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 ٢٠٢١أ�ر/مايو  ٢٥ابريس،  

 األصل: إجنليزي 
 احلكومي  الرب�مج اهليدرولوجي الدويل

 للمجلس الدويل احلكومي   والعشرون  الرابعة  لدورة ا
 ) ٢٠٢١حزيران/يونيو   ٣٠  -  ٢٨(ابريس،  

 التطورات املؤسسية 

 

 
 

 

 من جدول األعمال املؤقت   ٤البند  

 امللخص 

للتطورات املؤسسية   للرب�مج، وخباصٍة فيما يتعلق ابلبنود تقدِّم هذه الوثيقة عرضاً موجزاً 
 الفرعية التالية من جدول األعمال املؤقت: 

األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج   النظام تقرير عن   ١- ٤
 اهليدرولوجي الدويل احلكومي 

اهليدرولوجي  ٢- ٤ للرب�مج  الوطنية  للجان  املقرتحة  التوجيهية  واملبادئ   االختصاصات 
  الدويل احلكومي 

 قد يرغب اجمللس يف مناقشة مشروع القرار املقرتح واملوافقة عليه   القرارات املقرتحة: 
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تقرير عن مراجعة النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي 
 من جدول األعمال)  ١-٤(البند الفرعي  

وافق اجمللس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي على نظامه الداخلي يف دورته األوىل، مث عّدله  -  ١
النظام األساسي يف دوراته احلادية والعشرين والثالثة والعشرين وفقاً  لليونسكو على  العام  املؤمتر  اليت أدخلها   للتعديالت 

 والثامنة والعشرين.

) قرار املكتب الرامي إىل حتديث النظام األساسي والنظام ٢٠١٦وأقّر اجمللس يف دورته الثانية والعشرين (حزيران/يونيو   -  ٢
 .XXII-1القرار  الداخلي مبوجب  

األول/أ -  ٣ تشرين  يف  مشاورة  الرب�مج  أمانة  األول/ديسمرب    ٢٠١٦كتوبر  وأطلقت  حىت كانون  . ٢٠١٦استمرت 
. ورأت ٢٠١٧ومجعت األمانة املسامهات الواردة مث عممتها على الدول األعضاء للموافقة عليها يف تشرين األول/أكتوبر  

املرحلة  بدقة، واقرتحت مواد عملية أعيدت صياغتها خالل  ُتدمج  الدول األعضاء/املناطق أن وجهات نظرها مل   بعض 
األخرية من عملية التشاور. وروعيت تلك التعليقات مث اقُرتحت صيغة جديدة على الدول األعضاء. وقد ّمجعت األمانة 

 وخلصت الردود تسهيالً للمقارنة.

) بتعليقات ٢٠١٨شباط/فرباير    ٢٢- ٢٠وأدىل أعضاء مكتب الرب�مج يف الدورة السادسة واخلمسني للمكتب (  -  ٤
األمانة إنشاء فريق مفتوح العضوية تقوده الوفود الدائمة للدول األعضاء يف املكتب ويضّم الوفود الدائمة إضافية، وطلبوا من  

لكل الدول األعضاء املهتمة، لينظر يف النظام األساسي والنظام الداخلي قبل الدورة الثالثة والعشرين للمجلس، مع مراعاة 
 عين ابحلوكمة.توصيات فريق عمل اليونسكو املفتوح العضوية وامل

. ٢٠١٨أ�ر/مايو    ٣و  ٢٠١٨نيسان/أبريل    ٢٧و   ٢٠١٨نيسان/أبريل    ١٩واجتمع فريق العمل املفتوح العضوية يف   -  ٥
(من الساعة   ٢٠١٨أ�ر/مايو    ١٨) يوم اجلمعة  VIIوُدعيت مجيع الوفود الدائمة إىل حضور اجتماع أخري للفريق (يف القاعة  

حزيران/يونيو    ١٥- ١١بعد الظهر)، قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس (   ١:٠٠صباحاً إىل الساعة    ١٠:٠٠
) من أجل إقرار النظام األساسي الذي سُيقدَّم إىل اجمللس. وعلى الرغم من أن الفريق املفتوح العضوية نظر يف النظام ٢٠١٨

النظام   ينظر يف األساسي فقط العتماده. ولن  األساسي والنظام الداخلي كليهما، فقد قرر أن يقدِّم إىل اجمللس النظام  
 الداخلي إال بعد أن يوافق املؤمتر العام لليونسكو يف دورته األربعني على النظام األساسي. 

