
  

IHP/IC-XXII/6 
 ٢٠١٦ أيار/مايو ٢٧باريس، 

  األصل: إجنليزي

 

 البرنامج الهيدرولوجي الدولي

 للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويلالدورة الثانية والعشرون 
 )٢٠١٦حزيران/يونيو  ١٧-١٣(باريس، 

 اليونسكو في المؤسسية التطورات

 

 البرنامج
الھیدرولوجي 

 الدولي

 
 

 املؤقت عمالاأل جدول من ٤,٨و ،٤,٦و ،٤,٥و ،٤,٤و ،٤,٢ البنود

 الملخص

 اللجنة من املقدم واالقرتاح )٢( اجمللس، على املقرتحة القرارات )١( يلي: ما على الوثيقة هذه حتتوي
 .الربنامج بشأن قرار مبشروع يتعلق فيما الدويل اهليدرولوجي للربنامج املالية

 يلي: مبا القيام يف اجمللس يرغب قد املقرتحة: القرارات

 عليها واملوافقة اخلارجي املراجع اقرتحها اليت التغيريات يف النظر •
 املفتوح العمل يقفر  رئيس إىل عليها املوافق التغيريات بشأن تقرير تقدمي األمانة من الطلب •

 العضوية
 اهليدرولوجي نامجللرب  الداخلي والنظام األساسي النظام على إدخاهلا املقرتح التغيريات يف النظر •

 عليه قةللمواف قرار مشروع إعداد القرارات صياغة جلنة من والطلب عليها واملوافقة الدويل
 أنو  باملياه معين يحكوم يلو د خرباء فريق بإنشاء يتعلق فيما املشاورات تائجبن علماً  حييط أن •

 املستوى الرفيع رباءاخل فريقل صديقاً  بوصفه تهحال على الرمسي الطابع إضفاء األمانة من يطلب
 مماثلة بادراتم يف بنشاط واملشاركة هذه ةاملبذول دو اجله لدعم وذلك وأعضائه باملياه املعين

 .االقتضاء حسب
 األول. مللحقا يف الوارد الدويل اهليدرولوجي الربنامج متويل بشأن القرار مشروع يف النظر •
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 األعمال) جدول من ٤,٢ (البند الدولي الهيدرولوجي البرنامج بإدارة الخاصة مراجعةال

 واللجان الربامج بإدارة االرتقاء ضرورة ٢٠١٣ الثاين/نوفمرب تشرين يف لليونسكو والثالثون السابع العام املؤمتر أقر - ١
 اليونسكو وانبج مجيع شمللي املوسعة لإلدارة دقيق استعراض راءإج وقرر األمثل، احلد إىل احلكومية الدولية واالتفاقيات

 واهليئات واللجان امجالرب  ومن اإلدارية اهليئات مجيع من وطُلب املرفقة. والكيانات والربامج الصناديق ومجيع نفسها واملنظمة
 املهام ألداء به تضطلع الذي للعمل العامة اجلدوى يشمل ذايت تقييم إجراء احلكومية الدولية االتفاقيات مبوجب املنشأة
 إىل اخلارجي املراجع دعي ولذا .اخلرباء عمل تقو  وفائدة أثر ذلك يف مبا اجتماعاهتا، وفعالية كفاءة  ومدى هلا، احملددة
 ملعنية.ا القضايا يشمل الذي املشرتك التقييم إطار توفري خالل من اإلدارية للهيئات الذايت التقييم تيسري

 الدويل اهليدرولوجي الربنامج جملس رئيس إىل الذايت التقييم استبيان ٢٠١٤ متوز/يوليو يف اخلارجي املراجع وقدم - ٢
 لخال جرت يتال املناقشات إىل واستناداً  الربنامج. مكتب من آخرين أعضاء مع بالتشاور تطبيقه نهم وطلب احلكومي

 الربنامج أمانة من الرئيس طلب ،٢٠١٤ متوز/يوليو يف احلكومي الدويل اهليدرولوجي الربنامج ملكتب والعشرين احلادية الدورة
 اليت باملناقشات يتعلق ايمف املدخالت جتميع هلم يتسىنل احلكومي الدويل اجمللس يف األعضاء الدول على االستبيان تعميم

 الربنامج مكتب أعضاء مجيع مع مشاورات رئيسال أجرى ،٢٠١٤ أيلول/سبتمرب ويف البند. هبذا املعين املكتب هبا اضطلع
 أيلول/سبتمرب ١٢ ويف س.اجملل أعضاء من الواردة التعليقات مراعاة مع لليونسكو اخلارجي راجعامل على رد اقرتاح بشأن

 اخلارجي املراجع لىع له لةكمّ امل والوثائق الدويل اهليدرولوجي لربنامجل الذايت التقييم استبيان الرئيس عرض ،٢٠١٤
 االجتماع يف للربنامج ذايتال للتقييم الرئيسية النتائج الرئيس وعرض .املكتب أعضاء عمل الوثائق هذه يسرت وقد لليونسكو

