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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  موارد المائيةلجنة ال
  التاسعةالدورة 
  ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥-٢٣ بيروت،

  
  

  ة توضيحيةمذكر
  

  معلومات أساسية  -١
  

) ١٨-د( ٢٠٥أنشئت لجنة الموارد المائية بموجب قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
 المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في قراره اعتمدهوالذي  ١٩٩٥مايو /أيار ٢٥المؤرخ 
اللجنة نظراً ألهمية إسهام البلدان األعضاء في  وقد أنشئت . ١٩٩٥يوليو /تموز ٢٤ المؤرخ ١٩٩٥/٢٦

وقد عقدت لجنة الموارد  . برامج عمل اإلسكوا في مجال الموارد المائية اإلسكوا في تخطيط وتطوير ومتابعة
والدورات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في  ،١٩٩٧المائية دورتها األولى في عمان في عام 

، في حين عقدت الدورة السابعة على التوالي ٢٠٠٤و ٢٠٠٢و ٢٠٠١و ١٩٩٩و ١٩٩٨عوام األفي بيروت 
ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها   .٢٠٠٨ في عام بيروتفي  ، والدورة الثامنة٢٠٠٧في مسقط في عام 

  .٢٠١١مارس /آذار ٢٥إلى  ٢٣ من الفترةبيروت في في التاسعة 
  

  األهداف  -٢
  

التي  التحديات والعقباتلمناقشة  توفير اإلطار الرسميإلى  عة للجنة الموارد المائيةتاستهدف الدورة ال  
تقييم قابلية في التقدم المحرز  ومن المواضيع المطروحة للنقاش.  في مجال الموارد المائيةتواجه المنطقة 
قليمية إمبادرة  في إعدادمحرز التقدم ال، وكذلك ر المناختغيبتأثر للالمنطقة العربية  في لمائيةاقطاع الموارد 

في  رف الصحيصوالالمتعلقة بإمدادات المياه  لفيةألل ةئينماإلهداف األاتنفيذ بشأن تطوير آلية لمتابعة 
 وعرض للتفسيرات، اإلضافيةمؤشرات الكل من الخاصة بمعايير مراجعة للقدم تُسالمنطقة، حيث 

 (Joint Monitoring Programme-JMP) الرصد المشترك برنامجالمستخدمة في إطار والتعريفات والمصطلحات 
وتهدف أيضاً إلى البحث مع ممثلي   .ومنظمة الصحة العالمية )اليونيسيف( منظمة األمم المتحدة للطفولةبين 



E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/INF.1 
 

 -٢ -  
  

لنهج المقترح ، واالمشتركة في المنطقة العربية وارد المائيةلملإطار قانوني إقليمي في إعداد  األعضاء البلدان
  .التفويض والتطوير المؤسسي على المستوى اإلقليميب وما يتعلقعداد، اإل ه فياتباع

  
  جدول األعمال   -٣

  
يتضمن جدول األعمال المقترح لهذه الدورة بنوداً تتعلق بكل من المسائل الوارد ذكرها في الفقرة   

ثامنة ال تهادورفي  لجنةعن التنفيذ التوصيات الصادرة  التقدم المحرز في أخرى ثابتة بشأن اًالسابقة، وبنود
 برنامج العمل المقترحواألنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل اإلسكوا، باإلضافة إلى 

ويوزع جدول األعمال المؤقت   .في مجال الموارد المائية ٢٠١٣- ٢٠١٢السنتين اإلسكوا لفترة  ألنشطة
  .E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.1يقة ضمن الوثوالشروح على المشاركين في الدورة 

  
  المشاركون  -٤

  
المنظمات والمؤسسات كما أن  . األعضاء البلدانيشارك في اجتماعات هذه الدورة ممثلون عن   

. إلى المشاركة في أعمال هذه الدورة بصفة مراقبمدعوة الدولية واإلقليمية والمنظمات األهلية ذات الصلة 
وتتحمل الحكومات المشاركة في الدورة نفقات سفر ممثليها وإقامتهم وفق القواعد المعمول بها في األمم 

  .أيضاً نفقات سفر ممثليها وإقامتهمالمنظمات المشاركة تتحمل كما  . المتحدة
  

  المكان والزمان  -٥
  

إلى  ٢٣ من الفترة في روت،بيت األمم المتحدة في بي في لجنة الموارد المائية دورتها التاسعة تعقد  
 . ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ األربعاءيوم  صباحمن  التاسعة، ويبدأ التسجيل في الساعة ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥

من  الثالثةالساعة في  هااليوم نفسه، وتنتهي اجتماعات صباحمن  العاشرةافتتاح الدورة في الساعة  وتبدأ جلسة
  .٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ الجمعةيوم  ظهربعد 

  
  لغة الدورة  -٦

  
تها، ويمكن استخدام اإلنكليزية في عرض بعض اومناقش الدورة اللغة العربية في جلساتها تعتمد  
  .اإلنكليزية والعربية وإليهما اللغتين منوستؤمن الترجمة الفورية   .عند الحاجة التقارير

  
  اإلقامة والتنقل  -٧

  
 تفضيليةعلى أسعار للحصول  في بيروت(Golden Tulip) تم التنسيق مع فندق غولدن توليب   

 موعد لإلعالم عنسكوا باألمانة التنفيذية لإل يرجى من المشاركين االتصالو . هذه الدورةللمشاركين في 
 ، بحيثالمغادرة وتاريخ موعدو ،وصولال موعد وتاريخو، رقم الرحلةو ،شركة الطيران: وتفاصيلها الرحلة

ستقبال المشاركين في ال تهإدارالتنسيق مع و الفندقفي حجز للالالزمة  الترتيبات اتخاذ لإلسكوايتسنى 
  .المطار
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  تأشيرات الدخول  -٨
  

الجمهورية اللبنانية، حيث سيتم التنسيق الدخول إلى  تأشيرةالحصول على  يإلسكوا المساعدة فليمكن   
تفادة من ذلك أن يرسل إلى يرغب من المشاركين االسمن وعلى .  مع  الجهات المعنية لتسهيل المعامالت

  .الالزمة المعلومات جميعتضمن تصورة عن جواز السفر اإلسكوا 
  

  المراسالت  -٩
  

  :يرجى توجيه جميع المراسالت المتعلقة بهذه الدورة إلى  
  

  ة، مديررلى مجدالنيالسيدة   
  نتاجيةاإلالتنمية المستدامة و شعبة  
  اإلسكوا  
  ساحة رياض الصلح، بيروت  
  ٠٠٩٦١١- ٩٧٨٥٠٢: هاتف  
  ٠٠٩٦١١- ٩٨١٥١٠: فاكس  
  majdalani@un.org: إلكترونيبريد   

  
  ة كارول شوشاني شرفانالسيد  
   قسم الموارد المائية ةرئيس  
  اإلسكوا  
  ساحة رياض الصلح، بيروت  
  ٠٠٩٦١١- ٩٧٨٥١٨: هاتف  
  ٠٠٩٦١١- ٩٨١٥١٠: فاكس  
  chouchanicherfane@un.org: إلكترونيبريد   

  
 -----  

  


