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أاير/مايو   26ابريس،  
2021 

 األصل: إجنليزي 

 احلكومي  الربانمج اهليدرولوجي الدويل

 الرابعة والعشرون للمجلس الدويل احلكومي   لدورة ا
 (2021حزيران/يونيو    30  -   28)ابريس،  

 

 

  الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي واخلطة الدولية اخلاصة ابملياه، 
  2030ومنها اإلجراءات املتخذة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  

 وسائر اخلطط الدولية املتعّلقة ابملياه 

 من جدول األعمال املؤقت  6البند  

 امللّخص 

الوثيقة   هذه  الربانمج تقدم  خالل  من  اليونسكو  نفذهتا  اليت  األنشطة  عن  موجزاً  تقريراً 
"املاء من أجل التنمية   ، اهليدرولوجي الدويل احلكومي من أجل دعم "العقد الدويل للعمل

 ."2028-2018املستدامة"،  

احلكومي الدويل  اجمللس  من  املتوقع  احلكومي   اإلجراءات  الدويل  اهليدرولوجي  للربانمج 
  :اختاذها

 لعل اجمللس الدويل احلكومي يرغب يف مناقشة مشروع القرار املقرتح واملوافقة عليه.
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املاء من أجل التنمية ، "اإلجراءات اليت اختذها الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي لدعم "العقد الدويل للعمل
 األعمال(من جدول   6)البند   "2028-2018،  "املستدامة 

بشأن "حتويل   70/1، القرار  2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ابإلمجاع، يف شهر أيلول/سبتمرب   -   1
"، الذي مّثل سابقًة من حيث تضمينه هدفاً خمصصاً "لضمان توافر املياه 2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  
 . 6وإدارهتا إدارة مستدامة"، وهو هدف التنمية املستدامة  وخدمات الصرف الصحي للجميع  

بشأن إعالن "العقد الدويل   71/222القرار    2016واعتمدت اجلمعية العامة ابإلمجاع يف كانون األول/ديسمرب   -   2
ملياه "، سعياً إىل املساعدة يف زايدة الرتكيز على مسألة ا2028-2018للعمل، "املاء من أجل التنمية املستدامة"،  

خالل فرتة عشر سنوات، وال سّيما على "التنمية املستدامة واإلدارة املتكاملة للموارد املائية من أجل حتقيق األهداف 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وعلى تنفيذ وتعزيز الربامج واملشاريع ذات الصلة هبذا املوضوع، فضاًل عن تعزيز التعاون 

، وسُيختتم 2018آذار/مارس    22ايت". واسُتهل العقد اجلديد يف اليوم العاملي للمياه يف  والشراكة على مجيع املستو 
 . 2028آذار/مارس   22يف اليوم العاملي للمياه يف  

للقرار   -   3 املتحدة، وفقاً  العامة لألمم  (، عقد "مؤمتر 2018)كانون األول/ديسمرب    73/226وقررت اجلمعية 
املدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدويل للعمل"، وذلك يف نيويورك يف الفرتة املمتدة األمم املتحدة الستعراض منتصف  

، "على أن تسبق املؤمتر اجتماعاٌت حتضريية إقليمية وعاملية، حسب االقتضاء، 2023آذار/مارس    24إىل    22من  
 قليمي والعاملي".ُيسرتشد فيها ابالجتماعات الراهنة املتصلة ابملياه، اليت تعقد على املستويني اإل

بشأن "مؤمتر   75/212، القرار  2020كانون األول/ديسمرب    21واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف   -   4
األمم املتحدة بشأن استعراض منتصف املدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدويل للعمل، "املاء من أجل التنمية املستدامة"، 

ات واملعلومات املتعلقة بتنظيم املؤمتر. فضالً عن ذلك، تضّمن القرار تفاصيل تتعلق "، لتقدمي التوجيه2018-2028
ابلعملية التحضريية للمؤمتر، ونّوه ابستضافة حكومة الربتغال لندوة رفيعة املستوى بشأن املياه يف أثناء مؤمتر األمم املتحدة 

توى بشأن املياه استند إىل نتائج مشاورات إقليمية يف هذا املعين ابحمليطات؛ وابستضافة حكومة أملانيا ملؤمتر رفيع املس
، وابستضافة 2022الصدد؛ وبدعم حكومة الياابن لتنظيم مؤمتر القمة املعين ابملياه يف آسيا واحمليط اهلادي يف نيسان/أبريل  

أيضاً مؤمتراً دولياً . وستعقد حكومة طاجيكستان  2022حكومة السنغال للمنتدى العاملي التاسع للمياه يف آذار/مارس  
 يف دوشانيب لدعم التحضري الفعال الستعراض منتصف املدة الشامل.   2022رفيع املستوى يف عام  

ودعا القرار سائر الدول األعضاء إىل تنظيم اجتماعات إلثراء استعراض منتصف املدة الشامل، ودعا كذلك هيئات   -   5
لجان اإلقليمية واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة إىل مواصلة اإلسهام  األمم املتحدة املعنية والوكاالت املتخصصة وال 

 . 2030يف استعراض العقد الدويل وتنفيذه، بسبل منها بناء القدرات، من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  

