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  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  الطاقةلجنة 

  السابعةالدورة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  
  مال المؤقتمن جدول األع 7البند 

  
 

  2011-2010برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  في مجال الطاقة

  

  موجـز
  

تتضمن هذه الوثيقة مقترحات بشأن برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
وقد صيغت هذه المقترحات باالستناد إلى .  في مجال الطاقة 2011-2010لفترة السنتين ) اإلسكوا(
المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، من اإلطار  1رنامج الفرعي الب

برنامج عمل اإلسكوا في  1ويتضمن البرنامج الفرعي .  2011- 2010االستراتيجي لفترة السنتين 
  .ة المستدامة واإلنتاجيةمجاالت الطاقة والمياه والبيئة والقطاعات اإلنتاجية، وتضطلع بتنفيذه شعبة التنمي

  
إن لجنة الطاقة مدعوة إلى مناقشة مكونات برنامج العمل المقترح وإبداء مالحظاتها حول   

األنشطة المقترحة ومدى تلبيتها ألولويات البلدان األعضاء وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في 
مدعوة إلى البحث في سبل قياس مؤشرات كما أن اللجنة .  1مجال الطاقة في إطار البرنامج الفرعي 

 .اإلنجاز على نحو ملموس من أجل القيام برصد دقيق للتقدم المحرز في تنفيذ النواتج المقترحة
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  مقدمـة
  
لفترة ) اإلسكوا(من هذه الوثيقة برنامج العمل المقترح للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تتض  - 1

ممثلي البلدان األعضاء في  الطاقةفي مجال الطاقة والذي ُيعرض على أعضاء لجنة  2011- 2010السنتين 
 1ستناد إلى البرنامج الفرعي وقد صيغت األنشطة المقترحة باال.  اإلسكوا للنظر فيه وإبداء المالحظات بشأنه

المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين 
.  )1()2008مايو /أيار 29-26صنعاء، (الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها الخامسة والعشرين  2011 - 2010

زع على البلدان األعضاء قبل أن تنظر فيه اإلسكوا وتلقت تعليقات خطية وكان اإلطار االستراتيجي قد و
  .من ثالثة بلدان هي مصر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 1بشأن البرنامج الفرعي 

  
ره في قد تم إقرا )3(فإن اإلطار االستراتيجي )2(األنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامجوعمالً ب  - 2

نيويورك، (بعد أن أجرت لجنة البرنامج والتنسيق تعديالت عليه في دورتها الثامنة واألربعين الجميعة العامة، 
 .)4()2008يوليو /تموز 3 -يونيو /حزيران 9
  
  :االعتبارات التالية 1وراعت األمانة التنفيذية لدى اقتراح النواتج في برنامج العمل للبرنامج الفرعي   - 3
  

لتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة غربي آسيا، بما في ذلك القضايا التي طرأت خالل تنفيذ ا  )أ(  
  ؛2008وفي عام  2007- 2006برنامج العمل لفترة السنتين 

 
التقدم المحرز في تحقيق أهداف خطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي صدرت عن مؤتمر القمة   )ب(  

، مع األخذ بما تم إنجازه إقليمياً منذ انعقاد مؤتمر األمم 2002مبر سبت/العالمي للتنمية المستدامة في أيلول
والتركيز على هدف التنمية ) 1992يونيو /حزيران 14-3ريو دي جانيرو، (المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

  المستدامة للموارد المائية؛ 
 

لتي أعلنت في المنتدى طلب األمين العام لألمم المتحدة بشأن تنفيذ خطة عمل هاشيموتو ا  )ج(  
  ؛2006العالمي الرابع للمياه في المكسيك في عام 

 

                                                           
 2011-2010اإلطار االستراتيجي المقترح لفترة السنتين : اإلسكوا، الدورة الخامسة والعشرون، قضايا اإلدارة العليا ) 1(

(E/ESCWA/25/6(Part III)/Rev.1).  

والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ  د التي تحكم تخطيط البرامجاألنظمة والقواعاألمم المتحدة، نشرة األمين العام،  ) 2(
  .(ST/SGB/2000/8) وأساليب التقييم

الخطة : ، الجزء الثاني2011-2010الجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، اإلطار االستراتيجي المقترح للفترة  ) 3(
  .(A/63/6(Prog.18))ية االقتصادية واالجتماعية في غربي آسيا ، التنم18البرنامجية لفترة السنتين، البرنامج 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن دورتها الثامنة واألربعين  ) 4(
(A/63/16).  
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اإلعالن الوزاري العربي حول تغير المناخ الذي اعتمده مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن   )د(  
، والذي 2007ديسمبر /كانون األول 6و 5شؤون البيئة في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في القاهرة يومي 

وا فيه عزم بلدانهم على تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم التأثيرات أكد
المحتملة لتغير المناخ ووضع برامج التخفيف والتكيف؛ وعلى إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ 

  تدامة؛في كل المجاالت ضمن السياسات الوطنية واإلقليمية للتنمية المس
 

بشأن التصدي ) 25-د( 281نتائج دورة اإلسكوا الخامسة والعشرين التي اتخذت القرار   )•(  
في المنطقة العربية حيث طلبت إلى األمانة التنفيذية إعداد تقييم آلثار تغير المناخ على  لقضايا تغير المناخ

  .)5(مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة
  
والذي يشمل البرامج الفرعية  2011-2010برنامج عمل اإلسكوا المقترح لفترة السنتين  وكان  - 4

   4و 3السبعة قد عرض على اللجنة الفنية في اجتماعها الثاني الذي عقد في بيروت يومي 
وتم األخذ بالتوصيات التي اقترحها ممثلو البلدان األعضاء المشاركون في .  2008نوفمبر /تشرين الثاني

وترد النواتج الخاصة .  الوارد في هذه الوثيقة 1جتماع لدى إعداد برنامج العمل المقترح للبرنامج الفرعي اال
  .بمجال الطاقة مظهرة بالخط العريض

  
إن لجنة الطاقة مدعوة الستعراض النواتج المقترحة وتقديم توجيهاتها إلى األمانة التنفيذية، وذلك بناء   - 5

مدى استجابة النواتج المقترحة الحتياجات المستفيدين المستهدفين، أي وزارات ) أ: (ينعلى المعيارين التالي
ومدى مساهمة النواتج المقترحة في تنفيذ اإلنجازات ) ب(وهيئات الطاقة المختصة في منطقة اإلسكوا؛ 

ذه الدورة، كما ُيطلب منها األخذ بنتائج المناقشات التي ستجري خالل ه.  1المتوقعة للبرنامج الفرعي 
قطاع الطاقة في تحقيق  إسهاممن جدول األعمال المؤقت والمتعلق بتعزيز  4خصوصاً في إطار كّل من البند 

المتعلق بدور قطاع الطاقة في  5التنمية المستدامة وتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا، والبند 
 .مواجهة اآلثار المحتملة لتغير المناخ

  
  
  
  

                                                           
  .(E/ESCWA/25/9)تقرير الدورة الخامسة والعشرين لإلسكوا : انظر ) 5(
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  ألغراض التنمية المستدامة للموارد الطبيعية اإلدارة المتكاملة  -1البرنامج الفرعي 
  

  2011-2010لفترة السنتين  1التوجه العام للبرنامج الفرعي   -ألف
  
وقد أعد هذا الجزء من برنامج .  شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية 1تتولى تنفيذ البرنامج الفرعي   - 6

  من اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين  18من البرنامج  1إلى البرنامج الفرعي  العمل باالستناد
2010 -2011.  

  
ويهدف هذا البرنامج الفرعي إلى تحقيق اإلدارة المستدامة المتكاملة للموارد الطبيعية في منطقة   - 7

  .تغير المناخاإلسكوا، مع التركيز خصوصاً على المياه والطاقة وقطاعات اإلنتاج ومراعاة قضايا 
  

  اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  -باء
  

  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة

قدرة البلدان األعضاء على صياغة  تعزيز  )أ(
سياسات وتدابير لتحسين اإلدارة  وتنفيذ واعتماد

المستدامة للموارد الطبيعية، مع التركيز خصوصاً 
ومواجهة تحديات  لفيةتحقيق األهداف اإلنمائية لألعلى 

  تغير المناخ

  )1(  )أ(
  

أو  السياسات والتدابير التي اعتمدتهاعدد  ازدياد
البلدان األعضاء، بمساعدة اإلسكوا، لتحسين  نفذتها

