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مقدمة

األنشطة الرستاتيجية
4.لتحقيــق األهداف املذكورة أعالــه ،رسيكز برامنج مونتيفيديو
اخالمس عىل األنشــطة االرستاتيجية التالية:
.أتوفــري التوجيــه العميل واألدوات والنهج املبتكرة و
املــوارد ،مبا يف ذلك النــاذج و ال ُ نهج القانونية الفعالة،
وكذلك أفضل املامرســات واملؤرشات النموذجية للبلدان
مــن أجل وضع وتنفيذ القانون البيئي عىل حنو فعال وشــامل
بطريقة تتســق مع املقرر  9/72الصادر عن جملس إدارة
برامنــج اأملم املتحدة للبيئة؛
.بتطوير وتشــجيع تبــادل املعلومات والبياانت فيام بني
أصحــاب املصلحة القانونيني املشــاركني يف وضع وتنفيذ
القانون البيئي؛
.جتعزيز املشــاركة العامــة والوصول إىل املعلومات والوصول
إىل العدالة يف املســائل البيئية؛
.دتعزيــز االعرتاف ابلعالقة الداعمــة و املتبادلة بني القانون
البيئي والركائــز الثالث مليثاق اأملم املتحدة؛
.هدعــم التعاون و تعزيز الـراكات يف جامل القانون البيئي
يف مجيع أقســام منظومــة اأملم املتحدة ومع الكياانت
األخــرى ذات الصلة ،مبــا يف ذلك منظامت اجملتمع
املدين؛
.وتشــجيع و تيرسي التثقيف بشــأن القانون البيئي ،هبدف
متكنــي الناس واجملتمعــات احمللية وتعزيز القدرة
املؤسســية للبلدان عىل تناول املســائل البيئية؛

1.إن برامنج مونتفيديو اخالمس لوضع القانون البيئي
واستعراضه دوريا (برامنج مونتيفيديو اخالمس) برامنج
ُ حكومي دويل مم ل ص توجيه عملية حتديد وتنفيذ
اإلجراءات ذات األولوية يف جامل القانون البيئي اليت
سيضطلع هبا برامنج اأملم املتحدة للبيئة ،ابلتعاون مع
اجلهات الفاعلة املعنية األخرى للعقد الذي يبدأ يف عام
 . 0202ويستند برامنج مونتيفيديو اخالمس إىل جناحات
برامج مونتيفيديو السابقة ويدعم برامنج اأملم املتحدة
للبيئة يف جامل القانون البيئي للوفاء بواليته األساسية
وحتقيق األهداف البيئية الواردة يف قرارات اأملم املتحدة،
وال سيام القرارات اليت اعتمدهتا مجعية اأملم املتحدة
للبيئة واليت تنعكس ،حسب االقتضاء ،يف االلتزامات
الواردة يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.

الرؤية
2.يشــجع برامنج مونتيفيديو اخالمس وضع وتنفيذ ســيادة
القانــون البيئــي ،ويعزز القدرات ذات الصلة يف ُ البلدان
ويســهم يف البعد البيئي خلطة عام .2030

فادهلأا
3.ســيهدف برامنج مونتيفيديو اخالمس إىل:
.أدعــم وضع ترشيعات وأطر قانونيــة بيئية مالئمة وفعالة عىل
مجيع املســتويت لتناول املسائل البيئية؛
.بتعزيــز التنفيذ الفعال للقانون البيئي عىل املســتوى الوطني؛
.جدعــم تعزيز بناء القدرات لزيــدة فعالية القانون البيئي
جلميــع أصحاب املصلحة عىل مجيع املســتويت؛
.ددعــم احلكومات الوطنية ،بناء عــى طلبها ،يف وضع وتنفيذ
ســيادة القانون البيئي ،مبا يتســق مع املقرر  9/27الصادر
عــن جملس إدارة برامنــج اأملم املتحدة للبيئة؛
.هتعزيــز دور القانون البيئي يف ســياق اإلدارة البيئية الفعالة؛
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.وتعزيز اســتجابة برامنج مونتفيديو وفعاليته.