 االجتماع هذا خالل الرئيس ودعا .٢٠١٤ الثاين/نوفمرب تشرين ١٣ يف باملكسيك مرييدا يف الربنامج مكتب ألعضاء التقين
 اهليدرولوجي لربنامجا جمللس الداخلي والنظام األساسي النظام ذلك يف مبا الربنامج، جملس بعمل لالرتقاء مقرتحات إعداد إىل

 .٢٠١٥ حزيران/يونيو يف للمكتب املقبلة الدورة على لعرضه الدويل،

 الذايت التقييم عمليات نتائج بشأن التقارير ٢٠١٥ الثاين/يناير كانون  يف لليونسكو اخلارجي راجعامل أعد مث ومن - ٣
 شباط/فرباير يف سوالرئي الدويل اهليدرولوجي الربنامج أمانة إىل اخلارجي راجعامل مالحظات وأُرسلت .اإلدارية اهليئات جلميع

 ٢٠١٥ نيسان/أبريل يف مؤقتاً  تقريراً  املراجع وأعد اخلارجي. راجعامل إىل اتعليقاهتم يتضمن رداً  ابدورمه أرسال لذينال ،٢٠١٥
 تقاريرو  عةراجامل تقارير قدمتها اليت التوصيات مراعاة ضرورة التقرير وأبرز .٢٠١٥ أيلول/سبتمرب يف النهائية بالنسخة أتبعه

 مقارنة للغاية ةقصري  كانت  اجمللس دورات مدة أن إىل وأشري دوماً. املنشودة الدقة وضمان اإلدارةب املتعلقة السابق التقييم
 يذتنف أن إال الكفاءة، على أثر مما جداً  منخفضاً  كان  املكتب أعضاء عدد وأن عضواً، ٣٦ يضم الذي اجمللس حجم مع

 لعضوية املنتخبون املمثلون يتسم بأن أيضاً  وأُوصي الدورات. بني العمل سري تقدم ضمان يف مفيداً  يكون قد العمل فريق
 حاجة مثةو  باملياه. ملتعلقةا التقنية أو العلمية أو السياسية اجملاالت يف املستوى رفيعة قدرات عن تنم مبالمح اإلدارية اهليئات

 أو اجمللس ليممث جلميع األويل التدريب من وانطالقاً  االجتماعات شهر) من (أكثر قبل جيد بشكل الوثائق تعميم إىل
 لدعم لمجلس)ل والعشرين احلادية الدورة يف القرارات صياغة جلنة اتبعته الذي النحو (على الدورات بداية يف املكتب
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 الدول إىل ملقدمةا باملعلومات االرتقاء إىل راجعةامل وتدعو عنها. اإلبالغ مت واليت والكفاءة بالفعالية املتسمة مشاركتهم
 والشراكات. مي،العل والسياق والتقييم، وامليزانية، امليزانية، عن اخلارجة واملوارد التخطيط، حيث من سيما وال األعضاء،

 الدورة �اية يف وليس مباشرة هلا املقابل األعمال جدول بند عرض بعد القرارات مشروعات تناقش أن أيضاً  به املوصى ومن
 يف اإلدارية لهيئاتل املتزامنة االجتماعات خالل التآزر أوجه بتنظيم أوصي وأخرياً، اعتمادها. فور اإلنرتنت على تُنشر وأن
 بينها. فيما الدورات تداخل تفادي أو املقر

 :اتخاذها المجلس من المتوقع اإلجراءات

 عليها يوافق وأن الخارجي المراجع هااقترح التي التغييرات في ينظر أن في المجلس يرغب قد

 ٢٣م/٣٨ الوثيقة ،ابه المرتبطة والبرامج المالية ناديقوالص والكيانات اليونسكو في اإلدارة نظم مراجعة بشأن تقرير
 )األعمال جدول من ٤,٤ (البند

 واإلجراءات اإلدارة نظم مبراجعة معين العضوية مفتوح عمل فريق إنشاء ،١٠١م/ ٣٨ القرار يف العام، املؤمتر قرر - ٤
 ١٧ يف له جتماعا أول العام، املؤمتر رئيس برئاسة العمل، فريق وعقد لليونسكو. الرئاسيتني اهليئتني عمل وأساليب

 رئاسيتنيال يئتنياهل إدارة نظم مراجعة على )٢٠١٦ (عام أوىل مرحلة يف للرتكيز هذا العمل فريق وخيطط شباط/فرباير.
 )٢٠١٧ (عام ثانية رحلةم يف األخرى الفرعية اهليئات إدارة نظم مراجعة مث ومن العام) واملؤمتر التنفيذي (اجمللس ساسيتنياأل

 الفقرة وتدعو .٢٠١٧ عام يف اليونسكو اتفاقيات وهيئات الدولية أو/و احلكومية الدولية اللجان أو/و الربامج يف املتمثلة
 لعام أعماهلا دولج يف تدرج أن إىل حكومية دولية اتفاقيات مبوجب املنشأة واهليئات اللجانو  الربامج "مجيع القرار من ٥