احلوار اإلقليمي بشأن املياه يف منطقة   وما فتئت اليونسكو تساهم يف اجلهود املذكورة آنفاً من خالل ما يلي: تنظيم -   6
التحضريية ملؤمتر بون الدويل للمياه لعام   العملية  العلمي يف إطار  املنتدى  الالتينية والكارييب وكذلك  ، 2021أمريكا 

السنغال واجمل الكارييب؛ والعمل مع حكومة  البحر  الالتينية ومنطقة  االقتصادية ألمريكا  أملانيا واللجنة  لس ابلتعاون مع 
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التقنية  اجللسات  من  وغريها  متهيدية  اجتماعات  تنظيم  على  تفاهم،  إطار مذكرات  ابملياه، يف  املعين  األفريقي  الوزاري 
التمهيدية للمنتدى العاملي التاسع للمياه، والتنسيق املشرتك ألحد مواضيع املنتدى، واملشاركة يف أعمال اللجنة التوجيهية 

أعمال اللجنة االستشارية للمؤمتر الدويل الرفيع املستوى املعين ابلعقد الدويل للعمل، "املاء   الدولية للمنتدى؛ واملشاركة يف
، الذي نظمته حكومة طاجيكستان واألمم املتحدة يف شهر حزيران/يونيو  2028- 2018التنمية املستدامة"،  من أجل  
للمؤمتر الدويل الرفيع املستوى املقرر عقده يف دوشانيب  ، وتقدمي مضامني برانجمية للمؤمتر، ومواصلة املشاركة يف التحضري  2018
لدعم التحضري الفعال الستعراض منتصف املدة الشامل؛ ودعم تنظيم مؤمتر القمة املعين ابملياه يف آسيا واحمليط    2022يف عام  

 اهلادي.  

ارات شخص يف العامل ملي  4.2مليار شخص و  2.2إىل أن   2020ويشري تقرير أهداف التنمية املستدامة لعام  -   7
مليون شخص   785ما زالوا يفتقرون إىل مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي املدارة إدارًة آمنًة على التوايل، ومنهم  

 حمرومون من االحتياجات األساسية من مياه الشرب ومليارا شخص حمرومون من خدمات الصرف الصحي األساسية. 

إطار   2020جلنة األمم املتحدة املعنية ابملوارد املائية يف شهر متوز/يوليو    وسعياً إىل تصحيح هذا الوضع، وضعت -   8
، الذي يرمي إىل حتسني الدعم املقدم إىل البلدان خالل 6األمم املتحدة العاملي لتسريع حتقيق هدف التنمية املستدامة  

ومساعدهتا يف هذا الصدد. وميثل هذا   6  السنوات العشر املقبلة لتسريع تقدمها حنو حتقيق غاايت هدف التنمية املستدامة 
اإلطار العاملي، الذي تضطلع جلنة األمم املتحدة املعنية ابملوارد املائية بتنسيقه، مسامهًة يف عقد العمل من أجل حتقيق 

 . 2030أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  

كو مهمة التنسيق املشرتك مع إدارة الشؤون االقتصادية وأسندت جلنة األمم املتحدة املعنية ابملوارد املائية إىل اليونس -   9
 . 6واالجتماعية يف األمم املتحدة للشق اخلاص بتنمية القدرات لإلطار العاملي لتسريع حتقيق هدف التنمية املستدامة 

املوارد املائية لعام وقررت جلنة األمم املتحدة املعنية ابملوارد املائية ختصيص تقرير األمم املتحدة العاملي عن تنمية   - 10
ملوضوع املياه اجلوفية، وطلبت من اليونسكو أن تتوىل رايدة االحتفاالت بيوم املياه العاملي وإعداد التقرير العاملي.   2022

فضالً عن ذلك، طلبت جلنة األمم املتحدة املعنية ابملوارد املائية من اليونسكو أن تنظم "مؤمتر قمة بشأن املياه اجلوفية" يف 
 ، يف مقر املنظمة بباريس.2022هر كانون األول/ديسمرب  ش

 2022وتضطلع اليونسكو يف هذا اإلطار برايدة إعداد ستة فصول من التقرير العاملي عن تنمية املوارد املائية لعام   - 11
املياه اجلوفية املشرتكة  واملسامهة يف سبعة فصول من التقرير، وتنظيم املؤمتر الدويل الثاين للمبادرة بشأن إدارة موارد طبقات 

 ، والتخطيط ملؤمتر القمة بشأن املياه اجلوفية. 2021، املقرر عقده يف شهر كانون األول/ديسمرب  2021بني الدول لعام  

ومثة فرصة ساحنة لتنسيق مدخالت املنظمة وإعداد رسائل تعرب بوضوح عن احتياجات الدول األعضاء يف برانمج  - 12
الدويل احلكومي ومسامهتها يف العقد الدويل للعمل، "املاء من أجل التنمية املستدامة"، واستعراض    اليونسكو اهليدرولوجي

 . 2023منتصف املدة الشامل لتنفيذ العقد، ومؤمتر األمم املتحدة هبذا الشأن يف عام  
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 XXIV-5القرار  

 

