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 (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 الطاقةلجنة 
 ةسعاتالالدورة 

 1121يونيو /حزيران 21-21الكويت، 
 

 جدول األعمال المؤقتمن  9البند 
 
 

 1025-1024برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
 في مجال الطاقة

 

 موجـز
 
لفترة السنتين المقترح ( اإلسكوا)تضمن برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ي 

لمتوقعة ضمن مجموعة األنشطة والنواتج المتصلة بتنفيذ اإلنجازات ا في مجال الطاقة 1124-1125
المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، من اإلطار  2البرنامج الفرعي 

عمل اإلسكوا في مجاالت  2البرنامج الفرعي يشمل في حين و.  1125-1124االستراتيجي لفترة السنتين 
، تتضمن هذه التنمية المستدامة واإلنتاجيةالطاقة والمياه والقطاعات اإلنتاجية، وتضطلع بتنفيذه شعبة 

ذها قسم الطاقة في شعبة التنمية الوثيقة األنشطة المقترحة في مجال الطاقة فقط والتي يضطلع بتنفي
 .المستدامة واإلنتاجية

 
مدى  برنامج العمل المقترح ومناقشة المدرجة فياألنشطة  استعراضإن لجنة الطاقة مدعوة إلى  

ت البلدان األعضاء وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في مجال الطاقة في إطار تلبيتها ألولويا
كما أن اللجنة مدعوة إلى البحث في سبل قياس مؤشرات اإلنجاز على نحو ملموس .  2البرنامج الفرعي 

 .تنفيذ النواتج المقترحةمحرز في المن أجل القيام برصد دقيق للتقدم 
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 مقدمـة

 
( اإلسكوا)جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للابرنامج عمل لقد صيغت األنشطة المدرجة في - 2

المعني باإلدارة  2باالستناد إلى البرنامج الفرعي في مجال الطاقة  1125-1124لفترة السنتين المقترح 
 1125-1124المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين 

 (.  1121مايو /أيار 21-7بيروت، )ة والعشرين بعالذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها السا

 
وذلك من خالل  ،2الفرعي بة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا بتنفيذ البرنامج وتضطلع شع -1

وخالل فترة السنتين . قسم الطاقة، وقسم الموارد المائية، وقسم القطاعات اإلنتاجية: أقسامها الثالثة التالية
التنمية المستدامة، وذلك ب يتصلفيما  ، سترّكز الشعبة على تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي1124-1125

تنسيق مختلف في الطاقة والموارد المائية والقطاعات اإلنتاجية، وعلى مساعدة البلدان األعضاء مجاالت  في
 . وتعرض هذه الوثيقة النواتج المقترح أن ينّفذها قسم الطاقة. التي تعتمدها في هذه المجاالت السياسات والمعايير

 
 :النواتج االعتبارات التاليةتلك نفيذية لدى اقتراح وراعت األمانة الت- 1
 
، بما في ذلك القضايا التي طرأت خالل تنفيذ العربيةمنطقة الالتحديات الكبرى التي تواجهها  (أ) 

 ؛1121وفي عام  1122-1121برنامج العمل لفترة السنتين 
 
بالتنمية المستدامة، بما في عنية مية المالعالوثائق ذي أحرزته البلدان األعضاء في تنفيذ الالتقدم ال (ب) 

 22جوهانسبرغ، )مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  مدت فياعُتخطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي ذلك 
مؤتمر األمم المتحدة اعُتمد خالل ذي ال 22وجدول أعمال القرن ؛ (2002سبتمبر /أيلول 4 -أغسطس /آب

المستقبل "؛ والوثيقة الختامية المعنونة (2992يونيو /حزيران 24-3جانيرو،  ريو دي)المعني بالبيئة والتنمية 
 22-20جانيرو،  يريو د) (20+ريو)حدة للتنمية المستدامة مؤتمر األمم المت والصادرة عن " الذي نصبو إليه

 ؛(2022يونيو /حزيران
 
المسؤولين  لوزراء العربالذي اعتمده مجلس ا يتغّير المناخالاإلعالن الوزاري العربي حول  (ج) 

