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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 ٨لبند ا
  
 

  ٢٠١٣-٢٠١٢برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 
  الموارد المائيةفي مجال 

  

  موجـز
  

لفترة السنتين المقترح ) اإلسكوا(تضمن برنامج عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ي  
ج المتصلة بتنفيذ اإلنجازات المتوقعة مجموعة األنشطة والنوات الموارد المائيةفي مجال  ٢٠١٣- ٢٠١٢
المعني باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، من  ١البرنامج الفرعي ضمن 

عمل اإلسكوا  ١البرنامج الفرعي يشمل في حين و.  ٢٠١٣- ٢٠١٢اإلطار االستراتيجي لفترة السنتين 
، نتاجية، وتضطلع بتنفيذه شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجيةفي مجاالت الطاقة والمياه والقطاعات اإل

الموارد ذها قسم فقط والتي يضطلع بتنفي الموارد المائيةتتضمن هذه الوثيقة األنشطة المقترحة في مجال 
  .في شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية المائية

  
برنامج العمل المقترح رحة في المداستعراض األنشطة مدعوة إلى  الموارد المائيةإن لجنة   

الموارد مدى تلبيتها ألولويات البلدان األعضاء وارتباطها بتحقيق اإلنجازات المتوقعة في مجال مناقشة و
كما أن اللجنة مدعوة إلى البحث في سبل قياس مؤشرات اإلنجاز .  ١في إطار البرنامج الفرعي  المائية

تنفيذ النواتج ل ه البلدان األعضاء نتيجةحرزذي تللتقدم العلى نحو ملموس من أجل القيام برصد دقيق 
 .المقترحة
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  مقدمـة
  
) اإلسكوا(جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا للابرنامج عمل لقد صيغت األنشطة المدرجة في   -١

عني الم ١باالستناد إلى البرنامج الفرعي  الموارد المائيةفي مجال  ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتين المقترح 
  باإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ألغراض التنمية المستدامة، من اإلطار االستراتيجي لفترة 

مايو /أيار ٢٠- ١٧بيروت، (الذي اعتمدته اإلسكوا في دورتها السادسة والعشرين  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتين 
١()٢٠١٠(.  

  
ستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا بأقسامها على شعبة التنمية الم ١وتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج الفرعي   -٢

تواصل سوف  ٢٠١٣- ٢٠١٢وفي فترة السنتين ).  الطاقة، والموارد المائية، والقطاعات اإلنتاجية(الثالثة 
التركيز على تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي لتحقيق التنمية المستدامة في مجاالت الطاقة  الشعبة

. والمعايير ذات الصلة توحيد السياساتت اإلنتاجية، ومساعدة البلدان األعضاء في والموارد المائية والقطاعا
  .وتقدم هذه الوثيقة النواتج المقترحة التي سينفذها قسم الموارد المائية

  
  :النواتج االعتبارات التاليةتلك راعت األمانة التنفيذية لدى اقتراح قد و  -٣
  

طقة غربي آسيا، بما في ذلك القضايا التي طرأت خالل تنفيذ التحديات الكبرى التي تواجهها من  )أ(  
  ؛٢٠١٠وفي عام  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج العمل لفترة السنتين 

  
تنفيذ السياسة العالمية بشأن التنمية المستدامة، بما في في  ته البلدان األعضاءحرزذي أالتقدم ال  )ب(  

سبتمبر /العالمي للتنمية المستدامة في أيلول مؤتمر القمة مدت فياعتخطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي  ذلك
لبيئة والتنمية في المعني بامد في مؤتمر األمم المتحدة الذي اعت ٢١ وجدول أعمال القرن، ٢٠٠٢
 االقتصادب، وقرارات لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً فيما يتعلق ١٩٩٢عام يونيو /حزيران
تم  نذيلاإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة الو الفقر، على والقضاء المستدامة يةسياق التنم في للبيئة المراعي
 ٢٠+ موضوعين رئيسيين لمؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة المعروف أيضاً بريو  ماتحديده

