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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

  األمم المتحدة للبيئة

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل

  الدورة األولى
  ٢٠١٤ ونيه/يحزيران ٢٧  - ٢٣نريويب، 

  *من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

  تنظيم العمل

  شروح جدول األعمال المؤقت

  ١البند 
  افتتاح الدورة

 /فربايرشباط ٢٢دارة يف اإللدورة العاملية األوىل جمللس ا ته، الذي اعتمد٢٧/١٥ملقرر با عمالً   -  ١
 ٠٠/١٠متام ربنامج األمم املتحدة للبيئة يف التابعة لئة الدورة األوىل جلمعية األمم املتحدة للبي تعقد، ٢٠١٣
املسؤولني رئيس اجلمعية، أو يف حالة غيابه، أحد ويفتتح الدورة  .٢٠١٤حزيران/يونيه،  ٢٣ ،االثنني صباح
  .٢٠١٣يف عام  جمللس اإلدارةني يف الدورة األخرية تخبملنخرين ااآل
مع اجملموعات  مشاورات غري رمسية االفتتاحية العامةاجللسة تسبق للممارسة املعتادة،  تبعاً و   -  ٢

  .٢٠١٤ هيونيحزيران/ ٢٢عقد يوم األحد ت، اإلقليمية
  ٢البند 

  تنظيم العمل
  انتخاب أعضاء المكتب  أ)(

من املقرر  ٦الفقرة أحكام ب عمالً . و اجلمعية مكتبيشكلون اجلمعية أعضاء  خبتتنينتظر أن   -  ٣
ا ناقشاتاملو  ،٢٧/٢  ةتشكيلبشأن لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة  جلنة املمثلني الدائمني اليت أجر

كل واحد من ل  يثمتضمان مع انتخاب رئيس واحد ومثانية نواب للرئيس ومقرر، إىل  اجلمعيةتدعى املكتب، 
  .يف املكتباخلمسة بعضوين  األقاليم
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لربنامج  غرايف ملكتب اهليئة اإلداريةاجلشكيل علومات عن التاملهلذه الشروح وترد يف املرفق األول   -  ٤
  .٢٠١٤وحىت عام  ١٩٩٥من للفرتة األمم املتحدة للبيئة 

  إقرار جدول األعمال  ب)(
ا  اجلمعية جدول أعمالتُقر ينتظر أن و   -  ٥  جدول األعمال املؤقت للدورة ميم. وقد مت تعاألوىلدور

(UNEP/EA.1/1) ، .اتعلى أساس مسامهاملؤقت ول األعمال جدوضع  قدو مصحوبًا بإخطار عقد الدورة 
  .٢٠١٤مارس آذار/ ٢٨إىل  ٢٤يف الفرتة من  املعقودفتوح العضوية امليف اجتماعها جلنة املمثلني الدائمني 

  تنظيم العمل  ج)(
 ،الثننيا ةحيصبيف  اليت تعقداألوىل العامة  ايف جلستهأعضاء مكتبها اجلمعية ب ختنتن ويوصى بأ  -  ٦

(أ) و (ب) و (ج) الفرعية  دو بناليف إطار  هاوتنظيم عمل اجدول أعماهلوأن تقر ، ٢٠١٤ه يونيحزيران/ ٢٣
  .جدول األعمال املؤقت ٢من البند  على التوايل

يف عام  ،يف الدورة العاملية األوىل جمللس اإلدارةه ابخنتالذي مت ا مع املكتبوعلى ضوء املشاورات   -  ٧
أصدقاء الرئيس فريق فريق صياغة و و ، جامعةجلنة تشمل لدورة، ليئة البان جلأن تنشئ مجعية يوصى ب، ٢٠١٣
  .رفيع املستوىاللجزء وثيقة ختامية للدعم إعداد وذلك 

بتقدمي من النظام الداخلي،  ٧١باملادة  عمالً دورة فريقًا عامًال يقوم، بأن تنشئ الأيضًا يوصى و   -  ٨
 .على النظام الداخليتقرير بشأن التعديالت 

يف األوىل من الدورة،  اجللسة العامةالعامة يف  اتسياسبشأن ال هاملدير التنفيذي بيانيلقي  فسو و   -  ٩
  .٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٣، االثنني ةحيصب
املفتوحة  ملمثلني الدائمنيا، أن تضطلع جلنة ٢٧/٢قرره ممن  ٩يف الفقرة  ة،اإلدار  جملسقرر وقد   -  ١٠

. عتمادهااللربنامج األمم املتحدة للبيئة تقدميها للهيئة اإلدارية ات لقرر مإعداد من بينها، ، بوظائف، العضوية
 (UNEP/EA.1/L.1) مشاريع مقررات تعدها جلنة املمثلني الدائمنيجتميع عرض على اجلمعية يوتبعًا لذلك، س

  .للنظر فيها
 هيونيان/حزير  ٢٧، اليت ستعقد بعد ظهر اجلمعةيف جلستها العامة ة، عيأن تنظر اجلمبويوصى   -  ١١

