عدي                          تحت مظلة مشتركة. وقد ن ف ذ

               األنشطة المخط ط واستعرضت . ن البرنامج العادي للتعاون الفنياستخدام موارد من خارج الميزانية ومبعمل 
 ءشركاال عمل بالتعاون مععقد اجتماعات وورش وة المنتديات العالمية واإلقليميالمشاركة في  وال سيمالها، 

 ن.يالعالميين واإلقليميين والوطني

 تنظيمعند روري من الض                       بأن  عدد الدورات كبير و ة، أفاد ممثل المملكة العربية السعودي     تقد م            يقا  على ما وتعل -27
المبادرة أشاد ممثل األردن بكما ستفادة المتوقعة. الاوطات ائمة المشاركين والمخطة بقعالم الجهات المعنيإدورة،  أي

                                                                               على الموارد المائي ة وقابلي ة تأث ر القطاعات االجتماعي ة واالقتصادي ة في المنطقة              تغي ر المناخ                     اإلقليمي ة لتقييم أثر 
 دارة المياه. إل الوطنيةستراتيجيات االسكوا لدعم لى االستفادة منها بالتعاون مع اإلإودعا الدول                  العربي ة )ريكار(

يم ذ قامت اإلسكوا بتنظإورات كبير بالفعل، عدد الد    أن  ةاألمانة التنفيذي أوضحتوفي معرض الرد،  -28
ن اختيار المشاركين أوأوضحت  .العالمية تحقاقات الدورية في المفاوضاتست المتناسقة مع االوراالعديد من الد

             تغي ر المناخ لتفاوض علىلدورات بناء القدرات              دعت مثال  إلى قد موضوع، فيتوقف على الفي دورات التدريب 
       تقد متريكار  ةفيما يتعلق بمبادروهم في المفاوضات العالمية. دانبل لونمثالذين ي وزراء البيئة والخارجيةممثلي 
 نأعلى الدعم المالي الذي قدمته وأكدت الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  إلى شكرالتنفيذية بال األمانة
 الوطنية. ةعلى تقليص نطاق مخرجات ريكار من خالل الدورات التدريبي الدول بمساعدةتقوم  التنفيذية األمانة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lmnhj_lrby_lsyst_tgyr_lmnkh.pdf
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                            الكوارث في المنطقة العربي ة مخاطروالحد من              تغي ر المناخبين  الترابط  -2
 من جدول األعمال( 9)البند 

. وعرض ممثل األمانة التنفيذية E/ESCWA/C.4/2019/7الوثيقة  فيهذا البند  إطار نظرت اللجنة في -29
متعددة المجاالت              مشيرا  إلى ال،             تغي ر المناخع ف م       والتكي  الحد من مخاطر الكوارثأوجه التشابه واالختالف بين 

لوصول لالربط                 وأكد على أهمي ة . في هذا اإلطارقامت بها اإلسكوا دراسة متخصصة المجالين، وإلى  للربط بين
مسح شامل لالستراتيجيات على  إلى      تطر قوإلى التكامل، من دون إغفال أهمية الدعم السياسي والمالي. 

أهمية المنتدى العربي لتوقعات المناخ           وأك د على . مت به اإلسكوا في إطار مبادرة ريكار، قاالمستوى الوطني
واختتم  .            على كل  منها             تغي ر المناخآثار إجراء التوقعات الموسمية والتواصل مع القطاعات المختلفة لمناقشة في 

ف                                                                                               العرض بتوصيات أهمها تعزيز التنسيق واالتساق بين المجتمعات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والتكي 
 .              تغي ر المناخمع 

التأكيد على  أعادو اإلسكوا، هانفذت التي األنشطة من الدول تستفيد أن أهمية إلىمصر ممثل  وأشار -30
 مخاطرالحد من  نطاق على الجمهورية العربية السوريةممثل        وتوق فالتواصل مع جهة تنسيق واحدة.  ضرورة

                                                  ممث ل المملكة العربية السعودية بضرورة التركيز على  وأفاد. قطاعات     عد ة قضية مشتركة بين باعتبارهالكوارث 
يتعلق بالسيول والفيضانات، كما تمنى التركيز على موضوع العواصف الترابية  بعض الدول العربية في ما

