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  مجلس إدارة
 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

   
 

والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى  السابعةالدورة 
  البيئي الوزاري العالمي

  ٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٢  - ١٨نريويب، 
  *ن جدول األعمال املؤقتم ٦(ج) و ٤ انالبند

الميزانية  الحوكمة البيئية الدولية، قضايا السياسات العامة:
وصندوق  ٢٠١٥ - ٢٠١٤وبرنامج العمل لفترة السنتين 
  البيئة ومسائل الميزانية األخرى

  العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف

  يتقرير المدير التنفيذ

  موجز
ُيَسلِّط هذا التقرير الضوء على العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية املتعددة   

دف املضي يف تعزيز التعاون والتنسيق بني برنامج البيئة وتلك االتفاقات، مع األخذ يف  األطراف 
). ويتضمَّن التقرير ٢٠ية املستدامة (ريو+االعتبار النتائج اليت سيسفر عنها مؤمتر األمم املتحدة للتنم

موجزًا للرتابط املؤسسي بني برنامج البيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة، ويضيف 
دارية، استجابة للمقررين استجد بشأن معاجلة املسائل اخلاصة باملساءلة والرتتيبات املالية واإل ما
  جملس اإلدارة. اللذين اختذمها ١٢/٢-إ.دو  ٢٦/٩
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  استعراض عام للعالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  -أوًال   
البيئية الدولية من شبكة متضافرة من هياكل العمليات املتعددة  للحوكمةيتألف البنيان املؤسسي   - ١

اورية اليت تعاِلج األمور البيئية واألمور املتصلة بالبيئة. األطراف واالتفاقات املتعددة األطراف واآلليات التش
وينبغي مالحظة هذه اهلياكل يف ظل اُألطر املؤسسية للتنمية املستدامة. وضمن هذه اهلياكل، يعمل برنامج 

بيئي البيئة بوصفه السلطة البيئية العاملية الرائدة اليت تضع جدول أعمال البيئة، وتشجِّع اتساق تنفيذ البعد ال
يف التنمية املستدامة داخل منظومة األمم املتحدة ومتّثل النصري الرمسي للبيئة العاملية، ويتعنيَّ تعزيز دور 

  )١(.الربنامج
ويف الوقت نفسه، يُعَرتف على نطاق واسع باإلسهام الكبري الذي تقدمه االتفاقات البيئية املتعددة   - ٢

، مبا يف ذلك من خالل هيئات البيئية املتعددة األطراف االتفاقاتفهذه  )٢(.األطراف يف التنمية املستدامة
ا، مثل مؤمترات األطراف، ويتم تنفيذ ملقررات اليت ُتصدرها تلك ألحكام تلك االتفاقات اوفقًا  هاإدار

مم اهليئات. وهي تـَُعّد كيانات اعتبارية دولية مستقلة، ومتمّيزة قانونًا عن املنظمات الداخلة يف منظومة األ
  املتحدة.

وكما هو مبّني يف التقرير اخلامس من سلسلة توّقعات البيئة العاملية وكذلك يف جتميع الغايات   - ٣
واألهداف البيئية املتفق عليها دوليًا املقدَّمة إىل جملس اإلدارة/املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته 

من هذه الغايات واألهداف من جانب العمليات املتعددة االستثنائية الثانية عشرة، جرت استبانة عدد كبري 
األطراف داخل منظومة األمم املتحدة مبا فيها األجهزة الرئيسية التابعة لألمم املتحدة ومؤمترات القمة وغريها 
من مؤمترات األمم املتحدة، ومن جانب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ومن جانب العمليات احلكومية 

لية األخرى. وحيث أن تلك الغايات واألهداف مرتابطة بشكل وثيق، ومع التسليم يف الوقت نفسه الدو 
باستقالل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، تتزايد احلاجة إىل حتسني اتساق السياسات العامة وتعزيز 

األمم املتحدة، طبقاً  التعاون والتنسيق فيما بني تلك االتفاقات، وكذلك بني تلك االتفاقات ومنظومة
  “.٢٠ريو+”جرى التشديد عليه يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر  ملا
من الوثيقة اخلتامية الصادرة عن  ٨٨وينبغي مع وجود هيكل ُمَعزَّز لربنامج البيئة، يف تنفيذ الفقرة   - ٤

قدرته على الوفاء بالوالية ، أن يعمل ضمن أمور أخرى، على تعزيز كلمة برنامج البيئة و ٢٠مؤمتر ريو+
ا يف التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة عن طريق تقوية مشاركته يف هيئات التنسيق الرئيسية  املكّلف 
لألمم املتحدة ومتكينه من تصدُّر اجلهود املبذولة لصوغ االسرتاتيجيات املتعلقة بالبيئة على نطاق منظومة 

البيئة بوالية التنسيق املناطة به، وباالستناد أيضًا إىل واليته القائمة، األمم املتحدة. ويف اضطالع برنامج 
ينبغي أن ميضي يف تدعيم إجراءاته لتعزيز التعاون والتنسيق بني منظومة األمم املتحدة واالتفاقات البيئية 

  املتعددة األطراف ذات الصلة، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني تلك االتفاقات.

