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 البرنامج الخامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه
از ــاإلنجس(:  ــو الخامــديـفيـونتيــامج مــدوري )برنــال

 البشر والكوكب من أجل
 االجتماع العالمي األول للمنسقين الوطنيين

 *2021حزيران/يونيه  4-2عبر اإلنترنت، 

 **من جدول األعمال المؤقت 3البند 
 المنسقون الوطنيون 

 المنسقون الوطنيون 
 ة مذكرة من األمان 

 مقدمة  -أواًل 
المؤرخ  20/ 4اعتـمـدت جـمـعــيـة األمـم المـتـحـدة للبـيـئـة التـابـعة لبـرنـامج األمـم المـتـحـدة للبـيـئـة في قرارها  -1

  2020البرنامج الخامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري للعقد الذي يبدأ في عام    2019آذار/مارس    15
لك القرار أيضًا، في جملة أمور، دعت جمعية البيئة الدول األعضاء التي  . وفي ذ(1))برنامج مونتيفيديو الخامس(

، الذي دعت  2/19، عمال بقرارها إلى أن تعين هذه المراكز لم تعين بعد مراكز تنسيق وطنية لبرنامج مونتيفيديو
وبناء القدرات من أجل  بموجبه جمعية البيئة الدول األعضاء إلى تعيين جهات تنسيق وطنية لتبادل المعلومات 

العمل المشترك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وتوفير التوجيه له في تعزيز تطبيق برنامج وضع القانون البيئي 
‘ من برنامج مونتيفيديو الخامس يكلف 9’)أ( 6ولرصد وتقييم تنفيذ ذلك البرنامج. ووفقًا للفقرة  واستعراضه دورياً 

ئة، بوصفه أمانة البرنامج، بتحديث القائمة الحالية لجهات التنسيق الوطنية للبرنامج. برنامج األمم المتحدة للبي
يعرض المرفق األول لهذه المذكرة قائمة بالمنسقات والمنسقين على الصعيد الوطني لبرنامج مونتيفيديو الخامس، و 

 . 2021آذار/مارس  15حتى 
أن مراكز التنسيق الوطنية يفضل أن تكون كبار   )ب( من برنامج مونتيفيديو الخامس على  6وتنص الفقرة   -2

المسؤولين الحكوميين، نساء ورجااًل، من الخبراء في القانون البيئي، وتحدد المهام الثماني التالية لمراكز التنسيق 
 الوطنية:

 تحديد المجاالت ذات األولوية لتنفيذ برنامج مونتيفيديو الخامس؛ ( أ)
 

، في حين 2021  هحزيران/يوني  4إلى    2إذ سُيعَقد الجزء األول عبر اإلنترنت في الفترة من    .سُيعَقد االجتماع العالمي األول في جزأين    *
دان الحقاً   .سُيعَقد الجزء الثاني بالحضور الشخصي في مكان وموعد ُيحدَّ

**  UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1 . 
(1 ) UNEP/EA.4/19.المرفق األول ، 

EP األمم 
 المتحدة 

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/3  

Distr.: General 

29 March 2021 

Arabic 

Original: English برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة 
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 فيذ برنامج مونتيفيديو الخامس؛التعاون مع األمانة وتوجيهها في تن (ب)
استعراض برنامج مونتفيديو الخامس، حسب االقتضاء، بما في ذلك التقارير المرحلية التي تعدها   (ج)

 األمانة، وتشجيع تنفيذه، بدعم من األمانة؛
تزويد األمانة بالبيانات الوطنية المتاحة في مجال وضع وتنفيذ القانون البيئي لالضطالع بمهامها  (د)
 االحتياجات واألولويات على جميع المستويات ذات الصلة؛ وتحديد 
دعم الجهود الرامية إلى التواصل والتعاون بين المسؤولين الحكوميين اآلخرين وأصحاب المصلحة   (ه)

 الرئيسيين على جميع المستويات المالئمة لتنفيذ األنشطة في إطار برنامج مونتيفيديو؛
تعقد كل سنتين واالجتماعات األخرى ذات الصلة لمراكز المشاركة في االجتماعات العالمية التي  (و)

 االتصال الوطنية، التي سُتعقد وجهًا لوجه أو عن بعد، حسب االقتضاء؛
 تقديم المشورة االستراتيجية واإلرشادات والتوجيه إلى األمانة في تنفيذ برنامج مونتفيديو؛ (ز)
 من خالل القانون. المساهمة في تحفيز العمل لتناول المسائل البيئية الناشئة  (ح)

