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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 ٣البند 

  
  
  

  والشروح جدول األعمال المؤقت
  
  .لدورةأعمال اافتتاح   -١
  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢
  
  . أخرىتنظيمية ومسائل  إقرار جدول األعمال  -٣
  
  .ر المناختغيب قطاع الموارد المائية في المنطقة العربيةتأثر تقييم قابلية التقدم المحرز في   -٤
  
ف رصالواألهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه  تنفيذ لرصدتطوير آلية بشأن اإلقليمية  المبادرة  -٥

  .(+MDG) الصحي في المنطقة العربية
  
  :اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة  -٦
  

  ؛للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية إطار قانوني إقليميتطوير   )أ(  
  
في إدارة الموارد  األفريقي لجماعة اإلنمائية للجنوباس المكتسبة من تجربة منطقة الدرو  )ب(  

  .المائية المشتركة
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 -٢ -  
  

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

  ؛التوصيات الصادرة عن لجنة الموارد المائية في دورتها الثامنةتنفيذ   )أ(  
  . تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في إطار برنامج عمل اإلسكوا  )ب(  

  
  .في مجال الموارد المائية ٢٠١٣- ٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين   -٨
  
  .موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة للجنة الموارد المائية  -٩
  
  .ما يستجد من أعمال  - ١٠
  
  . التاسعةعن دورتها  وارد المائيةالماعتماد تقرير لجنة   - ١١
  

  الشروح
  
  الدورة أعمال افتتاح   -١
  

المقر  في ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ األربعاءيوم  صباحمن  الساعة العاشرةتبدأ جلسة االفتتاح في   
السيد  يويلق . بيروت ، بيت األمم المتحدة،)اإلسكوا(الدائم للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

وزارة في  دارة تنمية موارد المياهإل التابعة رئيس شعبة األبحاث والدراسات المائيةلحارثي، هالل ا
بصفته ممثالً للدولة التي تولت رئاسة مكتب الدورة ، في المملكة العربية السعودية المياه والكهرباء

 األمين التنفيذي لإلسكوا، ريما خلف ةالسيدلقي تثم  . الترحيبيةكلمة الالثامنة للجنة الموارد المائية، 
  .، الكلمة االفتتاحيةووكيل األمين العام لألمم المتحدة

  
  انتخاب أعضاء المكتب  -٢
  

تتولى " :على ما يلي قتصادية واالجتماعية لغربي آسياللجنة االالنظام الداخلي من  ١٨لمادة تنص ا  
جدي باللغة العربية، المعمول به الفرعية بالتناوب، وحسب الترتيب األب لجانالدول األعضاء رئاسة ال

وعمالً  . (*)"اللجنة غير ذلكما لم تقرر  ها اآلخرينأعضاء لجانفي األمم المتحدة، وتنتخب تلك ال
بهذه المادة، تتسلم الجمهورية اليمنية التي يقع عليها الدور بحسب الترتيب األبجدي، رئاسة الدورة 

  .المملكة العربية السعودية قد تولت رئاسة الدورة الثامنة بعد أن كانتالتاسعة للجنة الموارد المائية 
  .وتنتخب اللجنة من بين ممثلي أعضائها نائبين للرئيس ومقرراً

  
  

                                                            
المملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحـدة، ومملكـة   : حسب الترتيب األبجدي باللغة العربيةبالبلدان األعضاء   (*)

البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويـت،  
  .لجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنيةوا
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  ومسائل تنظيمية أخرى إقرار جدول األعمال  -٣
  

، الذي تسري أحكامه قتصادية واالجتماعية لغربي آسياللجنة اال النظام الداخليمن  ٨المادة  تنص  
وفقاً  وبعد تولي الرئيس مهامه ةدوركل تقر اللجنة في بداية " :على ما يلي الفرعية، لجانالعلى 
وعمالً بهذه المادة، يعرض على لجنة الموارد المائية جدول ".  ، جدول األعمال لتلك الدورة١٢للمادة 

تنظيم ا عليهعرض كما يE/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.1.   الوثيقةاألعمال المؤقت والشروح في 
ا اللجنة بالصيغة التي موقد تقره  .E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/L.2الوثيقة  المقترح فيعمال األ
   .امها، أو بعد إدخال التعديالت عليهب انقدمي

  
 ر المناختغيبفي المنطقة العربية  قطاع الموارد المائية تأثر تقييم قابليةالتقدم المحرز في   -٤

)3E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/(  
  

تقييم قابلية قطاع الموارد دراسة حول التقدم المحرز في إعداد في إطار هذا البند لجنة ستعرض الت
 ستراتيجياتاإعداد هذا التقييم في  اعدسيسوف و . ر المناختغيبتأثر لل المائية في المنطقة العربية

بشكل مباشر ها، بدورستؤثر لتي ر المناخ على الموارد المائية، واغيآثار ت معف وطنية للتكيوإقليمية 
 .القطاعات االجتماعية واالقتصادية، على أو غير مباشر

  
صرف األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه وال تنفيذ رصدلتطوير آلية بشأن المبادرة اإلقليمية   -٥

  )E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/4( (+MDG) العربيةفي المنطقة  الصحي
 

بشأن تطوير آلية إقليمية مبادرة  طالقإل إطار هذا البند ما تم تنفيذه من أنشطة فيلجنة التستعرض 
، بما في في المنطقة العربية والصرف الصحي األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالمياه لمتابعة تنفيذ

عن هذا ويشير التقرير المعروض على اللجنة .  مع الشركاءوالتعاون  والتنسيق التشاورعمليات ذلك 
إلى  تشاورالعملية في وصلت قد ت، الموضوع إلى أن اإلسكوا، التي تم تفويضها لقيادة هذه المبادرة

