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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلالدورة االستثنائية 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
 ٢٠١٠ ربايرف/شباط ٢٦ - ٢٤ ،ايندونيس إ،بايل

 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
 تنظيم العمل: تنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقتشروح 

  افتتاح الدورة  :١البند 
تفتتح مبركز بايل للمؤمترات الدويل، بايل، إندونيسيا، الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس   - ١

فرباير / شباط٢٤ متام الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف/اإلدارة
املنتدى، أو، يف حالة غيابه، من قبل أحد األعضاء اآلخرين /، من قبل الرئيس احلايل للمجلس٢٠١٠

  .املنتدى يف دورته اخلامسة والعشرين/للمجلس

  تنظيم العمل  :٢البند 
   املكتبأعضاءانتخاب   ):أ (٢البند 

 من النظام الداخلي لس اإلدارة، سوف ينتخب جملس ١٩ و١٨ادتني  للمطبقاً  - ٢
املنتدى يف جلسته العامة االفتتاحية نائبني للرئيس أحدمها معين من جمموعة الدول األفريقية /اإلدارة

  .واآلخر من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب
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 يف دورا الرابعة والستني، يف تشرين ويلزم إجراء هذه االنتخابات ألنّ اجلمعية العامة  - ٣
ونتيجة لتلك االنتخابات، مل تعد .  يف جملس اإلدارة عضواً بلدا٢٩ً تبانتخ، ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

اجلزائر، نائب رئيس جملس اإلدارة املنتخب يف الدورة اخلامسة والعشرين املعين من جمموعة الدول 
وبذلك أصبح . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من لس اعتباراً يف هذا ااألفريقية كممثل هلا، عضواً

جاءت ، ومن مث ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من  ابتداًءمنصب ممثل الدول األفريقية يف املكتب شاغراً
  . االنتخابات للحفاظ على التمثيل اجلغرايف العادل داخل املكتبه إجراء هذضرورة

الطرف الذي عينته جمموعة دول أمريكا الالتينية  وسوف تؤكد هذه االنتخابات أيضاً  - ٤
 موجهة من البعثة الدائمة للربازيل إىل ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣والكارييب يف رسالة مؤرخة 

 بشأن إبدال نائب الرئيس احلايل املنتخب يف الدورة اخلامسة والعشرين برنامج األمم املتحدة للبيئة
  .اواملعين من اموعة لتمثيله

 على تعديل ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤وكان املكتب قد وافق يف اجتماعه املعقود يف   - ٥
املنتدى يف دورته اخلامسة والعشرين وذلك من أجل /جدول األعمال املؤقت الذي أقره جملس اإلدارة

فيذي للدورة وجرى تعميمه على مجيع احلكومات يف اإلخطار املوجه من املدير التن. تضمينه هذا البند
 .االستثنائية احلادية عشرة

  إقرار جدول األعمال   ):ب (٢البند 
وقد جرى تعميم . )UNEP/GCSS.XI/1(املنتدى جدول أعماله /سوف يقر جملس اإلدارة  - ٦

 يف دورته اخلامسة  الحقاًوعدهلااملنتدى / جملس اإلدارةاعتمدها الصيغة اليت املؤقت، ب األعمالجدول
  . اإلخطارم معها أيضاً ذلكوعم، والعشرين

  تنظيم العمل  ):ج (٢البند 
  تنظيم العمل  )أ(

 وللمقرر الذي اختذه املكتب الحقًا، تعقد الدورة ٢٥/١٧قرر  املفرع أوالً منوفقاً لل  - ٧
وستعقد . ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ إىل ٢٤االستثنائية احلادية عشرة على امتداد ثالثة أيام من 

  .فرباير/ شباط٢٣للمجموعات اإلقليمية يوم الثالثاء، مشاورات غري رمسية 
 ٢٤صباح األربعاء املنتدى يف جلسته العامة /إلدارة جملس ايقومويوصي املدير التنفيذي بأن   - ٨

 إىل حبث تنظيم العمل ضمن  مث ينتقلانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمالب أوالً، فرباير/شباط
املنتدى يف / أن ينشئ جملس اإلدارة أيضاً املدير التنفيذييقترحو.  األعمالمن جدول) ج( ٢البند إطار 

  . للدورة، مبا يف ذلك جلنة جامعةجلسته العامة االفتتاحية جلاناً
  املنتدى يف جلسته صباح اجلمعة / جملس اإلدارةينظمويوصي املدير التنفيذي كذلك بأن   - ٩

ذ القرارات الالزمة، مبا يف ذلك أية قرارات ناشئة عن الختاصنع قرارات فرباير عقد جلسة / شباط٢٦
. ما هو مناسب وأن يعتمد إعالناً أو بياناً أو بالغاً وزارياً حسباملشاورات الوزارية وعن اللجنة اجلامعة،