تحقيق  اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية بغية
  7و 1وال سيما الهدفين  ،لأللفية األهداف اإلنمائية

ت والتدابير التي وضعتها ازدياد عدد السياسا  )2(
أو نفذتها البلدان األعضاء، بمساعدة /واعتمدتها و

اإلسكوا، لتحسين اإلدارة المستدامة المتكاملة للموارد 
الطبيعية، بما في ذلك تخفيف آثار تغير المناخ 

  والتكيف معه
  

قدرة البلدان األعضاء على تطبيق أفضل  تعزيز  )ب(
الزراعية  لتنميةالممارسات واألساليب لتحسين ا

القدرة التنافسية اإلنتاجية والريفية المستدامة، وتعزيز و
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا 

  المناسبة واالقتصادية الكلفة السليمة بيئياً

  )1(  )ب(
  

أو الجديدة التي /عدد المؤسسات القائمة و ازدياد
تطبق أفضل الممارسات واألساليب، بمساعدة 
اإلسكوا، من أجل تعزيز التنمية الزراعية والريفية 

  المستدامة

عدد التدابير التي اعتمدتها المؤسسات ازدياد   )2(  
الصغيرة والمتوسطة، بمساعدة اإلسكوا، لتعزيز 
قدرتها التنافسية باستخدام التكنولوجيا السليمة بيئياً 

  المناسبة واالقتصادية الكلفة
  

بين بلدان الجنوب في مجال تعزيز التعاون فيما   )ج(
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، مع التركيز على 

  التحديات المتصلة بالمياه، والطاقة، وتغير المناخ

أو المبادرات التي تتخذها /عدد اإلجراءات و ازدياد  )ج(
البلدان األعضاء بشأن المشاركة في التعاون الذي 

وب بخصوص تدعمه اإلسكوا فيما بين بلدان الجن
  التحديات المتصلة بالمياه والطاقة وتغير المناخ
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  االستراتيجية  -جيم

  
شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية، حيث يتم التركيز على تعزيز قدرة  1تتولى تنفيذ البرنامج الفرعي   - 8

اقة والمياه واألراضي، البلدان األعضاء على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، وال سيما موارد الط
وهذا يتطلب تحقيق الكفاءة واالستدامة في أنماط اإلنتاج .  وهي موارد تزداد تعرضاً آلثار تغير المناخ

واالستهالك في قطاعات المياه والطاقة واإلنتاج، وخصوصاً في استخدام الوقود األحفوري وما يسببه من 
كما يسهم .  مائية الشحيحة وما يلحقه من أضرار بنوعية المياهانبعاثات غازات الدفيئة؛ واستخدام الموارد ال

تحقيق الكفاءة واالستدامة في أنماط اإلنتاج واالستهالك في قطاعات المياه والطاقة واإلنتاج، وال سيما 
وعالوة على ذلك، يؤدي النقص في إمدادات .  الزراعة، في الحد من أعراض التصحر وتدهور األراضي

اه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية والنائية والمناطق الحضرية الفقيرة، واالستخدام الطاقة والمي
  .المحدود للتكنولوجيات البيئية المستدامة إلى صعوبة استحداث فرص العمل وزيادة الدخل

  
 على تيسير صياغة سياسات واستراتيجيات وبرامج للتنمية المستدامة 1يركز البرنامج الفرعي و  - 9

عام لة ذات الصلة المنبثقة من مؤتمر القمة العالمي لميتنفيذها، مسترشداً بالواليات العاو اعتمادهاووالمتكاملة 
 المعني بالقضاء على الفقر 1وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ واألهداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما الهدف  2005
، باإلضافة إلى نتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني يئيةالمعني بكفالة االستدامة الب 7والجوع، والهدف  المدقع

  .2007بتغير المناخ المنعقد في بالي، إندونيسيا في عام 
  

  :في المجاالت التالية 1العمل في إطار البرنامج الفرعي  كما يستمر  -10
  

، وتحسين طاقةإلنتاج واالستهالك في مجالي المياه والمستدامة لأنماط وتعزيز  إلى اتباع الدعوة  )أ(  
إمكانات الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي األساسية بحيث تشمل شريحة أكبر 

