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مقدمة

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 
0202 . ويستند 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

يشـــجع برامنج مونتيفيديو اخالمس وضع وتنفيذ ســـيادة 2. 
القانـــون البيئـــي، ويعزز القدرات ذات الصلة يفُ  البلدان 

ويســـهم يف البعد البيئي خلطة عام 2030.

فادهلأا

ســـيهدف برامنج مونتيفيديو اخالمس إىل:	. 

دعـــم وضع ترشيعات وأطر قانونيـــة بيئية مالئمة وفعالة عىل أ. 
مجيع املســـتويت لتناول املسائل البيئية؛

تعزيـــز التنفيذ الفعال للقانون البيئي عىل املســـتوى الوطني؛	. 

دعـــم تعزيز بناء القدرات لزيـــدة فعالية القانون البيئي 	. 
جلميـــع أصحا	 املصلحة عىل مجيع املســـتويت؛

دعـــم احلكومات الوطنية، بناء عـــىل طلبها، يف وضع وتنفيذ د. 
ســـيادة القانون البيئي، مبا يتســـق مع املقرر 9/27 الصادر 

عـــن جملس إدارة برامنـــج اأملم املتحدة للبيئة؛

تعزيـــز دور القانون البيئي يف ســـياق اإلدارة البيئية الفعالة؛	. 

تعزيز اســـتجابة برامنج مونتفيديو وفعاليته.و. 

الرستاتيجية األنشطة 

لتحقيـــق األهداف املذكورة أعالـــه، رسيكز برامنج مونتيفيديو 	. 
اخالمس عىل األنشـــطة االرستاتيجية التالية:

توفـــري التوجيـــه العميل واألدوات والنهج املبتكرة و أ. 
املـــوارد، مبا يف ذلك النـــامذ	 و الُ  نهج القانونية الفعالة، 

وكذلك أفضل املامرســـات واملؤرشات النموذجية للبلدان 
مـــن أجل وضع وتنفيذ القانون البيئي عىل حنو فعال وشـــامل 

بطريقة تتســـق مع املقرر 9/72 الصادر عن جملس إدارة 
برامنـــج اأملم املتحدة للبيئة؛

تطوير وتشـــجيع تبـــادل املعلومات والبياانت فيام بني 	. 
أصحـــا	 املصلحة القانونيني املشـــاركني يف وضع وتنفيذ 

البيئي؛ القانون 

تعزيز املشـــاركة العامـــة والوصول إىل املعلومات والوصول 	. 
إىل العدالة يف املســـائل البيئية؛

تعزيـــز االعرتاف ابلعالقة الداعمـــة و املتبادلة بني القانون د. 
البيئي والركائـــز الثالث مليثاق اأملم املتحدة؛

دعـــم التعاون و تعزيز الـــرشاكات يف جامل القانون البيئي 	. 
يف مجيع أقســـام منظومـــة اأملم املتحدة ومع الكياانت 

األخـــرى ذات الصلة، مبـــا يف ذلك منظامت اجملتمع 
املدين؛

تشـــجيع و تيرسي التثقيف بشـــأن القانون البيئي، هبدف و. 
متكنـــي الناس واجملتمعـــات احمللية وتعزيز القدرة 

املؤسســـية للبلدان عىل تناول املســـائل البيئية؛
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دعـــم مبادرات التوعيـــة ابلقانون البيئي عىل خمتلف ز. 
املستويت؛

تشـــجيع البحو ث، مبا يف ذلك الدراســـات والتقارير، بشأن 	. 
املســـائل البيئية الناشـــئة والعالقة بني القانون البيئي 

واجمالالـــت القانونية األخرى ذات الصلة؛

تعزيز التدريب يف جامل القانون البيئي، ال ســـيام 	. 
للمهنينـــي القانونيني مثـــل القضاة واملدعني العامني 

وغريهـــم من موظفي اإلنفاذ.

املبادئ التوجيهية للتنفيذ

من شـــأن تنفيذ برنامج مونتيفيديو الخامس وأنشـــطته أن:	. 

يســـتجيب الحتياجات وأولويات البلدان؛أ. 

