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البرنامج الهيدرولوجي الدولي
الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الدويل احلكومي
(باريس 15-11 ،حزيران/يونيو )2018
التطورات على صعيد اليونسكو
البنود الفرعية  2-4و 3-4و 4-4و ٧-4من جدول األعمال املؤقت
الملخص
تتضمن هذه الوثيقة عرضاً موجزاً لع ّدة مسائل متعلقة بالربنامج اهليدرولوجي الدويل على صعيد اليونسكو وبرناجمها ،طرأت عليها تطورات منذ عقد
الدورة الثانية والعشرين للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل ،وأبرزها:
-1
-2
-3
-4

الربنامج اهليدرولوجي الدويل واخلطة الدولية اخلاصة باملياه؛
املشاورة بشأن حتديث النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل؛
التقرير بشأن احلساب اخلاص للربنامج اهليدرولوجي الدويل؛
عمل اللجنة املعنية بالتواصل واإلعالم بشأن بيان مهامها وصالحياهتا.

اإلجراءات املتوقع من اجمللس اختاذها:
البند الفرعي  :٢-٤قد يرغب اجمللس يف أن يطلب من األمانة االضطالع مبا يلي:
 إدراج اجتماع سياسي على مستوى وزاري يف دورات اجمللس؛
 صياغة مذكرة إعالمية بشأن إسهامات اليونسكو يف القضايا املتعلقة باملياه وإرساهلا إىل الوفود الدائمة للدول األعضاء يف نيويورك؛
 الطلب من الدول األعضاء يف اليونسكو أن حتيط بعثاهتا يف األمم املتحدة علماً ،بصورة منتظمة ،بأنشطة أسرة اليونسكو املعنية باملياه
وإجنازاهتا على الصعيد العاملي واإلقليمي واحمللي؛
 إبراز صورة الربنامج اهليدرولوج ي الدويل يف نيويورك من خالل عقد جلسات خالل الفعاليات الرفيعة املستوى ،بدعم من الوفود الدائمة
ومبشاركة مراكز الفئة  2اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو وكراسي اليونسكو اجلامعية؛
 حتليل كيفية إدراج االحتياجات احلالية ،اليت عربت عنها الدول األعضاء خالل املناقشات اليت دارت بشأن املنظومة العاملية اجلديدة املعنية
باملياه ،يف إطار النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل.
البند الفرعي  :٣-٤قد يرغب اجمللس يف أن:
 يناقش الوثيقتني اللتني أعدمها فريق العمل املعين بالنظام األساسي والنظام الداخلي ويقرر اعتمادمها ،ويطلب من األمانة أن تتخذ اإلجراءات
الالزمة ليوافق عليهما اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة بعد املائتني مث املؤمتر العام يف دورته األربعني .أو قد يرغب اجمللس عوضاً عن ذلك
يف أن يقدم إرشادات لتحسني الوثيقتني ويطلب من األمانة مواصلة تيسري املناقشات يف هذا الصدد.
البند الفرعي  :٤-٤قد يرغب اجمللس يف أن:
 حييط علماً بقيام األمانة بإنشاء احلساب اخلاص للربنامج اهليدرولوجي الدويل ويشجع الدول األعضاء على املسامهة فيه.
البند الفرعي  :٧-٤قد يرغب اجمللس يف أن:
 ينظر يف اعتماد النسخة احمل ّدثة لبيان املهام والصالحيات للجنة الربنامج اهليدرولوجي الدويل املعنية بالتواصل واإلعالم ويتخذ قراراً بشأهنا،
وأن يشجع الدول األعضاء على اإلسهام بنشاط يف عمل اللجنة.
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البرنامج الهيدرولوجي الدولي والخطة الدولية الخاصة بالمياه (البند الفرعي  ٢-٤من جدول األعمال)
 - 1يقرتح التقرير النهائي الصادر عن اجمللس االستشاري لألمني العام لألمم املتحدة املعين باملياه والصرف الصحي يف
كانون الثاين/نوفمرب  2015مجلة أمور ومنها إنشاء لجنة دولية حكومية تابعة لألمم المتحدة معنية بالمياه والصرف
الصحي وفريق علمي وعملي تابع لألمم المتحدة معني بالمياه والصرف الصحي؛ ويقرتح التقرير أيضاً تعزيز جلنة األمم

املتحدة املعنية باملوارد املائية لالضطالع بدور أمانة اهليئتني اجلديدتني املذكورتني آنفاً.