 الدولأن تبذل  أهميةو بلد    كل  في المؤسسي للوضع اإلسكوا تعميم ضرورة على المشاركون واتفق والرملية.
 التواصل.  تعزيزل        مجهودا  جهتها، من األعضاء،

                                        لجنة تهتم  بكل  موضوع من مواضيع الحد من  شكيلتاألمانة التنفيذية  ممثل اقترحمعرض الرد،  وفي -31
 الكوارث. مخاطر 

 السابقة للجنة التقدم المحرز منذ الدورة  -جيم

 عشرة الثانية دورتها في المائية الموارد لجنة عن الصادرة التوصيات تنفيذ  -3
 من جدول األعمال( 10)البند 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة  عن E/ESCWA/C.4/2019/8الوثيقة  هذا البند في إطار       ع رض ت -32
 مت      . وقد 2017مارس عام /آذار 24إلى  22                                                             الموارد المائية في دورتها الثانية عشرة التي عقدت في عم ان من 

 نظمتهاالتي واجتماعات فرق الخبراء  وورش العمل برامج التدريبتناولت فيه       عرضا  ممثلة األمانة التنفيذية 
مبادرة في إطار  التدابير اتي اتخذتها على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطنيبموجب توصيات اللجنة، واإلسكوا 
MDG+. برامج ضمن إطار تنفيذ الو،             تغي ر المناخمفاوضات على تنمية القدرات لاإلسكوا جهود        ذك رت ب كما

لعقد لإعداد خطة األمين العام                                وأفادت أيضا  بمساهمة اإلسكوا في. اي أعدتهتال ريراتقوبالسنداي واتفاقية باريس، 
رة العربية بشأن ترابط الطاقة والمياه دعم المبادوب، (2018-2028)الدولي للعمل: الماء من أجل التنمية المستدامة 

واقترح رئيس اللجنة إرجاء  .التابعة له وبوابة البياناتمبادرة ريكار والغذاء في المنطقة العربية، وإطالق موقع 
 من جدول األعمال. 11التعليقات إلى ما بعد عرض البند 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lbnd_9_-_ltrbt_byn_tgwyr_lmnkh_wlhd_mn_mkhtr_lkwrth_fy_lmntq_lrby.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/tnfydh_ltwsyt_lsdr_n_ljn_lmwrd_lmyy_fy_dwrth_lthny_shr.pdf
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         المائي ة الموارد مجال في اإلسكوا عمل برنامج في المدرجة األنشطة تنفيذ  -4
 من جدول األعمال( 11)البند 

األنشطة المدرجة في برنامج عمل عن تنفيذ  E/ESCWA/C.4/2019/9 في إطار هذا البند الوثيقة رضت  ع  -33
 أهم األنشطة التي نفذتها اإلسكوا لتحقيق استعرضت ممثلة األمانة التنفيذيةو .اإلسكوا في مجال الموارد المائية

فرق  اتاجتماعمن تنظيم ، 2019-2018و 2017-2016 للفترتين 1الفرعي لبرنامج ضمن ا اإلنجازات المتوقعة
من  مع أهداف التنمية المستدامة مواءمة الخطط الوطنية للدولمواضيعية، و ريراتقإعداد ومتخصصة خبراء 

تعزيز قدرة الدول األعضاء والمجتمعات المحلية على ، وخالل تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء
لعمليات الحكومية الدولية على الصعيدين وأشارت إلى الدعم المقدم لوالكوارث الطبيعية.              تغي ر المناخ           التكي ف مع 

 إلى أنشطةو، إطار مبادرة ريكار فيالميدانية لمشاريع لورد المائية، لمنتديات المتعلقة بالمواولاإلقليمي والعالمي، 
 . التعاون الفني والخدمات االستشارية

إلسكوا، كما شكروا ا التي بذلتهاالتعليقات، أثنى رئيس اللجنة والمشاركون على الجهود وفي معرض  -34
 لجنة الموارد المائية.لة عشرة على نجاح الدورة الثالثجميع أعضاء األمانة التنفيذية 

