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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

 األمم المتحدة للبيئة

 

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 استعراض تواتر دورات جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة -2/22

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
، 1923كانون األول/ديسمرب   11( املؤرخ 32-)د 3992إىل قرارات اجلمعية العامة  إذ تشري

، 3213كانون األول/ديسمرب   31املؤرخ  62/312، و1982كانون األول/ديسمرب   11املؤرخ  23/181و
 ،3212شباط/فرباير  33املؤرخ  32/3، ومقرر جملس اإلدارة 3212آذار/مارس  12املؤرخ  62/311و

 ؛3212من دورهتا الثالثة، يف  تعقد دوراهتا العادية يف السنوات الفردية، اعتباراً  أن تقرر -1
سينطبق أيضًا على االجتماعات املفتوحة  أعالهأن تواتر الدورات املشار إليو  تقرر أيضاً  -3

 ؛32/3العضوية للجنة املمثلني الدائمني اليت ستعقد وفقاً ملقرر جملس اإلدارة 
 لى أساس استثنائي:أنو ع، تقرر كذلكو  - 2

أيام، دون املساس مبدة ومهام اجلزء  2ملدة تتألف الدورة الثالثة من اجتماع يستمر  )أ(
 ؛32/3الرفيع املستوى التابع للدورة على النحو املبني يف مقرر جملس اإلدارة 

الدورة الثالثة لالجتماع املفتوح العضوية للجنة املمثلني الدائمني من اجتماع  تتألف )ب(
 ؛تكاليف املالية إىل أدىن حد ممكنعقد بالتعاقب مع الدورة الثالثة للجمعية هبدف تقليل الي أيام 2دة مليستمر 

، 3212 عاميعقد االجتماع الرابع للجنة الفرعية التابعة للجنة املمثلني الدائمني يف  )ج(
 جدول األعمال والطرائق التنظيمية للجنة الفرعية؛ وتستعرض جلنة املمثلني الدائمني

االجتماع املفتوح العضوية للجنة املمثلني و  3212 لعام بأن تكلفة دورة اجلمعية تسلم - 2
، 3212-3216برنامج األمم املتحدة للبيئة للفرتة  عمل وميزانية مل تعكس يف برنامج 3212لعام  الدائمني

 وتشجع الدول األعضاء واجلهات األخرى القادرة على اإلسهام بأموال من أجل عقد ىذه االجتماعات؛
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إىل املدير التنفيذي االضطالع جبهود تعبئة املوارد وتقدمي تقرير إىل جلنة املمثلني  طلبت - 1
 الدائمني عن الثغرات يف التمويل؛

إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل الدورة الثالثة للجمعية، حسب االقتضاء،  كذلك  تطلب -6
أن ترجئ النظر الرمسي يف تقارير املدير  وتقرريف دورهتا الثانية،  املعتمدةمعلومات مستكملة عن تنفيذ القرارات 

 التنفيذي إىل الدورة الرابعة للجمعية؛
يف دورهتا  جلمعية األمم املتحدة للبيئة الثالثة ةدور ال اجلمعية العامة إىل النظر يف تقرير تدعو -2

 ؛الثانية والسبعني
الطرائق التنظيمية للدورات العادية  مجلة أمور من بينها أن تنظر يف دورهتا الثالثة يف تقرر - 8

 األمم املتحدة ا صخصصهيتال املواردمج وحتسني تقييم هبدف تعزيز عملية امليزنة للربنا جلمعية األمم املتحدة للبيئة
 جلمعية.اخلدمة اجتماعات 

 اجللسة العامة السادسة
 3216أيار/مايو  32

_________ 