  .ات الوزاريةرو مشروع موجز الرئيس للمشاوسيستعرض املشاركون أيضاً
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فرباير، / شباط٢٦لسة العامة ملا بعد ظهر يوم اجلمعة، ويوصي املدير التنفيذي بأن يتم يف اجل  - ١٠
اختتام  (٧و) اعتماد التقرير (٦و) املسائل األخرى (٥و) وثائق تفويض املمثلني (٣حبث البنود 

  ).الدورة
 املدير التنفيذي بيانه بشأن السياسات، كما هو مبني يف يقدمويف اجللسة العامة االفتتاحية   - ١١

 املوقع وسيتم وضعه علىلمشاركني ل سيتاح ذلك البيانبعد إلقائه و. UNEP/GCSS.XI/2الوثيقة 
  .املخصصالشبكي 

يوجه املدير التنفيذي انتباه املندوبني إىل أن احلكومة اإلندونيسية ستنظم اجتماعاً رفيع   - ١٢
  .فرباير/ شباط٢٦املستوى غري رمسي بشأن تغري املناخ يعقد يف وقت مبكر من صباح اجلمعة 

املنتدى، /لغات األمم املتحدة الرمسية الست ألعمال جملس اإلدارةوسيتم توفري ترمجة فورية ب  - ١٣
  . وللجنة اجلامعةةمبا يف ذلك اجللسات العامة، واجللسات العامة للمشاورات الوزاري

قدر  ومالئمة للبيئة املنتدى حمايدة مناخياً/ إىل جعل الدورة احلالية لس اإلدارةوسعياً  - ١٤
 االحتباس احلراري النامجة عن ات انبعاثات غاز أثراإلمكان، مت اختاذ مجلة من التدابري منها التعويض عن

 ومحالت االتصاالت، يف بايلإقامتهم بوبرنامج األمم املتحدة للبيئة  الذين يتكفل ماملشاركني سفر 
لوفود على نسخة واحدة من  ا كل وفد منحصلوسي. وثائقوتقليص عدد النسخ الورقية من مجيع ال

. تاجونه من نسخ إضافيةقع الشبكي املعين وترتيل ما حيمجيع الوثائق، ويشجع املندوبون على زيارة املو
ن يرغب من الوفود يف احلصول على نسخ مل خالل الدورة  متاحاًوسيكون هناك عدد حمدود من الوثائق

 االحتباس احلراري ات انبعاثات غاز أثريض عن التعوبالعمل علىويوصى مجيع املشاركني . إضافية
  .النامجة عن سفر هم إىل بايل وإقامتهم ا

  املشاورات على املستوى الوزاري  )ب(

، يشكل جملس اإلدارة ١٩٩٩يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٥٣/٢٤٢ لقرار اجلمعية العامة وفقاً  - ١٤
ض قضايا السياسات العامة اهلامة والناشئة يف  على املستوى الوزاري الستعرا سنوياً عاملياًمنتدى بيئياً

ويوصي املدير التنفيذي، يف ضوء هذه الوالية، بأن يعقد املشاركون اجتماعات على شكل . جمال البيئة
 اجلمعة، صباحفرباير وتستمر إىل غاية / شباط٢٤مشاورات وزارية، تبدأ مع اية صباح يوم األربعاء 

  ".تعدد األطرافاملالبيئة يف النظام "ضوع الشامل املعنون فرباير، ضمن إطار املو/ شباط٢٦
 يف فترة ما بعد ظهر يومي األربعاء ة عامتجلساهيئة  يف ة املشاورات الوزاريعقدوست  - ١٦

" اإلدارة البيئية الدولية والتنمية املستدامة"ملوضوع  ويكرس اليوم األول فرباير/ شباط٢٥ و٢٤واخلميس 
وستتخذ املشاورات اليت ستعقد صباح ". التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية" اليوم الثاين ملوضوعو

االقتصاد "فرباير شكل مخس مناقشات يف موائد مستديرة حول موضوع / شباط٢٥يوم اخلميس 
 القرارات يناقش لصنعفرباير، مبثابة جلسة / شباط٢٦صباح اجلمعة، وستكون اجللسة العامة ". األخضر

  . أعاله٩ون املسائل املشار إليها يف الفقرة فيها املشارك
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خالل  املناقشاتوسيقدم املدير التنفيذي ثالث ورقات معلومات أساسية لتيسري   - ١٧
 UNEP/GCSS.XI/10الوثائق  (حول كل موضوع من املواضيع املذكورة آنفاًالوزارية  املشاورات

ت الوزارية يف الدورة اخلامسة والعشرين وقد مت استنساخ موجز الرئيس للمشاورا. )Add.2 وAdd.1و
تاح كذلك مذكرة  وست)UNEP/GCSS.XI/INF/9الوثيقة (املنتدى من أجل تيسري الرجوع إليه /للمجلس

  .فرباير/ شباط٢٥ املوائد املستديرة اليت ستعقد يف صباح يوم اخلميس ليشكتإعالمية عن 
فرباير، / شباط٢٥س، بيحة يوم اخلمي صعلى مستوى وزاريعمل إفطار وسيتم تنظيم جلسة   - ١٨