اجللسة وتعتمدها. ويوصي بأن تنظر اجلمعية يف نفس  خالل الدورةيف نتائج الدورة اليت أعدت ، ٢٠١٤
اختتام ( ١٢(اعتماد التقرير) و ١١(مسائل أخرى) و ١٠و ،وثائق تفويض املمثلني)( ٣بنود ال أيضًا يف
ا األوىلر اجلمعية، يف أدناه، من املتوقع أن تنظ ١٧يف الفقرة  وكما هو مشار إليه). الدورة ، يف إجراء دور

اية  اليت انتخبوا الدورة تعديالت على نظامه الداخلي تتضمن نصاً على أن يعمل أعضاء املكتب اعتباراً من 
اية الدورة  ، إذا ما عدلت نظامها الداخلي، أن ١٢البند أن تتناول اجلمعية، قبل تود . وقد التاليةفيها إىل 

اية مكتتنتخب أعضاء    .املقبلة اية الدورة إىل األوىلالدورة بها للعمل من 
ه يونيحزيران/ ٢٣عملها بعد ظهر االثنني أن تبدأ للجنة اجلامعة، إذا ما مت إنشاؤها ومن املتوقع   -  ١٢

جدول املتبقية على بنود التناول مجيع وت، ٢٠١٤ هيونيحزيران/ ٢٥ ،وتستمر حىت بعد ظهر األربعاء، ٢٠١٤
بنفسها، أعضاء مكتبها اجلامعة اللجنة تنتخب سالعامة. و  تهاجلساجلمعية يف مل تتناوهلا ل املؤقت اليت األعما

  .من النظام الداخلي ٦١للمادة  وفقاً 
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ا، الوثائق املدرجة يف املرفق الثاين هذه الشروح.  -  ١٣   وسيكون معروضاً على اجلمعية، لدعم مداوال
عن و الدورة ميكن الرجوع إىل املعلومات عن وثائق و  .UNEP/EA.1/INF/1ة قائمة الوثائق بالوثيقترد و   -  ١٤

وستصدر أيضاً . /www.unep.org/unea على العنوان التايلللدورة واألحداث على املوقع املخصص اجللسات 
  م الدورة.جريدة يومية لتزويد املشاركني باملعلومات املهمة عن تنظي

الدورة اخلامسة عشرة وسوف يعقد عدد من األحداث املوازية باالقرتان مع الدورة، وتشمل تلك   -  ١٥
حزيران/يونيه،  ٢٢و ٢١املزمع عقده يف يومي  ،أصحاب املصلحةو لمنتدى العاملي للمجموعات الرئيسية ل

 سيادة القانون’’ندوتني بشأن حزيران/يونيه، و  ٢٥و ٢٤نسانية، املزمع عقده يومي ومنتدى الشؤون اجل
حزيران/يونيه، على التوايل. وميكن  ٢٥و ٢٤، املزمع عقدمها يف يومي ‘‘متويل االقتصاد األخضر ’’و ‘‘البيئي

ذات األحداث اجلانبية واألحداث  وكذلك عنأيضًا احلصول على املزيد من التفاصيل عن هذه األحداث 
  على اإلنرتنت ويف اجلريدة اليومية.أيضاً على املوقع املذكور  الصلة األخرى

  ٣البند 
  وثائق تفويض الممثلين

عنها إىل  اً من النظام الداخلي، يفحص املكتب وثائق تفويض املمثلني ويقدم تقرير  ١٧وفقًا للمادة   -  ١٦
  ة.يعماجل

  ٤البند 
  تعديالت على النظام الداخليال

أحدث  أجرى جملس اإلدارةالداخلي، الذي  هالتعديالت على نظاميف  ن تنظرأاجلمعية  قد تود  -  ١٧
فرقة أن تنشئ اجلمعية من النظام الداخلي قد تود ، ٧١. وعمًال باملادة ٢٧/١ هتعديل عليه مبوجب مقرر 

. ولدعم مداوالت اجلمعية يف هذا الصدد، اللنظر فيهتقرير عن هذه املسألة إىل اجلمعية عاملة تقوم بتقدمي 
اء تيسري إجر عملها يف بشأن عرب بيان من رئيس اللجنة،  ،تقريراً أن تقدم مني جلنة املمثلني الدائ قد تود

  .التعديالت على النظام الداخلي
  :٥البند 

  قضايا السياسات العامة
  حالة البيئة  أ)(

  اجلمعية، حتت هذا البند من جدول األعمال، يف املوضوعات التالية: من املتوقع أن تنظر  -  ١٨
  :٢٧/٢تنفيذ املقرر   (أ)

  ك أصحاب املصلحة؛إشرا  ‘١’
  تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات؛  ‘٢’
 ا يؤدي برنامج األمم املتحدة للبيئة هليتال ةاإلقليمي ةالوزاريالبيئية  املنتديات مسامهة  ‘٣’

  ؛دور األمانة
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ربنامج األمم املتحدة للبيئة يف منظومة األمم املتحدة فيما التنسيقي لدور التعزيز   ‘٤’
عملية إلعداد اسرتاتيجية على مستوى منظومة األمم و ل البيئية يتعلق باملسائ