شجعت بلدان
 - 2واستناداً إىل اقرتاح اجمللس االستشاري لألمني العام لألمم املتحدة املعين باملياه والصرف الصحيّ ،
ع ّدة ومن بينها أملانيا وسويسرا وفرنسا وفنلندا واجملر وهولندا "مبادرة إنشاء هيئة دولية حكومية تابعة لألمم املتحدة معنية
باملياه" ،وتدعو هذه البلدان إىل إنشاء هذه اهليئة بغية حتقيق ما يلي( :أ) التحفيز على متابعة تنفيذ مجيع أهداف التنمية
املستدامة وغ اياهتا املتعلقة باملياه واستعراض تنفيذها؛ (ب) تقدمي إسهامات مواضيعية رئيسية إىل املنتدى السياسي الرفيع
املستوى املعين بالتنمية املستدامة .وينبغي إنشاء أمانة لتضطلع بدعم اهليئة التابعة لألمم املتحدة املعنية باملياه املزمع انشاؤها،
تعمل باالرتباط باجمللس االقتصادي واالجتماعي .1وينبغي كذلك أن يرتتب عنها أقل ما ميكن من اآلثار على ميزانية األمم
املتحدة.
 - 3وأسفرت هذه املساعي عن إدراج الفقرة  12يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )A/RES/71/222( 222/٧1
املؤرخ يف كانون األول/ديسمرب .201٦
بشأن "العقد الدويل للعمل" ،املاء من أجل التنمية املستدامة"ّ ،"2028-2018 ،
وقد دعت اجلمعية العامة يف هذه الفقرة إىل عقد حوار على املستوى العملي لتحسني التكامل والتنسيق بني اإلجراءات
اليت تتخذها األمم املتحدة لتحقيق األهداف والغايات املتعلقة باملياه املندرجة يف إطار ركيزة التنمية املستدامة ،مع الرتكيز
منسقي هذا احلوار ،ومها:
بوجه خاص على خطة التنمية املستدامة لعام ّ .2030
وعني رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة ّ
سعادة السفرية املمثلة الدائمة للمجر السيدة كتالني بوغياي ورئيس قسم التعاون اخلارجي يف اجملال االقتصادي يف وزارة
اخلارجية يف طاجيكستان السيد لوكمون إيزوماتوف.
 - 4ويتمثل السبب الرئيسي الذي قُدِّم لتسويغ اقرتاح إنشاء هيئة جديدة معنية باملياه وإقامة حوار على املستوى العملي
يف كون اهليكل العاملي إلدارة املياه مشتتاً جداً وينقصه وجود هيئة دولية حكومية مكرسة للمياه .وجرى احلوار على املستوى
العملي لتسهيل املناقشات بني الدول األعضاء ومساعدهتا على اختاذ قرار بشأن إنشاء مؤسسة املنظومة العاملية املعنية باملياه.

1

اجمللس االقتصادي واالجتماعي هو أحد أجهزة األمم املتحدة الرئيسية الستة الذي أنشئ يف عام  194٦عمالً مبيثاق األمم املتحدة ،وهو اهليئة
الرئيسية للتنسيق واستعراض السياسات واحلوار بشأن السياسات وتقدمي التوصيات ،وميثل اآللية املركزية اليت تستعني هبا منظومة األمم املتحدة
ووكاالهتا املختصة فيما يتعلق بأنشطتها .ويشرف اجمللس االقتصادي واالجتماعي على عمل اهليئات الفرعية وهيئات اخلرباء يف اجملال االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،وعلى حتقيق أهداف التنمية املستدامة املعتمدة على الصعيد الدويل.
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 - 5وعُقدت جلستا حوار يف نيويورك (يف  22آذار/مارس و 30أيار/مايو  ،)201٧أُعرب خالل املناقشات اليت دارت
فيهما عن اخلشية من االزدواجية يف العمل وعدم مراعاة اآلليات واالتفاقات القائمة ،وعن القلق بشأن التكاليف املالية
موحدة للجميع .ومل يُقدَّم يف ختام جلسة احلوار الثانية أي طلب ملتابعة
واإلدارية ،وإنشاء خزانات املياه ،وخماطر اتباع هنوج َّ
أي هيكل جديد ومل يصدر أي تفويض ملتابعة املناقشات .بيد أنه كان هناك توافق يف اآلراء بشأن ضرورة مواصلة حتسني
التنسيق ضمن منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بشؤون املياه .ورأت الدول األعضاء أنه ميكن حتقيق ذلك إما من خالل
تعزيز اآلليات القائمة فعالً وإما من خالل إنشاء آلية جديدة (آلية تشمل إمكانية إنشاء وكالة جديدة لألمم املتحدة).

