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*من جدول األعمال ادلؤقت 5 البند
 

 العامة قضايا السياسات

 تنفيذ المقررات التي اتخذها مجلس اإلدارة في الدورات السابقة

القانون البيئي واستعراضه الدوري )برنامج  لتطويرعملية الستعراض منتصف المدة للبرنامج الرابع 
 تعزيزالصادر عن مجلس اإلدارة بشأن  72/9نفيذ المقرر والتطورات في ت ،مونتفيديو الرابع(

 تحقيق االستدامة البيئيةمن أجل العدالة والحوكمة والقانون 

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
يقدم ىذا التقرير معلومات عن العملية اليت تشمل ادلنظومة بأكملها الستعراض منتصف ادلدة 

)برنامج مونتفيديو الرابع( اليت جتري إعماالً واستعراضو الدوري ن البيئي القانو  لتطويرادلتعمق للربنامج الرابع 
شباط/فرباير  31)أوالً( الصادر عن رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة )برنامج البيئة( يف  35/00للمقرر 
بشأن  37/9ة ، ضمن مجلة أمور، تقريرًا عن تنفيذ مقرر رللس اإلدار ، وىي العملية اليت سوف تشمل3119

 حتقيق االستدامة البيئية.من أجل العدالة واحلوكمة والقانون  تعزيز
 

                                                      
* UNEP/EA.1/1. 
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 معلومات أساسية -أواًل 
وحىت  0983إنشاء برنامج البيئة، أحد رلاالت العمل الرئيسية، فمنذ عام  ذالقانون البيئي، من كان - 0

خالل سلسلة من برامج السنوات العشرة  القانون البيئي وتتسق من برنامج البيئة بشأن اآلن، تنظم أنشطة
وادلعروف على نطاق واسع باسم  ،القانون البيئي واستعراضو الدوري لتطويراعتمدىا رللس إدارة برنامج البيئة، 

 (1).يالربنامج البيئي واستعراضو الدور  لتطويربرنامج مونتفيديو 
قانون بيئي حيول السياسات  تطويرصوب ويل وكان برنامج مونتفيديو وسيلة يف توجيو جهود اجملتمع الد - 3

ادلعتمدة على العلم إىل قواعد ومعايري سلوك موجهة حنو العمل. وقد وضعت تصورات عدد من االتفاقات 
وجرى التفاوض بشأهنا حتت إشراف برنامج البيئة. وقد  ،البيئية ادلتعددة األطراف يف إطار برنامج مونتفيديو

، وإعالن 30وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  30ة يف جدول أعمال القرن اعًتف بوالية برنامج البيئ
 لبيئة وإعالن مالو الوزاري ضمن مجلة أمور.انريويب بشأن دور ووالية برنامج 

 35/00وقد اعتمد رللس إدارة برنامج البيئة الربنامج الرابع احلايل، برنامج مونتفيديو الرابع، يف ادلقرر  - 2
باعتباره اسًتاتيجية عريضة لدوائر القانون البيئي وبرنامج البيئة لدى  3119( الصادر يف شباط/فرباير )أوالً 

رلاالً  37. ويغطي برنامج مونتفيديو الرابع 3101صياغتها لألنشطة يف رلال القانون البيئي للعقد الذي يبدأ يف 
من اإلجراءات. وجيري جتميع اجملاالت الربارلية يف  برنارليًا يتألف كل برنامج منها من ىدف واسًتاتيجية وطائفة

أربعة أجزاء ىي فعالية القانون البيئي، واحلفظ واإلدارة واالستخدام ادلستدام للموارد الطبيعية، والتحديات اليت 
ابع يف تواجو القانون البيئي، والصالت مع اجملاالت األخرى. وترد مجيع اجملاالت الربارلية لربنامج مونتفيديو الر 

 ادلرفق هبذا التقرير.
اجملاالت الربارلية مع األىداف واالسًتاتيجيات واإلجراءات ادلعنية قائمة غري حصرية لعناصر وتشكل  - 2

ه التحفيزي، إجراءات يف ىذه اجملاالت بالتنسيق مع الدول، ومؤمترات ر الربنامج. ويتخذ برنامج البيئة، وفقًا لدو 
البيئية ادلتعددة األطراف، وادلنظمات الدولية األخرى، والعناصر الفعالة من غري  األطراف، وأمانات االتفاقات