آذار/مارس   25حتى    تعييناً   130واستجابة للدعوة إلى تعيين المنسقات والمنسقين الوطنيين، تلقت األمانة   -3
في المائة(. وتلقت األمانة أيضًا   62)  رجالً  80في المائة( و 38امرأة ) 50. ومن بين هؤالء، كانت هناك 2021

تعيينات لمنسقات ومنسقين من االتحاد األوروبي وجزر كوك ودولة فلسطين ونيوي؛ وترد في المرفق األول لهذه  
نية، بما في ذلك بيانات كل فرد منهم فيما يتعلق بالنوع الجنساني والمنظمة المذكرة قائمة بجميع مراكز التنسيق الوط

للمجموعات اإلقليمية لألمم المتحدة، مع إبراز  والصفة الوظيفية، بينما ترد في المرفق الثاني الدول األعضاء وفقاً 
 ما إذا كانت قد عينت مركز تنسيق أم ال. 

ــة إلى االتصـــــــــــــــــال -4 ــد اإللكترون وتــــدعى مراكز التنســــــــــــــيق الوطنيــ ــانــــة عن طريق عنوان البريــ ــاألمــ  ي:بــ
unep-montevideo@un.org .في حالة ظهور أي أخطاء أو إغفاالت في المرفقات 
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 المرفق األول
 مراكز التنسيق الوطنية

 الدولة العضو 
المنسقة/المنسق على 

 الصعيد الوطني
النوع 

 الصفة  المنظمة الجنساني
للسياسات  نائب المدير العام الوكالة الوطنية لحماية البيئة ذكر ماليارإدريس  أفغانستان  1

 والشؤون الدولية
مديرية البرمجة وتوحيد المعايير  أنثى أورنيال بيال ألبانيا 2

 والتنسيق لإلطار التنظيمي
رئيسة وحدة البرمجة والصياغة 

 والتنسيق للقوانين التنظيمية
المدير المسؤول عن التنمية  وزارة الخارجية ذكر سوالم لزهر الجزائر 3

المستدامة وحقوق اإلنسان 
والشؤون العلمية والتقنية 

 والثقافية
 المدير مكتب القانون، وزارة البيئة ذكر ميراندا كانديدو كياال أنغوال 4
 المديرة العامة للشؤون البيئية وزارة الشؤون الخارجية والعبادات  أنثى مارسيا ليفاغي األرجنتين 5
 مستشار قانوني وزارة البيئة ذكر فيغن أنانيان أرمينيا 6
محام، قسم منظمات األمم  إدارة الزراعة والمياه والبيئة ذكر آران هيرش أستراليا 7

 المتحدة والبيئة الدولية
الوزارة االتحادية للعمل المناخي  أنثى آنا موره-ألفريده النمسا 8

والبيئة والطاقة والتنقل واالبتكار 
 والتكنولوجيا

مديرة الشؤون الدولية للمناخ 
 والبيئة

 مستشار قانوني وزارة الخارجية ذكر حسن عبدهللا البحرين 9
الدكتور أشفُق اإلسالم  بنغالديش 10

 بابول
 أمين مشترك وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ ذكر

 أمينة دائمة وزارة البيئة والتجميل الوطني أنثى دافني كيلمان بربادوس 11
السياسة الدولية، إدارة البيئة  أنثى لين شانيه بلجيكا 12

والتنمية المكانية في حكومة 
 فالندرز

موظفة لشؤون السياسات 
 القانونية

ماريان بولشيري  بنن 13
سيسيتو دونوماسو 

 سيميون 

  وزارة البيئة والتنمية المستدامة أنثى
 (Ministère du Cadre de Vie  

et du Développement  

Durable.)  

 باحثة قانونية لشؤون البيئة

رئيسة، موظفة قانونية،  اللجنة الوطنية للبيئة أنثى كونزانغ بوتان 14
 الخدمات القانونية

 -بوليفيا )دولة  15
المتعددة 
 القوميات(

مستشار قانوني لنائب وزير  وزارة البيئة ذكر رونالد خورخي فيليز
البيئة والتنوع البيولوجي وتغير 
 المناخ وإدارة الغابات وتنميتها

-آزرا روغوفيتش البوسنة والهرسك  16
 غروبتش

التعاون الداخلي، إدارة حماية  أنثى
البيئة، وزارة التجارة الخارجية 

 االقتصاديةوالعالقات 

 مستشارة أقدم

آرثر سيزار ليما  البرازيل 17
 نايلور

 األمين وزارة الخارجية ذكر

مدير التطوير المؤسسي  المستشار الفني للوزير ذكر غونتران سوم بوركينا فاسو 18
 والشؤون القانونية
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 الدولة العضو 
المنسقة/المنسق على 