                                                      
، الفقـرة ٢١إعالن نريويب بشأن دور ووالية برنامج األمم املتحدة للبيئـة، وبرنـامج مواصـلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن  )١(

ـا اجلمعيـة العامـة مبوجـب “املسـتقبل الـذي نصـبو إليـه”، و ٢٠من الوثيقة اخلتامية الصادرة عـن مـؤمتر ريـو+ ٨٨ ، الـيت أقر
 .٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٦/٢٨٨قرارها 

 .٨٩، الفقرة “املستقبل الذي نصبو إليه” )٢(
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، يتعّني على برنامج البيئة أن يعزز الربط ٢٠من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+ ٨٨أيضاً بالفقرة  وعمالً   - ٥
بني العلم والسياسات، باالستعانة مبا هو قائم من الصكوك الدولية والتقييمات وأفرقة اخلرباء وشبكات 

أن يعمل على تبادهلا، وعلى توعية الرأي املعلومات؛ وأن ينشر املعلومات املتعلقة بالبيئة القائمة على األدّلة و 
العام بالقضايا البيئية البالغة األمهية فضًال عن القضايا املستجدة؛ وتوفري ُسبل بناء القدرات والدعم للبلدان 
وتيسري ُسبل احلصول على التكنولوجيا. ومن شأن تعزيز اإلجراءات من جانب برنامج البيئة يف تلك 

ًا سليمًا له لتعزيز تعاونه مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة، وكذلك اجملاالت أن توفِّر أساس
  لتعزيز التعاون بني منظومة األمم املتحدة وتلك االتفاقات، والتعاون والتنسيق فيما بني تلك االتفاقات.

تكنولوجي وبناء وفيما يتعلق ببناء القدرات، جيدر بالذكر أن خطة بايل االسرتاتيجية للدعم ال  - ٦
ا، يف مجلة أمور، لتعزيز قدرات حكومات البلدان النامية وأيضًا قدرات البلدان  القدرات حتّدد بوضوح غايا
ا على  ا مبرحلة انتقال، على مجيع املستويات للتقيُّد باالتفاقات الدولية وتنفيذ التزاما اليت متر اقتصادا

ا يف جمال البيئة، فضًال عن األهداف اإلمنائية املتفق عليها املستوى الوطين؛ ولتحقيق أهدافها ومرام يها وغايا
دوليًا وذات الصلة بالبيئة، وتوفري إطار لبناء القدرات لضمان املشاركة الفّعالة من جانب البلدان النامية 

ا مبرحلة انتقال، يف املفاوضات بشأن االتفاقات البيئية  املتعددة األطراف، وأيضًا البلدان اليت متر اقتصادا
ا  ولتعزيز التعاون بني برنامج البيئة وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مع األخذ يف االعتبار عمليا
ذا الشكل،  املستقلة يف صنع القرار واهليئات األخرى املشاركة يف بناء القدرات على املستوى البيئي. و

سرتاتيجية منربًا لربنامج البيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف سوف تتيح مواصلة تنفيذ خطة بايل اال
ذات الصلة للتعاون وتنسيق األنشطة املتصلة ببناء القدرات والدعم التكنولوجي يف جماالت االهتمام 

  املشرتَك.
ات البيئية وقد يرغب جملس اإلدارة يف أن تظل قيد االستعراض العالقات بني برنامج البيئة واالتفاق  - ٧

دف السعي إىل حتقيق اتساق السياسات وتعزيز التعاون والتنسيق بني جملس اإلدارة  املتعددة األطراف، 
واهليئات اإلدارية لالتفاقات املعنية، حسب االقتضاء، وبالتايل دعم اجلهود املبذولة من الدول األعضاء 

  ها دولياً وتعزيز مواصلة ُحسن اإلدارة البيئية الدولية.لتنفيذ الغايات واألهداف البيئية ذات الصلة واملتفق علي
  التعاون البرنامجي بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  -ثانياً   

تتعاون أمانة برنامج البيئة، من خالل برنامج عملها، مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة   - ٨
دف تعزيز أوجه التآزر يف اجملاالت ذات الصلة اخلاصة األطراف ذات الص لة يف طائفة عريضة من املسائل، 

 ٢٠١٣-٢٠١٠بأنشطة الربامج. وقد تضمَّنت االسرتاتيجية املتوسطة األجل احلالية لربنامج البيئة للفرتة 
البيئية،  كمةللحو ، يف إطار الربنامج الفرعي ٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١١- ٢٠١٠وبرامج العمل لفرتيت السنتني 

تعزيز اتساق السياسات بني منظومة األمم املتحدة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وتوفري الدعم لتنفيذ 
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، بوصفها جماالت أنشطة برناجمية رئيسية لربنامج البيئة. إضافة إىل ذلك، 

فاقات البيئية املختارة املتعددة األطراف يف اجملاالت املواضيعية احملددة، ُرِصد اعتماد للتعاون الربناجمي مع االت
مثل تغريُّ املناخ، والتنوّع البيولوجي واملواد الكيميائية والنفايات، ويف برامج فرعية أخرى أيضاً. ومن املتوّقع أن 

  ة لربنامج البيئة للفرتة يستمر هذا التعاون الربناجمي يف إطار االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقرتَح
   .٢٠١٥- ٢٠١٤ومن خالل برنامج العمل املقرتَح للفرتة  ٢٠١٧-٢٠١٤
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كجزء من الدعم املؤسسي من برنامج البيئة لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعّددة األطراف ولتعزيز   - ٩
إىل املكاتب اإلقليمية لربنامج  التعاون الربناجمي وأوجه التآزر بينها وبني برنامج البيئة وتلك االتفاقات، نُِقل

البيئة موظفو الربامج التابعون لربنامج البيئة، املعّينون كمراكز تنسيق إقليمية لالتفاقات البيئية املتعددة 
وما زال برنامج البيئة يقوم  )٣(.األطراف يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات وجمموعة التنوُّع البيولوجي

ة استحداث بوابة معلومات على شبكة اإلنرتنت معنية باالتفاقات البيئية املتعددة أيضًا بتنسيق عملي
بالتعاون الوثيق مع أمانات عدد من االتفاقات البيئية املتعددة  )٤( “InforMEA”األطراف، بعنوان 

م يف نقل اتفاقية بازل بشأن التحكاألطراف. باإلضافة إىل ذلك، تقدَّم باستمرار خدمات قانونية فنية إىل 
النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم 

  .امللوثات العضوية الثابتةعلى مبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن 
ؤخرًا يف التعاون الربناجمي: تيسري العمليات التشاورية كما تشمل النقاط الرئيسية اليت ظهرت م  - ١٠