  املتحدة بشأن البيئة؛
  سياسة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن احلصول على املعلومات؛  ‘٥’
  وظائف مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب. طيدتو   ‘٦’

  اإلدارة:لس الدورات السابقة جمليف تنفيذ املقررات اليت اعتمدت   (ب)
النظم أجل بشأن املبادئ التوجيهية الدولية لنوعية املياه من  ٢٧/٣تنفيذ املقرر   ‘١’

  اإليكولوجية؛
لعلوم والسياسات يف جمال لبشأن املنتدى احلكومي الدويل  ٢٧/٤تنفيذ املقرر   ‘٢’

  اإليكولوجية؛ التنوع البيولوجي وخدمات النظم
  يق اإلدارة البيئية؛بشأن عمل فر  ٢٧/٥تنفيذ املقرر   ‘٣’
القانون البيئي  لوضععملية من أجل استعراض منتصف مدة الربنامج الرابع   ‘٤’

العدالة واحلوكمة تعزيز بشأن  ٢٧/٩واستعراضه دوريًا والتطورات يف تنفيذ املقرر 
 ؛والقانون من أجل االستدامة البيئية

  ؛حالة البيئة  (ج)
  .إدارة املواد الكيميائية والنفايات  (د)

  في مجال السياسات العامة القضايا الناشئة  (ب)
من املتوقع أن تنظر اجلمعية يف القضايا الناشئة يف جمال السياسات  ،(ب) ٥الفرعي البند وحتت   -  ١٩

  ).هالعامة، مبا يف ذلك املدرجة منها حتت البنود الفرعية (أ)، و(ج)، و(د)، و(
  الحوكمة البيئية الدولية  (ج)

  يف املوضوعات التالية: اجلمعيةمن املتوقع أن تنظر  ،(ج) ٥الفرعي  وحتت البند  -  ٢٠
  :٢٧/٢تنفيذ املقرر   (أ)  

  إشراك أصحاب املصلحة؛  ‘١’
  مسامهات املنتديات البيئية الوزارية اإلقليمية اليت يقوم برنامج البيئة بدور األمانة هلا؛  ‘٢’
ما ة يف منظومة األمم املتحدة فيربنامج األمم املتحدة للبيئالتنسيقي لدور التعزيز   ‘٣’

املسائل البيئية وعملية إعداد اسرتاتيجية بشأن البيئة على نطاق منظومة ب يتعلق
  األمم املتحدة؛

  ، بشأن فريق اإلدارة البيئية؛٢٧/٥تنفيذ املقرر   (ب)
  العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.  (ج)
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  التنسيق والتعاون داخل منظومة األمم المتحدة في المسائل البيئية  (د)
  يف املوضوعات التالية ،(د) ٥حتت البند الفرعي  ،من املتوقع أن تنظر اجلمعية  -  ٢١

يف منظومة  للبيئة ربنامج األمم املتحدةالتنسيقي لدور التعزيز  بشأن ٢٧/٢تنفيذ املقرر   أ)( 
  على نطاق منظومة األمم املتحدة؛بشأن البيئة وعملية إلعداد اسرتاتيجية  ،البيئية املسائل بشأناألمم املتحدة 

  بشأن فريق اإلدارة البيئية؛ ،٢٧/٥تنفيذ املقرر   ب)(  
بشأن التعاون بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واهليئات األخرى املؤسسية مذكرات التفاهم   ج)(  

 .منظومة األمم املتحدةداخل 

  ق والتعاون مع المجموعات الرئيسيةالتنسي  ه)(
  :التاليةوعات يف املوض ،(ه) ٥حتت البند الفرعي من املتوقع أن تنظر اجلمعية،   -  ٢٢

  إشراك أصحاب املصلحة؛ بشأن، ٢٧/٢تنفيذ املقرر   أ)( 
 يف عمل اجلمعية. الرئيسية وأصحاب املصلحةاجملموعات  ةمسامه  ب)(  

  البيئة والتنمية  )(و
أمهية أخرى ذات عامة أي قضايا سياسات  ،(و) ٥بند الفرعي اجلمعية، أن تناقش، حتت القد تود   -  ٢٣

  .للبيئة والتنمية
  ٦البند 

للبيئة سيما مؤتمر األمم المتحدة  القمة التي تعقدها األمم المتحدة، والمؤتمرات متابعة وتنفيذ نتائج 
  همية لجمعية األمم المتحدة للبيئةلتنمية، واالجتماعات الحكومية الدولية الرئيسية ذات األوا

وتنفيذ أن تنظر يف القضايا ذات األمهية ملتابعة  ،من جدول األعمال ٦بند قد تود اجلمعية، حتت ال  -  ٢٤
سيما مؤمتر األمم املتحدة  ألمم املتحدة، واليت تعقدها الانتائج مؤمترات القمة برنامج األمم املتحدة للبيئة ل

  .جتماعات احلكومية الدولية الرئيسية ذات األمهية للجمعيةواالاملستدامة لتنمية ل
  ٧البند 

