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  البرنامج الخامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه 
اإلنجاز من   الخامس(:  )برنامج مونتيفيديو  الدوري 

 أجل البشر والكوكب 
 االجتماع العالمي األول للمنسقين الوطنيين 

 *2022حزيران/يونيه  9-6نيروبي، 
 **من جدول األعمال 5البند 

 الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة 

 الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة

 مقدمة  - أوالا 
جمعية   -1 قرارها  اعتمدت  في  للبيئة،  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  للبيئة  المتحدة  المؤرخ   4/20األمم 

 (1)الخامس(  مونتيفيديو، البرنامج الخامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري )برنامج  2019آذار/مارس   28
في تعزيز تطوير وتنفيذ سيادة القانون البيئي، وتعزيز القدرات ذات الصلة على المستوى  هذا البرنامجوتتمثل رؤية 

 . 2030الوطني والمساهمة في الُبعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 

برنامج   -2 ُصلب  في  المصلحة  أصحاب  وإشراك  الشراكات  وعملا مونتيفيديو  وتأتي   4لفقرة  با   الخامس. 
التعاون وتعزيز الشراكات في مجال القانون البيئي في جميع أركان منظومة األمم   عم البرنامجيد البرنامج،)ه( من 

يتم    5تنص الفقرة  باإلضافة إلى ذلك،  . و ة ومع الكيانات األخرى ذات الصلةالمتحد )ج( من البرنامج على أن 
أصح  مع  بالشراكة  أو  بالتنسيق  أو  بالتعاون  وتنفيذهما  وأنشطته  البرنامج  حسب تطوير  المعنيين،  المصلحة  اب 

أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة، التي  على أن تعزز ‘6’)أ(  6وتنص الفقرة  .االقتضاء، لتعزيز مشاركة الجمهور
)د( على  6المشاركة النشطة ألصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ البرنامج، وتنص الفقرة  تعمل كأمانة للبرنامج،

المدني ذات الصلة والقطاع  أنه يجوز دعوة األكاديميين والخبراء البارزين في مجال القانون البيئي ومنظمات المجتمع  
 .ون مجدياا لمساعدة في آلية تنفيذ البرنامج، حسب االقتضاء وحسب ما يكالخاص إلى ا

والتمويل   -3 واألنشطة  التنفيذ  حالة  عن  األمانة  تقرير  من  المحدثة  النسخة  في  الوارد  النحو  وعلى 
(UNEP/Env.Law/MTV5.GNFP/1/2/Rev.1)  لدعم أنشطة  بعدة  البرنامج،  منذ اعتماد  ، اضطلعت األمانة، 

ن ’’النهوض بسيادة القانون البيئي  وتعزيز الشراكات. وتضمنت هذه األنشطة عقد حوار مشترك بين الوكاالت بعنوا
؛ وإنشاء شبكة جديدة للموظفين القانونيين 2019تشرين الثاني/نوفمبر  28إلى  26معاا‘‘، في جنيف في الفترة من 

 
 وجزء من المقرر   2021حزيران/يونيه    4إلى    2جزء عبر اإلنترنت ُعقد في الفترة من    –ُيعقد االجتماع العالمي األولي على جزأين      *

ُيعق بالحضـأن  الشخصـد  فـ ور  الفتــي  مـي  وي2022ه  ـران/يونيـحزي  9ى  ــ إل  6ن  ـرة  تقريـ.  الجـرد  عبـر  اإلنتـزء  فـر  الوثيقـرنت  ة ــي 
UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/6 . 

**  UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1 . 
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؛  2022و  2021و  2020للبرنامج؛ وتقديم إحاطات ثنائية عن البرنامج لمختلف أصحاب المصلحة في األعوام  
متحدة للبيئة للمساعدة القانونية والبيئية التي زودت أصحاب المصلحة بمعلومات عن وإطلق منصة برنامج األمم ال

البرنامج، من بين أدوار أخرى؛ وإطلق مبادرة ’’شريك البرنامج‘‘، التي ُدعي من خللها أصحاب المصلحة من 
 ة في تنفيذ البرنامج. جميع المجموعات ذات الصلة المدرجة في نص البرنامج إلى التعبير عن اهتمامهم بالمشارك

إلى   2وأثناء الجزء عبر اإلنترنت من االجتماع العالمي األولي للمنسقين الوطنيين، المعقود في الفترة من  -4
، ُدعي المنسقون الوطنيون إلى تقديم تعليقات أولية بشأن كيفية تطوير الشراكات وتسخيرها 2021حزيران/يونيه   4

الشراكات من أجل التنفيذ الناجح للبرنامج. وعقب تلك المناقشات، أعدت األمانة    لتنفيذ البرنامج. وشددوا على أهمية
المقرر أن ُيعقد في الفترة    الذي من  وثيقة عمل بشأن الشراكات من المقرر أن ُينظر فيها خلل الجزء الشخصي،

 .2022حزيران/يونيه  9إلى  6من 

ويتمثل الغرض من وثيقة العمل بشأن الشراكات في تقديم مجموعة من األسئلة اإلرشادية لمساعدة المنسقين   -5
’’الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة‘‘،   (2)من جدول األعمال،  5الوطنيين وأصحاب المصلحة في نظرهم في البند  

ة عند وضع استراتيجية لتعزيز الشراكات في تنفيذ خلل االجتماع الُمستأنف. وستستفيد األمانة من المدخلت الوارد
 الخامس، على أن تُقدم إلى اللجنة التوجيهية لتنفيذها في الوقت المناسب. مونتيفيديوبرنامج 

 أسئلة إرشادية -اا ثاني 
آرائهم    لتبادمن جدول األعمال، ُيدعى المنسقون الوطنيون وأصحاب المصلحة إلى    5عند النظر في البند   -6

 البرنامج، مع التركيز على األسئلة التالية: ذ ـــترتيبات إقامة الشراكات وإشراك أصحاب المصلحة من أجل تنفيبشأن 

 المصلحة؟  ما هي األهداف الرئيسية الستراتيجية الشراكة وإشراك أصحاب (أ)

 ما هي المبادئ التي ينبغي مراعاتها عن وضع استراتيجية شراكة في إطار البرنامج؟  (ب)

 ما هي العناصر التي ينبغي إدراجها في استراتيجية الشراكة في إطار البرنامج؟  (ج)

ينبغي ربط المجاالت ذات األولوية لتنفيذ البرنامج بتطوير استراتيجية للشراكات   إلى أي مدى (د)
 ب المصلحة؟ وإشراك أصحا 

  ةاستراتيجيما هي الممارسات الجيدة للمشاركة في الشراكات التي يمكن االسترشاد بها في وضع   (ه)
 ؟ شراكة في إطار البرنامج

 _________ 
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