 احلوكمة حتسني جلأ من اخلارجي احلسابات مراجع تقرير يف الواردة التوصيات تنفيذ متابعة بشأن بنداً  أمكن، إذا ،٢٠١٦
 موسيقدَّ  العضوية." فتوحامل العمل فريق رئيس إىل الصدد هذا يف اقرتاحاهتا عن تقريراً  تقّيم أن وإىل ملموسة، تدابري خالل من
 .لمجلسل والعشرين الثاين جتماعاال خالل الشأن هذا يف املتخذة امللموسة بالتدابري مشفوع تقرير الرئيس إىل

 :اتخاذها المجلس من المتوقع اإلجراءات

 العمل فريق سرئي إلى عليها الموافق التغييرات بشأن تقريراً  تقدم أن األمانة من يطلب أن في المجلس يرغب قد
 العضوية. المفتوح

 مجلسل الداخلي نظاموال الدولي الهيدرولوجي للبرنامج األساسي النظام بتحديث يتعلق فيما المشاورات بشأن تقرير
 )األعمال جدول من ٤,٥ بندال( البرنامج

 مشاورات نامجالرب  أمانة أجرت واخلمسني، الثانية دورته خالل الدويل اهليدرولوجي الربنامج مكتب طلب على بناء - ٥
 دورته خالل احلكومي الدويل الربنامج جملس إىل اقرتاح تقدمي يتم حبيث ملكتبا أعضاء عضوية فرتة متديد بشأن إقليمية
 جملموعاتا من للربنامج الوطنية اللجان إىل استبياناً  الربنامج أمانة أرسلت ،٢٠١٥ أيلول/سبتمرب ١٤ ويف والعشرين. الثانية
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 الرئيس والية فرتة ددمت حبيث للربنامج الداخلي والنظام األساسي النظام تعديل اقرتاح على وركزت مجيعها، الست االنتخابية
 االستمرارية نم ربأك قدر ضمان االقرتاح وتوخى أعوام. أربعة إىل اآلن عليه هو الذي النحو على عامني من الرئيس ونواب

 منصبه. حبكم املكتب يف ضواً ع بوصفه إضافية يةوال ةلفرت  واليته املنتهية الرئيس على احلفاظ مع الربنامج، إدارة يف كفاءةوال

 األول/أكتوبر تشرين ٢٨ إىل متدد ولكنه ،٢٠١٥ أيلول/سبتمرب ٢٨ يف الردود لتلقي النهائي املوعد أوالً  ددوحُ  - ٦
 السؤال طرح إىل نيةالوط الدويل يدرولوجياهل الربنامج جلان ودعيت األوىل. تخابيةاالن اجملموعة ممثل طلب على بناء ٢٠١٥
 أعوام؟" أربعة إىل ليوما هعلي هو الذي النحو على عامني من الرئيس ونواب الرئيس والية فرتة يددمت على توافق "هل التايل:
 فرتة تبقى أن نبغيي "كال، أو أعوام" أربعة إىل يةالوال فرتة متديد على أوافق "نعم، مها: حمتملتني إجابتني اللجان وتلقت
 تسعة رفض ،واخلمسني الستة الردود بني ومن رداً. ومخسني ستة الربنامج أمانة تلقت اجململ، ويف عامني". ملدة الوالية

 التمديد على رداً  وعشرون سبعة ووافق الردود)، جمموع من ٪ ٥٢( الربنامج كتبم أعضاء والية متديد منها وعشرون
 وحدةم ردوداً  وكذلك حدة على بلد كل  من ردوداً  تلقت الربنامج أمانة أن إىل اإلشارة وجتدر الردود). جمموع من ٪٤٨(

 اهلادئ). يطواحمل (آسيا الرابعة االنتخابية اجملموعة وعن الغربية) وأوروبا الشمالية (أمريكا األوىل االنتخابية اجملموعة عن صادرة
 .IHP/Bur-LIII/Ref2 املرجعية الوثيقة يف الردود هذه مجيع وترد

 اليت فرصةال يطيل قد ذلك أن يف يتمثل الربنامج مكتب أعضاء والية متديد اقرتاح ضرف بشأن ُقدم الذي التربيرو  - ٧
 تتيح العامني رتةف وأن عاماً، وعشرين أربعة إىل والية لكل عاماً  عشر اثين من الربنامج جملس األقاليم من إقليم فيما رتأسي

 إىل يؤدي قد نامجالرب  مكتب أعضاء عضوية فرتة متديد أن أيضاً  وتبّني  الربنامج. عملية يف األعضاء للدول أكرب مشاركة
 فعال شكلب لربنامجا بإدارة االضطالع هبدف املطلوب االلتزام ملستوى األعضاء الدول ضمان حيث من صعوبات مواجهة
 انتخابات أن حني يف وامأع ةأربع لفرتة العمل ممارسة من التمكن يةكيف  تربير املستصوب غري من نهوأ أعوام أربعة فرتة خالل
 تبعاً  املكتب يف عوامأ أربعة لفرتة لبالفع يعمل الرئيس أن التوضيح جرى ذلك، عن وفضالً  .عامني لفرتة زالت ما اجمللس