  الفئات المحرومة؛ سيما من سكان المنطقة، وال
  

ومنها ، المتعلقة بقضايا التنمية ذات األولوية منتدى لتشجيع الحوار بشأن السياسة العامةالعمل ك  )ب(  
  ؛باعتبار الحوار وسيلة لتعزيز التآزر بين بلدان المنطقة المناخ وتخفيف آثاره، التكيف مع تغير

  
  تسهيل التعاون بين البلدان األعضاء في إدارة الموارد المائية المشتركة وتطوير شبكات الطاقة؛  )ج(  

  
عية المحتملة، زيادة الوعي باآلثار المحتملة لتغير المناخ على الموارد المائية، وبالكوارث الطبي  )د(  

  وبتدابير الوقاية الالزمة؛
  

دعم بناء القدرات الوطنية واإلقليمية، وال سيما في مجاالت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية،   )•(  
والوقود األحفوري األنظف، والتنمية الزراعية والريفية  الطاقة المتجددة،تطبيقات و ،وكفاءة استخدام الطاقة

  المستدامة؛
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سهيل التنسيق واالستعداد على الصعيد اإلقليمي لتنفيذ االلتزامات اإلقليمية والعالمية المتصلة ت  )و(  
  .بالتنمية المستدامة، وال سيما المجموعات المواضيعية التي تتناولها لجنة التنمية المستدامة

كينها من تقديم الدعم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تم 1ويشمل البرنامج الفرعي   -11
االستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لتوفير واستخدام التكنولوجيات السليمة بيئياً المناسبة واالقتصادية الكلفة 

وسيتحقق ذلك من خالل إجراء البحوث والدراسات .  لتعزيز إنتاجيتها وقدرتها التنافسية على نحو مستدام
لقدرات وتقديم خدمات استشارية حول قضايا التنمية التحليلية الوافية؛ ونشر أفضل الممارسات؛ وبناء ا

المستدامة ذات األولوية؛ وتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خالل الشراكات مع لجان ومنظمات 
إقليمية أخرى، وال سيما جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب اإلقليمي لغرب 

نامج األمم المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأمانة اتفاقية األمم آسيا التابع لبر
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

متحدة للتنمية الصناعية؛ وتعزيز آليات اإلسكوا ، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم ال)اليونسكو(والثقافة 
اإلقليمية للتنسيق في مجالي الطاقة والمياه بوصفها منتديات تحفز على التقدم في قضايا التنمية المستدامة 
المحددة في إطار لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة، وفريق 

  .البيئية التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة اإلدارة
  

  العوامل الخارجية  -دال
  

استعداد ) أ: (اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية 1 نتظر أن يحقق البرنامج الفرعيُيو  -12
ية وغيرها البلدان األعضاء العتماد وتطبيق سياسات التنمية المستدامة التي أوصت بها مؤتمرات القمة العالم

تحسن ) ج(؛ من خارج الميزانية عدم حدوث نقص كبير في التمويل) ب(من المؤتمرات العالمية واإلقليمية؛ 
االستقرار السياسي بحيث يتيح بيئة مؤاتية لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدان األعضاء ومزيد من الفعالية 

  .في المنطقة في تنفيذ أنشطة التعاون الفني
  

  نواتجال  -هاء
  

  :النواتج التالية 2011- 2010في فترة السنتين  1ُيتوقّع أن يحقق البرنامج الفرعي   -13
  

  تقديم الخدمات إلى االجتماعات الحكومية واجتماعات الخبراء  )أ(  
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )1(    
  

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها التاسعة   -أ      
  

  .)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(تقرير لجنة الطاقة عن دورتها الثامنة   -ب      
  

  لجنة الطاقة  )2(    
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، )2010(تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات األربعة للدورة الثامنة للجنة الطاقة   -أ      
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [

  
ير المتخذة في قطاع الطاقة لتخفيف أثر تغير المناخ تقرير عن السياسات والتداب  -ب      

  )].أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(في بلدان اإلسكوا 
  

  لجنة الموارد المائية  )3(    
  

تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات الستة للدورة التاسعة للجنة الموارد المائية   -أ      
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(