مث ُقدِّم هذا املشروع النهائي لنص النظام األساسي إىل اجمللس الذي اعتمده يف دورته الثالثة والعشرين. وُقدِّم النظام  -  ٦
) الذي اعتمده مع التعديل التايل: ٢٠١٩األساسي املنقح إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة بعد املائتني (نيسان/أبريل  

"متول املصروفات اجلارية للمجلس وألجهزته الفرعية وتكاليف سفر ممثلي أعضاء اجمللس من أقل البلدان منواً والدول اجلزرية 
 اعات اجمللس واملكتب من االعتمادات اليت خيصصها املؤمتر العام لليونسكو هلذا الغرض". الصغرية النامية حلضور اجتم 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245126
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245126
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245126
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ويرد النّص املنقح يف )  ٢٠١٩واعتمد املؤمتر العام النظام األساسي املنقح يف دورته األربعني (تشرين الثاين/نوفمرب   -  ٧
 . تصويب  ٦٢م/ ٤٠الوثيقة  

االستثن -  ٨ دورته  الرب�مج يف  ( وقرر جملس  األوىل  الثاين/نوفمرب    ٢٨ائية  املفتوح ٢٠١٩تشرين  الفريق  يستأنف  أن   (
العضوية العمل على النظام الداخلي بغية مواءمته مع النظام األساسي املنقح للمجلس كما اعتمده املؤمتر العام يف دورته 

بعة والعشرين من أجل اعتماده. وقد ترأست األربعني. وسُيقدَّم هذا النظام الداخلي املنقح إىل جملس الرب�مج يف دورته الرا
الذاكرة  بغية حفظ  اليت سبقتها  الدائمة  الوفود  الفريق، وضمت  الرب�مج هذا  للدول األعضاء يف مكتب  الدائمة  الوفود 

 يف املشاركة.   ترغب املؤسسية فضالً عن الوفود الدائمة اليت  

العمل من كا -  ٩ لفريق  الثاين/يناير إىل شباط/فرباير  ويسرت األمانة عقد ثالثة اجتماعات  كانون  ٢٤(  ٢٠٢٠نون 
شباط/فرباير    ٢٠) ومشاورة مفتوحة جلميع الوفود الدائمة ( ٢٠٢٠شباط/فرباير    ٦كانون الثاين/يناير و  ٣٠الثاين/يناير و

داخلي املنقح ) للتصديق على املشروع قبل عرضه على اجمللس يف دورته الرابعة والعشرين بغية إقراره. ويرد النظام ال٢٠٢٠
 ./Ref.2/XXIV-CIIHPيف الوثيقة  

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents
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 XXIV-3القرار  

 اقرتاح بشأن النظام الداخلي املنقح جمللس الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي 

 قدَّمته األمانة 

 ه وأيد 

 اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احلكومي، 

والقرار   ١٠١م/ ٣٨ابلقرار   إذ يذكِّر لليونسكو  الرائسيتني  اهليئتني  عمل  وأساليب  وإجراءات  احلوكمة  بشأن 
الذي اعتمد املؤمتر العام لليونسكو مبوجبه النظام األساسي املعدَّل للمجلس الدويل   تصويب   ٦٢/ ٤٠

 حلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي، ا

إىل ضرورة ضمان توافق طريقة إدارة الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي مع قرارات اهليئتني الرائسيتني   ويشري
لليونسكو، وضرورة مواصلة مراعاة التوصيات اليت متخضت عنها عملية املراجعة اخلاصة ابحلوكمة يف 

 التقييم اخلاصة ابلرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي، اليونسكو وعمليات  

 ابلطابع الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي وهيئاته املختصة،  ويذكِّر أيضاً 