دف إىل تعزيز التنفيذ الوطين  بشأن متويل املواد الكيميائية؛ الدعم للبلدان النامية لوضع تشريعات وطنية 
ازل املؤازر لالتفاقيات يف جمال املواد الكيميائية؛ أنشطة بناء القدرات لتعزيز نفاذ تعديل احلظر على اتفاقية ب

بشأن التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص منها عرب احلدود؛ تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات 
ا مبرحلة انتقال لتعزيز االمتثال لالتفاقات البيئية املختارة املتعددة  إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

ريبية ألعضاء النيابة وملسؤويل اجلمارك؛ تبادل املعلومات، يف األطراف وإنفاذها، مبا يف ذلك حلقات تد
مؤمتر دويل دعت إىل انعقاده املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) وبرنامج البيئة، بشأن التجارب 

ية املتعددة واملبادرات ملكافحة االجتار غري املشروع واجلرمية البيئية انتهاكًا لاللتزامات مبوجب االتفاقات البيئ
األطراف ذات الصلة؛ حلقات التدريب اإلقليمية لدعم املفاوضني من البلدان النامية إلعداد الرتتيبات 
الالزمة الجتماعات مؤمترات األطراف يف االتفاقات البيئية املختارة املتعددة األطراف، مثل اتفاقية األمم 

ة األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر؛ حلقات عمل معنية ببناء املتحدة اإلطارية املتعلِّقة بتغريُّ املناخ واتفاقي
القدرات لتعزيز إدراج العناصر ذات الصلة من برامج عمل اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات 

عنية بالتنوُّع الربية املعّرضة لالنقراض واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة يف االسرتاتيجيات الوطنية امل
البيولوجي وخطط العمل يف إطار اتفاقية التنوّع البيولوجي من أجل تعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ تلك 

  االتفاقيات على املستوى الوطين.
وسوف يتاح املزيد من تفاصيل التعاون الربناجمي بني برنامج البيئة واالتفاقات البيئية املتعددة   - ١١

  )٥(.جملس اإلدارة يف وثيقة معلومات مستقلة األطراف ذات الصلة إىل
  الروابط المؤسسية بين برنامج البيئة واالتفاقات البيئية المختارة المتعددة األطراف  -ثالثاً   

َوضع عدد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املربمة منذ فرتة السبعينات يف القرن املاضي، كًال   - ١٢
سسية اليت تضم جملس إدارة االتفاق املعين (مثل مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية) على حده، الرتتيبات املؤ 

وأمانته لتنفيذ املهام الالزمة لتنفيذ االتفاق، على النحو املنصوص عليه يف أحكامه. وإزاء هذه اخللفية، ُعِهد 

                                                      
 ممّولون حالياً من موارد خارجة عن امليزانية. )٣(

)٤( http://www.informea.org/.  
)٥( UNEP/GC.27/INF/20.  
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ة، على النحو احملّدد يف أحكام تلك إىل املدير التنفيذي بتوفري مهام األمانة لالتفاقيات البيئية العاملية املختار 
االتفاقيات، أو عمًال باألحكام ذات الصلة يف هذه االتفاقيات، على النحو الذي أسندته إليه مؤمترات 
األطراف املعنية. وهذه الرتتيبات يقرها برنامج البيئة عن طريق جملس إدارته، الذي يعهد إىل األمني التنفيذي 

ذه الرتتيبات ما يلي:وتشم )٦(.بأداء هذه املهام   ل االتفاقيات اليت حتظى 
 ١اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعّرضة لالنقراض: تنّص الفقرة   (أ)  

من املادة الثانية عشرة من االتفاقية على أن يقدِّم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، لدى نفاذ 
حزيران/يونيه  ٢٢) املؤرخ ١( ١خدمات أمانة هلا. وأَذن جملس اإلدارة، يف الفرع الثامن من املقرر  االتفاقية،
ا الثانية عشرة. ويوجد مكان األمانة يف  ١٩٧٣ للمدير التنفيذي بتوفري خدمات األمانة لالتفاقية وفقًا ملاد
  جنيف؛

من املادة  ٢التفاقية يف الفقرة اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة: تنص ا  (ب)  
التاسعة، على أن يقدِّم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، لدى نفاذ االتفاقية، خدمات األمانة 

، َأذن جملس اإلدارة للمدير التنفيذي بأن يقدِّم ١٩٨٤أيار/مايو  ٢٨املؤرخ  ١٢/١٤هلا. ويف املقرر 
ا التاسعة. وتعمل هذه األمانة أيضًا مبثابة أمانة التفاق حفظ خدمات أمانة لتنفيذ االتفاقية  وفقًا ملاد

اآلسيوية املهاجرة، واتفاق حفظ اخلّفاش األورويب، ومبثابة أمانة بصفة  - األوروبية  -الطيور املائية األفريقية 
 اآليرلنديألطلسي والبحر مؤقتة لالتفاق املتعلِّق حبفظ احلوتيات الصغرية يف حبر البلطيق، مشال شرق احمليط ا

وحبر الشمال، ويقدِّم خدمات األمانة املؤقتة لالتفاق بشأن حفظ أنواع الغوريال وموائلها. ويوجد مكان 
  األمانة يف بون، أملانيا؛

، أنشأت االتفاقية أمانتها، اليت تؤّدي ٢٤من املادة  ١اتفاقية التنوّع البيولوجي: يف الفقرة   (ج)  
ا. ووفقًا لذلك، تضطلع هذه األمانة باملهام أيضًا فيما يتعّلق بربوتوكول  املهام املتعلقة ب  كرتاخيناربوتوكوال

بشأن السالمة األحيائية، وبروتوكول ناغويا بشأن احلصول على الوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف 
شأن املسؤولية واجلرب التعويضي كواالملبور التكميلي ب  -للمنافع الناشئة عن استخدامها، وبروتوكول ناغويا 

