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 - 1افتتاح الدورة
 - 1عُقدت الدورة الثالثة واخلمسون ملكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل ( )IHPيف مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية
يومي  19و 20نيسان/أبريل  .2016وحضر الدورة رئيس املكتب
والعلم والثقافة ( ،UNESCOاليونسكو) بباريس ،يف َ
ونوابه من كل اجملموعات االنتخابية وكان ممثال فيها رئيس اللجنة املالية للربنامج اهليدرولوجي الدويل ،ورئيسة جلنة الربنامج
اهليدرولوجي الدويل املعنية بالتواصل واإلعالم ،وعشرون وفدا من الدول األعضاء ،وثالث ( )3منظمات غري حكومية،
ومركز واحد ( )1من الفئة  1ومركز واحد ( )1من الفئة  2معنيان باملياه .وترد قائمة املشاركني يف امللحق الثالث.
 - 2ورحب رئيس اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل ،السيد ديفيد كورنفيلد فيدرمان (اجملموعة الثالثة،
أمريكا الالتينية والكارييب) ،باملشاركني حبضور السيد يوهانس كوملان ،النائب املؤقت لرئيس اجملموعة األوىل (أوروبا الغربية
وأمريكا الشمالية) ،والسيد إيان وايت ،نائب رئيس اجملموعة الرابعة (منطقة آسيا واحمليط اهلادي) ،والسيد جان باتريس
روجيه جوردا ،نائب رئيس اجملموعة اخلامسة (أ) (أفريقيا) ،والسيد حممود أبو زيد ،نائب رئيس اجملموعة اخلامسة (ب)
(الدول العربية) .وشارك السيد ميتيا بريلي ،نائب رئيس اجملموعة الثانية (أوروبا الشرقية) ،يف اجتماع املكتب يف يوم
 20نيسان/أبريل.
 - 3وأوضح أحد املراقبني من وفد أملانيا الدائم لدى اليونسكو أنه مل يعد بإمكان السيد كوملان االضطالع مبهام نائب
رئيس اجملموعة األوىل يف الربنامج اهليدرولوجي الدويل والتمتع حبق التصويت منذ تعيينه مديرا إلدارة املناخ واملاء يف املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOيف تشرين الثاين/نوفمرب  .2015وذُكر أن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أعارت السيد
كوملان لوفد أملانيا لفرتة انعقاد الدورة الثالثة واخلمسني للمكتب بغية متكينه من املشاركة يف الدورة والتمتع حبق التصويت.
ووافق أعضاء املكتب على هذا اإلجراء ورحبوا مبشاركته يف االجتماع بصفته نائبا مؤقتا لرئيس اجملموعة األوىل ومتتُّعه بكامل
حق التصويت.
 - 4وشدد الرئيس على التطورات املهمة اليت حصلت منذ الدورة الثانية واخلمسني للمكتب (حزيران/يونيو ،2015
باريس) ،بدءا باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( )UNGAأهداف التنمية املستدامة ( )SDGsيف أيلول/سبتمرب
 .2015وسلط الضوء على أن مجيع أهداف التنمية املستدامة ترتبط مبوضوع املياه وأنه اعتُمد هدف قائم بذاته يتعلق
باملياه ،هو اهلدف  .6وأوضح أن مسامهة الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف حتقيق األهداف املذكورة قد تتيح له تعزيز التعاون
املؤسسي والتعاون العابر للحدود .وذكر أيضا أن عقد الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ كان من احملطات البارزة األخرى يف عام  2015وأن نتائج هذه الدورة هلا تأثري على قطاع املياه
وعلى طريقة توجيه عملية تنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل .وأشار كذلك إىل الفريق الرفيع املستوى
املعين باملياه ( )HLPWالذي أنشأه األمني العام لألمم املتحدة ( )SGورئيس البنك الدويل ( )WBيف كانون الثاين/يناير
 2016لغرض متابعة أهداف التنمية املستدامة .وشدد الرئيس على أن هذه التطورات متثل فرصا للربنامج اهليدرولوجي
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الدويلَّ .
وذكر املشاركني بتوافر خدمات الرتمجة الفورية باللغتني اإلجنليزية والفرنسية وشكر حكومة املكسيك على الدعم
الذي تقدمه إلتاحة خدمات الرتمجة الفورية باللغة اإلسبانية خالل االجتماع.
 - 5ورحب السيد كنلي هان ،مدير قسم العلوم اإليكولوجية وعلوم األرض ،بأعضاء املكتب واملراقبني بالنيابة عن املديرة
العامة لليونسكوَّ .
وذكر بأن الدول األعضاء متنح أعلى درجات األولوية ملوضوع املياه يف جمال العلوم الطبيعية وأعرب عن
تقديره للدعم الذي تقدمه إىل الربنامج اهليدرولوجي الدويل .وسلط الضوء على التحديات الراهنة املرتبطة باملياه وعلى ما
أعربت عنه الدول األعضاء من ثقة باإلمكانيات اليت يوفرها الربنامج اهليدرولوجي الدويل باعتباره الربنامج الرائد املعين باملياه
يف منظومة األمم املتحدة .وشجع مجيع اللجان الوطنية التابعة للربنامج على املشاركة بصورة نشطة وعلى تعزيز روابطها مع
األمانة وأسرة اليونسكو املعنية باملياه (كراسي اليونسكو اجلامعية ومراكز الفئة  .)2واسرتعى السيد هان أيضا االنتباه إىل
ذكريني مهمتني ُُيتفل هبما يف عام  ،2015مها الذكرى السبعني لتأسيس اليونسكو والذكرى اخلمسني إلنشاء برامج
املنظمة يف جمال املياه .وسلط الضوء على أن أنشطة أسرة اليونسكو املعنية باملياه تركز على األولويتني العامتني للمنظمة،
أي املساواة بني اجلنسني وأفريقيا .مث قدم السيد هان بعض األحداث واألنشطة الرئيسية اليت ساهم من خالهلا برنامج
اليونسكو اهليدرولوجي الدويل ،والربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ( ،)WWAPومعهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه،
ومراكز الفئة  ،2وكراسي اليونسكو اجلامعية ،وشبكات برنامج توأمة اجلامعات وربطها الشبكي يف تعزيز األمن املائي على
الصعيد العاملي يف ظل تغري املناخ.
 - 2اعتماد جدول األعمال
 - 6شكرت السيدة بالنكا خيمينيز-سيسنريوس ،أمينة الربنامج اهليدرولوجي الدويل ،كال من الرئيس والسيد هان على
افتتاح دورة مكتب الربنامج ،مث قدمت جدول أعمال االجتماع وطلبت أن يناقش املشاركون البند الفرعي  5.4املتعلق
بالربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية قبل البنود اليت تسبقه .واعتمد املكتب جدول األعمال بعد تضمينه التعديل البسيط
املقرتح.
 - 3التطورات المؤسسية في اليونسكو
 3.1التطورات في قطاع العلوم الطبيعية وقسم علوم المياه بعد انعقاد دورتَي المجلس التنفيذي السابعة والتسعين

بعد المائة والثامنة والتسعين بعد المائة والدورة الثامنة والثالثين للمؤتمر العام ( ،)GCبما في ذلك البرنامج

والميزانية لعامي 38( 2017-2016م)5/
 - 7أحاط املكتب علما بالتقرير عن التطورات املؤسسية اليت طرأت حديثا .وطلب نائب رئيس اجملموعة األوىل إيضاحا
بشأن إعالن الوظيفة اخلاصة باإلدارة والدبلوماسية يف جمال املياه ،فأجاب األمانة أن األمر يتعلق بوظيفة جديدة استُحدثت
يف شعبة اهليدرولوجيا اإليكولوجية وجودة املياه والتعليم يف جمال املياه ( )EQEوتشمل مسؤوليات ترتبط باملشروع املعنون
"من احتماالت النزاع إىل إمكانيات التعاون" ( )PCCPوأنشطة أخرى.
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وطلب املكتب أن تدرج األمانة يف جدول أعمال االجتماع املقبل جمللس الربنامج اهليدرولوجي الدويل بندا يتعلق مبتابعة
تطبيق التوصيات املقدمة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ،الوارد يف الوثيقة 38م ،23/من أجل حتسني إدارة الربنامج
اهليدرولوجي الدويل بتدابري عملية ،وتقدمي معلومات عن اقرتاحات مراجع احلسابات اخلارجي إىل رئيس فريق العمل املفتوح
العضوية املعين باحلوكمة والتابع للمؤمتر العام.
 3.2المراجعة الخاصة بإدارة البرنامج الهيدرولوجي الدولي
 - 8أحاط املكتب علما مبا طرأ من تطورات نتيجة للمراجعة اخلاصة بإدارة الربنامج اهليدرولوجي الدويل.
وطلب املكتب أن تعاجل األمانة مجيع التوصيات اليت قدمها مراجع احلسابات اخلارجي بشأن إدارة الربنامج اهليدرولوجي
الدويل بالطريقة املناسبة ومبا ينطبق على الربنامج ،يف إطار ختطيط الدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج.
 3.3ت قرير عن المشاورة المتعلقة بتحديث النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج
الهيدرولوجي الدولي
 - 9أحاط املكتب علما بالتوصية اليت قدمتها الدول األعضاء يف إطار الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا األمانة يف خريف
 ،2015وهي اإلبقاء على مدة العضوية الراهنة ألعضاء املكتب واجمللس ،واعتماد العناصر اجلديدة املقرتحة ،وال سيما
خيار عقد االجتماعات النظامية للربنامج اهليدرولوجي الدويل خارج مقر اليونسكو بباريس .ولكن املكتب سلط الضوء
على أن هذا اخليار ال يزال مشروطا باعتبارات خمتلفة مثل التكلفة االقتصادية وعدم ترتُّب أي تكاليف إضافية على اخليار
املقرتح بالنسبة إىل اليونسكو .ووافق املكتب على أن تعيني ممثلني مناوبني لنواب الرئيس قد يضمن استمرارية التمثيل
اإلقليمي ألعضاء املكتب حني يكون ذلك ضروريا .واتُفق أيضا على أن بإمكان أي ممثل مناوب أن ُيل حمل نائب رئيس
املنطقة اليت ينتمي إليها فقط ،ال رئيس املكتب.
 -10وطلب نائب رئيس اجملموعة األوىل من األمانة أن تُ َعد وثيقة مهام ( )ToRتوضح دور املمثلني املناوبني وتقدم
معلومات عن سبل ضمان إعداد املمثلني املناوبني بالطريقة املناسبة للمشاركة يف العملية.
 -11ووافق نائب رئيس اجملموعة اخلامسة (أ) على اقرتاح انتخاب ممثلني مناوبني شريطة إقرار وثيقة مهام مالئمة .مث أشار
إىل ضرورة أن تكون للمسؤولني املنتخبني خلفية معينة تضمن متكنهم من االضطالع بدورهم اجلديد يف غضون شهرين.
وأعرب نائب رئيس اجملموعة الرابعة عن تأييده لالقرتاح َّ
املعدل وذكر أن نواب الرئيس السابقني يف منطقته يرشدون نواب
الرئيس اجلدد بطريقة غري رمسية .وسأل نائب رئيس اجملموعة اخلامسة (ب) عن الطريقة املزمع اتباعها لتغطية التكاليف
املرتتبة على مشاركة املمثلني املناوبني يف االجتماعات .فشرح الرئيس أنه لن ترتتب تكاليف إضافية على مشاركة أي ممثل
مناوب ألن املمثل سيشارك يف االجتماعات فقط يف حالة غياب نائب رئيس املنطقة املعنية .وطُلب أن تعاجل األمانة كل
هذه املسائل يف الوثيقة اليت ستُصاغ لتحديد مهام املمثلني املناوبني ألعضاء املكتب.
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 -12وشكرت مندوبة تركيا األمانة على اقرتاح تعيني ممثلني مناوبني .وفيما خيص حتديد املرشحني ألداء مهام نواب الرئيس،
اقرتحت أن ينظر الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف النهج املتبع يف إطار برنامج اليونسكو إلدارة التحوالت االجتماعية
( ،MOSTموست) والذي يقضي بأن تنتخب كل منطقة بلدا معينا كممثل إقليمي وأن يُكلَّف البلد املنتخب باختيار
املرشح املناسب .وذكر نائب رئيس اجملموعة األوىل أن للربنامج اهليدرولوجي الدويل ميزة خاصة هي أن اللجان الوطنية أو
جهات التنسيق التابعة للربنامج تعقد اجتماعات منتظمة على الصعيد اإلقليمي وتربطها معرفة بعضها ببعض.