 عامني. دهتاوم األولية فرتهتا أو فرتته انقضاء بعد منصبه حبكم الرئيس نائب بوصفه التلقائي النتخابه

 وفقرات نودب من عدد على مقرتحة تغيريات إدخال بشأن داخلية مشاورات األمانة أجرت ،املكتب طلب على وبناء - ٨
 نامجللرب  املرجعية الوثيقة يف عرضه جرى الذي النحو على الدويل، اهليدرولوجي للربنامج األساسي النظام

IHP/Bur-LIII/Ref. 1 عروضةم احملذوفة والعناصر إليها، اإلشارة سهيللت عريضة حبروف طبوعةم التعديالت بإدخال 
 أسفلها. يف خبط إليها مشار واإلضافات وسطها يف خبط مشطوبة

 الربنامج لسجم أعضاء على األمانة وزعت ،واخلمسني الثالثة دورته يف املكتب طلب على وبناء ذلك، عن وفضالً  - ٩
 استخدام طريق نع اإلقليمي التمثيل استمرارية لضمان وذلك اإلعالم سبيل على سيناريوهات ثالثة الدويل اهليدرولوجي

 .IHP/IC-XXXII/Ref.4 و IHP/IC-XXXII/Ref.3 البديلتني املرجعيتني الوثيقتني
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 :اتخاذها المجلس من المتوقع اإلجراءات

 برنامجلل الداخلي والنظام األساسي النظام في إجرائها المقترح التغييرات في ينظر أن في المجلس يرغب قد
 اعليه للموافقة قرار إعداد القرارات صياغة لجنة من يطلب وأن الدولي الهيدرولوجي

 األعمال) جدول من ٤,٦ (البند بالمياه معني حكومي دولي خبراء فريق بإنشاء المتعلقة المشاورات بشأن تقرير

 ٢ إىل ١ نم (باريس، واخلمسني الثانية دورهتا خالل القرارات الدويل يدرولوجياهل الربنامج إدارة اختذت أن بعد -١٠
 لدويلا اهليدرولوجي لربنامجا إطار يف إنشاؤه املقرتح الفريق" األعمال جدول من ٥,٦ البند بشأن )٢٠١٥ حزيران/يونيو

 سيقالتن وجهات لربنامجل الوطنية اللجان بني فيما مشاورات الربنامج أمانة عقدت "،واستدامتها املائية املوارد مستقبل ملعاجلة
 باملياه. معين حكومي دويل خرباء فريق إنشاء بشأن األقاليم خمتلف يف

 على اإلجابة لبوطُ  الربنامج. مكتب أعضاء عليه توافق الذي النحو على إلكرتونياً، التشاور إجراءات ُختذتوا -١١
 إنشاؤه يتعني هل ،ذلك مت وإذا )٢( باملياه؟ املعين احلكومي الدويل اخلرباء فريق إنشاء على توافق هل )١( التاليني: السؤالني
 الربنامج؟ جملس عن منبثقة فرعية هيئة بوصفه

 التنسيق جلانو  للربنامج يةالوطن اللجان إىل اإلنرتنت عرب أوىل رسالة الدويل اهليدرولوجي الربنامج أمانة وأرسلت -١٢
 تقدم الذي الطلب على ورداً  الحق، وقت ويف .٢٠١٥ أيلول/سبتمرب ٢٨ حىت األسئلة هذه على اإلجابة إىل فيها تدعوها

 .٢٠١٥ األول/أكتوبر تشرين ٢٨ إىل للرد النهائي املوعد ُمدد ،األوىل اإلقليمية اجملموعة ممثل به

 إنشاء لصاحل كانت  الواردة) الردود من ٪ ٥٩( منها وثالثون ثالثة الدول. من فردياً  رداً  ٥٦ هجمموع ما تلقي ومت -١٣
 IHP/Bur-LIII/Ref.3 املرجعية الوثيقة يف وترد الواردة). الردود من ٪ ٤١( رداً  وعشرون ثالثة ذلك عارض بينما اخلرباء فريق

 .الردود بشأن مفصلة معلومات

 إنشاء ىلإ تدعو فهي اخلرباء، فريق إنشاء لصاحل الواردة اإلجيابية الردود من ٪٨٤ تشكل وهي العظمى، الغالبية أما -١٤
 الدويل. اهليدرولوجي الربنامج إطار يف الفريق

 والرابعة، األوىل اإلقليميتني اجملموعتني من موحدة أجوبة ذلك إىل إضافة الدويل اهليدرولوجي نامجالرب  أمانة وتلقت -١٥
 ماألقالي حبسب للبلدان الفردية الردود جمموع أما ).IHP/Bur-LIII/Ref.3 املرجعية الوثيقة (انظر اخلرباء فريق إنشاء عارضت

 يشري وهذا اخلرباء. ريقف إلنشاء إجيابية إجابة عن تسفر فهي (ب) واخلامس )(أ واخلامس والثالث الثاين باإلقليم يتعلق فيما
 بينما االقرتاح، شأنب إجيايب رأي عن أقاليم أربعة تعربَّ ف ،اخلرباء فريق نشاءإل مؤيدة كانت  األعضاء الدول غالبية نأ إىل
 الدورة خالل ضاً أي البند هذا يناقش بأن أوصي فقد متقاربة، كانت  النتائج أن ومبا ولكن، .سليب رأي عن إقليمان عربَّ 

