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المحتويات

مقدمةال•

رؤية األمين العام إلصالح عملية التخطيط•

2020محتويات برنامج العمل لسنة •

الهدف العام✓

استراتيجية العمل✓

(وفقاً لدعائم الخطة البرنامجية)story line/ سرد الوقائع ✓

(وفقاً لدعائم الخطة البرنامجية)المنجزات المتوقعة ✓

2021التخطيط لعام •
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المقدمة

رنامجية رحبت اللجنة التنفيذية لإلسكوا بالخطة الب
في اجتماعها الخامس 2020المقترحة لعام 

(2018ديسمبر/كانون األول19-18، بيروت)

حدة إلى الجمعية العامة لألمم المتالخطة ستقدم 
2019العتمادها في النصف الثاني من عام 

مدعوة إلى أخذ العلم الموارد المائيةلجنة 
الخطةبمضمون
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رؤية األمين العام إلصالح عملية التخطيط

ة برنامج عمل وميزاني
لسنة واحدة بدالً من

فترة سنتين

الل تغيير تقريب عمليتي التخطيط والتنفيذ من خ•
دورة التخطيط الى دورة سنوية 

عرض لمعلومات 
في التخطيط والتنفيذ

وثيقة واحدة بدالً من
ثالثة

دمج عمليات اعداد اإلطار االستراتيجي •
األداءعنواإلبالغوالميزانية 

يركز على سرد 
الوقائع

مؤشراتيستبدل
تيالبالنتائجاإلنجاز
نحواسنويً تقدًماتُظهر
العامالهدفتحقيق

يحدد الروابط بأهداف
التنمية المستدامة

تائجنهج جديد في صياغة األطر القائمة على الن•
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الهدف العام–2020محتويات برنامج العمل لسنة 

ية ستعمل األمانة التنفيذ
لإلسكوا مع الدول 

ة األعضاء على توطيد ست
دعائم إلدارة الموارد 

ة الطبيعية من أجل التنمي
المستدامة في المنطقة 

العربية

: العامالهدف

دعم الدول األعضاء في 
ة تحقيق أمن المياه والطاق

والغذاء، واتخاذ إجراءات 
رشيدة للتصدي لتغير

المناخ
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استراتيجية العمل

وزيادة الوعي بشأنها، وال االلتزامات اإلقليمية والعالميةدعم الدول األعضاء في تنفيذ 
سيما أهداف التنمية المستدامة 

صياغة مواقف وتوافق لآلراءلدعمإتاحة منتدى للحوار حول سياسات التنمية المستدامة 
إلى البحث العلميتستندإقليمية 

د دعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واعتما
النهج القائم على الحقوق 

وتقديم توصيات المعنية بإدارة الموارد الطبيعيةتحليل أداء القطاعاتإجراء البحوث و
لمواردالهذهتشجع اإلدارة المتكاملة

تحقيق تيسير التعاون والتنسيق على الصعيد اإلقليمي لتعزيز أمن الغذاء والمياه والطاقة و
العدالة االجتماعية في إدارة الموارد الطبيعية
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سرد الوقائع–2020محتويات برنامج العمل لسنة 

اإلشكالية

تدهور األراضي والتصحر بوتيرة متسارعة•

واالعتماد على االستيراد بسبب النزاع وعدم االستقرارتفاقم الفقر •

وااالسكستعمل 
في عام 

على2020

تفعيل اإلطار اإلقليمي لرصد األمن الغذائي•

لمزارعين لتحسين اإلنتاج الزراعي واعتماد ممارسات زراعية جيدةادعم •

النتيجة 
المتوقعة

الدول األعضاء على النهوض بالزراعة المستدامة من أجل مقدرة عدد أكبر من •
تحسين األمن الغذائي

(2الهدف )الزراعة المستدامة من أجل تعزيز األمن الغذائي 
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سرد الوقائع–2020محتويات برنامج العمل لسنة 

اإلشكالية

تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق شحا في المياه في العالم•

دود، يزيد من تفاقم هذه الندرة االعتماد على الموارد المائية الخارجية العابرة للح•
...، اتوتغير المناخ، والضرر الالحق بالبنى األساسية بسبب االحتالل والنزاع

وااالسكستعمل 
في عام 

على2020

داف مواءمة االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية القائمة مع أهلالدول األعضاء دعم•
التنمية المستدامة واالستراتيجية العربية لألمن المائي 

لمناخ وإدارة والبحث في تغير ا،التركيز على النُُهج المتكاملة إلدارة الموارد المائية•
الموارد المائية العابرة للحدود

النتيجة 
المتوقعة

البلدان األعضاء على وضع سياسات متكاملة لزيادة األمنمقدرة عدد أكبر من •
المائي

(6الهدف )اعتماد سياسات متكاملة من أجل األمن المائي 
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فنيةخدماتتقديم-
العربيالوزاريللمجلس
الثانيةدورتهفيللمياه
الفنيةوللجنتهعشرة
فياالستشاريةالعلمية
عشرةالثامنةدورتها