 -13وطلب نائب رئيس اجملموعة األوىل أن حتيل األمانة إىل أعضاء املكتب واجمللس االقرتاح الذي قدمته اجملموعة األوىل
والذي يدعو إىل انتخاب أعضاء املكتب قبل تسلم مهامهم بسنة واحدة (ويصبحون عندئذ "أعضاء املكتب املنتخبني").
ويدعو االقرتاح أيضا إىل أن يشارك هؤالء األعضاء يف اجتماعات املكتب قبل تسلم مهامه الرمسية على نفقتهم اخلاصة أو
أن يشاركوا فيها من خالل رابط لالتصال املباشر عرب الفيديو .وقد يساعد ذلك أعضاء املكتب على االستعداد ملهامهم
ويشجع على اختيار خرباء ملتزمني متاما بأعمال املكتب .ويف إطار هذا اخليار ،تبدأ مدة عضوية أعضاء مكتب الربنامج
يف االجتماع الذي يعقده املكتب يف منتصف الفرتة الفاصلة بني دورات اجمللس الدويل احلكومي للربنامج وتدوم سنتني
تسبقهما سنة واحدة يكونون قد عملوا يف خالهلا بصفتهم أعضاء املكتب املنتخبني .وقد يتيح ذلك للمكتب أن ُيضر
دورة اجمللس التالية حتضريا جيدا وأن يتابع تنفيذ قرارات اجمللس بالطريقة املناسبة .وقد يضمن ذلك أيضا متتُّع الرئيس اجلديد
مبعلومات شاملة عن القواعد واإلجراءات اليت حتكم اجتماعات املكتب .ولكن اعتماد هذا اإلجراء سيؤدي إىل توقف
الدور الذي يؤديه أي رئيس سابق للمجلس حبكم منصبه ،ولكن احلضور املتزامنة للرئيس املنتخب ونائب الرئيس املنتخب
سيضمن استمرارية دور الرئيس السابق .وميكن االنتقال إىل نظام العضوية اجلديد اخلاص باملكتب عن طريق انتخاب أعضاء
املكتب ملدة ثالث سنوات يف الدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج ،يف حزيران/يونيو  .2016ويقوم
اجمللس بعد ذلك ،أي يف دورته الثالثة والعشرين يف عام  ،2018بانتخاب أعضاء املكتب املنتخبني الذين سيضطلعون
مبهامه بصورة طوعية ملدة سنة قبل تسلم مهامهم ملدة سنتني يف عام .2019
وطلب املكتب من األمانة ما يلي:
(أ)

توزيع اقرتاحات لتحسني النظام الداخلي جمللس الربنامج قبل الدورة الثانية والعشرين للمجلس وقبل انتخاب األعضاء
اجلدد؛

(ب) تقدمي مشروع النظام األساسي والنظام الداخلي جمللس الربنامج مع مراعاة االقرتاحات اليت تشمل خيار عقد
اجتماعات املكتب و/أو اجمللس يف أمكان غري مقر اليونسكو بباريس.
 3.4تقرير عن المشاورة المتعلقة بإنشاء فريق دولي حكومي يعنى بالمياه
 -14قدم الرئيس إىل املشاركني معلومات عن الفريق الرفيع املستوى املعين باملياه ( )HLPWوالذي أنشأته األمم املتحدة
( )UNوالبنك الدويل حديثا .ويتألف هذا الفريق من رؤساء دول أو حكومات وتتشارك موريشيوس واملكسيك يف ترؤسه.
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ويشمل أعضاء الفريق احلاليون كال من أسرتاليا وبنغالديش واجملر واألردن وهولندا والسنغال وجنوب أفريقيا وطاجيكستان.
مستشارين خاصني إىل جانب املمثلني القطريني .ويُفرتض أن يتلقى الفريق الدعم الالزم عن طريق أمانة
ويضم الفريق
َ
مشرتكة بني األمم املتحدة والبنك الدويل تُنشأ يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة (،)UNDESA

وأن يتلقى أيضا املشورة التقنية من جمموعة من املؤسسات تُعرف باسم "أصدقاء الفريق" .وكان من املتوقع عقد االجتماع
األول للفريق يف  21نيسان/أبريل  .2016ويتمثل الدور الرئيسي للفريق يف توفري هنج متسق للدول األعضاء لتمكينها
من حتقيق اهلدف  6للتنمية املستدامة ،وحتديد آلية وحيدة واضحة املعامل بغية استخدامها لألغراض املنشودة .وقد أعربت
عدة منظمات دولية عن رغبتها يف االنضمام إىل جمموعة "أصدقاء الفريق".
 -15وأضاف الرئيس يف سياق مداخلته عن الفريق الرفيع املستوى املعين باملياه أن فكرة إنشاء فريق دويل حكومي يعىن
باملياه اليت نوقشت يف دورة املكتب السابقة مل تعد مطروحة ألن الفريق الرفيع املستوى قد أنشئ على أعلى مستوى سياسي
ممكن (رؤساء دول أو حكومات).
 -16وشدد نائب رئيس اجملموعة اخلامسة (أ) على ضرورة أن تكون للربنامج اهليدرولوجي الدويل عالقة مؤسسية مع
الفريق الرفيع املستوى املعين باملياه .وقال نائب رئيس اجملموعة الرابعة إنه قد يكون من األنسب أن تشارك جلنة األمم املتحدة
املعنية باملوارد املائية ،مبا يف ذلك الربنامج اهليدرولوجي الدويل ،يف عضوية الفريق الرفيع املستوى .وأعلم نائب رئيس اجملموعة
اقرتح يف خالله أن تكون جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية عضوا يف
األوىل املكتب باجتماع ُعقد حديثا يف نيويورك و ُ
أمانة الفريق ،مضيفا أن االقرتاح يقضي بتقدمي خدمات دعم إىل األمانة ،ال االنضمام إىل جمموعة "أصدقاء الفريق" .ومبا
أن جمموعة "أصدقاء الفريق" سوف تقدم املشورة إىل الفريق وتؤثر يف اجلوانب التقنية لعمله ،وافق نائبا الرئيس عن اجملموعتني
األول واخلامسة (أ) على فكرة انضمام الربنامج اهليدرولوجي الدويل إىل هذه اجملموعة.
 -17واقرتح الرئيس أن ينظر املكتب يف فكرة انضمام الربنامج اهليدرولوجي الدويل إىل اجملموعة املذكورة .وأضاف أنه كي
تصبح أمانة الربنامج من "أصدقاء الفريق" ،ينبغي هلا تقدمي طلب رمسي إىل أمانة الفريق ،مشددا على أن اإلجراءات الرمسية
ال تزال قيد اإلعداد.
 -18وطلبت مندوبة تركيا إيضاحا بشأن العالقة املؤسسية احملتملة بني الربنامج اهليدرولوجي الدويل والفريق الرفيع املستوى
املعين باملياه ،وسألت حتديدا عما إذا كانت أمانة الربنامج ستصبح عضوا مراقبا يف الفريق وما إذا كان هذا األمر يستلزم
قرارا من جملس الربنامج .واستفسرت مندوبة تركيا أيضا عن النتائج املرتقبة للفريق واجلهات اليت ستُحال إليها هذه النتائج.
وأوضح الرئيس أن ما من عالقة مؤسسية بني الفريق والربنامج .وذكر أن الفريق أنشئ مببادرة من األمم املتحدة والبنك
الدويل ويُدار بالطريقة نفسها اليت تُدار هبا األفرقة الرفيعة املستوى األخرى ،أي أن القرارات ميكن أن تُعتمد حسب إرادة
الدول األعضاء .وأضاف أن من غري الضروري اعتماد قرار حمدد ،ولكن ميكن للربنامج أن يسدي املشورة على أساس كل
حالة على حدة عندما يستشريه الفريق بشأن مسائل تندرج يف جمال اختصاص الربنامج.
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وقرر أعضاء املكتب أنه ينبغي للربنامج اهليدرولوجي الدويل السعي إىل االنضمام إىل جمموعة "أصدقاء الفريق الرفيع املستوى
املعين باملياه" باتباع اآلليات املناسبة عند استكماهلا.
 3.5األنشطة الخارجة عن الميزانية ذات الصلة بالبرنامج الهيدرولوجي الدولي
 -19أحاط املكتب علما باألنشطة اخلارجة عن امليزانية ذات الصلة بالربنامج اهليدرولوجي الدويل وشكر اجلهات املاحنة
الرئيسية ِ
الداعمة للربنامج (باستثناء املعاهد واملراكز) واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر كال من بلجيكا  -حكومة
الفالندرز ،والربازيل ،واالحتاد األورويب ( ،)EUومرفق البيئة العاملية ( ،)GEFوإندونيسيا ،وإيطاليا ،واليابان ،وماليزيا،
وإسبانيا ،والسويد ،وسويسرا.
وطلب املكتب من اللجنة املالية أن تدعم اجلهود اليت تبذهلا األمانة جلمع األموال.
 3.6تقرير اللجنة المالية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
 -20قدم رئيس اللجنة املالية للربنامج اهليدرولوجي الدويل تقرير اللجنة األويل وشكر أمانة الربنامج على العمل الذي
اضطلعت به لتوفري املعلومات املطلوبة .وذكر الرئيس أيضا أمهية احلوارات االسرتاتيجية بشأن التمويل يف متكني الدول
األعضاء وأمانة اليونسكو من مناقشة موارد التمويل من خارج امليزانية ومن الربنامج العادي .ووزع الرئيس وثيقة موجزة،
مسلطا الضوء على أن حتليال اسرتاتيجيا للموارد اخلارجة عن امليزانية وموارد الربنامج العادي قد يساعد أمانة الربنامج على
اختاذ قرار بشأن األموال اإلضافية الواجب تأمينها لتمويل األنشطة ذات األولوية اليت حددهتا .واقرتح الرئيس كذلك تعيني
موظف يعىن جبمع األموال.
 -21وشدد رئيس اللجنة املالية على أن مجع األموال هو مسألة رئيسية وسلط الضوء على املستوى املتدين لألموال اليت
ُمجعت لألنشطة يف منطقة أفريقيا اليت متثل إحدى األولويتني العامتني للمنظمة ،مقارنة باألموال اليت ُمجعت لألنشطة يف
مناطق أخرى .وتساءل أيضا عن جدوى تعيني موظف يعىن جبمع األموال للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف وقت يعمل فيه
قطاع العلوم الطبيعية على إعداد اسرتاتيجية جلمع األموال ،ودعا املكتب إىل التعليق على هذه املسألة .وأوصى رئيس اللجنة
املالية بزيادة األموال اخلارجة عن امليزانية املخصصة للربنامج .ولتحقيق هذا الغرض ،يتعني حتديد النتائج والتكاليف املتصلة
"بالربامج الطليعية" بوضوح واالستناد إليها لتعبئة األموال لصاحل أنشطتها .وأشار إىل أنه قد يكون من الصعب تقدمي
املعلومات هبذه الطريقة بسبب النظام احلايل لتقدمي التقارير.
 -22مث طرح رئيس اللجنة املالية األسئلة األربعة التالية( :أ) هل ينبغي جمللس الربنامج اختاذ القرارات بشأن ختصيص
األموال؟ (ب) هل ينبغي أن تتوافر للمكتب حملة عامة عن األموال اليت يتعني تعبئتها من خارج امليزانية لكل موضوع من
موضوعات الربنامج؟ وهل ينبغي مناقشة هذه املسألة؟ (ج ) هل ينبغي تعيني موظف يعىن جبمع األموال؟ (د) هل ينبغي
إتاحة عرض شامل لنتائج وتكاليف الربامج الطليعية للربنامج اهليدرولوجي الدويل بغية تيسري مجع األموال؟
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 -23وقال نائب رئيس اجملموعة الرابعة (منطقة آسيا واحمليط اهلادي) إن من الواضح أن تعيني موظف يعىن جبمع األموال
ويعمل بدوام جزئي أو على أساس التفرغ سيعود بفوائد كبرية على املنظمة .ولكنه أشار إىل أن هذا النهج يقوم على
االستفادة من الفرص املتاحة أكثر مما يقوم على حتديد أولويات للرتكيز عليها وحتقيقها.
 -24واسرتعى نائب رئيس اجملموعة اخلامسة (أ) (أفريقيا) االنتباه إىل أن ما ُمجع من أموال لألنشطة يف منطقة أفريقيا اليت
متثل إحدى األولويتني العامتني لليونسكو أقل مما ُمجع لألنشطة يف مناطق أخرى .وذكر أيضا أمهية إبراز أنشطة الربنامج

