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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك تنفيذ 
 قرارات جمعية البيئة

بشأن استعراض منتصف المدة للبرنامج الرابع لوضع  2/19التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
 القانون البيئي واستعراضه دورياً )برنامج مونتيفيديو الرابع(

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
بشأن استعراض منتصف املدة للربنامج الرابع لوضع القانون البيئي  2/19يقدم هذا التقرير عماًل بالقرار 

واستعراضه الدوري )برنامج مونتفيديو الرابع(، اليت دعيت فيه الدول األعضاء إىل تعيني جهات اتصال وطنية لتبادل 
ج األمم املتحدة للبيئة وتوفري التوجيه له يف تعزيز تطبيق املعلومات وبناء القدرات من أجل العمل املشرتك مع برنام

 برنامج مونتفيديو ورصد وتقييم تنفيذه.
وتضمن القرار أيضاً توجيه طلبات إىل املدير التنفيذي فيما يتعلق بتحديد اإلجراءات ذات األولوية املتعلقة 

التوجيهات للدول األعضاء من أجل إنشاء األطر  بالقانون البيئي خالل الفرتة املتبقية من الربنامج الرابع؛ ووضع
بشأن تعزيز العدالة  27/9التشريعية وأطر التنفيذ واإلنفاذ اليت تتسم بالفعالية، على حنو يتسق مع مقرر جملس اإلدارة 

ت بشأن العمل واحلوكمة والقانون من أجل االستدامة البيئية؛ وإعداد تقييم لتنفيذ وفعالية وأثر الربنامج الرابع، ومقرتحا
 .2020الذي يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال القانون البيئي لفرتة حمددة تبدأ يف عام 

ويواصل املدير التنفيذي االستجابة لتلك الطلبات من خالل تنفيذ املشاريع يف جمال القانون البيئي، بوسائل 
إلجناز املتوقع )ب( للربنامج الفرعي املتعلق باإلدارة البيئية التابع لكل منها بدء املشاريع واملبادرات اجلديدة متشياً مع ا

 .2019-2018و 2017-2016من برناجمي العمل لفرتيت السنتني 
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 مقدمة - أولً 
بشأن استعراض منتصف املدة للربنامج الرابع لوضع  2/19دعت مجعية األمم املتحدة للبيئة يف قرارها  - 1

القانون البيئي واستعراضه الدوري )برنامج مونتفيديو الرابع(، الدول األعضاء إىل تعيني جهات اتصال وطنية لتبادل 
مم املتحدة للبيئة وتوفري التوجيه له يف تعزيز تطبيق املعلومات وبناء القدرات من أجل العمل املشرتك مع برنامج األ

 برنامج مونتفيديو ورصد وتقييم تنفيذه. 
وتضمن القرار أيضًا توجيه طلبات إىل املدير التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ برنامج مونتفيديو الرابع خالل  - 2

ات من خالل بدء املشاريع واملبادرات اجلديدة الفرتة املتبقية منه. ويواصل املدير التنفيذي االستجابة لتلك الطلب
متشياً مع اإلجناز املتوقع )ب( للربنامج الفرعي املتعلق باإلدارة البيئية التابع لكل من برناجمي العمل لفرتيت السنتني 

 . 2019-2018و 2016-2017

 2/19ر لقراالتقدم المحرز في تنفيذ ا - ثانياً 
دولة من الدول األعضاء حىت تاريخ اإلبالغ بتعيني جهات اتصال  84، قامت 2/19عماًل بالقرار  - 3

وطنية لتبادل املعلومات وبناء القدرات من أجل العمل املشرتك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وتوفري التوجيه له 
 يف تعزيز تطبيق برنامج مونتفيديو، ولرصد وتقييم تنفيذه.