. نة التنمية املستدامة يف دورا الثامنة عشرةجل يف برنامج األمم املتحدة للبيئةوذلك ملناقشة مسامهة 
). UNEP/GCSS.XI/INF/7الوثيقة (مذكرة معلومات أساسية سيتم توفري ولتيسري املناقشات، 

  . مواضيع املناقشات الوزاريةاملتسقة معة  باألحداث اخلاصوستستكمل هذه املناقشات أيضاً

  اللجنة اجلامعة  )ج(

 ٢٤يتوقَّع من اللجنة اجلامعة، عند إنشائها، أن تشرع يف عملها بعد ظهر يوم األربعاء،   - ١٩
ىل أنّ  اإلشارة إوجتدر من النظام الداخلي، ٦١ للمادة وستنتخب اللجنة أعضاءها وفقاً. فرباير/شباط

  .رئيساً للجنةاملنتدى / أحد نواب رئيس السنتدى سيقوم بتعينيامل/جملس اإلدارة
القضايا الناشئة يف ( من جدول األعمال ٤ويوصي املدير التنفيذي بأن تتناول اللجنة البند   - ٢٠

وترد أدناه املواضيع الفنية اليت ستناقشها ). تعدد األطرافاملالبيئة يف النظام : جمال السياسات العامة
  .والوثائق ذات الصلةاللجنة 

  ومن املتوخى أن ختتتم اللجنة عملها باعتماد تقريرها بعد ظهر يوم اخلميس،   - ٢١
  .املنتدى لكي يعتمده/وسوف يقدم التقرير يف جلسة عامة إىل جملس اإلدارة. فرباير/ شباط٢٥

   املهمةما قبل الدورة واألحداث واحلفالتاجتماعات وأحداث   )د(

الدورة احلادية عشرة  مباشرة قبل املنتدى/ئية احلادية عشرة للمجلسة االستثناالدورتعقد   - ٢٢
 ٢١للمنتدى العاملي للمجموعات وأصحاب املصلحة الرئيسيني، اليت ستعقد يومي األحد واالثنني 

وجتدر اإلشارة إىل أنّ املنتدى العاملي للمجموعات . )UNEP/GCSS.XI/INF/5(فرباير / شباط٢٢و
  الدورة االستثنائيةسبقتكما س.  يعرف مبنتدى اتمع املدين العاملي كانصلحة الرئيسينيوأصحاب امل

الدورات االستثنائية املتزامنة ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، اليت ستعقد 
ت يعقد صبيحة يوم  القرارابصنعفرباير باإلضافة إىل جزء خاص / شباط٢٣ و٢٢يومي االثنني والثالثاء 

 على معلومات /http://excops.unep.ch وميكن االطالع يف املوقع الشبكي. فرباير/ شباط٢٤األربعاء 
  .إضافية عن تنظيم عمل االجتماعات االستثنائية ملؤمترات األطراف

خالل استراحة الغداء أحداث خاصة حول مسائل تتصل مبداوالت جملس  وستعقد يومياً  - ٢٣
ويشجع املندوبون . وعالوة على ذلك، ستنظَّم عدة أحداث وحفالت اجتماعية موازية. املنتدى/ةاإلدار

  .على املشاركة يف هذه األحداث
  .وستقام خالل الدورة عدة معارض تركّز على البيئة  - ٢٤

http://excops.unep.ch/
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داث، وميكن االطالع يف املرفق ذه الوثيقة على اجلدول الزمين املؤقت لالجتماعات واألح  - ٢٥
 يف اجلريدة اليومية اليت مبا يف ذلك معلومات عن األحداث واحلفالت ذات الصلة، الذي سيظهر أيضاً

املنتدى فهي متاحة يف الوثيقة /أما قائمة الوثائق الرمسية املقدمة إىل جملس اإلدارة. ستصدر خالل الدورة
UNEP/GCSS.XI/INF/1/Rev.1 . ومستكملة عن جملس وميكن االطالع على معلومات إضافية

  .http://www.unep.org/GC/GCSS-XI :املنتدى يف املوقع الشبكي التايل/اإلدارة

  وثائق تفويض املمثلني  :٣البند 
 من النظام الداخلي، سيفحص املكتب وثائق تفويض املمثلني يف الدورة ١٧ للمادة وفقاً  - ٢٦

وجتدر اإلشارة إىل أنه . املنتدى/ عن ذلك إىل جملس اإلدارةتثنائية احلادية عشرة، وسيقدم تقريراًاالس
 مبمثلني ، ميثَّل كل عضو يف جملس اإلدارة مبمثل واحد معتمد، جيوز أن يكون مصحوبا١٦ً للمادة وفقاً

املنتدى /رة جملس اإلدارةوينبغي تزويد املدير التنفيذي قبل اجللسة األوىل لدو. مناوبني ومبستشارين
ن صادرة عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير وكتفويض املمثلني، اليت ينبغي أن تبوثائق 

