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البرنامج الخامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه
الدوري (برنـامج مــونتيـفيـديــو الخامس) :اإلنجاز
من أجل البشر والكوكب
االجتماع العالمي األول للمنسقين الوطنيين
*
نيروبي 9-6 ،حزيران/يونيه 2022
**
البند ( 2ج) من جدول األعمال
المسائل التنظيمية :تنظيم العمل

جدول األعمال المؤقت المشروح
البند 1
افتتاح االجتماع
سيفتتح االجتماع العالمي األول المستأنف للمنسقين الوطنيين في إطار البرنامج الخامس لتطوير القانون
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ُ
()1
البيئي واستعراضه الدوري (برنامج مونتيفيديو الخامس) في الساعة  1500من يوم االثنين  6حزيران/يونيه .2022
وستدلي مديرة شعبة القانون ببرنامج األمم المتحدة للبيئة بمالحظات افتتاحية.
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البند 2
المسائل التنظيمية
(أ)

انتخاب أعضاء المكتب
خالل الجزء من االجتماع العالمي األول للمنسقين الوطنيين الذي ُعِقد عبر اإلنترنت في الفترة من 2
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إلى  4حزيران/يونيه  ،2021انتخب المنسقون الوطنيون أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
الرئيسان المشاركان :السيد تيموثي ر .إيب (الواليات المتحدة األمريكية)
السيد مارشيلو ج .كوسياس (أوروغواي)
المقررة :السيدة كونزانغ (بوتان)
* يُعَقد االجتماع العالمي األول في جزأين .إذ ُع ِقد الجزء األول عبر اإلنترنت في الفترة من  2إلى  4حزيران/يونيه  ،2021في حين
سيُعَقد الجزء الثاني بالحضور الشخصي في نيروبي في الفترة من  6إلى  9حزيران/يونيه  .2022ويرد تقرير الجزء المعقود عبر اإلنترنت
في الوثيقة  .UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/6وقد اكتملت مناقشة بندي جدول األعمال التاليين أثناء الجزء الذي ُع ِقد عبر اإلنترنت
ولن يُعاد فتحهما خالل الجزء الذي سيُعَقد بالحضور الشخصي :انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول األعمال (البند  2من جدول األعمال،
البندان الفرعيان (أ) و(ب)) واللجنة التوجيهية للتنفيذ (البند  6من جدول األعمال).
** .UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1

( )1جميع المواعيد بتوقيت نيروبي (التوقيت العالمي المنسق .)3 +
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(ب)

إقرار جدول األعمال
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ُعِقد

(ج)

أقر المنسقون الوطنيون جدول األعمال المؤقت لالجتماع العالمي األول خالل الجزء من االجتماع الذي
عبر اإلنترنت في حزيران/يونيه .(UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1) 2021

تنظيم العمل
نظ اًر إلى الظروف االستثنائية الناشئة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيدُ ،)19-يعقد االجتماع
-5
ِ
سيعَقد
العالمي األول على جزأينُ .عقد الجزء األول عبر اإلنترنت في الفترة من  2إلى  4حزيران/يونيه  .2021و ُ
الجزء الثاني في نيروبي في الفترة من  6إلى  9حزيران/يونيه  ،2022بمشاركة عبر اإلنترنت ألولئك الذين
ال يستطيعون الحضور شخصياً .وخالل االجتماع المستأنف ،سيدعو الرئيسان المشاركان المنسقين الوطنيين إلى
النظر في تنظيم العمل المقترح على النحو المبين في المرفق األول لهذه الوثيقة .وعلى النحو المشار إليه في الفقرة
 7أدناه ،قد يرغب المنسقون الوطنيون في إرجاء النظر في البند ( 4ج)” ،المسائل الناشئة في القانون البيئي“،
للسماح بالنظر الكامل في البند ( 4ب)” ،مجاالت التنفيذ ذات األولوية“ .وترد في المرفق الثاني لهذه الوثيقة قائمة
بالوثائق التي أعدت لمساعدة المنسقين الوطنيين في عملهم.

