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 إخطار من المدير التنفيذي
 الدورة الرابعة لجمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 (٢٠١٩آذار/مارس  ١٥-١١)نيروبي، 

ستعقد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة يف نريويب يف الفرتة من يوم  -1
حلول مبتكرة للتحديات البيئية ’’حتت موضوع  ٢٠1٩آذار/مارس  1٥ ،آذار/مارس إىل يوم اجلمعة 11 االثنني،

ذا اإلخطار. هبكرة مفاهيمية بشأن موضوع اجلمعية مذ  وقد رُبطت‘‘. ومن أجل االستهالك واإلنتاج املستدامني
(، بصيغته اليت اعتمدهتا مجعية البيئة يف دورهتا الثالثة، UNEP/EA.4/1أما جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة )

ر منذ بداية تشرين األول/أكتوب http://web.unep.org/environmentassembly. وسُتتـــاح على الرابط فهو متاح هنا
النسخة األولية من تقرير املدير التنفيذي الذي يتضمن معلومات عامة عن موضوع الدورة، ومذكرة  ٢٠18

 الجتماع، وغري ذلك من املعلومات األساسية ذات الصلة. لسيناريو ال
مبقر برنامج األمم  ٢٠1٩آذار/مارس  11من صباح يوم االثنني  ٠٠/1٠وستفتتح الدورة يف الساعة  -٢

املتحدة للبيئة يف نريويب. وسيقوم االجتماع الرابع جلنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية، الذي يُعقد خالل الفرتة 
، بدور االجتماع التحضريي الرئيسي جلمعية ٢٠1٩آذار/مارس  8آذار/مارس إىل يوم اجلمعة  4من يوم االثنني 
جدول أعمال ووثائق الدورة الرابعة للجمعية، مبا يف ذلك  ٢٠18منذ بداية تشرين األول/أكتوبر البيئة. وسُيتاح 

 .http://web.unep.org/environmentassemblyعلى الرابط أيضاً مشاريع القرارات املعروضة على اجلمعية للنظر فيها، 
وتدعى الدول األعضاء اليت ترغب يف تقدمي مشاريع قرارات مرتبطة مبوضوع الدورة الرابعة جلمعية البيئة إىل  -3

لتجهيزها عن طريق شعبة خدمات املؤمترات  ٢٠18كانون األول/ديسمرب   4إرسال هذه املشاريع إىل األمانة حبلول 
نة املمثلني الدائمني قبل التحضري لالجتماع الرابع يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب. وستقدم القرارات إىل جل

مع واليتها، على النحو املبني يف  للجنة املمثلني الدائمني املفتوحة العضوية. وستنظر جلنة املمثلني الدائمني، متشياً 
لتحضري ، يف مشاريع القرارات يف إطار ا٢٠1٧لعام  3/٢ومقرر مجعية البيئة  ٢٠13لعام  ٢٧/٢قرار جملس اإلدارة 

. وستتاح مجيع مشاريع القرارات على 44للدورة الرابعة للجمعية، دون املساس بالنظام الداخلي، وال سيما املادة 
 .http://papersmart.unon.org/resolutionمنرب قرارات مجعية البيئة على الرابط 

 1٥مارس واجلمعة /آذار 14وسيتضمن اجلزء الرفيع املستوى من الدورة، الذي سيعقد يوم اخلميس،  -4
)هـ( من مقرر جملس  ٥للفقرة  ، جلسات لعرض البيانات الوطنية وحلوارات القيادة. ووفقاً ٢٠1٩آذار/مارس 

على حوار بني أصحاب املصلحة املتعددين يضم منظورات  ، سيشتمل اجلزء الرفيع املستوى أيضاً ٢٧/٢اإلدارة 
 خمتلفة بشأن موضوع الدورة الرابعة للجمعية.
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الدورة الثامنة ك العديد من األحداث اهلامة األخرى اليت سوف تعقد يف إطار اجلمعية، من بينها وهنا -٥
عن منتدى السياسات العلمية واألعمال  فضالً  عشرة للمنتدى العاملي للمجموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة

كة الوزيرات واملسؤوالت يف جمال ، واجتماع اإلفطار السنوي لشب٢٠1٩ومعرض االبتكار املستدام لعام التجارية، 
ر عدد من املناسبات اجلانبية واملناسبات اإلعالمية خالل أسبوع اجلمعية املزيد من الفرص لتعزيز البيئة. وستوف  

