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مجعية األمم املتحدة 
ربانمج لالتابعة للبيئة 

 األمم املتحدة للبيئة

 

التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 2016 مايو/أاير 27-23 نريويب،
 *من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 تنظيم العمل
 املشروح جدول األعمال املؤقت

 من جدول األعمال 1البند 
 افتتاح الدورة

األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة، يف متام سوف َتفَتتح الدورة الثانية جلمعية  - 1
، السيدة أويون ساجناسورين، رئيسة مجعية األمم 2016أاير/مايو  23صباح يوم االثنني  00/10الساعة 

يه حزيران/يون 27إىل  23املتحدة للبيئة، اليت اختريت يف الدورة األوىل اليت عقدت يف نريويب خالل الفرتة 
2014. 
 من جدول األعمال 2البند 

 تنظيم العمل
 انتخاب أعضاء املكتب )أ(

من النظام الداخلي فإن مجعية األمم املتحدة للبيئة ستختار رئيساً، ومثانية نواب  18وفقًا للمادة  - 2
املتوقع أن يعني الرئيس من بني دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  ومن للرئيس ومقررًا من بني أعضائها.

موظفان  وسيكون من بني نواب الرئيس الثمانيةر من بني دول أورواب الغربية ودول أخرى. الكارييب، واملقر   
واحد من و دول أورواب الشرقية، اثنان من دول آسيا واحمليط اهلادئ، و اثنان من من الدول األفريقية، و مرشحان 

وسيجرى االنتخاب دول أورواب الغربية ودول أخرى. وواحد من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 
رئيس اجلمعية املنتهية واليته قبل افتتاح الدورة  إىلقائمة املرشحني املقدمة من كل منطقة  إىلابلتزكية استنادًا 

 الثانية.
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 املنتخبان حديثاً إىل املنصة لرتؤس الدورة الثانية.وسيدعى الرئيس واملقرر  - 3
 إقرار جدول األعمال )ب(

سيقوم الرئيس بتوجيه انتباه مجعية األمم املتحدة للبيئة إىل جدول األعمال املؤقت  - 4
(UNEP/EA.2/1/Rev.1) .ويقرتح اعتماده 

 تنظيم العمل )ج(
 ختصصأن  إىل مجعية األمم املتحدة للبيئةمن النظام الداخلي، سوف يدعو الرئيس  13وفقا للمادة  - 5

 .61للمادة  اليت قد يتم إنشاؤها وفقاً  ةملافرق العاللدورة و اجللسات العامة وجلسات أية جلان لبني من  بنوداً 

إنشاء هذه اللجان والفرق العاملة فإن مجعية األمم املتحدة للبيئة ستأخذ يف االعتبار تنظيم العمل  وعند - 6
وجمموعة  (UNEP/EA.2/INF/3)املقرتح الوارد يف مذكرة املدير التنفيذي بشأن تنظيم الدورة الثانية للجمعية 

األمم املتحدة للبيئة للنظر فيها واعتمادها من مشاريع القرارات اليت أعدهتا جلنة املمثلني الدائمني لدى برانمج 
 جانب اجلمعية.

 من جدول األعمال 3البند 
 واثئق تفويض املمثلني

 عنإىل اجلمعية  م مكتب مجعية األمم املتحدة للبيئة تقريراً من النظام الداخلي، يقد 17للمادة  وفقاً  - 7
 واثئق تفويض املمثلني احلاضرين.

 جدول األعمال من 4البند 
 البيئية الدولية واإلدارةاملسائل املتعلقة ابلسياسات 

يف إطار هذا البند ستنظر مجعية األمم املتحدة للبيئة يف تقارير املدير التنفيذي التالية، وفق التفويض  - 8
مناقشة  أيضاً  ميكنو  الوارد يف القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية يف دورهتا األوىل أو مقررات سلفها، جملس اإلدارة.

 .على طلب أعضاء اجلمعية أو املدير التنفيذي أي قضااي أخرى بناءً 
 الربية يف األحياء قانونيةغري ال تجارةال )أ(

 (UNEP/EA.2/2)األحياء الربية بشأن االجتار غري املشروع يف  1/3القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

 والسياساتبني العلم املشرتكة  وانباجل )ب(
 (UNEP/EA.2/3)الروابط بني العلوم والسياسات بشأن  1/4القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

 املواد الكيميائية والنفاايت ()ج
 (UNEP/EA.2/4) بشأن املواد الكيميائية والنفاايت 1/5القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

 البحريةالبالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية  احلطام )د(
 احلطام البالستيكي البحري واجلسيمات البالستيكية البحريةبشأن  1/6القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

(UNEP/EA.2/5) 
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 نوعية اهلواء ()ه
 األمم املتحدة للبيئة يف حتسني نوعية اهلواء بشأن تعزيز دور برانمج 1/7القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

