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الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املنشأ
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الدورة املوضوعية الثالثة
نريويب 22-20 ،أاير/مايو 2019
البند  5من جدول األعمال املؤقت

النظر يف مشروع تقرير الفريق العامل
املخصص املفتوح العضوية

تقرير الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املنشأ عملا بقرار اجلمعية العامة 277/72
الرئيسان املشاركان :أمل ُمدلَّلي ،املمثلة الدائمة للبنان لدى األمم املتحدة ،وفرانشيسكو دواريت
()1
لوبيس ،املمثل الدائم للربتغال لدى األمم املتحدة
أوالا  -مقدمة
 -1طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام ،مبقتضى قرارها  277/72املؤرخ  10أاير/مايو 2018
واملعنون ’’يف سبيل وضع ميثاق عاملي للبيئة‘‘ ،أن ِّ
يقدم إىل اجلمعية يف دورهتا الثالثة والسبعني يف عام 2018
تقريراً فنياً قائماً على األدلةِّ ،
حيدد ويقيِّم الثغرات احملتملة يف القانون البيئي الدويل والصكوك املتصلة ابلبيئة بغية
تعزيز تنفيذها .وقررت اجلمعية أيضاً إنشاء فريق عامل خمصص مفتوح العضوية ،حتت إشرافها ،للنظر يف التقرير
ومناقشة اخليارات املمكنة ملعاجلة الثغرات احملتملة يف القانون البيئي الدويل والصكوك املتصلة ابلبيئة ،حسب
االقتضاء ،ونطاق صك دويل ومعايريه وجدواه ،إذا لزم األمر ،وذلك هبدف تقدمي توصيات ،قد تشمل عقد مؤمتر
حكومي دويل العتماد صك دويل ،إىل اجلمعية خالل النصف األول من عام .2019
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ويف القرار نفسه ،قررت اجلمعية العامة أن يعقد الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية الدورات التالية:

دورة تنظيمية ،تُعقد ملدة ثالثة أايم عمل قبل هناية دورة اجلمعية العامة الثانية والسبعني ،يف
(أ)
نيويورك ،من أجل دراسة املسائل املتعلقة بتنظيم أعمال الفريق العامل ،مبا يف ذلك مدة دوراته املوضوعية وعددها؛
(ب)
تقرير األمني العام.

دورات موضوعية ،تُعقد يف نريويب ،وتُعقد أول دورة منها بعد شهر واحد على األقل من تقدمي

( )1عينهما رئيس اجلمعية العامة عمالً ابلفقرة  ٦من قرار اجلمعية العامة .277/72
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اثني ا  -الدورة التنظيمية
 -3عقد الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية دورته التنظيمية يف مقر األمم املتحدة يف الفرتة من  5إىل
 7أيلول/سبتمرب  .2018وعقد الفريق العامل مخس جلسات خالل الدورة .واعتمد الفريق العامل يف جلسته
الرابعة من الدورة ،املعقودة يف  ٦أيلول/سبتمرب ،املقرر  ،1/2018الذي اتفق فيه على مدة دوراته املوضوعية
وعددها ،وقرر أن تُعقد تلك الدورات على النحو التايل:
(أ)

عقد الدورة املوضوعية األوىل من  14إىل  18كانون الثاين/يناير 2019؛

(ب) عقد دورة موضوعية ترتاوح مدهتا ما بني  3و 5أايم بدءاً من يوم  18آذار/مارس  ،2019ما مل
يقرر الفريق العامل غري ذلك؛
(ج) عقد دورة موضوعية ترتاوح مدهتا ما بني  3و 5أايم بدءاً من يوم  20أاير/مايو  ،2019ما مل
يقرر الفريق العامل غري ذلك.
 -4واتفق الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ،يف جلسته اخلامسة من الدورة ،املعقودة يف 7
أيلول/سبتمرب  ،2018مبوجب مقرره  ،2/2018على جدول األعمال املؤقت لدورته املوضوعية األوىل ،على
النحو التايل:
جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية األوىل
 -1افتتاح الدورة.
 -2إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.
 -3متويل أنشطة الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية.
 -4بياانت عامة.
 -5النظر يف تقرير األمني العام.
 -٦جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثانية ومواعيد انعقادها.
 -7مسائل أخرى.
 -8اختتام الدورة املوضوعية األوىل.
 -5واختتمت الدورة التنظيمية أعماهلا يف  7أيلول/سبتمرب  .2018وميكن االطالع على التقرير املتعلق
ابلدورة التنظيمية يف الوثيقة .A/AC.289/2