 الصعيد الوطني
النوع 

 الصفة  المنظمة الجنساني
وزارة المياه والبيئة واألراضي  ذكر ويلي ندايكيزا بوروندي 19

 الحضري والتخطيط 
مدير حماية األراضي والتنمية 

المستدامة وعضو الفريق 
االستشاري للمبادئ التوجيهية 
الدولية لنوعية المياه من أجل 

 النظم اإليكولوجية
المديرية الوطنية للبيئة التابعة  ذكر خوسيه باولو بينتو كابو فيردي 20

 لوزارة الزراعة والبيئة
 خبير قانوني

األمانة العامة للمجلس الوطني  ذكر مونينيث فان كمبوديا 21
للتنمية المستدامة، وزارة البيئة، 

ونائب رئيس الفريق العامل 
 المعني باستعراض قانون البيئة

 نائب األمين العام

شعبة الشؤون القانونية، وزارة  ذكر جان كينفاك الكاميرون  22
البيئة وحماية الطبيعة والتنمية 

 المستدامة

 المدير

 المدير قانون المحيطات والبيئة  ذكر آالن تيلييه كندا 23
إدارة الزراعة والبيئة، وزارة الزراعة  ذكر كيمبا كيا دامبيل تشاد 24

 والبيئة
 مدير الشؤون القانونية 

شعبة البيئة وشؤون المحيطات،  أنثى كاميال أورتيز ميراندا شيلي 25
 الخارجيةوزارة 

 مستشارة دبلوماسية

إدارة التعاون الدولي، وزارة  أنثى ليو غووتشى الصين 26
 اإليكولوجيا والبيئة

كبيرة موظفي البرامج، شعبة 
 المنظمات الدولية

 الرئيس، مكتب الشؤون الدولية وزارة البيئة ذكر ديفيد فيليبه أوالرته كولومبيا 27
الوكالة الوطنية للطيران المدني  ذكر علي فؤاد إيسوفا جزر القمر  28

 واألرصاد الجوية
 مدير القانون البيئي

أودري ماكانغا  الكونغو 29
المولودة ديبولو فوراال 

 جوديكالي 

 الرئيسة، إدارة القانون  المديرية العامة للبيئة أنثى

ناتاليا كاماتشو  كوستاريكا 30
 آرغويو

 محامية وزارة البيئةإدارة التعاون الدولي،  أنثى

مدير الشؤون القانونية  وزارة البيئة والتنمية المستدامة ذكر يوجين زاغر كوت ديفوار 31
 والمنازعات

رئيس القطاع المستقل للشؤون  وزارة البيئة والطاقة ذكر إيغور فوكوفيتش كرواتيا 32
 القانونية

القانونية، وزارة العلوم اإلدارة  أنثى يورايكي سيوان بويغ كوبا 33
 والتكنولوجيا والبيئة

 اختصاصية رئيسية 

الوحدة الدولية، إدارة العالقات  أنثى إيفا أداموفا تشيكيا 34
 الدولية، وزارة البيئة

 مستشارة قانونية

جمهورية الكونغو  35
 الديمقراطية

ماريب نسومبو 
 موجينغا

وزارة البيئة والحفظ والطبيعة  أنثى
 والتنمية المستدامة

مديرة الخلية القانونية التابعة 
 لألمانة العامة

الجمهورية  36
 الدومينيكية

نيابة وزارة التعاون والشؤون  أنثى روزا أوتيرو
الدولية، مديرية التعاون التجاري 

والبيئي، وزارة البيئة والموارد 
 الطبيعية

 المديرة
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 الدولة العضو 
المنسقة/المنسق على 

 الصعيد الوطني
النوع 

 الصفة  المنظمة الجنساني
أندريس سيباستيان  إكوادور 37

 أولياس أوفيديا
 منسق قانوني عام وزارة البيئة ذكر

مدير الشؤون البيئية والتنمية  وزارة الخارجية ذكر محمد جاد مصر 38
 المستدامة

كارلوس لياس روكي  السلفادور 39
 بويسو

 المدير القانوني وزارة الموارد البيئية والطبيعية ذكر

 مستشارة القانونية، وزارة البيئةاإلدارة  أنثى آنماري فين إستونيا 40
سيفيسو نكوسيناثي  إسواتيني 41

 دالميني
 مستشار قانوني سلطة البيئة ذكر

المدير العام لمديرية السياسات  وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ ذكر آييله هيجينا أنابو إثيوبيا 42
 والقانون والمعايير البيئية

 أمين دائم وزارة البيئة ذكر جوشوا ويكليف فيجي 43
المديرية العامة للبيئة، الوحدة  أنثى شارلوتا فون ترويل فنلندا 44