الدول، واخلرباء وأصحاب ادلصلحة ادلعنيني. وبالنسبة لربنامج البيئة فإن تنفيذ ىذه األنشطة يتسق مع برنامج 
 لفًتة السنتني. وعمل
هة حنو العمل، وجدول أعمال العامل يف رلال وأصبح برنامج مونتفيديو، باعتباره اسًتاتيجية عريضة موج - 5

القانون البيئي، حيث تطور من قانون يتعلق بالدرجة األوىل باالستجابات القانونية  لتطويرالقانون البيئي، مًتادفاً 
إلجراءات ل، وبعيد ادلدىمشوالً، و للتجسيد ادلستمر للمعارف، والعلم عن البيئة الطبيعية إىل ميدان أكثر متانة 

البيئية اليت تواجهها.  تحدياتلل يالتصدلتحفيزية للًتويج للتغيريات يف القوانني وادلؤسسات لتمكني البلدان من ا
القانون يف كافة أحناء  سيادةجزءًا أساسيًا من  3102وقد ضمن برنامج مونتفيديو أن يكون القانون البيئي يف 

مبختلف جوانب  ادلعنيةلينظم ادلعايري ويضع ادلواصفات سواء على ادلستوى الوطين أو ادلستوى الدويل  ،العامل
 الصلة ادلشًتكة بني اجملتمع البشري والبيئة.

                                                      
كان الربنامج األول )برنامج مونتفيديو األول(، وبرنامج تسعينات القرن ادلاضي )برنامج مونتفيديو الثاين( اللذان اعتمدمها (  0)

على التوايل وسيلة يف تزويد برنامج البيئة باإلرشاد  0992رة يف ، ودورتو التاسعة عش0983رللس اإلدارة يف دورتو العاشرة عام 
 لتطوير، زود الربنامج الثالث )برنامج مونتفيديو الثالث( برنامج البيئة باإلرشاد االسًتاتيجي 3110يف ىذا اجملال. ومنذ عام 

القانون  تطويرويرد تقرير استعراض الربنامج الثالث لالقانون البيئي بالتدريج وتوفري الدعم لتنفيذ القانون البيئي يف الدول األعضاء. 
 .UNEP/GC.25/INF.15/Add.1البيئي واستعراضو الدوري يف الوثيقة 
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بني القانون البيئي واجملاالت  (2)الروابطقويًا لوضع مناذج لزيادة  دافعاوكان برنامج مونتفيديو أيضًا  - 6
واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية. وقد ساعد األخرى اليت أبرزىا الركائز الثالثة لألمم ادلتحدة وىي السالم 

القلق والثغرات والتحديات، ووفر إطارًا شاماًل للتطور التدرجيي للمبادئ  جوانباجملتمع الدويل يف إبراز 
 وااللتزامات القانونية يف رلاالت البيئة.

 يو الرابععملية استعراض منتصف المدة التي تشمل المنظومة بأكملها لبرنامج مونتفيد -ثانياً 
شباط/فرباير  31)أواًل( الصادر يف  35/00من ادلقرر  2طلب رللس إدارة برنامج البيئة، يف الفقرة  - 7

، إىل ادلدير التنفيذي االضطالع باستعراض منتصف ادلدة لتنفيذ وفعالية برنامج مونتفيديو الرابع يف 3119
 3109، وتقدمي تقرير للدورة الثالثني يف 3105يف عام موعد ال يتجاوز الدورة الثامنة والعشرين جمللس اإلدارة 

 عن تأثري الربنامج.
ونظرًا ألن برنامج مونتفيديو الرابع ديثل اسًتاتيجية عريضة لدوائر القانون البيئي، ولربنامج البيئة لدى  - 8

ادلدير التنفيذي ، ونظرًا أيضًا ألنو قد طلب إىل 3109-3101صياغة األنشطة يف رلال القانون البيئي للعقد 
تنفيذ الربنامج بالتعاون الوثيق مع الدول ومؤمترات األطراف وأمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف، 
وادلنظمات الدولية األخرى، وأصحاب ادلصلحة من غري الدول واألفراد، سوف جيري استعراض منتصف ادلدة 

 أولئك ادلعنيني. لتنفيذ الربنامج وفعاليتو يف تعاون وثيق مع مجيع
ولذا سوف تضطلع أمانة برنامج البيئة بعملية مفتوحة وحصرية الستعراض منتصف ادلدة لربنامج  - 9

مونتفيديو الرابع. ويف ىذه العملية، سيدعو احلكومات واذليئات، والصناديق والربامج والوكاالت ادلتخصصة 
ري احلكومية ادلعنية، وأمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة التابعة لألمم ادلتحدة، وغريىا من اذليئات وادلنظمات غ

