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افتتاح الدورة
 - 1عُقدت الدورة الرابعة واخلمسون ملكتب اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف مقر اليونسكو
بباريس يف  17حزيران/يونيو  ،2016بعد اختتام الدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج
اهليدرولوجي الدويل مبدينة باريس يف فرنسا .وحضر اجتماع املكتب رئيس اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي
الدويل السيد أندراس سوسويل  -ناجي (اجملر ،اجملموعة الثانية  -أوروبا الشرقية والوسطى) ،ونواب الرئيس التالية أمساؤهم:
السيد هيلموت هابرساك (النمسا ،اجملموعة األوىل  -أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) ،والسيد ياسوتو تاشيكاوا (اليابان،
اجملموعة الرابعة  -آسيا واحمليط اهلادي) ،والسيد جاي شيخ بيكايا (السنغال ،اجملموعة اخلامسة (أ)  -أفريقيا) ،والسيد
حممود أبو زيد (مصر ،اجملموعة اخلامسة (ب)  -الدول العربية) .ومل يتمكن السيد ديفيد كورنفيلد فيدرمان (املكسيك،
اجملموعة الثالثة  -أمريكا الالتينية والكارييب) من احلضور بسبب حدث مفاجئ ،فطلب من السيد فيكتور بورجيت (من
اللجنة الوطنية املكسيكية للربنامج اهليدرولوجي الدويل) أن حييط علما باملناقشات وأن يطلعه على النتائج وعلى تدابري
املتابعة .وترد قائمة املشاركني يف االجتماع يف امللحق الثاين.
 - 2وافتتح رئيس اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل السيد سوسويل  -ناجي االجتماع بكلمة رحب
فيها باملشاركني.
اعتماد جدول األعمال
 - 3اعتمد املكتب جدول األعمال (امللحق األول) عقب انتهاء رئيس اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي
الدويل من إلقاء كلمته اليت رحب فيها باملشاركني يف االجتماع.
تقييم الدورة الثانية والعشرين للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
 - 4أعرب املكتب لألمانة عن تقديره لتنظيمها لدورة اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل ،ووافق
األمانة يف رأيها بشأن ضرورة حتسني بعض اجلوانب التنظيمية املتعلقة بإعداد الوثائق وترمجتها وجتهيز قاعة االجتماع
وتوفري الرتمجة الفورية ،وكذلك ضرورة حتسني إجراءات إعداد مشروعات القرارات وتقدميها وعرضها واعتمادها أثناء
اجللسة العامة على وجه اخلصوص.
 - 5وشدد الرئيس على أمهية إعداد خطة عمل ملتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات اليت اعتمدها اجمللس الدويل احلكومي
للربنامج اهليدرولوجي الدويل .وطلب الرئيس من األمانة العمل عن كثب مع الدول األعضاء عن طريق اللجان الوطنية
للربنامج اهليدرولوجي الدويل ،نظرا لكون أفريقيا إحدى األولويتني العامتني لليونسكو ونظرا للموارد املالية والبشرية
احملدودة.
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 - 6ودعا الرئيس نوابه واألمانة إىل تعزيز التواصل على الصعيد اإلقليمي عن طريق تنظيم اجتماعات يف مناطقهم
خالل السنتني القادمتني يف إطار متابعة نتائج الدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي
الدويل واإلعداد لدورة اجمللس املقبلة .ويف هذا الصدد ،أعلم نائب الرئيس عن اجملموعة األوىل اجملتمعني باعتزام اجملموعة
تنظيم اجتماع إقليمي مبدينة بريوجيا يف إيطاليا يف عام .2017
 - 7وأشار الرئيس على وجه اخلصوص إىل املشاورات اليت طلبت الدول األعضاء إجراءها بشأن النظام األساسي
والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل الفتا األنظار إىل أمهية إجراء مشاورات شاملة
تضم كل الدول األعضاء يف اليونسكو .وأوصى بالشروع يف املشاورات يف أقرب وقت ممكن للتمكن من إدراج هذا البند
يف جدول أعمال دورة املكتب املقبلة اليت ستُعقد يف عام .2017
 - 8واقرتح الرئيس جدوال زمنيا مؤقتا الجتماعات املكتب وللمشاورات بشأن النظام األساسي والنظام الداخلي
دورَت املكتب املقبلتني يف حزيران/يونيو
للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل .وأفاد بأنه ميكن عقد ي
 2017وشباط/فرباير  ،2018إذ ستُعقد الدورة املقبلة للمجلس يف حزيران/يونيو 2018؛ وميكن تضمني الدورة

اخلامسة واخلمسني للمكتب (حزيران/يونيو  )2017مناقشات بشأن نتائج املشاورات اخلاصة بالنظام األساسي والنظام
الداخلي للمجلس الدويل احلكومي؛ وإرسال النتائج الرئيسية وقرارات املكتب إىل الدول األعضاء يف النصف الثاين من
عام .2017
 - 9وارتأى الرئيس مع ذلك أنه ينبغي ألعضاء املكتب أن يتابعوا تنفيذ القرارات اليت اعتمدها اجمللس عن كثب عن
طريق االستعانة بتكنولوجيات االتصاالت املتاحة ،ومنها برنامج "سكايب" على سبيل املثال ،من أجل التنسيق
فيما بينهم ومع األمانة بانتظام .ووافق أعضاء املكتب الرئيس يف هذا الرأي.
 -10واسرتعى الرئيس االنتباه إىل وجوب قيام املؤمتر العام لليونسكو إبان دورته املقبلة بانتخاب مدير عام جديد
للمنظمة .وناشد املكتب واألمانة السعي إىل ضمان إبقاء قضايا املياه ضمن أولويات اليونسكو.
االجتماع المقبل للمكتب
 -11وافق املكتب ،بناء على اقرتاح الرئيس ،على عقد دورته املقبلة يف مقر اليونسكو يف حزيران/يونيو .2017
مسائل أخرى
 -12مل يناقش املكتب مسائل أخرى.
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اختتام الدورة
 -13شكر الرئيس أعضاء املكتب على تعاوهنم وعلى جهودهم البناءة ،كما شكر األمانة على عملها املتميز .وشدد
الرئيس على ضرورة التواصل الدائم فيما بني أعضاء املكتب وضرورة مواصلتهم العمل معا خالل الفرتات الفاصلة بني
الدورات من أجل االضطالع مبسؤوليتهم الكبرية املتمثلة يف توفري الدعم الالزم للدول األعضاء وحتقيق أهداف الربنامج
اهليدرولوجي الدويل .واختتم الرئيس بعد ذلك الدورة الرابعة واخلمسني ملكتب اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي
الدويل.
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