  ؛٢٠١٢المقرر انعقاده في عام 
  

المسؤولين  ده مجلس الوزراء العربالذي اعتم يتغير المناخالاإلعالن الوزاري العربي حول   )ج(  
والذي أكد فيه  ،)٢٠٠٧ديسمبر /كانون األول ٦- ٥ ،القاهرة(عن شؤون البيئة في دورته التاسعة عشرة 

المناخ لتقييم التأثيرات  وإقليمية للتعامل مع قضايا تغيرعزم بلدانهم على تبني خطط عمل وطنية الوزراء 
وعلى إدراج سياسات التعامل مع قضايا تغير المناخ  ،فالتخفيف والتكيالمحتملة لتغير المناخ ووضع برامج 

  ؛في كل المجاالت ضمن السياسات الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدامة
  

وتداعياته تغير المناخ "بشأن  ٢٠٠٩يونيو /حزيران ٣المؤرخ  ٦٣/٢٨١قرار الجمعية العامة   )د(  
ذي ال، "التصدي لقضايا تغير المناخ في المنطقة العربية"بشأن ) ٢٥- د( ٢٨١القرار ، و"المحتملة على األمن

                                                            
.  E/ESCWA/26/7، ٢٠١٣- ٢٠١٢االستراتيجي المنقح لفترة السنتين مشروع اإلطار : اإلسكوا،  قضايا اإلدارة العليا ) ١( 
  .http://documents.un.org: متوفر على
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ممثلو فيه طلب  والذي ،)٢٠٠٨مايو /أيار ٢٩-٢٦صنعاء، (في دورتها الخامسة والعشرين  اإلسكوااتخذته 
ية في مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعإلمكانية تأثر األمانة التنفيذية إعداد تقييم  إلىالبلدان األعضاء 

  .)٢(موارد المياه العذبة ، مع التركيز بشكل خاص علىبتغير المناخ المنطقة
  
والتزاماً بتلك الواليات العالمية واإلقليمية، تبذل اإلسكوا جهوداً مكثفة إلجراء تقييم لقابلية تأثر   -٤

اء قدرات البلدان األعضاء الموارد المائية والمقومات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة بتغير المناخ، وبن
وبالتالي، فمن المتوقع تنفيذ أنشطة إضافية متعددة .  على اتخاذ ما يلزم من إجراءات التكيف والتخفيف

المالية الالزمة لتنفيذ الموارد بعض قد تم تأمين و  .١التوجهات حول تغير المناخ في إطار البرنامج الفرعي 
 ،)Sida(الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية من المائية  المشاريع الميدانية في مجال الموارد

  .األخرىيجري البحث مع حساب التنمية في األمم المتحدة والحكومة األلمانية لتأمين الموارد و
  

  الموارد المائيةاإلجراءات المطلوبة من لجنة   –أوالً
  
اتج المقترحة وتقديم توجيهاتها إلى األمانة التنفيذية، استعراض النوإلى مدعوة  الموارد المائيةإن لجنة   -٥

مدى استجابة النواتج المقترحة الحتياجات المستفيدين المستهدفين، أي ) أ: (وذلك بناء على المعيارين التاليين
ومدى مساهمة النواتج المقترحة في تنفيذ ) ب(المختصة في منطقة اإلسكوا؛  الموارد المائيةوزارات وهيئات 

شات التي ستجري نتائج المناقؤخذ أيضاً بعين االعتبار تعلى أن ، ١زات المتوقعة للبرنامج الفرعي نجااإل
  .خالل هذه الدورة

  
  للموارد الطبيعية اإلدارة المتكاملة :١البرنامج الفرعي   -ثانياً

  ألغراض التنمية المستدامة
  

  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتين  ١الفرعي  لبرنامجا هدف  -ألف
  
المتكاملة للموارد الطبيعية في منطقة وتحقيق اإلدارة المستدامة إلى  ١يهدف البرنامج الفرعي   -٦

اإلسكوا، مع التركيز خصوصاً على المياه والطاقة وقطاعات اإلنتاج، وإدراج تدابير االستجابة لتغير المناخ 
مستدامة على شعبة التنمية ال ١فرعي وتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج ال  .في االستراتيجيات والخطط القطاعية