يكـــون قابالً للتحقيق ومحـــدداً بوضو	 وقابالً للقياس وميكن 	. 
التحقق منه وموجهـــاً نحو تحقيق النتائج؛

يوضـــع وينفذ بالتعاون مـــع أصحا	 املصلحة املعنيني أو 	. 
بالتنســـيق معهم أو يف رشاكة معهم، حســـب االقتضاء، ويعزز 

العامة؛ املشاركة 

يعـــزز أوجه التـــآزر والتكامل ويتجنب االزدوا	 مع املبادرات د. 
واألنشـــطة األخرى يف مجال القانون البيئي؛

يكون قامئاً عىل العلوم وأفضل املامرســـات والبيانات املتاحة؛	. 

يكون متســـقاً مع البُعد البيئي لخطة التنمية املســـتدامة و. 
لعـــام 02	0 والقـــرارات واملقررات ذات الصلة الصادرة عن 

جمعيـــة األمم املتحـــدة للبيئة، ويويل كذلك االعتبار الواجب 
لألولويات املحـــددة وطنياً والقرارات واملقررات ذات الصلة 

الصـــادرة عن هيئـــات األمم املتحدة األخرى والعمليات 
البيئيـــة األخـــرى املتعددة األطراف، مبا يف ذلك العمليات 

اإلقليمية؛

يعزز املســـاواة بني الجنســـني واملشاركة النشطة للشبا	، ز. 
فضـــالً عن اإلنصـــاف بني أفراد كل جيل وفيام بني األجيال؛

يعـــزز تطبيق التقييامت البيئية من أجل اإلدارة املســـتدامة 	. 
واســـتخدام املوارد الطبيعية وحامية البيئة.

الرتتيبات املؤسسية والرصد

ستشـــمل الرتتيبات املؤسســـية والرصد لربنامج مونتيفيديو 	. 
الخامس ما ييل:

ســـيعمل برنامج األمم املتحـــدة للبيئة، يف إطار واليته الحالية أ. 
ويف حـــدود املوارد املتاحة، كأمانـــة برنامج مونتيفيديو 

الخامـــس ويؤدي املهام التالية:

تنفيذ األنشـــطة يف إطار برنامج مونتفيديو واملســـاهمة يف 1	1 
تحقيـــق رؤية وأهداف برنامـــج مونتفيديو بتوجيه من الدول 

األعضـــاء من خالل جهة االتصال الوطنية.

التعـــاون يف تنفيـــذ الربنامج مع الدول األعضاء، من خالل 121 
جهـــات االتصال الوطنية لربنامج مونتيفيديو، واالســـتجابة لها 

والتواصل معها عـــن كثب واتّباع توجيهاتها.

تنظيم وتيســـر اجتامعات جهـــات االتصال الوطنية واللجنة 1	1 
التوجيهية يف إطـــار برنامج مونتيفيديو.

تشـــجيع تبادل املعلومات والخربات وأفضل املامرســـات، فضالً 1	1 
عـــن بناء القدرات، مبـــا يف ذلك بني جهات االتصال الوطنية 

مونتيفيديو. لربنامج 

إعـــداد التقاريـــر املرحلية والتقارير األخرى ذات الصلة من 1	1 
أجـــل تنفيذ برنامـــج مونتيفيديو عىل نحو فعال؛

رعاية املشـــاركة النشـــطة ألصحا	 املصلحة املعنيني يف تنفيذ 1	1 
مونتيفيديو. برنامج 
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التعاون، حســـب االقتضاء، مع أمانات االتفاقات البيئية 171 
املتعددة األطـــراف لضامن الدعم املتبادل للجهود.

رصد تنفيـــذ برنامج مونتيفيديو.1'1 

تحديـــث القامئة الحاليـــة لجهات االتصال الوطنية لربنامج 191 
مونتفيديو، واألنشـــطة واملشـــاريع وطلبات الدعم املقدمة 

مـــن الدول األعضاء يف إطار الربنامج.

إعـــداد تقارير عن تنفيذ برنامج مونتفيديو وأنشـــطته ومتويله 1	10 
كل سنتني.

الســـعي إىل الحصول عىل متويل مناســـب لتنفيذ األنشطة يف 1		1 
إطار برنامج مونتيفيديو والنظر يف إنشـــاء صندوق اســـتئامين 
إلدارة األموال املخصصة له، حســـب االقتضاء، وفقاً للقرارات 

ذات الصلـــة لجمعيـــة البيئة، مبا يف ذلك من خالل مصادر 
التمويل األخرى مثل املســـاهامت الطوعية من الحكومات 

والقطاع الخاص واملؤسســـات واملنظامت األخرى.