اثلث ا  -الدورة املوضوعية األوىل
ألف-

افتتاح الدورة ومدهتا
 -٦عقد الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية دورته املوضوعية األوىل يف مقر برانمج األمم املتحدة للبيئة،
يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب ،يف الفرتة من  14إىل  18كانون الثاين/يناير  .2019وعقد الفريق العامل
عشر جلسات خالل الدورة.
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ابء-

الواثئق
-7

كان معروضاً على الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية الواثئق التالية:

(أ) جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية األوىل للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية،
وشروحه ()A/AC.289/3؛
(ب) برانمج العمل املقرتح للدورة املوضوعية األوىل للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية (ورقة غرفة
اجتماعات عممت ابإلنكليزية فقط)؛
(ج) تقرير األمني العام املعنون ’’الثغرات يف القانون البيئي الدويل والصكوك املتصلة ابلبيئة :يف سبيل
وضع ميثاق عاملي للبيئة‘‘ ()A/73/419؛
(د) ورقة غري رمسية أعدها الرئيسان املشاركان بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثانية
للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية (عممت ابإلنكليزية فقط).
جيم-

احلضور
-8
أمساؤها:
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حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء وكاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية
االحتاد الروسي وإثيوبيا واألرجنتني واألردن وأرمينيا وإسبانيا وأسرتاليا وإستونيا وإسواتيين وإكوادور وأملانيا
وأنتيغوا وبربودا وإندونيسيا وأوروغواي وأوغندا وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) وأيرلندا وآيسلندا وابراغواي
وابكستان والبحرين والربازيل والربتغال وبلجيكا وبليز وبنغالديش وبنما وبنن وبوتسواان وبوركينا فاسو
وبوروندي وبولندا وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وبريو واتيلند وتركيا وتشاد وتشيكيا وتوغو وتوفالو
واجلزائر ومجهورية تنزانيا املتحدة ومجهورية كوراي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجيبويت والدامنرك ودولة
فلسطني ورواندا ورومانيا وساموا وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسري النكا والسلفادور وسلوفاكيا
وسنغافورة والسنغال وسورينام والسويد وسويسرا وسرياليون وشيلي وصربيا والصني والعراق وغابون
وغواتيماال وغياان وغينيا وفرنسا والفلبني وفنزويال (مجهورية – البوليفارية) وفنلندا وفيجي وفييت انم
والكامريون وكمبوداي وكندا وكواب وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا ولبنان ومالطة ومايل وماليزاي ومدغشقر
ومصر واملغرب واملكسيك وملديف واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية وموانكو وميامنار وميكرونيزاي (والايت  -املوحدة) والنرويج والنمسا ونيبال ونيجرياي ونيكاراغوا
ونيوزيلندا واهلند وهنغاراي وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية والياابن واليوانن واالحتاد األورويب.
ومثِّلت يف الدورة أجهزة األمم املتحدة ووحدات األمانة وأماانت االتفاقيات التالية:
ُ
إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات؛ ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ وأمانة اتفاقية ابزل بشأن
التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية
استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة؛ وأمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة
بوصفها موئالً للطيور املائية؛ وأمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق؛ وأمانة بروتوكول مونرتايل بشأن املواد
املستنفدة لطبقة األوزون؛ وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ومكتب األمم املتحدة يف نريويب.
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ومثلت املنظمات احلكومية الدولية التالية:
ُ -10

غرفة التجارة الدولية ،واللجنة الدولية للصليب األمحر ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل
األمحر ،وجامعة الدول العربية.

 -11وكان ممثَّالً أيضاً  ٦7منظمة غري حكومية.
دال-

جدول األعمال
 -12اعتمد الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ،يف جلسته األوىل من الدورة ،املعقودة يف  14كانون
الثاين/يناير ،جدول أعماله ،على النحو املتفق عليه يف دورته التنظيمية وكما هو مبني يف الوثيقة ،A/AC.289/3
على النحو التايل:
جدول أعمال الدورة املوضوعية األوىل
 -1افتتاح الدورة.
 -2إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.
 -3متويل أنشطة الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية.
 -4بياانت عامة.
 -5النظر يف تقرير األمني العام.
 -٦جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثانية ومواعيد انعقادها.
 -7مسائل أخرى.
 -8اختتام الدورة املوضوعية األوىل.
-13

هاء-

ويف اجللسة نفسها ،اعتمد الفريق العامل أيضاً برانمج عمله.