التنميةأهدافعنكتيب-
اهبالميالمتعلقةالمستدامة

الموارددارةاعنتقرير-
المشتركةالمائية

لإلدارةالعربيةالشبكة-
المائيةللمواردالمتكاملة

المنجزات –2020محتويات برنامج العمل لسنة 
المتوقعة

تقديم الخدمات الفنية 
لالجتماعات

حولخبراءفريقاجتماع-
للمواردالمتكاملةاإلدارة
المائية

الميدانيالتعاونمشاريع
والفني

برامج التوعية والمناسباتالمواد الفنية
الخاصة والمواد اإلعالمية 
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سرد الوقائع–2020محتويات برنامج العمل لسنة 

اإلشكالية

1990تزايد استهالك الطاقة إلى أكثر من الضعف في المنطقة العربية منذ عام •

هربائية ك قطاع المباني أكثر من ثلثي مجموع االستهالك السنوي للطاقة الكالستها•
في المنطقة

وااالسكستعمل 
2020في عام 

على

يتضمن وفقا لنهج شاملكفاءة الطاقة في قطاع المبانيلرفعوضع األطر والبرامج •
اتخاذ إجراءات فنية ومالية ولوجستية

النتيجة 
المتوقعة

ى األقل من تحسن كبير في كفاءة استخدام الطاقة في اثنين من البلدان األعضاء عل•
المباني الموفرة للطاقةتجهيز / إنشاءخالل 

(7الهدف )تحقيق كفاءة الطاقة في المباني 



Page 11 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

سرد الوقائع–2020محتويات برنامج العمل لسنة 

اإلشكالية

ييرات في يقتضي التحول إلى نظم طاقة أكثر استدامة في المنطقة العربية إجراء تغ•
ات الحاليةمزيج الطاقة، وتوفير مزيد من مصادر التمويل لسد النقص في االستثمار

وااالسكستعمل 
في عام 

على2020

ل التمويل لتمويل التحول إلى نظم الطاقة المستدامة ولالستفادة من سبإسداء المشورة •
الدولي المتاحة لمشاريع الطاقة النظيفة

النتيجة 
المتوقعة

ملة تحديد واجتذاب مصادر التمويل المحتمقدرة عدد أكبر من الدول األعضاء على •
لبرامج التحول إلى نظم الطاقة المتجددة

(7الهدف )برامج التحول إلى نظم الطاقة المستدامة  
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سرد الوقائع–2020محتويات برنامج العمل لسنة 

اإلشكالية

اته على التنمية وانعكاسضعف المقدرة المؤسساتية والفنية والمالية للتصدي لتغير المناخ •
المستدامة

ضعف في الترابط بين العلوم والسياسات•

االسكواستعمل 
من خالل 

علىACCCال

الزمة البيانات اإلقليمية ونظم المعلومات الجغرافية والمواد الفنية العلىصول الح•
للتصدي لتغير المناخ

بناء قدرات المشاركين في المفاوضات حول تغير المناخ ة•

ط للتكيف في مجاالت الطاقة والمياه والزراعة والبيئة لصياغة الخطينمعنيالبناء قدرات •
تغير المناخمنوالحد مع 

النتيجة 
المتوقعة

صدي على اتخاذ إجراءات مدروسة للتمقدرة عدد أكبر من المعنيين في قطاعات مختلفة •
لتغير المناخ

(13الهدف )إجراءات رشيدة للتصدي لتغير المناخ 
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تغيرإزاءالمنعةعنمنشور-
المناخ

الطبيعيةالمواردإدارةعنكتيب-
رلتغيالتصديعلىالعملإطارفي

المناخ

تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات

الوعيزيادةحولدراسيةحلقة-
ديللتصالطبيعيةالمواردإدارةبشأن
المناخلتغير

غيرتبشأنللمعرفةإقليميةقاعدة-
المناخ

تغيرلسياساتالعربيالمركز-
المناخ

اءالوزرلمجلسفنيةخدماتتقديم-
الجويةباألرصادالمعنيينالعرب

تهوللجن،الثالثةدورتهفيوالمناخ
يفالجويةلألرصادالدائمةالعربية
نةوللج،والثالثينالسادسةدورتها
مخاطرمعلوماتإلدارةالفرعية
اجتماعهافيوالمناخالطقس
الخامس

المنجزات –2020محتويات برنامج العمل لسنة 
المتوقعة

قميةقواعد البيانات والمواد الفنية الرالمنشورات

العملوورشالدراسيةالحلقاتوالفنيالميدانيالتعاونمشاريع
التدريبيةوالمناسبات

ة برامج التوعية والمناسبات الخاص
والمواد اإلعالمية 
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سرد الوقائع–2020محتويات برنامج العمل لسنة 

ةاإلشكالي

حقيق التنمية ضعف الترابط والتواصل بين القطاعات والمعنيين مما يؤثر سلبياً على ت•
المستدامة بشموليتها