أبن حتديث النظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي سيوضح  ويقرّ 
ن كفاءته وفعاليته،طريقة تشغيل الرب�  مج فيحسِّ

عن امتنانه لفريق العمل املفتوح العضوية ملا قام به من عمل يف استعراض النظام الداخلي ومواءمته مع  يعرب 
 النظام األساسي املنقح للمجلس الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو إاّبن دورته األربعني؛ 

كومي على تيسري عملية االستعراض وإعداد الواثئق الالزمة حىت أمانة الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احل ويشكر
يتسىن مناقشة النظام الداخلي املنقح والبت فيه إاّبن الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الدويل احلكومي 

 للرب�مج؛ 

 املوافقة على النظام الداخلي املنقح بصيغته الواردة يف ملحق هذه الوثيقة.  ويقرر 
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من   ٢- ٤االختصاصات واملبادئ التوجيهية املقرتحة للجان الوطنية للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي (البند الفرعي  
 جدول األعمال) 

تتألف أسرة اليونسكو املعنية ابملياه من أمانة الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي اليت ينتدهبا املدير العام لليونسكو،  - ١٠
لوم املياه الذي يشغل منصب األمني، وبر�مج اليونسكو العاملي لتقييم املوارد املائية، واللجان الوطنية املئة ومدير قسم ع

. وتتفق الدول األعضاء، ٢والتسعة والستني للرب�مج، وكراسي اليونسكو اجلامعية املعنية ابملياه، ومراكز اليونسكو من الفئة  
�مج، على عمل الرب�مج على مراحل بوصفها اجلهات اليت تتوىل املسؤولية عن حتقيق احلكومي للرب   من خالل اجمللس الدويل 

 أهداف الرب�مج. 

متعددة  - ١١ اللجان  تلك  تكون  أن  املفرتض  الوطنية. ومن  احلكومات  للرب�مج حتت سلطة  الوطنية  اللجان  وُتشكَّل 
ه، واملنظمات احلكومية املعنية، والرابطات املهنية، واجملتمع األطراف وأن تضم اهليئات العلمية واهليئات املعنية إبدارة امليا

إسداء املشورة إىل احلكومة بشأن البحوث  املدين. واللجان الوطنية هي مالكة الرب�مج وتتكون مهمتها من شقني مها (أ)
وأن  ؛ (ب)هاملياه واإلدارة املستدامة للميا بغرض وضع سياسات وطنية مستنرية يف جمال  والتعليم وتنمية القدرات يف جمال املياه  

الرب�مج  إطار  املياه يف  أهداف مشرتكة يف جمال  على حتقيق  الوطنية  اللجان  مع غريها من  تعمل  تنسيق  هيئات  تكون 
 اهليدرولوجي الدويل احلكومي. 

أعضاء أسرة اليونسكو املعنية ابملياه وال متلك بعض البلدان جلنة وطنية، ولذلك تشجع أمانة الرب�مج وغريها من   - ١٢
على إنشاء تلك اللجان. وترتاوح اللجان الوطنية من حيث وظائفها وحجمها بني شخص مكلف واحد مكلف ابلتنسيق 

 وجلنة كبرية وبني جلنة نشطة للغاية ذات التزام كبري وجلنة تعمل ابلكاد. 

مدهتا، الذي أُجري مؤخراً، أبن تكون لكل جلنة وطنية مهام   ويوصي تقييم املرحلة الثامنة من الرب�مج يف منتصف  - ١٣
واضعي  مع  التفاعل  وبز�دة  والتاسعة،  الثامنة  للمرحلتني  حمددة  أهدافاً  حتقق  حمددة  أدوار  ذلك  يف  مبا  بوضوح،  حمددة 

املعن اليونسكو  املقدم هلم. وفضًال عن ذلك، يوصى أبن يصبح كل عضو من أعضاء أسرة  ية ابملياه السياسات والدعم 
 مسؤوالً عن تنفيذ نواتج معيَّنة للرب�مج كما هي حمددة يف إطار املرحلة التاسعة من الرب�مج. 