اهليدرولوجي الدويل يف امليدان .وأشار إىل ضرورة التمييز بني عمل الربنامج وعمل الربامج األخرى أو املنظمات التابعة
لألمم املتحدة وإىل الصعوبات الراهنة يف حتديد اإلسهامات العملية للربنامج .مث تطرق نائب الرئيس إىل تراجع مقدار
األموال اخلارجة عن امليزانية املخصصة لألنشطة املتعلقة باملياه اجلوفية يف املكاتب امليدانية لليونسكو .وسأل كذلك عن
األموال اليت قد تُستخدم لدعم مهام املوظف املعين جبمع األموال يف حال تعيينه وعما إذا كانت هذه األموال ستؤخذ من
املبالغ املخصصة للمكاتب امليدانية.

 -25وأجابت األمانة عن السؤال الذي طرحه رئيس اللجنة املالية للربنامج ونائب رئيس اجملموعة اخلامسة (أ) (أفريقيا)،
موضحة أن األموال اخلارجة عن امليزانية املخصصة لألنشطة املتعلقة باملياه اجلوفية قد تراجعت ألن مشروعا كبريا توىل متويله
االحتاد األورويب يف العراق مببلغ  6.7مليون دوالر أمريكي قد انتهى يف عام  .2015وذُكر أيضا أن مبلغا يقارب 3
شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو  2016وأن ذلك قد يوفر صورة
ماليني دوالر ُمجع حديثا من خارج امليزانية سيُضاف بني َ
أدق عن التوزيع الفعلي لألموال مقارنة بالبيانات املقدمة خالل دورة املكتب ويف وثائق املكتب.
 -26وسلطت أمينة الربنامج اهليدرولوجي الدويل الضوء على أن من الصعب أحيانا حتقيق التوازن بني متطلبات الدول
األعضاء املشاركة يف أنشطة الربنامج وأولويات اجلهات املاحنة .وأوضحت أيضا أنه ينبغي مراجعة االقرتاحات املتعلقة
بالربنامج على صعيد القطاعات لضمان تواؤمها مع أهداف اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل (م ،)4/وبرنامج املنظمة
وميزانيتها (م ،)5/ومتطلبات اجلهات املاحنة .ووافقت أمينة الربنامج على ضرورة توافر املزيد من املوظفني املعنيني جبمع
األموال.
 -27وأكد نائب رئيس اجملموعة األوىل أنه ال يكفي توظيف شخص واحد لضمان النجاح يف مجع األموال .وأشار إىل
أن موضوع مجع األموال نوقش عدة مرات منذ عام  2006وأن أي اسرتاتيجية قد توضع هلذا الغرض ينبغي أن تكون
متسقة مع خمطط تنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل الذي اتُفق عليه يف نريويب ( )2013والذي ُيدد
جمموعة من األهداف ذات األولوية ("األهداف احملددة") للربنامج .وقال رئيس اللجنة املالية إن من املهم أن تقدم األمانة
إىل اجمللس معلومات عن توزيع أموال الربنامج العادي واألموال اخلارجة عن امليزانية ليتسىن رصد عملية ختصيص األموال.
وذُكر أنه ينبغي للمجلس ،بعد االنتهاء من رصد عملية ختصيص األموال ،أن ُيدد ما إذا كان مثة جماالت ال يتوافر فيها
عدد كاف من األنشطة .وأوصي بوضع إطار لألموال اخلارجة عن امليزانية بالتعاون مع األمانة .ودعا نائب رئيس اجملموعة
األوىل أيضا إىل حتسني الطريقة املتبعة لتنسيق جهود مجع األموال وتنظيمها.
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 -28وسلط وفد أملانيا الضوء على النتائج اجليدة اليت ُيققها الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف جمال مجع األموال مقارنة
بربامج أخرى ،مشريا يف املقابل إىل أن النظام األساسي جمللس الربنامج ينص على أن من مسؤولية اجمللس اإلشراف على
اقرتح إرسال وثيقة للتذكري مبسؤوليات أعضاء اجمللس قبل انعقاد اجتماعاهتم .واقرتح
اجلوانب العلمية والتنظيمية للربنامج .و ُ
أيضا توزيع خمطط تنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل الذي أ ُِعد يف نريويب على أعضاء اجمللس ليطلع كل
عضو منهم على ما يقع على عاتقه من أدوار ومسؤوليات يف إطار أولويات الدول األعضاء واهلدفني الشاملني السرتاتيجية
اليونسكو املتوسطة األجل.
 -29وسأل رئيس اللجنة املالية للربنامج عما إذا كان ميكن إدراج بند يف جدول أعمال االجتماع املقبل للمجلس بشأن
خمطط التنفيذ وصلته مبوضوع التمويل.
 -30وأشارت أمينة الربنامج إىل أن املعلومات اليت قدمتها الدول األعضاء عن املوضوعات الفرعية وجماالت الرتكيز املزمع
تنفيذها على سبيل األولوية يف السنوات األربع األوىل من املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل (-2014
( )2017أو ما يُعرف باسم "األهداف احملددة" يف "خمطط نريويب") متاحة على املوقع الشبكي للربنامج

( ،http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002259/225993E.pdfامللحق الرابع) .وأضافت أنه ينبغي توافر
تعاريف حمددة للسنوات األربع املقبلة من املرحلة الثامنة من الربنامج وأنه يُستحسن إذن عقد اجتماع مماثل لالجتماع الذي
عُقد يف نريويب ،يف أيلول/سبتمرب ( 2013اجتماع اليونسكو االسرتاتيجي والرفيع املستوى بشأن األمن والتعاون يف جمال
املياه ،واجتماع فريق العمل املعين بتنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل) .وذكرت أمينة الربنامج بأن الدول
األعضاء قدمت دعما ماليا لعقد اجتماع نريويب يف عام ( 2013استضافت كينيا هذا االجتماع الذي حظي بدعم
بلجيكا  -حكومة الفالندرز ،واليابان ،أملانيا ،وهولندا ،والسويد) .وذُكر أن األمانة ستجري اتصاالت مع الدول األعضاء
هذه وغريها اللتماس الدعم من أجل عقد اجتماع متابعة .وقالت األمينة إن املخطط قد يُضاف إىل قائمة الوثائق املرجعية
يف االجتماع املقبل للمجلس واقرتحت تعزيز ما يضطلع به فريق العمل املعين بعملية التنفيذ من أنشطة لتنفيذ املخطط
متاشيا مع املرحلة الثامنة من الربنامج (القرار .)IC XXI-8