الرتتيبات املؤسسية والرصد
6.ستشــمل الرتتيبات املؤسســية والرصد لربنامج مونتيفيديو
الخامس ما ييل:
.أســيعمل برنامج األمم املتحــدة للبيئة ،يف إطار واليته الحالية
ويف حــدود املوارد املتاحة ،كأمانــة برنامج مونتيفيديو
الخامــس ويؤدي املهام التالية:
	''1تنفيذ األنشــطة يف إطار برنامج مونتفيديو واملســاهمة يف
تحقيــق رؤية وأهداف برنامــج مونتفيديو بتوجيه من الدول
األعضــاء من خالل جهة االتصال الوطنية.
	''2التعــاون يف تنفيــذ الربنامج مع الدول األعضاء ،من خالل
جهــات االتصال الوطنية لربنامج مونتيفيديو ،واالســتجابة لها
والتواصل معها عــن كثب واتّباع توجيهاتها.
	''3تنظيم وتيســر اجتامعات جهــات االتصال الوطنية واللجنة
التوجيهية يف إطــار برنامج مونتيفيديو.
	''4تشــجيع تبادل املعلومات والخربات وأفضل املامرســات ،فضالً
عــن بناء القدرات ،مبــا يف ذلك بني جهات االتصال الوطنية
لربنامج مونتيفيديو.
	''5إعــداد التقاريــر املرحلية والتقارير األخرى ذات الصلة من
أجــل تنفيذ برنامــج مونتيفيديو عىل نحو فعال؛
	''6رعاية املشــاركة النشــطة ألصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ
برنامج مونتيفيديو.

.زدعــم مبادرات التوعيــة ابلقانون البيئي عىل خمتلف
املستويت؛
.حتشــجيع البحو ث ،مبا يف ذلك الدراســات والتقارير ،بشأن
املســائل البيئية الناشــئة والعالقة بني القانون البيئي
واجمالالــت القانونية األخرى ذات الصلة؛
.طتعزيز التدريب يف جامل القانون البيئي ،ال ســيام
للمهنينــي القانونيني مثــل القضاة واملدعني العامني
وغريهــم من موظفي اإلنفاذ.

املبادئ التوجيهية للتنفيذ
5.من شــأن تنفيذ برنامج مونتيفيديو الخامس وأنشــطته أن:
.أيســتجيب الحتياجات وأولويات البلدان؛
.بيكــون قابالً للتحقيق ومحــددا ً بوضوح وقابالً للقياس وميكن
التحقق منه وموجهـاً نحو تحقيق النتائج؛
.جيوضــع وينفذ بالتعاون مــع أصحاب املصلحة املعنيني أو
بالتنســيق معهم أو يف رشاكة معهم ،حســب االقتضاء ،ويعزز
املشاركة العامة؛
.ديعــزز أوجه التــآزر والتكامل ويتجنب االزدواج مع املبادرات
واألنشــطة األخرى يف مجال القانون البيئي؛
.هيكون قامئاً عىل العلوم وأفضل املامرســات والبيانات املتاحة؛
.ويكون متســقاً مع البُعد البيئي لخطة التنمية املســتدامة
لعــام  0302والقـرارات واملقررات ذات الصلة الصادرة عن
جمعيــة األمم املتحــدة للبيئة ،ويويل كذلك االعتبار الواجب
لألولويات املحــددة وطنياً والقرارات واملقررات ذات الصلة
الصــادرة عن هيئــات األمم املتحدة األخرى والعمليات
البيئيــة األخــرى املتعددة األطراف ،مبا يف ذلك العمليات
اإلقليمية؛
.زيعزز املســاواة بني الجنســن واملشاركة النشطة للشباب،
فضـ ًا عن اإلنصــاف بني أفراد كل جيل وفيام بني األجيال؛
.حيعــزز تطبيق التقييامت البيئية من أجل اإلدارة املســتدامة
واســتخدام املوارد الطبيعية وحامية البيئة.
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جميع املســتويات املالمئة لتنفيذ األنشــطة يف إطار برنامج
مونتيفيديو؛
	''6املشــاركة يف االجتامعات العاملية التي تعقد كل ســنتني
واالجتامعــات األخــرى ذات الصلة لجهات االتصال الوطنية،
والتي سـتُعقد وجهاً لوجه أو عن بعد ،حســب االقتضاء؛
	''7تقديم املشــورة االســراتيجية واإلرشادات والتوجيه إىل األمانة
يف تنفيــذ برنامج مونتفيديو؛
''8املســاهمة يف تحفيز العمل لتناول املســائل البيئية الناشئة
من خالل القانون.
.جاللجنــة التوجيهية للتنفيذ :ســتقوم جهات االتصال الوطنية
لربنامــج مونتفيديو ،يف االجتامعــات العاملية ،بتعيني لجنة
توجيهيــة للتنفيذ تتألف مــن ممثلَني إىل ثالثة ممثلني
مرشــحني من كل إقليم من أقاليم األمم املتحدة ،وعىل نحو
يكفل التوازن بني الجنســن إىل أقىص حد ممكن .وســتعمل
اللجنــة التوجيهية للتنفيــذ مع األمانة يف تنفيذ برنامج
مونتفيديــو ،اســتنادا ً إىل التوصيات والتوجيه العام الصادر
عــن اجتامعات جهات االتصال الوطنية .وســتعمل اللجنة
التوجيهيــة للتنفيذ أيضاً مــع األمانة وجهات االتصال الوطنية
األخرى للتحضــر الجتامعات جهات االتصال الوطنية.
وســتضع األمانة مرشوع طرائق عمــل اللجنة التوجيهية
للتنفيــذ لعرضــه يف االجتامع العاملي األول للنظر فيه
واعتامده.
.داملســاعدة يف التنفيذ :ميكن دعوة األكادمييني والخرباء
البارزيــن يف مجال القانــون البيئي ،ومنظامت املجتمع املدين
ذات الصلــة والقطاع الخاص للمســاعدة يف آلية تنفيذ برنامج
مونتيفيديو الخامس ،حســب االقتضاء واإلمكان.

