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 افتتاح الدورة  .1

 
 أو من یمثّلھا  كلمة المدیرة العامة للیونسكو   .1.1

 
  رئیس المجلس الدولي الحكومي التابع للبرنامج الھیدرولوجي الدولي الحكومي  ، السید  تشونغبو  یوكلمة  .1.2

 
 اعتماد جدول األعمال وتحدید أسالیب عمل المجلس  .2

 
 تقریر  عن تنفیذ  القرارات  والمقررات المعتمدة في  الدورتین العادیة  الرابعة والعشرین  والرابعة غیر  العادیة للمجلس الحكومي  الدولي  .3
 
 تنفیذ  البرنامج  .4

 
الحكومي   الھیدرولوجي من البرنامج الثامنة للمرحلة  نجازات الرئیسیةالمعلومات للدول  األعضاء  بشأن عملیة تقدیم التقاریر عن ا .4.1

 (وفقًا  للقرار  23-7)، الدولي
 ) 2029-2022(الدولي   الحكوميالبرنامج الھیدرولوجي   خطة تنفیذ الخطة  اإلستراتیجیة  للمرحلة  التاسعة  من .4.2

 األمانة والفریق العامل  مفتوح  العضویة  •
الحكومي  البرنامج الھیدرولوجي   منالمرحلة التاسعة المساھمة  في  تنفیذ حول    بیانات الدول  األعضاء  والشركاء •

 الدولي  
المرحلة التاسعة   والمبادرات الرئیسیة ؛  ومساھمتھم في  تنفیذ ي الدولي الرائدةالحكوم یدرولوجي البرنامج الھ  إطار عمل مبادرات .4.3

 من البرنامج الھیدرولوجي الحكومي الدولي 
 الحكومي الدولي   الھیدرولوجي البرنامج  األمانة العامة  وفریق  العمل المعني بالمبادرات الرائدة كمتابعة لتقییم مبادرات •
 الدولي  الحكومي البرنامج الھیدرولوجي من المرحلة التاسعة   مساھمة المبادرات  الرائدة في  •

 الھیدرولوجي الحكومي الدولي  ة التاسعة للبرنامج المرحل   مجموعات العمل المواضیعیة للتنفیذ التشغیلي لبرنامج .4.4
 

 في المنتدى العالمي التاسع للمیاه  وغیره من األحداث  رفیعة المستوى  ذات الصلةالحكومي الدوليالھیدرولوجي البرنامج   مشاركة .5
 حتى مؤتمر األمم المتحدة  لعام 2023 بشأن المیاه 

 
 منتدى المیاه العالمي التاسع .5.1

 متضمنة قمة المیاه الجوفیة    2022لعام   حملة المیاه الجوفیة  .5.2

 أسبوع المیاه العالمي  في  ستوكھولم  2022 .5.3

 ) قمة  آسیا والمحیط الھادئ  للمیاه، ومؤتمر دوشانبي لعملیة المیاه، إلخ(  أحداث  أخرى رفیعة  المستوى  .5.4

 اخري  قضایا  .6
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