برنامج األمم املتحدة للبيئة يف التنسيق مع جهات االتصال الوطنية اليت مت تعيينها، وأطلعها يف  وشرع - 4
. وقد بدأ برنامج 2/19على اسرتاتيجية هتدف إىل توجيه التعاون يف املستقبل، يف إطار القرار  2017متوز/يوليه 

قبلية لوضع التوجيهات للدول األعضاء من أجل البيئة أيضاً يف إشراك جهات االتصال يف العمليات اجلارية واملست
. 27/9إنشاء األطر التشريعية وأطر التنفيذ واإلنفاذ اليت تتسم بالفعالية، على حنو يتسق مع مقرر جملس اإلدارة 

 وتشمل هذه التوجيهات تقريراً عاملياً عن سيادة القانون البيئي ينتظر صدوره، وعملية للخرباء بشأن اجلرائم اليت هلا
بشأن التجارة غري القانونية يف األحياء الربية ومنتجات  2/14آثار خطرية على البيئة، جرى تنفيذها عمالً بالقرار 

احلياة الربية، وأداتان لتقاسم املعرفة بشأن القانون البيئي، ومها بوابة األمم املتحدة اإللكرتونية للمعلومات املتعلقة 
( وقاعدة بيانات القانون البيئي املسماة إيكوليكس InforMEAاف، إنفورميا )باالتفاقات البيئية املتعددة األطر 

(ECOLEX.) 
بتوافر املوارد، يتمثل اهلدف يف مواصلة إضفاء الطابع الرمسي واملؤسسي على  ومن اآلن فصاعداً، ورهناً  - 5

التعاون بني جهات االتصال الوطنية وبرنامج البيئة. وستشمل العملية تنظيم االجتماعات االفرتاضية جلهات 
جهات االتصال الوطنية يف الربع األول واالجتماعات املباشرة جلميع  2017االتصال يف النصف الثاين من عام 

، ويتوخى خالل تلك الفرتة بدء وإطالق األنشطة املطلوبة للتقييم النهائي للربنامج الرابع لوضع 2018من عام 
وما بعده. ومن أجل مواصلة تعزيز عمل برنامج البيئة املتعلق بربنامج مونتيفيديو  2020القانون البيئي اجلديد للعام 

-2018عاون مع جهات االتصال الوطنية، يتوخى تنفيذ مشروع مكرس يف إطار برنامج العمل للفرتة وإدماج الت
2019. 

، يواصل برنامج البيئة بذل اجلهود الرامية إىل حتديد اإلجراءات 2/19وعلى النحو املطلوب يف القرار  - 6
اليت أبرزها كبار املسؤولني احلكوميني اخلرباء يف ذات األولوية خالل الفرتة املتبقية من الربنامج الرابع يف اجملاالت 

القانون البيئي أثناء استعراض منتصف املدة للربنامج الرابع، مبا يف ذلك الصلة بني البيئة والصحة العامة يف سياق 
لبيئة . فعلى سبيل املثال، قدم برنامج ا2/19)أ( من القرار  2التصدي للتلوث وحتسني نوعية اهلواء مبقتضى الفقرة 
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التوجيهات بشأن وضع القوانني املتعلقة بالقضاء على الدهانات احملتوية على الرصاص، بدعم من الواليات املتحدة 
 األمريكية وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية والتحالف العاملي للتخلص من الدهانات احملتوية على الرصاص.

املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة مع املقرر اخلاص مشرتكاً اً جمهوداً عامليويقود برنامج البيئة  - 7
، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، من أجل توعية أعضاء بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة

الدستورية يف بيئة صحية، وتقييم أثر تلك احلقوق، اليت جرى تكريسها يف أكثر من السلطة القضائية باحلقوق 
من الدساتري الوطنية يف مجيع أحناء العامل. ويطرح برنامج البيئة بقوة أيضاً الروابط بني البيئة الصحية وحقوق  100

، وذلك بالعمل مع عدد من 2030اإلنسان ضمن منظومة األمم املتحدة يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
وكاالت منظومة األمم املتحدة ومبادراهتا. وأدى ذلك إىل زيادة إدراج أعمال برنامج البيئة يف التوجيهات على 
نطاق املنظومة، على سبيل املثال إىل األفرقة القطرية لألمم املتحدة. ويدعم برنامج البيئة أيضاً أعمال جلنة القانون 

 اية الغالف اجلوي.الدويل بشأن موضوع مح
وال يزال بناء قدرات اجلهات صاحبة املصلحة املشاركة يف األعمال املتعلقة بتنفيذ القانون البيئي واالمتثال  - 8