ENV F.3 التعاون البيئي ،
 المتعدد األطراف

 مستشارة قانونية

الحوكمة الدولية، إدارة المناخ  ذكر هوغو لكيرتير فرنسا 45
 والبيئة، وزارة الخارجية

 مستشار سياسي

رينيه مبوزا  غابون  46
 أورومبونغاني

وزارة اقتصاد الغابات والبيئة  ذكر
 وحماية حفظ الطبيعة

 المدير البيئي

أخصائية في شعبة وضع  وزارة البيئة والحماية والزراعة أنثى نانا توتيبادزه جورجيا 47
 القوانين

الوزارة االتحادية األلمانية للبيئة  ذكر كريستيان لينِدمان ألمانيا 48
وحفظ الطبيعة والبناء واألمان 

 النووي 

، الجوانب KI I 1رئيس الشعبة 
االستراتيجية للتعاون الدولي، 

مجموعة الدول السبع/مجموعة 
العشرين، القانون الدولي، 

 القانون التجاري الدولي
اإلدارة القانونية، وكالة حماية  أنثى أبينا أيينسو غانا 49

 البيئة، وزارة البيئة
 الموظفين القانونيينكبيرة 

اإلدارة القانونية، مكتب األمين  أنثى كاترينا سكوفاريا اليونان 50
 العام، وزارة البيئة

 ةة مسؤولموظف

ماريو روبرتو فيديس  غواتيماال 51
 ألفارادو

 مستشار قانوني وزارة البيئة والموارد الطبيعية ذكر

 والمياهوزارة الدولة لشؤون البيئة  ذكر أبو بكر كابا غينيا 52
 والغابات

رئيس الخدمات المخبرية 
 للتحليالت البيئية

الرئيس، مكتب الشؤون  أمانة الدولة للبيئة ذكر ماريو باتيستا كاماال بيساو -غينيا  53
 القانونية

 المدير، الوحدة القانونية وزارة البيئة ذكر بيير ريتشارد الموث هايتي 54
 األمين العام الموارد الطبيعية والبيئة  ذكر نارسيسو مانزاناريس هندوراس 55
 موظف السياسات اإلنمائية وزارة الزراعة ذكر أندراس غوتي هنغاريا 56
المدير العام إلنفاذ القانون في  وزارة البيئة والغابات ذكر راسيو ريدو ساني إندونيسيا 57

 مجال البيئة والحراجة
إيران )جمهورية  58

 اإلسالمية( -
المدير العام للشؤون البيئية  وزارة الخارجية ذكر عباس غولريز

 الدولية
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 الدولة العضو 
المنسقة/المنسق على 

 الصعيد الوطني
النوع 

 الصفة  المنظمة الجنساني
عماد عبيد جاسم  العراق 59

 البوراضي
 الدائرة القانونية مكتب المدير العام ذكر

 منسق الشؤون القانونية وزارة البيئة ذكر كريستيانو بياشنته إيطاليا 60
 المديرة، شعبة القانون واإلنفاذ الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط أنثى مورجورن والوك جامايكا 61
شعبة المنتزهات الوطنية، مكتب  ذكر كيسوكي تاكاهاشي اليابان 62

 حفظ الطبيعة، وزارة البيئة
 مدير مساعد

 القانونيةالمدير، وحدة الشؤون  وزارة البيئة ذكر محمد اآلغا األردن 63
 موظفة قانونية وزارة البيئة والغابات أنثى آني سيومبوا ديفيد كينيا 64
-نينينتايتي تيريكي كيريباس 65

 رواتو
وزارة البيئة واألراضي والتنمية  أنثى

 الزراعية 
 شعبة البيئة وحفظ الطبيعة

 العالقات الدوليةالمديرة، دائرة  الهيئة العامة للبيئة أنثى نوف بهبهاني الكويت 66
شعبة التعاون الدولي والتنسيق  أنثى آنا بوبكوفا التفيا 67

مع االتحاد األوروبي، إدارة 
التنسيق، وزارة حماية البيئة 

 والتنمية اإلقليمية

 خبيرة أقدم

 قاضية وزارة العدل أنثى نازك الخطيب لبنان 68
 الموظفين القانونيين رئيسة والبيئة والثقافةوزارة السياحة  أنثى ماخيبا تجيال ليسوتو 69
الرئيسة، مكتب الشؤون الدولية  مكتب البيئة أنثى هايكه سمر ليختنشتاين 70