من االتفاقية، قرر مؤمتر األطراف يف  ٢٤للسالمة األحيائية. ووفقًا للمادة كرتاخينا امللحق بربوتوكول  
تسمية برنامج األمم املتحدة للبيئة  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب   -اجتماعه األول يف تشرين الثاين/نوفمرب 

املؤرخ  ١٨/٣٦الله لتصريف مهام األمانة. ورّحب جملس اإلدارة، يف مقرره ألداء مهام األمانة مع كفالة استق
، بتسمية برنامج األمم املتحدة للبيئة ألداء مهام أمانة هذه االتفاقية، وأحاط علماً ١٩٩٥أيار/مايو  ٢٦

  ال، كندا؛بأن برنامج البيئة كفل استقالل هذا األخري لتصريف مهام األمانة. ويوجد مكان األمانة يف مونرتي
اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنِفدة لطبقة   (د)  

من املادة  ٢حتّدد االتفاقية مهام أمانة االتفاقية وبروتوكوهلا. ووفقًا للفقرة  ٧من املادة  ١األوزون. ويف الفقرة 
تسمية برنامج األمم املتحدة  ١٩٨٩ نيسان/أبريل يف املعقود ، قرر مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول٧

 ١٥/٣٥من مقرره  ٤للبيئة بوصفه أمانة االتفاقية، وهو يضطلع أيضاً باملهام املتعلقة بالربوتوكول. ويف الفقرة 

                                                      
 .٢اجلزء الثاين، فقرة ) ٢٧-(د ٢٩٩٧اجلمعية العامة  قرار )٦(
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، رّحب جملس اإلدارة مع االرتياح، ضمن أمور أخرى، بتسمية برنامج األمم ١٩٨٩أيار/مايو  ٢٥املؤرخ 
  )٧(؛بوصفه أمانة اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال. ويوجد مكان األمانة يف نريويب املتحدة للبيئة

مهام األمانة. وهذه األمانة عليها  ١٦من املادة  ١اتفاقية بازل: حتدِّد االتفاقية يف الفقرة   (هـ)  
ر الناجم عن نقل أيضًا أن تؤّدي املهام املتعلقة بربوتوكول مونرتيال بشأن املسؤولية والتعويض عن الضر 

، قرر مؤمتر األطراف، يف اجتماعه ١٦من املادة  ٣النفايات اخلطرة والتخّلص منها عرب احلدود. ووفقاً للفقرة 
، أن يطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة بأن يضطلع مبهام أمانة ١٩٩٢األول يف كانون األول/ديسمرب 

ي لربنامج البيئة إنشاء األمانة وفقًا للهيكل الوارد يف امليزانية اتفاقية بازل، وطلب كذلك إىل املدير التنفيذ
ا يف جنيف؛   وأن يعنيِّ مكا

ا  ١اتفاقية روتردام: تنشئ االتفاقية أمانتها، مبوجب الفقرة   (و)   ، ويف الفقرة ١٩من ماد
واملدير العام ملنظمة ، تنّص على أن يشارك املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ١٩من املادة   ٣

األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، يف أداء مهام األمانة، مع مراعاة ترتيبات مثل تلك اليت يُتَفق عليها 
، ١٩٩٨أيار/مايو  ٢٢املؤرخ  ٥/٥- بينهما ويقرها مؤمتر األطراف. وأَذن جملس اإلدارة، مبوجب مقرره دإ

باملشاركة يف أمانة االتفاقية. ويوجد مكان مشرتَك لألمانة يف جنيف ألمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
  وروما؛

ا، ووفقاً  ٢٠من املادة  ١اتفاقية استكهومل: تنشئ االتفاقية أمانتها مبوجب الفقرة   (ز)  
فيما ، تنّص على أن يؤّدي املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة مهام األمانة ٢٠من املادة  ٣للفقرة 

، مبشاركة أمانة ٢٠٠١شباط/فرباير  ٩املؤرخ  ٢١/٤يتعلق باالتفاقية. وأذن جملس اإلدارة، مبوجب مقرره 
  برنامج البيئة يف أمانة االتفاقية. ويوجد مكان األمانة يف جنيف.

اقية وتُعَترب األمانة املنشأة مبوجب كل من تلك االتفاقيات جزءًا أساسيًا من اهليكل املؤسسي لالتف  - ١٣
املعنية، وحتّدد مهامها مبوجب األحكام ذات الصلة يف االتفاقية وتتقرر كذلك من أطرافها من خالل 
مقررات مؤمتر األطراف أو أية هيئات إدارية أخرى لالتفاقية. وتعترب تلك االتفاقيات كيانات اعتبارية دولية 

، ويعمل كل منها وفقًا الستقالهلا الذايت مستقلة، وهي ليست هيئات فرعية ألية أجهزة تابعة لألمم املتحدة
وتنّظم أمورها عمًال بأحكام االتفاقية وأطرافها من خالل اهليئات اإلدارية املعنية. ويف هذا السياق، يتعنيَّ أن 
ا اإلدارية املعنية. ويف إطار اهليكل  تستجيب مهام أمانات تلك االتفاقيات إىل متطلبات االتفاقيات وهيئا

كل اتفاقية، تعترب أمانة االتفاقية، يف االضطالع مبهامها املتعلقة باالتفاقية، مساءلة أمام أطراف املؤسسي ل
ا اإلدارية. ا اإلدارية. ويتحّدد هيكل أمانة االتفاقية عادة من خالل امليزانية املعتمدة من هيئا  االتفاقية وهيئا

اقية، مبا يف ذلك املوارد املالية الالزمة ألداء مهام أمانة ويتحمل أطراف االتفاقية األموال الالزمة لتنفيذ االتف
  االتفاقية.