البند 3
المنسقون الوطنيون
تقضي الفقرة ( 6أ) ’ ‘9من برنامج مونتيفيديو الخامس بأن تتعهد األمانة قائمة حديثة بالمنسقين الوطنيين.
-6
وترد معلومات محدثة عن حالة ترشيحات المنسقين الوطنيين حتى  20آذار/مارس  2022في الوثيقة
.UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/3/Rev.1
البند 4

تنفيذ البرنامج الخامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري
(أ)

حالة التنفيذ واألنشطة والتمويل
تقضي الفقرة ( 6أ) ’ ‘10من برنامج مونتيفيديو الخامس بأن تقدم األمانة تقري اًر عن تنفيذ البرنامج وأنشطته
-7
وتمويله ،كل سنتين .وخالل االجتماع المستأنف ،ستقدم األمانة تقري اًر محدثاً يبين حالة تنفيذ البرنامج وأنشطته
وتمويله حتى  20آذار/مارس  .(UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2/Rev.1) 2022ويتضمن التقرير أيضاً
معلومات عن الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة (البند  5من جدول األعمال) .وس ُيدعى المنسقون الوطنيون إلى
تقديم تعليقات على التقرير إلى األمانة.

(ب)

مجاالت التنفيذ ذات األولوية
تقضي الفقرة ( 6ب) ’ ‘1من برنامج مونتيفيديو الخامس بأن يحدد المنسقون الوطنيون المجاالت
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ذات األولوية لتنفيذ البرنامج .وخال الجزء الذي ُعِقد عبر اإلنترنت ،عرضت األمانة وثيقة
( ،)UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4تقترح مجاالت تنفيذ ذات أولوية وطرائق وآليات لتقديم الدعم ذي
الصلة إلى البلدان .وبعد المناقشة ،اتفق المنسقون الوطنيون على تركيز عملهم على االستجابات القانونية لمعالجة
أزمة تلوث الهواء ،والتي تم تحديدها بوصفها المجال ذا األولوية األولية  1في مرفق تلك الوثيقة ،في انتظار مزيد
من النظر في مجاالت التنفيذ ذات األولوية خالل االجتماع المستأنف.
وعمالً بالتوجيهات التي قدمها المنسقون الوطنيون أثناء الجزء من اجتماعهم العالمي األول الذي ُعِقد عبر
-9
اإلنترنت ،أعدت األمانة وثيقة منقحة بشأن المجاالت ذات األولوية للتنفيذ لكي ينظر فيها المنسقون الوطنيون أثناء
االجتماع المستأنف (.)UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4/Rev.1
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(ج)

المسائل الناشئة في القانون البيئي
نظ اًر إلى ضيق الوقت المتاح لالجتماع المستأنف وإلتاحة إمكانية النظر بشكل كامل في البند
-10
( 4ب)” ،مجاالت التنفيذ ذات األولوية“ ،قدر يرغب المنسقون الوطنيون في إرجاء النظر في البند ( 4ج) حتى
اجتماعهم العالمي الثاني.

البند 5
الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة
تنص الفقرة ( 4ه) من برنامج مونتيفيديو الخامس على أن يقوم البرنامج بدعم التعاون وتعزيز الشراكات
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في مجال القانون البيئي في جميع أركان منظومة األمم المتحدة ومع الكيانات األخرى ذات الصلة ،بما في ذلك
منظمات المجتمع المدني .وتنص الفقرة ( 5ج) من البرنامج على أن يتم تطوير البرنامج وأنشطته وتنفيذهما بالتعاون

أو بالتنسيق أو بالشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين ،حسب االقتضاء ،وسيتم تعزيز إشراك الجمهور .وتنص
الفقرة ( 6أ) ’ ‘6من البرنامج على أن تعزز األمانة المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ
البرنامج ،وتنص الفقرة ( 6د) على أنه يجوز دعوة األكاديميين والخبراء البارزين في مجال القانون البيئي ومنظمات
المجتمع المدني ذات الصلة والقطاع الخاص للمساعدة في آلية تنفيذ البرنامج ،حسب االقتضاء وحسب ما يكون
وسيدعى المنسقون وأصحاب المصلحة الوطنيون خالل االجتماع المستأنف إلى تقديم تعليقات فيما يتعلق
مجدياًُ .

بترتيبات إقامة الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ البرنامج ،مع التركيز على األسئلة الواردة في
الوثيقة  UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/7بشأن الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة.

البند 6
اللجنة التوجيهية للتنفيذ
(أ)

تعيين اللجنة التوجيهية للتنفيذ
خالل الجزء الذي ُعِقد عبر اإلنترنت في حزيران/يونيه  ،2021ووفقاً للفقرة ( 6ج) من برنامج مونتفيديو
-12
الخامس ،عين المنسقون الوطنيون لجنة توجيهية للتنفيذ لتعمل حتى نهاية االجتماع العالمي الثاني للمنسقين
الوطنيين )2(.وقد استقال منذ ذلك الحين اثنان من أعضاء اللجنة التوجيهية ،هما السيد محمد أشفق اإلسالم بابول
(بنغالديش) والسيدة تانيا بوسيلي-فيدوفيتش (سلوفينيا) .وحلت السيدة ناتاشا بيتروفيتش محل السيدة بوسيلي-
فيدوفيتش وحل السيد محمد عبد الودود شودري محل السيد أشفق اإلسالم بابول.