الوزراء والذي أكد فيه  ،(1117ديسمبر /كانون األول 6-5 ،القاهرة)عن شؤون البيئة في دورته التاسعة عشرة 
لتقييم التأثيرات  ، وذلكالمناخ وإقليمية للتعامل مع قضايا تغّيرخطط عمل وطنية  اعتمادعزم بلدانهم على 

على إدراج سياسات التعامل مع تغّير أيضا و ،معه فوالتكّيمنه لتخفيف لالمحتملة لتغّير المناخ ووضع برامج 
المكتب التنفيذي لمجلس  أكدقد و. المناخ في كل المجاالت ضمن السياسات الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدامة

على  ،(1121 مارس/آذار 26 القاهرة،)في اجتماعه االستثنائي ، الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
 ؛حول التغّير المناخيالوزاري العربي اإلعالن لتزام باستمرار العمل بما جاء في اال
 
وعنوانه  1119يونيو /حزيران 1عامة لألمم المتحدة في الذي اتخذته الجمعية ال 61/182القرار  (د) 
لقضايا تغّير المناخ في التصدي "بشأن ( 15-د) 182قرار الو؛ "تغّير المناخ وتداعياته المحتملة على األمن"

 ،(1118مايو /أيار 19-16صنعاء، )في دورتها الخامسة والعشرين  اإلسكوا الذي اتخذته ،"المنطقة العربية
مات التنمية األمانة التنفيذية إعداد تقييم آلثار تغّير المناخ على مقّووالذي طلب فيه ممثلو البلدان األعضاء من 

 .نطقةاالقتصادية واالجتماعية في الم

 اإلجراءات المطلوبة من لجنة الطاقة  -أواًل
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إلى األمانة في هذا الشأن استعراض النواتج المقترحة وتقديم توجيهاتها إلى إن لجنة الطاقة مدعوة - 4

، المعنيين مدى استجابة النواتج المقترحة الحتياجات المستفيدين( أ: )التنفيذية، وذلك بناء على المعيارين التاليين
النواتج في تنفيذ هذه ومدى مساهمة ( ب)؛ العربيةمنطقة الالطاقة في المختصة بقضايا هيئات الوزارات والأي 

 .في االعتبار شات التي ستجري خالل هذه الدورةنتائج المناقخذ مع أ، 2زات المتوقعة للبرنامج الفرعي اإلنجا
 

 بيعيةللموارد الط اإلدارة المتكاملة :2البرنامج الفرعي   -ثانيًا
 ألغراض التنمية المستدامة

 
 1025-1024لفترة السنتين  2الفرعي  لبرنامجهدف ا  -ألف

 
من خالل اإلدارة المتكاملة للموارد منطقة الالمستدامة في  التنميةإلى تحقيق  2يهدف البرنامج الفرعي - 5

 .  الطبيعية
 اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء

 
 مؤشرات اإلنجاز  اإلنجازات المتوقعة

 وفيرتعزيز قدرة البلدان األعضاء على ت (أ)
الفرص االجتماعية واالقتصادية العادلة 
والشاملة للجميع وزيادتها من خالل تحسين 
إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق 

 فرص العمل وتحقيق التنوع االقتصادي

المعنية  ازدياد عدد التدابير التي تضعها الوزارات (2) (أ)
بشأن وغرف التجارة وغيرها من الجهات المعنّية 

 مشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة إنتاجيتهاال

ازدياد عدد المؤسسات المعنّية بإيجاد الفرص لتوليد  (1)  
 فرص العمل من خالل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 وتنفيذ تعزيز قدرة البلدان األعضاء على وضع (ب)
راتيجيات وخطط عمل وطنية سياسات واست

ودون إقليمية وإقليمية لإلدارة المستدامة لموارد 
 المياه والطاقة واألراضي

ازدياد عدد السياسات والخطط واالستراتيجيات التي  (2) (ب)
تعتمدها الوزارات المعنية في البلدان األعضاء بشأن 

 االحتياجات المتعلقة بالمياه والطاقة واألراضي

د عدد التدخالت الهادفة إلى تحسين الحصول على ازديا (1)  
 خدمات المياه والطاقة وتحسين كفاءة هذه الخدمات