 والمناخ
شعبة القانون والموظفين، وزارة  أنثى إيغلي باوزولين ليتوانيا 71

 البيئة
 رئيسة األخصائيين

راتسيميساراكا  مدغشقر 72
 ثيليسفون 

دعم اإلدارة العامة للبيئة إطار  ذكر
 واإليكولوجيا والغابات

 خبير قانوني

وزارة الموارد الطبيعية والطاقة  ذكر شيفوندو شينياما مالوي  73
 والتعدين

كبير موظفي شؤون البيئة 
 )قانوني(

 كبيرة الموظفين القانونيين وزارة البيئة والطاقة أنثى فضيلة أحمد شاهيم ملديف 74
 مستشار قانوني وزارة البيئة والتنمية المستدامة ذكر ب. أ. موسى موريتانيا 75
رودولفو غودينيز  المكسيك 76

 روزاليس
الرئيس، وحدة تنسيق الشؤون  أمانة البيئة والموارد الطبيعية  ذكر

 الدولية
ميكرونيزيا  77

 -)واليات 
 الموحدة(

وحاالت مكتب إدارة البيئة  ذكر آندرو ياتيلمان
 الطوارئ 

 المدير

شعبة القانون، وزارة البيئة  ذكر رادنابازار شدرابال منغوليا 78
 والسياحة

 المدير

 مديرية البيئة وزارة التنمية المستدامة والسياحة أنثى سوزانا أوتاسيفيتش  الجبل األسود 79
 أخصائي تقني وزارة األراضي والبيئة ذكر أندريه فينياس نهاكا موزامبيق 80
إدارة المحافظة على البيئة، وزارة  ذكر كياو سان ناينغ ميانمار 81

الموارد الطبيعية والحفاظ على 
 البيئة

 المدير

إدارة الشؤون البيئية، وزارة البيئة  أنثى بيتي شرودر ناميبيا 82
 والسياحة

 المنسقة الرئيسية للمشاريع

 وكيل الوزارة )القانون( وزارة الغابات والبيئة ذكر مان بهادور باسنيت نيبال 83
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 الدولة العضو 
المنسقة/المنسق على 

 الصعيد الوطني
النوع 

 الصفة  المنظمة الجنساني
 موظفة أقدم لشؤون السياسات إدارة الشؤون الدولية، وزارة البيئة أنثى جانين فان آلست هولندا 84
شعبة البيئة، وزارة الخارجية  أنثى ليس غالفين نيوزيلندا 85

 والتجارة
 موظفة لشؤون السياسات

اإلدارة القانونية، وكالة إنفاذ  ذكر محمدإبراهيم موسى  نيجيريا 86
 المعايير والقواعد التنظيمية البيئية

 وكبيرمستشار قانوني مساعد 
 مستشاري الدولة 

المستشارة القانونية لمجلس  وزارة البيئة والتخطيط العمراني أنثى فروسينا أنتونوفسكا مقدونيا الشمالية 87
 الوزراء وخبيرة قانون البيئة

 مستشارة أقدم وزارة المناخ والبيئة أنثى ليندا لوند النرويج 87
 أمين مشترك أقدم وزارة تغير المناخ ذكر حماد شاميمي باكستان 89
 مستشارة قانونية وزارة البيئة أنثى لويزا بيالر أراوز بنما 90
 اإلدارة البيئيةمدير عام  وزارة البيئة والتنمية المستدامة ذكر هوغو كاردوزو باراغواي 91
جيبسون دافيال  بيرو 92

 أوردونييز
وزارة التنمية االستراتيجية للموارد  ذكر

 الطبيعية
 مستشار لنائب الوزير

 المدير، دائرة الشؤون القانونية إدارة البيئة والموارد الطبيعية ذكر نورليتو أ. إينران الفلبين 93
التنمية المستدامة والتعاون إدارة  أنثى إديتا سيسلو بولندا 94

 الدولي، وزارة البيئة
 الخبراء كبيرة

متعب علي متعب  قطر 95
 الكبيسي

 خبير استشاري في مجال البيئة وزارة البلدية والبيئة ذكر
 المنسق العام للتدريب والتنمية

 للتعاون الدولياإلدارة العامة  وزارة البيئة ذكر تاي هوانغ-سوك جمهورية كوريا 96
إدارة التنمية المستدامة، وزارة  أنثى كيت ويلسون  سانت لوسيا 97

التعليم واالبتكار والعالقات بين 
 الجنسين والتنمية المستدامة

 موظفة قانونية

مساعدة الرئيس التنفيذي  وزارة الموارد الطبيعية والبيئة أنثى شيرلي ماليليغاوي  ساموا 98
 القانونيةورئيسة الشعبة 