          الطبيعي ة للموارد لةفي مجال اإلدارة المتكام 2020المقترحة لعام             البرنامجي ة       الخط ة   -5
 المستدامة نميةالت أجل من

 من جدول األعمال( 12)البند 

    أن  ب ممثلة األمانة التنفيذية أفادتو، E/ESCWA/C.4/2019/10 الوثيقةتناولت اللجنة في إطار هذا البند  -35
المياه والطاقة ء في تحقيق أمن ول األعضاهو دعم الد 2020المقترحة لعام البرنامجية خطة للالهدف الرئيسي 
مع الدول ستعمل                   األمانة التنفيذي ة                وأشارت إلى أن  .             تغي ر المناخي لجراءات رشيدة للتصدإوالغذاء، واتخاذ 

لى وضع ع قدرةالزيز تعو تملةمويل المحإدارة الموارد الطبيعية واجتذاب مصادر التتحسين  األعضاء على
واجتماعات  ةة الدولييجتماعات الحكومتيسير االمن خالل  ،دامةراعة المستهوض بالزنوال ،سات متكاملةسيا

ة لعام إعداد الخطة البرنامجيبستباشر سكوا اإل    أن أعلنت و       فني ة. الخدمات ال، وتقديم رفة ونقلها، وتوليد المعالخبراء
في إطار ة حاتهم بشأن المجاالت ذات األولويلى تقديم اقتراإلجنة الودعت أعضاء  2019أيلول/سبتمبر  في 2021

 .المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة 1 برنامج الفرعيلا

جهودها المبذولة، وأعربوا عن وأثنوا على  اإلسكوا بأنشطةوفي معرض التعليق، أشاد المشاركون  -36
                     لما تقد م في العرض.  امتنانهم

 قضايا برنامجية  -دال

 المائية الموارد للجنة عشرة الرابعة الدورة انعقاد ومكان موعد  -1
 من جدول األعمال( 13)البند 

حدة في بيروت في عام الرابعة عشرة في بيت األمم المتمن المقرر أن تعقد لجنة الموارد المائية دورتها  -37
 ورة.إلسكوا مع الجهات المعنية لتحديد الموعد المحدد للدلنفيذية ستتواصل األمانة التو. 2021

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lbnd_11_-_tnfydh_lnsht_lmdrj_fy_brnmj_ml_lskw_fy_mjl_lmwrd_lmyy.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/lkht_lbrnmjy_lmqtrh_lm_2020_fy_mjl_ldr_lmtkml.pdf
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 يستجد من أعمال ما  -2
 من جدول األعمال( 14)البند 

 ة في إطار هذا البند.  د مسائل مستج ةيتناول المشاركون أي لم -38

 في دورتها الثالثة عشرة المائية الموارد لجنةاعتماد توصيات   -3
 من جدول األعمال( 15)البند 

 عشرة. تها الثالثةالتوصيات الصادرة عن دور ،الختامية تهافي جلسالموارد المائية، اعتمدت لجنة  -39

 تنظيم أعمال الدورة  -      ثالثا 

 مكان الدورة وتاريخ انعقادها  -ألف

 28و 27 يوميحدة في بيروت، الثالثة عشرة في بيت األمم المت عقدت لجنة الموارد المائية دورتها -40
 .2019حزيران/يونيو 

 االفتتاح  -باء

ب بالمشاركين       . فرح ةالموارد المائي عشرة للجنة ثانيةبصفته رئيس الدورة ال ،السودانافتتح الدورة ممثل  -41
 نانية واإلسكواجمهورية اللبللو، جميع الذين سهروا على إعداد وتنظيم هذا االجتماعل                       معربا  عن شكره وتقديره 

ق إلى دور هذه اللجنة كمنبر للشراكة والتنسيق، ومرصد للمعلومات.                                    على حفاوة االستقبال واالستضافة. وتطر 
لمائية ما زالت الموارد اومع ذلك ورة األخيرة،                           لتوصيات التي ات خذت في الدا       نف ذواأعضاء اللجنة               وأشار إلى أن  