تعزيز أمن الغذاء والمياه والطاقة في المنطقة  (ج)
العربية لضمان التنمية المستدامة لهذه المنطقة 
على المدى الطويل والحفاظ على اإلنجازات 

فقر المحققة في مجال التخفيف من حدة ال
وتحقيق التنمية البشرية، من خالل تشجيع 
التعاون اإلقليمي فيما يتعلق بالموارد المائية 

 المشتركة وشبكات الطاقة وإدارة األراضي

ازدياد عدد التوصيات التي تتفق حكومات المنطقة على  (ج)
اعتمادها بشأن مبادرات التعاون اإلقليمية الهادفة إلى 

 الطاقةتحقيق أمن الغذاء والمياه و

تحسين قدرة البلدان األعضاء على مواجهة  (د)
األزمات وإدارتها من أجل استيعاب آثار 
األزمات والتصدي لها، بما في ذلك تطوير 
آليات دون إقليمية وإقليمية لتنسيق التصدي 

 لتغّير المناخ واألزمات الطبيعية

ازدياد عدد التوصيات التي تعتمدها البلدان األعضاء  (د)
مية إلى تنسيق التصدي لتغّير المناخ واألزمات والرا

 الطبيعية

 االستراتيجية  -جيم
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تترتب و .على شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا 2وتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي  29-11
الجتماعية والسياسية آثار واسعة النطاق على التحديات المترابطة والمعقدة التي تواجهها المنطقة والتوترات ا

الحالية، األمر الذي يتيح فرصة مناسبة لتضافر الجهود بهدف تعزيز الترابط بين الركائز االقتصادية 
وتشمل التحديات التي .  واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة وتحفيز العمل على المستويين الوطني واإلقليمي

ما ينتج عنه من زيادة في الطلب على خدمات المياه والطاقة؛ تواجهها المنطقة ازدياد الضغط السكاني و
وارتفاع معدالت البطالة، وال سيما في أوساط الشباب؛ وأنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة؛ وضرورة 
ضمان أمن المياه والطاقة والغذاء؛ والتفاوت بين التنمية الحضرية والريفية؛ وانخفاض اإلنتاجية الزراعية؛ 

زدحام المرور وأنظمة النقل غير المستدامة؛ وتغّير المناخ وآثاره على إدارة الموارد المائية والتصّحر وا
 .واألراضي

 
ولتعزيز تأثير العمل الذي تضطلع به اإلسكوا وتحسين الخدمات التي تقدمها إلى بلدان المنطقة،  29-11

ذه البلدان لمواجهة التحديات المذكورة والمضي سيركز العمل في إطار البرنامج الفرعي على توفير الدعم له
 .في مسار يحقق تنمية أكثر استدامة

 
 :وسيقوم البرنامج الفرعي أو يواصل القيام بما يلي 29-14

 
الدعوة والتوعية في بلدان المنطقة بااللتزامات العالمية، وال سيما األهداف اإلنمائية لأللفية  (أ) 

تي عقدتها األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، وبشكل خاص مؤتمر األمم ونتائج المؤتمرات الرئيسية ال
 ، ورصد إجراءات المتابعة ودعمها؛(11+ريو)المتحدة للتنمية المستدامة 

 
القيام بدور المنتدى لتشجيع الحوار حول السياسات العامة المتعلقة بمسائل وأولويات التنمية  (ب) 

ات نظر إقليمية مبنية على تبادل المعلومات والدروس المكتسبة وأفضل المستدامة لصياغة مواقف ووجه
 الممارسات؛

 
دعم الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء لتحسين كفاءة استخدام الموارد المتجددة وغير المتجددة  (ج) 

وتشجيع اإلدارة من المياه والطاقة واألراضي، بما في ذلك تطبيق التكنولوجيات المناسبة المراعية للبيئة، 
 المتكاملة للمياه والطاقة واألراضي لتحقيق التنمية المستدامة؛

 
تسهيل التعاون والتنسيق بين بلدان المنطقة بشأن المياه والطاقة واألراضي كوسيلة لتعزيز أمن  (د) 

