
		 	 برنامج	مونتيفيديو	بشأن	
القانون	البيئي: 	 	 	 	

تعد القوانين والمؤسسات البيئية القوية عنصرًا أساسيًا لتحقيق 
أي هدف أو سياسة أو التزام بيئي، بما في ذلك أهداف التنمية 

المستدامة.

عقد من العمل بشأن القانون البيئي



ما	هو	برنامج	
مونتيفيديو	بشأن	
القانون	البيئي؟

كيف	يعمل	
برنامج	

مونتيفيديو	
بشأن	القانون	

البيئي؟

برنامج مونتيفيديو الخامس لتطوير القانون البيئي 
واستعراضه الدوري )برنامج مونتيفيديو بشأن 

القانون البيئي( هو برنامج عالمي لدعم تطوير 
وتنفيذ القانون البيئي على المستويين الدولي 

والوطني.

واعتمدت جمعية األمم المتحدة 
للبيئة البرنامج في عام 2019 

وسيستمر لمدة عقد كامل حتى 
31 ديسمبر/كانون األول 2029.

سيضطلع	برنامج	مونتيفيديو	الخامس	بما	
يلي:

دعم تطوير تشريعات بيئية وأطر قانونية  	
مالئمة وفعالة على جميع المستويات لمعالجة 

القضايا البيئية؛
تعزيز التنفيذ الفعال للقانون البيئي على  	

المستوى الوطني؛
دعم تعزيز بناء القدرات لزيادة فعالية القانون  	

البيئي لجميع أصحاب المصلحة وعلى جميع 
المستويات؛

دعم الحكومات الوطنية، بناء على طلبها،  	
في تطوير وتنفيذ سيادة القانون البيئي؛ و

تعزيز دور القانون البيئي في سياق اإلدارة  	
البيئية.

يقوم برنامج األمم المتحدة للبيئة بتنفيذ البرنامج 
بالشراكة مع جهات االتصال الوطنية، ولجنة 

توجيهية للتنفيذ، وشركاء وأصحاب مصلحة آخرين. 
وسيكون التنفيذ وفقا لألنشطة الموضوعية 
واالستراتيجية والمبادئ التوجيهية للتنفيذ 

المنصوص عليها في البرنامج.

ويتمثل المبدأ التوجيهي للبرنامج في تنفيذ 
األنشطة من خالل الشراكات، بما في ذلك مع 

كيانات األمم المتحدة األخرى، واالتفاقات البيئية 
المتعددة األطراف، والمجتمع المدني، والقطاع 
الخاص، واألكاديميين ذوي الخبرة في القانون 

البيئي.
1



2

ما	هي	
جهات	
االتصال	

الوطنية	وما	
هو	دورها؟

جهات االتصال الوطنية هي جهات فاعلة رئيسية في 
تنفيذ برنامج مونتيفيديو بشأن القانون البيئي وتحقيق 

نجاحه. وُتدعى كل دولة عضو إلى تعيين جهة اتصال 
وطنية، عماًل بقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة 19/2. 

وُيفضل أن تكون جهات االتصال الوطنية من كبار 
المسؤولين الحكوميين من ذوي الخبرة في مجال القانون 

البيئي. وستضطلع جهات االتصال بما يلي:
تحديد المجاالت ذات األولوية لتنفيذ برنامج مونتيفيديو  	

بشأن القانون البيئي؛
التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وتوجيهه في  	

تنفيذ برنامج مونتيفيديو بشأن القانون البيئي؛
استعراض برنامج مونتيفيديو بشأن القانون البيئي،  	

حسب االقتضاء، بما في ذلك التقارير المرحلية التي 
يعدها برنامج األمم المتحدة للبيئة، وتعزيز تنفيذها، بدعم 

من برنامج األمم المتحدة للبيئة؛
تزويد برنامج األمم المتحدة للبيئة بالبيانات الوطنية  	

المتاحة في مجال تطوير القانون البيئي وتنفيذه للوفاء 

بمهامه وتحديد االحتياجات واألولويات على جميع 
المستويات ذات الصلة؛

دعم الجهود المبذولة لالتصال والتعاون بين  	
المسؤولين الحكوميين اآلخرين وأصحاب المصلحة 

الرئيسيين على جميع المستويات ذات الصلة المناسبة 
لتنفيذ األنشطة في إطار برنامج مونتيفيديو بشأن 

القانون البيئي؛
المشاركة في االجتماعات العالمية واالجتماعات  	

األخرى ذات الصلة التي تعقدها جهات االتصال الوطنية 
مرة كل سنتين، والتي ستعقد وجهًا لوجه أو عن بعد، 

حسب االقتضاء؛
تقديم المشورة واإلرشاد والتوجيه االستراتيجي  	

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في تنفيذ برنامج 
مونتيفيديو بشأن القانون البيئي؛ و

المساهمة في تحفيز العمل لمعالجة القضايا البيئية  	
الناشئة من خالل القانون.

ما	هي	منصة	المساعدة	
القانونية	والبيئية	لبرنامج	

األمم	المتحدة	للبيئة؟

إن منصة المساعدة القانونية والبيئية لبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة هي العمود الفقري 

الرقمي للبرنامج. فالمنصة تقوم بمهام كمركز 
تبادل المعلومات لطلب الدعم في إطار البرنامج، 
وكمركز معارف لجميع المعلومات ذات الصلة عن 

القانون البيئي، وكموجزات ُقطرية.



كيف	يمكن	
لبلد	ما	
الحصول	
على	دعم؟

يمكن للبلدان طلب الحصول على الدعم 
عبر اإلنترنت على الموقع الشبكي لمنصة 

المساعدة القانونية والبيئية لبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة أو إرسال رسالة إلكترونية 

 .unep-montevideo@un.org إلى:  إلى
وسيتم فحص الطلبات مقابل أهداف 

ومتطلبات البرنامج وسيتم تقييمها بالتشاور 
مع اللجنة التوجيهية للتنفيذ. ويخضع الدعم 

لتوافر الموارد في إطار البرنامج.

أين	يمكنني	
العثور	على	
مزيد	من	

المعلومات؟
unep-montevideo@un.org

يمكن	العثور	على	مزيد	من	المعلومات	
على	الموقع	الشبكي	لبرنامج	األمم	

المتحدة	للبيئة
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