  .واإلنتاجية في اإلسكوا
  
 
 
 
  
 
  

                                                            
: متوفر على. ٧، الصفحة E/ESCWA/25/10/Rev.1تقرير الدورة الخامسة والعشرين لإلسكوا، : انظر) ٢( 

http://documents.un.org.  
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  اإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز  –باء
  

  مؤشرات اإلنجاز    اإلنجازات المتوقعة

قدرات البشرية والفنية ال تعزيز  )أ(
للبلدان األعضاء على وضع  والمؤسسية

وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط 
إقليمية وإقليمية  عمل وطنية ودون

والمياه لإلدارة المستدامة لموارد الطاقة 
  عمالً بخطة جوهانسبرغ للتنفيذ

  )١(  )أ(
  

على مسوح الردود اإليجابية عدد ازدياد 
التي ترد اإلسكوا من البلدان المتابعة 

األعضاء والجهات المعنية في المنطقة، 
حيث تعرب عن استحسانها لألنشطة التي 

من اجتماعات للخبراء تنظمها اإلسكوا 
وخدمات استشارية ومشاريع لبناء القدرات 
لتحقيق أهداف تلك البلدان على صعيد التنمية 

  المستدامة
ازدياد عدد التدابير التي وضعتها ونفذتها   )٢(    

البلدان األعضاء، بدعم من اإلسكوا، لتحسين 
اإلدارة المستدامة المتكاملة للموارد الطبيعية، 

  وهانسبرغ للتنفيذعمالً بخطة ج

قدرة الحكومات وغيرها من  تعزيز  )ب(
أصحاب المصلحة في القطاعين العام 
والخاص على دمج تدابير معالجة تغير 
المناخ في االستراتيجيات والخطط 
القطاعية وتوفير الدعم المالي والفني 

  لتنفيذها وتشجيع التعاون اإلقليمي

خططاً ازدياد عدد البلدان التي تنفذ   )١(  )ب(
ومبادرات في مجال الطاقة المستدامة، بما 
في ذلك المشاريع التي يجري إعدادها 
وتنفيذها بدعم من اإلسكوا والتي يجري 
تمويلها عن طريق آلية التنمية النظيفة 

  وغيرها من آليات التمويل الدولية
ازدياد عدد الشركاء الذين يشاركون في   )٢(    

قليمية التي إعداد التقييمات والمقاييس اإل
  تضعها اإلسكوا حول التكيف مع تغير المناخ

تعزيز القدرات في البلدان األعضاء   )ج(
لتطوير وتطبيق الممارسات الفضلى 
والخطط الرامية إلى تحسين استدامة 
موارد الرزق في األرياف وزيادة 
اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة دعماً لتحقيق 

  هداف اإلنمائية لأللفيةاأل

ازدياد عدد التدابير التي تتخذها المشاريع   )١(  )ج(
 الصغيرة والمتوسطة بمساعدة اإلسكوا

العتماد التكنولوجيات السليمة بيئياً وإمكانات 
من أجل تحقيق االستدامة لموارد  تطبيقها

  الرزق في األرياف

ازدياد عدد الخطط التي تضعها البلدان   )٢(    
ء والممارسات الفضلى التي تطبقها األعضا

في إطار مبادرة اإلسكوا وبدعم منها لتحسين 
إمكانات الحصول على الخدمات األساسية 

  من المياه والطاقة والصرف الصحي
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  االستراتيجية  -جيم
  
على تعزيز المعرفة وتيسير صياغة سياسات واستراتيجيات وبرامج للتنمية  ١ يركز البرنامج الفرعي  -٧
ستدامة المتكاملة واعتمادها وتنفيذها، مسترشداً بالواليات العامة ذات الصلة المنبثقة من خطة جوهانسبرغ الم

 ٧المعني بالقضاء على الفقر المدقع والجوع، والهدف  ١للتنفيذ واألهداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما الهدف 
مر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المعني بكفالة االستدامة البيئية، باإلضافة إلى نتائج مؤت