 -31وطلب املكتب من األمانة ما يلي:
(أ)

تقدمي بند خاص جبدول األعمال إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين ملناقشته ،على أن يغطي هذا البند ما يلي:
( )1فهرس يعدد املشروعات الطليعية الناجحة للربنامج ،بوصفه أداة جلمع األموال :ينبغي أن يتضمن
الفهرس حملة موجزة عن النتائج املوفقة ملشروعات الربنامج الطليعية وما تستلزمه هذه املشروعات من
متويل (من الربنامج العادي واملصادر الطوعية) لتحقيق أولويات الربنامج؛
(" )2خمطط نريويب" الذي قد يشمل مشروع خطة متويل شاملة؛
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(ب) تقدمي مشروع منهجية لتقييم املبادرات والربامج الطليعية للربنامج اهليدرولوجي الدويل وغريها من األنشطة إىل
اجمللس يف دورته الثانية والعشرين ملناقشته.
 3.7تقرير لجنة البرنامج الهيدرولوجي الدولي المعنية بالتواصل واإلعالم
 -32قدمت رئيسة جلنة الربنامج اهليدرولوجي الدويل املعنية بالتواصل واإلعالم تقريرا عن أنشطة اللجنة .وقالت إنه على
الرغم من كون التواصل واإلعالم عنصرين رئيسيني يساعدان على تنفيذ كل األنشطة ،فإن صورة الربنامج يف اجملموعة الرابعة
مل تعد بارزة كما كانت عليه يف السابق .وأشارت إىل أن مستوى الدعم الذي يقدمه األعضاء واألمانة إىل اللجنة أدىن مما
كان متوقعا وقت إنشاء اللجنة يف الدورة احلادية والعشرين جمللس الربنامج .وعزت مستوى الدعم الذي توفره األمانة إىل
النقص يف املوظفني يف مقر اليونسكو .وأخريا ،أعربت رئيسة اللجنة عن أملها يف أن َّ
ينفذ القرار  C XXI-2وأن يسهم يف
تعزيز أنشطة التواصل واإلعالم ،وطلبت يف ختام كلمتها أن يقرر املكتب ما إذا كان ينبغي اإلبقاء على اللجنة.
 -33وأحاط املكتب علما بتقرير جلنة الربنامج اهليدرولوجي الدويل املعنية بالتواصل واإلعالم .واعترب نائب رئيس اجملموعة
الرابعة أنه ينبغي تسليط املزيد من األضواء على الربنامج إلبراز أمهيته كربنامج ،ال إلبراز مشروعاته .وذكر نائب رئيس
اجملموعة اخلامسة (أ) أنه ميكن إدخال حتسينات إضافية على الصفحات الشبكية اجلديدة للربنامج ولكن املكتب أقر بالقيود
النامجة عن منوذج الصفحات الشبكية املعتمد على نطاق اليونسكو والذي جيب استخدامه للربنامج .وسلطت مندوبة تركيا
الضوء على ضرورة تعزيز اتصاالت األمانة مع الوفود الدائمة عن طريق عقد االجتماعات وتوجيه الرسائل اإلعالمية عرب
الربيد اإللكرتوين .وشدد املراقب من املركز األملاين من الفئة  2على أن اللجان الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويل ينبغي
أن تسهم مبزيد من النشاط يف تعزيز صورة الربنامج على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،وأنه ينبغي لألمانة أن تساعد على
حتديد آلية مناسبة هلذا الغرض.
(أ)

شجع املكتب األمانة على تنفيذ اسرتاتيجية التواصل واإلعالم اليت تشاركت اللجنة واألمانة يف إعدادها.

(ب) طلب املكتب من األمانة أن تعزز االتصاالت املباشرة مع الوفود الدائمة عن طريق تزويدها بأحدث املعلومات عن
أنشطة الربنامج ،وحتسني االتصاالت اليت جتريها اللجان الوطنية للربنامج وتلك اليت ُجترى مع هذه اللجان يف إطار
الدورة الثانية والعشرين جمللس الربنامج ،وتسليط املزيد من األضواء على نطاق اخلدمات اليت تقدمها األمانة.
(ج ) قرر املكتب أيضا اإلبقاء على اللجنة املعنية بالتواصل واإلعالم ومتكينها من االضطالع بعملها على حنو أفضل،
على أن تدعم اللجنة األمانة يف العملية املذكورة أعاله.
 3.8تقرير عن االحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً على إنشاء برامج اليونسكو المتعلقة بالمياه
 -34أحاط املكتب علما مع التقدير باألنشطة اليت نفذهتا األمانة لالحتفال بذكرى مرور مخسني عاما على إنشاء برامج
اليونسكو املعنية باملياه.
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 -35وهنأ نائب رئيس اجملموعة الرابعة الربنامج اهليدرولوجي الدويل على جناح االحتفاالت يف منطقته .وذكر أنه ِ
وضع
كتاب يقدم أنشطة الربنامج يف املنطقة وأن عشرة علميني موقرين ،مبن فيهم ممثلون من الصني واليابان ومجهورية كوريا
وأسرتاليا ،حظوا باالعرتاف على األعمال اليت أجنزوها يف جمال اهليدرولوجيا يف املنطقة.
 - 4تنفيذ البرنامج
 4.1تنفيذ المرحلة الثامنة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي
 -36أحاط املكتب علما مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا األمانة لتنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل.
 -37وسلط ممثل رابطة حبوث الوحدات اإلقليمية احمللية بشأن املياه ( ،ARCEAUفرنسا) الضوء على تعاون الرابطة مع
اليونسكو لتنظيم املؤمتر املعنون "املياه واملدن الكربى والتحوالت العاملية" والذي سامهت نتائجه يف أنشطة الدورة احلادية
والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية تغري املناخ ،وأعرب عن أمله يف أن تتكرر هذه املسامهة يف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر
األطراف ،املزمع عقدها يف مراكش ،باملغرب.
 -38وأعلم نائب رئيس اجملموعة اخلامسة (أ) املكتب بأن كوت ديفوار ستنظم يف أبيدجان اجتماعا إقليميا ملراجعة معايري
اهليدرولوجيا املتبعة يف أفريقيا الغربية والوسطى .ومن املتوقع أن يسهم هذا االجتماع يف معاجلة املوضوع  1يف الربنامج
اهليدرولوجي الدويل ويُزمع عقده يف أيار/مايو .2016
وطلب املكتب أن تعد األمانة وثيقة مهام فريق العمل اخلاص املعين باملياه واملدن الكربى ،وهو فريق سيُنشأ يف عام 2016
حتت رعاية برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل من أجل الوفاء بالشروط األولية إلنشاء برنامج التعاون الدويل بشأن املياه
واملدن الكربى ،وأن تقدم هذه الوثيقة إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين للموافقة عليها.
 4.2تقرير عن تنفيذ القرارات التي اعتمدها كل من المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي في
دورته الحادية والعشرين ومكتب البرنامج الهيدرولوجي الدولي في دورته الثانية والخمسين
 -39فيما خيص القرار  XXI-3املتعلق بإعداد مبادرة األهنار الكبرية يف العامل ( ،)WLRIأحاط املكتب علما بأحدث
املعلومات اليت قدمها وفد النمسا عن مجلة أمور منها االجتماع األول لفريق العمل والتقدم احملرز يف حتديد االسرتاتيجية
واملراحل واألنشطة اخلاصة باملبادرة .وذُكر أن املذكرة املفاهيمية السرتاتيجية مبادرة األهنار الكبرية يف العامل قد تقدَّم إىل

