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 تنفيذ الربانمج 

 

 

 

 من جدول األعمال املؤقت   3البند  

 امللّخص 

  :جدول األعمال املؤقتتُقّدم هذه الوثيقة عرضاً موجزاً للبنود الفرعية التالية من  

التخطيط االسرتاتيجي للمرحلة التاسعة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي   1- 3
(2022 -2029( 

األمانة بشأن تقييم املرحلة   قدمتهابشأن رّد اإلدارة على التوصيات اليت   احملّدثةاملعلومات    2- 3
 الثامنة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي يف منتصف مدهتا 

املبادئ التوجيهية املقرتحة الستعراض برامج الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي   3- 3
 XXII-6 ومبادراته الرئيسية وفقاً للقرار 

 القرارات املقرتحة: 

 .يف مناقشة مشروعات القرارات املقرتحة واملوافقة عليها يرغبدويل احلكومي  ال  اجمللس   لعل
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البند الفرعي )  ( 2029-2022الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي )التخطيط االسرتاتيجي للمرحلة التاسعة من  
 من جدول األعمال( 3-1

القرار  -  1 الثالثة   XXIII-6  ركَّز  دورته  احلكومي يف  الدويل  اهليدرولوجي  للربانمج  احلكومي  الدويل  اجمللس  الصادر عن 
 . 2029-2022( على بلورة املرحلة التاسعة من الربانمج للفرتة  2018حزيران/يونيو   15-11والعشرين )ابريس، 

األعضاء  و  -  2 الدول  عام  حددت  الثاين من  النصف  الذين    2018يف  والذين يعملو ساخلرباء  طوعي  على أساس  ن 
أسرة اليونسكو املعنية   اليت ستتمحور حوهلا مشاورة ن عن وضع مشروع الوثيقة  ا ن املسؤولتان الرئيسيتااهليئت  ستتألف منهم 

وتعتمد  ،ابملياه األعضاء.  الدول  وخرباء  اخلاص  العمل  فريق  الدول   هااتن   ومها  وخرباء  اخلاص  العمل  فريق  اهليئتان، أي 
 دعم أمانة الربانمج.   وعلى رفيعي املستوىمساعدة خبريين استشاريني    األعضاء، على 

. اهليدرولوجي الدويل احلكومي  ويّسرت األمانة عقد اجتماعني لفريق العمل اخلاص املعين ابملرحلة التاسعة من الربانمج -  3
ثيقة بشأن املرحلة التاسعة من عن إعداد أول مشروع و   2019وأسفر االجتماع األول الذي ُعقد يف كانون الثاين/يناير  

خالل أعضاء املكتب  على   مرحلة الربانمج اجلديدة،  نيما مض  تناولت بصورة رئيسيةاليت    ،الربانمج. وُعرضت تلك الوثيقة
الثاين/يناير   )كانون  خاصة  تقنية  بشأهناخالهلا  أبدوا    ( 2019جلسة  أُ مالحظاهتم  مث  الدول   الوثيقةرسلت  .  إىل خرباء 

مع أعضاء بشأهنا  مث أجريت مشاورة مستفيضة    ،األعضاء. وأُدرجت تعليقات خرباء الدول األعضاء قدر اإلمكان يف الوثيقة
 أسرة اليونسكو املعنية ابملياه. 

عليقات  الستعراض الت   2019واجتمع أعضاء فريق العمل اخلاص مرة اثنية يف مقر اليونسكو بباريس يف نيسان/أبريل   -   4
. مث ُعممت تلك الوثيقة على  اهليدرولوجي الدويل احلكومي   لمرحلة التاسعة من الربانمج ل اجملمعة وإعداد مشروع الوثيقة الثاين  

كل أعضاء أسرة اليونسكو    على   ، 2019يف تشرين األول/أكتوبر  الحقاً،    ت مم ، وعُ 2019خرباء الدول األعضاء يف متوز/يوليو  
 . 2019كانون األول/ديسمرب  شهر    حىت هناية هذه  . واستمرت عملية التشاور  بشأهنا   مشاورة كاملة   جراء إل املعنية ابملياه  

