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الهيدرولوجي
الدولي

البرنامج الهيدرولوجي الدولي
الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الدويل احلكومي
(باريس 15-11 ،حزيران/يونيو )2018
أسرة اليونسكو المعنية بالمياه
البندان  3-8و 4-8من جدول األعمال املؤقت
الملخص
تتضمن هذه الوثيقة عرضاً موجزاً لالقرتاح الذي قدمته حكومة أوروغواي إلنشاء مركز من الفئة 2
يعمل حتت رعاية اليونسكو ،والذي أقره مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل ،لكي ينظر فيه اجمللس
الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل.
لعل اجمللس يرغب يف مناقشة االقرتاح املعروض يف هذه الوثيقة واملوافقة عليه ،مبراعاة املتطلبات
و ّ
احملددة يف االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املع ّدلة ملعاهد ومراكز الفئة  2اليت تعمل حتت رعاية
اليونسكو (الوثيقة 37م 18/اجلزء األول وملحقها ومرفقاته) ،اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو
يف دورته السابعة والثالثني (القرار 37م .)93/وسيُحال اقرتاح إنشاء املركز بعد موافقة اجمللس الدويل
احلكومي عليه إىل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو الستعراضه واملوافقة عليه.

وتق ّدم هذه الوثيقة أيضاً معلومات موجزة بشأن جمموعة أدوات أعدها برنامج األمم املتحدة العاملي
لتقييم املوارد املائية فيما خيص قضايا املياه واجلنسني.

اإلجراءات املتوقع من اجمللس الدويل احلكومي اختاذها:
قد يرغب اجمللس يف النظر يف اعتماد ما يلي:
 مشروع القرار الوارد يف امللحق األول بشأن املركز املقرتح إنشاؤه؛



مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  ،IHP/Bur-LVI/Ref.3والتشجيع على التعميم الواسع النطاق
الستخدام جمموعة األدوات بشأن البيانات اخلاصة باملياه املوزعة حبسب اجلنس اليت أعدها
برنامج األمم املتحدة العاملي لتقييم املوارد املائية.
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الخلفية
 - 1اعتمد املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني القرار 37م ،93/الذي وافق فيه على االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة
املعدَّلة ملعاهد ومراكز الفئة  2اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الوثيقة 37م 18/اجلزء األول وملحقها مرفقاته) .وتنص هذه
االسرتاتيجية (انظر الوثيقة على الرابط التايل)http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002217/221715a.pdf :
على ما يلي" :حيثما توجد هيئة دولية حكومية أو هيئة فرعية قائمة ،تُدعى هذه اهليئة إىل استعراض االقرتاح ،عند االقتضاء،

بغية حتد يد ما إذا كان يندرج يف اإلطار املعين واالسرتاتيجية القطاعية ،وتقدم توصية إىل املدير العام بشأن ما إذا كان ينبغي
إجراء دراسة اجلدوى" (البند (جـ) من الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة  3من املرفق .)1

 - 2وإذ يستعرض اجمللس الدويل احلكومي االقرتاح ،قد يرغب يف أن حييط علماً أيضاً باملادة باء 2-من االسرتاتيجية
املعدلة ،اليت تنص على ما يلي" :يسهم كل كيان من الفئة  2يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو واألولويتني
العامتني للمنظمة فضالً عن األولويات واملوضوعات الربناجمية القطاعية واملشرتكة بني القطاعات ،اليت حددت يف الوثيقة م."5/
ويستويف املركز املعين باملياه املقرتح إنشاؤه هذا الشرط إذ سيسهم يف تنفيذ موضوعات املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي
الدويل وجماالت تركيزها .وينبغي للمجلس أيضاً أن يضع يف اعتباره املبادئ التوجيهية اخلاصة بإنشاء مراكز الفئة  2واملبينة
يف االسرتاتيجية ،ومن ضمنها ما يلي" :جيوز منح صفة معهد ومركز من الفئة  2لكيان قائم فعالً أو ملؤسسة قيد اإلنشاء"

(املادة ألف.)1.3-

 - 3واستناداً إىل هذه االعتبارات ،بوسع اجمللس أن يقرر أحد األمرين التالينيّ )1( :إما أن يؤيد االقرتاح املعروض عليه
مفصل يتضمن تعليقاته ،إن ُوجدت ،ودراسة جدوى بشأن املركز إىل اهليئتني
بشأن إنشاء املركز ويوصي بتقدمي اقرتاح ّ
الرئاسيتني لليونسكو للموافقة على إنشاء مركز الفئة  2املقرتح )2( ،أو أن يعترب االقرتاح مرفوضاً من حيث الشكل أو
املضمون ومن مث ينتهي النظر فيه.