 الدويل. اهليدرولوجي للربنامج احلكومي الدويل للمجلس والعشرين الثانية
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 كانون  يف دافوس يف ُعقد الذي العاملي االقتصادي املنتدى يف باملياه املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق واسُتحدث -١٦
 ).SDG6( ٦ ملستدامةا التنمية هدف تنفيذ بتسريع الكفيلة الفعالة اإلجراءات حشد إىل يهدف والذي املاضي، الثاين/يناير

 دول رؤساء رةعش تعيني الدويل، البنك جمموعة رئيس كيم،  يونغ وجيم املتحدة، لألمم العام األمني مون، كي  بان وأعلن
 الربنامج ملكتب نيواخلمس الثالثة الدورة يف قرار ذختُ وا هذا. اخلرباء فريق يف خاصني، اثنني مستشارين وكذلك وحكومات،
 الصداقة تقاليد إلرساء املياهب املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق وأمانة األمانة بني التواصل بإقامة يقضي الدويل اهليدرولوجي

 وجامع شامل بنهج إدارهتاو  املائية املوارد تطوير ويدعم التحديات هذه ملواجهة املطلوبة الريادة اخلرباء فريق وسيتوىل بينهما.
 صديقاً  بوصفها ألمانةا شاركت الحق، وقت ويف الصحي. والصرف النظيفة املياه إىل الوصول فرص حتسني ويوفر وتعاوين،

 مايوأيار/ ٢٣ إىل ٢٢ نم املمتدة الفرتة يف ُعقد الذي روتردام يف ملستشارينا للخرباء الثاين االجتماع يف اخلرباء لفريق
 وذلك عامةال والصحة الصحي والصرف املياه جودة موضوع بشأن هيكلية مذكرة غةصيا يف للمسامهة وتطوعت ٢٠١٦

 .اداوالهتم بشأن التقارير إعداد يف للمساعدة

 :اتخاذها المجلس من المتوقع اإلجراءات

 من يطلب أنو  ياهبالم المعني الحكومي الدولي الخبراء فريق بإنشاء يتعلق فيما المشاورات بنتائج علماً  يحيط أن
 بالمياه المعني وىالمست الرفيع الخبراء لفريق صديقاً  بوصفه الفريق هذا مكانة على الرسمي الطابع إضفاء األمانة

  االقتضاء. حسب مماثلة مبادرات في المشاركة وتنشيط هذه المبذولة الجهود لدعم وذلك وأعضائه

 األعمال) جدول من ٤,٨ (البند الدولي الهيدرولوجي للبرنامج المالية اللجنة تقرير

 األفضل القرار ختاذا أجل من اجمللس إىل إمجايل عرض لتقدمي وشامل مبسط منوذج يف املايل الوضع التقرير هذا يعرض -١٧
 للغاية. فيدم اإلمجايل العرض هذا أن رأى للمكتب واخلمسني الثالث االجتماع أن بالذكر اجلدير ومن .بالبّينات مدعَّ امل

 المالية للشؤون إجمالي عرض

 العامني لفرتة اليونسكو ميزانيةو  برنامج على )٢٠١٥( املاضي نوفمربالثاين/ تشرين يف العام املؤمتر وافق -١٨
 لدولا بعضل املتوقع متناعاال إىل ونظراً  أمريكي. دوالر مليون ٦٦٧ قدره إمجايل مببلغ )٥م/ ٣٨ (الوثيقة ٢٠١٦-٢٠١٥

 صصوخُ  أمريكي. دوالر مليون ٥١٨ اإلنفاق") "خطة اسم عليها (ويُطلق املتاحة امليزانية جمموع سيبلغ ،ااشرتاكاهت دفع عن
 من الدويل يدرولوجياهل للربنامج املخصصة امليزانية زيادة ومت األولويات. حتديد عملية خالل اليونسكو مجالرب  املبلغ هذا

 يف ويرد ).٢٠١٧-٢٠١٦ العامني (لفرتة مليون ١٣,٩ إىل )٢٠١٥-٢٠١٤ العامني (لفرتة أمريكي دوالر مليون ١٢,٩
 العامني فرتة أم أقواس) (بدون ٢٠١٥-٢٠١٤ العامني بفرتة يتعلق فيما سواء املوضوعات حبسب التقسيم أدناه ١ دولاجل

 .قوسني) (بني ٢٠١٧-٢٠١٦
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 ٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤ العامين فترتي في الميزانية مخصصات بين مقارنة :١ الجدول

 )٢٠١٧-٢٠١٦( ٢٠١٥-٢٠١٤ ميزانية

 الميزانية خارج من تمويلال العادية الميزانية

 :٦ العمل محور
 المياه أمن تعزيز

12,9 M (13,9 M) 18,7 M  (11,8 M) 