فريق العمل يف اجتماعه املقبل املزمع عقده يف فيينا ،يف حزيران/يونيو  .2016وأعلن الوفد أيضا أن النمسا تعتزم اقرتاح
إنشاء مركز جديد من الفئة  2يستضيفه املركز املعين بوضع النماذج اخلاصة باألهنار .وطلب وفد تركيا أن تقدَّم معلومات
عن املبادرة ،وال سيما عن نتائج اجتماع فريق العمل ،إىل جملس الربنامج اهليدرولوجي الدويل قبل انعقاده بفرتة طويلة.
 -40وأفاد املكتب بأن قبول أي اقرتاح بشأن إنشاء مركز من الفئة  2رهن بتطابق االقرتاح مع اإلجراءات احملددة يف
أنظمة اليونسكو ولوائحها.
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 -41وبالنسبة إىل القرار  XXI-8املتعلق مبراجعة برامج الربنامج اهليدرولوجي الدويل ورصدها ،طلب املكتب احلصول على
أحدث املعلومات املتوافرة عن التقدم احملرز يف إعداد إطار (منهجية) لتقييم الربامج املذكورة وعن التقييم الفعلي هلذه الربامج
بغية تقدميها إىل جملس الربنامج يف دورته الثانية والعشرين للنظر فيها .وأوضحت األمانة أن التقييم واإلطار اخلاص به لن
يكونا جاهزين للنظر فيهما خالل الدورة املقبلة جمللس الربنامج بسبب النقص يف املوارد البشرية الالزمة لتويل هذه املهمة.
ولكنها أشارت إىل أهنا ستشرع يف عملية إعداد املنهجية.
وقرر املكتب إعادة تفعيل فريق العمل الذي كلف بإعداد إطار التقييم ،مثلما ورد يف القرار ( XXI-8أنشئ يف الدورة احلادية
والعشرين جمللس الربنامج) وطلب أن تيسر األمانة هذه العملية وأن توايف اجمللس مبعلومات عن هذا املوضوع يف دورته الثانية
والعشرين.
 4.3متابعة التقييم الخارجي للمرحلة السابعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي ،بما في ذلك التقرير عن الدراسة
االستقصائية المتعلقة باللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
 -42أحاط املكتب علما بالتدابري اليت اختذهتا األمانة ملتابعة التوصيات املنبثقة عن التقييم اخلارجي للمرحلة السابعة من
الربنامج اهليدرولوجي الدويل ،واليت مشلت حتسني التواصل واإلعالم ،وتعزيز صورة الربنامج ،والتنسيق على أحنو أفضل مع
أسرة اليونسكو املعنية باملياه (انظر البندين الفرعيني  3.7و 3.8يف الوثيقة  ،IHP/Bur-LIII/6والوثيقة IHP/Bur-LIII/7
والبندين الفرعيني  5.1و 5.2يف الوثيقة .)IHP/Bur-LIII/8
وطلب املكتب أن تقرتح األمانة بندا خاصا جبدول األعمال كي ينظر فيه جملس الربنامج يف دورته الثانية والعشرين لتقدمي
نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام  2015فيما خيص اللجان الوطنية للربنامج ،وأن تقدم توصيات للموفقة
عليها إذا اقتضى األمر ذلك.
 4.4تقرير عن متابعة المراجعة الخاصة بقطاع العلوم الطبيعية
 -43أحاط املكتب علما بالتطورات املتعلقة باملراجعة اخلاصة بقطاع العلوم الطبيعية وأعرب عن تقديره لألعمال اليت
يضطلع هبا قسم علوم املياه وأمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل.
 4.5التعاون مع برامج اليونسكو األخرى
 -44قدم السيد هان كنلي ،أمني برنامج اإلنسان واحمليط احليوي ( ،MABاملاب) ،معلومات عن التعاون الوثيق القائم
بني الربنامج اهليدرولوجي الدويل وبرنامج املاب ،مسلطا الضوء على عدد من األنشطة املشرتكة اليت نفذت يف أطر عدة،
وال سيما يف إطار الدورتني العشرين واحلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية تغري املناخ.
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 -45وقدم السيد باتريك ماكيفر ،أمني الربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية ( ،)IGCPأمثلة عملية على التعاون القائم بني
هذا الربنامج والربنامج اهليدرولوجي الدويل لتنفيذ أنشطة مشرتكة تتعلق باملياه اجلوفية وتغري املناخ وهبوط األراضي والكتل
اجلليدية.
 -46وقدمت السيدة دفنا فينهولز ،ممثلة جلنة اليونسكو العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية (،)COMEST
معلومات عن تعاون اللجنة مع الربنامج اهليدرولوجي الدويل بشأن األخالقيات يف جمال املياه ،مبا يف ذلك االعتبارات
األخالقية املرتبطة بالتكنولوجيات اجلديدة ،وتلوث املياه ،وتغري املناخ .وأعلمت املكتب بأن رئيس الربنامج اهليدرولوجي
الدويل سيُدعى بصفته عضوا حبكم منصبه يف اللجنة إىل حضور الدورة االستثنائية للجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية
والتكنولوجية املزمع عقدها يف أيلول/سبتمرب  ،2016بباريس.
 -47وسلطت األمانة الضوء على التعاون الوثيق القائم مع اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ( )IOCفيما خيص
جمال الرتكيز املتعلق باملياه الدولية والذي ميوله مرفق البيئة العاملية ( ،)GEFوقدمت معلومات عن التعاون الذي أقيم مع
مجيع القطاعات يف إطار فريق العمل اخلاص املشرتك بني قطاعات اليونسكو واملعين بتغري املناخ ،وال سيما خالل الدورة
احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية تغري املناخ.
 -48وأحاط املكتب علما مع التقدير بتعاون الربنامج اهليدرولوجي الدويل مع الربامج األخرى والقطاعات التابعة
لليونسكو.
 - 5أسرة اليونسكو المعنية بالمياه
 5.1وضع أسرة اليونسكو المعنية بالمياه وعملها
 -49أحاط املكتب علما مع التقدير بتقرير األمانة عن وضع أسرة اليونسكو املعنية باملياه وعملها.
 -50وذكر نائب رئيس اجملموعة الرابعة أن شبكة املراكز املعنية باملياه من الفئة  2تفرض عبء عمل كبريا على األمانة
وسأل عما إذا كانت قد أجريت يف هذا الصدد حسابات بشأن اسرتداد التكاليف .وتطرق أعضاء املكتب واألمانة واملراقبون
يف املناقشة اليت تلت إىل التكاليف اليت تتحملها أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل نتيجة ألنشطة شبكة مراكز الفئة 2
ومعهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه من الفئة  .1وسلطوا الضوء على القيمة املضافة اليت تقدمها الشبكة وشددوا على
ضرورة توجيه عملية اختيار املراكز ومنحها صفتها وتقييمها.
وقرر املكتب تقدمي توصية تقضي بأن ينشئ اجمللس جلنة خمصصة لشبكة مراكز الفئة  2بغية دعم الدول األعضاء يف تقييم
املراكز اجلديدة املقرتحة استنادا إىل معلومات اسرتاتيجية وشاملة عن األماكن اليت ينبغي أن تنشأ فيها مراكز جديدة ويف
تقييم مسامهة املراكز القائمة يف حتقيق أولويات الربنامج اهليدرولوجي الدويل .وطُلب أن تقدم اللجنة نتائجها إىل مكتب

الربنامج وجملسه ،وكذلك إىل اجمللس التنفيذي إلطالع الدول األعضاء على هذه النتائج.
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 5.2معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه (الفئة )1
 -51عرض السيد فريتز هولزوارث ،مدير معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه ( )UNESCO-IHEبالنيابة ،أنشطة املعهد
وعملية التشاور اجلارية بني اليونسكو وحكومة هولندا ومؤسسة املعهد بشأن جتديد االتفاق الذي ُمنح املعهد مبوجبه صفة
معهد من الفئة  1يعمل حتت رعاية اليونسكو .وأكد أن من شأن هذه العملية متكني املعهد من مواصلة أنشطته بنجاح
يف جمال التعليم والتدريب وبناء القدرات والبحث واالبتكار وأنه ينبغي أن تراعى يف هذه العملية ،حسبما جاء يف مداخالت
بعض الدول األعضاء يف دورة اجمللس التنفيذي التاسعة والتسعني بعد املائة ،املرونة اليت جيب أن تتوافر عند حتديد اآللية
املقبلة إلدارة املعهد.
 -52وقال املدير بالنيابة أيضا إن اسرتاتيجية معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه للفرتة  2020-2015هي
اسرتاتيجية مشرتكة بني التخصصات تقضي بالتعاون على حنو وثيق مع الربنامج اهليدرولوجي الدويل وبإقامة روابط مع برامج
دولية حكومية أخرى تابعة لليونسكو ،مثل برنامج املاب وبرنامج موست ،وأن االسرتاتيجية تتيح للمعهد توسيع نطاق
مسامهته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبيث ال تقتصر على اهلدف  ،6بل تشمل أيضا األهداف  2و 3و11
و 13و .15وأعلم املكتب يف هذا السياق مبشروعات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ املوجهة إىل الالجئني يف إندونيسيا
واملندرجة يف عملية سنداي ،وباتفاق أُبرم حديثا مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ( )FAOبشأن املعاجلة احملاسبي ة
يف جمال املياه .وشدد على أن معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه ُيتل موقعا ميكنه من التعاون مع كل أفراد أسرة
اليونسكو املعنية باملياه .وأخريا ،ذكر املدير بالنيابة أن  140طالبا من  35بلدا حصلوا على شهادات ماجستري من
املعهد يف عام .2016
 -53واقرتح نائب رئيس اجملموعة األوىل أن يساعد املكتب يف عملية التفاوض املذكورة آنفا .وذكر باجلهود اليت بُذلت
للتنسيق بني معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه والربنامج اهليدرولوجي الدويل يف عام  2014ودعا إىل إحياء هذه
اجلهود .واتفق مدير املعهد بالنيابة وأمانة الربنامج على أن اجلهتني ترغبان يف توطيد التعاون فيما بينهما وأفاد بأنه جيري
تكثيف األنشطة املشرتكة منذ استهالل عملية جتديد االتفاق يف عام  .2015وأوضحت األمانة أن مثة مشروعات مشرتكة
قيد التنفيذ وأنه عُقد اجتماع أول لتنسيق االتصاالت.
 5.3المركزان المقترح إنشاؤهما تحت رعاية اليونسكو
 -54أحاط املكتب علما بالتقرير املتعلق باملركزين املقرتح إنشاؤمها حتت رعاية اليونسكو (الربازيل والنمسا).
وقرر املكتب أنه يتعني إرسال ملفات كاملة إىل أمانة الربنامج حبلول  3أيار/مايو  2016كي يتسىن استعراض االقرتاحات
يف اجتماع يُعقد خارج إطار دوراته .وسيقرر املكتب عندئذ ما إذا كانت االقرتاحات َّ
ستقدم إىل جملس الربنامج يف دورته
الثانية والعشرين يف حزيران/يونيو  2016أم ال.
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 5.4البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية ()WWAP
 -55هنأ املكتب الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية على جناحه يف تدشني تقرير األمم املتحدة عن تنمية املوارد املائية يف
العامل ( )WWDRلعام  2016وأعرب عن تأييده لربنامج العمل املقبل للربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية.
 -56واعترب نائب رئيس اجملموعة األوىل أن العمل الذي يضطلع به برنامج مثل الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية ينبغي
أال يركز على إعداد التقارير ،بل على تقييم عدد من املسائل احملددة .وتتعلق املسألة األوىل بتوليف املعلومات من مصادر
أخرى ،وال سيما يف إطار مؤمتر األطراف يف اتفاقية تغري املناخ ،وأهداف التنمية املستدامة ،وعملية سنداي ،وما إىل ذلك.
أما املسألة الثانية ،فتتعلق بتنظيم العملية اخلاصة بالبيانات ليتسىن احلصول على التقييم املرجو .وردا على هذا التعليق ،أعلم
منسق الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية أعضاء املكتب بأنه مت تقليص أنشطة الربنامج العاملي املتعلقة بالبيانات واملؤشرات
بسبب القيود املالية ،ولكنه أوضح أنه تُبذل جهود يف الوقت الراهن لزيادة األنشطة عن طريق التماس التمويل الالزم من
جهات ماحنة حمتملة .وفيما خيص توليف املعلومات ،ذكر أن هدف الربنامج العاملي ال يتمثل يف نسخ تقارير شاملة عن
غايات اهلدف  6للتنمية املستدامة بل توليفها وإضافة قيمة إليها ،وإعداد توصيات بشأن السياسات مع الرتكيز على
الفروق يف الظروف االجتماعية واالقتصادية ملختلف البلدان املعنية .وسيتجاوز التقييم الروابط القائمة بني غايات اهلدف
 6وسيسرتعي االنتباه إىل األبعاد املرتبطة باملياه اليت تنطوي عليها أهداف أخرى للتنمية املستدامة ،ومنها اهلدفان املتعلقان
بتحسني الصحة واحلد من الفقر ،وهو أمر سيفضي إىل إتاحة تقرير مفيد .وختم رده مرحبا بفكرة تعزيز التعاون مع املنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية وغريها من وكاالت األمم املتحدة بشأن أنشطة تقييم البيانات.
 - 6العالقات مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية
 6.1التعاون مع منظومة األمم المتحدة بشأن مسائل المياه العذبة
 -57قدمت األمانة معلومات عن تعاون الربنامج اهليدرولوجي الدويل مع منظومة األمم املتحدة بشأن مسائل املياه العذبة،
مبا يف ذلك التعاون مع املنظومة عن طريق جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية ومع وكاالت وبرامج أخرى تابعة لألمم
املتحدة (مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ( ،)UNEPواللجنة االقتصادية ألوروبا
التابعة لألمم املتحدة ( ،)UNECEومنظمة األمم املتحدة للطفولة ( ،UNICEFاليونيسف) ،واملنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية) ،ومعلومات عن مسامهة الربنامج يف الربامج املشرتكة لألمم املتحدة على الصعيد القطري.
وأوصى املكتب بأن ميضي الربنامج اهليدرولوجي الدويل قدما يف تعزيز تعاونه مع منظومة األمم املتحدة بشأن مسائل املياه
العذبة يف اجملاالت اليت هي حمل اهتمام مشرتك.