برانمج العمل
 -14استمع الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ،يف اجللسة األوىل لدورته املوضوعية األوىل ،وفقاً لربانمج
عمله ،إىل بياانت افتتاحية أدىل هبا كل من املديرة التنفيذية ابلنيابة لربانمج األمم املتحدة للبيئة ووكيل أول وزارة
الشؤون اخلارجية يف كينيا والرئيسان املشاركان .مث قدم املسؤول القانوين الرئيسي لربانمج البيئة عرضاً عن احلالة
املالية للفريق العامل .وأدىل ممثلو الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء وكاالت األمم املتحدة املتخصصة
ببياانت عامة .وبعد ذلك عرض املوظف القانوين الرئيسي لربانمج البيئة تقرير األمني العام.
 -15ويف اجللسات من الثانية إىل الثامنة ،انقش ممثلو الدول األعضاء وأعضاء الوكاالت املتخصصة كل فرع
من فروع التقرير ،وهي( :أ) الثغرات املتعلقة مببادئ القانون البيئي الدويل؛ (ب) الثغرات املتعلقة بنظم احلوكمة
القائمة؛ (ج) الصكوك املتصلة ابلبيئة؛ (د) الثغرات املتعلقة ابهليكل اإلداري للقانون البيئي الدويل؛ (ه) الثغرات
املتعلقة بتنفيذ القانون البيئي الدويل وفعاليته؛ (و) االستنتاجات.
 -1٦ويف اجللسة التاسعة من الدورة ،املعقودة يف  18كانون الثاين/يناير ،عرض الرئيسان املشاركان الورقة غري
الرمسية اليت أعداها بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثانية.
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 -17ويف اجللسة العاشرة من الدورة ،املعقودة أيضاً يف  18كانون الثاين/يناير ،قدم الرئيسان املشاركان موجزاً
وع ِّمم هذا املوجز يف وقت الحق كتابةً ابللغة اإلنكليزية
شفوايً للمناقشات اليت دارت يف الدورة املوضوعية األوىلُ .
فقط(.)2
 -18وأدىل ببياانت أثناء الدورة ممثلو الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء وكاالت األمم املتحدة
املتخصصة التالية أمساؤها:
االحتاد الروسي وإثيوبيا واألرجنتني وأرمينيا وإريرتاي وأسرتاليا وإكوادور وإندونيسيا وأوروغواي وأوغندا
وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) وابراغواي وابكستان والبحرين والربازيل وبليز وبنغالديش وبنن وبوركينا
فاسو وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وبريو وتركيا وتشاد وتوغو واجلزائر ومجهورية تنزانيا املتحدة
ومجهورية كوراي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا وجورجيا وزامبيا وسانت لوسيا وسري النكا
والسلفادور وسنغافورة والسنغال وسويسرا وشيلي وصربيا والصني والعراق وغياان وغينيا والفلبني وفنزويال
(مجهورية – البوليفارية) وفييت انم والكامريون وكندا وكواب وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا ومايل وماليزاي
ومصر واملغرب واملكسيك ومالوي وملديف واململكة العربية السعودية وموانكو وميكرونيزاي (والايت -
املوحدة) والنرويج ونيجرياي ونيكاراغوا ونيوزيلندا واهلند وهندوراس والوالايت املتحدة األمريكية والياابن
واالحتاد األورويب.
 -19وأدىل ببياانت كل من أجهزة األمم املتحدة ووحدات األمانة وأماانت االتفاقيات التالية:
أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف
التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة؛ وأمانة اتفاقية األراضي الرطبة ذات
األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية؛ وأمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق.
 -20وأدىل ببيانني ممثال املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني:
غرفة التجارة الدولية وجامعة الدول العربية.
 -21وأدىل ببياانت أيضاً ممثلو عدد من املنظمات غري احلكومية.
واو-

املقررات
 -22اتفق الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ،يف جلسته العاشرة من الدورة ،املعقودة يف  18كانون
الثاين/يناير ،على عقد الدورة املوضوعية الثانية يف الفرتة من  18إىل  20آذار/مارس  .2019ووافق أيضاً على
جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة على أساس الورقة غري الرمسية اليت أعدها الرئيسان املشاركان ،بصيغتها املنقحة
شفوايً ،على النحو التايل:

( )2متاح على الرابط التايل.www.unenvironment.org/events/conference/towards-global-pact-environment :
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جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثانية
 -1افتتاح الدورة.
 -2إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.
 -3متويل أنشطة الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية.
 -4مناقشة اخليارات املمكنة ملعاجلة الثغرات احملتملة يف القانون البيئي الدويل والصكوك املتصلة ابلبيئة،
حسب االقتضاء.
 -5جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثالثة ومواعيد انعقادها.
 -٦مسائل أخرى.
 -7اختتام الدورة.