 (COP-15)، والخامس عشر )٢٠٠٧ديسمبر /كانون األول ١٥- ٣بالي، ( (COP-13)تغير المناخ الثالث عشر 
  .)٢٠٠٩ديسمبر /كانون األول ١٨-٧ ،غنكوبنها(
  
  :كما يستمر العمل في إطار البرنامج الفرعي في المجاالت التالية  -٨
  

لدعوة التباع أنماط اإلنتاج واالستهالك التي تستوفي شروط االستدامة في مجالي المياه ا  )أ(  
والطاقة، وتحسين إمكانات الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي األساسية بحيث 

  تشمل شريحة أكبر من سكان المنطقة؛
  

اعتبار الحوار وسيلة لتعزيز التآزر بين تشكيل منتدى لتشجيع الحوار بشأن السياسة العامة، ب  )ب(  
ر المناخ وتخفيف آثاره؛بلدان المنطقة حول القضايا ذات األولوية للتنمية المستدامة، ومنها التكيف مع تغي 

  
  تسهيل التعاون بين البلدان األعضاء في إدارة الموارد المائية المشتركة وتطوير شبكات الطاقة؛  )ج(  

  
ثار المحتملة لتغير المناخ على الموارد المائية، وبتدابير الوقاية الالزمة، زيادة الوعي باآل  )د(  

  وبوسائل دمج إجراءات المعالجة في االستراتيجيات والخطط القطاعية؛
  

دعم بناء القدرات الوطنية واإلقليمية، وال سيما في مجاالت اإلدارة المتكاملة للموارد المائية،   )ه(  
 وتطبيقات الطاقة المتجددة، والوقود األحفوري النظيف؛ ،وكفاءة استخدام الطاقة

  
تسهيل التنسيق واالستعداد على الصعيد اإلقليمي لتنفيذ االلتزامات اإلقليمية والعالمية بشأن   )و(  

  .ال سيما المجموعات المواضيعية التي تتناولها لجنة التنمية المستدامة في األمم المتحدةوالتنمية المستدامة، 
  
العمل على تشجيع النهج الذي  ١دعماً لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، يشمل البرنامج الفرعي و  -٩

يحقق االستدامة لموارد الرزق في األرياف، وزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة 
  .والمتوسطة

  
وبناء  ة الوافية؛ ونشر أفضل الممارسات؛وسيتحقق ذلك من خالل إجراء البحوث والدراسات التحليلي  - ١٠

اإلقليمي  مة ذات األولوية؛ وتشجيع التعاونالقدرات وتقديم خدمات استشارية حول قضايا التنمية المستدا
من خالل الشراكات مع لجان إقليمية  واألقاليمي حول التنمية المستدامة والقضايا المتصلة بتغير المناخ

وال سيما جامعة مويل اإلجراءات المتصلة بتغير المناخ، والمنظمات اإلقليمية، واآلليات الدولية لتأخرى، 
ع لبرنامج األمم ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التاب ،الدول العربية
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للتربية والعلم والثقافة وأمانة اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ومنظمة األمم المتحدة  المتحدة للبيئة،
سكوا اإلقليمية ، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ وتعزيز آليات اإل)اليونسكو(

الطاقة والمياه بوصفها منتديات للتقدم في قضايا التنمية المستدامة، ومنها القضايا التي  للتنسيق في مجالي
المعنية بالمياه وشبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة، وفريق اإلدارة البيئية التابع  تتناولها شبكة األمم المتحدة
  .لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  
  العوامل الخارجية  -دال

  
استعداد ) أ: (اإلنجازات المتوقعة في ظل االفتراضات التالية ١ينتظر أن يحقق البرنامج الفرعي   - ١١

تطبيق سياسات التنمية المستدامة التي أوصت بها مؤتمرات القمة العالمية وغيرها البلدان األعضاء العتماد و
تحسن ) ج(عدم حدوث نقص كبير في التمويل من خارج الميزانية؛ ) ب(من المؤتمرات العالمية واإلقليمية؛ 