(ب)

طرائق عمل اللجنة التوجيهية للتنفيذ
وفقاً للفقرة ( 6ج) من برنامج مونتفيديو الخامس ،وضعت األمانة مشروع طرائق عمل للجنة التوجيهية
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للتنفيذ ،و ُعرض على المنسقين الوطنيين للنظر فيه واحتمال اعتماده أثناء الجزء الذي ُعِقد عبر اإلنترنت
( .)UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/5واعتمد المنسقون الوطنيون مشروع طرائق العمل ،على النحو الوارد
في مرفق تقرير الجزء الذي ُعِقد عبر اإلنترنت (.)UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/6

البند 7
موعد ومكان انعقاد االجتماع العالمي الثاني للمنسقين الوطنيين
نظ اًر إلى الصعوبات التي تواجه التخطيط بسبب جائحة كوفيد ،19-قد يرغب المنسقون الوطنيون في
-14
إرجاء النظر في هذا البند.

( )2يرد مزيد من المعلومات عن اللجنة التوجيهية وأعضائها على الموقع التالي.https://leap.unep.org/content/basic-page/steering-committee :
3
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البند 8

مسائل أخرى
-15

قد يرغب المنسقون الوطنيون في النظر في أي مسائل أخرى تتعلق بعملهم.

البند 9
اعتماد نتائج االجتماع
سيقدم الرئيسان المشاركان ،خالل الجزء الثاني ،موج اًز لالجتماع ،ستضع المقررة الصيغة النهائية له
-16
بمساعدة من األمانة ويوزع كتاب ًة على المشاركين .كما ستقوم األمانة بإعداد تقرير رسمي عن الجزء من االجتماع
المعقود بالحضور الشخصي وتعميمه على المشاركين في الوقت المناسب.
البند 10

اختتام االجتماع
-17
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من المتوقع أن يختتم الرئيسان المشاركان االجتماع الساعة  1800من يوم  9حزيران/يونيه .2022
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المرفق األول
تنظيم العمل
 6حزيران/يونيه 2022

 7حزيران/يونيه 2022

 8حزيران/يونيه 2022

 9حزيران/يونيه 2022

ستُعقد أحداث جانبية صباح كل يوم
افتتاح االجتماع
(البند  1من جدول األعمال)

مجاالت التنفيذ ذات األولوية
(البند ( 4ب) من جدول
األعمال) (تابع)

تنظيم العمل
(البند ( 2ج) من جدول
األعمال)
الجلسات العامة
1800-1500

()1

المنسقون الوطنيون
(البند  3من جدول األعمال)

مجاالت التنفيذ ذات
األولوية
(البند ( 4ب) من جدول
األعمال) (تابع)

الشراكات وإشراك
أصحاب المصلحة
(البند  5من جدول
األعمال) (تابع

الشراكات وإشراك
أصحاب المصلحة
(البند  5من جدول
األعمال)

موعد ومكان انعقاد
االجتماع العالمي الثاني
للمنسقين الوطنيين
(البند  7من جدول
األعمال)

حالة التنفيذ واألنشطة والتمويل
(البند ( 4أ) من جدول
األعمال)

مسائل أخرى
(البند  8من جدول
األعمال)

مجاالت التنفيذ ذات األولوية
(البند ( 4ب) من جدول
األعمال)

اعتماد نتائج االجتماع
(البند  9من جدول
األعمال)
اختتام االجتماع
(البند  10من جدول
األعمال)

( )1جميع المواعيد بتوقيت نيروبي (التوقيت العالمي المنسق .)3 +
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المرفق الثاني
قائمة الوثائق
بند جدول األعمال

عنوان الوثيقة

رمز الوثيقة

( 2ب)

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

( 2ج)

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1/Add.2

جدول األعمال المشروح لالجتماع العالمي األول المستأنف
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المنسقون الوطنيون

(4أ)

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2/Rev.1

حالة التنفيذ واألنشطة والتمويل

( 4ب)

UNEP/Env.Law/ MTV5/GNFP.1/4/Rev.1

مجاالت التنفيذ ذات األولوية
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جدول األعمال

الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة

_______________
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