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جمعية األمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

 األمم المتحدة للبيئة

 

التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

استعراض منتصف المدة للبرنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دوريًا )برنامج  -2/91
 مونتيفيديو الرابع(

 ،إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة
، الذي اعتمده رللس اإلدارة يف القانون البيئي واستعراضو دورياً  لوضعإىل الربنامج الرابع  إذ تشري

)أوالً( بوصفو اسرتاتيجية شاملة جملتمع القانون الدويل وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة من أجل  32/11مقرره 
ستعراض منتصف ادلدة ادلنصوص ، وا3212صياغة األنشطة يف رلال القانون البيئي للعقد الذي يبدأ يف عام 

 ،ادلقررعليو يف ذلك 
من  الصادر عن رللس اإلدارة بشأن تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون 32/9إىل ادلقرر  وإذ تشري أيضاً 

ادلبادئ التوجيهية بشأن وضع ألف ادلتعلق ب 11/2-، وإىل مقرر رللس اإلدارة د.اأجل حتقيق االستدامة البيئية
، وإىل الوطنية ادلتعلقة باحلصول على ادلعلومات وادلشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئيةالتشريعات 

 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، 12ادلتعلق بتنفيذ ادلبدأ  1/12قرار مجعية البيئة 
وميني اخلرباء يف العمل ادلضطلع بو من جانب اجتماع كبار ادلسؤولني احلك وإذ تالحظ مع التقدير

يف عقود دوري، ادلالالقانون البيئي بشأن استعراض منتصف ادلدة للربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضو 
بني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ، وادلبادرة ادلشرتكة 3212أيلول/سبتمرب  11إىل  2ة من مونتفيديو يف الفرت 

اليت تبذذلا  هودسياق اجليف للتدريب والبحث، ادلتخذة ومعهد األمم ادلتحدة  ،وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي
، ‘‘ريو إعالنمن  12ادلبدأ  إعمال’’ادلعنون دليل الوضع ، ومنها 12تعزيز تنفيذ ادلبدأ  ادلنظمات من أجل ىذه

 ،ادلبذولة يف ىذا الصدداألخرى عن اجلهود  فضالً 
، باإلضافة إىل بأن مواصلة تنفيذ الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضو دورياً  وإذ تسلم

سيما خطة  معاجلة ادلسائل ادلستجدة، ينبغي أن يتم يف ظل التطورات األخرية للنهوض بالتنمية ادلستدامة، وال
مل ذلك االتفاقات البيئية ادلتعددة تطور القانون البيئي الدويل، ويش واستمرار 3222التنمية ادلستدامة لعام 
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مم ادلتحدة عن القرارات وادلقررات ذات الصلة الصادرة عن مجعية األ ، فضالً 3212عام  منذ ادلربمة األطراف
 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، للبيئة ورللس إدارة

احلكومات واخلرباء اليت تضطلع هبا  - األنشطة ادلنفذة يف رلال القانون البيئي ى ضرورةعل وإذ تشدد
من أجل  -للبيئة  القانونيون واألكادمييون ومنظمات األمم ادلتحدة ادلعنية، مبا يف ذلك برنامج األمم ادلتحدة

 ،ىداف التنمية ادلستدامة وغاياهتاادلسامهة يف حتقيق أ
 (1)،يف تقرير ادلدير التنفيذي نظرىاوبعد 

الدول األعضاء إىل تعيني جهات اتصال وطنية لتبادل ادلعلومات وبناء القدرات من  تدعو -1
أجل العمل ادلشرتك مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وتوفري التوجيو لو يف تعزيز تطبيق برنامج تطوير القانون البيئي 

 واستعراضو دورياً، ولرصد وتقييم تنفيذ ذلك الربنامج؛
 1التنفيذي، بالتنسيق الوثيق مع جهات االتصال الوطنية ادلعينة يف الفقرة إىل ادلدير  تطلب -3
 بتوافر ادلوارد، ما يلي: أعاله، ورىناً 

اإلجراءات ذات األولوية فيما يتعلق بالقانون البيئي خالل الفرتة ادلتبقية من  أن حيدد )أ(
عم تنفيذ البعد البيئي من خطة التنمية ادلستدامة الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضو دورياً، هبدف د

، مبا يتسق مع األىداف البيئية، والفوائد ادلرتتبة على الصحة العامة، مثل تلك ادلتعلقة بنوعية اذلواء، 3222لعام 
 واليت مت حتديدىا يف قرارات مجعية األمم ادلتحدة وقرارات ومقررات رللس اإلدارة الصادرة مؤخراً، مع مراعاة

التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اجتماع كبار ادلسؤولني احلكوميني اخلرباء يف القانون البيئي بشأن استعراض 
 منتصف ادلدة للربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضو دورياً؛

التوجيهات للدول األعضاء من أجل إنشاء األطر التشريعية وأطر التنفيذ واإلنفاذ  أن يضع )ب(
بشأن تعزيز العدالة واحلوكمة والقانون من  32/9اليت تتسم بالفعالية، على حنو يتسق مع مقرر رللس اإلدارة 

من إعالن ريو بشأن  12تنفيذ ادلبدأ ادلتعلق ب 1/12األمم ادلتحدة للبيئة مجعية قرار و ، أجل االستدامة البيئية
 ؛، حسب االقتضاءالبيئة والتنمية

تقييمًا لتنفيذ وفعالية وأثر الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضو ‘ 1’أن يعد  )ج(
مقرتحات بشأن العمل الذي يقوم بو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف رلال القانون البيئي لفرتة زلددة ‘ 3’دورياً، و

الربنامج الرابع لتطوير القانون لجهات الفاعلة ادلعنية اليت تقوم بتنفيذ لرصة أن يتيح ف؛ و 3232تبدأ يف عام 
لكي تقدم تعليقاهتا  البيئي واستعراضو دورياً، مبا يف ذلك اجملموعات الرئيسية واجلهات ادلعنية صاحبة ادلصلحة،

مجعية األمم ادلتحدة للبيئة  لكي تنظر فيها التقييم وادلقرتحات وأن يقدم بشأن التقييم وادلقرتحات ادلذكورة آنفاً،
 .3219ليت تعقد قبل هناية عام ايف دورهتا 

 اجللسة العامة السادسة
 3216أيار/مايو  32
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