  .اخلارجية

  البيئة يف النظام متعدد األطراف:  الناشئة يف جمال السياسات العامةالقضايا  :٤البند 
تالية معروضة على جملس يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ستكون الوثائق ال  - ٢٧

  :املنتدى/اإلدارة
 الشروح ة وعنوااقرمز الوثي

UNEP/GCSS.XI/3 
تعزيز التنسيق على نطاق منظومة األمم املتحدة، 

تنفيذ مذكرة : مبا يف ذلك فريق اإلدارة البيئية
التفاهم املنقحة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

ير املدير تقر: وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
  التنفيذي

 املقرر  الفرع سادساً من من٣٥تقدم هذه الوثيقة عمالً بالفقرة 
 عن التقدم احملرز بشأن تنفيذ مذكرة وهي تتضمن تقريراً. ٢٥/١

التفاهم املنقحة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم 
  .املتحدة للبيئة

تنسيق على نطاق منظومة األمم ، ويف إطار تعزيز الوهي توفّر أيضاً
 من املقرر نفسه، معلومات ذات صلة ٣١ بالفقرة املتحدة وعمالً

بطلب الس يف نفس املقرر إىل املدير التنفيذي أن يدعو فريق 
اإلدارة البيئية إىل تعزيز التعاون على نطاق منظومة األمم املتحدة 

 البيئي بغية مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ جدول األعمال
الدويل، مبا يف ذلك النظر يف وج مشتركة ملواجهة التحديات 

  .البيئية ذات األمهية على مستوى منظومة األمم املتحدة
 بالتقرير ويشجع فريق اإلدارة وتقترح الوثيقة أن حييط الس علماً

البيئية على مواصلة التعاون فيما بني اهليئات املعنية التابعة لألمم 
 .املتحدة

UNEP/GCSS.XI/4 
حصيلة عمل الفريق : اإلدارة البيئية الدولية

االستشاري املتكون من وزراء أو ممثلني رفيعي 
  مذكرة من املدير التنفيذي:املستوى

وهي تتضمن . ٢٥/٤ من املقرر ٢تقدم هذه الوثيقة عمالً بالفقرة 
حصيلة عمل الفريق االستشاري املتكون من وزراء أو ممثلني 

  .فيعي املستوى معنيني باإلدارة البيئية الدوليةر
وتشري الوثيقة إىل مشروع مقرر مقدم من الرئيسني املشاركني 

  .للفريق االستشاري لكي ينظر فيه جملس اإلدارة

http://www.unep.org/GC/GCSS-XI
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 إىل وثائق مقدمة إىل الفريق االستشاري يف وهي تشري أيضاً
يونيه /حزيران يف بلغراد يف اجتماعيه األول والثاين املعقودين تباعاً

وميكن . ٢٠٠٩أكتوبر /ما يف تشرين األولو ويف ر٢٠٠٩
 .املخصصاالطالع على هذه الوثائق يف املوقع الشبكي 

UNEP/GCSS.XI/5 
تعليقات املدير التنفيذي على االستعراض 
اإلداري لإلدارة البيئية يف منظومة األمم املتحدة 

مذكرة : الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركة
  ملدير التنفيذيمن ا

تتضمن هذه الوثيقة تعليقات على تقرير وحدة التفتيش املشتركة، 
املنتدى يف جمال / ألمهيته بالنسبة لعمل جملس اإلدارةوذلك نظراً

  .٢٥/٤متابعة املقرر 

UNEP/GCSS.XI/6 
  تقرير املدير التنفيذي: تقرير مرحلي عن الزئبق

شأن الزئبق، الذي تعرض الوثيقة معلومات عن التقدم احملرز ب
وتتضمن . ٢٥/٥ املقرر بوصفه الفرع ثالثاً من هبشأنمقرر اعتمد 
فتوح العضوية املمعلومات عن نتائج اجتماع الفريق العامل الوثيقة 

املخصص للتحضري النعقاد جلنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن 
، ٢٠٠٩أكتوبر /الزئبق، الذي عقد يف بانكوك يف تشرين األول

 .علومات عن شراكة الزئبق العامليةوم

UNEP/GCSS.XI/7 
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف 
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام 

   تقرير املدير التنفيذي :اإليكولوجي

تتضمن هذه الوثيقة نتائج االجتماع احلكومي الدويل الثاين 
 نريويب يف تشرين ألصحاب املصلحة املتعددين، الذي عقد يف

  .٢٥/١٠ من املقرر ٣ بالفقرة  عمال٢٠٠٩ًأكتوبر /األول
 يف املنتدى سبيل املضي قدماً/وتقترح الوثيقة أن حيدد جملس اإلدارة

العملية، مبا يف ذلك عقد اجتماع ثالث من هذا النوع يف النصف 
 اة العامة يف دوري، وإحالة نتائجه إىل اجلمع٢٠١٠األول من عام 

 اجلزء رفيع املستوى املعين يفامسة والستني لكي ينظر فيها اخل
 ويف ٢٠١٠سبتمرب /بالتنوع البيولوجي الذي سيعقد يف أيلول

 .الفترة اليت تليه

UNEP/GCSS.XI/8 

مشروع :  تقرير املدير التنفيذي:القانون البيئي
املبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات 
الوطنية املتعلقة باحلصول على املعلومات 
واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف 

 القضايا البيئية

 الثاين من املقرر الفرع من ٢ بالفقرة تقدم هذه الوثيقة عمالً
٢٥/١١.  