  ، وصندوق البيئة ومسائل الميزانية األخرى٢٠١٧- ٢٠١٦الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 
  يف املوضوعات التالية:من جدول األعمال  ٧ البندقد تود اجلمعية أن تنظر حتت   -  ٢٥

  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦املقرتحني للفرتة  برنامج العمل وامليزانية  (أ)  
  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤لفرتة التنقيح املقرتح لربنامج العمل وامليزانية ل  (ب)  
  القواعد املالية؛تنقيحات   ج)(  
  املخصصة؛الصناديق إدارة الصناديق االستئمانية و   د)(  
  ؛العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف  ه)(  
  .يكلتههعاملية املعاد ة الئتعديالت على صك إنشاء مرفق البي  (و)  
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  ٨البند 
  الجزء الرفيع المستوى

األخريين شكل جزء رفيع  تتخذ الدورة يف يوميهامن املتوقع أن  ،٢٧/٢من املقرر  ٥بالفقرة  عمالً و   -  ٢٦
التنمية املستدامة وجدول أهداف ’’ نيموضوعاجلمعية ناقش أن تتوقع من امل ،اجلزءهذا خالل . و املستوى

جتار غري املشروع اإل’’، و‘‘ني، مبا يف ذلك االستهالك واإلنتاج املستدام٢٠١٥أعمال التنمية ملا بعد عام 
العضوية فتوح املاألول  اجلنة املمثلني الدائمني يف اجتماعهضوء ما أوصت به على و ‘‘. الربية ءحياباأل
يف شكل  اجلزء الرفيع املستوىاملدير التنفيذي توصيات بشأن تنظيم أعد موافقة مكتب اجلمعية، تبعه من   وما

  .(UNEP/EA.1/INF/20/Rev.1) للجمعية تتاحمذكرة تصور 
  ٩البند 

  جدول األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورات المقبلة
واملوافقة  جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد دورته الثانيةيف نظر أن تاجلمعية  ودقد تو   -  ٢٧

عناصر  بشأنمناقشات جلنة املمثلني الدائمني  هايف اعتبار ضع ت قد تود اجلمعية أن ،لقيام بذلكعليها. ول
  .دورات اجلمعيةتواتر جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية للجمعية و 

  ١٠البند 
  مسائل أخرى
  أعضاء اجلمعية واملراقبون.أي مسائل أخرى يثريها يف  أن تنظراجلمعية  تودقد   -  ٢٨

  ١١البند 
  اعتماد التقرير
ا األوىلتقرير الأن تنظر يف  اجلمعية دتو قد   -  ٢٩   وتعتمده. عن أعمال دور

  ١٢البند 
  اختتام الدورة
 هيونيحزيران/ ٢٧ ،مساء اجلمعة ٠٠/١٨يف متام الساعة اجلمعية أعماهلا ختتتم من املتوقع أن   -  ٣٠

٢٠١٤.  
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  المرفق األول
 برنامج األمم المتحدة للبيئة تكوين مكتب مجلس إدارة

 ٢٠١٤  ٢٠١٣ ٢٠١١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٣  ٢٠٠١ ١٩٩٩  ١٩٩٧ ١٩٩٥  
  نائب رئيس  أفريقيا

  كينيا
  نائب رئيس

 اجلزائر
  نائب رئيس
 بوروندي

  مقرر
 أوغندا

  رئيس
 أوغندا

مجهورية 
تنزانيا املتحدة

  نائب رئيس
 بوركينا فاسو

  نائب رئيس
جنوب 
 أفريقيا

  نائب رئيس
اجلزائر/ 
 الكونغو

  مقرر
 موزامبيق

  رئيس
 السودان

  ئب رئيسنا
 نائب رئيس

 رئيس  آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
  باكستان

  نائب رئيس
 اهلند

  مقرر
مجهورية إيران 

 اإلسالمية

  نائب رئيس
 أندونيسيا

  نائب رئيس
مجهورية  
  كوريا

  رئيس
 أندونيسيا

  نائب رئيس
 باكستان

  مقرر
 أندونيسيا

  نائب رئيس
 أندونيسيا

  نائب رئيس
 اليابان

  رئيس
  نائب رئيس

  نائب رئيس الشرقيةأوروبا 
 رومانيا

  نائب رئيس
االحتاد 
 الروسي

 مقرر
 سلوفاكيا

  نائب رئيس
 بولندا

  مقرر
اجلمهورية 
 التشيكية

  نائب رئيس
 رومانيا

  نائب رئيس
اجلمهورية 
 التشيكية

  رئيس
  صربيا

  نائب رئيس
  هنغاريا
 رومانيا

  مقرر
 بولندا

  نائب رئيس
 نائب رئيس

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 ارييبالك

  مقرر
 يليش

  رئيس
فنزويال 
– (مجهورية

 البوليفارية)

  نائب رئيس
 املكسيك

  نائب رئيس
 كوبا

  نائب رئيس
 كولومبيا

  مقرر
 جزر البهاما

 رئيس
 كوستاريكا

  نائب رئيس
 املكسيك

  نائب رئيس
 أوروغواي

  نائب رئيس
  الربازيل
 بريو

  مقرر
 نائب رئيس

  نائب رئيس أخرى دولأوروبا الغربية و 
اململكة 
املتحدة 
لربيطانيا 
العظمى 
وأيرلندا 
 الشمالية

