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 اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

  
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

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

  
  من جدول األعمال المؤقت ٣لبند ا
  
  

  األعمالتنظيم 
  

  تنفيذيةمذكرة من األمانة ال
  
التنظيم المقترح ألعمال  )اإلسكوا( للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااألمانة التنفيذية أعدت   -١

ود الوقت المتاح بهدف تيسير النظر في بنود جدول األعمال في حد التاسعةلجنة الموارد المائية في دورتها 
ه بالصيغة ، وقد تقرلجنة الموارد المائية في إطار هذه الوثيقةظيم المقترح على ويعرض التن . لمناقشة كل بند
  .ها أو تدخل عليه بعض التعديالتالمعروضة علي

  
   األربعاءيوم الساعة العاشرة من صباح األولى في  تهاجلسلجنة الموارد المائية وتعقد   -٢
يوم في كل  ، واحدة صباحية وأخرى مسائية،ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستين.  ٢٠١١ ارسم/آذار ٢٣

وتختتم الدورة  . لجدول المبين في المرفقل وذلك وفقاً، والجمعة والخميساألربعاء  من أيام الدورة الثالثة،
  .٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ الجمعةيوم في الساعة الثالثة من بعد ظهر أعمالها 

  
التي  لمناقشةوادقيقة،  ١٥إلى  ١٠من  األمانة التنفيذيةقدمه ت كل عرض يستغرقن أن المتوقع مو  -٣
إلى البند الذي  لمناقشةا تنتقلالوقت المخصص له بنود قبل ال أحدمناقشة انتهت  وفي حال . دقيقة ٣٠ تليه
  .يليه
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 -٢ -  
  

  المرفق
  

 تنظيم األعمال المقترح
  

  والوثائقبند جدول األعمال   الوقت/التاريخ
  

  ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣األربعاء 
  

  صباحاً

١٠.٠٠- ٩.٠٠  

    

  .تسجيل المشاركين

  .افتتاح أعمال الدورة  ١ البند  ١٣.٠٠- ١٠.٠٠

  .انتخاب أعضاء المكتب  ٢البند   

  .ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال  ٣البند   

  للمناقشة    

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.1جدول األعمال المؤقت والشروح، 
  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.2تنظيم األعمال 

المنطقة  في تقييم قابلية تأثر قطاع الموارد المائيةالتقدم المحرز في   ٤ البند  
  .ر المناختغيبالعربية 

  للمناقشة    

  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/3 الوثيقة
  

مساء  
    

المتعلقة  لفيةألل ئيةنماإلهداف األاتنفيذ بشأن تطوير آلية لرصد المبادرة اإلقليمية   ٥البند   ١٦.٠٠- ١٤.٠٠
  .(+MDG)بالمياه والصرف الصحي في المنطقة العربية 

  للمناقشة    

  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/4الوثيقة 
  

  ٢٠١١ مارس/آذار ٢٤الخميس 
  

      صباحاً

  :اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة  ٦البند   ١٣.٠٠- ٩.٣٠

 المنطقةتطوير إطار قانوني إقليمي للموارد المائية المشتركة في   )أ(    
  العربية؛

  للمناقشة    

   E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5(Part I)الوثيقة
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 -٣ -  
  

  بند جدول األعمال والوثائق  الوقت/التاريخ
  

  )تابع( ٢٠١١ مارس/آذار ٢٤الخميس 
  
مائية للجنوب الدروس المكتسبة من تجربة منطقة الجماعة اإلن  )ب(    

  .األفريقي في إدارة الموارد المائية المشتركة

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5(Part II)الوثيقة 

اإلجراءات المؤسسية والقانونية عرض يقدمه ممثلو البلدان األعضاء عن     
  .التي اتخذتها بلدانهم إلدارة الموارد المائية المشتركة

  
مساء  

  

    

عرض ما تم تنفيذه في مجال الموارد المائية منذ الدورة الثامنة للجنة   ٧ دالبن  ١٦.٠٠- ١٤.٠٠
  :الموارد المائية

تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتها   )أ(    
  الثامنة؛

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6(Part I)الوثيقة 

  .المائية في إطار برنامج عمل اإلسكوا تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد  )ب(    

للمناقشة    

 E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6(Part II)الوثيقة 
  

  ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥الجمعة 
  

  صباحاً
  

    

في مجال الموارد  ٢٠١٣- ٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   ٨ دالبن  ١١.٠٠- ٩.٠٠
  .المائية

  للمناقشة    
  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/7الوثيقة 

  .موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة للجنة الموارد المائية  ٩البند   
  

مساء  
    

  .ما يستجد من أعمال  ١٠البند   ١٥.٠٠- ١٢.٠٠
  .اعتماد تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها التاسعة  ١١البند   
  تعرض مسودة التقرير للمناقشة واإلقرار    
  

 -----  