(UNEP/EA.2/6) 
 يف القائم على النظام اإليكولوجيالتك )و(

 (UNEP/EA.2/7) التكيف القائم على النظام اإليكولوجيبشأن  1/8القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

 النظام العاملي لرصد البيئة/برانمج املياه )ز(
 (UNEP/EA.2/8) لرصد البيئة/برانمج املياه منقح نظام عامليبشأن  1/9القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

 على الفقرالتنمية املستدامة والقضاء  )ح(
بشأن خمتلف الرؤى والنُّهج والنماذج واألدوات لتحقيق االستدامة  1/10القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

 (UNEP/EA.2/9) على الفقرالبيئية يف سياق التنمية املستدامة والقضاء 

 ذات الصلةوغريها من املسائل املسائل الناشئة  ()ط
 كافة أقسام منظومة األمم املتحدةالتنسيق والتعاون يف املسائل البيئية ضمن   )ي(

جمال البيئة، مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية، يف كامل التنسيق يف بشأن  1/11القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 
 (UNEP/EA.2/10) منظومة األمم املتحدة

 تفاقات البيئية املتعددة األطرافالعالقة بني برانمج األمم املتحدة للبيئة واال )ك(
العالقة بني برانمج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة بشأن  1/12القرار  عنتقرير املدير التنفيذي 

معلومات إضافية عن العالقة بني برانمج األمم مع مذكرة من األمانة بشأن  ،(UNEP/EA.2/11) األطراف
 (UNEP/EA.2/11/Add.1)يف شكل إضافة إىل التقرير  واالتفاقات البيئية املتعددة األطرافاملتحدة للبيئة 

 راف ذات الصلة ابلتنوع البيولوجيأوجه التآزر فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة األط )ل(
ابلتنوع  ذات الصلةبني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف فيما التآزر أوجه تعزيز  عنتقرير املدير التنفيذي 

الصادر عن جملس  2012شباط/فرباير  22املؤرخ  12/3 - .إللمقرر د وفقاً  (UNEP/EA.2/12)البيولوجي 
 ذات الصلةتعزيز أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات لوضع خيارات ’’مع  رة برانمج األمم املتحدة للبيئة،إدا

 (UNEP/EA.2/12/Add.1)إضافة للتقرير يف شكل ‘‘ ابلتنوع البيولوجي

 القانون البيئي ()م
استعراض منتصف املدة للربانمج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دوراًي )برانمج  عنتقرير املدير التنفيذي 

 2009شباط/فرباير  20الصادر بتاريخ  25/11، وفقاً ملقرر جملس اإلدارة (UNEP/EA.2/13)مونتفيديو الرابع( 
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 من جدول األعمال 5البند 
 ها من مسائل اإلدارة وامليزانيةاالسرتاتيجية املتوسطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية، وغري 

يف التقارير التالية للمدير التنفيذي هبدف  للبيئة عية األمم املتحدةمجأن تنظر يف إطار هذا البند، يتوقع  - 9
وبرانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  2021-2018املوافقة على االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة للفرتة 

وقد ُتدَعى اجلمعية أيضًا إىل متديد إدارة األمانة لصناديق استئمانية معينة ومناقشة إمكانية  .2018-2019
 ويل الدورة السباعية السنوات لدورات اجلمعية لكي تعقد يف السنوات الفردية.حت

 2017-2016 لفرتة السنتني التنقيحات املدخلة على برانمج العمل وامليزانية املقرتحني )أ(
 (UNEP/EA.2/14) 2017-2016برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  اتتنقيح عنتقرير املدير التنفيذي 

 2021-2018األجل املقرتحة للفرتة االسرتاتيجية املتوسطة  )ب(
 (UNEP/EA.2/15) 2021-2018االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتحة للفرتة  عنتقرير املدير التنفيذي 

 2019-2018برانمج العمل وامليزانية املقرتحان لفرتة السنتني  )ج(
 (UNEP/EA.2/16) 2019-2018 لفرتة السنتني برانمج العمل وامليزانية املقرتحني عنتقرير املدير التنفيذي 

 املخصصةاألموال ق االستئمانية وصناديق إدارة الصنادي )د(
 (UNEP/EA.2/17) املخصصة واملسامهاتإدارة الصناديق االستئمانية  عنتقرير املدير التنفيذي 

 وامليزانية ابإلدارةاملسائل األخرى املتعلقة  )هـ(
 (UNEP/EA.2/INF/10) بشأن اجلدول اإلرشادي للمسامهات الطوعيةاملدير التنفيذي  مذكرة من
لتعاون بني برانمج األمم املتحدة للبيئة اب املتعلقةمذكرات التفاهم املؤسسية بشأن املدير التنفيذي  مذكرة من
 .(UNEP/EA.2/INF/11) األخرى داخل منظومة األمم املتحدة والكياانت