  
تقرير عن أثر تغير المناخ على قطاع الموارد المائية وتدابير التكيف في بلدان   -ب      

  )].أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(اإلسكوا 
  

  اجتماعات فرق الخبراء المخصصة  )4(    
  

أثر تغير المناخ على قطاع الموارد المائية وتدابير التكيف في منطقة اإلسكوا   -أ      
  ؛)]أ(المتوقع اإلنجاز [، )2011(

  
التدابير الالزمة لتعزيز فرص تقليص االنبعاثات من قطاع النقل في منطقة اإلسكوا   -ب      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(
  

تعزيز الزراعة المستدامة والتنمية الريفية من خالل تطبيق أفضل الممارسات في   -ج      
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(اإلدارة المستدامة لألراضي في منطقة اإلسكوا 

  
اإلنجاز [، )2010(إنتاج التكنولوجيا األحيائية واستخدامها في منطقة اإلسكوا   - د      

  ؛)]ب(المتوقع 
  

تشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع تهدف إلى تحقيق   -•      
  )].ب(وقع اإلنجاز المت[، )2010(الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة 

  
تقديم المساعدة إلى الهيئات الحكومية الدولية أو ممثلي األمم المتحدة والمقررين في   )5(    

  مهامهم المحددة
  

تقديم الدعم الفني إلى األمانة التنفيذية للجنة المشتركة بين اإلسكوا وبرنامج األمم   -أ      
تنمية في المنطقة العربية المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية والمعنية بالبيئة وال
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ومتابعة القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون 
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(البيئة 

  
تقديم الدعم الفني والمتابعة لقرارات معينة يتخذها مجلس الوزراء العرب المعنيين   -ب      

   ؛)]ج(المتوقع اإلنجاز [، )2011- 2010(بشؤون الكهرباء 
  

مجلس الوزراء العرب المسؤولين تقديم الدعم الفني والمتابعة لقرارات معينة يتخذها   -ج      
  )].ج(ز المتوقع اإلنجا[، )2011-2010(عن شؤون الموارد المائية 

  
  أنشطة فنية أخرى من الميزانية العادية  )ب(  

  
  مطبوعات متكررة  )1(    

  
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(مستدامة واإلنتاجية استعراض أنشطة التنمية ال  -أ      

  
القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد : تقرير اإلسكوا الرابع عن التنمية المائية  -ب      

  )]. أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(المائية المشتركة في بلدان اإلسكوا 
  

   مطبوعات غير متكررة  )2(    
  

ز االستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل في منطقة سياسات وتدابير لتعزي  -أ      
بالتعاون مع شعبة التنمية االقتصادية )] أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(اإلسكوا 
  ؛)والعولمة

  
تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ على الموارد المائية في منطقة اإلسكوا   -ب      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(
  

اإلنجاز [، )2010(يقات التكنولوجيا األحيائية لتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية تطب  -ج      
  )].ب(المتوقع 

  
  كتيبات وصحائف وملصقات وأدلة معلومات  )3(    

  
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(مواد إعالمية عن يوم البيئة العالمي   -أ      

  
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(مواد إعالمية عن يوم المياه العالمي   -ب      
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  اإلنجاز [، )2011(مواد إعالمية عن قضايا الموارد المائية في المنطقة   -ج      
  ؛)]أ(المتوقع 

  
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(مواد إعالمية عن قضايا البيئة في المنطقة   - د      

  
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [ ،)2010(عن قضايا الطاقة في المنطقة  مواد إعالمية  -•      

  
نشرة عن كيفية تحسين فرص إنشاء شركات خدمات الطاقة ضمن المؤسسات   -و      

  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010(الصغيرة والمتوسطة 
  

نشرة عن المبادرات والسياسات في مجال تغير المناخ، توصيات الشبكة العربية   -ز      
  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011(لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

  
  مواد فنية  )4(    

  
صحيفة عن أنماط مستدامة لإلنتاج واالستهالك في قطاعي الطاقة والموارد   -أ      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(المائية في منطقة اإلسكوا 
  

، )2010(صحيفة عن تحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية في منطقة اإلسكوا   -ب      
   ؛)]أ(نجاز المتوقع اإل[

  
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(مواد تدريبية عن اإلدارة المستدامة لألراضي   -ج      

  
تقرير عن فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج السلع والخدمات البيئية   - د      