ض املدير التنفيذي بتقدمي وكما هو مبنيَّ أعاله، وَضَعت تلك االتفاقيات األحكام الالزمة لتفوي  - ١٤
ا، عمًال باألحكام ذات الصلة يف  خدمات أمانة االتفاقية ألداء مهام األمانة، أو مؤمترات األطراف اخلاصة 
االتفاقية، وقررت تسمية برنامج األمم املتحدة للبيئة باعتباره الكيان الذي يقدِّم مهام األمانة. ويف املوافقة 

                                                      
ــا أمانــة األوزون. ويعمــل برنــامج البيئــة أيضــاً مبثابــة أمانــة الصــندوق املتعــدد األطــراف  )٧( تُعــَرف أمانــة االتفاقيــة أيضــاً بأ

 لربوتوكول مونرتيال، وهو مستقل عن أمانة األوزون ويوجد مكانه يف مونرتيال.
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ا، أذن جملس اإلدارة للمدير على هذه الطلبات من جانب  االتفاقيات ومؤمترات األطراف اخلاصة 
التنفيذي بتقدمي مهام األمانة املعنية. وعلى أساس املوافقة املتبادلة بني االتفاقيات ومؤمترات األطراف املعنية 

 يقوملك اهليئات، ا من ناحية وجملس اإلدارة من ناحية أخرى، على النحو املبنيَّ يف املقررات املتبادلة لت
األمانة أو مهام األمانة لالتفاقيات املعنية. وينبغي أن تكون هذه الرتتيبات املؤسسية بدور املدير التنفيذي 
  مرضية للطرفني.

ا (مثل مؤمتر األطراف) هيكل أمانة االتفاقية   - ١٥ وفيما حتدِّد كل اتفاقية مهام أمانتها، وحتدِّد هيئة إدار
، يـَُعّد املدير التنفيذي مسؤوًال عن تنفيذ عمليات حتديد وتقرير تلك األمور، وعن اختاذ بواسطة ميزانيتها

الرتتيبات الضرورية لتقدمي خدمات أمانات لالتفاقيات أو مهام األمانات داخل نطاق اهليكل املؤسسي 
صة، يتمّتع كل ألمانة برنامج البيئة. ومن أجل ذلك الغرض، أنشأ املدير التنفيذي وحدات تنظيمية خمصَّ 

منها باستقاللية وظيفية مع برنامج عمل وميزانية تقرها اهليئات اإلدارية لالتفاقية املعنية واليت تكون مستقلة 
ة مقررات اهليئات اإلدارية يعن برنامج عمل وميزانية أمانة برنامج البيئة. وبينما تعكس تلك الرتتيبات املؤسس

انة وامليزانية، ما زالت تشكِّل جزءًا أساسيًا من اهليكل املؤسسي ألمانة لالتفاقيات املعنية بشأن هيكل األم
  برنامج البيئة.

وتتألف كل وحدة من تلك الوحدات التنظيمية من عدد صغري من موظفي برنامج البيئة، ويرأسها   - ١٦
برنامج البيئة مسؤول كبري من موظفي الربنامج. ويضطلع املدير التنفيذي بصفته الرئيس التنفيذي ألمانة 

أمام املدير مساءًال باملسؤولية عن إدارة أولئك املوظفني بالربنامج ويـَُعد كل موظف من أولئك املوظفني 
م كموظفني يف اخلدمة املدنية الدولية لدى األمم املتحدة ومعيَّنني داخل أمانة  التنفيذي يف أداء واجبا

م الوظيفية وعددهم إىل هيكل أمانة االتفاقية الذي حتدِّده برنامج البيئة. وتستند مهام أولئك املوظفني وفئ ا
اهليئات اإلدارية املعنية من خالل امليزانية املعتمدة. وحيكم تعيني موظفي األمانات النظم والقواعد ذات 
ة الصلة يف األمم املتحدة بصيغتها املنطبقة على برنامج البيئة. وإمجاًال، يتعنيَّ على أية ترتيبات مؤسسي

يتخذها املدير التنفيذي لتقدمي خدمات األمانة أو تقدمي مهام األمانة من أجل االتفاقيات ذات الصلة، نظراً 
أن تكون على وفاق مع  )٨(،ألن أمانة برنامج البيئة تُعتَرب جزءًا أساسيًا من األمانة العامة لألمم املتحدة

يِّدة بالنظم والقواعد اإلدارية واملالية لألمم املتحدة املبادئ والنظم الداخلية لألمم املتحدة، وأن تكون متق
  بصيغتها املنطبقة على برنامج البيئة.

ونظرًا ألن كل أمانة من أمانات االتفاقيات مطالَبة بأداء املهام املتوقَّعة منها مبوجب أحكام   - ١٧
ا اإلدارية، يلَزم أن تؤّدي تلك الوحدات ا لتنظيمية اليت تقوم مبهام األمانة االتفاقيات املعنية أو من هيئا

لالتفاقيات املعنية عملها بشكل مستقل، بينما تظل داخل نطاق اهليكل املؤسسي ألمانة برنامج البيئة. 
ونظرًا لضرورة ضمان هذا االستقالل العملي ألمانة االتفاقية، فّوض املدير التنفيذي السلطة إىل رئيس كل 

  ور داخل نطاق أمانة االتفاقية.أمانة لالتفاقية بإدارة بعض األم
ا الفرعية، يف بعض من تلك االتفاقيات، تدعو   - ١٨ وكما لوِحظ يف مقررات مؤمترات األطراف وهيئا

تلك اهليئات اإلدارية مباشرة رئيس أمانات االتفاقيات املعنية إىل اختاذ بعض اإلجراءات (بدًال عن دعوة 
ألخرى)، وبالتايل جعل رؤساء أمانات االتفاقيات مساءلني مباشرة األمانة، كما يف حالة بعض االتفاقيات ا

                                                      
)٨( ST/SGB/1997/5 ٣، البند.  
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أمام اهليئات اإلدارية املعنية عن اختاذ تلك اإلجراءات. وبوجه عام، ومع األخذ يف االعتبار املتطلبات احملّددة 
ا اإلدارية، يـَُعد رئيس أمانة االتفاقية مساءًال أمام اهل يئة اإلدارية املعنية يف االتفاقيات أو املوضوعة من هيئا