IHP/Bur-LIII/3
Page 15

 6.2التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية
 -58أحاط املكتب علما بتقرير األمانة عن تعاون الربنامج اهليدرولوجي الدويل مع املنظمات الدولية احلكومية ،وال سيما
االحتاد األفريقي ،واجمللس الوزاري األفريقي املعين باملياه ( ،)AMCOWومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
( ،)OECDوعن اجلهود اليت بُذلت للتعاون مع املنظمات غري احلكومية ،مبا فيها االحتاد الدويل لصون الطبيعة (،)IUCN
والرابطة الدولية ألخصائيي اجليولوجيا املائية ( ،)IAHوالرابطة الدولية للعلوم اهليدرولوجية ( ،)IAHSواللجان املعنية بأحواض
األهنار.
وأحاط املكتب علما مع التقدير بالتعاون القائم مع برامج أخرى وأوصى بأن يعزز الربنامج اهليدرولوجي الدويل ما يربطه
من أنشطة تعاون وأوجه تآزر باملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية يف اجملاالت اليت هي حمل اهتمام مشرتك.
 6.3مساهمة البرنامج الهيدرولوجي الدولي في تقرير األمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم ()WWDR
 -59رحب املكتب مبسامهة الربنامج اهليدرولوجي الدويل وغريه من أفراد أسرة اليونسكو املعنية باملياه يف تقرير األمم
املتحدة عن تنمية املوارد املائية يف العامل.
 6.4دور البرنامج الهيدرولوجي الدولي في العقد الدولي للعمل  -الماء من أجل الحياة ()2005-2015
 -60أحاط املكتب علما بدور الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف العقد الدويل للعمل  -املاء من أجل احلياة (2005-
 )2015وأعرب عن تقديره للعمل الذي اضطلعت به األمانة يف هذا الصدد.
 6.5دور البرنامج الهيدرولوجي الدولي في أحداث دولية رئيسية
 -61أعرب املكتب عن تقديره لألمانة للدور الذي اضطلع به الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف عدد من األحداث الدولية
الرئيسية.
 6.6دور البرنامج الهيدرولوجي الدولي في الخطط الدولية المرتبطة بعمله
 -62نوه املكتب مبشاركة الربنامج اهليدرولوجي الدويل ودوره النشطني يف العدد املتزايد للخطط الدولية ،مبا يف ذلك
مسامهته يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة املدرجة فيها عن طريق تنظيم حلقات عمل
دولية بشأن "علوم االستدامة" ،والندوة اليت تناولت موضوع رصد جودة املياه يف إطار أهدف التنمية املستدامة واليت نظمتها
املبادرة الدولية بشأن جودة املياه ( )IIWQالتابعة لربنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل ،ومسامهة الربنامج يف إطار سنداي
للحد من خماطر الكوارث من خالل جلسة متحورت حول اإلدارة املتكاملة للموارد املائية ( )IWRMوتوقيع اتفاق شراكة
سنداي بني االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ( )ISDRواالحتاد الدويل لالنزالقات األرضية ( )ICLمن أجل احلد من
خماطر كوارث االنزالقات األرضية.
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وأوصى املكتب األمانة بإعطاء األولوية ملسامهة الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف تنفيذ بنود اخلطط الدولية األكثر ارتباطا بعمله.
 - 7أنشطة البرنامج الهيدرولوجي الدولي فيما يخص تحقيق الهدف  6للتنمية المستدامة المتعلق بالمياه وخدمات
الصرف الصحي ورصده
 -63أعرب املكتب عن تقديره لدور اليونسكو والربنامج اهليدرولوجي الدويل يف حتقيق اهلدف  6للتنمية املستدامة وطلب
من األمانة أن تواصل مشاركتها النشطة يف املبادرة العاملية املوسعة املعنية برصد املياه ( )GEMIيف إطار جلنة األمم املتحدة
املعنية باملوارد املائية.
 -64واستُنتج أن الدورة الثانية والعشرين جمللس الربنامج اهليدرولوجي الدويل تقدم فرصة إىل الدول األعضاء ملناقشة الطريقة
اليت ميكن للربنامج من خالهلا أن يسهم على أفضل وجه يف حتقيق اهلدف  6للتنمية املستدامة .وحتدث أحد املراقبني ،وهو
مدير املركز الدويل للموارد املائية والتغري العاملي من الفئة  2الذي يعمل حتت رعاية اليونسكو ،عن جتربته يف وضع منهجية
لقياس املؤشر  6.3.2اخلاص باهلدف  6للتنمية املستدامة .ورحب املكتب هبذه املناقشة وذكر أن جلنة األمم املتحدة
املعنية باملوارد املائية تتوىل توجيه العملية اخلاصة هبدف التنمية املستدامة املتعلق باملياه وأن الدول األعضاء تتخذ القرارات
املتعلقة هبذه العملية وما يتصل هبا من أنشطة.
وطلب املكتب أن تعد األمانة وثيقة تتضمن معلومات أساسية عن أنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل املتعلقة باهلدف 6
للتنمية املستدامة وأن تقدم هذه الوثيقة يف الدورة الثانية والعشرين جمللس الربنامج بغية احلصول على وجهات نظر الدول
األعضاء بشأن أفضل السبل لدعم البلدان وبناء قدراهتا يف جمال مجع البيانات ورصد مؤشرات اهلدف  6للتنمية املستدامة.
 - 8األعمال التحضيرية للدورة الثانية والعشرين للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
 8.1إقرار جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية والعشرين للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
 -65أحاط املكتب علما جبدول األعمال املؤقت الذي قدم فيما خيص الدورة الثانية والعشرين جمللس الربنامج اهليدرولوجي
الدويل (.)IHP/IC-XXII/1 Prov.
 -66وطلب املكتب من األمانة ما يلي:
(أ)

1

دراسة البند الفرعي  4.3بشأن "التقرير عن املشاورة املتعلقة بتحديث النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس
الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل" يف بداية دورة اجمللس وقبل انتخاب الرئيس اجلديد ونوابه1؛

نظرا إىل أن األنظمة الداخلية للهيئات اإلدارية جيب أن حتظى مبوافقة اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام ،فإن العملية لن تطبَّق فعليا قبل الدورة الثالثة
والعشرين جمللس الربنامج اهليدرولوجي الدويل حىت لو متت املوافقة عليها يف دورة اجمللس الثانية والعشرين.
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(ب) شطب البند الفرعي  4.4بشأن "التقرير عن املشاورة املتعلقة بإنشاء فريق دويل حكومي يعىن باملياه" من جدول
األعمال؛
(ج ) توزيع جدول أعمال مؤقت يتضمن التعديلني املذكورين أعاله.
 8.2ندوة كوفاكس الثانية عشرة
 -67أحاط املكتب علما بتقرير األمانة عن األعمال التحضريية لندوة كوفاكس الثانية عشرة اليت ستتناول موضوع "مسامهة
اهليدرولوجيا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملياه :املعارف والبيانات واملؤشرات واألدوات واالبتكار".
 -68وسلط السيد كريستوف كودينيك ،األمني العام للرابطة الدولية للعلوم اهليدرولوجية ،الضوء على التعاون القائم مع
الربنامج اهليدرولوجي الدويل بشأن سلسلة ندوات كوفاكس ،وأعلم املكتب بأنه سيتم إصدار كتاب إلكرتوين عن ندوة
كوفاكس الثانية عشرة يتضمن مسامهات من مجيع املتحدثني الرئيسيني فضال عن جمموعة خمتارة من امللصقات.
 - 9مسائل أخرى
 -69كانت للسيد بيار-أالن روش ،مدير جملس املياه العاملي ورئيس الرابطة الفرنسية العلمية والتقنية للمياه والبيئة
( ،)ASTEEمداخلة أعلم فيها املكتب بأنه سيُعاد تفعيل اللجنة الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف فرنسا يف إطار
الشراكة الفرنسية للمياه اليت تشمل جهات معنية بأنشطة املياه الدولية ،مبا يف ذلك عدد من الوزارات واملشغلني واألكادمييني
والشركات اخلاصة واملنظمات الشعبية .وأضاف أن من املقرر عقد اجتماع بني اجلهات املعنية الفرنسية يف  26نيسان/أبريل
 2016متهيدا لتفعيل اللجنة الوطنية اجلديدة للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف فرنسا.
 -70ورحب رئيس املكتب بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف فرنسا وبالتطورات اإلجيابية املتعلقة
باالجتماع ،وأعرب عن تقديره جلميع أعضاء املكتب واملراقبني وأمانة الربنامج.
 -71وأعلم رئيس اجملموعة اخلامسة (أ) املشاركني بأن حكومة كوت ديفوار تنظم باالشرتاك مع اليونسكو االجتماع األول
خلرباء اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مراجعة معايري اهليدرولوجيا املتبعة يف أفريقيا الغربية والوسطى .وأوضح
أن هذا االجتماع هو جزء من عملية تنفيذ املوضوع  1يف املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل وسيُعقد يف
يومي  2و 3حزيران/يونيو .2016
أبيدجان ،بكوت ديفوار ،يف َ
 -10اعتماد التقرير الختامي
 -72استعرض املكتب واملراقبون مشروع التقرير وعلقوا عليه .واعتمد املكتب بعد ذلك التقرير املنقح الذي روعيت فيه
التعليقات اليت قدمها أعضاؤه.
 -11اختتام الدورة
 -73شكر نائب رئيس اجملموعة الرابعة املكتب واملراقبني واألمانة على هذه الدورة البناءة بالنيابة عن الرئيس ،مث اختتم
الدورة الثالثة واخلمسني ملكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف الساعة  17:30من يوم  20نيسان/أبريل .2016
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الملحق األول
القرارات
البند الفرعي ورقم الفقرة

القرار المتخذ  /التدابير المطلوبة

البند الفرعي ( 3.1الفقرة )7

طلب املكتب أن تدرج األمانة يف جدول أعمال االجتماع املقبل جمللس الربنامج اهليدرولوجي الدويل
بندا يتعلق مبتابعة تطبيق التوصيات املقدمة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ،الوارد يف الوثيقة
38م ،23/من أجل حتسني إدارة الربنامج اهليدرولوجي الدويل بتدابري عملية ،وتقدمي معلومات عن
اقرتاحات مراجع احلسابات اخلارجي إىل رئيس فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة والتابع
للمؤمتر العام.