االسكواستعمل 
2020في عام 

على

ين القطاعات التأكيد على البعد اإلقليمي في تنفيذ السياسات والبرامج ونهج الترابط ب•
وإشراك جميع المعنيين بالتنمية المستدامة

يات الخضراءتعزيز استدامة اإلنتاج واالستهالك في المنطقة مع التركيز على التكنولوج•

النتيجة 
المتوقعة

لمناخ من أجل الخضراء المراعية لتاالستفادة من التكنولوجياوتعزيز التنسيق اإلقليمي •
اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئية

ارد التنسيق اإلقليمي من أجل تحقيق إدارة مستدامة للبيئة وللمو

(17الهدف )الطبيعية 
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HLPF
Review Year
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Abu Dhabi

World Water Day
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Security (FAO)

Rome

UN Conference 

on Biological 

Diversity 
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China
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(AFSD)
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+
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Cairo

Arab Ministerial 
Council on 
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Climate 

(4th session)

FAO 

Regional 

Conference 

for the Near 

East

5th Arab 

Forum on 
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Energy & 

Energy 

Efficiency

(ARFREEE)

(once every 

2 years)

Arab 

Ministerial 

Water 

Council

(AMWC) 

(12th 

session)

Regional 

Preparatory 

Meeting on 

Water & 

Sanitation 

for UN High 

Level 

Meeting 

(tbc)

World 

Water Week

Stockholm 

(Water & 

Climate)

LAS Arab 
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Electricity-

Energy 
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EE

International 

Beirut Energy 

Forum

Arab Water Forum

Cairo
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Cairo
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Meeting on the 

Environment 
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Global
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(36th session) 

2020

(tbd)

Regional 

Preparatory 

Meeting on 

WEF Security 
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for the 2020 

AFSD & HLPF 

(tbc)

SDPD Calendar of Engagements at Global and Regional Levels  - 2020

Expo 2020 
Dubai

ESCWA 

Expert Group 

on Fossil Fuels

Beirut
Cairo Water Week

Cairo

24 June 2019



UNHQ, 1 Day meeting on 
water-related goals in 

2021

January February March April May June July August September October November December

HLPF

tbc

UNFCCC 

COP27
WFES

(14th session)

Abu Dhabi

IRENA

Assembly

Abu Dhabi

World Water Day:

Valuing Water

Vienna 

Energy 

Forum

12th

International 

Forum on 

Energy for 

Sustainable 

Development

Committee on 

World Food 

Security (FAO)

Rome

UNECE Water 

Convention

9th session

RCREE

Board of 

Trustees 

Meeting

Regional 

Preparatory 

Meeting for the 

2021 AFSD & 

HLPF 

Regional 

Preparatory 

Meeting on the 

Environment 

for the 2021 

AFSD & HLPF 

LAS Arab 

Ministerial 

Council for 

Electricity

+

Committee of 

Experts on 

RE & EE

Arab Permanent 

Committee for 

Meteorology 

(APCM)

Arab Ministerial 
Council of 
Electricity 

(14th session)
Cairo

FAO 

Regional 

Conference 

for the Near 

East

Arab 

Ministerial 

Water 

Council

(AMWC)

13th

Session

International 

Beirut Energy 
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Ministerial 
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Electricity-Energy 
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Experts of RE & 
EE

Arab Water Forum

Cairo

JCEDAR/CAMRE 

Ministerial Session

Cairo

OAPEC Ministerial 

Council

Arab Forum for
Sustainable 

Development 
(AFSD)

14th WSTA Gulf 
Water Conference

6th Arab Water 
Week
Jordan

UN 

Environment 

Assembly 

(UNEA-5)

UN Convention 

to Combat 

Desertification  

(UNCCD 

COP15)

2021
Global

Regional

SDPD Calendar of Engagements at Global and Regional Levels  - 2021

World Water 

Forum 9

Senegal

ESCWA 

Expert Group 

on Fossil Fuels

Beirut

ESCWA 

Energy 

Committee 

IGM

ESCWA Water 

Resource 

Committee 

IGM

Cairo Water Week

Cairo

24 June 2019
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2021التخطيط لعام 

البرنامجيةللخطةاإلعداد2019سبتمبر/أيلولفياالسكوااشرستب•

2021لعام

ودونتالتياألولويةذاتمجاالتالبشأنالقتراحاتاتقديممنكمنرجو•

المتكاملةباإلدارةالمعني1الفرعيبرنامجهاخاللمناالسكواتتناولهاأن

المستدامةالتنميةأجلمنالطبيعيةللموارد

عنعالمياللتقريرلوالعالميالمياهليومالمختارةالمواضيعأنالعلممع•

:التاليةهي2022و2021و2020لألعوامالمائيةالمواردتنمية

2022 2021 2020

الجوفيةالمياه
Groundwater

تثمين المياه
Valuing Water

والمناخالماء
Water and Climate
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