اختصاصات - ١٤ مشروع  الرب�مج  أمانة  أعدت  للرب�مج،  الوطنية  للجان  النشطة  املشاركة  تيسري  إىل  ومبادئ   وسعياً 
 واملبادئ التوجيهية  ). وُعمم مشروع االختصاصات /Ref.3/XXIV-CIIHPللجان الوطنية (يرد يف الوثيقة املرجعية    توجيهية

 على أعضاء مكتب الرب�مج وأُدجمت تعليقاهتم يف الوثيقة املرجعية املذكورة آنفاً. 

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/council-documents


IHP/IC-XXIV/4 – page 5 

 XXIV-4القرار  

 حوكمة الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي 

 إّن اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احلكومي، 

 اهليدرولوجي الدويل احلكومي وهيئاته املختصة، ابلطابع الدويل احلكومي للرب�مج   إذ يذكِّر

الدويل  و�خذ بعني االعتبار  اهليدرولوجي  للرب�مج  احلكومي  الدويل  اجمللس  اختذها  اليت  ابحلوكمة  املتعلقة  القرارات 
وتقارير جلنيت  واخلامسة عشرة،  والرابعة عشرة  والثالثة عشرة  الثانية عشرة  دوراته  إاّبن  احلكومي 

صتني اللتني أنشأمها اجمللس يف دورتيه الثالثة عشرة واخلامسة عشرة، وتوصية التقييم  احلوكمة اخلا
 اخلارجي للمرحلة اخلامسة من الرب�مج، 

أمهية وجود آلية حوكمة للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي ولتشغيل جلان الرب�مج، كما جاء  ويالحظ
 ،XVI-7يف القرار  

أجزاء نظام الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي أي اهليئات اإلدارية واللجان أمهية الربط بني كل   يؤكد
 ؛ ٢الوطنية وكراسي اليونسكو اجلامعية املعنية ابملياه ومراكز اليونسكو من الفئة 

أبن تقوم الدول األعضاء ابستعراض مهمة اللجان الوطنية للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي  ويوصي
 ها وفقاً للمبادئ اليت متكنها من القيام مبا يلي: وطريقة عمل

 العمل بصفة هيئات استشارية حكومية،  ) ١(

البلدان  ) ٢( تنسيق االتصاالت مع اللجان الوطنية للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي يف 
من   ومراكز اليونسكو  األخرى ومع جملس الرب�مج فضالً عن املكاتب امليدانية لليونسكو

 ، اجلامعية املعنية ابملياهاليونسكو    وكراسي  ٢الفئة  

 التحلي بطبيعة متعددة التخصصات،  ) ٣(

 تعبئة واضعي السياسات،  ) ٤(

 البقاء على صلة وثيقة ابللجان الوطنية لليونسكو؛ ) ٥(

اهليدرولوجيا   ويدعو املقر ويف صفوف علماء  األولوية يف  استمرار إعطاء  اإلقليميني األمانة إىل ضمان 
 ملساعدة الدول األعضاء بكل الوسائل املتاحة من أجل ما يلي:

 تنفيذ املهمة املنقحة للجان الوطنية للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي،  ) ١(
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يف كل املناطق، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة   منتظمة للجان الوطنية  تنظيم اجتماعات  ) ٢(
إلقليمية حبسب االقتضاء) للمنطقة األفريقية ابلتعاون الوثيق (اإلقليمية واألقاليمية ودون ا 

 مع أعضاء املكتب من املناطق املعنية؛

أبن تسعى الدول األعضاء واألمانة إىل إجياد حلول مبتكرة ملعاجلة مشكلة التمويل بغية متكني كل  ويوصي أيضاً 
اإلقليمية االجتماعات  يف  املشاركة  من  الوطنية  الرب�مج   واملسامهة  اللجان  برامج  تنفيذ  يف 

 ؛ اهليدرولوجي الدويل احلكومي

الدول األعضاء إىل موافاته بتقرير إاّبن دورته اخلامسة والعشرين وكل دورة بعدها عن حالة جلا�ا  ويدعو أيضاً 
الدويل يف إطار تقاريرها الوطنية املنتظمة بشأن الرب�مج اهليدرولوجي  ،  الوطنية وفقاً هلذه املبادئ

 . احلكومي

 