التوجيهية بشأن وضع التشريعات وهي تتضمن مشروع املبادئ 
الوطنية املتعلقة باحلصول على املعلومات واملشاركة العامة 
والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية، وتقترح أن يعتمد جملس 

  .املنتدى هذه املبادئ/اإلدارة
 . معلومات ذات صلةUNEP/GCSS.XI/INF/6وتقدم الوثيقة 

UNEP/GCSS.XI/8/Add.1 
مشروع  : تقرير املدير التنفيذي:البيئيالقانون 

املبادئ التوجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأن 
املسؤولية واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار 

 النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة

 الثالث من املقرر الفرع من ٢ بالفقرة تقدم هذه الوثيقة عمالً
٢٥/١١.  

جيهية لوضع تشريعات وطنية وهي تتضمن مشروع املبادئ التو
بشأن املسؤولية واجلرب والتعويض فيما يتعلق باألضرار النامجة عن 

املنتدى /أنشطة خطرة على البيئة، وتقترح أن يعتمد جملس اإلدارة
  .هذه املبادئ
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 Add.2 و UNEP/GCSS.XI/INF/6/Add.1وتقدم الوثيقتان
 .معلومات ذات صلة

UNEP/GCSS.XI/9 
 تقرير :الة البيئة يف قطاع غزةتقرير متابعة حل

  املدير التنفيذي

 الذي، ،٢٥/١٢ من املقرر ٦ بالفقرة تقدم هذه الوثيقة عمالً
ضمن مجلة أمور أخرى، طُلب فيه من املدير التنفيذي أن يزود 

املنتدى يف دورته هذه بتقرير متابعة لالستنتاجات /جملس اإلدارة
 بعثة خرباء البيئة املوفدة إىل والنتائج والتوصيات اليت تسفر عنها

 .قطاع غزة

UNEP/GCSS.XI/10 
: ورقة معلومات أساسية للمشاورات الوزارية

اإلدارة : ورقة مناقشة مقدمة من املدير التنفيذي
  البيئية الدولية والتنمية املستدامة

عن موجزة علومات أساسية أُعدت هذه الوثيقة لتزويد الوزراء مب
 املشاورات يف جدولاملوضوع األول  ،لدوليةاإلدارة البيئية ا

املشاورات إثارة النقاش خالل هذه هو والقصد منها . الوزارية
  .الوزارية

  . معلومات ذات صلةUNEP/GCSS.XI/INF/9وتقدم الوثيقة 
UNEP/GCSS.XI/10/Add.1  

: ورقة معلومات أساسية للمشاورات الوزارية
: ذيورقة مناقشة مقدمة من املدير التنفي

  االقتصاد األخضر

عن موجزة علومات أساسية أُعدت هذه الوثيقة لتزويد الوزراء مب
.  املناقشات الوزاريةيف جدولاملوضوع الثاين  ،االقتصاد األخضر

  .املشاورات الوزارية إثارة النقاش خالل هذه  هووالقصد منها
  . معلومات ذات صلةUNEP/GCSS.XI/INF/9 ةوتقدم الوثيق

UNEP/GCSS.XI/10/Add.2 
: ورقة معلومات أساسية للمشاورات الوزارية

التنوع : ورقة مناقشة مقدمة من املدير التنفيذي
  البيولوجي والنظم اإليكولوجية

موجزة عن علومات أساسية أُعدت هذه الوثيقة لتزويد الوزراء مب
 يف جدولاملوضوع األول ، التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

إثارة النقاش خالل هذه هو  والقصد منها . الوزاريةاملناقشات
  .املشاورات الوزارية

 . معلومات ذات صلةUNEP/GCSS.XI/INF/9وتقدم الوثيقة 

UNEP/GCSS.XI/INF/2 
UNEP Year  book 2010: Note by the 
Executive Director 

تتكون هذه الوثيقة من ستة فصول وهي تبحث التطورات العلمية 
 وتناقش التقدم احملرز يف اإلدارة البيئية، وتبعات استمرار اجلديدة

ضياع وتدين النظم اإليكولوجية والغالف اجلوي لألرض، 
والصالت بصحة اإلنسان، والكوارث الطبيعية والرتاعات 

وتشكل املياه نقطة تركيز ألحد . واالستخدام غري املستدام للموارد
  .املواضيع الفرعية من كل فصل

  
UNEP/GCSS.XI/INF/3 
Resolutions adopted by the General 
Assembly at its sixty-fourth session of 
relevance to the United Nations 
Environment Programme: Note by the 
Executive Director 

 للمسائل الناشئة من قرارات اجلمعية تتضمن هذه الوثيقة ملخصاً
مبجلس الصلة عة والستني، ذات العامة يف دورا الراب