البند الفرعي ( 3.2الفقرة )8

طلب املكتب أن تعاجل األمانة مجيع التوصيات اليت قدمها مراجع احلسابات اخلارجي بشأن إدارة
الربنامج اهليدرولوجي الدويل بالطريقة املناسبة ومبا ينطبق على الربنامج ،يف إطار ختطيط الدورة الثانية
والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج.

البند الفرعي ( 3.3الفقرة )13

طلب املكتب من األمانة ما يلي:
(أ) توزيع اقرتاحات لتحسني النظام الداخلي جمللس الربنامج قبل الدورة الثانية والعشرين للمجلس
وقبل انتخاب األعضاء اجلدد؛
(ب) تقدمي مشروع النظام األساسي والنظام الداخلي جمللس الربنامج مع مراعاة االقرتاحات اليت
تشمل خيار عقد اجتماعات املكتب و/أو اجمللس يف أمكان غري مقر اليونسكو بباريس.

البند الفرعي ( 3.4الفقرة )15

قرر أعضاء املكتب أنه ينبغي للربنامج اهليدرولوجي الدويل السعي إىل االنضمام إىل جمموعة "أصدقاء
الفريق الرفيع املستوى املعين باملياه" باتباع اآلليات املناسبة عند استكماهلا .وطلب املكتب من األمانة
أن تقدم إىل جملس الربنامج يف دورته الثانية والعشرين اقرتاحا بشأن خيار انضمام الربنامج إىل جمموعة
"أصدقاء الفريق الرفيع املستوى املعين باملياه" ملناقشته.

البند الفرعي ( 3.5الفقرة )18

طلب املكتب من اللجنة املالية أن تدعم اجلهود اليت تبذهلا األمانة جلمع األموال.

البند الفرعي ( 3.6الفقرة )30

طلب املكتب من األمانة ما يلي:
(أ) تقدمي بند خاص جبدول األعمال إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين ملناقشته ،على أن يغطي
هذا البند ما يلي:
( )1فهرس يعدد املشروعات الطليعية الناجحة للربنامج ،بوصفه أداة جلمع األموال :ينبغي
أن يتضمن الفهرس حملة موجزة عن النتائج املوفقة ملشروعات الربنامج الطليعية
وما تستلزمه هذه املشروعات من متويل (من الربنامج العادي واملصادر الطوعية)
لتحقيق أولويات الربنامج؛
(" )2خمطط نريويب" الذي قد يشمل مشروع خطة متويل شاملة؛
(ب) تقدمي مشروع منهجية لتقييم املبادرات والربامج الطليعية للربنامج اهليدرولوجي الدويل وغريها
من األنشطة إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين ملناقشته.
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البند الفرعي ( 3.7الفقرة )32

(أ) شجع املكتب األمانة على تنفيذ اسرتاتيجية التواصل واإلعالم اليت تشاركت اللجنة واألمانة
يف إعدادها.
(ب) طلب املكتب من األمانة أن تعزز االتصاالت املباشرة مع الوفود الدائمة عن طريق تزويدها
بأحدث املعلومات عن أنشطة الربنامج ،وحتسني االتصاالت اليت جتريها اللجان الوطنية
للربنامج وتلك اليت ُجترى مع هذه اللجان يف إطار الدورة الثانية والعشرين جمللس الربنامج،
وتسليط املزيد من األضواء على نطاق اخلدمات اليت تقدمها األمانة.
(ج ) قرر املكتب أيضا اإلبقاء على اللجنة املعنية بالتواصل واإلعالم ومتكينها من االضطالع بعملها
على حنو أفضل ،على أن تدعم اللجنة األمانة يف العملية املذكورة أعاله.

البند الفرعي ( 4.1الفقرة )37

طلب املكتب أن تعد األمانة وثيقة مهام فريق العمل اخلاص املعين باملياه واملدن الكربى ،وهو فريق
سيُنشأ يف عام  2016حتت رعاية برنامج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل من أجل الوفاء بالشروط
األولية إلنشاء برنامج التعاون الدويل بشأن املياه واملدن الكربى ،وأن تقدم هذه الوثيقة إىل اجمللس يف
دورته الثانية والعشرين للموافقة عليها.

البند الفرعي ( 4.2الفقرة )40

قرر املكتب إعادة تفعيل فريق العمل الذي كلف بإعداد إطار التقييم ،مثلما ورد يف القرار
(أنشئ يف الدورة احلادية والعشرين جمللس الربنامج) وطلب أن تيسر األمانة هذه العملية وأن توايف
اجمللس مبعلومات عن هذا املوضوع يف دورته الثانية والعشرين.

البند الفرعي ( 4.3الفقرة )41

طلب املكتب أن تقرتح األمانة بندا خاصا جبدول األعمال كي ينظر فيه جملس الربنامج يف دورته
الثانية والعشرين لتقدمي نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام  2015فيما خيص اللجان
الوطنية للربنامج ،وأن تقدم توصيات للموفقة عليها إذا اقتضى األمر ذلك.

البند الفرعي ( 5.1الفقرة )48

قرر املكتب تقدمي توصية تقضي بأن ينشئ اجمللس جلنة خمصصة لشبكة مراكز الفئة  2بغية دعم
الدول األعضاء يف تقييم املراكز اجلديدة املقرتحة استنادا إىل معلومات اسرتاتيجية وشاملة عن األماكن
اليت ينبغي أن تنشأ فيها مراكز جديدة ويف تقييم مسامهة املراكز القائمة يف حتقيق أولويات الربنامج
اهليدرولوجي الدويل .وطُلب أن تقدم اللجنة نتائجها إىل مكتب الربنامج وجملسه ،وكذلك إىل اجمللس
التنفيذي إلطالع الدول األعضاء على هذه النتائج.

البند الفرعي ( 5.3الفقرة )52

قرر املكتب أنه يتعني إرسال ملفات كاملة إىل أمانة الربنامج حبلول  3أيار/مايو  2016كي يتسىن
استعراض االقرتاحات يف اجتماع يُعقد خارج إطار دوراته .وسيقرر املكتب عندئذ ما إذا كانت
االقرتاحات ستقدَّم إىل جملس الربنامج يف دورته الثانية والعشرين يف حزيران/يونيو  2016أم ال.

البند الفرعي ( 6.1الفقرة )55

أوصى املكتب بأن ميضي الربنامج اهليدرولوجي الدويل قدما يف تعزيز تعاونه مع منظومة األمم املتحدة
بشأن مسائل املياه العذبة يف اجملاالت اليت هي حمل اهتمام مشرتك.

البند الفرعي ( 6.2الفقرة )56

أحاط املكتب علما مع التقدير بالتعاون القائم مع برامج أخرى وأوصى بأن يعزز الربنامج اهليدرولوجي
الدويل ما يربطه من أنشطة تعاون وأوجه تآزر باملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية
يف اجملاالت اليت هي حمل اهتمام مشرتك.

البند الفرعي ( 6.6الفقرة )60

أوصى املكتب األمانة بإعطاء األولوية ملسامهة الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف تنفيذ بنود اخلطط
الدولية األكثر ارتباطا بعمله.

XXI-8
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البند ( 7الفقرة )62

طلب املكتب أن تعد األمانة وثيقة تتضمن معلومات أساسية عن أنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل
املتعلقة باهلدف  6للتنمية املستدامة وأن تقدم هذه الوثيقة يف الدورة الثانية والعشرين جمللس الربنامج
بغية احلصول على وجهات نظر الدول األعضاء بشأن أفضل السبل لدعم البلدان وبناء قدراهتا يف
جمال مجع البيانات ورصد مؤشرات اهلدف  6للتنمية املستدامة.

البند ( 8الفقرة )63

طلب املكتب من األمانة ما يلي:
(أ) دراسة البند الفرعي  4.3بشأن "التقرير عن املشاورة املتعلقة بتحديث النظام األساسي والنظام
الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل" يف بداية دورة اجمللس وقبل
انتخاب الرئيس اجلديد ونوابه2؛
(ب) شطب البند الفرعي  4.4بشأن "التقرير عن املشاورة املتعلقة بإنشاء فريق دويل حكومي يعىن
باملياه" من جدول األعمال؛
(ج ) توزيع جدول أعمال مؤقت يتضمن التعديلني املذكورين أعاله.