ومع أنه مل يُعقد أي حوار بعد هذين احلوارين ،ما زالت تُب َذل املساعي يف منتديات دولية خمتلفة من أجل إنشاء هيئة
جديدة أو إنشاء منرب على األقل ،غري أنه ليس من الواضح بعد ما ستشمله هذه اآللية املقرتح إنشاؤها.
 - ٦ومتكنت اليونسكو من تقدمي معلومات يف جلسيت احلوار إلعالم املشاركني بوجود منرب دويل حكومي يتمثل يف الربنامج
اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو ،وأن هذا الربنامج عضو نشط يف جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية (انظر الوثيقة
 IHP/IC-XXIII Inf. 7بشأن العالقات مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية).
 - ٧وطلبت جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية يف بداية عام  2018إجراء تقييم خارجي سعياً إىل حتسني عملياهتا
ومكانتها لتتمكن من االضطالع بدور املنرب املقرتح إنشاؤه .غري أ ّن جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية هي آلية تنسيق
داخلية لألمم املتحدة وليس لديها هيكل دويل حكومي أو شخصية قانونية خاصة ضمن منظومة األمم املتحدة ،وعدد
موظفيها حمدود .ومن مث سيتطلب هذا اجلهد موارد كبرية وتعديل تفويض خمتلف اهليئات ،وهو ما قد يؤدي إىل ازدواجية
تفويض سائر وكاالت األمم املتحدة ومنظماهتا ،بينما ستبقى احلاجة إىل حتسني التنسيق قائمة.
 - 8ومتثل جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية بوجه خاص آلية التنسيق املشرتكة بني وكاالت لألمم املتحدة فيما
يتعلق جبميع املسائل املرتبطة باملياه العذبة ،ومن ضمنها الصرف الصحي .وتتألف اللجنة من واحد وثالثني عضواً 2وأربعة
وأربعني شريكاً ،33وقد أنشأ جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق اللجنة يف عام  .2003وكان
مقر أمانة اللجنة يف نيويورك مث انتقل منذ فرتة وجيزة إىل سويسرا حيث تستضيفه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .وال تُعترب
اللجنة كياناً قانونياً ضمن منظومة األمم املتحدة وال تتجاوز نسبة موظفي األمم املتحدة التابعني إلدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية العاملني يف األمانة  ٪ ٧5من عدد موظفي األمانة .وتتلقى اللجنة الدعم املايل من املسامهات الطوعية اليت
تقدمها الوكاالت اخلارجية اليت ترغب يف دعم تنفيذ أنشطة اللجنة ،وال سيّما الوكاالت اإلمنائية الدولية ووزارات بلدان

2

3

كاالت األمم املتحدة وبراجمها وسائر كيانات األمم املتحدة اليت تعىن باملسائل املتعلقة باملياه ،اليت تشمل الصرف الصحي والكوارث الطبيعية،
هي أعضاء يف جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية.
املنظمات الدولية والنقابات املهنية واجلمعيات وغريها من جمموعات اجملتمع املدين اليت لديها صفة دولية من حيث اهليكل التنظيمي والعضوية
واليت تشارك بنشاط يف جمال املياه هي شركاء يف جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية .أما سائر كيانات األمم املتحدة املرتبطة هبا كاملقررين
اخلاصني واألفرقة واجملالس االستشارية فهي شركاء ذوو وضع خاص.
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اجملموعة اإلقليمية األوىل .وال تتساوى البلدان املاحنة مع البلدان األعضاء وال مع البلدان الشريكة يف اللجنة وفقاً للتعريف
احلايل لألعضاء يف اللجنة (.)http://www.unwater.org/about-unwater

