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 ٢التجديد لمعاهد ومراكز الفئة 

 الملخص

الستعراض الذي ل الرئيسيةتائج نالهذه الوثيقة يف م ، تقدَّ ٩٣م/٣٧عمًال بالقرار 
لمركز اإلقليمي للتدريب والدراسات يف جمال لتجديد عملية التقييم أجري يف إطار 

 حتت رعاية اليونسكويف مصر الذي يعمل  املياه يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة
 األهداف قحتقي يف ومسامهتهاملركز  أنشطة، وهو استعراض تناول )٢ (الفئة

 .اليونسكو لربنامج االسرتاتيجية

 بأن جيدداللس التنفيذي املديرة العامة توصي نتائج االستعراض املذكور،  وبناًء على
املركز اإلقليمي للتدريب والدراسات يف جمال املياه يف املناطق القاحلة وشبه منح 

بتوقيع  هلاوأن يأذن ، يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢الفئة صفة مركز من  القاحلة
 .مجهورية مصر العربيةمع حكومة  االتفاق املعد هلذا الغرض

 .١٤اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 

 
املركز اإلقليمي للتدريب والدراسات يف جمال املياه يف على إنشاء  ١٨م/٣١يف القرار لليونسكو وافق املؤمتر العام  - ١

 ووقِّع االتفاق املعد هلذا الغرض. )٢ رعاية اليونسكو (الفئةيعمل حتت ، مبصر، بوصفه مركزاً املناطق القاحلة وشبه القاحلة
 .هجتديدوأصبح ينبغي البت يف االتفاق هذا انتهت حديثاً مدة و  .مجهورية مصر العربيةوحكومة فيما بعد بني اليونسكو 

راكز امللمعاهد و لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة الصيغة املعدلة لعلى  ٩٣م/٣٧القرار يف  أيضاً  العام املؤمتر ووافق - ٢
مكتب  وتوىل جتديد االتفاقات. حاالتكل تنطبق على  اليت ومرفقاتا) اجلزء األول  ١٨م/٣٧(الوثيقة  ٢الفئة من 

 .تقييم االستعراض اخلاص باملركزعملية استهالل اليونسكو يف القاهرة 
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ومرفق اإلشراف الداخلي  ون مع أمانة الربنامج اهليدرولوجي الدويل، بالتعااليونسكو يف القاهرةمكتب  وعمد - ٣
الواردة يف النص بطريقة تضمن تطابقه مع املبادئ التوجيهية االستعراض إىل إدارة  ،مكتب التخطيط االسرتاتيجيو 

بتغطية كل  العربية مجهورية مصرحكومة وقامت . ٢ الفئةمن راكز امللمعاهد و لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة الساري ل
تقييم أنشطة املركز ومتثل هدف االستعراض هذا يف . ٢٠١٤جري خالل عام االستعراض الذي أُ التكاليف املرتتبة على 

 ٢الفئة صفة مركز من املركز منح جتديد  ينبغيما إذا كان بشأن يستند إىل معلومات متينة الختاذ قرار تقييمًا موضوعيًا 
 هلذا الغرض.االتفاق املعد وتوقيع 

 تمقابالإضافًة إىل املركز واليونسكو، كل من للوثائق اليت وفرها   مفّصالً  اً استعراضعملية التجديد  ومشلت - ٤
حتليل وتقييم معمقني إىل واملستفيدين من أنشطته، و  هواجلهات املتعاونة معباملركز مع األطراف املعنية  معمقةومناقشات 

تنفيذ املرحلة يف  سامهةملاب يتعلقفيما  والتزام إمكاناتلمعهد من لملا يتوافر تقييم معمق وأجري أيضًا  ألنشطة املركز.
 الدويل.لربنامج اهليدرولوجي من االثامنة 

اليونسكو برنامج سابعة من اخلاصة باملرحلة الطبقًا لألهداف االسرتاتيجية املركز اسرتاتيجيته اليت صيغت  وطّور - ٥
يف جماالت إعداد املناهج الدراسية، والدورات  ، وذلكضوء هذه األهداف وعلى) ٢٠١٣-٢٠٠٨( اهليدرولوجي الدويل

 .الشهادات واعتمادهاوضمان جودة ، التدارسحلقات وحلقات العمل و التدريبية 

الحتياجات لإقليمية عمليات تقييم ثالث يف إطار اليت برزت  حتياجاتاالأيضًا اتيجية التدريب تعاجل اسرت و  - ٦
خمرجاته أن أنشطة املركز و  وتبّني  بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.العربية و لصاحل البلدان  جراها املركزأ التدريبية