 - 4وأيّد مكتب ال ربنامج اهليدرولوجي الدويل إحالة االقرتاح بشأن إنشاء املركز اجلديد أو منحه صفة مركز يعمل حتت
رعاية اليونسكو (الفئة  )2إىل اجمللس الدويل احلكومي للنظر فيه .وميكن االطالع على االقرتاح الكامل يف الوثيقة املرجعية
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االقتراح المحال إلى المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي للنظر فيه
المركز اإلقليمي التجريبي لتكنولوجيات الصرف الصحي المقترح إنشاؤه في أوروغواي
 - 5قدمت حكومة أوروغواي يف  12نيسان/أبريل  ،2018من خالل وفدها الدائم لدى اليونسكو ،اقرتاحاً إىل املديرة
العامة وأمني الربنامج اهليدرولوجي الدويل إلنشاء "مركز إقليمي جترييب لتكنولوجيات الصرف الصحي" بصفة مركز يعمل
حتت رعاية اليونسكو (الفئة .)2
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 - 6وسيعمل املركز من خالل إقامة مشروعات يف ثالثة جماالت اسرتاتيجية تتعلق باملياه والصرف الصحي ،وهي:
( )1البحوث واملعارف )2( ،نقل التكنولوجيا ،وبناء القدرات عرب التدريب ،واملوارد البشرية )3( ،تنسيق العمل ما بني
املؤسسات.
 - 7ونظّمت األمانة يف  4أيار/مايو  2018مشاورة خاصة للمكتب باملراسلة لكي يتخذ قراراً بشأن تقدمي االقرتاح إىل
اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل إبان دورته الثالثة والعشرين .ووافق أغلبية أعضاء مكتب الربنامج
اهليدرولوجي الدويل على إحالة االقرتاح إىل اجمللس للنظر فيه.
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
لعل المجلس يرغب في تأييد االقتراح الذي قدمته حكومة أوروغواي بغية إحالته إلى الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو،
وفي اعتماد مشروع القرار الوارد في الملحق األول بشأن مركز الفئة  2المقترح إنشاؤه.
مجموعة األدوات الخاصة بقضايا الجنسين والمياه التي أعدها البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية
 - 8تع ّد عملية وضع سياسات خاصة باملياه مراعية لقضايا اجلنسني ذات أمهية حامسة لتنفيذ االلتزامات العاملية بتحقيق
املساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف خطة التنمية املستدامة لعام  . 2030وأعد الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية،
متاشياً مع اسرتاتيجية اليونسكو اخلاصة بقضايا اجلنسني ،جمموعة أدوات خاصة بقضايا اجلنسني واملياه لتسهيل عملية مجع
البيانات املوزعة حبسب اجلنس ،اليت يُستعان هبا لرصد حتقيق أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الوطين واإلقليمي
والعاملي .وحتتوي جمموعة األدوات على عدد من املؤشرات لقياس مراعاة األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني ،وتستند
هذه املؤشرات بوجه خاص إىل هدف التنمية املستدامة ( 5املساواة بني اجلنسني) وهدف التنمية املستدامة ( 6املياه
والصرف الصحي) ،املرتابطني مع سائر أهداف التنمية املستدامة .وحتتوي جمموعة األدوات على مبادئ توجيهية جلمع
البيانات واستبيانات يستعان هبا إلجراء الدراسات االستقصائية امليدانية.
 - 9وص ّدقت عدة جهات على جمموعة األدوات ،وال سيّما جملس الوزراء األفريقي املعين باملياه ،وجلنة وضع املرأة يف
دورهتا الستني ،والشبكة الدولية لتبادل املواد واملوارد التعليمية يف جمال املياه التابعة ملرفق البيئة العاملية .وأُدرجت جمموعة

تغّي املناخ.
األدوات ضمن املبادئ التوجيهية اخلاصة بقضايا اجلنسني املرتبطة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ
 -10وجيري اختبار جمموعة األدوات ميدانياً يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا الوسطى يف إطار مشروع إدارة موارد املياه

اجلوفية يف طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود .وأجرى الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية حلقات تدارس عرب اإلنرتنت،
وحلقات عمل مباشرة ،وبرامج تدريب خمصصة ألغراض معينة (يف بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكارييب يف عام ،)2017

من أجل توسيع نطاق استخدام جمموعة األدوات.
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يعزز عملية وضع
 -11ومن شأن التعاون مع الربنامج اهليدرولوجي الدويل ودوله األعضاء فيما خيص جمموعة األدوات أن ّ
قاعدة بيانات مائية مراعية لقضايا اجلنسني ،وتوفّي معلومات يُسرتشد هبا يف رسم السياسات وعمليات اختاذ القرارات يف
قطاع املياه مبراعاة قضايا اجلنسني ،فضالً عن تعزيز األنشطة الرامية إىل متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني يف إطار إدارة
املوارد املائية باستخدام بيانات مستندة إىل البيّنات.