 الغذاء والمياه والطاقة؛
 
المساهمة في بناء القدرات الوطنية واإلقليمية، وال سيما في مسائل المياه والطاقة، بما في ذلك  (ه) 

 الطاقة المتجددة والزراعة؛
 
دعم تطوير آليات وطنية وإقليمية لتحقيق التكامل بين الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية  (و) 

 للتنمية المستدامة؛
 
 ت وطنية وإقليمية لمواجهة آثار تغّير المناخ؛دعم تطوير آليا (ز) 
 
دعم جهود البلدان األعضاء لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توليد فرص العمل  (ح) 

 .وتحقيق التنوع االقتصادي
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وسيتحقق ذلك من خالل تقديم الخدمات للهيئات الحكومية الدولية؛ وإجراء األبحاث والدراسات  29-15
ة الجيدة؛ وتنظيم االجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات الخبراء؛ وتقديم الخدمات االستشارية؛ وتنفيذ التحليلي

المشاريع الميدانية، بما فيها تلك الممّولة من موارد من خارج الميزانية ومن حساب األمم المتحدة للتنمية؛ وبناء 
ة الفنية؛ وإصدار المواد الفنّية للتوعية بمسائل القدرات من خالل ورشات العمل وغيرها من أنشطة المساعد

التنمية المستدامة وتحدياتها الرئيسية التي ستكون هدف العمل على المستويين اإلقليمي والعالمي في عامي 
 .1125و 1124

 
وسيسعى العمل الجاري في إطار هذا البرنامج الفرعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التآزر من  29-16

تعاون مع وكاالت ومنظمات األمم المتحدة، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم خالل ال
المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 

ي آليات التنسيق المشتركة بين وكاالت األمم ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومن خالل المشاركة ف
المتحدة فيما يتعلق بالموارد المائية والطاقة، وتحديدًا لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشبكة األمم 

تستمر سمن خالل شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية، و.  المتحدة المعنية بالطاقة، وآلية التنسيق اإلقليمي
التعاون مع جامعة الدول العربية والهيئات المرتبطة بها، وال سيما مجلس الوزراء العرب  سكوا فياإل

المسؤولين عن شؤون البيئة، والمجلس الوزاري العربي للمياه، والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وغيرها 
 .من اآلليات اإلقليمية المعنّية بالتنسيق في مجال التنمية المستدامة

 
 العوامل الخارجية  -الد

 
محافظة البلدان ( أ: )اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية 2سيحقق البرنامج الفرعي  -6

 األعضاء على التزامها بإيالء األولوية الواجبة لقضايا التنمية المستدامة واعتماد التدابير المالئمة؛ 
 األعضاء للتعاون فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة؛  االستقرار السياسي واستعداد البلدان تحّسن( ب)
 .عدم حدوث نقص كبير في الموارد من خارج الميزانية( ج)
 

 النواتج  -هاء
 
قسم ومائية الموارد القسم وطاقة ال، وهي قسم شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية بأقسامها الثالثة تتولى -7
لكن هذه الوثيقة تعرض فقط  . 2ازات المتوقعة في إطار البرنامج الفرعي اإلنج تنفيذ ،يةقطاعات اإلنتاجال
في فترة  2ع أن يحقق البرنامج الفرعي يتوقو.  في الشعبة قسم الطاقةتنفيذها على مسؤولية قع تالتي ألنشطة ا

 :النواتج التالية 1125-1124السنتين 
 
 الخبراء تقديم الخدمات إلى االجتماعات الحكومية واجتماعات (أ) 
 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (2)  
 

 تقديم الخدمات للدورة الثامنة والعشرين لإلسكوا؛ -أ   
 :الوثائق المعروضة على اللجنة -ب   

 
 .((ج)، اإلنجاز المتوقع 1124) سعةالتاتقرير لجنة الطاقة عن دورتها     
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 لجنة الطاقة (1)  
 

، 1124( )أربعة اجتماعات)جتماعات الدورة العاشرة للجنة الطاقة تقديم الخدمات ال- أ   
 ؛((ج)اإلنجاز المتوقع 

