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  للجنة السابقةالدورة  منذالمحرز  التقدم

 .في دورتها الثانية عشرة الموارد المائية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة -10

 في مجال الموارد المائية. برنامج عمل اإلسكواالمدرجة في نشطة تنفيذ األ -11

 امجيةنبر قضايا

 للموارد الطبيعية من أجل اإلدارة المتكاملة في مجال  2020الخطة البرنامجية المقتَرحة لعام  -12
 .المستدامة التنمية

 للجنة الموارد المائية. ةعشر الرابعةموعد ومكان انعقاد الدورة  -13

 .ما يستجد من أعمال -14

 .عشرة الثالثةفي دورتها  لجنة الموارد المائية توصياتاعتماد  -15

 روحـالش

 الدورة أعمال افتتاح -1

 يوم صباحالساعة التاسعة والنصف من  في عشرة الثالثةدورتها  أعمالالموارد المائية  لجنة تفتتح
 جمهورية السودان ممثل لقييو .بيروت في المتحدة األممبيت في ، 2019يونيو /حزيران 27 الخميس

 وزارة الموارد المائيةفي  عام قسم الهيدرولوجيا وموارد المياه السيد أبو عبيده بابكر احمد حسين، مدير
عشرة للجنة كلمة ترحيب،  ثانيةالدولة التي تولت رئاسة الدورة ال، وهي في السودان والري والكهرباء

 ،السيدة روال مجدالني، مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة األمانة التنفيذية لإلسكوا ةممثللقي تثم 
 كلمة االفتتاح.

 انتخاب أعضاء المكتب -2

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا على ما يلي: "تتولى الدول  18تنص المادة 
وحسب الترتيب األبجدي باللغة العربية المعمول به في األمم الفرعية بالتناوب، الهيئات األعضاء رئاسة 

                      .  وعمال  بهذه المادة، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك" مكاتبها أعضاءالهيئات سائر وتنتخب تلك  .(*)المتحدة

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

فلسطين، ودولة دولة                                                                                                             البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة ع مان، و
الجمهورية ووجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية،  ليبيا،دولة وجمهورية اللبنانية، قطر، ودولة الكويت، وال

 والجمهورية اليمنية.اإلسالمية الموريتانية، 
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رئاسة الدورة  السودانت ما تولبعد ،عشرة للجنة الموارد المائيةلثة ثاالدورة ال رئاسة ،           سلطنة ع مانولى تت
  .عشرة ثانيةلا

                                  ووفقا  للممارسة المتبعة، يكون أحد  .الدول األعضاء                                   نائبين للرئيس ومقررا  من بين ممثلي  تنتخب اللجنةو
النائبين ممثل الدولة التي تولت رئاسة الدورة السابقة، والنائب اآلخر ممثل الدولة التي ستتولى رئاسة 

لدولة التي تلي دولة رئاسة الدورة المقبلة، وذلك بحسب الدورة المقبلة؛ أما مهام المقرر فيتوالها ممثل ا
         َ               مهام نائب ي الرئيس وممثل ودولة فلسطينالسودان                                                    التناوب وفقا  للترتيب األبجدي. وبالتالي، يتولى ممثال 

 مهام المقرر. قطردولة 

 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى -3

من النظام الداخلي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الذي تسري أحكامه على  8تنص المادة 
، 12                                                                                              الهيئات الفرعية، على ما يلي: "تقر اللجنة في بداية كل دورة وبعد تولي الرئيس مهامه وفقا  للمادة 

                 ي عرض على اللجنة                    وعمال  بهذه المادة،                                                         جدول األعمال لتلك الدورة بناء  على جدول األعمال المؤقت". 
                كما ي عرض عليها  ،E/ESCWA/C.4/2019/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح لهذه الدورة في الوثيقة 

بالصيغة التي يقدمان إما تقرهما اللجنة و .E/ESCWA/C.4/2019/L.2تنظيم األعمال المقترح في الوثيقة 
 .بها، أو بعد إدخال تعديالت عليهما

 2030التنمية المستدامة لعام  خطةفي  المياه

  الوطنية التنمية خطط في المستدامة التنمية أهداف دمج -4
 (E/ESCWA/C.4/2019/3-E/ESCWA/C.3/2019/10) 

في الخطط والبرامج الوطنية، دمج أهداف التنمية المستدامة التقدم المحرز في مجال هذه الوثيقة  تعرض
 .مقبلة، والخطوات الفي مجال التنفيذ وأهم التحديات التي أمكن التغلب عليها

ّ                                                واللجنة مدعو ة إلى استعراض التقدم المحرز على المستوى الوطني   وتقديم المقترحات والتوصيات            
 .بهذا الشأن

 )/4E/ESCWA/C.4/2019( في المنطقة العربية بالمياهالتنمية المستدامة المتعلقة  أهدافتحقيق  -5

ذي من أهداف التنمية المستدامة ال 6 الهدف المنطقة العربية في تنفيذ الذي أحرزتهتنظر اللجنة في التقدم 
، باالستناد هب المتصلة المقاصدفي تنفيذ و ،توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع يقضي بضمان