  .املنتدى/اإلدارة

UNEP/GCSS.XI/INF/4 
Execution of the budgets of the United 
Nations Environment Programme: Note 
by the Executive Director 

، وهي ٢٥/١٣ من املقرر ١١ بالفقرة تقدم هذه الوثيقة عمالً
برنامج األمم املتحدة للبيئة، تتضمن معلومات عن تنفيذ ميزانيات 

  .مبا يف ذلك التربعات والنفقات
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UNEP/GCSS.XI/INF/7 
UNEP contribution to the Commission 
on Sustainable Development at its 
eighteenth session: Background note by 
the Executive Director 

زة عن مسامهة  موجمبعلومات أساسيةتزود هذه الوثيقة الوزراء 
ورا نمية املستدامة يف د يف جلنة التبرنامج األمم املتحدة للبيئة

 املائدة املستديرة تماعجاوستتم مناقشتها يف . الثامنة عشرة
 الصباح وأثناء الدورة االستثنائية إفطار عملالوزاري خالل 

  .املنتدى/احلادية عشرة لس اإلدارة
  . معلومات ذات صلةUNEP/GCSS.XI/INF/9وتقدم الوثيقة 

UNEP/GCSS.XI/INF/8 
Financing the chemicals and wastes 
agenda: Note by the Executive Director 

ومات عن العملية التشاورية اليت يقودها لتقدم هذه الوثيقة مع
 بشأن متويل خيارات بشأن املواد برنامج األمم املتحدة للبيئة

ليت مت إطالقها الستكشاف خيارات تأمني الكيميائية والنفايات، وا
  .التمويل املناسب يف جمايل املواد الكيميائية والنفايات

 دراسة مكتبية منقحة عن خيارات التمويل وتتضمن الوثيقة أيضاً
وتقدم الوثيقة . ائية والنفاياتيبالنسبة للمواد الكيم

UNEP/GCSS.XI/INF/8/Add.1ًمعلومات ذات صلة أيضا . 
UNEP/GCSS.XI/INF/10  

Environmental profile of the United 
Nations system organizations: Report of 
the Joint Inspection Unit: Note by the 
Executive Director 

حتتوي هذه الوثيقة على تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن الصورة 
  .البيئية ملنظمات منظومة األمم املتحدة

برنامج األمم جلنة املمثلني الدائمني لدى ، أعدت ١٩/٣٢ من املقرر )د( ٧ بالفقرة مالًوع  - ٢٨
  .املنتدى/ مشاريع مقررات تقدم يف وثيقة أثناء الدورة لكي ينظر فيها جملس اإلدارةاملتحدة للبيئة

   األخرىاملسائل  :٥البند 
  .خرى يثريها أعضاؤه أو املراقبون فيهاملنتدى أن ينظر يف أية مسائل أ/ يود جملس اإلدارةقد  - ٢٩

   التقريراعتماد  :٦البند 
  .املنتدى يف تقرير أعمال دورته ويعتمده/سوف ينظر جملس اإلدارة  - ٣٠

   الدورةاختتام  :٧البند 
املنتدى أعمال دورته االستثنائية احلادية عشرة يف الساعة /ينتظر أن خيتتم جملس اإلدارة  - ٣١
  .٢٠١٠فرباير / شباط٢٦،  من يوم اجلمعة٠٠/١٨
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  املرفق

  اجلدول الزمين املؤقت لالجتماعات واألحداث
  ٢٠١٠فرباير / شباط٢١األحد، 

  بعد الظهروالصباح 

 منتدى أصحاب املصلحة واألفرقة ٠٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/١٤ ومن الساعة ٠٠/١٢الساعة  إىل ٠٠/٩من الساعة 
  العاملية الرئيسية

 رااقاعة نوسانت
Δ  صول على معلومات تفصيلية عن الربنامج من املوقع الشبكيميكن احل:  

  http://www.unep.org/civil_society/GCSF/indexGCSF11.asp 

  

   مؤمتر صحفي٠٠/١٤ إىل الساعة ٠٠/١٣من الساعة 
 القاعة

Δ  روتردام  افتتاحي عن االجتماعات االستثنائية املتزامنة ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل ومؤمتر صحفي
 واستكهومل

Δ   لكل فريق إقليميستتاح  اجتماعات مؤمترات األطراف والدورة االستثنائية احلادية عشرةطوال فترة 
 .جتماعات خارج أوقات العمل الرمسية اال غرفالستخدامفرصة 

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٢االثنني، 
  بعد الظهرالصباح و

 منتدى أصحاب املصلحة واألفرقة ٠٠/١٧ إىل الساعة ٠٠/١٤ ومن الساعة ٠٠/١٢الساعة  إىل ٠٠/٩من الساعة 
  العاملية الرئيسية

 رااقاعة نوسانت
  

 االجتماعات االستثنائية املتزامنة ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥ ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة 
  ملؤمترات األطراف
 قاعة نوسا انداه