احلكومي لربانمج  لاحلكومي  الدويل  لس  اجملووافق   -  5 الدويل  )   اهليدرولوجي  األوىل  االستثنائية  دورته  تشرين    28يف 
شروع وثيقة املرحلة التاسعة من مل عدل إلعداد الصيغة النهائية  امل عمل  ال زمين/مسار  الدول  اجل( على  2019الثاين/نوفمرب  

 أمانة الربانمج. الذي قدمته الربانمج  

الثالث لفريق العمل اخل19- عواقب جائحة كوفيد إىل  ونظراً   -  6 اص عن بُعد يف الفرتة املمتدة من ، ُعقد االجتماع 
شاركة خرباء الدول األعضاء. وأُدرجت املسامهات اجملمعة خالل اجلولة الثانية من املشاورات مب  ،2020آذار/مارس    4 إىل 2

، وُأصدرت نسخة حمسَّنة من 2019كانون األول/ديسمرب    31املستفيضة مع أسرة اليونسكو املعنية ابملياه اليت انتهت يف  
 . اهليدرولوجي الدويل احلكومي  لمرحلة التاسعة من الربانمج ل روع الوثيقة الثاين  مش
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منها أحد مسارات عمل وثيقة  صف كل  تمخس واثئق منفصلة    يف النسخة احملسَّنة من مشروع الوثيقة الثاين    ُقدِّمت و  -  7
البحث واالبتكار؛ والتعليم يف جمال املياه يف ظل و   :العلوم   اهليدرولوجي الدويل احلكومي، وهي:  املرحلة التاسعة من الربانمج

وإدارة املياه   ؛ الثورة الصناعية الرابعة؛ وسد الفجوات يف البياانت واملعارف؛ واإلدارة الشاملة للمياه يف ظل التغريات العاملية
 . مود أمامهتعزيز القدرة على الصالعلم من أجل التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه و   استناداً إىل

الثاين بشأن   اهليدرولوجي الدويل احلكوميواستعرض أعضاء مكتب الربانمج   -  8 الوثيقة  النسخة احملسَّنة من مشروع 
إذ مل يكن من   ة وسائل اإللكرتونيلالستعانة ابُأجريت اب   عرب مشاورة   وافقوا عليه اسرتاتيجية املرحلة التاسعة من الربانمج و 

 . مكتبلل املمكن عقد اجتماع حضوري

بشأن مشروع الوثيقة الثاين   اهليدرولوجي الدويل احلكوميمكتب الربانمج  اليت أجراها  عملية االستعراض    استناداً إىلو  -  9
األمانة  وموافقته عليه استكملت  اخلبرير بدعم م-،  املعنير ني  ن االستشارير ي  ن  الالزمة   -ني    العمل اخلمسة ابلعناصر  مسارات 

لت مثّ اليت    -   اجلامعة سرتاتيجية للمرحلة التاسعة من الربانمج. وُقدِّمت هذه الوثيقة  االلخطة  لومنظَّم    جامعإلعداد مشروع  
 الذي  اإلحاطة إىل الدول األعضاء يف اليونسكو يف إطار اجتماع    - مشروع الوثيقة الثالث للمرحلة التاسعة من الربانمج  

 . 2020تشرين األول/أكتوبر    29ُعقد يف 

ئرت الدورة  19-جائحة كوفيد   ي بفعل تفشي ستوى العامل امل على  تنقل  استمرار القيود املفروضة على ال إىل  ونظراً   -10 ، أُرجِّ
والعشرون   احلكومي   لربانمجل   احلكومي  الدويل  لمجلسلالرابعة  الدويل  اجمللساهليدرولوجي  ووافق  على    احلكومي  الدويل  ، 

 ُمفّصلة وتقدمي توجيهات بشأنه.   بصورةاالجتماع يف دورة استثنائية ملناقشة مشروع الوثيقة الثالث للمرحلة التاسعة من الربانمج  