  الموظفون األنشطة  
 :١٠ المنشودة النتيجة

 نع الناجمة تحدياتال على ردود
 المياه

9,7 M 2,4 M (2,7 M) 7,3 M  

 (M 3,8) 662  (378) 284  املياه عن النامجة الكوارث ١
 M (2,7 M) 9,3  (499) 466  اجلوفية املياه ٢
 (323) 657  (597) 575  املياه املياه/جودة ندرة ٣
 (464) 872  (226) 304  التسويات ٤
 (478) 678  (416) 344  يكولوجيةاإل اهليدرولوجيا ٥
 M (2 M) 2,9  (585) 439  املياه جمال يف التعليم ٦

 :١١ المنشودة النتيجة
 مجال في المؤسسية رةالقد

 المياه
3,2 M 1,1 M (1,3 M) 2,1 M  

 (1,1M) 917  اإلدارة ١
  193 (12) 

 (0)  4  (243) 45  املؤسسية القدرة ٢
 واردامل لتقييم العاملي الربنامج ٣

 ةتنمي عن التقرير/)WWAP( املائية
 )WWDR( العامل يف املائية املوارد

 40 (0)  3,4 M (2 M) 

 
 تدفها ليتا اإللزامية االشرتاكات عن ناتج التمويل أن يعين وهذا العادية"، "امليزانية ١ اجلدول من األيسر اجلانب ميثل -١٩

 اهليدرولوجي لربنامجل العام املؤمتر خصصها اليتو  هذه العادية مليزانيةا يشمل الذي القسم املظلل اجلزء وميثل األعضاء. الدول
 مغلفات يف الكبرية ملغلفاتا هذه توزيع كيفية  األبيض اجلزء ويُبّني  التعبري. جاز إذا الكبرية" "املغلفات متثل وهي الدويل،
 من ألدىنا املستوى هذا حدد من هي واألمانة الدويل. اهليدرولوجي للربنامج الفعلية املوضوعات تضم واليت أصغر

 املخوَّل وحده هو ساجملل :التايل املناسب لتخصيصا أسلوب يف واخلمسني الثالثة دورته يف املكتب ونظر املخصصات.
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 هو املوضوعات هلذه األموال ختصيص أن حني يف وموضوعاته، الدويل اهليدرولوجي الربنامج أولويات بشأن التوجيه تقدمي
 األمانة. مهام من

 لدولل الطوعية املسامهات من مؤلفة وهي امليزانية". عن "اخلارجة اليونسكو موارد ١ اجلدول من األمين اجلانب وميثل -٢٠
 ومرفق ملتحدة،ا األمم ووكاالت األورويب، (االحتاد األخرى املاحنة اجلهات ومسامهات اإللزامية اشرتاكاهتا عن فضالً  األعضاء

 التربعات هذه صيصخت كيفية  حول اسرتاتيجية مناقشة أي اليونسكو يف حالياً  ينظَّم وال ذلك). إىل وما العاملية، البيئة
 ملا نظراً  اتيجياسرت  نقاش موضع يكون بأن جدير الدويل اهليدرولوجي الربنامج من الطوعي" "اجلزء هذا يزال وال وزيادهتا.

 التايل: البياين الرسم يف املبّني  النحو على )،٪ ٥٩( عليه ولتأثريه الربنامج أنشطة بني من األكرب هي حصة من هميثل

 ومن إللزامية)ا (االشتراكات العادية الميزانية من الدولي الهيدرولوجي البرنامج أنشطة ُتموَّل كيف  :١ البياني الرسم
 الميزانية. عن الخارجة الموارد

 
 احلواراتب يسمى ما تنفيذ يف شرعت اليونسكو أن كما  التمويل بشأن سرتاتيجيةاال ناقشاتامل هذه ستنظَّم -٢١

 األعضاء الدول بني حوارات املناقشات هذه ومتثل .١(و)) الثاين اجلزء ٥ت/ م ١٩٩ (الوثيقة التمويل بشأن االسرتاتيجية
 تكلفتها، دوحتدي باألنشطة، فالتعري خالل من وذلك ،تنفيذه اليونسكو برامج تتوخى ملا الكاملة الصورة رسم حول

 هذا امليزانية). عن اخلارجة رداملوا يف أم العادية امليزانية يف (سواء للتمويل الضرورية املوارد جيادإل اتباعها يتعني اليت والوجهة
 كامل  بشكلو  لفورا على متويلها ختصيص تكّيفس املاحنة اجلهات مجيع أنب توقعال الواقعي غري من أنه من الرغم علىو 

 يف يتطور قد الدويل اهليدرولوجي الربنامج أن بيد .مجاعية بصورة األعضاء الدول حددهتا اليت اجلديدة التمويل ألهداف
 حتيط أن يف املاحنة اجلهات سيساعد الربنامج لطموحات شاملة صورة رسم بشأن اسرتاتيجي حوار مثة االجتاه: هذا مثل
 يف قراراهتا على ذلك ريؤث وقد احملددة. الربامج و/أو املوضوعات لتقدمي وذلك أفضل حنو لىع تتخذها اليت بالقرارات علماً 
 .أكرب بشكل االسرتاتيجي بالطابع يتسم حنو على الدويل اهليدرولوجي الربنامج تنفيذ إطار