 - 9ونظراً إىل السياق املذكور آنفاً من املهم التذكري مبكانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف السياق الدويل األوسع نطاقاً
األول ،إذ
وحتليلها .أنشئ الربنامج اهليدرولوجي الدويل قبل ثالثة وأربعني عاماً ،مراعاةً لنتائج العقد اهليدرولوجي الدويل ّ
ّقررت الدول األعضاء يف اليونسكو إنشاء ّأول برنامج دويل حكومي بشأن املياه هبدف التصدي للتحديات املرتبطة باملياه
يف مجيع أحناء العامل .وال يزال الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف الوقت الراهن الربنامج الدويل احلكومي الوحيد يف منظومة
األمم املتحدة بشأن املياه املكرس للبحوث يف جمال املياه ،وإدارة املوارد املائية ،والتعليم ،وتنمية القدرات .ويبلغ عدد البلدان
األعضاء يف الربنامج  1٦8بلداً ،وتضطلع وزارات بتمثيل  ٪٧0من هذه البلدان ويضطلع أكادمييون/باحثون بتمثيل ٪30

منها.

 -10فضالً عن ذلك ،قدَّم الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية خري مثال على تطبيق هنج مبادرة األمم املتحدة لتوحيد
األداء ،على املستوى العاملي .فقد أظهر بالفعل هذا الربنامج منذ إنشائه يف اليونسكو ،قدرة املنظمة على التنسيق بني 31
عضواً يف جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية و 38شريكاً آخر إلصدار التقرير العاملي السنوي عن تنمية املوارد املائية.
ويعد التقرير وسيلة تشجع على العمل التعاوين بني مجيع الوكاالت وسائر اجلهات املعنية يف جمال املياه وإنتاج منتج موحد
حتت مظلة جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية .فضالً عن ذلك ،يتوىل برنامج األمم املتحدة العاملي لتقييم املوارد املائية
يف الوقت ال راهن رئاسة فريق عمل جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية الذي يتمثل دوره يف إعداد التقرير اجلامع ،وهو
تقرير شامل عن الوضع فيما خيص حتقيق اهلدف  ٦من أهداف التنمية املستدامة ،تستند إليه جلنة األمم املتحدة املعنية
باملوارد املائية من أجل تقدمي املعلومات يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة الذي سيُعقد يف

متوز/يوليو .2018

 -11وتستضيف اليونسكو أمانة اللجنة التوجيهية املعنية هبدف التنمية املستدامة  4اخلاص بالتعليم حىت عام 2030
( ،)https://ar.unesco.org/node/273607اليت تضطلع بتقدمي التقارير عن التق ّدم احملرز يف حتقيق هدف التنمية املستدامة

 4اخلاص بالتعليم إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى.

 -12فإذن مثة هيئة دولية حكومية قائمة يف اليونسكو معنية مبجال املياه ولدى املنظمة خربة طويلة يف تسيري شؤون أمانة
آلية من هذا النوع .فضالً عن ذلك ،متلك اليونسكو مهارات حمققة فيما يتعلق بتنسيق عمل مجيع وكاالت األمم املتحدة
والشركاء املعنيني باملياه والصرف الصحي.

 -13ونظّمت األمانة جلسة إعالمية يف  20أيلول/سبتمرب  201٧إلحاطة الدول األعضاء علماً باملناقشات وطلب
دعمها فيما يتعلق بتعزيز إبراز صورة الربنامج اهليدرولوجي الدويل باالستعانة بوفودها يف نيويورك .وأسفرت اجللسة اإلعالمية
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عن اطالع الدول األعضاء على املعلومات احملدثة بشأن هذه املسألة ،فتعهدت بتقدمي دعمها من أجل تعزيز إبراز صورة
الربنامج يف نيويورك.
 -14وطلب مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته السادسة واخلمسني (شباط/فرباير  )2018من األمانة تنظيم
اجتماع سياسي على مستوى وزاري وجلسة علنية (مفتوحة للجميع) للوفود الدائمة خالل الدورة الثالثة والعشرين للمجلس،
باإلضافة إىل اجتماع إعالمي للدول األعضاء يف اليونسكو لتعريفها بإسهام الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف رسم السياسات.
وستنظم األمانة بناءً على هذا الطلب الندوة العلمية السياسية األوىل بشأن املياه اليت ستعقد يف  14حزيران/يونيو .2018
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
قد يرغب المجلس في أن يطلب من األمانة االضطالع بما يلي:
(أ)