املمتدة يف الفرتة   اهليدرولوجي الدويل احلكومي لربانمجل  احلكومي الدويل لمجلس لوُعقدت الدورة االستثنائية الثانية  - 11
 اإلجراءات  خالهلا   احلكومي   الدويل   أعضاء اجمللس   حّدد و ،  2020كانون األول/ديسمرب    1تشرين الثاين/نوفمرب إىل    30من  

. وُمّدد املوعد النهائي لتنفيذ هذه اإلجراءات  واإلطار الزمين إلعداد اخلطة االسرتاتيجية للمرحلة التاسعة من الربانمج  التالية  
. واضطلع فريق العمل 2021كانون الثاين/يناير    4ء على مشروع الوثيقة الثالث إىل يوم  الدول األعضا تعليقات  لتقدمي  

 أرسلتها اخلاص املعين ابملرحلة التاسعة من الربانمج وخرباء الدول األعضاء، بدعٍم من األمانة، إبدراج مجيع التعليقات اليت  
عداد مشروع الوثيقة الرابع للخطة االسرتاتيجية للمرحلة وإب  ،الدول األعضاء والشركاء اآلخرون على مشروع الوثيقة الثالث 

الثاين/يناير    31التاسعة من الربانمج حبلول يوم   الرابع عممت األمانة  و .  2021كانون  الوثيقة  التاريخ مشروع  يف ذلك 
عليها قبل   ا تعليقاهت  إبداءمواصلة  للخطة االسرتاتيجية للمرحلة التاسعة من الربانمج على مجيع الدول األعضاء، ودعتها إىل  

 . 2021شباط/فرباير    15يوم 

، عقد اهليدرولوجي الدويل احلكومي لربانمج ل احلكومي  الدويل  قرارات اجمللس  طار متابعة تنفيذويّسرت األمانة، يف إ - 12
الثاين/يناير   يف كانون  األعضاء  الدول  وخرباء  اخلاص  العمل  فريق  ألعضاء  اجتماعات   خالهلا   نوقِّشرت ،  2021مخسة 

 جتميع والتعليقات اخلطية الواردة ومت    احلكومي   الدويل  التعليقات اليت أُبدِّيرت خالل االجتماع االستثنائي الثاين للمجلس
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. وُقّدم مشروع الوثيقة الرابع مشروع الوثيقة  فريق صياغة صغري إلدراج نتائج املناقشات يف نصّ   أُنشئ. و هذه التعليقات
االسرتاتيج األخريللخطة  االجتماع  إىل  الربانمج  من  التاسعة  للمرحلة  الدول بني    املشرتك  ية  وخرباء  اخلاص  العمل  فريق 
 اخلاص وخرباء الدول األعضاء فريق العمل  موافقة    بعد . وُحّررت الوثيقة،  2021كانون الثاين/يناير    28األعضاء يف يوم  

ت وأُحيلت إىل  اللغوية  ، لتحسني صياغتها عليها كانون الثاين/يناير    31الدول األعضاء والشركاء ابللغة اإلجنليزية يف  ، مث تُرمجِّ
 . 2021شباط/فرباير    3يف    الوثيقة  فرنسية من النسخة  ال  تم مِّ عُ و كما كان مقرراً،    2021

من املمتدة  دورته االستثنائية الثالثة يف الفرتة    اهليدرولوجي الدويل احلكومي  لربانمجل  احلكومي   الدويل لس  اجملوعقد   - 13
للنظر يف مشروع الوثيقة الرابع للخطة االسرتاتيجية للمرحلة التاسعة من الربانمج، وقّرر   2021شباط/فرباير    24إىل    22

وية فيه ابب العض ، على أن يكون  ملرحلة التاسعة من الربانمجاب  معين   لدول األعضاءل  فريق عمل مفتوح العضويةإنشاء  
يف اجمللس، وذلك غري األعضاء    بلدان وال  اهليدرولوجي الدويل احلكومي  لربانمجل  احلكومي  الدويللس  اجملألعضاء يف  مفتوح ل

 . اليت يوجد اختالف يف اآلراء بشأهناالوثيقة  مواضع  بشأن  سعياً إىل التقريب بني وجهات النظر  

