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 الهيدرولوجي الدوليالبرنامج 

 للمجلس الدويل احلكومي عشرونالدورة الثانية وال
 (2016حزيران/يونيو  17-13باريس، )

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 

 

 الوثيقة المرجع العنوان البند

   افتتاح الدورة 1

   تقرير الرئيس املنتهية واليته 1.1

   كلمة املديرة العامة لليونسكو 1.2

فتتح الرئيس املنتهية واليته السيد ديفيد كورنفيلد سي 
ن للمجلس يالدورة الثانية والعشر  )املكسيك( فيدرمان

لربنامج اهليدرولوجي الدويل. وسيقدم لالدويل احلكومي 
عن التطورات الرئيسية اليت حدثت يف إطار  معلومات

الربنامج اهليدرولوجي الدويل منذ الدورة احلادية 
ستتوجه و (. 2014والعشرين للمجلس )حزيران/يونيو 

بكلمة إىل املشاركني عد ذلك باملديرة العامة لليونسكو 
 يف االجتماع.

  

   انتخاب الرئيس الجديد ونوابه 2
سُيدعى اجمللس إىل انتخاب رئيس جديد وأربعة نواب  

ويصبح الرئيس املنتهية واليته عضواً حبكم  ،للرئيس
املنصب يف مكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل ممثالً 

 ملنطقته.

النظام األساسي من  املادة السابعة
للمجلس الدويل احلكومي للربنامج 

 .اهليدرولوجي الدويل
من  الرابعة واحلادية عشرة واملادتان

النظام الداخلي للمجلس الدويل 
احلكومي للربنامج اهليدرولوجي 

 .الدويل

 

اعتماد جدول األعمال وتحديد أساليب عمل  3
 المجلس

  

سُيدعى اجمللس إىل اعتماد جدول األعمال املؤقت  
 املقدمة إليهوجدول األعمال املؤقت املشروح بصيغتهما 

 IHP/IC-XXII/1 Prov. 

IHP/IC-XXII/1 Add. Prov. 

IHP/IC-XXII/2 Prov. 
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 الوثيقة المرجع العنوان البند

دعى سيُ و إدخال تعديالت عليهما. قيامه بأو بعد 
املؤقت وإىل  ،إىل اعتماد اجلدول الزمينأيضاً اجمللس 

 .اإلحاطة علماً بالقائمة املؤقتة للوثائق

IHP/IC-XXII/4 Prov. 

لقرارات اوسُيطلب من اجمللس انتخاب أعضاء جلنة صياغة  
أيضاً لس اجمل وسُيطلب من .للمدة اليت تستغرقها الدورة

رولوجي الدويل، انتخاب أعضاء اللجنة املالية للربنامج اهليد
جملموعات وذلك لتمثيل ا وهي هيئة فرعية دائمة للمجلس،

والرابعة  (،لشماليةااالنتخابية األوىل )أوروبا الغربية وأمريكا 
 لعربية(.ا)آسيا واحمليط اهلادي( واخلامسة )ب( )الدول 

سي النظام األسامن  املادة اخلامسة
 للمجلس الدويل احلكومي للربنامج

 .اهليدرولوجي الدويل
 واحلادية عشرة امسةاملادتان اخلو 

النظام الداخلي للمجلس من 
الدويل احلكومي للربنامج 

 .اهليدرولوجي الدويل

 

وسيحيط أمني الربنامج اهليدرولوجي الدويل اجمللس علماً  
بطريقة استخدام اللغات الرمسية الست يف دورته احلالية 

يف جمال الرتمجة الفورية ويف وثائق العمل، واستخدام 
والفرنسية فقط يف الوثائق اإلعالمية اللغتني االجنليزية 

 للمجلس ويف تقريره املؤقت ومشروعات قراراته.