إدراج اجتماع سياسي على مستوى وزاري في دورات المجلس؛

(ب) صياغة مذكرة إعالمية بشأن إسهامات اليونسكو في القضايا المتعلقة بالمياه وإرسالها إلى الوفود
الدائمة للدول األعضاء في نيويورك؛
(جـ) الطلب من الدول األعضاء في اليونسكو أن تحيط بعثاتها في األمم المتحدة علماً ،بصورة منتظمة،
بأنشطة أسرة اليونسكو المعنية بالمياه وإنجازاتها على الصعيد العالمي واإلقليمي والمحلي؛

(د) إبراز صورة البرنامج الهيدرولوجي الدولي في نيويورك من خالل عقد جلسات خالل الفعاليات الرفيعة
المستوى ،بدعم من الوفود الدائمة وبمشاركة مراكز الفئة  ٢التي تعمل تحت رعاية اليونسكو وكراسي
اليونسكو الجامعية؛
(ه) تحليل كيفية إدراج االحتياجات الحالية ،التي عبرت عنها الدول األعضاء خالل المناقشات التي
دارت بشأن المنظومة العالمية الجديدة المعنية بالمياه ،في إطار النظام األساسي والنظام الداخلي
للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي.
المشاورة بشأن تحديث النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
(البند  ٣-٤من جدول األعمال).
أقر املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثامنة عشرة النظام األساسي للربنامج اهليدرولوجي الدويل وع ّدله يف دوراته
ّ -15
العشرين واحلادية والعشرين والثالثة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين .ووافق بعد ذلك اجمللس الدويل احلكومي
للربنامج اهليدرولوجي الدويل على النظام الداخلي للربنامج يف دورته األوىل ،مث ع ّدله وفقاً للتعديالت اليت أجراها املؤمتر العام
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لليونسكو على النظام األساسي يف دوراته احلادية والعشرين والثالثة والعشرين والثامنة والعشرين .وع ّدل جملس الربنامج
اهليدرولوجي الدويل املادة  2٦بشأن االقرتاع السري يف دورته الرابعة عشرة.
 -1٦وش ّدد مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته الثانية واخلمسني ( 2-1حزيران/يونيو  )2015على ضرورة
حتديث النظام األساسي والنظام الداخلي للربنامج ،وال سيّما يف ما يتعلق مبا يلي )1( :مدة عضوية أعضاء املكتب؛ ()2
اآلليات الكفيلة باستمرار متثيل كل اجملموعات االنتخابية يف مكتب الربنامج يف حال توقف أي نائب من نواب الرئيس
عن متثيل إحدى الدول األعضاء يف اجمللس أو يف حال العجز عن أداء مهامه .فق ّدم املكتب تعديالته املقرتحة يف هاتني
ومعمقة
املسألتني ،واقرتح متديد مدة عضوية أعضاء املكتب إىل أربع سنوات .وقد طُلب من األمانة إجراء مشاورة متسقة ّ
بشأن اقرتاح متديد مدة عضوية أعضاء املكتب وبشأن اعتماد العناصر اجلديدة اليت اقرتحها املكتب ،وال سيّما إمكانية
عقد االجتماعات النظامية للربنامج اهليدرولوجي الدويل خارج مقر اليونسكو بباريس.

قدمه املكتب يف دورته الثانية واخلمسني ،أجرت األمانة دراسة استقصائية يف خريف
 -1٧وبناءً على الطلب الذي ّ
 ، 2015قدمت الغالبية العظمى من الدول األعضاء خالهلا التوصيات التالية )1 :أن تكون م ّدة والية أعضاء مكتب
الربنامج اهليدرولوجي الدويل سنتني وال جيوز لألعضاء شغل مناصب أخرى خالهلا؛  )2عدم اضطالع أعضاء جملس
الربنامج اهليدرولوجي الدويل ومكتبه مبهامهم بصفتهم الشخصية بل بصفتهم مكلفني بتمثيل بلداهنم ،ومن مث تقع على
الدول األعضاء مسؤولية ضمان استمراريّة متثيلها يف اهليئتني الرئاسيتني (وقد أ ّكد مكتب الشؤون القانونية يف اليونسكو
مقر اليونسكو بباريس .وميكن
وجهة النظر هذه)؛  )3عدم عقد االجتماعات النظامية للربنامج اهليدرولوجي الدويل خارج ّ
االطالع على نتائج املشاورة األوىل يف الوثيقة .IHP/Bur-LV/Ref1