سان تومي  99
 وبرينسيبي 

وزارة البنية التحتية، الموارد  ذكر ماتيوس فيريرا
 الطبيعية والبيئة

 مستشار، منسق وطني

المملكة العربية  100
 السعودية

الهيئة العامة لألرصاد وحماية  ذكر األمير خالد بن سعود
 البيئة

نائب رئيس الشؤون الفنية، 
 المدير

 مستشار فني للشؤون القضائية وزارة البيئة والتنمية المستدامة ذكر بونيفاس كاشو  السنغال 101
 كبيرة الموظفين القانونيين وزارة البيئة والطاقة وتغير المناخ أنثى شارون جيري  سيشيل 102
 القانونيينكبير الموظفين  وكالة حماية البيئة ذكر جيبريال كامارا سيراليون  103
 مدير عام السياسات الدولية وزارة البيئة والموارد المائية ذكر حازري حسن سنغافورة 104
إدارة العالقات الدولية، مديرية  ذكر ماريك بريتيي سلوفاكيا  105

السياسات البيئية، شؤون االتحاد 
األوروبي والعالقات الدولية، وزارة 

 البيئة

 مستشار الدولة

تانيا بوتشيل  سلوفينيا 106
 فيدوفيتش

وزارة البيئة والتخطيط المكاني،  أنثى
إدارة نظام البيئة والتخطيط 

 المكاني

 

وزارة البيئة وتغير المناخ وإدارة  ذكر جو هوروكو جزر سليمان 107
 الكوارث واألرصاد الجوية

المدير، شعبة البيئة وحفظ 
 الطبيعة
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 الدولة العضو 
المنسقة/المنسق على 

 الصعيد الوطني
النوع 

 الصفة  المنظمة الجنساني
مديرية البيئة، مكتب رئيس  ذكر خليف حسن دلمار الصومال 108

 الوزراء
 مدير حماية البيئة

 مدير اإلصالح إدارة شؤون البيئة ذكر سيبوسيسو شاباالال جنوب أفريقيا 109
وزارة تنمية منطقة نهر مهاويلي  ذكر أنورا ديساناياكه سري النكا 110

 وبيئتها
أمين تنمية منطقة نهر 

 مهاويلي وبيئتها
سالم يونس إدريس  السودان 111

 أحمد
المجلس األعلى للبيئة والموارد  ذكر

 الطبيعية
 مستشار قانوني

التنسيق في مجال البيئة، مكتب  أنثى إيفيت باترزون  سورينام 112
 رئيس الجمهورية

 كبيرة المستشارين القانونيين

 نائب المدير  قسم الشؤون القانونية، وزارة البيئة ذكر ستافان لوهاغن السويد 113
شعبة الشؤون القانونية، المكتب  ذكر فنسنت بوننبلوست سويسرا 114

 االتحادي السويسري لشؤون البيئة
 موظف قانوني

الجمهورية  115
 العربية السورية

مهندس في مديرية التخطيط  وزارة اإلدارة المحلية والبيئة ذكر إيمان بالل
 والتعاون الدولي

 المدير العام إدارة مكافحة التلوث ذكر برالونغ دومرونغثاي تايلند 116
كارلوس لوبيز  ليشتي -تيمور 117

 خيمينيس
مدير القانون واإلجراءات في  أمانة الدولة للبيئة ذكر

 مجال البيئة
شعبة الشؤون القضائية لرصد  ذكر إسو بياالبانا-أكبا توغو 118

 الموارد الغابية
إداري خبير قانوني، مسؤول 

 مدني، رئيس
 نائبة الرئيس هيئة اإلدارة البيئية أنثى جودي دانيال ترينيداد وتوباغو 119
أخصائية في مجال البيئة  وزارة البيئة والحضرنة أنثى كانسو جوهر تركيا 120

 والحضرنة
 كبيرة الموظفين القانونيين الهيئة الوطنية إلدارة البيئة  أنثى سارة نايغاغا أوغندا 121
اإلمارات العربية  122

 المتحدة
د. ناصر محمد 

 سلطان
 مدير الشؤون القانونية وزارة تغير المناخ والبيئة ذكر

المملكة المتحدة  123
لبريطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية

واألغذية والشؤون وزارة البيئة  أنثى إيفا هوين 
 الريفية، اإلدارة القانونية الحكومية

أقدم، البيئة الدولية  يةمحام
 والبحرية ومصائد األسماك

جمهورية تنزانيا  124
 المتحدة

 مدير بالنيابة إدارة البيئة ذكر ريتشارد ميونغي

الواليات المتحدة  125
 األمريكية

القانون البيئي الدولي، مكتب  ذكر تيم إيب
المستشار العام، وكالة حماية 

 البيئة

 مستشار عام مساعد

 مدير االستشارات القانونية المديرية الوطنية للبيئة ذكر مارسيلو ج. كوسياس أوروغواي 126
فنزويال  127

