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 األمم املتحدة للبيئة

 

التابعة مجعية األمم املتحدة للبيئة 
 ربانمج األمم املتحدة للبيئةل

 الرابعةالدورة 
 2019 مارس/آذاركانون   15-11 نريويب،

 2019آذار/مارس  15قرار اختذته مجعية األمم املتحدة للبيئة يف 
دوري )برانمج مونتيفيديو اخلامس(: العمل لصاحل الالربانمج اخلامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه  -4/20

 كبالبشر والكو 

 إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
األمم املتحدة  لربانمج الذي تضمن، يف مجلة أمور، طلبًا إىل املدير التنفيذي 2/19 هاإىل قرار  إذ تشري

تقييم تنفيذ وفعالية وأتثري الربانمج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري )برانمج مونتيفيديو الرابع(، ل للبيئة
 وإعداد مقرتحات للعمل الذي يقوم به برانمج األمم املتحدة للبيئة يف جمال القانون البيئي لفرتة حمددة تبدأ يف عام

 ،هتا الرابعةدور  يف اجلمعية فيها نظركي ت، ل2020
إىل الوقت احلاضر ظلت أنشطة القانون البيئي اليت يضطلع هبا برانمج  19٨2أبنه منذ عام  سلمتوإذ 

إدارة برانمج األمم األمم املتحدة للبيئة تُنظَّم وتُنسَّق من خالل سلسلة من الربامج العشرية اليت اعتمدها جملس 
هتدف إىل املسامهة يف تطوير القانون البيئي و مونتيفيديو،  برانمجابسم على نطاق واسع  وتُعرف، املتحدة للبيئة

 ،واستعراضه الدوري
مده جملس اإلدارة مبوجب مقرره تالذي اع ،برانمج مونتيفيديو الرابعالربانمج احلايل، أبن  وإذ تسلم أيضاً 

املنحى لصاحل العامل يف جمال القانون البيئي  يالنطاق عملي يوجدول أعمال واسع اسرتاتيجيةً  يشكل ،25/11
 ،2019عام هناية وينتهي يف  2010عام أول للعقد الذي يبدأ يف 

ربانمج مقبل قد وضعت من لأن تقييم برانمج مونتيفيديو الرابع قد أجري وأن املقرتحات  الحظتوإذ 
مراكز التنسيق الوطنية لربانمج مونتيفيديو، خالل التشاور املستمر مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذلك 

 ،صاحبة املصلحةاألخرى واجلهات املعنية  ،واجملموعات الرئيسية
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االستنتاجات اليت خلص إليها االجتماع األول ملراكز التنسيق الوطنية لربانمج  وإذ تالحظ مع التقدير
، واستنتاجات اجتماع جمموعة 201٨تمرب أيلول/سب 1٤إىل  12مونتيفيديو، اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من 

تشرين  2٨إىل  2٦أصدقاء الرئيسني املشاركني لربانمج مونتيفيديو الرابع، الذي عقد يف نريويب يف الفرتة من 
 ،201٨الثاين/نوفمرب 

ربانمج الذي سيعرف بمبشروع الربانمج اخلامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري ) وإذ ترحب
بشأن التقييم النهائي للربانمج لربانمج األمم املتحدة للبيئة مونتيفيديو اخلامس(، الوارد يف مرفق تقرير املدير التنفيذي 

 ،(1)مالرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري )برانمج مونتيفيديو الرابع( واالقرتاحات لربانمج قاد
بوصفه أحد اجملاالت الرئيسية لعمل برانمج األمم املتحدة للبيئة، أمهية القانون البيئي  وإذ تؤكد من جديد

 على مستوىواإلسهام املتوقع من برانمج مونتيفيديو اخلامس يف هذا الصدد، وخباصة يف تعزيز القدرات ذات الصلة 
 بيئي الدويل، وفقاً واملضي قدماً يف تطوير القانون ال 20٣0البلدان واملسامهة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

 ،لقرارات ومقررات مجعية األمم املتحدة للبيئة وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة
إىل دعم وتوسيع نطاق شبكة مراكز التنسيق الوطنية اليت عينتها الدول األعضاء،  وإذ تشدد على احلاجة

، لتبادل املعلومات وبناء القدرات من أجل التعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة وتوجيهه 2/19قرار لاب عمالً 
رباء القانونيني واألكادمييني على صعيد تعزيز تطبيق برانمج مونتيفيديو اخلامس ورصد وتقييم تنفيذه بدعم من اخل

 ،ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة
 2020الربانمج اخلامس لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري للعقد الذي يبدأ يف عام  تعتمد -1

املذكور  ئةلربانمج األمم املتحدة للبي )برانمج مونتيفيديو اخلامس(، على النحو الوارد يف مرفق تقرير املدير التنفيذي
 ؛أعاله

الدول األعضاء اليت مل تعني بعد مراكز تنسيق وطنية لربانمج مونتيفيديو عماًل بقرار مجعية  تدعو -2
 ؛إىل أن تعني هذه املراكز 2/19األمم املتحدة للبيئة 

تنفيذ برانمج مونتيفيديو اخلامس، من خالل برانمج العمل للعقد الذي  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -٣
اليت وافقت عليها مجعية األمم املتحدة للبيئة، على حنو يعزز القدرات ذات الصلة  ، بصيغته2020يبدأ يف عام 

مع  بشكل يتسق متاماً  20٣0عام التنمية املستدامة لخلطة  ةد البيئيابعويسهم يف حتقيق األ الدول األعضاءيف 
 ؛االسرتاتيجيات املتوسطة األجل لربانمج األمم املتحدة للبيئة

تقريراً، ابلتشاور مع مراكز التنسيق الوطنية لربانمج  تقدمأن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب كذلك -٤
عن توفر التمويل الكايف لدعم تنفيذ برانمج مونتفيديو يف دورهتا اخلامسة مونتيفيديو، إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة 

 ؛اخلامس وأنشطته يف جمال القانون البيئي
 ة، وتطلب إىل املدير 2025أقصاه عام يف موعد مونتفيديو اخلامس أن تستعرض برانمج  تقرر -5

نظر تاالستعراض، مبا يف ذلك الغاايت احملددة بوضوح والقابلة للقياس، اليت سذلك بشأن  تقريراً  تقدمأن  ةالتنفيذي
 .يف الدورة اليت تلي تقدمي ذلك التقرير فيها مجعية األمم املتحدة للبيئة

___________ 
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