 -18وطلب املكتب ،يف إطار متابعة املشاورة ،يف دورته الثالثة واخلمسني ( 20-19نيسان/أبريل  )201٦بأن ترسل
تصورات بشأن كيفية حتسني النظام الداخلي اخلاص باجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل وأن تع ّد
األمانة ّ
أقر اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل اقرتاح
مشروع ّ
النص املعدل لنظامه األساسي ونظامه الداخلي .وقد ّ
املكتب املتمثل يف حتديث النظام األساسي والنظام الداخلي ،يف دورته الثانية والعشرين ( 1٧-13حزيران/يونيو )201٦
األول/ديسمرب  ،201٦دعيت خالهلا الدول
يف قراره  .XII-1وأجريت مشاورة من  1آب/أغسطس  201٦إىل  31كانون ّ
األعضاء إىل إرسال تعليقاهتا واقرتاحاهتا املوحدة بشأن كيفية حتديث النظام األساسي والنظام الداخلي جمللس الربنامج
اهليدرولوجي الدويل وحتسينهما .ومت احلصول على ثالثة ردود إقليمية يف ختام هذه املشاورة ،من اجملموعات اإلقليمية األوىل
واخلامسة (أ) واخلامسة (ب) .وورد باإلضافة إىل ردود اجملموعة اإلقليمية األوىل اليت متثل  2٧بلداً ،مخسة ردود فردية من
الدول األعضاء ،وورد أيضاً ردان فرديان أحدمها من اجملموعة اإلقليمية اخلامسة (أ) اليت تضم  4٧بلداً والثاين من اجملموعة
اإلقليمية اخلامسة (ب) اليت تضم  19بلداً .وورد مخسة ( )5ردود من اجملموعة الثانية ،وثالثة ( )3ردود من اجملموعة الثالثة
وأربعة ( )4ردود من اجملموعة الرابعة .وميكن االطالع على ملخص هذه الردود يف الوثيقة املرجعية .IHP/Bur-LV/Ref. 2
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 -19وخلصت األمانة هذه الردود تسهيالً للمقارنة يف الوثيقتني  IHP/Bur-LVI/Ref. 1و  ،IHP/Bur-LVI/Ref. 2وطُلب
تعرب بدقة عن وجهات النظر اليت
من الدول األعضاء يف تشرين األول/أكتوبر  201٧التأكد من أن صياغة األمانة للبنود ّ
عربت عنها الدول األعضاء.

 -20وطلب مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل من األمانة يف دورته السادسة واخلمسني ( 22-20شباط/فرباير )2018
أن تدعم أنشطة فريق العمل غري الرمسي املؤلف من الوفود الدائمة للدول األعضاء يف مكتب الربنامج الرامية إىل توليف
املدخالت الواردة من الدول األعضاء باإلضافة إىل نتائج عمل فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة ،الذي اضطلع
بتحليل إجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو (انشأ املؤمتر العام هذا الفريق يف دورته الثامنة والثالثني مبوجب
القرار 38م ،101/انظر أيضاً الوثيقة 202م ت .)21/وعقد فريق العمل اجتماعات بصورة منتظمة يف الفرتة املمتدة من
الدورة السادسة واخلمسني ملكتب الربنامج والدورة الثالثة والعشرين للمجلس ،وترد نتائج هذه االجتماعات يف الوثيقة
املرجعية  .IHP/IC-XXIII/Ref. 1وأجرت الوفود الدائمة مشاورات مع جمموعاهتا اإلقليمية قبل تقدمي الوثيقة ليتخذ اجمللس
قراراً بشأهنا.
ئيس نني املشاركني (اجملر) يف فريق العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات
 -21وجتدر اإلشارة إىل أن أحد الر َ
وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو هو عضو أيضاً يف فريق العمل التابع للوفود الدائمة الذي عمل على تعديل
الوثيقتني ،وهو ما يضمن مراعاة التوصية املناسبة واملتعلقة بالربنامج اهليدرولوجي يف االقرتاح.