                                                           
 لالطالع على وثيقة اجمللس التنفيذي بشأن إدراج احلوارات االسرتاتيجية بشأن التمويل يرجى اتباع الرابط التايل: ١

 bin/ExtractPDF.pl?catno=243925&lang=e&from=76&to=168&display=2-http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi 

امليزانية العادية  
41%

زانيةلتمويل من خارج امليا
59%

)2015-2014(التمويل من خارج امليزانية مقابل امليزانية العادية 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=243925&lang=e&from=76&to=168&display=2
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 من أنه األول لحقامل يف الوارد القرار مشروع يقرتح التمويل، بشأن االسرتاتيجية املناقشات ذههل عداداإل إطار ويف -٢٢
 على لميزانيةل مجالياً إ عرضاً  تقدم وثيقة الدويل اهليدرولوجي الربنامج جملس أعمال جدول يف ُتدرج أن يتعني فصاعداً  اآلن

 املواردو  العادية (امليزانية املوضوعات من موضوع لكل املخصصات إمجايل العرض هذا ويُبّني  .١ اجلدول يف الوارد النحو
 من كاف  بقدر ىحتظ ال اليت واألنشطة املوضوعات ذلك ويعين لالحتياجات، حتليالً  ذلك يف مبا امليزانية) عن اخلارجة
 هذا ُميّكن أن يوينبغ الركب. وراء الدويل اهليدرولوجي للربنامج نشاط أو موضوع أي رتكيُ  لن النحو هذا وعلى .التمويل
 املالية. الناحية نم املقررة الربنامج أنشطة يذتنف إمكانية ضمان من التنفيذ عمل وجمموعة الربنامج جملس اإلمجايل العرض
 اخلتامي "التقرير ةالوثيق يف والوارد لربنامجبا اخلاص التنفيذ يف مقررة األنشطة هذه يلي: ما اإلعالم سبيل على ويُذكر

 املدرجة )IHP/Nairobi Meeting/2013/Final Report( "٢٠١٣ عام نريويب يف الدويل اهليدرولوجي لربنامجا جتماعال
 ٢الرابع. امللحق يف

 األموال تعبئة

 بعد والتسعني التاسعة هدورت يف التنفيذي اجمللس ناقشه الذي النحو على اليونسكو برنامج تنفيذ بشأن تقريرال أشار -٢٣
 يماف أنه التحديد من مبزيد بّني ويت .٣)٣٦ .ص (أ)، الرابع اجلزء ٤ت/ م ١٩٩ (الوثيقة كافية  غري األموال تعبئة أن إىل املائة

 تلقت املياه") أمن "تعزيز ١٠ املتوقعة للنتيجة (وفقاً  الدويل اهليدرولوجي الربنامج هبا يضطلع اليت األنشطة مبعظم يتعلق
 أولوية هي أفريقيا إن إذ شاغًال، ميثل وهذا ).٥٦ (ص. أوروبا قبل امليزانية خارج من التمويل من األصغر احلجم أفريقيا
 .امليزانية خارج من التمويل من األكرب احلجم على حتصل أن ينبغي ولذا باليونسكو يتعلق فيما عاملية

 سياق يف إال مهيستخد ال أنه بيد األموال، تعبئة بشأن مستشاراً  بالفعل يستخدم الربنامج أن إىل األمانة وأشارت -٢٤
 ليشمل هنطاق وسعت اآلن ولكن اجلوفية املياه مشروعات األساس يف ذلك ومشل العاملية. البيئة مرفق مبشروعات خاص حمدد
 هي اليونسكو أن مباو  للمشاريع. احلضرية املناطق يف املياه بشأن ومقرتحات ،اإليكولوجية واهليدرولوجيا ،املناخ تغري آثار

 يف األموال تعبئة قدرات نم الربنامج يستفيد فقد العلوم، قطاع لكامل األموال لتعبئة مشرتكة اسرتاتيجية وضع بصدد حالياً 
 ولوجياهليدر  بالربنامج يتعلق فيما أفضل رؤية )١( مها: أمرين املستقبل يف األموال لتعبئة املبذولة اجلهود وتتطلب السياق. هذا

 استناداً  األ�ار جريان نظم( الناجحة الرائدة املشروعات "كتالوج" )٢( و والتوعية)، االتصاالت جلنة تقرير (انظر الدويل
 املناخي والتغّري  البشري النشاط ضغط ظل يف اجلوفية املياه موارد تقييمو  )،FRIEND( دولية وشبكية جتريبية بيانات إىل

 تبدو نأ وميكن املعنية. اجلهات تستخدمها األموال لتعبئة أداة بوصفه ذلك) إىل وما ،))GRAPHIC( جرافيك (مشروع
 التايل: النحو على األداة هذه

                                                           
 هليدرولوجي الدويل (امللحق الرابع) يرجى اتباع الرابط التايل: لالطالع على شبكة التنفيذ األساسية للربنامج ا ٢