  ؛ )]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(واستهالكها في منطقة اإلسكوا 
  

تعزيز القدرة التنافسية : عن نهج التنمية المستدامة في منطقة اإلسكواورقة عمل   -•      
اإلنجاز المتوقع [، )2010(للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخدمات البنية التحتية 

  ؛ )]ب(
  

ورقة عمل حول اإلدارة المشتركة للموارد المائية المشتركة ضمن مفهوم اإلدارة   -و      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011(المتكاملة للموارد المائية 

  
تحديث وصيانة صفحة اإلسكوا المتعلقة بالمياه والبيئة والطاقة وتنمية المؤسسات   -ز      

  .)]ج(و) ب(و) أ(اإلنجازات المتوقعة [، )2010-2011(
  

  تنظيم االجتماعات المشتركة بين الوكاالت  )5(    
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: رة للجنة التنمية المستدامةالمساهمة الفنية في الدورة السنوية الثامنة عش  -أ      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2010(المواضيع المطروحة للجنة 
  

: المساهمة الفنية في الدورة السنوية التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة  -ب      
   ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011(المواضيع المطروحة للجنة 

  
: رة السنوية العشرين للجنة التنمية المستدامةالتحضير للمساهمة الفنية في الدو  -ج      

  ؛ )]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2011(المواضيع المطروحة للجنة 
  

تقديم الدعم الفني لهيئات التنسيق التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالمياه والطاقة   - د      
  ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(وقطاعات اإلنتاج والقضايا البيئية 

  
الفنية في المنتديات العالمية واإلقليمية المعنية بالمياه والطاقة  المساهمة  -•      

  .)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010(وقطاعات اإلنتاج والقضايا البيئية 
  

  التعاون الفني من خارج الميزانية  )ج(  
  

  مشاريع ميدانية    
  

مشروع مع (بكات الصرف الصحي دعم بلدان اإلسكوا في مجاالت إمدادات المياه وش  -أ    
  ؛ )]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011- 2010) (الوكالة األلمانية للتعاون الفني

  
مشروع المعهد االتحادي للعلوم (دعم بلدان اإلسكوا في مجال إدارة الموارد المائية   -ب    

  ؛ )]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010) (الجيولوجية والموارد الطبيعية في ألمانيا
  

التدابير الالزمة لتعزيز فرص تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة في بلدان مختارة أعضاء في   -ج    
   ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )2011-2010) (اليمن(اإلسكوا 

  
التعاون بين اإلسكوا واللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا   - د    

قدرات في مجال تخفيف حدة الفقر والحد من أثر تغير المناخ والمحيط الهادئ لبناء ال
مقدم (من خالل مشروع أقاليمي إلنشاء تجمع لنماذج تعليمية لنظم الطاقات المتجددة 

اإلنجاز [، )2011-2010) (للحصول على التمويل من حساب التنمية في األمم المتحدة
  ؛)]أ(المتوقع 

  
جنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية مشروع مشترك بين اإلسكوا والل  -•    

آلسيا والمحيط الهادئ لتعزيز قدرة البلدان النامية في تطبيق المعايير الدولية على 
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) حساب األمم المتحدة للتنمية(المنتجات الزراعية التجارية وتحسين قدرتها التنافسية 
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )2010-2011(

  
  )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )2011- 2010(لشبكة العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية ا  -و    
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  المرفق
  

  الواليات التشريعية
  

  الواليات العامة
  

  قرارات الجمعية العامة
  

  إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية    55/2
  

ات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة في التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنسقان لنتائج المؤتمر    57/270
 المجالين االقتصادي واالجتماعي

  
 2005نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام    60/1
  

 )5و 3و 2البرامج الفرعية (السياسات والبرامج المتصلة بالشباب    60/2
  

يشمل األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها  ، بما2005مي لعام متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العال    60/265
  المتفق عليها دولياً من األهداف اإلنمائية

  
إعالن االجتماع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة الحادية والستين المعني باستعراض منتصف المدة     61/1