 -22وطلب أيضاً املكتب من األمانة أن تع ّد وثيقة مناقشة بشأن تعديل اسم الربنامج اهليدرولوجي الدويل ليتخذ اجمللس
قراراً يف هذا الشأن ،وفقاً ملا هو وارد يف الوثيقة .IHP/IC-XXIII/Ref. 7
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
قد يرغب المجلس في أن يناقش الوثيقتين اللتين أعدهما فريق العمل المعني بالنظام األساسي والنظام الداخلي
ويقرر اعتمادهما ،ويطلب من األمانة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة ليوافق عليهما المجلس التنفيذي في دورته
السادسة بعد المائتين ثم المؤتمر العام في دورته األربعين .أو قد يرغب المجلس عوضاً عن ذلك في أن يقدم
إرشادات لتحسين الوثيقتين ويطلب من األمانة مواصلة تيسير المناقشات في هذا الصدد.

تقرير عن الحساب الخاص بالبرنامج الهيدرولوجي الدولي (البند الفرعي  ٤-٤من جدول األعمال)
 -23طلب اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته الثانية والعشرين من أمانة الربنامج ،يف القرار
 XXII-7املعنون "املساعدة اليت يقدمها الربنامج اهليدرولوجي الدويل إىل الدول األعضاء من أجل حتقيق هدف التنمية
املستدامة  ٦وسائر أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملياه بناءً على أسس علمية سليمة" ،إعداد مشروع النظام املايل
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وحث أسرة اليونسكو املعنية باملياه على تقدمي املسامهات الطوعية بطريقة استباقية لتمويل املساعي الرامية
للحساب اخلاصّ ،

إىل حتقيق غايات هدف التنمية املستدامة  ٦وسائر أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملياه وتقدمي التقرير هبذا الشأن.

 -24فضالً عن ذلك ،طلب اجمللس التنفيذي من املديرة العامة يف القرار 200م ت 30/اختاذ كل التدابري الالزمة لدعم
املساعي الرامية إىل إنشاء حساب خاص للربنامج اهليدرولوجي الدويل.

 -25وقامت األمانة يف إطار متابعتها هلذا الطلب وبالتعاون الوثيق مع مكتب التخطيط االسرتاتيجي ومكتب اإلدارة
املالية ،بتقدمي الوثائق املتعلقة بإنشاء احلساب اخلاص إىل املديرة العامة وحصلت على موافقتها على هذه الوثائق يف
حزيران/يونيو .201٧
 -2٦وبناءً عليه ،وافق املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني (تشرين الثاين/نوفمرب  )201٧على إنشاء احلساب اخلاص
للربنامج اهليدرولوجي الدويل وهو ما سيتيح للربنامج احلصول على املساعدة املالية الالزمة لتلبية احتياجات الدول األعضاء،
وال سيّما على صعيد تنمية القدرات لدعم الدول األعضاء واملبادرات الرئيسية املوافق عليها يف إطار املرحلة الثامنة من خطة

الربنامج اهليدرولوجي الدويل االسرتاتيجية .ويرد مشروع النظام املايل للحساب اخلاص يف الوثيقة .IHP/IC-XXIII/Ref. 2

 -2٧وستكون مجهورية كوريا واجلمهورية السلوفاكية والدول األعضاء يف مؤمتر اجلهات األيبريية األمريكية املعنية بإدارة
املياه أول من سيسهم يف هذا احلساب اخلاص .ويُرجى من الدول األعضاء املسامهة يف هذا احلساب.
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
يحيط علماً بقيام األمانة بإنشاء الحساب الخاص للبرنامج الهيدرولوجي الدولي ويشجع الدول األعضاء على
المساهمة فيه.
تقرير اللجنة المعنية بالتواصل واإلعالم (البند الفرعي  ٧-٤من جدول األعمال)
 -28أجرت اللجنة املعنية بالتواصل واإلعالم ،عمالً بالقرار  ،XXII-3استعراضاً لبيان مهام اللجنة وصالحياهتا وح ّدثته
وذلك بالتعاون مع األمانة (انظر الوثيقة  .)IHP/IC-XXIII/Inf.2وعُرض بيان املهام والصالحيات خالل الدورة الثالثة
والعشرين للمجلس يف الوثيقة  .IHP/IC-XXIII/Ref.10ويرد تقرير اللجنة املعنية بالتواصل واإلعالم يف الوثيقة IHP/IC-
.XXIII/Inf.1
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
قد يرغب المجلس في أن ينظر في اعتماد النسخة المح ّدثة لبيان المهام والصالحيات للجنة البرنامج الهيدرولوجي

الدولي المعنية بالتواصل واإلعالم ويتخذ قراراً بشأنها ،وأن يشجع الدول األعضاء على اإلسهام بنشاط في عمل

اللجنة.

