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 : ميّسر الجلسة

رئيسة قسم الموارد  السيدة كارول شوشاني شرفان، •
سياسات التنمية المستدامة، اللّجنة  شعبةالمائية، 

 )اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

مسؤول أّول للشؤون االقتصادية،  السيد زياد خيّاط، •
سياسات التنمية  شعبةقسم الموارد المائية، 

المستدامة، اللّجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
 آسيا )اإلسكوا(

 :اإلطارتحديد 

، مكتب منطقة مستشار إقليمي السيد عمر الحّطاب، •
  الشرق األوسط وشمال إفريقيا، اليونيسف

المشاريع اإلقليمية،  مسؤول السيد باسكال ستيدوتو، •
منظمة مكتب الشرق األدنى وشمال إفريقيا، 

 األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 : المتحّدثون

السابق للموارد  الوزير ،السيد حسين العطفي •
األمين العام، المجلس العربي والمائية، مصر؛ 

 للمياه

مستشار أقدم، وزارة  علي، السيد محمد عبدهللا •
المياه والصرف الصحي، الجمهورية اإلسالمية 

 الموريتانية

رئيسة قسم التخطيط  السيدة أمل هدهد، •
االستراتيجي ووحدة التحكم البيئي، بلدية نابلس، 

 دولة فلسطين

خبير متكامل، السكن، قسم  حمو العمراني،السيد  •
زاري البيئة والمياه، األمانة العامة للمجلس الو

 ، جامعة الدول العربيةالعربي للمياه

رئيس جمعية المياه العُمانية،  السيد زاهر سليماني،` •

  سلطنة ُعمان

 :معلومات أساسية

 2017تموز/يوليو  6المنعقدة في  المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته التاسعةاعتمد 

في ما يتعلق بالمياه". وبموجب هذا  2030قراراً بشأن "متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

القرار، طُلب من اإلسكوا قيادة تنسيق التحضيرات اإلقليمية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى 

أعضاء. وقد دُعي  10ف فريق العمل من من خالل إنشاء فريق عمل للمنتدى. ويتأل 2018لعام 

خارطة طريق حول األعمال التحضيرية المتصلة  فريق العمل، بموجب القرار، إلى إعداد

. وتنص خارطة الطريق على عدد من بالمياه في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى

 التدابير، منها:

تامي مشترك ورفعه إلى معني بالمياه إلعداد بيان خ اجتماع تحضيري عربيتنظيم  •

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة؛

 ؛البيان العربي المشترك إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامةرفع  •

من أهداف التنمية المستدامة من منظور المنطقة  6لمناقشة الهدف  جلسة خاصةعقد  •

 .2018العربية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 :الجلسةأهداف 

تسليط الضوء على أبرز الرسائل والنتائج التي يتوصل إليها المشاركون في "االجتماع  •

التحضيري اإلقليمي حول قضايا المياه في إطار المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 "؛2018والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

نساني لندرة المياه" باالستناد إلى تبادل اآلراء حول أفضل السبل لبلورة مفهوم "الوجه اإل •

 ورقة عمل من إعداد منظمة األغذية والزراعة )الفاو(؛

مناقشة األولويات اإلقليمية ووسائل التنفيذ على مستوى البلدان لتحقيق خطة التنمية  •

 المستدامة 

 .2030لعام 

 :مواضيع البحث والمناقشة

 ه وتغيّر المناخ؛ترابط أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة الميا •

 إدارة الموارد المائية المشتركة )مصادر المياه السطحية والجوفية(؛ •

 .البنية التحتية المتصلة بالمياه، وضمان الوصول إلى خدمات المياه في السياق اإلقليمي •

 :حول قضايا المياهالوثيقة الختامية األولويات في 

 ؛لمواجهة مشكلة ندرة المياهتعزيز اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  •
 ؛تعزيز التعاون حول قضايا المياه المشتركة •
  ،المياه كمكون أساسي للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية •
 .الوصول إلى خدمات المياه للجميع من خالل تحسين البنى التحتية ذات العالقة بالمياه •
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