
جدول األعمال املؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة جلمعية األمم  - 3/2املقرر 
 املتحدة للبيئة

 ،إن مجعية األمم املتحدة للبيئة
؛ 1972كانون األول/ديسمرب   15( املؤرخ 27-)د 2997إىل قرارات اجلمعية العامة  إذ تشري

 67/251؛ و2012كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  67/213؛ و٢٠١٢متوز/يوليه  27املؤرخ  66/288و
 ١٩املؤرخ  69/223؛ و٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٢٠املؤرخ  68/215؛ و2013آذار/مارس  13املؤرخ 

 ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٢١املؤرخ  71/231؛ و٢٠١٤ول/ديسمرب كانون األ
كانون األول/ديسمرب   22( املؤرخ 17ألف )الفقرة  47/202إىل قرارات اجلمعية العامة وإذ تشري أيضاً 

كانون األول/ديسمرب   24املؤرخ  56/242؛ و1999كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  54/248؛ و1992
 61/236؛ و٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٥من الفرع اثنياً( املؤرخ  11-9)الفقرات ابء  57/283؛ و2001
من الفرع اثنياً ألف(  9)الفقرة  62/225؛ و٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٢٢من الفرع اثنياً( املؤرخ  9)الفقرة 
ن كانو   ٢٤من الفرع اثنيًا ألف( املؤرخ  9)الفقرة  63/248؛ و٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ٢٢املؤرخ 

؛ 2009كانون األول/ديسمرب   ٢٢من الفرع اثنياً ألف( املؤرخ  9)الفقرة  64/230؛ و٢٠٠٨األول/ديسمرب 
)الفقرة  67/237؛ و٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٢٤من الفرع اثنيًا ألف( املؤرخ  10)الفقرة  65/245و

من الفرع اثنياً والفقرة  27فقرة )ال 71/262؛ و٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٢٨من الفرع اثنياً ألف( املؤرخ  13
 ،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   23من الفرع خامساً( املؤرخ  102

، فضالً ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٢املؤرخني  27/2و 27/1مقرري جملس اإلدارة  وإذ أتخذ يف االعتبار
أاير/مايو  ٢٧املؤرخ  2/22و ٢٠١٤ حزيران/يونيه ٢٧املؤرخ  1/2عن قراري مجعية األمم املتحدة للبيئة 

٢٠١٦، 
ابلثناء يف  ةجدير  جهودمكتبا مجعية األمم املتحدة للبيئة وجلنة املمثلني الدائمني من  يبذلهمبا  وإذ تُقر

 مجعية البيئة، بعقد اجتماعات منتظمة يف إطار منوذج للتعاون املشرتك،دورات التحضري ل
 األمم املتحدة يت قدمتها جلنة املمثلني الدائمني ومكتب مجعيةمع التقدير إىل املسامهات ال وإذ تشري

، يف جدول األعمال املؤقت للدورة املفتوحة العضوية لبيئة، مبا يف ذلك االجتماع الثالث للجنة املمثلني الدائمنيل
 الرابعة جلمعية البيئة،

إىل  11ريويب يف الفرتة من يف مقرها بنللبيئة  أن تعقد الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة تقرر -1
 ؛2019 آذار/مارس 15

األمم املتحدة إىل جلنة املمثلني الدائمني أن تعقد مداوالت ابلتشاور مع مكتب مجعية  تطلب -2
بشأن شكل وموعد  لبيئة، وأن تتخذ يف موعد أقصاه موعد انعقاد اجتماعها الثاين واألربعني بعد املائة، قراراً ل

 االجتماع التايل للجنة املفتوحة العضوية التابعة للجنة املمثلني الدائمني؛ 



لبيئة خالل األسبوع األخري من األمم املتحدة لالرابعة جلمعية الدورة عقد الدورات بعد  تقرر -3
 من نظامها الداخلي؛  4 شهر شباط/فرباير، ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك، وذلك يف مقرها بنريويب، وفقا للمادة

 على جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة على النحو املبنيَّ أدانه: توافق -4
 .افتتاح الدورة -١
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢
 .واثئق تفويض املمثلني -٣
 .تقرير جلنة املمثلني الدائمني -٤
 .الدوليةاملسائل املتعلقة ابلسياسات واإلدارة البيئية  -٥
 .برانمج العمل وامليزانية وغري ذلك من مسائل اإلدارة وامليزانية -٦
 .مشاركة أصحاب املصلحة -٧
 .اجلزء الرفيع املستوى -٨
 .جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة جلمعية البيئة -٩

 .اعتماد قرارات الدورة ومقرراهتا ووثيقتها اخلتامية -١٠
 .نتخاب أعضاء املكتبا -١١
 .مسائل أخرى -١٢
 .اعتماد التقرير -١٣
 .اختتام الدورة -١٤

لبيئة، املسامهة يف األمم املتحدة ل إىل جلنة املمثلني الدائمني، ابلتشاور مع مكتب مجعية تطلب -5
 أعاله؛ 4إعداد بنود تفصيلية جلدول األعمال املؤقت الوارد يف الفقرة 

لبيئة، ابلتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، حتديد املتحدة ل األممإىل مكتب مجعية  تطلب -6
 ؛٢٠١٨آذار/مارس  ٣١موضوع جلمعية البيئة يف موعد ال يتجاوز 

الدول األعضاء على أن تقدم إىل جلنة املمثلني الدائمني مشاريع مقرتحات لكي تنظر  تشجع -7
االجتماع الرابع للجنة املمثلني الدائمني خبمسة لبيئة يف موعد يستحب أن يكون قبل األمم املتحدة لفيها مجعية 

 منه. 44سيما املادة  أسابيع، دون اإلخالل ابلنظام الداخلي، وال
 