المنطقة ومزيد االستقرار السياسي بحيث يتيح بيئة مؤاتية لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدان األعضاء في 
التزام البلدان المتقدمة بتعهداتها بشأن دعم البلدان النامية، ) د(من الفعالية في تنفيذ أنشطة التعاون الفني؛ 

ومنها البلدان األعضاء، في صياغة تدابير للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وذلك عن طريق 
  .تيسير نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم المالي

  
  النواتج  -هاء

  
قطاعات وال ،مائيةالموارد وال ،طاقةال(شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية بأقسامها الثالثة  تتولى  - ١٢

التي ألنشطة الكن هذه الوثيقة تعرض فقط  . ١اإلنجازات المتوقعة في إطار البرنامج الفرعي  تنفيذ) يةاإلنتاج
في فترة السنتين  ١ع أن يحقق البرنامج الفرعي يتوقو . الشعبة في الموارد المائيةقسم يقع تنفيذها على 

  :النواتج التالية ٢٠١٣- ٢٠١٢
  

  تقديم الخدمات إلى االجتماعات الحكومية واجتماعات الخبراء  )أ(  
  

  اإلسكوا  )١(    
  

اإلنجاز [، )٢٠١٢( التاسعةعن دورتها  الموارد المائيةتقرير لجنة : وثائق الهيئات التشريعية     
 .)]أ(متوقع ال

  
  الموارد المائيةلجنة   )٢(    

  
 الموارد المائيةللجنة  العاشرةللدورة  ةالستتقديم الخدمات الفنية لالجتماعات   - أ      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣(
  

 :وثائق الهيئات التشريعية  - ب      
  

  االجتماعية واالقتصادية والبيئية  المقوماتقابلية تأثر عن تقرير   -        
اإلنجاز [، )٢٠١٣(ر المناخ تغيب في بلدان اإلسكوا الموارد المائيةقطاع ل

  .)]أ(المتوقع 
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  اجتماعات فرق الخبراء المخصصة  )٣(    
  

، )٢٠١٢(ر المناخ ف مع تغياجتماع فريق خبراء حول التعاون اإلقليمي للتكي  - أ      
 ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [

 
 .سبل التعاون اإلقليمي: لموارد المائية المشتركةإدارة ااجتماع فريق خبراء حول   - ب   

  )].أ(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣(
  

أو ممثلي األمم المتحدة والمقررين في /وتقديم المساعدة إلى الهيئات الحكومية الدولية   )٤(    
  مهامهم المحددة

  
وبرنامج األمم األمانة التنفيذية للجنة المشتركة بين اإلسكوا  تقديم الدعم الفني إلى  - أ   

في المنطقة العربية والتنمية المعنية بالبيئة دة للبيئة وجامعة الدول العربية، المتح
اإلنجاز [، )٢٠١٣- ٢٠١٢(مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة و

  ؛)]ب(المتوقع 
 

 ياهلمل يالعرب يرامجلس الوزالنة يتخذها دعم الفني والمتابعة لقرارات معيتقديم ال  - ب   
 )].ج(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣- ٢٠١٢(

  
  أنشطة فنية أخرى من الميزانية العادية  )ب(  

  
 مطبوعات متكررة  )١(    

  
قضايا اإلدارة المستدامة للموارد  :تنمية المائيةالعن الخامس تقرير اإلسكوا   - أ      

  .)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٢(والخدمات المائية 
  

  كررةمطبوعات غير مت  )٢(    
  

اآلليات والتدابير المتخذة إلدراج : تغير المناخ ف معالتعاون اإلقليمي للتكي  - أ      
، )٢٠١٣- ٢٠١٢(ستراتيجيات والخطط القطاعية األولويات اإلقليمية في اال

 .)]ب(اإلنجاز المتوقع [
  

  مواد فنية) ٣(    
  

 ر المناخالتكيف مع تغي حول المبادرات اإلقليمية مسح ورصد صحيفة عن  - أ      
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٢(من آثاره  التخفيفو

  
تحديث وصيانة صفحة اإلسكوا المتعلقة بالمياه والبيئة والطاقة وتنمية المؤسسات   - ب      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣- ٢٠١٢(وتطوير الزراعة والمشاريع 
 