 انعااجتم اهليدرولوجي الدويل احلكومي    لربانمج ل   احلكومي  الدويل   للمجلساالجتماع االستثنائي الثالث    وُعقد عقب  - 14
آذار/مارس   5التعليقات اليت وردت بشأن مشروع الوثيقة الرابع حىت يوم  ملناقشة  فريق العمل اخلاص وخرباء الدول األعضاء  ل

 الذي مت شروع اخلطة االسرتاتيجية للمرحلة التاسعة من الربانمج، ما أسفر عن إصدار ميف الوثيقة، وهو  وإدراجها  2021
فريق   لكي يناقشه  ،نيسان/أبريل  3ابللغة الفرنسية يف  و   ،آذار/مارس  31يف  اإلجنليزية    ةابللغإطالع الدول األعضاء عليه  

 العمل املفتوح العضوية. 

حزيران/يونيو   شهر   نيسان/أبريل إىل  شهر  من املمتدة    ثالث مرات يف الفرتة   املفتوح العضوية   واجتمع فريق العمل  - 15
اهليدرولوجي ملرحلة التاسعة من الربانمج  ا  بوثيقة   ما يتعلق، وانقش العناصر اليت اقتضت التقريب بني وجهات النظر في2021

 ده فقرة تلو األخرى. اواعتمربانمج  مرحلة التاسعة من اللل ، وقام بتحرير مشروع اخلطة االسرتاتيجية  الدويل احلكومي

الربانمج  - 16 التاسعة من  للمرحلة  التايل بشأن اخلطة االسرتاتيجية  القرار  األمانة مشروع  الدويل   وأعدت  اهليدرولوجي 
 . عليهالدويل احلكومي  اجمللس    لكي يوافق  احلكومي
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 XXIV-1مشروع القرار  

 اهليدرولوجي الدويل احلكومي إعداد املرحلة التاسعة من الربانمج  

 إّن اجمللس الدويل احلكومي لربانمج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احلكومي، 

بشأن إعداد املرحلة التاسعة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي   IHP-IC-XXIII-6قرار  لاب يذكر إذ  
والقرار الذي اعتمده إاّبن دورته االستثنائية األوىل بشأن اجلدول الزمين املعدل لتنفيذ املرحلة التاسعة 

 من الربانمج، 

 ، IHP/IC-XXIV/Inf.1و  IHP/IC-XXIV/3  الوثيقتني وقد درس 

ارتياحه   وإذ يعرب مبوجبه  IHP-IC-XXIII-7قرار  ال  إزاءعن  مت  الربانمج   الذي  من  الثامنة  املرحلة  تقييم 
مدهتا   منتصف  يف  احلكومي  الدويل  ما اهليدرولوجي  وهيأاتح  وهو  مرة  ،  الدروس   ،أول  مراعاة 

وضع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للمرحلة التاسعة   من املرحلة الثامنة من الربانمج لدى  املستفادة
 من الربانمج، 

ابلوثيقة   وإذ حييط علما   االرتياح  تتضمن  IHP/IC-XXIV/Ref.1مع  للمرحلة   اليت  االسرتاتيجية  اخلطة  مشروع 
 التاسعة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي، 

أعضاء فريق العمل اخلاص وخرباء الدول األعضاء ملا بذلوه من جهود كبرية وملا اضطلعوا به على   ثن ي
 مشروع اخلطة االسرتاتيجية؛  إعدادمن عمل جليل يف  

الدويل احلكومي   ويعرب اهليدرولوجي  الربانمج  امتنانه ألمانة  العن  قدمته ألعمال  دعم  على  فريق الذي 
 وتنسيق هذه األعمال؛   إعداد مشروع اخلطة االسرتاتيجية  ء يفالعمل اخلاص وخرباء الدول األعضا

الربانمج  ويقرر من  التاسعة  للمرحلة  االسرتاتيجية  اخلطة  ابعتباره  املقدمة  الوثيقة  مشروع  على  املوافقة 
 ؛ اهليدرولوجي الدويل احلكومي