 :الوثائق المعروضة على اللجنة- ب   
 

 ؛((ج)، اإلنجاز المتوقع 1124)أمن الطاقة والتكامل اإلقليمي  ‘2’    

ي المنطقة إمكانات نقل التكنولوجيا وتصنيع معّدات الطاقة المتجّددة محليًا ف ‘1’    
 ((.ج)، اإلنجاز المتوقع 1124)العربية 

 
 المخصصة فرق الخبراءاجتماعات  (1)  
 

 ؛((أ)، اإلنجاز المتوقع 1125)للجميع فرص عمل من خالل الطاقة المستدامة - أ   

 ؛((ب)، اإلنجاز المتوقع 1125)اإلدارة المستدامة للمياه والطاقة واألراضي تعزيز - ب   

 ؛((ج)، اإلنجاز المتوقع 1125)جّيدة في أمن الغذاء والمياه والطاقة ممارسات - ج   

ناخ الطاقة على النمو االقتصادي وتدابير التخفيف من آثار تغّير الم دعمتأثير  -د   
 .((د)، اإلنجاز المتوقع 1124)

 
في إطار  أو ممثلي األمم المتحدة والمقررين/تقديم الدعم إلى الهيئات الحكومية الدولية و (4)  

 مهام محّددة
 

تقديم الدعم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي يحل محل لجنة التنمية - أ   
 ؛((ب)، اإلنجاز المتوقع 1125و 1124)المستدامة 

تقديم الدعم إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الكهرباء واللجنة الفنية  -ب   
 1124)لفنية المعنية بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المعنية بالكهرباء واللجنة ا

 .((ج)، اإلنجاز المتوقع 1125و

 
 (من الميزانية العاديةموارد )أنشطة فنية أخرى  (ب) 
 

 مطبوعات متكررة (2)  
 

، اإلنجاز 1125)ترابط أمن المياه والطاقة والغذاء : تقرير التنمية المائية، العدد السادس   
 ((.ب)المتوقع 
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 مطبوعات غير متكررة (1)  
 

 ، اإلنجاز 1124)اتجاهات التنمية في قطاع الطاقة في المنطقة العربية - أ   
 ؛((ب)المتوقع 

 ((.ج)، اإلنجاز المتوقع 1124)التعاون اإلقليمي ألمن الطاقة في المنطقة العربية - ب   
 
 منشورات أخرى (1)  
 

 :مطويات- أ   
 

 ؛((أ)، اإلنجاز المتوقع 1125)مة للجميع الطاقة المستدا ‘2’    

إمكانات كفاءة الطاقة في تحقيق أمن الطاقة والتخفيف من حدة آثار تغّير المناخ  ‘1’    
 ؛((ب)، اإلنجاز المتوقع 1124)

 
 صحائف وقائع- ب   

 
 ؛((ج)، اإلنجاز المتوقع 1125)سياسات كفاءة الطاقة في المنطقة العربية  ‘2’    
 .((ج)، اإلنجاز المتوقع 1125)بية كنولوجيا الطاقة المتجددة في المنطقة العرت ‘1’    
 
 مواد فنية (4)  
 

 .((ج)، اإلنجاز المتوقع 1125)التكنولوجيا الخضراء في تحسين كفاءة المياه والطاقة    
 

 مشتركة بين الوكاالتال جتماعاتتقديم الدعم لال (5)  
 
  األطرافمؤتمر لالحادية والعشرين والثانية والعشرين ين دورتمساهمة فنية في ال -أ   

 االنجاز  1125و 1124)بشأن تغير المناخ  اإلطاريةالمتحدة  األممفي اتفاقية 
 ؛((د)المتوقع 

شبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة، )الطاقة قضايا المتحدة المعنية ب األممهيئات دعم  -ب   
مم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية واللجان اإلقليمية، وبرنامج األ

 ؛((ج)المتوقع االنجاز  1125و 1124)( الصناعية، وغيرها

 االنجاز  1125و 1124)حول الطاقة  واإلقليميةالمنتديات العالمية دعم  -ج   
 .((ج)المتوقع 
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 ( حساب التنميةمن و موارد من خارج الميزانية)التعاون الفني  (ج) 
 