 ٢٠٠٢املركز منذ إنشائه يف عام  توىلوقد يف جمال املوارد املائية وإدارة املياه. تنمية القدرات اإلقليمية أتاحت فعًال تعزيز 
اجلوانب تطبيقات األدوات املتاحة، و جمموعة واسعة من املوضوعات منها  تناولتإقليمية ريبية تد دورة وحلقة ٨٦تنظيم 

ووصل العدد اإلمجايل للمشاركني الذين استفادوا من  ملوارد املائية.املتصلة باالعلمية والتنظيمية اجلوانب و التقنية والتشغيلية، 
 األفريقية والعربية.عديدة يف املنطقتني أتوا من بلدان شخصاً  ٢ ٤٣٠ ما يقارب هذه األنشطة اإلقليمية إىل

نطقة حوض مللمنطقة العربية وكذلك لاليت يوفرها دمات واخلمن خالل أنشطته ووظائفه الراهنة املعهد،  عيتمتو  - ٧
ذلك،  وفضًال عناملرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل.  تنفيذيف  اإلسهامباإلمكانات الالزمة ملواصلة النيل، 

القدرات يف جمال  مبادرة هولندا لتنميةمشروع سم "با، وهو تعاون يُعرف بني هولندا ومصر القائم حالياً تعاون الفإن 
معهد اليونسكو و  ماسرتخيتجامعة جيري تنفيذه بالتعاون مع و  يورو) مليونا( )NICHE/EGY-115(" التعليم العايل

يوفر تدريبًا عايل اجلودة للموارد و  "املوارد املائية والري تدريبمركز ع ا قط"قدرات  تعزيز، يرمي إىل للتعليم يف جمال املياه
اإلمكانات ب والنهوضحاصلني على تدريب جيد  مبدرِّبنيتزويد املركز سيتيح هذا التعاون و  .البشرية العاملة يف قطاع املياه

 الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل.تنفيذ املرحلة يف  للمسامهةاليت يتمتع با 
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ل املوارد املائية اتضح من االستعراض أن أنشطة املركز وخمرجاته أتاحت فعًال تعزيز تنمية القدرات اإلقليمية يف جماو  - ٨
عن سيطرته املركز، على الرغم مما واجهه من صعوبات خارجة ومتّكن  حوض النيل.بية وبلدان ر وإدارة املياه يف املنطقة الع

 كماحتقيق أهدافه وأداء وظائفه،   لتيسريتعبئة موارد خارجة عن امليزانية إقليمي فعال، من  يباحلفاظ على برنامج تدرييف 
 قدرته على الصمود. أثبت

، وال سيما بناه حتقيق أهدافه وأداء وظائفهعلى  هللمركز الكثري من الفرص ونقاط القوة اليت من شأ�ا أن تساعدو  - ٩
املركز عالقات التعاون املمتازة اليت تربطه بو احلاصلني على تدريب جيد، تمرسني املمدرِّبيه ازة، و املمت هاألساسية ومرافق

إسهامه يف تلبية االحتياجات التدريبية يف املنطقة، و مكتب اليونسكو يف القاهرة، ، وقربه من القومي لبحوث املياه يف مصر
 وسهولة الوصول إليه. كزية على الصعيد السكاين،ذات أمهية مر موقعه يف منطقة و 

السنوات القليلة اليت شهدتا مصر يف الصعبة السياسية  بالظروفيًا ظم وظائف املركز قد تأثرت سلبمعومع أن  -١٠
يدل ، األمر الذي تلك الفرتة خاللة جيد نتائج وحقق استمر يف توفريهالتدريب اإلقليمي الذي ب متّيزاملركز املاضية، فإن 

يكون له تأثري إجيايب  ميكن أن املركز عمل  مستقر وأناخلاصة باألنشطة اإلقليمية والتقنية نظم املوارد البشرية أداء على أن 
 باستطاعتهأن و الكثري من أهدافه ووظائفه احملددة  أجنزاملركز االستعراض أن  وتبّني من خارجها.املنطقة و  داخلكبري 

ات اليت سهاماإلز تعزيأنه ميكن بيد املوارد املائية على الصعيد اإلقليمي. ب املتصلةيف تنمية القدرات  االضطالع بدور
تطبيق التوصيات كذلك عن طريق للمنطقة إىل حد كبري عن طريق معاجلة القيود والتحديات اليت يواجهها و املركز  يوفرها