 2030خطة التنمية املستدامة لعام وتنفيذ    6اقرتاح لتقدمي الدعم من أجل حتقيق هدف التنمية املستدامة  
 واملسامهات يف استعراض منتصف املدة الشامل لتنفيذ العقد الدويل للعمل "املاء من أجل التنمية املستدامة" 

 2023ومؤمتر األمم املتحدة هبذا الشأن لعام  

 قدَّمته األمانة 

 . كوميوأيده اجمللس الدويل احلكومي لربانمج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احل

 إن اجمللس الدويل احلكومي لربانمج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احلكومي، 

بشأن تنفيذ "مبادرة إدارة املياه اجلوفية" وبشأن "مساعدة الربانمج XXII-7 و   XXII-4بقراريه   إذ يذكِّر
أهداف وسائر    6اهليدرولوجي الدويل للدول األعضاء على حتقيق هدف التنمية املستدامة  

 التنمية املستدامة املتعلقة ابملياه بناًء على أسس علمية سليمة"، على التوايل، 

بشأن دعم الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي للدول األعضاء   XXIII-9 و  XXIII-8بقراريه   ويذكِّر أيضا  
شأن تعزيز بروز بغية اقرتاح مؤشر جديد هلدف التنمية املستدامة بشأن التعليم يف جمال املياه وب

 الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي للعيان، 

أن الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي برانمج دويل حكومي مكرس لتعزيز البحث يف  وأيخذ بعني االعتبار 
جمال املياه وإدارة املوارد املائية وتوفري التعليم وتنمية القدرات يف هذا الصدد حبسب احتياجات 

 ألعضاء، الدول ا 

من قلة االهتمام إبدارة املياه اجلوفية وصوهنا ومحايتها مع أن استخدامها زاد كثرياً وأفضى إىل  ويعرب عن قلقه 
 منافع اجتماعية واقتصادية كبرية،

بضرورة تعزيز الوعي السياسي واإلرادة السياسية على الصعيد العاملي من أجل تعزيز صون  ويقرّ 
واختاذ تدابري عاجلة لتحسني إدارة املياه اجلوفية يف ضوء تزايد السكان املياه اجلوفية ومحايتها  

 وتغري املناخ وتضاؤل املوارد،

بشأن "العقد   75/212و  73/226و  71/222قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة   ويراعي 
، واستعراض منتصف "2028- 2018الدويل للعمل، "املاء من أجل التنمية املستدامة"،  

املدة الشامل لتنفيذه، ومؤمتر األمم املتحدة الستعراض منتصف املدة الشامل لتنفيذ أهداف 
 العقد الدويل للعمل، 
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الذي يرمي إىل حتسني  6إطار األمم املتحدة العاملي لتسريع حتقيق هدف التنمية املستدامة  وأيخذ بعني االعتبار أيضا  
البلدان   خالل السنوات العشر املقبلة لتسريع تقدمها حنو حتقيق غاايت الدعم املقدم إىل 
التنمية املستدامة   التنسيقي الذي ُأسند إىل   6هدف  ومساعدهتا يف هذا الصدد، والدور 

برانمج اليونسكو اهليدرولوجي الدويل احلكومي يف هذا الصدد لالضطالع ابلتنسيق املشرتك 
يف األمم املتحدة للشق املتعلق بتنمية القدرات هلذا    مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 اإلطار العاملي، 

على أن أسرة اليونسكو املعنية ابملياه تعمل بوصفها شبكة عاملية تسعى إىل حتقيق األهداف  ويشدد
االسرتاتيجية للمنظمة، وإىل تسخري قدرهتا على استحداث أدوات قائمة على أسس علمية 

وسائر غاايت أهداف التنمية املستدامة   6ف التنمية املستدامة  سليمة لتحقيق غاايت هد 
 املتعلقة ابملياه ورصدها، 

اللذين ينّوه فيهما ابإلسهامات الكبرية واملهمة اليت تقدمها أسرة XXII-8 وXXI-7 بقراَريه   ويذكِّر فضال  عن ذلك 
خطة التنمية املستدامة لعام اليونسكو املعنية ابملياه من أجل تعزيز الدور األساسي للمياه يف  

2030 ، 

أن يواصل الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي مشاركته يف العملية التحضريية الستعراض  يقرر 
املستدامة"،  التنمية  أجل  من  "املاء  للعمل،  الدويل  "العقد  بشأن  الشامل  املدة  منتصف 

ا"2018-2028 ملياه اجلوفية وعلوم ، حبيث يساهم يف تعزيز االعرتاف الدويل أبمهية 
املياه بوجه عام، وابحلاجة املاسة لسد الفجوة يف القدرات املتاحة واملطلوبة، وال سّيما يف 

املستدامة   التنمية  هدف  حتقيق  أجل  من  النامية،  التنمية   6البلدان  أهداف  من  وغريه 
منشورات   ومنها على سبيل املثال ال احلصر، إصدار   ، املستدامة، وذلك من خالل مجلة أمور

 .2023ورسائل متعلقة هبذه األمور من أجل عرضها إاّبن مؤمتر األمم املتحدة للمياه لعام  

 