األطراف ادلعنية، ومؤسسات اخلرباء، واألكاددييات، وغريىا من ادلؤسسات وادلنظمات ادلعنية إىل أن تقدم ألمانة 
ذات  مبا يف ذلك اخلربات ،معلومات تتعلق بتنفيذ الربنامج 3102تشرين الثاين/نوفمرب  21برنامج البيئة، قبل 

الصلة، والتقدم أو التحديات يف رلال برنارلي أو أكثر من اجملاالت الربارلية النوعية لربنامج مونتفيديو الرابع، 
أمانة برنامج البيئة على  هاالبيئي. وسوف تتيح اذلامة الناشئة يف رلال القانون ووجهات النظر ادلتعلقة بالقضايا

 أن تتلقاىا.مبجرد  اإلنًتنتموقع برنامج البيئة على 
وخالل نفس الفًتة، وحسب مقتضى احلال، ستتشاور أمانة برنامج البيئة مع احلكومات ومجيع  - 01

القانون  يفمع اخلرباء البارزين األفراد  ،وحيثما يكون ضرورياً  ،ادلنظمات والكيانات ادلعنية ادلشار إليها أعاله
ات شكل اجتماعات للخرباء أو ندوات دراسية أو ذات الصلة. وقد تتخذ ىذه ادلشاور  اجملاالتالبيئي أو 

حلقات عمل تركز على اجملاالت الربارلية النوعية أو القضايا اليت يعاجلها برنامج مونتفيديو الرابع. وستنشر نتائج 
ىذه االجتماعات والندوات الدراسية وحلقات العمل ادلعنية على ادلوقع اخلاص بربنامج البيئة على الويب مبجرد 

 تتوافر يف صيغة مكتوبة.أن 
من العمليات ادلشار إليها أعاله،  الواردةوستقوم أمانة برنامج البيئة بعد ذلك بتجميع ادلعلومات  - 00

، وتوزيعو على احلكومات 3105شباط/فرباير  38وإعداد تقرير حتليلي عن تنفيذ برنامج مونتفيديو الرابع قبل 
 يضاً للجمهور العام.وادلنظمات والكيانات ادلعنية وإتاحتو أ

                                                      
(، ص 3100) 52اب السنوي الياباين للقانون الدويل، اجمللد ـــــرون وايز: الكتــــاً: اديث بــــات أيضــذه التحديـأن ىـر بشـانظ(  3)
0-37. 
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التقرير ادلشار إليو أعاله، وتقييم فعالية الربنامج، تعتزم أمانة برنامج البيئة عقد يف نظر تيسري الوبغية  - 03
اجتماع مفتوح العضوية لكبار ادلسؤولني احلكوميني اخلرباء يف رلال القانون البيئي )أي اجتماع مماثل لالجتماع 

على أن خيضع  ،3105حزيران/يونيو  21امج مونتفيديو الرابع وإعداده( قبل الذي عقد للتفاوض بشأن برن
ذلك لتوافر ادلوارد. وديكن أن يوصي ىذا االجتماع بطريقة التقدم دلواصلة تنفيذ برنامج مونتفيديو الرابع حىت عام 

ن بالغة األمهية لدعم اجلهود اليت يبذذلا مبا يف ذلك رلاالت األولوية يف رلال القانون البيئي اليت قد تكو  3109
وحتديد القضايا البيئية  ،اجملتمع الدويل لتنفيذ االلتزامات والتعهدات مبوجب األىداف والغايات ادلتفق عليها دولياً 

الناشئة ذات األمهية العادلية واليت تتطلب استجابة قانونية أو مؤسسية. وديكن أن حيدد االجتماع مرحلة دلواصلة 
 ممايف رلال القانون البيئي بعد اختتام برنامج مونتفيديو الرابع  3131العملية ادلعنية لتوفري االستجابة دلا بعد عام 

تطلب عملية خاصة بو يف وقت الحق. وديكن أن يوصي االجتماع أيضًا بوسائل عملية لقياس تأثري ىذا يقد 
 الربنامج.