اية األمر مساءًال أمام االتفاقيات  يف أداء مهام أمانة االتفاقية. ويف الوقت نفسه، يُعَتَرب املدير التنفيذي يف 
ا اإلدارية لضمان األداء الفعَّال لعمل أمانات االتفاقيات.   املعنية وهيئا

وروتردام واستكهومل، قررت فيما اختذته من  وميكن مالحظة أن مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل  - ١٩
ا االستثنائية  مقررات متوارِدة بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بني هذه االتفاقيات، املعتمدة يف اجتماعا

إنشاء مهام إدارية مشَرتَكة وخدمات مشَرتَكة  )٩(،٢٠١٠املتزامنة املعقودة يف بايل بإندونيسيا يف شباط/فرباير 
ا أم انات تلك االتفاقيات. ونتيجة لذلك، مت تعيني األمني التنفيذي لتلك االتفاقيات الثالث تقوم 

ذه املهام اإلدارية املشَرتكة، اليت ختضع لألداء املشَرتك ألمانة اتفاقية روتردام مع منظمة األغذية  لالضطالع 
َرتكة. وسوف تقوم مؤمترات والزراعة، بينما يستمر العمل بشأن الرتتيبات املتعلقة بتقدمي خدمات مش

ا املعَتزم عقدها يف أيار/مايو     .٢٠١٣األطراف يف تلك االتفاقيات مبراجعة هذا الرتتيب، يف اجتماعا
وباإلضافة إىل االتفاقيات العاملية سالفة الذكر، تقدِّم أمانة برنامج البيئة خدمات األمانات أو مهام   - ٢٠

ية التالية، من خالل وحدات التنسيق اإلقليمية التابعة لربنامج البيئة فيما األمانات التفاقيات البحار اإلقليم
  يتعلق خبطط عمل اتفاقيات البحار اإلقليمية املعنية وبراجمها:

اتفاقية محاية البيئة البحرية واإلقليم الساحلي للبحر املتوسط (اتفاقية برشلونة): َعيَّنت   (أ)  
من االتفاقية، برنامج البيئة باعتباره مسؤوًال عن االضطالع مبهام  ١٣األطراف املتعاقدة، مبوجب املادة 

  األمانة، اليت تقدَّم عن طريق وحدة تنسيق خطة عمل البحر األبيض املتوسط التابعة لربنامج البيئة يف أثينا؛
: )كارتاخينااتفاقية محاية وتنمية البيئة البحرية ملنطقة البحر الكارييب الكربى (اتفاقية    (ب)  

من االتفاقية، برنامج البيئة باعتباره مسؤوًال عن االضطالع  ١٥عيَّنت األطراف املتعاقدة، مبوجب املادة 
مبهام األمانة، اليت تقدَّم عن طريق وحدة التنسيق اإلقليمية التابعة لربنامج البيئة من أجل برنامج البيئة ملنطقة 

  البحر الكارييب يف كينغستون؛
غرب احمليط ماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية ملنطقة  املعدلة حلنريويباتفاقية   (ج)  
من االتفاقية، برنامج البيئة باعتباره أمانة االتفاقية  ١٦: عيَّنت األطراف املتعاقدة، مبوجب املادة اهلادئ

التنسيق اإلقليمية يف وتنفَّذ مهام أمانتها عن طريق شعبة تنفيذ السياسات البيئية اليت تعمل بوصفها وحدة 
نريويب، بينما متاِرس وحدة التنسيق اإلقليمية يف ماهيه، سيشيل، مهام االتصال على املستوى احلكومي 

  الدويل؛
اتفاقية التعاون يف محاية وتنمية البيئة البحرية والساحلية ملنطقة غرب ووسط أفريقيا   (د)  

من االتفاقية، برنامج البيئة بوصفه أمانة  ١٦وجب املادة (اتفاقية أبيدجان): عيَّنت األطراف املتعاقدة، مب
  االتفاقية وتنفَّذ مهام أمانتها عن طريق وحدة التنسيق اإلقليمية التابعة لربنامج البيئة يف أبيدجان.

                                                      
) ومؤمتر األطـراف يف ١/١-إ.د -املقرر الشامل الذي اعتمده على التوايل مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل (املقرر أ ب )٩(

 ).١/١-إ.د -) ومؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل (املقرر اس١/١-إ.د -اتفاقية روتردام (املؤمتر ار
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زيادة على ذلك، يعمل برنامج البيئة، من خالل مكتبه اإلقليمي ألوروبا يف جنيف، بصفة مؤقتة،   - ٢١
ة االتفاقيتني دون اإلقليميتني التاليتني، تبعًا للطلبات الرمسية املقدمة من ِقَبل مؤمتر األطراف لكل باعتباره أمان

  منهما:
  االتفاقية اإلطارية بشأن محاية البيئة البحرية لبحر قزوين (اتفاقية طهران)؛  (أ)  
(اتفاقية   االتفاقية اإلطارية بشأن محاية جبال الكاربات وكفالة تنميتها املستدامة  (ب)  
  كاربات).

  المساءلة والترتيبات اإلدارية والمالية  -رابعاً   
تبنيِّ الفقرات التالية التقدُّم احملرز حىت اآلن بشأن املساءلة والرتتيبات اإلدارية واملالية املتعلقة   - ٢٢

أو مهام األمانة، باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف واليت يقدِّم املدير التنفيذي هلا خدمات األمانات 
  .اإلدارةاللذين اختذمها جملس  ١٢/٢- إ.واملقرر د ٢٦/٩من املقرر  ١٨استجابة للفقرة 

أجرت أمانة برنامج البيئة استعراضًا وحتليًال مبدئيني ملقررات هيئات إدارة االتفاقات البيئية املتعددة   - ٢٣
دف كفالة تطابقها متامًا مع أنظمة األ مم املتحدة وقواعدها بصيغتها املنطبقة على األطراف ذات الصلة 

برنامج البيئة. وتتناول أمانة برنامج البيئة املسألة، بالتشاور مع األمانات واهليئات اإلدارية لتلك االتفاقات، 
  حسب االقتضاء، مع تقدمي اقرتاحات واختاذ خطوات وتدابري تصحيحية حسب الضرورة.