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002259/225993e.pdf 
 لالطالع على تقرير تنفيذ الربنامج يرجى اتباع الرابط التايل: ٣

 bin/ExtractPDF.pl?catno=243991&lang=e&from=1&to=128&display=2-http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002259/225993e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ExtractPDF.pl?catno=243991&lang=e&from=1&to=128&display=2
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 الدولي الهيدرولوجي لبرنامجل التابعة الطليعية للبرامج األموال لتعبئة كتالوج  :٢ الجدول

 الطوعية المساهمات العادية الميزانية الرئيسية المخرجات الدولي يالهيدرولوج لبرنامجل التابعة الطليعية البرامج

 شبكيةو  جتريبية بيانات إىل استنادا األ�ار جريان نظم
 )FRIEND( دولية

   

 الذرية اقةللط الدولية الوكالة بني املشرتك الدويل الربنامج
  )JIHP( اهليدرولوجيا يف النظائر بشأن واليونسكو

   

 السياسات ووضع واحلياة البيئة خلدمة اهليدرولوجيا تسخري
)HELP( 

   

 لبشريا النشاط ضغط ظل يف اجلوفية املياه موارد تقييم
 )(GRAPHIC) جرافيك (مشروع املناخي والتغّري 

   

    أخرى برامج

 
 والعشرين ثانيةال الدورة على تعرض أن األمانة من للمكتب واخلمسون الثالثة الدورة طلبت النتائج، هذه ضوء ويف -٢٥

 يف املبذولة اجلديدة اجلهودب يتعلق فيما اجمللس على حتديث بإضفاء البند هذا سيقوم األموال. بتعبئة يتعلق بنداً  للمجلس
 خالل، من أكرب لبشك املبذولة اجلهود هذه يف األعضاء الدول إشراك سبل أيضاً  وسيقرتح اإلضافية. األموال تعبئة جمال

 استخدامها. طريقة وتبيان ٢ اجلدول يف املقرتح النحو على عليها األموال تعبئة أداة عرض ور،أم مجلة يف

 :اتخاذها المجلس من المتوقع اإلجراءات

 األول. الملحق في الوارد القرار مشروع في ينظر أن في المجلس يرغب قد
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 األول الملحق

 الدولي الهيدرولوجي البرنامج تمويل بشأن قرار مشروع

 لليونسكو، التابع الدويل اهليدرولوجي للربنامج احلكومي الدويل اجمللس إن

 ؛IHP/IC-XXII/6 الوثيقة يف الوارد املالية اللجنة تقرير   درس وقد

 االسرتاتيجية احلوارات تنفيذ املائة بعد والتسعني التاسعة جلسته يف قرر قد التنفيذي اجمللس بأن علماً  يحيط وإذ
 عرض توفري اللخ من اإلدارية للهيئات االسرتاتيجي اإلرشاد لتيسري اليونسكو يف التمويل بشأن
 اخلارجة واردامل من أم العادية امليزانية من سواء الربنامج أنشطة مجيع متويل لكيفية شامل إمجايل

 امليزانية. عن

 الربنامج من الثامنة ةاملرحل اسرتاتيجية تنفيذ بتوجيه يتعلق فيما عاتقه على امللقاة املسؤولية ويدرك
 بالغة اليةامل املعلومات أن يدرك كما  ،لألنشطة والتخطيط اعليه واإلشراف الدويل اهليدرولوجي

 ؛الغرض هذا حتقيق يف األمهية

 يف والوارد امجالربنب اخلاص تنفيذال جدول يف مقررة الدويل اهليدرولوجي الربنامج أنشطة أن إىل يشيرو 
 إبراز وأن ٢٠١٣ عام نريويب يف الدويل اهليدرولوجي الربنامج الجتماع اخلتامي التقرير وثيقة
  لربنامج؛ل األعضاء الدول مبلكية يتعلق فيما هاماً  أمراً  يُعد هذه الرصدو  التخطيط أداة صورة

 الدويل اهليدرولوجي الربنامجب اخلاص تنفيذال يعتمد

 ي:يل ما املقبل الدويل اهليدرولوجي الربنامج جملس اجتماعات على تعرض أن األمانة من ويطلب

 الدويل اهليدرولوجي الربنامجب اخلاص تنفيذال عن حمدثة نسخة )١(

  الدويل اهليدرولوجي نامجالرب ب اخلاص ثاحملدَّ  تنفيذال متويل كيفية  تُبّني  شاملة لمتوي خطة )٢(

 كيفية  يُبّني  ١ اجلدول يف الوارد النحو على IHP/IC-XXII/6 للوثيقة شامل إمجايل عرض )٣(
 ملواردا من أم العادية امليزانية من سواء الدويل اهليدرولوجي الربنامج موضوعات متويل

 حتظى ال اليت (املوضوعات املالية لالحتياجات حتليل ذلك يف مبا امليزانية عن اخلارجة
 )التمويل من كاف  بقدر

 االحتياجات. تلك الستيعاب األموال تعبئة اقرتاح )٤(


