
 

 

IHP/IC-XTR-III/1 Prov. 
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 ي انجليز

 جدول األعمال المؤّقت
 

 البرنامج الهيدرولوجي الدولي 
 الدورة االستثنائية الثالثة للمجلس الحكومي الدولي للبرنامج الهيدرولوجي

 ، باريس(2021شباط/فبراير   24إلى   22)اجتماع افتراضي، من منتصف النهار ونصف إلى الساعة الثالثة ونصف ظهراً، من 

 
 

 )من منتصف النهار ونصف إلى الساعة الثالثة ونصف ظهراً(  2021باط/فبراير ش 22االثنين  اليوم األّول:

 دقيقة   15 -افتتاح الدورة )الرئيس فادي قمير(  .1
  

 كلمة ترحيبية من السيدة شاميال ناير بدويل، مساعدة المديرة العامة للعلوم الطبيعية، اليونسكو  .1.1

  ركلمة من رئيس المجلس الحكومي الدولي، السيد فادي قمي .1.2

 اعتماد جدول األعمال  .2
 

  IX-IHPمن جدول األعمال المؤقّت: 1البند دراسة  .3

 )بإشراف رئيس المجلس الحكومي الدولي، السيد فادي قمير( 
 

الدولي   .3.1 الهيدرولوجي  البرنامج  من  التاسعة  للمرحلة  االستراتيجية  للخطة  الثالث  الموضوع  مشروع  دقيقة(،   15) (IHP-IX)عملية صياغة 

  د أبو أماني، المدير بالنيابة لقسم علوم المياه واألمين بالنيابة للبرنامج الهيدرولوجي الدولي، اليونسكويقدّمها السي

3.2. ( الدولي  الهيدرولوجي  البرنامج  من  التاسعة  للمرحلة  الثالث  الموضوع  مشروع  التخطيط  IHP-IXصياغة  من  التمهيدي  الجزء  وتقديم   )

 ، أمريكا الالتينية (EoMSماريا دونوسو، خبراء الدول األعضاء )دقيقة(، تقدّمه السيدة   15اإلستراتيجي )

الدولي   .3.3 الهيدرولوجي  البرنامج  من  التاسعة  للمرحلة  اإلستراتيجية  الخطة  في  األولوية  ذات  المجاالت  قبل    50) (IHP-IX)تقديم  من  دقيقة( 

 أعضاء فريق عمل المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي 

  ة على العروضأسئلة وأجوب .3.4

 بيانات الدول األعضاء في المجلس الحكومي الدولي  .3.5

 اختتام اليوم األّول  .3.6

  

 )من منتصف النهار ونصف إلى الساعة الثالثة ونصف ظهراً(  2021شباط/فبراير  23الثالثاء  اليوم الثاني:

 )تكملة(   IX-IHP:من جدول األعمال المؤقّت 1البند دراسة  .4

 ومي الدولي، السيد فادي قمير( )بإشراف رئيس المجلس الحك
 

 بيانات الدول األعضاء في المجلس الحكومي الدولي  .4.1
 

 بيانات المراقبين  .4.2
 

 دراسة مشروع القرار  .4.3

 

 )تتواصل في اليوم الثالث على النحو مطلوب( 
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4.4.  ً  سبل المضّي قدما
 
 

 لثة ونصف ظهراً( )من منتصف النهار ونصف إلى الساعة الثا 2021شباط/فبراير  24األربعاء  اليوم الثالث:

مواعيد الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الحكومي الدولي للبرنامج الهيدرولوجي والدورة التاسعة   من جدول األعمال المؤقّت:  2البند فحص  .5

 )بإشراف رئيس المجلس الحكومي الدولي، السيد فادي قمير( والخمسين لمكتب البرنامج الهيدرولوجي الدولي
 

 عضاء في المجلس الحكومي الدولي بيانات الدول األ .5.1
 

 بيانات المراقبين  .5.2
 

 مسائل أخرى :من جدول األعمال المؤقّت 3البند  فحص .6

  اختتام الدورة .7