 -12واقرتح مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف دورته اخلامسة واخلمسني تقدمي جمموعة األدوات إىل جملس الربنامج
اهليدرولوجي الدويل إبان دورته الثالثة والعشرين ليصدق عليها .ودرس املكتب نص مشروع قرار هلذه الغاية إبان دورته
السادسة واخلمسني.
اإلجراءات المتوقع من المجلس اتخاذها:
لعل المجلس يرغب في اعتماد مشروع القرار المقترح في الوثيقة  ،IHP/Bur-LVI/Ref.3وفي التشجيع على التعميم
الواسع النطاق الستخدام مجموعة األدوات بشأن البيانات الموزعة بحسب الجنس التي أعدها البرنامج العالمي
لتقييم الموارد المائية.
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الملحق األول
مشروع قرار
اقتراح إنشاء مركز معني بالمياه
يعمل تحت رعاية اليونسكو (الفئة )2
إن اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل لليونسكو،
إذ يحيط علما
ويضع في اعتباره

باألمهية احلامسة لقضايا املياه العذبة على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين يف حتقيق
التنمية املستدامة يف ظل التغّيات املتزايدة يف العامل،
تنص عليه اخلطة االسرتاتيجية
دور اليونسكو األساسي يف تعزيز األمن املائي وفقاً ملا ّ
للمرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل ،من خالل ما يلي )1( :تعبئة التعاون
الدويل لالرتقاء باملعارف واالبتكار من أجل التصدي للتحديات املتعلقة باألمن املائي؛
( )2تعزيز الروابط بني العلوم والسياسات من أجل حتقيق األمن املائي على الصعيد
احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي؛ ( )3تنمية القدرات املؤسسية والبشرية من أجل حتقيق
األمن املائي واالستدامة املائية،

ويقر

بدور شبكة معاهد ومراكز الفئة  2املعنية باملياه يف تعزيز قدرة الربنامج اهليدرولوجي
الدويل على تنفيذ أولوياته االسرتاتيجية،

ويحيط علما مع التقدير باستعداد حكومة أوروغواي لالضطالع بإنشاء مركز معين باملياه من الفئة  ،2مما سيتيح
تعزيز شبكة املراكز القائمة من الناحية املواضيعية،
ويقر

باخلدمات القيّمة اليت سيقدمها املركز إىل الدول األعضاء واجلهات املعنية يف مجيع أحناء
العامل ،وبأنه سيسهم إسهاماً قيّماً يف تنفيذ الربنامج اهليدرولوجي الدويل وال سيّما فيما

خيص قضايا املياه والصرف الصحي،
ويحيط علما أيضا

بتأييد مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل لالقرتاح املتعلق باملركز،

يؤيد ،بعد النظر في

اقرتاح إنشاء مركز جترييب إقليمي لتكنولوجيات الصرف الصحي يف أوروغواي ،ومنحه

االقتراح حسب األصول صفة مركز من الفئة  2يعمل حتت رعاية اليونسكو؛
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ويطلب

من األمانة أن تساعد يف إعداد الوثائق الالزمة اليت يتعني تقدميها إىل اهليئتني الرئاسيتني
لليونسكو من أجل إنشاء املركز وفقاً السرتاتيجية الربنامج اهليدرولوجي الدويل اخلاصة
مبراكز اليونسكو املعنية باملياه من الفئة  ،2ووفقاً لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّلة
ملعاهد ومراكز الفئة  2اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الوثيقة 37م 18/اجلزء األول
وملحقها ومرفقاته) ،اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني (القرار

37م)93/؛
ويدعو
ويدعو أيضا

اللجنة الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويل يف البلد املعين إىل املساعدة يف إنشاء املركز
وتشغيله؛
الدول األعضاء واللجان الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويل وسائر الشركاء املعنيني،
وال سيّما أسرة اليونسكو املعنية باملياه ،على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،إىل العمل
بنشاط على دعم املركز املقرتح إنشاؤه واحلرص على التعاون فيما بينها يف إطار مساعيها
املشرتكة يف هذا الصدد ملا فيه مصلحة اجلميع.

