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 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
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 استعراض وتنقيح الترتيبات االدارية المعقودة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االتفاقية

 مذكرة من األمين التنفيذي
األمم  أن يقوم المدير التنفيذي لبرنامج       ،٧/٣٣ من المقرر    ٦طلب مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع، في الفقرة          -١

المتحدة للبيئة واألمين التنفيذي لالتفاقية باستعراض وتنقيح الترتيبات االدارية المعقودة بين برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة      

 .وأمانة االتفاقية، وتقديم تقرير عن ذلك الى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

مه مسؤولياته الى موافاة المدير التنفيذي لبرنامج األمم  استالفورد ديج، بادر األمين التنفيذي ال٧/٣٣تلبية للمقرر  -٢

، بمشروع نص منقح للترتيبات االدارية لكي يستعرضه برنامج األمم المتحدة ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٥المتحدة للبيئة، في 

رتيبات حسب أحدث التطورات  التتسوية هذه  وكان الهدف من التغييرات التي أدخلها األمين التنفيذي هو .للبيئة ويعلق عليه

بشأن رفع مستوى منصب األمين التنفيذي الى  ٦/٢٩ المقرر وحسبالمستجدة في عملية االتفاقية ومنظومة األمم المتحدة، 

 والصناديق االئتمانية  في منظومة األمم المتحدة؛رتبة مساعد األمين العام لألمم المتحدة؛ واجراءات تعيين الموظفين

 .الموجودة في عهدة االتفاقية، وشراء السلع والخدمات

 مالحظا ضرورة االلتزام ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣٠رد المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بتاريخ  -٣

 الترتيبات العامة المعقودة بين لىعآثار ادارية واستراتيجية تسفر عن ، وأن ممارسة االستعراض والتنقيح ٧/٣٣بالمقرر 

 وضمانا ألن تعبر الترتيبات الجديدة عن جميع هذه . برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقيات التي يديرها هذا البرنامج

يئة أن تقوم، االعتبارات االستراتيجية، أكد المدير التنفيذي أنه طلب من شعبة اتفاقيات البيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للب

 باجراء استعراض ،أمانات االتفاقياتمع وحدة تنسيق ورصد البرامج ومع بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة في نيروبي و

تحليلي للترتيبات االدارية الراهنة المعقودة بين برنامج األمم المتحدة االنمائي وأمانات االتفاقيات، وبتقديم اقتراحات بشأن 

 . االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافعلى نظر هذه المسألة عرض أيضا واقترح.  المستقبل

استعراض ن عملية أبناء على ما سبق، قد يرغب مؤتمر األطراف المنعقد في اجتماعه الثامن أن يحيط علما ب -٤

 .، وأن يقرر النظر في هذا الموضوع في اجتماعه التاسع ما زالت جاريةوتنقيح الترتيبات االدارية
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