 .على النحو املناسبالناجتة عن االستعراض 

جملس إعادة تفعيل (أ) الرئيسية التالية وأوصى املركز مبا يلي: االستعراض وجود التحديات والقيود اإلدارية أظهر و  -١١
حتديث االسرتاتيجية الراهنة للمركز كي تتسم ببعد إقليمي واضح وحتويل هذه االسرتاتيجية إىل خطة ؛ (ب) إدارة املركز

يد توط؛ (جـ) احملددة اهليدرولوجي الدويل ومع االحتياجات اإلقليميةالربنامج املرحلة الثامنة من تتسق جيدًا مع عمل 
وتدريبهم بالثقافة املؤسسية ظفي املركز مو تزويد ؛ (د) ركز واللجنة الوطنية للربنامج اهليدرولوجي الدويلامل بنيالعالقة 

التابع  ٢متاشيًا مع التزامات مركز الفئة والوثائق الواجب تقدميها إىل اليونسكو ن إعداد التقارير السنوية بشأ وإرشادهم
 للربنامج اهليدرولوجي الدويل.

 .املنظمةيعمل حتت رعاية  ٢وأوصيت اليونسكو يف إطار االستعراض بتجديد منح املركز صفة مركز من الفئة  -١٢

وجتدر اإلشارة اجلزء األول.  ١٨م/٣٧التفاق النموذجي الوارد يف الوثيقة نص اوفقاً ل التجديداتفاق مشروع أُعدَّ و  -١٣
 يودملن متاحان  لمركزلتجديد عملية التقييم املرتبط باالستعراض تقرير كذلك و  ملشروع االتفاقالصيغة اإللكرتونية إىل أن 

 على اإلنرتنت.على صفحة قطاع اليونسكو للعلوم الطبيعية  مااالطالع عليه
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 القرار المقترح

 قرار التايل:القد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد وبناًء على ما تقدَّم،  -١٤

 اللس التنفيذي، إن

 ،٩٣م/٣٧و ١٨/م٣١ ينبالقرار  إذ يذّكر - ١

 ،اجلزء األول ومرفقاتا ١٨م/٣٧الوثيقة  ويضع يف اعتباره - ٢

 ،١٤ت/ م١٩٦الوثيقة  وقد درس - ٣

ملركز اإلقليمي للتدريب والدراسات يف جمال املياه يف املناطق ابتوصية املديرة العامة بتجديد منح  حييط علماً  - ٤
 يعمل حتت رعاية اليونسكو؛ ٢صفة مركز من الفئة يف مصر  القائم القاحلة وشبه القاحلة

قد أدى عمله  وشبه القاحلةوالدراسات يف جمال املياه يف املناطق القاحلة  للتدريبملركز اإلقليمي اأن  دويؤك - ٥
 ؛حتت رعاية اليونسكو يعمل ٢بوصفه مركزاً من الفئة  على حنو مرضٍ 

واألولويات األهداف  حتقيقمسامهة املركز يف  زيادةعلى ضمان  مجهورية مصر العربيةحكومة  شجعوي - ٦
تعزيز إسداء املشورة ب يتعلقفيما ، وال سيما ربناجمها اهليدرولوجي الدويلبسكو و ليوناخلاصة بااالسرتاتيجية 

 ؛التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتوطيدطقة األفريقية الدول العربية واملنبناء القدرات يف ن السياسات و أبش

ملركز اإلقليمي للتدريب والدراسات يف جمال املياه يف املناطق او  مجهورية مصر العربيةحكومة كًال من  دعووي - ٧
 تكامل األنشطة وتبادل "أفضل املمارسات"و تعزيز أوجه التآزر  النهوض جبهودىل إ القاحلة وشبه القاحلة

الال ذي يف  والعاملة حتت رعاية اليونسكو ةاملنشأواملراكز وسائر املعاهد املذكور ملركز اإلقليمي ابني 
 ٢مراكز ومعاهد الفئة شبكة الذي تقيمه تعاون للاملتزايدين  واألمهيةدعم التأثري ، وذلك بغية ولوية ذاتهاأل

 ؛على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي واألقاليمي والعاملي

صفة  والدراسات يف جمال املياه يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة للتدريبملركز اإلقليمي اجتديد منح  ويقرر - ٨
 ؛حتت رعاية اليونسكو يعمل ٢مركز من الفئة 

 .للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعد هلذا الغرض ويأذن - ٩

تصنيعهطُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد   