  مقرر
 كندا

  نائب رئيس
 هولندا

  رئيس
 كندا

  نائب رئيس
 هولندا

  نائب رئيس
 سويسرا

  مقرر
 النمسا

  نائب رئيس
الواليات 
املتحدة 
 األمريكية

  رئيس
 أسبانيا

  نائب رئيس
 النرويج

  نائب رئيس
 نائب رئيس
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  الثانيالمرفق 

  البيئة مرتبة حسب بنود جدول األعمالالوثائق المقدمة إلى جمعية 
بند جدول األعمال 

  الرمز والعنوان املؤقت
عنوان السلطة 
 التشريعية

اإلجراء املقرتح/مشروع 
 املقرر

النظر من قبل جلنة 
 املمثلني الدائمني

٢  UNEP/EA.1/1  
  جدول األعمال املؤقت

    ٢٧/١٥ املقرر

UNEP/EA.1/1/Add.1  
  جدول األعمال املؤقتشروح 

   ٢٧/١٥ املقرر

UNEP/EA.1/INF/1  
 وثائقال قائمة

   

 UNEP/EA.1/INF/20/Rev.1 
Scenario note for the first session of the 
United Nations Environment Assembly of the 
United Nations Environment Programme 

    

٤  UNEP/EA.1/L.2  
 لداخليا نظامالعديالت تيسري جلنة املمثلني الدائمني لعملية ت

جلنة املمثلني  استمرار  
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

  UNEP/EA.1/2 (أ) و(ب) ٥
جملس اإلدارة تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ مقرر 

: إشراك أصحاب املصلحة يف برنامج األمم ٢٧/٢
  للبيئةاملتحدة 

  ٢٧/٢املقرر 
 ٧الفقرة 

املمثلني  جلنة استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 
 فرتة ملا بني الدورات

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

  فرتة ملا بني الدورات

UNEP/EA.1/2/Add.1  
: تعزيز ٢٧/٢تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ املقرر 

  العلم والسياسة بنيالرتابط 

  ٢٧/٢املقرر 
 ٨الفقرة 

يف االجتماع  نوقش مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/INF/2 
Note by the Executive Director on the UNEP 
Year Book 2014  

 ال ينطبق  

UNEP/EA.1/INF/11 
Note by the secretariat on the Eye on Earth 
initiative 

  
 

UNEP/EA.1/INF/12 
Note by the secretariat on the Programme of 
Research on Climate Change Vulnerability, 
Impacts and Adaptation 

  
 

UNEP/EA.1/INF/13 
Note by the secretariat on the status of the Global 
Environment Monitoring System Water 
Programme and pathways to the future  

  
 

UNEP/EA.1/INF/14  
Note by the secretariat on proposed procedures for 
enhancing future assessment processes  

  
 

UNEP/EA.1/2/Add.2  
جملس اإلدارة تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ مقرر 

  إسهامات املنتديات البيئية الوزارية اإلقليمية: ٢٧/٢

  ٢٧/٢املقرر 
 ١٥الفقرة 

ملمثلني جلنة ا استمرار 
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات
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بند جدول األعمال 
  الرمز والعنوان املؤقت

عنوان السلطة 
 التشريعية

اإلجراء املقرتح/مشروع 
 املقرر

النظر من قبل جلنة 
 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/2/Add.3  
 جملس اإلدارة تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ مقرر

تعزيز الدور التنسيقي لربنامج األمم املتحدة : ٢٧/٢
للبيئة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن القضايا 

اتيجية بيئية على البيئية: عملية التحضري إلعداد اسرت 
  نطاق املنظومة

  ٢٧/٢املقرر 
 ١٦الفقرة 

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 
 فرتة ملا بني الدورات

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

UNEP/EA.1/2/Add.4  
 رةجملس اإلدا تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ مقرر

سياسة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن  :٢٧/٢
  املعلومات علىاحلصول 

  ٢٧/٢املقرر 
 ١٧الفقرة 

جلنة املمثلني  استمرار 
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

UNEP/EA.1/INF/23 
Note by the secretariat on the United Nations 
Environment Programme access-to-information 
policy 

     

UNEP/EA.1/2/Add.5  
جملس اإلدارة تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ مقرر 

  إدماج ودعم وظائف املقر الرئيسي :٢٧/٢
 UNEP/EA.1/INF/16: متصلةوثيقة 

، ٢٧/٢املقرر 
 ١٣الفقرة 

يف االجتماع  تنوقش 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/INF/16 
Note by the secretariat on supplemental 
information relating to the consolidation of 
headquarter functions 

، ٢٧/٢املقرر 
من  ١٣الفقرة 

 الديباجة

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/3  
قررات اليت اعتمدها ن تنفيذ املفيذي بشأتقرير املدير التن

جملس اإلدارة يف دوراته السابقة: مقرر جملس اإلدارة 
بشأن املبادئ التوجيهية الدولية لنوعية املياه من  ٢٧/٣