د يغير الرشاالستخدام مثل ة ر طبيعيغيوعوامل  ،خ           تغي ر المنامثل عوامل طبيعية، من  مخاطر عدة       عرضة  ل
وختم كلمته بتجديد الشكر لكل أعضاء  ي لهذه المخاطر.                                            وأضاف أن  هذه الدورة ستتمحور حول كيفية التصد .للمياه

 عشرة للجنة الموارد المائية.  ثانيةتوليه رئاسة الدورة ال اللجنة ولإلسكوا على الدعم خالل

             رح بت بأعضاء         بعد أن  ووألقت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة كلمة األمانة التنفيذية لإلسكوا،  -42
                                                                       من أصل سبعة عشر هدفا  للتنمية المستدامة، ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالمياه  ،أشارت إلى أن سبعة أهداف، اللجنة

ي بكلفة مقبولة للجميع هو أساس في التنمية رف الصحوتأمين خدمات الصوإدارتها. فإدارة الموارد المائية 
نتيجة النمو السكاني والتوسع لمتجددة استنزاف المياه                                    المنطقة العربية تحديات متنو عة من ا في. ولكن امةالمستد

كفاية ، وعدم ة معظمها من خارج المنطقةعلى مصادر مياه مشتركعتماد اال، وقتصادياال لنشاطواالحضري 
                                          أهمي ة التنسيق والعمل اإلقليمي لمواجهة هذه           أك دت على و .            تغي ر المناخر ب    تأث ، والالصحي لجة مياه الصرفمعا

وختمت كلمتها بدعوة  .ي المشترك بين قطاعي المياه والطاقةسعلى أهمية مؤازرة العمل المؤس، وياتالتحد
 .  ا تحقيق تنمية مستدامة ال تهمل أحدلالعمل  أعضاء اللجنة إلى مناقشة أولويات

 الحضور  -جيم

األعضاء في اإلسكوا، هي المملكة األردنية  الدولمن إحدى عشرة دولة حضر الدورة ممثلون عن  -43
                                          وجمهورية العراق وسلطنة ع مان ودولة فلسطين وجمهورية السودانالسورية العربية ة والجمهوريالهاشمية 



-13- 

 

الجمهورية اإلسالمية و السعوديةربية والمملكة العربية وجمهورية مصر الع ودولة الكويت ودولة قطر
 الموريتانية. وترد قائمة المشاركين في المرفق األول بهذا التقرير.

 انتخاب أعضاء المكتب  -دال

من صالحيات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ونظامها الداخلي، "تتولى الدول  18             وفقا  للمادة  -44
 .العربية، المعمول به في األمم المتحدةب، وحسب الترتيب األبجدي األعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب

                                               . وبناء  عليه، تسلمت رئاسة الدورة الثالثة عشرة (*)وتنتخب سائر أعضاء مكاتبها ما لم تقرر اللجنة غير ذلك"
 ة السودانيجمهور ممثال      تول ىو ئاسة.رجمهورية العراق عن ال                 مان، نظرا  لتعذر                               للجنة الموارد المائية سلطنة ع 

 مقرر.منصب ال دولة قطرممثل ، ولرئيسانائب منصبي  دولة فلسطينو

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -هاء

                                                                                           أقر ت لجنة الموارد المائية، في جلستها األولى، جدول األعمال بالصيغة المعروضة عليها في الوثيقة -45
E/ESCWA/C.4/2019/L.1  .  

                                                
الدول األعضاء بحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية: المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة  (*)

ة                                                                                                                              البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ع مان، ودولة فلسطين، ودول
وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية  وليبيا،، والجمهورية اللبنانية، قطر، ودولة الكويت

 اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jdwl_lml_lmwqt_wlshrwh_24.pdf
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 المرفق األول
 

 قائمة المشاركين

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 السيد علي صبح
 أمين عام وزارة المياه والري