 .المحددة لهالمؤشرات نتائج قياس إلى 

 ىعل 6في أهم التحديات الماثلة أمام تحقيق الهدف  التداولو المحرز، بالتقدم العلم أخذمدعوة إلى  واللجنة
 . اإلقليمي الصعيد

https://cms.unov.org/ESCWATerm/ShowRecord.aspx?RecordID=f1c43986-42c1-41ad-b596-62f4b8779547
https://cms.unov.org/ESCWATerm/ShowRecord.aspx?RecordID=87950c77-d938-4c0b-a0da-fa43408f76c9
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  في المنطقة العربية والغذاءوالمياه  الطاقة بين الترابط -6
(E/ESCWA/C.4/2019/5-E/ESCWA/C.3/2019/12) 

القدرات أنشطة بناء وبط بين المياه والطاقة والغذاء، ارتنهج الالقائمة في إطار  المبادراتاللجنة تستعرض 
 في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في الدول األعضاء هذه المبادرات التي تضطلع بها اإلسكوا لدعم

 .في هذا المجال التعاون مع جامعة الدول العربية                           وتنظر اللجنة أيضا  في أوجه  ذات الصلة.

ّ                                                     واللجنة مدعو ة إلى تقديم مداخالت بشأن العمل بنهج الترابط بين الميا ه والطاقة والغذاء في الوزارات            
  .وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأنالمعنية 

 2030حلقة نقاش: المياه في خطة التنمية المستدامة لعام  -7

ّ                                                      اللجنة مدعو ة الى تقديم مداخالت بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الهدف   ،من اهداف التنمية المستدامة 6          
المياه والطاقة سياق الخطط والبرامج الوطنية ضمن نهج الترابط بين  في 6ومدى دمج مقاصد هذا الهدف 

 وتقديم االقتراحات بهذا الشأن. ،والغذاء

 العربية المنطقة في المناخ ر                            التعاون اإلقليمي في مجال تغي 

  ر المناخ    تغي تجاه متكامل نهج : ر المناخ                          المركز العربي لسياسات تغي  -8
 (E/ESCWA/C.4/2019/6-E/ESCWA/C.3/2019/9) 

 (30-)د 329بموجب القرار       أ نشئر المناخ، الذي                               ّ أعمال المركز العربي لسياسات تغي تنظر اللجنة في 
 (.2019حزيران/يونيو  28-25)بيروت،  نيالثالثالوزارية  تهادوراإلسكوا في الذي اعتمدته 

مشاركة الدول األعضاء في أعمال المركز تعزيز  بشأنالتوصيات إلى تقديم المقترحات واللجنة مدعوة و
 .وسبل دعمها له

 /E/ESCWA/C.4/2019)7( ر المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية              ّ الترابط بين تغي  -9

لدعم العالمية  خطط العملطار إفي  ،بالتعاون مع شركائها ،به اإلسكواتقوم العمل الذي   ّ              تط لع اللجنة على 
بهذا  تعزيز التعاون اإلقليمي . والهدف هوالمناخ والحد من مخاطر الكوارثفي قضايا االتساق والتكامل 

 بالغ.الربط بين العلوم والسياسات العامة، ودعم الرصد واإلوتعزيز ، الشأن

 .                   حول سبل المضي قدما وتقديم المقترحات  العمل الجارياالطالع على  إلىمدعوة  اللجنةو

  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res-329-30-ar.pdf
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 للجنة السابقةالدورة  منذالمحرز  التقدم

 /E/ESCWA/C.4/2019)8( عشرة الثانيةفي دورتها  الموارد المائية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة -10

أصدرتها في  تيبالتوصيات ال                             في مجال الموارد المائية عمال  نجزت              األنشطة التي أ  على اللجنة   ّ  تط لع
 (.2017آذار/مارس  24-22،   ّ  عم انعشرة ) الثانيةدورتها ختام 

ّ  مدعو ة واللجنة  .الرأي وإبداءما تم تنفيذه ب العلم أخذ إلى    

 /E/ESCWA/C.4/2019)9( برنامج عمل اإلسكوا في مجال الموارد المائيةالمدرجة في نشطة تنفيذ األ -11

في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في منذ دورتها الثانية عشرة التقدم المحرز    ّ             تط لع اللجنة على
 إطار برنامج عمل اإلسكوا.

ّ                                            واللجنة مدعو ة إلى أخذ العلم بما تم تنفيذه وإبداء الرأي.             

 قضايا برنامجية

َ         الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  -12 المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية اإلدارة في مجال  2020                      
 /E/ESCWA/C.4/2019)10( المستدامة

َ         تط لع اللجنة على الخطة البرنامجية المقتر حة لعام  لإلسكوا  1        ّ                           التي أ عد ت في إطار البرنامج الفرعي  2020  ّ                                    
َ    لبرنامجية المقتر حة المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة. وكانت الخطة ا                

                                                                               قد ع رضت على اللجنة التنفيذية لإلسكوا، التي اعتمدتها في اجتماعها الخامس المنعقد  2020لإلسكوا لعام 
 .2018كانون األول/ديسمبر  19و 18في بيروت، يومي 

  .وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأنواللجنة مدعوة إلى أخذ العلم بهذه الخطة 

 عشرة للجنة الموارد المائيةرابعة انعقاد الدورة الموعد ومكان  -13

 .عشرة الرابعةتنظر اللجنة في موعد ومكان انعقاد دورتها 

 ما يستجد من أعمال -14

 .طرحها ومناقشتهاباللجنة ترغب أخرى قد  يشمل هذا البند أي قضية

 عشرة الثالثةفي دورتها  لجنة الموارد المائية توصياتاعتماد  -15

 .اعتمادهالمناقشتها و التوصياتتنظر اللجنة في مسودة 

----- 