	''7التعاون ،حســب االقتضاء ،مع أمانات االتفاقات البيئية
املتعددة األطـراف لضامن الدعم املتبادل للجهود.
''8رصد تنفيــذ برنامج مونتيفيديو.
	''9تحديــث القامئة الحاليــة لجهات االتصال الوطنية لربنامج
مونتفيديو ،واألنشــطة واملشــاريع وطلبات الدعم املقدمة
مــن الدول األعضاء يف إطار الربنامج.
	''10إعــداد تقارير عن تنفيذ برنامج مونتفيديو وأنشــطته ومتويله
كل سنتني.
	''11الســعي إىل الحصول عىل متويل مناســب لتنفيذ األنشطة يف
إطار برنامج مونتيفيديو والنظر يف إنشــاء صندوق اســتئامين
إلدارة األموال املخصصة له ،حســب االقتضاء ،وفقاً للقرارات
ذات الصلــة لجمعيــة البيئة ،مبا يف ذلك من خالل مصادر
التمويل األخرى مثل املســاهامت الطوعية من الحكومات
والقطاع الخاص واملؤسســات واملنظامت األخرى.
	''12ضامن قابلية القياس واملســاءلة والشــفافية واإلدارة املوجهة
نحــو تحقيق النتائج لألمــوال املخصصة لربنامج مونتفيديو،
حســب االقتضاء ،وإبالغ جهات االتصال الوطنية.
.ب جهات االتصال الوطنية :عمالً بقرار جمعية البيئة ،91/2
تُدعــى الحكومات إىل تعيــن جهات اتصال وطنية لربنامج
مونتيفيديــو .ويفضــل أن تكون جهات االتصال الوطنية
مــن كبار املســؤولني الحكوميني الخرباء يف القانون البيئي.
وســتقوم جهات االتصال مبا ييل:
	''1تحديــد املجاالت ذات األولوية لتنفيــذ برنامج مونتيفيديو
الخامس؛
	''2التعــاون مع األمانة وتوجيهها يف تنفيــذ برنامج مونتيفيديو
الخامس؛

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع الشبيك لربنامج األمم
املتحدة للبيئة >>
https://bit.ly/3bZoa8N

unep-montevideo@un.org
+254 (0)2076 24507

	''3اســتعراض برنامج مونتفيديو الخامس ،حســب االقتضاء،
مبــا يف ذلك التقارير املرحلية التي تعدها األمانة ،وتشــجيع
تنفيــذه ،بدعم من األمانة؛
	''4تزويــد األمانة بالبيانــات الوطنية املتاحة يف مجال وضع
وتنفيــذ القانون البيئــي لالضطالع مبهامها وتحديد
االحتياجات واألولويات عىل جميع املســتويات ذات الصلة؛
	''5دعم الجهود الرامية إىل التواصل والتعاون بني املســؤولني
الحكوميني اآلخرين وأصحاب املصلحة الرئيســيني عىل