املوافق ويطلب النسخة  تعرض  أن  احلكومي  الدويل  اهليدرولوجي  الربانمج  أمانة  اخلطة   من  من  عليها 
إىل املؤمتر العام لليونسكو  اهليدرولوجي الدويل احلكومي االسرتاتيجية للمرحلة التاسعة من الربانمج

اهليدرولوجي   لربانمجل  الدويل احلكومي  لمجلسل  النظاميالتقرير    إاّبن دورته احلادية واألربعني يف إطار
 ؛ الدويل احلكومي
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العام   ويوصي  للخطة املؤمتر  الرئيسية  العناصر  إبدراج  واألربعني  احلادية  دورته  يف  يقوم  أبن  لليونسكو 
الوثيقتني   يف  احلكومي  الدويل  اهليدرولوجي  الربانمج  من  التاسعة  للمرحلة    4م/41االسرتاتيجية 

 ؛ 5م/41و

عة من الربانمج كل أعضاء أسرة اليونسكو املعنية ابملياه على تويل املسؤولية عن تنفيذ املرحلة التاس ويشجع
تنفيذها ومتويلها وفقاً يعتزمون قيادة  اهليدرولوجي الدويل احلكومي، مع اإلشارة إىل العناصر اليت  

من الربانمج اهليدرولوجي ة الثامنة  ن التقييم اخلارجي للمرحلماملنبثقة    ؤولياتاملتعلقة ابملس  للتوصية
 ؛ يف منتصف مدهتا الدويل احلكومي

الية لتنفيذ اخلطة املطة  اخلتنفيذية و ال  ة طاخلعداد  معين إبفريق عمل مفتوح العضوية    تعيني أعضاء ويقرر أيضا  
التقدم   تقدمي تقرير عن االسرتاتيجية للمرحلة التاسعة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي، و 

  ، وإىلالستني  تهر إاّبن دو مكتب الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي  إىل    يف هذا الشأن  احملرز
اليت االستثنائية الرابعة    تهإاّبن دور لربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي  لجمللس الدويل احلكومي  ا

ا مللموافقة عليه  نيالكامل  تنياخلط  روعيشمب  ، وموافاته2021تشرين الثاين/نوفمرب  سُتعقد يف شهر  
 ؛ 2022م  عاأوائل  يف    اليت سُتعقد اخلامسة    دورته االستثنائيةخالل  

استعراض فضال  عن ذلك ويقرر   املدة    يف  إجراء  الربانمجبشأن  منتصف  من  التاسعة  املرحلة  الدويل   تنفيذ  اهليدرولوجي 
 . 2025حبلول عام    احلكومي
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 5-4املبادئ التوجيهية الستعراض برامج الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي ومبادراته الرئيسية )البند الفرعي  
 جدول األعمال(من  

لمبادرات الطليعية الـخمس عشرة للربانمج اهليدرولوجي لتقييم    لتقدمي اقرتاحات إلجراءوجَّهت األمانة دعوة دولية   - 17
"رصد واستعراض برامج الربانمج اهليدرولوجي الدويل ومبادراته الرئيسية"  بشأن    XXII-6 وفقاً للقرار    ، وذلك الدويل احلكومي

الذي اختذه اجمللس الدويل احلكومي يف دورته الثانية والعشرين. ومت التعاقد مع فريق من اخلرباء االستشاريني، وُقد ِّم تقرير  
 . 2019يناير  ألعضاء املكتب ُعقدت يف كانون الثاين/  استثنائيةدورة تقنية  التقييم خالل  

مشروع "املبادئ التوجيهية اخلاصة ابملبادرات الطليعية   إعداد  التقييم وبناًء على طلب املكتب   إطار متابعة نتائجيف  مت  و  - 18
الدويل احلكومي   اهليدرولوجيإىل مكتب الربانمج    تقدميه( و LVIII/Ref. 7-IHP/Burللربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي" )

الثامنة واخلمسني )أيلول/سبتمرب   حسن ضمان    يفاملبادئ التوجيهية    هذه  اهلدف الرئيسي منمتثل  (. و 2019يف دورته 
 ها وإبراز صورهتا وتعزيز مسامهتها يف الربانمج.ر بغية زايدة أث  وتنسيقهامبادرات الربانمج انتظام  