 حول األعضاء في اإلسكوا لبلدانالوطنية في اكوادر القدرات الفنية للتعزيز ل دليل  - ج      
  )].ب(اإلنجاز المتوقع ) [٢٠١٣( المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ
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  كتيبات وصحائف وملصقات وأدلة معلومات  )٤(    
  

  ؛])أ(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣- ٢٠١٢( البيئة العالميبمناسبة يوم  إعالميةمواد   - أ      
  

  .)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣- ٢٠١٢(ه العالمي بمناسبة يوم الميامواد إعالمية   - ب      
  

  االجتماعات المشتركة بين الوكاالت  )٥(    
  

 )٢٠١٢) (٢٠ +ريو (المتحدة للتنمية المستدامة  األمم مؤتمر في ةالفني المساهمة  - أ   
 ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [

 
المواضيع  حول مستدامةللجنة التنمية ال العشرينالمساهمة الفنية في الدورة السنوية   - ب      

 ،التنوع البيولوجي، التكنولوجيا الحيوية، الغابات، الجبال( المطروحة للجنة
  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣( )والسياحة

  
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيذر في مؤتمر األطراف في المساهمة الفنية   - ج      

اإلنجاز [) ٢٠١٣- ٢٠١٢( (COP-19)ر والتاسع عش (COP-18)المناخ الثامن عشر 
  ؛)]ب(المتوقع 

 
) ٢٠١٣- ٢٠١٢( هايالم قضايا عن ةواإلقليمي ةالعالمي ياتلمنتدافي  ةالفني المساهمة  -د      

  ؛)]أ(اإلنجاز المتوقع [
  

  تقديم الدعم الفني لهيئات التنسيق التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالموارد   - ه      
اإلنجاز [، )٢٠١٣-٢٠١٢(اإلنتاج والقضايا البيئية  تاالمائية والطاقة وقطاع

  ؛)]ب(المتوقع 
  

 التابعة للمجلس التنفيذي المستوى المعنية بالبرامج الرفيعة للجنةتقديم الدعم الفني   - و      
  ؛)]ب(اإلنجاز المتوقع [) ٢٠١٢(المتحدة  للتنسيق التابع لمنظومة األمم

  
  التعاون الفني   )ج(  

  
   اريةخدمات استش  )١(  

  
حول قضايا التنمية المستدامة لبها تقديم خدمات استشارية للبلدان األعضاء بناء لط  - أ   

 اإلنمائية ةللمساعد المتحدة األمم عمل وإطار التقييم القطري المشتركمن خالل 
  )].أ(اإلنجاز المتوقع [ ،)٢٠١٣- ٢٠١٢(

 
  



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

 -١٠ -  
  

  )من خارج الميزانية( مشاريع ميدانية  )٢(    
  

اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣- ٢٠١٢(العربية لإلدارة المتكاملة للموارد المائية  الشبكة  - أ      
 ؛)]ب(

 
 قابلية تأثر القطاعات االجتماعيةالموارد المائية و ر المناخ علىتغي أثر قييمت  - ب      

  ؛ )]ب(اإلنجاز المتوقع [ )٢٠١٣- ٢٠١٢(في المنطقة العربية  واالقتصادية
  

في مجاالت إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي األعضاء بلدان الدعم   - ج      
 ؛)]ج(اإلنجاز المتوقع [، )٢٠١٣- ٢٠١٢(

  
 أدوات تطبيق عن طريق المناخ رف مع تغيللتكي العربية البلدان قدرات تطوير  -د      

التمويل من حساب األمم ( في القطاعات الرئيسية دارة المتكاملة للموارد المائيةاإل
 )].ب(اإلنجاز المتوقع [ ،)٢٠١٣- ٢٠١٢) (المتحدة للتنمية
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  األول المرفق

  
  الواليات التشريعية

  
  قرارات الجمعية العامة

  
  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة   ٥٧/٢٥٣
  
  الكوارث الطبيعية وقلة المنعة إزاءها   ٦٣/٢١٧
  
٦٣/٢٨١   ر المناخ وتداعياته المحتملة على األمنتغي  
  
  ٢٠١٥-٢٠٠٥” الماء من أجل الحياة“ف المدة الشامل لتنفيذ العقد الدولي للعمل استعراض منتص   ٦٤/١٩٨
  