 احلوار وحفز العمل.
من النظام الداخلي جلمعية البيئة، ُُيَثل كل عضو من أعضاء اجلمعية مبمثل واحد معتمد،  16ووفقاً للمادة  -6
من النظام الداخلي،  1٧كن أن يصاحبه ممثلون مناوبون ومستشارون وفقًا ملقتضيات األمور. وطبقًا للمادة ُي

ينبغي أن تقدم وثائق تفويض املمثلني إىل املدير التنفيذي قبل اجللسة األوىل اليت سيحضرها املمثلون. وُتدعى 
، موقعًة من رئيس الدولة أو احلكومة أو اصة هبااخل تفويضالالدول األعضاء إىل إرسال نسخة مسبقة من وثائق 

(، وتقدمي النسخة األصلية لوثيقة unep-sgb@un.orgوزير الشؤون اخلارجية، إىل عناية السيد ستادلر ترينغوف )
 التفويض إىل مكتب التسجيل عند وصول املمثل إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب. 

جانب ممثلي وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها  إن مجعية البيئة مفتوحة للمشاركة من -٧
وكياناهتا األخرى واملنظمات احلكومية الدولية األخرى فضالً عن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. وُيشجَّع 

نيتها القيام ممثلو هذه املنظمات والكيانات األخرى املؤهلة للمشاركة بصفة مراقب يف االجتماع على أن تبلغ عن 
 ( بغية إجراء الرتتيبات الالزمة. unep-sgb@un.orgبذلك إىل األمانة )

وسيفتح باب التسجيل عرب اإلنرتنت للمشاركة يف االجتماع الرابع للجنة املمثلني الدائمني املفتوحة  -8
 http://web.unep.org/environmentassemblyالعضوية، والدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة على الرابط 

 .٢٠18تشرين األول/أكتوبر  1بدايًة من يوم 
ويتعني على كل من املندوبني واملشاركني، مبن فيهم ممثلو كيانات القطاع اخلاص واجملتمع املدين وكيانات  -٩

لية، أن ُيسجل امسه على األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدو 
(. وينبغي أن تكون رسالة PDFاإلنرتنت بصورة مسبقة وُُيم ل نسخة من خطاب اعتماده يف شكل وثيقة حممولة )

االعتماد مطبوعة على ورق رمسي وأن تتضمن اسم املندوب أو املمثل )أمساء املندوبني أو املمثلني(. ويتوفر التسجيل 
 1٥آذار/مارس إىل يوم اجلمعة،  1مساًء من يوم اخلميس،  ٠٠/٥اً إىل الساعة صباح ٠٠/8املوقعي من الساعة 

 يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب. ٢٠1٩آذار/مارس 
ووفقاً ملمارسة برنامج األمم املتحدة للبيئة، ستكون الدورة الرابعة جلمعية البيئة مقتصدة يف استخدام الورق.  -1٠

خلدمة، ُتدعى الوفود إىل إحضار األجهزة احملمولة املناسبة واالطالع على املوقع ولتحقيق االستفادة املثلى من هذه ا
ملزيد من املعلومات والتوجيهات.  http://web.unep.org/environmentassemblyالشبكي للجمعية على الرابط 

 ملرة واحدة. وحتقيقاً  وسوف تسعى اجلمعية لالمتناع يف هذه الدورة عن استخدام األدوات البالستيكية اليت تستعمل
 هلذه الغاية، تشجع الوفود على إحضار زجاجات املياه القابلة إلعادة االستخدام اخلاصة هبا.
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هداف التنمية املستدامة )حتقيق املساواة أمن  ٥من روح الشمول واملبادئ اليت يتضمنها اهلدف  وانطالقاً  -11
ع الوفود، مبا يف ذلك تلك اليت متثل منظمات حكومية بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات(، ُتشجَّع مجي

دولية ومنظمات غري حكومية والقطاع اخلاص، على زيادة مشاركة النساء والفتيات يف الدورة الرابعة جلمعية البيئة. 
 وسوف يطلب موضوع الدورة من اجلميع املشاركة واالخنراط يف احلوار. 

 ة الرابعة إىل العنوان التايل:ينبغي توجيه مجيع االتصاالت بشأن الدور  -1٢
Jorge Laguna-Celis 

Secretary to the United Nations Environment Assembly 
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