سة الوثيقة املقرتحة وتعديلها ابدر   اهليدرولوجي الدويل احلكومي   مكتب الربانمج   عّينهممن خرباء  مؤلف  وقام فريق عمل   - 19
يف   اهليدرولوجي الدويل احلكومي  احلكومي للربانمج الدويل من أجل إصدار وثيقة املبادئ التوجيهية اليت ستقدَّم إىل اجمللس 

 عليها.  لكي يوافقدورته الرابعة والعشرين 

  

https://en.unesco.org/sites/default/files/7_en_ihp_priority_initiatives_guidelines_vf.pdf
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 XXIV-2مشروع القرار  

 مشروع قرار بشأن كل الربامج الطليعية للربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي ومبادراته 

 إّن اجمللس الدويل احلكومي لربانمج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احلكومي، 

بشأن مواءمة كل برامج الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي وأنشطته     IHP-IC-XXI-8لقراراب ذكرإذ ي
مراحل الربانمج، واختاذ القرارات اخلاصة مبواصلة الربامج واألنشطة أو إعادة توجيهها خمتلف  مع  

جُترى منها أو إهنائها استناداً إىل عمليات استعراض دورية   االنسحاب اسرتاتيجيات أو تعزيزها أو
   ،خالل كل مرحلة من مراحل الربانمج وعند انتهائها

إدارة كل برامج الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي ومبادراته  بشأن   IHP-IC-XXIII-12لقرار اب أيضا    ذكروي
  يف املستقبل،  الرئيسية

من    أبنه فضال  عن ذلك   ويذك ِّر احلكوميطلب  الدويل  اهليدرولوجي  الربانمج  مبوجب أمانة  ،  IHP-IC-XXII-6القرار    ، 
  برامج الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي ومبادراته الرئيسية بشأن  جراء استعراض  التحضري إل

 ،إاّبن دورته الثالثة والعشرين  هذا االستعراض   ، وموافاته بنتائجوإسناد إجرائه إىل جهة اثلثة

أوجهأبن يالحظو  من  يتبنّي  ال  ه  أحرزهتيتالتقدم  يتعلقاألمانة    ا   الربانمج   فيما  ملبادرات  تقييم  إبجراء 
دورتيه الثالثة ه مل يتسن له يف  ، أنIHP/IC-XXIII/7يف الوثيقة    الواردةاهليدرولوجي الدويل احلكومي،  

النظر يف أفضل السبل   بغية،  لنتائج التقييم  املقرر ستعراض  اال  إجراء  والعشرينوالعشرين والرابعة  
ابالستعانة الكبري    ر لتعزيز الربامج الطليعية للربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي ومبادراته ذات األث

 هذا االستعراض  بيد أن   ،الربامج واملبادرات أو إهنائهاعادة توجيه بعض تلك  وإلسرتاتيجية  اطط  خب
أمهية حامسة   ذا  الدويل ليظل  اهليدرولوجي  الربانمج  إطار  يف  النتائج  على  القائمة  الفعالة  إلدارة 

  ،احلكومي

  بنتائج االستعراض واملبادئ التوجيهية املقرتحة إلدارة املبادرات يف املستقبل؛ ابرتياح  يرح ب

املبادرات الطليعية ورصدها وتقييمها يكون متوافقاً  من أعضاء فريق العمل وضع إطار لتخطيط   ويطلب
الربانمج  من  التاسعة  للمرحلة  االسرتاتيجية  اخلطة  وخطتيها    مع  احلكومي  الدويل  اهليدرولوجي 

املبادرات    الستحداثتطلبات  املأن يتضّمن تفاصيل عن احلّد األدىن من  على  املالية،  التنفيذية و 
وتقييمها   وتنفيذها  القائمة،    مواءمةو اجلديدة  هباملبادرات  اخلامسة وموافاته  دورته  يف  اإلطار  ذا 