اإلقليمية، وتوافر البيانات، والحاجة إلى  ةمرحلة تحديد مؤشرات إضافية على أسس الخصوصي
مؤشرات ويبرز التقرير أهمية ال . ومستوى خدمات المياه والصرف الصحي ،معالجة قضايا نوعية

  المشتركمصطلحات المستخدمة في إطار برنامج الرصد العن تعريف  ضافية، فضالًاإل
(Joint Monitoring Programme-JMP)  ومنظمة الصحة  )اليونيسيف( منظمة األمم المتحدة للطفولةبين

مرجعاً شكل ساسية واإلضافية يإعداد نموذج موحد للمؤشرات األالعملية وسينتج عن هذه  . العالمية
  .واإلبالغجمع البيانات والرصد في 

  
  /IG.1/52011E/ESCWA/SDPD/اإلدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة   -٦
  

التقريران التاليانعرض على اللجنة في إطار هذا البند ي:  
  

 لعربيةللموارد المائية المشتركة في المنطقة ا إطار قانوني إقليميتطوير   )أ(
I) art/IG.1/5(P2011E/ESCWA/SDPD/ 

  
المشتركة في  وارد المائيةلملقانوني إقليمي إطار  تطويرعملية  الوثيقةفي هذه لجنة ال تستعرض

، اإلقليمي مستوىعلى الر المؤسسي يوالتطوتوصيف التفويض  في ذلك المنطقة العربية، بما
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طار أهمية أن يستند اإل الوثيقةتبرز و . لتينعلى مرح اإلطار القانوني إلعدادالنهج المقترح و
، وآثار المشتركة لمياها بشأن القانون الدوليوتوجه ، المنطقة العربية يةصوخصإلى  قانونيال
المنطقةهذه في  ر المناخ على موارد المياه الشحيحة أصالًتغي.  

  
في إدارة الموارد  قياألفري لجماعة اإلنمائية للجنوبالدروس المكتسبة من تجربة منطقة ا  )ب(

  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/5 (Part II( المائية المشتركة
  

 الذيالمشتركة  المائيةالبروتوكول المتعلق بنظم المجاري  اللجنة في هذه الوثيقة تستعرض
-Southern African Development Community( لجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقيا برمتهأ

SADC(، االستفادة من تلك  بغرض وذلك من مؤسسات إلدارة أحواض األنهار وما يتصل به
إلدالء بمداخالتهم حول اويطلب من ممثلي البلدان األعضاء   .منطقة اإلسكوا في ةالتجرب

  .اإلجراءات المؤسسية والقانونية المتعلقة بإدارة الموارد المائية المشتركة في بلدانهم
  
  وارد المائية منذ الدورة الثامنة للجنة الموارد المائيةعرض ما تم تنفيذه في مجال الم  -٧

  E/ESCWA/SDPD/2011/IG.1/6  
  

  التقريران التاليانفي إطار هذا البند  عرض على اللجنةي:   
  

ة الثامن تهادورفي لجنة الموارد المائية الصادرة عن توصيات تنفيذ ال  )أ(  
(Part I)6 /1/IG.11E/ESCWA/SDPD/20  

  
 األنشطة التي تم إنجازها في مجال الموارد المائية تنفيذاًفي هذه الوثيقة نة عرض اللجستت  
كانون  ١٩- ١٧بيروت، (الثامنة لجنة الموارد المائية في دورتها الصادرة عن لتوصيات ل

وتقديم  تم تنفيذهاألعضاء االطالع على ما ممثلي البلدان طلب من وي  .)٢٠٠٨ديسمبر /األول
  .بهذا الشأن تالمقترحات والتوصيا

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

(Part II)6 /1/IG.11E/ESCWA/SDPD/20 
  

في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالموارد المائية في لتقدم المحرز افي هذه الوثيقة لجنة العرض ستت
األعضاء  ممثلي البلدانطلب من وي  .لجنةل الثامنة ةالدور منذإطار برنامج عمل اإلسكوا 

  .شأنهذا الوتقديم المقترحات والتوصيات ب ما تم تنفيذهاالطالع على 
  
 في مجال الموارد المائية ٣١٢٠- ٢١٢٠ السنتينبرنامج العمل المقترح لفترة   -٨

7/1/IG.11E/ESCWA/SDPD/20  
  

  سنتينفترة الا بتنفيذها في تتضمن هذه الوثيقة األنشطة والنواتح التي ستضطلع اإلسكو 
 ١لبرنامج الفرعي وقد ُأعد برنامج العمل المقترح وفقاً ل.  في مجال الموارد المائية ٢٠١٣- ٢٠١٢
من اإلطار االستراتيجي المنقح  ألغراض التنمية المستدامةالطبيعية لموارد باإلدارة المتكاملة لالمعني 
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 ٢٠- ١٧بيروت، ( كوا في دورتها السادسة والعشرينالذي اعتمدته اإلس ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتين 
استعراض برنامج العمل المقترح في مجال األعضاء  ممثلي البلدان طلب منوي  .)٢٠١٠مايو /أيار

 .الموارد المائية وإبداء التعليقات والمالحظات بشأنه
  
  للجنة الموارد المائية العاشرةالدورة  انعقادومكان  موعد  -٩
  

  .العاشرة تهادور انعقادومكان  موعدتحديد في اللجنة  ظرتن  
  
  ما يستجد من أعمال  - ١٠
  

  .أعضاء اللجنة مناقشتها ىيشمل هذا البند أية مسائل أخرى قد ير  
  
  التاسعةاعتماد تقرير لجنة الموارد المائية عن دورتها   - ١١
  

  .تمادهعن دورتها التاسعة، متضمناً التوصيات، الع تقريرال سودةتنظر اللجنة في م  
  

 -----  
  