دف كفالة الوضوح فيما يتعلق  - ٢٤ بالسلطة اإلدارية الشاملة للمدير التنفيذي وتوزيع األدوار  و
ة املتعددة األطراف وموظفيها، ومن أجل تعزيز يواملسؤوليات اإلدارية لربنامج البيئة وأمانات االتفاقات البيئ

الية إىل املساءلة عن أداء اخلدمات بكفاءة وفعالية، فوَّض املدير التنفيذي السلطة بشأن املسائل اإلدارية وامل
األمني العام التفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعّرضة لالنقراض، وإىل األمني التنفيذي 

تفويض  ٢٠١٢التفاقية بازل واتفاقية استكهومل وإىل األمني التنفيذي املشَرتك التفاقية روتردام. ومت يف سنة 
واألمني التنفيذي  )١٠(فيذي التفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرةمماثل للسلطة وّقع عليه األمني التن

  )١١(.التفاقية التنوُّع البيولوجي
وقامت أمانة برنامج البيئة بتنقيح الرتتيبات اإلدارية بني املدير التنفيذي وأمانة اتفاقية التنوُّع   - ٢٥

شر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية يف تشرين األول/أكتوبر البيولوجي، واليت مت التوقيع عليها أثناء االجتماع العا
، بشأن إدارة االتفاقية وامليزانية فيما يتعلَّق بربنامج العمل ١٠/٤٥وأقرها مؤمتر األطراف يف املقرر  ٢٠١٠

. ووافق املكتب، أثناء االجتماع السادس للمكتب التابع الجتماع مؤمتر ٢٠١٢-٢٠١١لفرتة السنتني 
، على وجوب إصدار بيان تفسريي بني أمانة برنامج البيئة وأمانة ٢٠١٢قود يف متوز/يوليه األطراف املع

االتفاقية، بغية توضيح أحكام الرتتيبات اإلدارية املنقَّحة للتأكيد على أن تعيني األمني التنفيذي سيكون 
                                                      

لــك تفويضــات للســلطة إىل األمنــاء التنفيــذيني لالتفــاق بشــأن حفــظ ، مبــا يف ذ٢٠١٢آب/أغســطس  ٣مؤرخــة يف   )١٠(
الطيور املائية املهاجرة األفريقية األوروبية اآلسيوية، واالتفـاق بشـأن حفـظ اخلّفـاش األورويب، وإىل األمـني التنفيـذي لالتفـاق 

شــأن حفــظ أنــواع الغــوريال وموائلهــا بشــأن حفــظ أنــواع احليوانــات الربيــة املهــاجرة بصــفته األمــني التنفيــذي املؤقــت لالتفــاق ب
(اتفــاق الغــوريال)، وإىل األمــني التنفيــذي باإلنابــة بشــأن االتفــاق بشــأن حفــظ احلوتيــات يف حبــر البلطيــق مشــال شــرق احملــيط 

 األطلسي والبحر األيرلندي وحبر الشمال.

 .٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٤مؤرخة   )١١(
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تيبات، مع إجراء ما يلزم من متوافقاً مع قواعد ونُظم األمم املتحدة وأن تنطبق األحكام ذات الصلة لتلك الرت 
  تعديل، على متديد فرتة تعيني األمني التنفيذي.

وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم بني املدير التنفيذي واللجنة الدائمة التفاقية االجتار الدويل   - ٢٦
نة اتفاقية بازل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعّرضة لالنقراض، أجرى مراجعو احلسابات الداخلية ألما

استعراضاً، واقَرتح هؤالء ضرورة إبرام مذكرة تفاهم أيضًا مع ممثلي األطراف يف اتفاقية بازل. وطلب األطراف 
يف اتفاقية برشلونة أيضاً، من خالل أمانة االتفاقية، ضرورة توقيع اتفاق مماثل مع تلك االتفاقية. وطُرح اقرتاح 

   .٢٠١٢اقية األنواع املهاجرة يف تشرين الثاين/نوفمرب إلجراء ترتيب مماثل على أمانة اتف
وتقوم أمانة برنامج البيئة باستعراض أّويل وإجراء مناقشات مع رؤساء االتفاقات البيئية املتعددة   - ٢٧

م  األطراف ذات الصلة الستعراض اخليارات املتعلقة بالرتتيبات املناسبة جلميع أمانات االتفاقيات اليت يقدِّ
التنفيذي هلا خدمات األمانة أو القيام مبهام األمانة، مبا يف ذلك أمانات االتفاقيات اإلقليمية اليت  املدير

تعترب صغرية نسبيًا أو اليت لديها ميزانيات حمدودة صغرية نسبيًا أو متطلبات إدارية. وُعقدت دورة استثنائية 
نات عدٍد من االتفاقات البيئية املتعددة بشأن هذا املوضوع رأسها نائب املدير التنفيذي مع رؤساء أما

األطراف ذات الصلة، وهي: أمانات اتفاقييت بازل وروتردام باإلضافة إىل منظمة األغذية والزراعة، واتفاقية 
استكهومل؛ واتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال؛ والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال؛ واتفاقية 

ولوجي؛ واتفاقية طهران؛ واتفاقية الكاربات. ويقوم رؤساء أمانات اتفاقيات بازل واستكهومل وفيينا التنوّع البي
  واتفاقية األنواع املهاجرة حالياً باستعراض مشاريع مذكرات تفاهم مع أمانة برنامج البيئة.