 والعشرين للنظر فيه واعتماده؛ 
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التنسيق/املضيفنيمن   ويطلب أيضا   األمانة جلاحلاليني    جهات  يقوموا، ابلتشاور مع  القائمة أن  املبادرات  ميع 
االسرت  األهداف  حتقيق  يف  احملددة  إسهاماهتم  تبنّي  خطط  بوضع  العمل،  والنتائج  وفريق  اتيجية 

وال ،  اهليدرولوجي الدويل احلكومي   املنشودة والنواتج ذات األولوية للمرحلة التاسعة من الربانمج 
 لربانمج ل  الدويل احلكومي  لساجملمؤشرات واضحة لرصد النتائج احملققة، لعرضها على  وضع   سّيما

 واعتمادها؛ يف دورته اخلامسة والعشرين للنظر فيها   اهليدرولوجي الدويل احلكومي

احلكومي   يشكرو  الدويل  اهليدرولوجي  الربانمج  الواثئق على  أمانة  وإعداد  االستعراض  عملية  تيسري 
ومبادراته    اهليدرولوجي الدويل احلكومي  والتوصيات الالزمة بشأن مواصلة تنفيذ كل برامج الربانمج 

 ؛الرئيسية يف املستقبل

الذي قّدمه فريق العمل املخصص واملوافقة عليه يف دورته اخلامسة والعشرين،    املقرتح   النظر يف اإلطار ويقرر 
للقرار    الرامي، االقرتاح    كذلك و  مواصلة    ،IHP-IC-XXI-8وفقاً  الطليعية  إىل  لربانمج لالربامج 

  . الربانمج  حلة التاسعة من املر ته الرئيسية يف إطار خطة تنفيذ  ومبادرااهليدرولوجي الدويل احلكومي 

)البند الفرعي   بشأنهتقييم املرحلة الثامنة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي يف منتصف مدهتا، ورد اإلدارة  
 من جدول األعمال( 4-6

واخلمسني ملكتب عرض ممثل مرفق اإلشراف الداخلي لليونسكو عملية التقييم يف منتصف املدة خالل الدورة الثامنة   - 20
IHP/Bur-التقييم )الوثيقة    عملية  أبرزت و   . (2019الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي )ابريس، فرنسا، أيلول/سبتمرب  

LVIII/Ref.5العلوم ني  ب  دوره بوصفه حلقة وصل و اهليدرولوجي الدويل احلكومي  للربانمج  ابع الدويل احلكومي املتفرد  ( الط
 .اليت يتضمنها  توصيات اإلحدى عشرةالالتقرير و   الواردة يف   نتائجال والسياسات. ومّت أيضاً تقدمي  

إىل اجمللس (  2021-2014) ي يف منتصف مدهتا  وُقّدم تقييم املرحلة الثامنة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكوم - 21
الوثيقة على رّد    تلك   (. وحيتوي ملحق ابء-اثنياً -5م ت/ 207الوثيقة التنفيذي لليونسكو إاّبن دورته السابعة بعد املائتني )

. وقد قُبلت كل التوصيات ابستثناء التوصية األوىل املتعلقة املنبثقة من عملية التقييم اإلدارة على التوصيات اإلحدى عشرة 
يرجع إىل الدول األعضاء(، وشرعت   هبذا الشأن  قرارال  بعنوان املرحلة التاسعة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي )ألن

 تلك التوصيات.   لتنفيذ يف تنفيذ األنشطة الالزمة  األمانة 

اليت أعدها عن الوضع القائم فيما يتعلق ابلتقدم احملرز يف   احملدَّثة مرفق اإلشراف الداخلي، يف إطار املعلومات    وقام  - 22
)الوثيقة    تتضمن رّد اإلدارةاليت لوثيقة نسخة حمدَّثة من ا  بتقدمي  التنفيذ،   قيداليت ال تزال  التقييم    املنبثقة من   توصيات ال  تنفيذ 

IHP/IC-XXIV/Ref.5) 2020، إىل اللجنة االستشارية املعنية ابإلشراف يف تشرين الثاين/نوفمرب . 