ه بشأن استعراض منتصف ادلدة لربنامج مونتفيديو الرابع، ضمن وسوف تربز العملية ادلشار إليها أعال - 02
مجلة أمور، اتساق السياسات واإلجراءات عرب ىيئات منظومة األمم ادلتحدة وصناديقها وبرارلها ووكاالهتا 

وتيسري وضع هنج  ،مفيدًا لتبادل اخلربات ادلعنية ىويتوقع أن توفر منتد ،يادلتخصصة يف رلال القانون البيئ
عاون متسقني، يف هناية ادلطاف، فيما بني اذليئات وادلنظمات ادلعنية دلعاجلة القضايا ادلعنية ذات االىتمام وت

ىذه  نتائجادلشًتك يف رلال القانون البيئي. ولذا سوف جيرى على نطاق واسع تبادل التوصيات وغريىا من 
منظومة األمم ادلتحدة مبا يف ذلك  إطار يفعاله االجتماع ادلفتوح العضوية ادلشار إليو أ نتائجالعملية، وخاصة 

لبيئة أو ألمم ادلتحدة لمن خالل تقدمي التوصيات ذات الصلة من مجعية البيئة لألمم ادلتحدة التابعة لربنامج ا
نظر الادلدير التنفيذ، نيابة عنها حبسب ما ترخص بو إىل اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي خالل 

ة اجلوىرية بني قواعد القانون الدويل والتنمية ادلستدامة واالستدامة البيئية، والتنسيق والتعاون يف ىذا القعاليف 
 الصدد داخل منظومة األمم ادلتحدة.

وخالل عملية استعراض منتصف ادلدة لربنامج مونتفيديو الرابع، سيوجو اىتمام خاص إىل النقاط  - 02
 التالية:

 - السالم واألمن، وحقوق اإلنسان، والتنمية - ائز الثالثة لألمم ادلتحدةبني الرك الروابط )أ(
ة اجلوىرية قالعوال ،مبا يف ذلك يف سياق تعزيز قواعد القانون ،واجملاالت الربارلية النوعية لربنامج مونتفيديو الرابع

لتحقيق التعاون مع اذليئات ادلعنية  بني حقوق اإلنسان والبيئة على النحو ادلبني يف األنشطة اجلارية لربنامج البيئة
 يف ىذه اجملاالت يف منظومة األمم ادلتحدة؛

مبادئ القانون البيئي اليت وضعها اجملتمع الدويل وطبقت على نطاق واسع يف السياسات  )ب(
ويف ىذا مبا يف ذلك االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف.  ،يةر والصكوك القانونية على ادلستويات الوطنية والدو 

مبا يف ذلك تلك ادلتضمنة يف إعالن استكهومل بشأن البيئة  ،السياق، ديكن متابعة فحص تطبيق ادلبادئ القائمة
عدم فضاًل عن ادلبادئ الناشئة مثل مبدأ  0993، وإعالن ريو للبيئة والتنمية لعام 0973البشرية لعام 

 (3)؛االرتداد

                                                      
تشريع، والفكرة السارية بأن من ادلمكن عمومًا تعديل أو إلغاء أي معايري قانونية للسلطة الربدلانات بوصفها جهات نظرًا ل(  2)

يف أي وقت، يثري ذلك مسألة مفادىا الكيفية اليت ديكن هبا تربير وجود ادلعايري اليت ال ترد. ويذكر ادلؤيدون أن الغرض من القانون 
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مبا يف ذلك  ،نذ اعتماد برنامج مونتفيديو الرابعالقانون البيئي الدويل باطراد م تطوير )ج(
تلك اليت أبرمت )مثل اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق،  وادلعاىدات ادلتعددة األطراف اجلديدة قيد اإلعداد أ

د اجلينية والتقاسم العادل وادلنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ر ويا بشأن احلصول على ادلواغوبروتوكول نا
كواال التكميلي بشأن ادلسؤولية واجلرب، وبروتوكول    - علقة بالتنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغوياتقية ادلواالتفا

كارتاخينا بشأن السالمة األحيائية باالتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي( ووضع صكوك دولية غري ملزمة قانوناً أو 
 الًتتيبات ادلؤسسية الدولية يف رلال البيئة؛

ك يف ضوء القضايا الناشئة ذات االىتمام لحلاجة إىل وضع قانون بيئي دويل وإمكانيات ذا )د(
 الدويل وفيما يتعلق باجملاالت الربارلية لربنامج مونتفيديو الرابع؛

تنفيذ األىداف والغايات البيئية احلالية ادلتفق عليها دوليًا ادلتضمنة يف نتائج مؤمترات القمة  )ه(
 لصلة لألمم ادلتحدة والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة؛وادلؤمترات ذات ا

مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات  ،الوسائل الالزمة للًتويج لالمتثال للقانون البيئي وإنفاذه )و(
 ادلؤسسية، وتدعيم التشريعات القانونية وشبكات ادلؤسسات وتعزيز الشراكات؛

العدالة واحلوكمة  تعزيزجمللس اإلدارة بشأن  37/9قرر القواعد البيئية للقانون: تنفيذ ادل )ز(
 االستدامة البيئية.من أجل حتقيق والقانون 

ومن ادلأمول أن تؤدي عملية استعراض منتصف ادلدة ال إىل توليد ادلعلومات بشأن حالة التقدم احملرز  - 05
ى دويل جلميع أولئك العاملني يف رلال أو التحديات يف تنفيذ برنامج مونتفيديو الرابع فحسب بل والعمل كمنتد

 القانون البيئي ودوائر القانون البيئي هبدف اإلسهام يف تعزيز اذليكل ادلؤسسي لتحقيق االستدامة للبيئة العادلية.

                                                                                                                                                                              
تبينو ادلبادئ الرئيسية مثل  الذى. ويشريون إىل حقيقة أن القانون البيئي، على النحو اإلرتداديةبري البيئي ينطوي على حظر التدا

تحسني ادلستمر الادلنع، وادلشاركة اجلماىريية، وادلساواة واالحتياطات ادلشًتكة بني األجيال ال هتدف فقط إىل التنظيم بل وإىل 
. أكادديية القانون البيئي لالحتاد ‘‘يف القانون البيئي اإلرتدادإىل االعًتاف مببدأ عدم احلاجة ادللحة ’’للبيئة )انظر ميشيل بريري 

عمل، إىل حد ال يف((. ويتجسد مبدأ عدم االعتداء 0) 3100الدويل حلفظ الطبيعة، الدورية اإللكًتونية للقانون الدويل، قضية 
يف االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف اليت حتظر على أطرافها الدخول يف  ما، يف القانون البيئي مثلما احلال بالنسبة حلالة ادلعايري
( من اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص 0) 00اتفاقات أخرى مبستويات أقل من احلماية )مثل ادلادة 

يف ادلائة من رلموع أراضي بوتان  61ان باحملافظة على ويف حالة القواعد الدستورية مثل االلتزام يف دستور بوت ،منها عرب احلدود(
 ( من دستور بوتان(.2) 5حتت غطاء حرجي يف مجيع األوقات )انظر ادلادة 
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 المرفق

القانون البيئي واستعراضه الدوري )برنامج  لتطويرالمجاالت البرامجية للبرنامج الرابع 
 مونتفيديو الرابع(

 البيئيفعالية القانون  - أوالً 
 التنفيذ واالمتثال واإلنفاذ -ألف 
 بناء القدرات -باء 

 ادلنع والتخفيف والتعويض فيما يتعلق باألضرار البيئية -جيم 
 وتسويتها جتنب ادلنازعات الدولية ذات الصلة بالبيئة -دال 
 وتطوير القانون البيئي الدويل تعزيز -ىاء 
 والتآزرالتجانس والتنسيق  -واو 
 ادلشاركة اجلماىريية واحلصول على ادلعلومات -زاي 
 تكنولوجيا ادلعلومات -حاء 
 الوسائل األخرى الالزمة لزيادة فعالية القانون البيئي -طاء 
 احلوكمة -ياء 

 وإدارهتا واستدامة استخدامها حفظ ادلوارد الطبيعية -ثانياً 
 م اإليكولوجيةادلياه العذبة والساحلية والبحرية والنظ -ألف 
 مبا يف ذلك ادلوارد احلية البحرية ،ادلوارد احلية ادلائية -باء 

 أنواع الًتبة -جيم 
 الغابات -دال 
 التنوع البيولوجي -ىاء 
 أمناط اإلنتاج واالستهالك ادلستدامة -واو 

 التحديات اليت تواجو القانون البيئي -ثالثاً 
 تغري ادلناخ -ألف 
 الفقر -باء 

 صول على مياه الشرب وادلرافق الصحيةاحل -جيم 
 حفظ ومحاية النظم اإليكولوجية -دال 
 حاالت الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية -ىاء 
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 منع التلوث ومكافحتو -واو 
 اجلديدة تالتكنولوجيا -زاي 

 اجملاالت األخرىالعالقة ب -رابعاً 
 حقوق اإلنسان والبيئة -ألف 
 التجارة والبيئة -باء 

 البيئة واألمن -جيم 
 البيئة واألنشطة العسكرية -دال 

_______________ 