 -)جمهورية 
 البوليفارية(

وزارة القوة الشعبية لالشتراكية  أنثى آنابيل كولينا
 البيئية

 مستشارة قانونية

إدارة السياسات والتشريعات، وزارة  ذكر فان توان هونغ فييت نام 128
 الموارد الطبيعية والبيئة 

 المدير العام

 المديرة، الخدمات القانونية الوكالة الزامبية لإلدارة البيئية أنثى كارين باندا زامبيا 129
 لشؤون األعمالسكرتير  وكالة اإلدارة البيئية ذكر فاراي نياهوا زمبابوي  130
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 المرفق الثاني

 المنسقات والمنسقين على الصعيد الوطني حسب المجموعات اإلقليمية لألمم المتحدة

 مراكز التنسيق الوطنية، الدول األفريقية

 نعم –الجزائر 
 نعم –أنغوال 
 نعم –بنن 

 ال –بوتسوانا 
 نعم -بوركينا فاسو 

 نعم  –بوروندي 
 نعم -كابو فيردي 
 نعم –الكاميرون 

 ال -جمهورية أفريقيا الوسطى 
 نعم –تشاد 

 نعم -جزر القمر 
 نعم -الكونغو 

 نعم -كوت ديفوار 
 نعم -جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 ال –جيبوتي 
 نعم –مصر 

 ال -غينيا اإلستوائية 
 ال -إريتريا 

 نعم –إسواتيني 
 نعم –إثيوبيا 
 نعم –غابون 
 ال –غامبيا 

 نعم –غانا 
 نعم –غينيا 
 نعم -بيساو  -غينيا
 نعم –كينيا 

 نعم -ليسوتو 
 ال –ليبيريا 
 ال –ليبيا 

 نعم -مدغشقر 
 نعم –الوي م

 ال –مالي 
 نعم –موريتانيا 

 ال –موريشيوس 
 ال  –المغرب 
 نعم -موزمبيق 

 نعم –ناميبيا 

 ال –النيجر 
 نعم –نيجيريا 
 ال-رواندا 

 نعم -سان تومي وبرينسيبي 
 نعم –السنغال 
 نعم –سيشيل 

 نعم -سيراليون 
 نعم –الصومال 

 نعم -جنوب أفريقيا 
 ال -جنوب السودان 

 نعم –السودان 
 نعم -توغو 
 ال –تونس 
 نعم –أوغندا 

 نعم -جمهورية تنزانيا المتحدة 
 نعم –زامبيا 

 نعم – مبابوي ز 

 مراكز التنسيق الوطنية، دول آسيا والمحيط الهادئ 

 نعم -أفغانستان 
 نعم –البحرين 

 نعم –بنغالديش 
 نعم –بوتان 

 ال -بروني دار السالم 
 نعم –كمبوديا 
 نعم –الصين 
 ال –قبرص 

 -جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 ال

 نعم –فيجي 
 ال –الهند 

 نعم –إندونيسيا 
 نعم -اإلسالمية( -)جمهوريةإيران 

 نعم –العراق 
 نعم –اليابان 
 نعم –األردن 

 ال -كازاخستان 
 نعم -كيريباس 
 نعم –الكويت 

 ال -قيرغيزستان 
 ال -جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

 نعم –لبنان 
 ال –ماليزيا 
 نعم –ملديف 

 ال -جزر مارشال 
 نعم -الموحدة(  -ميكرونيزيا )واليات 

 نعم –منغوليا 
 نعم –ميانمار 
 ال –ناورو 
 نعم –نيبال 
 ال –عمان 

 نعم -باكستان 
 ال –باالو 

 ال -بابوا غينيا الجديدة 
 نعم –الفلبين 
 نعم –قطر 

 نعم -جمهورية كوريا 
 نعم –ساموا 

 نعم -المملكة العربية السعودية 
 نعم -سنغافورة 

 نعم -جزر سليمان 
 نعم –سري النكا 

 نعم -الجمهورية العربية السورية 
 ال -طاجيكستان 

 نعم –تايلند 
 نعم -ليشتي -تيمور
 ال –تونغا 
 نعم –تركيا 

 ال -تركمانستان 
 ال –توفالو 

 نعم -اإلمارات العربية المتحدة 
 ال -أوزبكستان 

 ال –فانواتو 
 نعم –فييت نام 

 ال –اليمن 
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 الشرقية مراكز التنسيق الوطنية، دول أوروبا 