  

https://en.unesco.org/sites/default/files/ihpp_viii_16_jan_-_unesco_temp_.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/ihpp_viii_16_jan_-_unesco_temp_.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369966_ara
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 XXIV-3مشروع القرار  

  تقييم املرحلة الثامنة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي يف منتصف مدهتا

 اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احلكومي، إّن اجمللس الدويل احلكومي لربانمج  

-IHP/ICو  ،IHP/Bur-LVIII/Ref.5و  ،IHP/IC-XXIII/Inf.3و  ،IHP/IC-XXIII/7الواثئق   وقد درس 

XIV/5  و IHP/IC-XIV/Inf.1،   الدويل اهليدرولوجي  الربانمج  من  الثامنة  املرحلة  تنفيذ  بشأن 
 (؛ 2021- 2014احلكومي ) 

بشأن تقييم املرحلة الثامنة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي   IHP-IC-XXIII-7لقرار  اب ذكر وإذ ي
راحل مخمتلف  من أجل مواءمة كل برامج الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي وأنشطته مع  

الربانمج، واختاذ القرارات اخلاصة مبواصلة الربامج واألنشطة أو إعادة توجيهها أو تعزيزها أو وضع 
دورية   استعراض  عمليات  إىل  استناداً  إهنائها  أو  منها  للخروج  خالل كل جُترى  اسرتاتيجيات 

  ،مرحلة من مراحل الربانمج وعند انتهائها

تنفيذ حييط علما   بنجاح  االرتياح  واب  مع  احلكومي  الدويل  اهليدرولوجي  الربانمج  من  الثامنة  لنتائج املرحلة 
حىت اآلن واليت تناولت جمموعة   اليت مت تنفيذهااملشروعات واألنشطة العديدة    احملققة يف إطار 

األمن املائي ويف حتقيق األهداف املتفق   حتقيق   ة ابملياه وسامهت يفعلقواسعة من املوضوعات املت
نداي  ، عليها دولياً مثل أهداف التنمية املستدامة واتفاقات   ، واخلطة احلضرية اجلديدة  ،وإطار سِّ

 ؛ بشأن تغري املناخ  أخرى مثل اتفاق ابريس

نسيق  أبسرة اليونسكو املعنية ابملياه ملا بذلته من جهود وما اضطلعت به من عمل مهم من أجل ت ويشيد 
 ؛هاوتنفيذ  املشروعات واألنشطة يف إطار املرحلة الثامنة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي 

استخدام نتائج التقييم يف إعداد   التمكني منأمانة الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي على   ويشكر
 ؛ اهليدرولوجي الدويل احلكومي  سعة من الربانمج املرحلة التا

املنبثقة   علما  أيضا  وحييط   عشرة  اإلحدى  التوصيات  على  اإلدارة  الربانمج مبرّد  من  الثامنة  املرحلة  تقييم  ن 
إىل اجمللس ، بصيغتها املقدمة  ( يف منتصف مدهتا2021- 2014اهليدرولوجي الدويل احلكومي ) 

  ؛ ء(اب-اثنياً -5م ت/ 207التنفيذي لليونسكو إاّبن دورته السابعة بعد املائتني )الوثيقة 
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ن تقييم املرحلة الثامنة من مأبن تقوم الدول األعضاء بتنفيذ ما يعنيها من التوصيات املنبثقة   يوصيو 
 حلرص على( يف منتصف مدهتا، واب2021-2014الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي )

 :ها على سبيل املثالومن  ، املشاركة بنشاط يف العناصر اليت تتطلب مسامهتها

حتديد أولوايت املرحلة التاسعة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي اليت ستساهم  )أ(
تنفيذ تلك األولوايت، ودعم الكفيلة بيف املستقبل، وااللتزام بتنفيذ األنشطة    حتقيقها  يف

 رصد نتائج تلك األنشطة؛ 

 املياه؛ وم والسياسات يف جمال  العل  بشأن الروابط بني  الثانيةاملشاركة يف الندوة   )ب(

اخلارجة عن امليزانية لدعم تنفيذ املمولة من األموال  حات املشاريع  اقرت تقدمي الدعم املايل ال ( ـ)ج
 . اهليدرولوجي الدويل احلكومي  الربانمج