 شاريع ميدانيةم  
 

المياه والطاقة ونهج الربط بين الغذاء : الغذائي في العالم العربي واألمنالتنمية المستدامة  -أ  
موارد من خارج ) ((ج)، اإلنجاز المتوقع 1125-1124)اة معرفية وسياساتية كأد

 ؛(الميزانية

في المنطقة العربية  المبادرة اإلقليمية بشأن كفاءة الطاقة في المباني وقطاعات أخرى- ب  
 ؛(موارد من خارج الميزانية) ((ب)اإلنجاز المتوقع  1124-1125)

-1124)االستثمار في كفاءة الطاقة للتخفيف من آثار تغّير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة - ج  
 ؛(مشاريع الشريحة الثامنة -حساب التنميةمن ) ((د) ، اإلنجاز المتوقع1125

ي الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغّير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة االستثمار ف- د  
 ؛(مشاريع الشريحة الثامنة -حساب التنميةمن ) ((د) ، اإلنجاز المتوقع1124-1125)

تطوير قدرات بلدان اإلسكوا فيما يتعلق بترابط المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية - ه  
مشاريع الشريحة  -حساب التنميةمن ) ((د)إلنجاز المتوقع ، ا1125-1124)المستدامة 

 .(التاسعة
 



E/ESCWA/SDPD/2013/IG.2/6 

 
-20 -

 

 

 مرفق

 
 الواليات التشريعية

 
 اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة  -2البرنامج الفرعي 

 
 قرارات الجمعية العامة

 
 مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  57/253

 الطبيعية وقلة المنعة إزاءها الكوارث  23/227

 تغير المناخ وتداعياته المحتملة على األمن  23/282

 تسخير التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية  24/297

 2025-2005“ الماء من أجل الحياة”استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ العقد الدولي للعمل   24/298

 (2020-2020)مكافحة التصحر عقد األمم المتحدة للصحاري و  24/202

 تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة  24/202

 تحقيق النمو االقتصادي المطرد الشامل المنصف من أجل القضاء على الفقر وبلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية  25/20

  السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع  25/252

ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية  ٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن   25/252
 المستدامة

 ٢٠٠٢متابعة السنة الدولية للصرف الصحي،   25/253

 2023ية للتعاون في مجال المياه، السنة الدول  25/254

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  25/257

أو من التصحر، وبخاصة /مم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد وتنفيذ اتفاقية األ  25/220
 في أفريقيا

 التنمية الزراعية واألمن الغذائي  25/278

 قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود  22/204

ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية  22لقرن وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال ا 22تنفيذ جدول أعمال القرن   22/297
 المستدامة

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب  22/229

 المستقبل الذي نصبو إليه  22/288

 التعاون بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية  27/22

ئج مؤتمر القمة العالمي للتنمية ونتا 22وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  22جدول أعمال القرن  تنفيذ  27/203
 المستدامة ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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 2023تنفيذ السنة الدولية للتعاون في مجال المياه،   27/204

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  27/209

 
  المجلس االقتصادي واالجتماعي تقرارا

 
 بالغابات األمم المتحدة المعني ادسة لمنتدىنتائج الدورة الس  49/2002

فيما  وااللتزامات المتفق عليها دوليًادور منظومة األمم المتحدة في تنفيذ اإلعالن الوزاري بشأن األهداف   28/2009
يتعلق بالتنمية المستدامة، المعتمد في الجزء الرفيع المستوى للدورة الموضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 2008لعام 

 قبول تونس وليبيا والمغرب أعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 2/2022
 

 لغربي آسياات اللجنة االقتصادية واالجتماعية قرار
 

 2005ور اإلسكوا في ضوء الوثيقة حول نتائج القمة العالمية لعام د (24-د) 229

 التصدي لقضايا تغّير المناخ في المنطقة العربية (25-د) 282

 .وتنفيذها 20+التنمية المستدامة في المنطقة ومتابعة مقررات مؤتمر ريو (27-د) 305
 

 -----

http://css.escwa.org.lb/arabic/281XXVa.pdf