2

نظرا إىل أن األنظمة الداخلية للهيئات اإلدارية جيب أن حتظى مبوافقة اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام ،فإن العملية لن تطبَّق فعليا قبل الدورة الثالثة
والعشرين جمللس الربنامج اهليدرولوجي الدويل حىت لو متت املوافقة عليها يف دورة اجمللس الثانية والعشرين.
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الملحق الثاني
جدول األعمال
 - 1افتتاح الدورة
 - 2اعتماد جدول األعمال
 - 3التطورات املؤسسية يف اليونسكو
دورت اجمللس التنفيذي السابعة والتسعني
 3.1التطورات يف قطاع العلوم الطبيعية وقسم علوم املياه بعد انعقاد َ
بعد املائة والثامنة والتسعني بعد املائة والدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام ،مبا يف ذلك الربنامج وامليزانية
لعامي 38( 2017-2016م)5/
 3.2املراجعة اخلاصة بإدارة الربنامج اهليدرولوجي الدويل
 3.3تقرير عن املشاورة املتعلقة بتحديث النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج
اهليدرولوجي الدويل
 3.4تقرير عن املشاورة املتعلقة بإنشاء فريق دويل حكومي يعىن باملياه
 3.5األنشطة اخلارجة عن امليزانية ذات الصلة بالربنامج اهليدرولوجي الدويل
 3.6تقرير اللجنة املالية للربنامج اهليدرولوجي الدويل
 3.7تقرير جلنة الربنامج اهليدرولوجي الدويل املعنية بالتواصل واإلعالم
 3.8تقرير عن االحتفال بذكرى مرور مخسني عاما على إنشاء برامج اليونسكو املتعلقة باملياه
 - 4تنفيذ الربنامج
 4.1تنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل
 4.2تقرير عن تنفيذ القرارات اليت اعتمدها كل من اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف
دورته احلادية والعشرين ومكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته الثانية واخلمسني
 4.3متابعة التقييم اخلارجي للمرحلة السابعة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل ،مبا يف ذلك التقرير عن الدراسة
االستقصائية املتعلقة باللجان الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويل
 4.4تقرير عن متابعة املراجعة اخلاصة بقطاع العلوم الطبيعية
 4.5التعاون مع برامج اليونسكو األخرى
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 - 5أسرة اليونسكو املعنية باملياه
 5.1وضع أسرة اليونسكو املعنية باملياه وعملها
 5.2معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه (الفئة )1
 5.3املركزان املقرتح إنشاؤمها حتت رعاية اليونسكو
 5.4الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية
 - 6العالقات مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية
 6.1التعاون مع منظومة األمم املتحدة بشأن مسائل املياه العذبة
 6.2التعاون مع املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية
 6.3مسامهة الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف تقرير األمم املتحدة عن تنمية املوارد املائية يف العامل
 6.4دور الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف العقد الدويل للعمل  -املاء من أجل احلياة ()2005-2015
 6.5دور الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف أحداث دولية رئيسية
 6.6دور الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف اخلطط الدولية املرتبطة بعمله
 - 7أنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل فيما خيص حتقيق اهلدف  6للتنمية املستدامة املتعلق باملياه وخدمات
الصرف الصحي ورصده
 - 8األعمال التحضريية للدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل
 8.1إقرار جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي
الدويل
 -8.2ندوة كوفاكس الثانية عشرة
 8.3مسائل أخرى متعلقة باجمللس
 -9مسائل أخرى
 -10اعتماد التقرير اخلتامي
 -11اختتام الدورة
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الملحق الرابع
قائمة الوثائق
وثائق العمل
رمز الوثيقة

(…)IHP/Bur-LIII/
1 Prov.
2 Prov.
3 Prov.
4 Prov.
5 Prov.
6
7
8
9
10

بند جدول
العنوان
األعمال
2
جدول األعمال املؤقت
2
اجلدول الزمين املؤقت
10 - 1
التقرير اخلتامي املؤقت
2
القائمة المؤقتة للوثائق (هذه الوثيقة)
2
القائمة املؤقتة للمشاركني
3
التطورات املؤسسية يف اليونسكو
4
تنفيذ الربنامج
5
أسرة اليونسكو املعنية باملياه
6
العالقات مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية
7
أنشطة الربنامج اهليدرولوجي الدويل فيما خيص حتقيق اهلدف  6للتنمية املستدامة
املتعلق باملياه وخدمات الصرف الصحي ورصده

الوثائق المرجعية
(متاحة على اإلنرتنت فقط)
رمز الوثيقة

IHP/IC-XXI/3

IHP/Bur-LI/3

IHP/Bur/TechnicalMeeting/2014/3

IHP/Bur-LII/3

37م4/

العنوان

بند جدول
األعمال

التقرير اخلتامي للدورة احلادية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي
الدويل (باريس 20-18 ،حزيران/يونيو )2014

-

التقرير اخلتامي للدورة احلادية واخلمسني ملكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل (باريس،
 20حزيران/يونيو )2014

-

التقرير اخلتامي لالجتماع التقين ألعضاء مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل (مرييدا،
املكسيك 14-13 ،تشرين الثاين/نوفمرب )2014

-

التقرير اخلتامي للدورة الثانية واخلمسني ملكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل (باريس،
 2-1حزيران/يونيو )2015

-

االسرتاتيجية املتوسطة األجل2021-2014 ،

3
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رمز الوثيقة

العنوان

37م5/

الربنامج وامليزانية املعتمدان2017-2014 ،

3

38م5/

الربنامج وامليزانية لعامي 38( 2017-2016م)5/

3

النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل

3

النظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل

3

مشروع اسرتاتيجية التواصل واإلعالم املقرتحة للربنامج اهليدرولوجي الدويل

3

"الفريق املقرتح إنشاؤه يف إطار الربنامج اهليدرولوجي الدويل ملعاجلة مستقبل املوارد املائية
واستدامتها"  -اقرتاح قدمه رئيس اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل
(املكسيك)  -النسختان اإلجنليزية واإلسبانية

3

املشاورة املتعلقة بتحديث النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي
للربنامج اهليدرولوجي الدويل  -نتائج الدورة الثانية واخلمسني ملكتب الربنامج (2-1
حزيران/يونيو )2015

3

املشاورة املتعلقة بتحديث النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي
للربنامج اهليدرولوجي الدويل  -نتائج املشاورة املتعلقة بتمديد مدة عضوية رئيس جملس
الربنامج ونوابه

3

نتائج املشاورة املتعلقة بإنشاء فريق دويل حكومي يعىن باملياه

3

فريق العمل اخلاص املعين باملياه واملدن الكربى والتابع لربنامج اليونسكو اهليدرولوجي
الدويل  -مشروع وثيقة مهام الفريق

4

إعالن املؤمتر الدويل املعنون "املياه واملدن الكربى والتحوالت العاملية"

4

تقييم املرحلة السابعة ( )2008-2013من الربنامج اهليدرولوجي الدويل

4

IOS/AUD/2015/06

املراجعة اخلاصة بقطاع العلوم الطبيعية

4

37م 18/اجلزء األول

تعديل االسرتاتيجية املتكاملة والشاملة اخلاصة باملعاهد واملراكز من الفئة 2

5

جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج
اهليدرولوجي الدويل

7

معايري القبول واملبادئ التوجيهية والنظام اخلاص بإعداد ودراسة مشروعات القرارات يف اجمللس
الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل (نسخة منقحة 5 ،حزيران/يونيو )2009

7
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IHP/Bur-LII/Ref 1
IHP/Bur-LII/Ref 2

IHP/Bur-LIII/Ref 1

IHP/Bur-LIII/Ref 2

IHP/Bur-LIII/Ref 3
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IHP/Bur-LIII/Ref 5
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الملحق الخامس
مسرد المختصرات والمصطلحات الخاصة المستخدمة في هذا التقرير
Association Recherche Collectivités dans le domaine de l'EAU

ARCEAU

African Ministers’ Council on Water

AMCOW

رابطة حبوث الوحدات اإلقليمية احمللية بشأن املياه
اجمللس الوزاري األفريقي املعين باملياه

Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (Association of
Professionals for Water and the Environment)

ASTEE

Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (National
Association of Water and Sanitation Utilities of Mexico)

ANEAS

الرابطة العلمية والتقنية للمياه والبيئة

الرابطة الوطنية للمياه واملرافق الصحية يف املكسيك

World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology

اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية

Ecohydrology, Water Quality and Water Education

اهليدرولوجيا اإليكولوجية وجودة املياه والتعليم

European Union

االحتاد األورويب

Comisión Nacional del Agua (National Water Commission of Mexico)

اللجنة الوطنية للمياه يف املكسيك

Conference of the Parties

مؤمتر األطراف

Food and Agriculture Organisation of the United Nations

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

General Conference

Global Environment Facility

Global Environment Monitoring Initiative

High-Level Panel on Water

Headquarters

International Association of Hydrogeologists

املؤمتر العام
مرفق البيئة العاملية
املبادرة العاملية املعنية برصد البيئة
الفريق الرفيع املستوى املعين باملياه
املقر
الرابطة الدولية ألخصائيي اجليولوجيا املائية

COMEST

EQE

EU

CONAGUA

COP

FAO

GC

GEF

GEMI

HLPW

HQ

IAH
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International Association of Hydrological Sciences

الرابطة الدولية للعلوم اهليدرولوجية

International Consortium on Landslides

االحتاد الدويل لالنزالقات األرضية

Intergovernmental Council

اجمللس الدويل احلكومي

International Geoscience Programme

الربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية

International Hydrological Programme

الربنامج اهليدرولوجي الدويل

IAHS

ICL

IGC

IGCP

IHP

Seventh Phase of the International Hydrological Programme (2008-2013)

IHP-VII

Eighth Phase of the International Hydrological Programme (2014-2019)

IHP-VIII

)2008-2013( املرحلة السابعة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل
)2014-2019( املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل

International Initiative on Water Quality

املبادرة الدولية بشأن جودة املياه

Intergovernmental Oceanographic Commission

International Strategy for Disaster Reduction

اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات
االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث

International Union for Conservation of Nature

االحتاد الدويل لصون الطبيعة

Integrated Water Resources Management

Man and the Biosphere Programme

Management of Social Transformation

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية
)برنامج اإلنسان واحمليط احليوي (املاب
)إدارة التحوالت االجتماعية (موست

IIWQ

IOC

ISDR

IUCN

IWRM

MAB

MOST

Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD

From Potential Conflict to Cooperation Potential programme

PCCP

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

"برنامج "من احتماالت النزاع إىل إمكانيات التعاون

Sustainable Development Goal

Secretary General

Terms of reference

هدف من أهداف التنمية املستدامة
األمني العام
مهام

SDG

SG

ToR
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United Nations

األمم املتحدة

United Nations Department for Economic and Social Affairs

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة

United Nations Economic Commission for Europe

اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة

United Nations Environment Programme

برنامج األمم املتحدة للبيئة

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو

UNESCO-IHE Institute for Water Education

United Nations General Assembly

United Nations Children's Fund

University Twinning and Networking Programme

World Bank

World’s Large Rivers Initiative

World Meteorological Organization

UN World Water Assessment Programme

World Water Development Report

معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه
اجلمعية العامة لألمم املتحدة
)منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف
برنامج توأمة اجلامعات وربطها الشبكي
البنك الدويل
املبادرة املتعلقة باألهنار الكبرية يف العامل
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
برنامج األمم املتحدة العاملي لتقييم املوارد املائية
التقرير عن تنمية املوارد املائية يف العامل

UN

UNDESA

UNECE

UNEP

UNESCO

UNESCO-IHE

UNGA

UNICEF

UNITWIN

WB

WLRI

WMO

WWAP

WWDR
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