Δ   ن الربنامج من املوقع الشبكي على معلومات تفصيلية عاحلصولميكن :http://excops.unep.ch  

 

   مؤمتر صحفي٠٠/١٤ إىل الساعة ٠٠/١٣من الساعة 
  القاعة

Δ  يركز على موضوع النفايات اإللكترونية  

http://www.unep.org/civil_society/GCSF/indexGCSF11.asp
http://excops.unep.ch
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  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٣الثالثاء، 

  بعد الظهروالصباح 
  تماعات االستثنائية املتزامنة ملؤمترات األطراف االج٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥ ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل ٠٠/١٠من الساعة 

 قاعة نوسا انداه

  استراحة الغداء
   مؤمتر صحفي٠٠/١٤ إىل الساعة ٠٠/١٣من الساعة 

 القاعة

  
Δ  العلوم والتطورات اجلديدة يف  "٢٠١٠عام  ل للبيئة الكتاب السنوي لربنامج األمم املتحدةانطالق

  "بيئتنا املتغرية
Δ  املنتدى/ الدورة االستثنائية احلادية عشرة للمجلس البارزة يفعاملامل/التحديات 

  

  املساء
   مشاورات غري رمسية مع األفرقة اإلقليمية٠٠/١٩ إىل الساعة ٠٠/١٨من الساعة 

 نغباين فرقاعة

  
   احتفال تقدمي جوائز ساساكاوا٠٠/٢١ إىل الساعة ٣٠/١٩من الساعة 

 صالة املعارض

Δ  مساء إلعالن أمساء الفائزين باجلائزة٣٠/١٧يف الساعة قد مؤمتر صحفي،  سيع االحتفال هذا قبل . 
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  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٤األربعاء، 

  الصباح
   االجتماعات االستثنائية املتزامنة ملؤمترات األطراف٣٠/٩ إىل ٠٠/٨من الساعة 

 رااقاعة نوسانت
 اجلزء اخلاص بصنع القرارات

  
  مشاورات وزارية:  جلسة عامة٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة 

 قاعة نوسا انداه

   وعروض ثقافيةرفع الستار
  افتتاح الدورة: ١البند 

Δ  دارة وزير التخطيط البيئي واملكاين الصريب ورئيس جملس اإلأوليفر دوليهمن السيد  افتتاحية مالحظات  

Δ  ياإندونيسمارتن نتاليغاوا، وزير خارجية . م.  ترحيبية من السيد رمالحظات 

Δ   لألمم املتحدة األمني العام مون- السيد بان كي رسالة منعرض  

Δ  لربنامج األمم املتحدة للبيئة املدير التنفيذي  من السيد أكيم شتاينرمالحظات  

Δ  املنتدى/ ضيف الشرف يف افتتاح الدورة االستثنائية احلادية عشرة للمجلسخطاب 

  تنظيم العمل: ٢البند 

  عضاء املكتبأانتخاب   :)أ( ٢البند 

   جدول األعمالإقرار  :)ب( ٢البند 

  تنظيم العمل  :)ج( ٢البند 

  

   األطرافالنظام املتعددالبيئة يف :  العامةاتالسياس يف جمال الناشئة القضايا  :٤البند 

  بيان السياسات من املدير التنفيذي
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  استراحة الغداء

   مؤمتر صحفي٠٠/١٤ إىل الساعة ٠٠/١٣من الساعة 
 القاعة

Δ  طائر الكركي  حفظ األراضي الرطبة ل بشأن مشروعمشروع السنوات العشر لربنامج البيئة ومرفق البيئة العاملية
 السيبريي

  

  )تستضيفه إندونيسيا وسويسرا(إدارة املواد الكيميائية  يتناول غداء عمل وزاري
 صالة املعارض

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٤األربعاء، 

  استراحة الغداء
  ١ حدث خاص ٣٠/١٤ إىل الساعة ٣٠/١٣من الساعة 

  فرنغباينغرفة
  ٢ حدث خاص ٣٠/١٤ إىل الساعة ٣٠/١٣من الساعة 

 هبسكسقاعة 

  :التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية
  عندما تلتقي العلوم وعملية صنع السياسات

كفاءة يف املوارد واقتصاد  حنو حتقيق - الفريق املعين باملوارد
فهم مشترك لكيفية كسر الروابط بني النمو  بناء -أخضر 

  االقتصادي واستخدام املوارد وتدهور البيئة

  بعد الظهر

   مشاورات وزارية٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥من الساعة 
  قاعة نوسا انداه

   اللجنة اجلامعة٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥من الساعة 
  رااقاعة نوسانت

البيئة :  العامةاساتالسييف جمال  الناشئة القضايا  :٤البند 
   املتعدد األطرافالنظاميف 

   األوىلعامة اللسةاجل
  ‘‘اإلدارة البيئية الدولية والتنمية املستدامة’’

Δ  الكلمات الرئيسية  
Δ   عامةيف اجللسة المناقشة 

البيئة :  العامة السياساتيف جمال الناشئة القضايا  :٤البند 
   املتعدد األطرافالنظاميف 