املرجع اإلداري من  9.1البند 
 .لليونسكو

 .91م/33القرار و 
النظام الداخلي من  املادة السابعةو 

للمجلس الدويل احلكومي للربنامج 
 .اهليدرولوجي الدويل

 

 
 

   التطورات المؤسسية في اليونسكو 4

بعد التطورات يف قطاع العلوم الطبيعية وقسم علوم املياه  4.1
 بعد املائة إىل تسعنياخلامسة وال انعقاد الدورات من

، وكذلك بعد املائة للمجلس التنفيذي والتسعنيالتاسعة 
واعتماد  والثالثني للمؤمتر العام ثامنةال بعد انعقاد الدورة
)الوثيقة  2017-2016 للفرتةالربنامج وامليزانية 

 (.5م/38

  

اليت ستحيط األمانة اجمللس علماً بالتطورات املؤسسية  
الرئاسيتني  حدثت بعد الدورات املذكورة آنفاً للهيئتني

، الدورات اليت اعُتمدت أثناء تلكوبالقرارات  لليونسكو
 .واليت هتم الربنامج اهليدرولوجي الدويل بوجه خاص

 مشروع 4م/37
 املعتمدة 5م/37
 املعتمدة  5م/38

 م ت/قرارات195
 م ت/قرارات196
 م ت/قرارات197
 م ت/قرارات198
 م ت/قرارات199

IHP/IC-XXII/6 

IHP/IC-XXII/Inf.1 

   املراجعة اخلاصة بإدارة الربنامج اهليدرولوجي الدويل 4.2
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سيقدم اجمللس حتليالت وتعليقات بشأن اإلدارة املالية  
 الدويل.للربنامج اهليدرولوجي 

 IHP/IC-XXII/6 

IHP/IC-XXII/Inf.1 

   تقرير عن متابعة املراجعة اخلاصة بقطاع العلوم الطبيعية 4.3

األمانة معلومات عن متابعة املراجعة اخلاصة  ستقدم 
 بقطاع العلوم الطبيعية.

 املعتمدة 5م/36
 املعتمدة 5م/37

 3م ت/194

IHP/IC-XXI/6 

IHP/IC-XXII/Inf.1 

اإلدارة يف اليونسكو والكيانات عن نظم تقرير  4.4
 (23م/38) والصناديق املالية والربامج املرتبطة هبا

  

نظم اإلدارة يف اليونسكو األمانة معلومات عن  ستقدم 
 .والكيانات والصناديق املالية والربامج املرتبطة هبا

 IHP/IC-XXII/6 

IHP/IC-XXII/Inf.1 

النظام األساسي  إىل حتديثتقرير عن املشاورات الرامية  4.5
والنظام الداخلي للمجلس الدويل احلكومي للربنامج 

 اهليدرولوجي الدويل

  

األمانة معلومات عن املشاورات الرامية إىل  ستقدم 
النظام األساسي والنظام الداخلي للمجلس  حتديث

 .الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل

 IHP/IC-XXII/6 

IHP/IC-XXII/Inf.1 

تقرير عن املشاورات املتعلقة بإنشاء فريق دويل حكومي  4.6
 معين باملياه 

 IHP/IC-XXII/6 

IHP/IC-XXII/Inf.1 

األمانة معلومات عن املشاورات املتعلقة بإنشاء  ستقدم 
 فريق دويل حكومي معين باملياه.

  

املمولة  بالربنامج اهليدرولوجي الدويلاملتعلقة  نشطةاأل 4.7
 خارجة عن امليزانيةمن موارد 

  

يتعلق  اجمللس حتليالت وتعليقات بشأن ما سيقدم 
بالربنامج اهليدرولوجي الدويل من األنشطة املمولة من 

خالل الفرتة املمتدة من  خارجة عن امليزانيةموارد 
، 2016إىل حزيران/يونيو  2014أيار/مايو 

 نشطة بتنفيذسّيما بشأن أوجه ارتباط هذه األ وال
الدعم بو  الوطين واإلقليميالصعيدين الربنامج على 

ولن امليدانية. املقدم إىل الدول األعضاء لتنفيذ األنشطة 
 تقدم األمانة عرضاً عاماً إال إذا طلب اجمللس ذلك.