اثلث ا  -الدورة املوضوعية الثانية
ألف-

افتتاح الدورة ومدهتا
 -23عقد الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية دورته املوضوعية الثانية يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب
يف الفرتة من  18إىل  20آذار  /مارس  .2019وعقد الفريق العامل ست جلسات خالل الدورة.

ابء-

الواثئق
 -24كان معروضاً على الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية الواثئق التالية:
(أ) جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثانية للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية،
وشروحه ()A/AC.289/4؛
(ب) برانمج العمل املقرتح للدورة املوضوعية الثانية للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية (ورقة غرفة
اجتماعات عممت ابإلنكليزية فقط)؛
(ج) رسالة مؤرخة  1آذار/مارس  2019من رئيس اجلمعية العامة ،أرفق هبا رسالة من الرئيسني
املشاركني مؤرخة  28شباط/فرباير  2019ترد هبا أسئلة لتوجيه تنظيم الدورة املوضوعية الثانية ومناقشاهتا؛
(د) ورقة غري رمسية أعدها الرئيسان املشاركان بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثالثة
للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية (عممت ابإلنكليزية فقط).

جيم-

احلضور
-25
أمساؤها:

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء وكاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية
إثيوبيا واألرجنتني واألردن وأرمينيا وإسبانيا وأسرتاليا وإكوادور وأملانيا وأنتيغوا وبربودا وأوروغواي وأوغندا
وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا والبحرين والربازيل والربتغال وبلجيكا وبليز وبنما
وبنن وبواتن وبوتسواان وبوركينا فاسو وبوروندي وبولندا وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وبريو واتيلند
وتشاد وتشيكيا وتوفالو واجلزائر ومجهورية تنزانيا املتحدة ومجهورية كوراي ومجهورية الكونغو الدميقراطية
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وجورجيا وجيبويت والدامنرك ودولة فلسطني ورومانيا وزامبيا وسانت لوسيا وسري النكا والسلفادور
وسنغافورة والسنغال والسودان والسويد وسويسرا وشيلي والصومال والصني والعراق وغابون وغامبيا وغياان
وغينيا وفرنسا والفلبني وفنزويال (مجهورية – البوليفارية) وفنلندا وفيجي وقطر والكامريون والكرسي الرسويل
وكمبوداي وكندا وكواب وكوستاريكا وكولومبيا والكويت وكينيا ولبنان وماليزاي ومدغشقر ومصر واملغرب
واملكسيك ومالوي وملديف واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ومنغوليا وميامنار وميكرونيزاي (والايت  -املوحدة) والنرويج والنمسا ونيبال والنيجر ونيجرياي
ونيكاراغوا ونيوزيلندا واهلند وهندوراس وهنغاراي وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية والياابن واليوانن
واالحتاد األورويب.
ومثِّلت يف الدورة أجهزة األمم املتحدة ووحدات األمانة وأماانت االتفاقيات التالية:
ُ -2٦
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛ وأمانة اتفاقية ابزل بشأن
التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة
املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية
استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة؛ وأمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق؛ وأمانة بروتوكول مونرتايل
بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ وبرانمج األمم املتحدة للبيئة؛ ومكتب األمم املتحدة يف نريويب.
ومثِّلت املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان:
ُ -27
غرفة التجارة الدولية وجامعة الدول العربية.
 -28وكان ممثَّالً أيضاً  38منظمة غري حكومية.
دال-

جدول األعمال
 -29اعتمد الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ،يف جلسته األوىل من الدورة ،املعقودة يف 18
آذار/مارس ،جدول أعماله ،على النحو املتفق عليه يف دورته املوضوعية األوىل وكما هو مبني يف الوثيقة
 ،A/AC.289/4على النحو التايل:
جدول أعمال الدورة املوضوعية الثانية
 -1افتتاح الدورة.
 -2إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.
 -3متويل أنشطة الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية.
 -4مناقشة اخليارات املمكنة ملعاجلة الثغرات احملتملة يف القانون البيئي الدويل والصكوك املتصلة ابلبيئة،
حسب االقتضاء.
 -5جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثالثة ومواعيد انعقادها.
 -٦مسائل أخرى.
 -7اختتام الدورة.
 -30ويف اجللسة نفسها ،اعتمد الفريق العامل أيضاً برانمج عمله.
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هاء-