  أجل النظم اإليكولوجية

  ٢٧/٣املقرر 
 ٤الفقرة 

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/3/Add.1  
املقررات اليت اختذها  ن تنفيذفيذي بشأالتن تقرير املدير

مقرر جملس اإلدارة  جملس اإلدارة يف دورته السابقة:
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  بشأن ٢٧/٤

  اإليكولوجية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
 UNEP/EA.1/INF/15 وثيقة متصلة:

  ٢٧/٤املقرر 
 ٩الفقرة 

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/INF/15 
Note by the secretariat on the report of the second 
session of the Plenary of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform for Biodiversity and 
Ecosystem Services 

يف االجتماع  نوقشت  
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/3/Add.2  
ها ذختن تنفيذ املقررات اليت افيذي بشأتقرير املدير التن

جملس اإلدارة يف دوراته السابقة: مقرر جملس اإلدارة 
ن التنسيق عرب منظومة األمم املتحدة، مبا يف بشأ ٢٧/٥

  ذلك فريق اإلدارة البيئية

  ٢٧/٥املقرر 
 ٧رة الفق

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني
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بند جدول األعمال 
  الرمز والعنوان املؤقت

عنوان السلطة 
 التشريعية

اإلجراء املقرتح/مشروع 
 املقرر

النظر من قبل جلنة 
 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/3/Add.3  
ن تنفيذ املقررات اليت اعتمدها فيذي بشأتقرير املدير التن

عملية الستعراض جملس اإلدارة يف دوراته السابقة: 
منتصف املدة للربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي 

لدوري (برنامج مونتفيديو الرابع)، والتطورات واستعراضه ا
الصادر عن جملس اإلدارة بشأن  ٢٧/٩يف تنفيذ املقرر 

تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من أجل حتقيق 
  االستدامة البيئية

 UNEP/EA.1/INF/10: متصلةوثيقة 

  ٢٧/٩املقرر 
 ٩الفقرة 

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 الدائمنياملمثلني 

UNEP/EA.1/INF/10 
Note by the secretariat on the ratification of and 
accession to conventions and protocols in the field 
of the environment 

يف االجتماع  نوقشت  
املفتوح العضوية للجنة 

  املمثلني الدائمني
UNEP/EA.1/4  
  ةالبيئبشأن حالة فيذي تقرير املدير التن

 UNEP/EA.1/INF/2، UNEP/EA.1/INF/11– 14: ةوثيق متصل

  ٢٧/١١املقرر 
 ٥الفقرة 

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/4/Add.1  
اهلياكل : بشأن حالة البيئةفيذي تقرير املدير التن

ة العاملية قيد والعمليات املساندة لإلبقاء على حالة البيئ
-UNEPاالستعراض مبا يف ذلك التقدم احملرز بشأن منرب 

Live على اإلنرتنت  

  ٢٧/١١املقرر 
 ٥الفقرة 

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/5  
إدارة املواد الكيميائية  بشأن فيذيتقرير املدير التن

  ٢٧/١٢املقرر  تنفيذوالنفايات: 

 ٢٧/١٢املقرر 
  ١الفقرة  تاسعًا،

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني
UNEP/EA.1/5/Add.1  
إدارة املواد الكيميائية  بشأن تقرير املدير التنفيذي

نتائج االجتماع الذي تقوده البلدان ويضم : والنفايات
لدعم  احلكومات لوضع اختصاصات لربنامج خاص

التعزيز املؤسسي على الصعيد الوطين لتنفيذ اتفاقيات 
بازل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناماتا املرتقبة، 

  والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

، ٢٧/١٢املقرر 
الفقرة ثامناً، 
١٦ 

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/5/Add.2  
إدارة املواد الكيميائية  بشأن تقرير املدير التنفيذي

نتيجة العملية التشاورية الُقطرية بشأن تعزيز  :والنفايات
التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية 
والنفايات: تدعيم اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 

  املدى الطويل علىوالنفايات 

 ٢٧/١٢املقرر 
  ، سابعاً ٢الفقرة 

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

  UNEP/EA.1/2  (ب) و(ج) ٥
جملس اإلدارة تنفيذ مقرر بشأن  تقرير املدير التنفيذي

يف برنامج األمم  إشراك أصحاب املصلحة :٢٧/١٢
 للبيئةاملتحدة 

، ٢٧/٢املقرر 
 ٧  الفقرة

 جلنة املمثلني استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 
 فرتة ملا بني الدورات

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات
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بند جدول األعمال 
  الرمز والعنوان املؤقت

عنوان السلطة 
 التشريعية

اإلجراء املقرتح/مشروع 
 املقرر

النظر من قبل جلنة 
 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/2/Add.2  
جملس اإلدارة تنفيذ مقرر بشأن تقرير املدير التنفيذي 

  إسهامات املنتديات البيئية الوزارية اإلقليمية :٢٧/٢

 ٢٧/٢املقرر 
 ١٥  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/2/Add.3  
 جملس اإلدارة تنفيذ مقرربشأن تقرير املدير التنفيذي 