 IHP/IC-XXII/Inf.1 

   تقرير اللجنة املالية للربنامج اهليدرولوجي الدويل 4.8
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عن الوضع املايل للربنامج  معلوماتاللجنة  ستقدم 
امليزانية العادية  تفيما خيص اعتمادااهليدرولوجي الدويل 

 .ملوظفنيااملخصصة لألنشطة و 

 IHP/IC-XXII/6 

IHP/IC-XXII/Inf.1 

لربنامج التابعة ل تقرير جلنة التواصل واالتصال 4.9
 اهليدرولوجي الدويل

  

 IHP/IC-XXII/Inf.1  أنشطتها وعملياهتا. عن اللجنة معلومات ستقدم 

تقرير عن االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء  4.10
 باملياهبرامج اليونسكو املعنية 

  

االحتفال بالذكرى السنوية  عن األمانة معلومات ستقدم 
 باملياهإلنشاء برامج اليونسكو املعنية اخلمسني 

 IHP/IC-XXII/Inf.1 

تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس عن تقرير  5
الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي في 

 دورته الحادية والعشرين

  

نفيذ القرارات اجمللس حتليالت وتعليقات بشأن ت سيقدم 
اليت اعتمدها اجمللس الدويل احلكومي للربنامج 
ولن  .اهليدرولوجي الدويل يف دورته احلادية والعشرين

 تقدم األمانة عرضاً عاماً إال إذا طلب اجمللس ذلك.

IHP/IC-XXI/3 

IHP/Bur-LIII/3 
IHP/Bur-LII/3 

IHP/Bur-LI/3 

IHP/IC-XXII/10 

IHP/IC-XXII/Inf.2 

   تنفيذ البرنامج  6

   تنفيذ املرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل 6.1

تنفيذ املرحلة الثامنة األمانة معلومات حديثة عن  ستقدم 
 .من الربنامج اهليدرولوجي الدويل

IHP/Nairobi 
Meeting/2013/Final Report 

IHP/IC-XXII/Inf.3 

   لربنامج اهليدرولوجي الدويلا لعملاإلقليمية  اآلفاق 6.2

الربنامج  األمانة معلومات عن آفاق عمل ستقدم 
 حبسب املنطقة اهليدرولوجي الدويل

 IHP/IC-XXII/Inf.3 

متابعة التقييم اخلارجي للمرحلة السابعة من الربنامج  6.3
، الذي يشمل التقرير اخلاص اهليدرولوجي الدويل

بالدراسة االستقصائية لّلجان الوطنية للربنامج 
 اهليدرولوجي الدويل

  

التقييم اخلارجي للمرحلة األمانة معلومات عن  ستقدم 
يدرولوجي الدويل، الذي يشمل السابعة من الربنامج اهل

 IHP/IC-XXII/7 

IHP/IC-XXII/Inf.3 
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التقرير اخلاص بالدراسة االستقصائية لّلجان الوطنية 
 للربنامج اهليدرولوجي الدويل

 
 

   التعاون مع برامج اليونسكو األخرى 6.4

األمانة تقريراً عن التعاون بني الربنامج  ستقدم 
 األخرى اهليدرولوجي الدويل وبرامج اليونسكو

 IHP/IC-XXII/Inf.3 

أنشطة البرنامج الهيدرولوجي الدولي في مجال  7
السعي إلى تحقيق ورصد هدف التنمية المستدامة 

 المتعلق بالمياه وخدمات الصرف الصحي  6

  

الربنامج  األمانة معلومات عن اسرتاتيجية ستقدم 
اهليدرولوجي الدويل يف جمال السعي إىل حتقيق ورصد 