برانمج العمل
 -31استمع الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ،يف اجللسة األوىل من دورته املوضوعية الثانية ،وفقاً
لربانمج عمله ،إىل بياانت افتتاحية أدىل هبا كل من املديرة التنفيذية ابلنيابة لربانمج األمم املتحدة للبيئة والرئيسان
املشاركان .وأعقب هذه البياانت عرض قدمته مديرة شعبة القانون بربانمج البيئة بشأن احلالة املالية للفريق العامل.
مث أدىل ممثلو الدول األعضاء وأعضاء الوكاالت املتخصصة مبالحظات عامة.
 -32وأثناء اجللستني غري الرمسيتني اللتني تلتا ذلك ،انقش الفريق العامل األسئلة األربعة التالية ،على النحو
املبني يف الرسالة الواردة من الرئيسني املشاركني املؤرخة  28شباط/فرباير :2019
(أ) ما هي اخليارات اليت ميكن النظر فيها ملعاجلة الثغرات احملتملة أو التحدايت املتعلقة مببادئ القانون
البيئي الدويل اليت ذكرهتا الوفود ،دون تكرار أو تقويض القانون القائم واجلهود/العمليات اجلارية؟ وما هو اهلدف
من هذه اخليارات؟ وما هي املنهجية اليت ينبغي أن تُستخدم لوضعها؟
(ب) ما هي اخليارات اليت ميكن النظر فيها ملعاجلة الثغرات احملتملة املتصلة ابهليكل اإلداري للقانون
البيئي الدويل ،مبا يف ذلك التحدايت يف التنسيق والدعم املتبادل وكذلك خماطر عدم االتساق اليت أبرزهتا الوفود؟

(ج) ما هي اخليارات اليت ميكن النظر فيها ملعاجلة الثغرات احملتملة أو التحدايت املتعلقة بتنفيذ القواعد
واملبادئ القائمة يف القانون البيئي الدويل؟
(د) ما هي اخليارات اليت ميكن النظر فيها ملعاجلة الثغرات املتعلقة ابألطر التنظيمية احملددة أو الصكوك
املتصلة ابلبيئة بغية تعزيز تنفيذ القانون البيئي الدويل؟
 -33ويف اجللسة اخلامسة من الدورة ،املعقودة يف  20آذار/مارس ،عرض الرئيسان املشاركان الورقة غري الرمسية
اليت أعداها بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثالثة للفريق العامل ،وعممت ابإلنكليزية فقط.
 -34ويف اجللسة السادسة ،املعقودة أيضاً يف  20آذار/مارس ،قدم الرئيسان املشاركان موجزاً شفوايً للمناقشات
وع ِّمم هذا املوجز يف وقت الحق كتابةً ابللغة اإلنكليزية فقط(.)3
اليت دارت يف الدورة املوضوعية الثانيةُ .

 -35وأدىل ببياانت أثناء الدورة ممثلو الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء وكاالت األمم املتحدة
املتخصصة التالية أمساؤها:
االحتاد الروسي وإثيوبيا واألرجنتني وإريرتاي وأسرتاليا وإكوادور وأوروغواي وأوغندا والبحرين والربازيل وبليز وبنن
وبوركينا فاسو وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وبريو وتركيا واجلزائر ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب
أفريقيا وجورجيا ودولة فلسطني وزامبيا وسري النكا والسنغال وسويسرا وشيلي والصني وغياان وغينيا والفلبني
وفنزويال (مجهورية – البوليفارية) والكامريون وكندا وكواب وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا وماليزاي ومصر واملغرب
واملكسيك ومالوي واململكة العربية السعودية وميكرونيزاي (والايت  -املوحدة) ونيجرياي ونيكاراغوا ونيوزيلندا واهلند
وهندوراس والوالايت املتحدة األمريكية والياابن واالحتاد األورويب.
 -3٦وأدىل ببيانني ممثال املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني:
غرفة التجارة الدولية وجامعة الدول العربية.
 -37وأدىل ببياانت أيضاً ممثلو عدد من املنظمات غري احلكومية.
( )3متاح على الرابط التايل.www.unenvironment.org/events/conference/towards-global-pact-environment :
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واو-

املقررات
 -38اتفق الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية ،يف جلسته اخلامسة من الدورة ،املعقودة يف 20
آذار/مارس ،على عقد الدورة املوضوعية الثالثة يف الفرتة من  20إىل  22أاير/مايو  ،2019على أن ُُترى
املشاورات السابقة للدورة يف  19أاير/مايو ،ووافق على جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة على أساس ورقة غري
رمسية أعدها الرئيسان املشاركان ،على النحو التايل:
جدول األعمال املؤقت للدورة املوضوعية الثالثة
 -1افتتاح الدورة.
 -2إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.
 -3بيان بشأن متويل أنشطة الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية.
 -4النظر يف مشروع التوصيات املقدمة من الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية.
 -5النظر يف مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية.
 -٦مسائل أخرى.
 -7اختتام الدورة.

___________
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