 نعم –ألبانيا 
 نعم –أرمينيا 

 ال -أذربيجان 
 ال -بيالروس 

 نعم -البوسنة والهرسك 
 ال –بلغاريا 
 نعم –كرواتيا 
 نعم –تشيكيا 
 نعم –إستونيا 

 نعم –جورجيا 
 نعم -هنغاريا 
 نعم –التفيا 

 نعم –ليتوانيا 
 نعم –الجبل األسود 

 نعم -مقدونيا الشمالية 
 نعم –بولندا 

 ال -جمهورية مولدوفا 

 ال –رومانيا 
 ال -االتحاد الروسي 

 ال –صربيا 
 نعم –سلوفاكيا 
 نعم –سلوفينيا 
 ال -أوكرانيا 

 مراكز التنسيق الوطنية، دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 ال -أنتيغوا وبربودا 
 نعم –األرجنتين 

 ال -جزر البهاما 
 نعم –بربادوس 

 ال –بليز 
 نعم -المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة

 نعم –البرازيل 
 نعم –شيلي 

 نعم –كولومبيا 
 نعم -كوستاريكا 

 نعم –كوبا 
 ال –دومينيكا 

 نعم -الجمهورية الدومينيكية 
 نعم –اإلكوادور 
 نعم –السلفادور 

 ال –غرينادا 
 نعم –غواتيماال 

 ال –غيانا 
 نعم –هايتي 

 نعم –هندوراس 
 نعم –جامايكا 

 نعم –المكسيك 

 ال –نيكاراغوا 
 نعم –بنما 

 نعم –باراغواي 
 نعم –بيرو 

 ال -سانت كيتس ونيفس 
 نعم -سانت لوسيا 

 ال -سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 نعم -سورينام 

 نعم -ترينيداد وتوباغو 
 نعم –أوروغواي 

 نعم -البوليفارية(  -فنزويال )جمهورية 

  الوطنية، دول أوروبا الغربية والدول األخرى مراكز التنسيق 

 ال –أندورا 
 نعم –أستراليا 
 نعم –النمسا 
 نعم –بلجيكا 

 نعم –كندا 
 ال –الدنمارك 

 نعم –فنلندا 
 نعم –فرنسا 
 نعم –ألمانيا 
 نعم –اليونان 

 ال –آيسلندا 
 ال –أيرلندا 

 ال –إسرائيل* 
 نعم –إيطاليا 

 نعم -ليختنشتاين 
 ال -لكسمبرغ 

 ال –مالطة 
 ال –موناكو 
 نعم –هولندا 

 نعم -نيوزيلندا 

 نعم –النرويج 
 ال –البرتغال 

 ال -سان مارينو 
 ال –إسبانيا 
 نعم –السويد 
 نعم –سويسرا 
 نعم –تركيا* 

 نعم -المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 نعم -الواليات المتحدة األمريكية* 

 الحاالت الخاصة   *

دول أوروبا الغربية والدول األخرى،  مجموعة كامل العضوية في ، أصبحت إسرائيل عضواً 2000في أيار/مايو  إسرائيل:
بالتجديد(، في مقر المجموعة في الواليات المتحدة، األمر الذي مكنها من تقديم مرشحين لالنتخابات   على أساس مؤقت )رهناً 

 ، حصلت إسرائيل على تجديد دائم لعضويتها.2004في الهيئات المختلفة للجمعية العامة لألمم المتحدة. وفي عام 
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في أي مجموعة إقليمية، على   يا في أوقيانوسيا( عضواً ، لم تعد كيريباس )التي تقع جغراف2010من عام  اعتباراً  كيريباس:
الرغم من  انتماء دول أوقيانوسيا األخرى إلى المجموعة اإلقليمية لدول آسيا والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من عضويتها في 

 األمم المتحدة، لم يسبق لكيريباس قط تفويض ممثل دائم لها لدى األمم المتحدة.

خرى ودول آسيا والمحيط األلدول أوروبا الغربية والدول  ناإلقليميتي مشاركة كاملة في المجموعتين تشارك تركيا  تركيا:
 في دول أوروبا الغربية والدول األخرى حصرًا. الهادئ، ولكنها تعتبر لألغراض االنتخابية عضواً 

في أي مجموعة إقليمية، ولكنها تشارك في اجتماعات   ليست الواليات المتحدة األمريكية عضواً  الواليات المتحدة األمريكية:
 في تلك المجموعة لألغراض االنتخابية. دول أوروبا الغربية والدول األخرى بصفة مراقب وتعتبر عضواً 

 _____________ 