البيانات املالية وأّكد جملس مراجعي احلسابات مدى مالءمة اإلجراء احلايل الذي مبقتضاه تشكِّل   - ٢٨
لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف جزءًا من البيانات املالية لربنامج البيئة، يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة 

  األمم املتحدة.
وُحتَفظ األموال املتعلقة بتطبيق االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واليت يقدِّم هلا املدير التنفيذي   - ٢٩

ألمانة أو القيام مبهام األمانة، يف صناديق استئمانية. وخيضع إنشاء هذه الصناديق االستئمانية، خدمات ا
استجابة لطلبات من اهليئات اإلدارية لالتفاقات ذات الصلة إىل موافقة جملس إدارة برنامج البيئة وتنشأ مجيع 

راءات العامة اليت تنّظم عمليات صندوق الصناديق االستئمانية من هذا القبيل وفقًا للمادة اخلامسة من اإلج
آخر عملية الستعراضها.  ١٩٩٧برنامج البيئة، وبالتايل حتكمها القواعد املالية لربنامج البيئة، وجرت يف سنة 

وسوف يطلب املدير التنفيذي إىل جملس اإلدارة، يف دورته السابعة والعشرين، املوافقة على إدخال تعديالت 
  لربنامج البيئة، وذلك لضمان اتساقها مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. على القواعد املالية

وأّكدت اجلمعية العامة أن األمانة العامة سوف تعتمد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بشكل    - ٣٠
طبق أيضًا على أمانة ، وهو موعد حمّدد ين٢٠١٤كامل، اعتبارًا من الفرتة احملاسبية اليت تنتهي يف سنة 

برنامج البيئة. وسوف يشمل االستعداد لعملية االنتقال هذه إدراج البيانات املالية لالتفاقات البيئية املتعددة 
األطراف اليت تُقدَّم هلا خدمات األمانة أو القيام مبهام األمانة يف البيانات املالية لربنامج البيئة، بطريقة 

ة ملمارسات برامج وصن اديق أخرى تابعة لألمم املتحدة؛ كما يشمل اختاذ قرار بشأن استمرار أو عدم مشا
استمرار املمارسة احلالية املتمثِّلة يف عدم إدراج بروتوكول مونرتيال، املتَفق عليها مع جملس مراجعي احلسابات 

  ، يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.١٩٩٢يف سنة 
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ذلك، ما فتئت أمانة برنامج البيئة ومكتب األمم املتحدة يف نريويب يتشاوران بشكل  وبالتزامن مع  - ٣١
دف التوصُّل إىل تقسيم حمدَّد حتديدًا أوضح للعمل وللمسؤوليات بني أمانة برنامج البيئة ومكتب  وثيق 

تقدمي اخلدمات ألمانات  األمم املتحدة يف نريويب فيما يتعلق باملسائل اإلدارية واملالية، مبا يف ذلك يف نطاق
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وجرى تيسري هذه العملية بإيفاد بعثة رفيعة املستوى إلدارة الشؤون 

. وبينما تستمر هذه اإلجراءات، اختذت ٢٠١٢اإلدارية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة يف نيسان/أبريل 
ل مع التوصيات الرئيسية اليت عوِجلت بشكل مباشر من مكتب خدمات أمانة برنامج البيئة إجراًء للتعام

  الرقابة الداخلية.
  وتعتزم أمانة برنامج البيئة يف الوقت نفسه مضاعفة جهودها يف اجملاالت التالية:  - ٣٢

إبرام مذكرات تفاهم مع اهليئات املختصة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات   (أ)  
  تضاء؛الصلة، حسب االق

إصدار تفويضات بشكل منتظم للسلطة إىل رؤساء أمانات االتفاقات البيئية املتعددة   (ب)  
  األطراف ذات الصلة؛

  التنسيق بشكل وثيق مع جملس مراجعي احلسابات؛  (ج)  
إىل مزيد من أوجه التآزر بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرامج االتفاقات البيئية  السعي  (د)  
  ألطراف اليت يقدِّم املدير التنفيذي هلا خدمات األمانة أو القيام مبهام األمانة.املتعددة ا

وقد ُأحرز تقدُّم كبري بشأن املسائل اخلاصة باملساءلة والوضوح يف الرتتيبات املالية واإلدارية بني   - ٣٣
هلا خدمات األمانة أو القيام برنامج البيئة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يقدِّم املدير التنفيذي 

مبهام األمانة. وسوف تواصل أمانة برنامج البيئة بذل جهودها للمضي يف تعزيز عالقتها مع تلك االتفاقات 
ا اإلدارية واهليئات املختصة األخرى، حسب االقتضاء.   بالتعاون والتشاور مع هيئا

متوسطة األجل لربنامج البيئة للفرتة  ويف الوقت نفسه، أتاحت عمليات صوغ مشروع اسرتاتيجية  - ٣٤
فرصًا أمام أمانة  ٢٠١٥-٢٠١٤ومشروع اإلطار االسرتاتيجي وبرنامج العمل للفرتة  ٢٠١٧-٢٠١٤

برنامج البيئة وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف للعمل بشكل أوثق معًا بشأن املسائل اخلاصة 
خلصوص، تظهر بشكل بارز يف أولويات ميزانية برنامج البيئة لفرتة بتخطيط الربامج وامليزانيات. وعلى وجه ا

املوارد الالزمة لتمويل أنشطة ونواتج برنامج البيئة يف دعمه لتنفيذ االتفاقات البيئية  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
تفاقات املتعددة األطراف، إىل جانب أوجه التآزر والرتتيبات التعاونية بني أمانة برنامج البيئة وأمانات اال

  البيئية املتعددة األطراف، خصوصاً على مستوى املكاتب اإلقليمية.
مزيد من املعلومات بشأن هذه  )١٢(وسوف يُقدَّم إىل جملس اإلدارة يف وثيقة معلومات مستقلة  - ٣٥

املسألة، مبا يف ذلك اإلسهامات والتعليقات من أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة 
  .١٢/٢-إ.ود ٢٦/٩اهليئات األخرى احملدَّدة يف مقرري جملس اإلدارة و 

___________________ 

                                                      
)١٢(  UNEP/GC.27/INF/20.  