تعزيز الدور التنسيقي لربنامج األمم املتحدة  :٢٧/٢
للبيئة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن القضايا 

عداد اسرتاتيجية بيئية على البيئية: عملية التحضري إل
  نطاق املنظومة

 ٢٧/٢املقرر 
 ١٦  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/INF/22 
Note by the secretariat on the process to prepare a 
United Nations system-wide strategy on the 
environment 

      

UNEP/EA.1/3/Add.2  
رات اليت اختذها جملس تنفيذ املقر  تقرير املدير التنفيذي:
عملية الستعراض منتصف : السابقةاإلدارة يف الدورات 

واستعراضه  البيئياملدة للربنامج الرابع لتطوير القانون 
الدوري (برنامج مونتفيديو الرابع)، والتطورات يف تنفيذ 

جملس اإلدارة بشأن تعزيز الصادر عن  ٢٧/٩املقرر 
العدالة واحلوكمة والقانون من أجل حتقيق االستدامة 

 البيئية

 ٢٧/٥املقرر 
 ٧  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/INF/8 
Report of the Executive Director on the 
relationship between the United Nations 
Environment Programme and multilateral 
environmental agreements  

 ٢٧/١٣املقرر 
 ٢٩الفقرة 

 ال ينطبق 

  UNEP/EA.1/2/Add.3 (ب) و(د) ٥
جملس اإلدارة تنفيذ مقرر بشأن تقرير املدير التنفيذي 

تعزيز الدور التنسيقي لربنامج األمم املتحدة  :٢٧/٢
منظومة األمم املتحدة بشأن القضايا للبيئة على نطاق 

البيئية: عملية التحضري إلعداد اسرتاتيجية بيئية على 
  نطاق املنظومة

Related: UNEP/EA.1/INF/23  

 ٢٧/٢املقرر 
 ١٦  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/3/Add.2  
القرارات اليت اختذها تنفيذ عن  تقرير املدير التنفيذي

جملس اإلدارة مقرر جملس اإلدارة يف الدورات السابقة 
 يف مبا املتحدة، األمم منظومةعرب  التنسيق بشأن ٢٧/٥
 البيئة إدارة فريق ذلك

 ٢٧/٥املقرر 
 ٧  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/INF/9 
Note by the Executive Director on corporate 
memorandums of understanding concerning 
cooperation between the United Nations 
Environment Programme and other bodies of the 
United Nations system 

 

 

 ال ينطبق  
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بند جدول األعمال 
  الرمز والعنوان املؤقت

عنوان السلطة 
 التشريعية

اإلجراء املقرتح/مشروع 
 املقرر

النظر من قبل جلنة 
 املمثلني الدائمني

  UNEP/EA.1/2 )ه(ب) و( ٥
جملس اإلدارة تنفيذ مقرر ن بشأتقرير املدير التنفيذي 

يف برنامج األمم  إشراك أصحاب املصلحة :٢٧/٢
  املتحدة للبيئة

 ٢٧/٢املقرر 
 ٧  الفقرة

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 
 فرتة ملا بني الدورات

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

UNEP/EA.1/INF/7 
Note by the secretariat on statements and 
recommendations by major groups and 
stakeholders to the United Nations Environment 
Assembly at its first session 

 ال ينطبق  

٦  UNEP/EA.1/2  
جملس اإلدارة تنفيذ مقرر  بشأن تقرير املدير التنفيذي

يف برنامج األمم  ةإشراك أصحاب املصلح :٢٧/٢
 املتحدة للبيئة

 ٢٧/٢املقرر 
 ٧  الفقرة

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 
 فرتة ملا بني الدورات

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

UNEP/EA.1/2/Add.1  
زيز : تع٢٧/٢تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ املقرر 

  ةالرتابط بني العلم والسياس
 UNEP/EA.1/INF/11–14و UNEP/EA.1/INF/2: متصلة ةوثيق

 ٢٧/٢املقرر 
 ٨  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/2/Add.2  
إدارة املواد الكيميائية  بشأن ر التنفيذيتقرير املدي

: إسهامات ٢٧/٢جملس اإلدارة مقرر  والنفايات تنفيذ
  املنتديات البيئية الوزارية اإلقليمية

 ٢٧/٢املقرر 
 ١٣  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/2/Add.3  
جملس اإلدارة تنفيذ مقرر بشأن تقرير املدير التنفيذي 

ج األمم املتحدة تعزيز الدور التنسيقي لربنام :٢٧/٢
للبيئة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن القضايا 
البيئية: عملية التحضري إلعداد اسرتاتيجية بيئية على 

 نطاق املنظومة

 ٢٧/٢املقرر 
 ١٦  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت مقرر جامع
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/2/Add.4  
جملس اإلدارة تنفيذي بشأن تنفيذ مقرر تقرير املدير ال

سياسة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن  :٢٧/٢
  املعلومات علىاحلصول 

 ٢٧/٢املقرر 
 ١٧  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/2/Add.5  
جملس اإلدارة تقرير املدير التنفيذي بشأن تنفيذ مقرر 