  ل البلدان نمواًلصالح أق 2010-2001العالمي الشامل لتنفيذ برنامج عمل العقد 
  

  التعاون بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية    61/14
  

  تعزيز المجلس االقتصادي واالجتماعي    61/16
  

  التعاون بين األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي    61/49
  

  حقوق اإلنسان والفقر المدقع    61/157
  

  الحق في التنمية    61/169
  

  دة في تعزيز التنمية في سياق العولمة واالعتماد المتبادلدور األمم المتح    61/207
  

  مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً    61/211
  

  )2006-1997(تنفيذ عقد األمم المتحدة األول للقضاء على الفقر     61/213
  

  تعدد اللغات    61/266
  

  الحق في التنمية    62/161
  

  ة في تعزيز التنمية في سياق العولمة واالعتماد المتبادلدور األمم المتحد    62/199
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  المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً األمممؤتمر     62/203
االستعراض الشامل الذي يجري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم     62/208

  المتحدة من أجل التنمية
  

  ن فيما بين بلدان الجنوبالتعاو    62/209
  

  نحو إقامة شراكات عالمية    62/211
  

  المجلس االقتصادي واالجتماعي تقرارا
  
 إنشاء اللجنة االقتصادية لغربي آسيا  1818) 55(
  

 تغيير اسم اللجنة: تعديل اختصاصات اللجنة االقتصادية لغربي آسيا  1985/69
  

  ة وتنشيطها في الميدانين االقتصادي واالجتماعي والميادين تدابير أخرى إلعادة تشكيل األمم المتحد  1998/46
 المتصلة بهما

  
إعالن دمشق ودور اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً،   2005/50

 بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األلفية
  

بشأن االستعراض الشامل الذي يجري كل ثالث سنوات  59/250يذ قرار الجمعية العامة التقدم المحرز في تنف 2006/14
  لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية

  
يسية المؤتمرات الرئ لنتائج االقتصادي واالجتماعي في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لسلمجدور ا  2007/29

ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة، في ضوء قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار 
٦١/١٦ 

  
 لصالح أقل البلدان نمواً 2010-2001تنفيذ برنامج عمل العقد   2007/31

  
 المتحدةاألمم  تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة 2007/33

  
  قرارات اإلسكوا

  
  تعزيز التعاون الفني في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )23-د( 258

  
  لتنمية والتعاون اإلقليمي في ظل عدم االستقرارا  )23-د( 260

  
  واالجتماعية لغربي آسيا تعزيز التعاون بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية في مجال التنمية االقتصادية  )23-د( 261

  
 تعزيز الشراكة وتعبئة الموارد  )23-د( 263

  
  اعتماد التقارير الختامية للهيئات الفرعية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  )23-د( 268



E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/6 
 

-15-  
  

  
  وعملية التغيير الناجمة عنها  2005سكوا في ضوء الوثيقة حول نتائج القمة العالمية لعام اإل دور  )24-د( 269

  
  سكواإللشباب في دول اتشغيل ا  )24-د( 272

  ألغراض التنمية المستدامة للموارد الطبيعية اإلدارة المتكاملة  -1البرنامج الفرعي 
  

  قرارات الجمعية العامة
  

 مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة    57/253
  

رية للعقد الدولي للعمل، واألعمال التحضي ،2003األنشطة المضطلع بها خالل السنة الدولية للمياه العذبة،     59/228
  التنمية المستدامة لموارد المياه ، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق2015- 2005، "الماء من أجل الحياة"

  
  أو التصحر، وبخاصة /تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و    59/235

  في أفريقيا
  

  2006ة الدولية للصحاري والتصحر، السن    60/200
  

  التعاون في ميدان التنمية الصناعية    61/215
  

ونتائج مؤتمر القمة العالمي  21وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  21تنفيذ جدول أعمال القرن     62/189
  للتنمية للمستدامة

  
  تسخير التكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية    62/190
  

أو من التصحر، /من الجفاف الشديد و تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني    62/193
 وبخاصة في أفريقيا

  
 تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة    62/197
  

  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
  

عزيز التنمية الريفية في البلدان النامية من أجل نهج متناسق ومتكامل لمنظومة األمم المتحدة يرمي إلى ت  2004/48
  القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة مع إيالء االعتبار الواجب ألقل البلدان نمواً

  
  قرار اإلسكوا

  
  بناء القدرات حول إدارة الموارد المائية المشتركة إنشاء آلية إقليمية في مجال  )23-د( 255

  
 -----  