رانتخاب املقر  
  تنظيم العمل
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 املساء

   حفل االستقبال٠٠/٢٠ إىل الساعة ٣٠/١٨من الساعة 
   فيما بعددد مكان حفل االستقبالحي

   حكومة إندونيسياه تستضيفحفل استقبال

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٥اخلميس، 

  الصباح
   اإلفطار الوزاري٣٠/٩ إىل الساعة ٠٠/٨من الساعة 

  صالة املعارض
   جلنة التنمية املستدامة يف دورا الثامنة عشرة يفبرنامج األمم املتحدة للبيئة  مسامهةحولية مناقشات غري رمس

  

   مشاورات وزارية٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة 
  قاعات جاكارتا، بوجنفيل، أوركيد، فراجنباين، هبسكس

  ]صة فيما بعدخص املالقاعاتحتدد [

  اللجنة اجلامعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة 
  رااقاعة نوسانت
  

:  العامة السياساتيف جمال الناشئة القضايا  :٤البند 
    األطرافاملتعدد النظامالبيئة يف 

  مناقشات املائدة املستديرة الوزارية املوازية
  ‘‘االقتصاد األخضر’’

:  العامة السياساتيف جمال الناشئة القضايا  :٤البند 
  ة األطرافالبيئة يف املنظومة املتعدد

  

  استراحة الغداء

   مؤمتر صحفي٠٠/١٤ إىل الساعة ٠٠/١٣من الساعة 
 القاعة

Δ  الكربون األزرقانطالق تقييم   
Δ   بالغ من اهلند إ -محلة البليون شجرة ": قصص النجاح"يعقب هذا املؤمتر الصحفي عرض لوسائط اإلعالم عن

   باليني شجرة٢,٦عن زراعة 
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  ٣ احلدث اخلاص ٣٠/١٤الساعة  إىل ٣٠/١٣من الساعة 

 قاعة فراجنباين
  ٤ احلدث اخلاص ٣٠/١٤ إىل الساعة ٣٠/١٣من الساعة 

 قاعة هبسكس
 الطريق -اآلمال العريضة، وختفيض مستوى الكربون "  إدارة النفايات

  "للنجاح

  بعد الظهر

   مشاورات وزارية٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥من الساعة 
 قاعة نوسا انداه

   اللجنة اجلامعة٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥من الساعة 
 قاعة نوسانترا

البيئة يف :  العامة السياساتيف جمال الناشئة القضايا: ٤البند 
   املتعدد األطرافالنظام

  
  الثانيةعامة  اللسةاجل

  ‘‘التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية’’
  

Δ  الكلمة الرئيسية  
Δ  حلقة نقاش عامة 

النظام البيئة يف :  العامة السياساتيف جمالشئة  الناالقضايا: ٤البند 
   األطرافاملتعدد

  
 اعتماد التقرير واختتام أعمال اللجنة

  ساءامل

   إحاطات غري رمسية٠٠/٢٠ إىل الساعة ٣٠/١٨من الساعة 
 فيما بعداملكان  حيدد

Δ  " الدروس املستفادة واخلطوات : مساحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وتقرير التقييم اخلاعلوم املناخ والفريق
  باشاوري، رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ. ك. بقلم ب" القادمة
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  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦اجلمعة، 

  الصباح

  )تستضيفه إندونيسيا( اجتماع رفيع املستوى غري رمسي بشأن تغري املناخ ٠٠/١٠الساعة  إىل ٠٠/٨الساعة 
 صالة املعارض

  

  مشاورات وزارية ٠٠/١٣ إىل الساعة ٣٠/١٠الساعة من 
  قاعة نوسا انداه

   األطرافالنظام املتعددالبيئة يف :  العامة السياساتيف جمال الناشئة القضايا: ٤البند 
   القراراتصنعجلسة 

بالغ  إأو بيان أو القضايا املنبثقة عن اللجنة اجلامعة وبشأن إعالن  بشأن، مبا يف ذلك قرارات جملس اإلدارةيتخذ
  .وزاري حمتمل ويقوم املشاركون أيضاً باستعراض موجز الرئيس

  استراحة الغداء

   مؤمتر صحفي٠٠/١٤ إىل الساعة ٠٠/١٣من الساعة 
 القاعة

Δ  املؤمتر الصحفي اخلتامي 

  
  ٥ احلدث اخلاص ٣٠/١٤ إىل الساعة ٣٠/١٣من الساعة 

 قاعة فراجنباين

Δ  ومات وعني على الكوكبمبادرة احلصول على املعل. 

  بعد الظهر

  مشاورات وزارية:  جلسة عامة٠٠/١٨ الساعة  إىل٠٠/١٥من الساعة 
 قاعة نوسا انداه

  تفويض املمثلنيوثائق: ٣ البند
 مسائل أخرى: ٥ البند
  اعتماد التقرير: ٦ البند
 اختتام الدورة: ٧ البند

_____________  