   إدماج ودعم وظائف املقر الرئيسي :٢٧/٢
 UNEP/EA.1/INF/16وثيقة متصلة: 

 ٢٧/٢املقرر 
 ١٣  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/9  
تعديالت صك إنشاء مرفق البيئة تقرير املدير التنفيذي بشأن 

 املعدل العاملية

تعدها جلنة املمثلني  
 دائمنيال

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

UNEP/EA.1/INF/3 
Note by the Executive Director on results of the 
sixty-eighth session of the General Assembly of 
relevance to the United Nations Environment 
Assembly 

لعامة قرار اجلمعية ا
، الفقرة ٦٢/٢٠٨

، وقرار ١٤٠
اجمللس االقتصادي 
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بند جدول األعمال 
  الرمز والعنوان املؤقت

عنوان السلطة 
 التشريعية

اإلجراء املقرتح/مشروع 
 املقرر

النظر من قبل جلنة 
 املمثلني الدائمني

واالجتماعي 
٢٠١٠/٢٢ 

UNEP/EA.1/INF/3/Add.1  
Note by the Executive Director on follow-up to 
General Assembly resolution 67/226 

قرار اجلمعية العامة 
٦٧/٢٢٦  

 
 

UNEP/EA.1/INF/4 
Note by the Executive Director on the report on 
the work of the Committee of Permanent 
Representatives 

 ال ينطبق  

٧ UNEP/EA.1/6  
تنقيح القواعد املالية لربنامج  تقرير املدير التنفيذي بشأن

  األمم املتحدة للبيئة

 ٢٧/١٣املقرر 
 ١٨  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني
UNEP/EA.1/7  

برنامج العمل وامليزانية  تقرير املدير التنفيذي بشأن
  ٢٠١٧-٢٠١٦املقرتحان لفرتة السنتني املنقحان 

 ٢٧/١٣املقرر 
 ١٨  الفقرة

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

يف االجتماع  نوقشت
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني
UNEP/EA.1/7/Add.1  

برنامج العمل وامليزانية  تقرير املدير التنفيذي بشأن
 ٢٠١٥-٢٠١٤املقرتحان لفرتة السنتني 

جلنة املمثلني  استمرار 
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات

يف االجتماع  نوقشت
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني
UNEP/EA.1/INF/24 

Note by the Executive Director on changes to the 
programme of work and budget for the biennium 
2014-2015 

     

UNEP/EA.1/8  
إدارة الصناديق االستئمانية تقرير املدير التنفيذي بشأن 

 واملسامهات املخّصصة

 ٢٧/١٤املقرر 
 ٥  الفقرة

جلنة املمثلني  استمرار
يف الدائمني يف املناقشة 
 فرتة ملا بني الدورات

يف االجتماع  نوقشت
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني
UNEP/EA.1/INF/5 

Report of the Executive Director on the status of 
the Environment Fund and other sources of 
funding of the United Nations Environment 
Programme 

 ٢٧/١٣املقرر 
 ١٤  الفقرة

يف االجتماع  نوقشت 
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني

UNEP/EA.1/INF/6 
Note by the secretariat on the programme 
performance report 

يف االجتماع  نوقشت  
املفتوح العضوية للجنة 

 املمثلني الدائمني
UNEP/EA.1/INF/8 

Report of the Executive Director on the 
relationship between the United Nations 
Environment Programme and multilateral 
environmental agreements  

 ٢٧/١٣املقرر 
 ٢٩  الفقرة

  

UNEP/EA.1/INF/17 
Note by the Executive Director on the voluntary 
indicative scale of contributions for the biennium 
2014–2015 

   

UNEP/EA.1/9 

تقرير املدير التنفيذي بشأن تعديالت صك إنشاء مرفق 
 العاملية املعاد هيكلته البيئة

تعدها جلنة املمثلني  
 الدائمني

جلنة املمثلني  استمرار
الدائمني يف املناقشة يف 

 فرتة ملا بني الدورات
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بند جدول األعمال 
  الرمز والعنوان املؤقت

عنوان السلطة 
 التشريعية

اإلجراء املقرتح/مشروع 
 املقرر

النظر من قبل جلنة 
 املمثلني الدائمني

  UNEP/EA.1/INF/21 
Note by the secretariat on information 
supplementary to the report of the Executive 
Director on amendments to the Instrument for the 
Establishment of the Restructured Global 
Environment Facility  

    

٨ UNEP/EA.1/INF/18 
Information note by the secretariat on 
environmental sustainability for human well-
being in the post-2015 development agenda  

 ٢٧/٢املقرر 
 ٢٧/١٥و

  

UNEP/EA.1/INF/19  
مذكرة إعالمية من األمانة بشأن اإلجتار غري املشروع يف 
األحياء الربية: النتائج البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

  املستدامة التنميةاملرتتبة على 

   

    بعد فيماحتدد  ٩

٧-٥ UNEP/EA.1/L.1  
ا جلنة املمثلني الدائمني   مشاريع املقررات اليت أعد

لني تعدها جلنة املمث 
 الدائمني

 

____________ 