 وزارة المياه والري
 

 الجمهورية العربية السورية
 

 السيد محمد األخرس
 معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية

 الموارد المائيةوزارة 
 

 جمهورية السودان 
 

 السيد أبو عبيدة بابكر احمد حسن
 الهيدروليكية ومصادر المياهإدارة مدير عام 

 الهيدروليكية مركز البحوث 
 وزارة الموارد المائية والري والكهرباء

 
 جمهورية العراق

 
 السيدة ميعاد هاتو هاشم

 معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة 
 وزارة الموارد المائية

 
 السيدة سارية ليث إبراهيم

 معاون رئيس مهندسين
 دائرة التخطيط والمتابعة

 
            سلطنة ع مان

 
 السيد راشد بن يحيى بن حمدان العبري

 مدير عام مساعد 
 المديرية العامة لتقييم موارد المياه
 المياهوزارة البلديات اإلقليمية وموارد 

 
 خلفان الهنائيالسيدة جوخة بنت خميس بن 

 رئيسة قسم معالجة بيانات موارد المياه
 المياهوزارة البلديات اإلقليمية وموارد 

 
 
 
 

 دولة فلسطين
 

 السيد زياد دراغمة
 مدير مشاريع

 وحدة إدارة المشاريع
 سلطة المياه الفلسطينية

 
 دولة قطر

 
 السيد فهد يوسف تلفت

 مدير شؤون شبكات المياه
 للكهرباء والماء )كهرماء( المؤسسة العامة القطرية

 
 السيد موسى إبراهيم أحمد

 مهندس تشغيل محطات مياه
 المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء(

 
 السيدة هدى بنت عبداهلل أحمد الكندري

 محلل موارد مائية
 المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء(

 
 دولة الكويت

 
 هاجريالسيدة مها يوسف ال

 مدير إدارة مشاريع المنشآت المائية
 وزارة الكهرباء والماء

 
 السيدة سارة المطيري

 مدير إدارة األعمال الكيميائية
 وزارة الكهرباء والماء

 
 جمهورية مصر العربية

 
 السيد رجب علي عبد العظيم محمد

 وكيل أول
 وزارة الموارد المائية والري
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 المملكة العربية السعودية
 

 براهيم محمد سلطانأالسيد 
 مهندس جيولوجي

 مدير إدارة تكامل األنظمة المائية
 وكالة الوزارة لشؤون المياه 

 وزارة البيئة والمياه والزراعة
 

 السيد محمد عبد الرزاق
 مستشار إدارة الموارد المائية
 وكالة الوزارة لشؤون المياه 

 وزارة البيئة والمياه والزراعة

 عبداهلل الغامديالسيد يوسف 
 مدير إدارة تكامل األنظمة المائية

 وكالة الوزارة لشؤون المياه 
 اإلدارة العامة للموارد المائية

 وزارة البيئة والمياه والزراعة
 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد محمد عبد اهلل عالي
 مكلف بمهمة

 وزارة المياه والصرف الصحي
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 الثاني المرفق
 

 الوثائق قائمة

 الرمز البند العنوان

 E/ESCWA/C.4/2019//INF.1  مذكرة توضيحية

 E/ESCWA/C.4/2019/L.1 3 جدول األعمال المؤقت والشروح

 E/ESCWA/C.4/2019/L.2 3 تنظيم األعمال

 E/ESCWA/C.4/2019/3 4 التنمية الوطني ةدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط 

في المنطقة  المستدامة المتعلقة بالمياه التنميةأهداف تحقيق 

 العربي ة

5 E/ESCWA/C.4/2019/4 

 E/ESCWA/C.4/2019/5 6 في المنطقة العربية والغذاء المياهالطاقة و الترابط بين

      تغي ر : نهج متكامل تجاه             تغي ر المناخالمركز العربي لسياسات 

 المناخ

8 E/ESCWA/C.4/2019/6 

والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة              تغي ر المناخالترابط بين 

 العربية

9 E/ESCWA/C.4/2019/7 

في دورتها  الموارد المائية الصادرة عن لجنة التوصياتتنفيذ 

 عشرة ثانيةال

10 E/ESCWA/C.4/2019/8 

في مجال  المدرجة في برنامج عمل اإلسكواتنفيذ األنشطة 

 الموارد المائية

11 E/ESCWA/C.4/2019/9 

اإلدارة في مجال  2020الخطة البرنامجية المقترحة لعام 

 المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة

12 E/ESCWA/C.4/2019/10 

 E/ESCWA/C.4/2019/INF.2  قائمة الوثائق
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