 من جدول األعمال 6البند 
 ك أصحاب املصلحةإشرا
السياسة املتعلقة إبشراك أصحاب  عن تقرير املدير التنفيذيمجعية األمم املتحدة للبيئة عرض على سي - 10

الذي يعرض نتائج املشاورات غري الرمسية املفتوحة اليت عقدها الرئيس السابق  ،(UNEP/EA.2/18)املصلحة 
دعى اجلمعية إىل النظر تُ وسللجمعية بغية حل العناصر املتبقية من السياسة املتعلقة إبشراك أصحاب املصلحة. 

 ية.على النص اجلديد للسياسات العتماده يف اجللسة العامة اخلتام واملوافقةيف هذه النتائج 
 من جدول األعمال 7البند 

 اجلزء الرفيع املستوى
، املوضوع 2016أاير/مايو  27و 26يومي ، الذي من املتوقع أن ينعقد اجلزء الرفيع املستوى سيتناول - 11

ومن املتوقع أن يتكون هذا اجلزء من جلسة  ‘‘.2030حتقيق البعد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام ’’الشامل 
ديل هبا كبار الشخصيات، وكلمة خاصة من جانب املدير التنفيذي، وحوار تشتمل على بياانت تعامة افتتاحية 

بيئة ’’وجلسة وزارية الستعراض السياسات العامة بشأن ن املوضوع الشامل، ومأدبة غداء وزارية، بشأ وزاري
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وجلسة عامة ختامية. وسُتدعم املناقشات  ،، وحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين‘‘أانس أصحاء - صحية
 2030طة التنمية املستدامة لعام خلالبعد البيئي  حتقيقملذكرة اإلعالمية للمدير التنفيذي بشأن اب
(UNEP/EA.2/INF/4) أصحاء أانس - بيئة صحيةعاملي عن التقرير املواضيعي ال’’و ‘‘(UNEP/EA.2/INF/5) .

وترد معلومات إضافية عن طرائق هذا اجلزء يف مذكرة األمني التنفيذي بشأن تنظيم الدورة الثانية للجمعية 
(UNEP/EA.2/INF/3). 

 من جدول األعمال 8البند 
 جلمعية األمم املتحدة للبيئة جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة

جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة قد ترغب مجعية األمم املتحدة للبيئة يف النظر يف   - 12
من جدول األعمال بشأن  5، مع األخذ يف االعتبار استنتاجات املناقشات اليت عقدت يف إطار البند الثالثة

حنو أفضل مع العمليات اإلدارية ذات  عقد الدورات املقبلة للجمعية يف سنوات فردية من األجل مواءمتها على
 .مقر األمم املتحدة يف نيويورك منالصلة والعمليات ذات الصلة املتعلقة ابمليزانية اليت تعقد 

 من جدول األعمال 9البند 
 قررات والوييقة اتختامية للدورةاعتماد القرارات وامل

، 2016أاير/مايو  27جلمعية األمم املتحدة للبيئة بعد ظهر يوم اجلمعة، خالل اجللسة العامة اخلتامية  - 13
أن تبلغ عن نتائج عمل كل منها، مبا يف ذلك  ةملاالع والفرقيتوقع من الرئيس أن يدعو رؤساء جلان الدورة 

وقد تود اجلمعية  والوثيقة اخلتامية للجزء الرفيع املستوى. توصل إليها بشأن مشاريع القراراتاالتفاقات اليت مت ال
تلخيص نتائج الرئيس أن يدعو املدير التنفيذي إىل يتوقع من  كذلك. هاتلك النتائج واعتماد النظر يفالعامة 

 .رفيعة املستوىالوغريها من األحداث  ات املستدامة، ومعرض االبتكار الندوات
 من جدول األعمال 10البند 

 اعتماد التقرير
املتحدة للبيئة يف النظر يف إجراءات األايم األربعة األوىل من الدورة الثانية قد ترغب مجعية األمم  - 14

واعتمادها على أساس أن إجراءات اليوم األخري سُتضمَّن يف التقرير النهائي لكي جييزها مقرر اجلمعية بعد 
 اختتامها.

 من جدول األعمال 11البند 
 املسائل األخرى

 مسائل أخرى تتعلق بعملها. يف أيللبيئة يف النظر  قد ترغب مجعية األمم املتحدة - 15
 من جدول األعمال 12البند 

 اختتام الدورة
 27مساء يوم اجلمعة  00/6يف الساعة الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة  متمن املتوقع أن ختت - 16

 .2016أاير/مايو 

________________ 