املتعلق باملياه وخدمات  6هدف التنمية املستدامة 
 الصرف الصحي

 IHP/IC-XXII/8 

4XXII/Inf.-IHP/IC 

   أسرة اليونسكو المعنية بالمياه 8

   وعملها أسرة اليونسكو املعنية باملياهوضع  8.1

حيط األمانة اجمللس علماً بأحدث املعلومات املتعلقة ست 
 وعملها. أسرة اليونسكو املعنية باملياهبوضع 

 IHP/IC-XXII/Inf.5 

   املراكز املقرتح إنشاؤها حتت رعاية اليونسكو 8.2

املراكز املقرتح إنشاؤها األمانة معلومات عن  ستقدم 
 .حتت رعاية اليونسكو

 IHP/IC-XXII/Inf.5 

IHP/IC-XXII/9 

 

   (1الفئة )معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه  8.3

معهد اليونسكو  األمانة معلومات حديثة عن ستقدم 
 (1للتعليم يف جمال املياه )الفئة 

 IHP/IC-XXII/Inf.5 

الرتشيحات لعضوية جملس إدارة معهد اليونسكو للتعليم  8.4
 يف جمال املياه

  

جيب أن يُعنين اجمللس الدويل احلكومي أعضاء جملس  
 إدارة معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه

 IHP/IC-XXII/Inf.5 

   الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية 8.5
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أنشطة وعمليات األمانة معلومات حديثة عن  ستقدم 
 .الربنامج العاملي لتقييم املوارد املائية

 IHP/IC-XXII/Inf.5 

العالقات مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية  9
 الحكومية والمنظمات غير الحكومية

  

التعاون مع منظومة األمم املتحدة بشأن قضايا املياه  9.1
 العذبة

  

عن تعاون الربنامج  معلوماتستقدَّم األمانة  
، اهليدرولوجي الدويل مع منظومة األمم املتحدة

جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد عن طريق ما سيّ  وال
 مع وكاالت األمم املتحدة. عن تعاونه الثنائيو  ،املائية

 IHP/IC-XXII/Inf.6 

التعاون مع املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري  9.2
 احلكومية

  

هبا  عن األنشطة املضطلع معلوماتستقدم األمانة  
والنتائج احملرزة فيما خيص التعاون مع املنظمات الدولية 

 احلكومية وغري احلكومية.

 IHP/IC-XXII/Inf.6 

تقرير األمم يف  إسهام الربنامج اهليدرولوجي الدويل 9.3
 املتحدة عن تنمية املوارد املائية يف العامل

  

إسهام الربنامج اجمللس مالحظاته بشأن سيبدي  
يف تقرير األمم املتحدة األخري عن اهليدرولوجي الدويل 

 تنمية املوارد املائية يف العامل.

 IHP/IC-XXII/Inf.6 

 دور الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف العقد الدويل للعمل 9.4
 (2015-2005) "من أجل احلياة "املاء

  

 ليونسكوابرنامج  على دوراألمانة اجمللس  طلعست 
العقد الدويل للعمل "املاء من  اهليدرولوجي الدويل يف

 (2015-2005أجل احلياة" )

 IHP/IC-XXII/Inf.6 

األنشطة واألعمال دور الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف  9.5
 الدولية الرئيسية

 IHP/IC-XXII/Inf.6 

ستقدم األمانة معلومات حديثة عن دور الربنامج  
 األنشطة واألعمال الدولية الرئيسيةاهليدرولوجي الدويل يف 

  

   مسائل أخرى 10

   اعتماد التقرير 11
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ستقدم األمانة إىل اجمللس مشروع تقرير هنائي لدراسته  
 واعتماده.

 IHP/IC-XXII/3 Prov. 

   اختتام الدورة  12

للمجلس الدويل  رونالدورة الثانية والعشسُتختتم  
 17يف  احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل

 .2016حزيران/يونيو 

  

 