ضامن قابلية القياس واملســـاءلة والشـــفافية واإلدارة املوجهة 1	12 
نحـــو تحقيق النتائج لألمـــوال املخصصة لربنامج مونتفيديو، 

حســـب االقتضاء، وإبالغ جهات االتصال الوطنية.

جهات االتصال الوطنية: عمالً بقرار جمعية البيئة 91/2، 	.   
تُدعـــى الحكومات إىل تعيـــني جهات اتصال وطنية لربنامج 

مونتيفيديـــو. ويفضـــل أن تكون جهات االتصال الوطنية 
مـــن كبار املســـؤولني الحكوميني الخرباء يف القانون البيئي. 

وســـتقوم جهات االتصال مبا ييل:

تحديـــد املجاالت ذات األولوية لتنفيـــذ برنامج مونتيفيديو 1	1 
الخامس؛

التعـــاون مع األمانة وتوجيهها يف تنفيـــذ برنامج مونتيفيديو 121 
الخامس؛

اســـتعراض برنامج مونتفيديو الخامس، حســـب االقتضاء، 1	1 
مبـــا يف ذلك التقارير املرحلية التي تعدها األمانة، وتشـــجيع 

تنفيـــذه، بدعم من األمانة؛

تزويـــد األمانة بالبيانـــات الوطنية املتاحة يف مجال وضع 1	1 
وتنفيـــذ القانون البيئـــي لالضطالع مبهامها وتحديد 

االحتياجات واألولويات عىل جميع املســـتويات ذات الصلة؛

دعم الجهود الرامية إىل التواصل والتعاون بني املســـؤولني 1	1 
الحكوميني اآلخرين وأصحا	 املصلحة الرئيســـيني عىل 

جميع املســـتويات املالمئة لتنفيذ األنشـــطة يف إطار برنامج 
مونتيفيديو؛

املشـــاركة يف االجتامعات العاملية التي تعقد كل ســـنتني 1	1 
واالجتامعـــات األخـــرى ذات الصلة لجهات االتصال الوطنية، 

والتي ســـتُعقد وجهاً لوجه أو عن بعد، حســـب االقتضاء؛

تقديم املشـــورة االســـرتاتيجية واإلرشادات والتوجيه إىل األمانة 171 
يف تنفيـــذ برنامج مونتفيديو؛

املســـاهمة يف تحفيز العمل لتناول املســـائل البيئية الناشئة 1'1 
من خالل القانون.

اللجنـــة التوجيهية للتنفيذ: ســـتقوم جهات االتصال الوطنية 	. 
لربنامـــج مونتفيديو، يف االجتامعـــات العاملية، بتعيني لجنة 

توجيهيـــة للتنفيذ تتألف مـــن ممثلنَي إىل ثالثة ممثلني 
مرشـــحني من كل إقليم من أقاليم األمم املتحدة، وعىل نحو 
يكفل التوازن بني الجنســـني إىل أقىص حد ممكن. وســـتعمل 

اللجنـــة التوجيهية للتنفيـــذ مع األمانة يف تنفيذ برنامج 
مونتفيديـــو، اســـتناداً إىل التوصيات والتوجيه العام الصادر 
عـــن اجتامعات جهات االتصال الوطنية. وســـتعمل اللجنة 

التوجيهيـــة للتنفيذ أيضاً مـــع األمانة وجهات االتصال الوطنية 
األخرى للتحضـــر الجتامعات جهات االتصال الوطنية. 

وســـتضع األمانة مرشوع طرائق عمـــل اللجنة التوجيهية 
للتنفيـــذ لعرضـــه يف االجتامع العاملي األول للنظر فيه 

واعتامده.

املســـاعدة يف التنفيذ: ميكن دعوة األكادمييني والخرباء د. 
البارزيـــن يف مجال القانـــون البيئي، ومنظامت املجتمع املدين 

ذات الصلـــة والقطاع الخاص للمســـاعدة يف آلية تنفيذ برنامج 
مونتيفيديو الخامس، حســـب االقتضاء واإلمكان.

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع الشبيك لربنامج األمم 

 املتحدة للبيئة <<
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