  الدولية للحد من الكوارث االستراتيجية   ٦٤/٢٠٠
  
وبخاصة  ،أو من التصحر/تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و   ٦٤/٢٠٢

  في أفريقيا
  
ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية  ٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  ٢١يذ جدول أعمال القرن تنف   ٦٤/٢٣٦

  المستدامة
  

  المجلس االقتصادي واالجتماعي تاقرار
  

  وااللتزامات المتفق عليها دولياًمنظومة األمم المتحدة في تنفيذ اإلعالن الوزاري بشأن األهداف  دور   ٢٠٠٩/٢٨
 االقتصاديتعلق بالتنمية المستدامة، المعتمد في الجزء الرفيع المستوى للدورة الموضوعية للمجلس فيما ي

  ٢٠٠٨واالجتماعي لعام 
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اقرار
  

  إنشاء آلية إقليمية في مجال بناء القدرات حول إدارة الموارد المائية المشتركة  )٢٣-د( ٢٥٥
  

 ر المناخ في المنطقة العربيةالتصدي لقضايا تغي  )٢٥-د( ٢٨١
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  الثانيالمرفق 
  

  قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه بشأن عمل اإلسكوا
  

لمائية كما وردت في قرارات المجلس يبين الجدول التالي الفقرات المتعلقة بعمل اإلسكوا في مجال الموارد ا  
  .الوزاري العربي للمياه

  

  )١( ع.د – ٢ق 
  ٢٠٠٩يونيو /حزيران ٣٠

دعوة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لوضع آلية للتنسيق والتعاون مع "
، ومركز البيئة والتنمية بشأن إعداد (ACWUA)الجمعية العربية لمرافق المياه 

فيما يخص التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية  دراسة معمقة حول
إمدادات المياه والصرف الصحي تأخذ بعين االعتبار نوعية الخدمة المقدمة وتستند 
على مؤشرات ومعايير موحدة للتقييم والمقارنة، وإفادة اللجنة الفنية العلمية 

  ."اد الدراسةاالستشارية في اجتماعها القادم بالمستجدات بشأن إعد

  )١(ع .د – ٥ق 
  ٢٠٠٩يونيو /حزيران ٣٠

تكليف األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بإعادة تعميم الدراسة التي "
تعاون كل من القطاع االقتصادي باألمانة العامة للجامعة واللجنة االقتصادية 

لتشريعية لحماية واالجتماعية لغربي آسيا في إعدادها حول الجوانب القانونية وا
  ."المصالح العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية

  )١(ع .د – ١١ق 
  ٢٠٠٩يونيو /حزيران ٣٠

  ."مارس من كل عام هو اليوم العربي للمياه/آذار ٣يقرر أن يكون يوم "

  )٢(ع .د – ١٨ق 
  ٢٠١٠يوليو /تموز ٢

التنسيق مع الجمعية العربية دعوة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وب""
لمرافق المياه، ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا، ومنظمة الصحة 
العالمية، والمجلس العربي للمياه، والشبكة العربية للبيئة والتنمية إلى إعداد نموذج 
اه موحد لمؤشرات ومعايير تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية فيما يخص إمدادات المي
 ٣٠والصرف الصحي وموافاة األمانة الفنية للمجلس بذلك في موعد أقصاه 

  ." ٢٠١٠يونيو /حزيران

  )٢(ع .د – ٢٠ق 
  ٢٠١٠يوليو /تموز ٢

دعوة مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربي واللجنة االقتصادية "
الجافة المركز العربي لدراسات المناطق مع  واالجتماعية لغربي آسيا بالتنسيق

إلى إعداد مشروع  (SIWI)واألراضي القاحلة، ومركز ستوكهولم الدولي للمياه 
إلطار قانوني خاص بالمياه المشتركة في المنطقة العربية ليتم مناقشته في االجتماع 

  ."الرابع للجنة الفنية العلمية االستشارية

  
 -----  

  