سيما يف  لية بالنسبة لربنامج البيئة، والله وإنفاذه، مبا يف ذلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، ميثل أولوية عا
، 2016ويف معاجلة التلوث. ويف العام  2030لدول األعضاء يف تنفيذ البعد البيئي خلطة العام سياق تقدمي الدعم ل

، نشر 2017أنتج برنامج البيئة دلياًل ملقرري السياسات عن احملاكم واهليئات القضائية البيئية. ويف أيار/مايو 
واملسائل القانونية اليت تنطوي عليها. وإضافة إىل الربنامج استعراضاً عاملياً بشأن الدعاوى القضائية املتعلقة باملناخ 

ذلك، ويف إطار العمل الذي يقوم به برنامج البيئة مع القضاة يف مجيع أحناء العامل، نظمت يف الربازيل الندوة 
ة. وشارك القضائية اإلقليمية الثانية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، اليت ركزت على احلقوق الدستورية والبيئ

قاضيًا من املنطقة يف املداوالت بشأن املسائل اإلجرائية والوسائل اليت ميكن أن تنفذ هبا احملاكم  60أكثر من 
األحكام الدستورية املتعلقة حبماية البيئة. ويعمل برنامج البيئة أيضًا مع مؤسسات التدريب القضائي يف أفريقيا 

نظمت حلقات العمل قد ي يف أفريقيا جزءًا من التعليم القضائي، و لكي جيعل التدريب يف جمال القانون البيئ
 لتدريب املدربني من أجل تطوير املهارات املطلوبة لتقدمي التدريب للموظفني القضائيني يف جمال القانون البيئي.

ورة وعالوة على ذلك، اشرتك برنامج البيئة ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث يف وضع وإدارة د - 9
دراسية عرب اإلنرتنت تتناول حقوق اإلنسان واحلماية البيئية من أجل التنمية املستدامة. وكذلك بدأ برنامج البيئة 
أيضاً دورة دراسية بشأن ختضري القوانني والتشريعات املتعلقة باملياه، تركز على تنفيذ املبادئ الدولية لإلدارة املستدامة 

رك اخلضراء، يقوم الربنامج بتحديث دليله للجمارك اخلضراء وموارد اإلنرتنت املتعلقة للمياه. ويف إطار مبادرة اجلما
به ويعمل على وضع منهج دراسي إقليمي لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي سيستخدم يف تدريب موظفي اجلمارك 

ذ االتفاقات البيئية املتعددة يف جمال مكافحة التجارة غري القانونية يف السلع األساسية احلساسة بيئياً، وعلى إنفا
 األطراف ذات الصلة.

ويف إطار مبادرة بوابة إنفورميا اإللكرتونية، يوفر برنامج البيئة دورات إلكرتونية جمانية ومتاحة بالوترية اليت  - 10
املسائل  يرغبها الدارس لقاعدة متزايدة من املستفيدين من احلكومات واألوساط األكادميية واجملتمع املدين بشأن

املتعلقة بالقانون البيئي الدويل. ويف إطار هذه اجلهود، تعاون الربنامج مع جامعات خمتلفة يف كينيا، مسامهًا يف 
التثقيف والتدريب يف جمال البيئة من خالل دعم فرص احلصول على املعلومات املتعلقة بالقانون البيئي. وترجم 

لومات مفصلة عن املمارسات السليمة من أفريقيا، وآسيا الوسطى، دليل بشأن إنفاذ القانون البيئي يتضمن مع
وبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا والصني إىل اللغة الروسية، يف حني ترمجت إىل اللغة اإلسبانية الوثيقة 
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 Putting Rio Principle 10 into Action: an“ )من إعالن ريو: دليل التنفيذ 10إعمال املبدأ ”املعنونة 

implementation guide.) 
يف الربنامج الفرعي لإلدارة البيئية التابع لربنامج العمل  2/19وسيساهم التقدم احملرز يف تنفيذ القرار  - 11

من أجل حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة يف إطار اإلجناز املتوقع )ب(،  2017-2016للفرتة  
التدابري القانونية واملؤسسية اليت تتخذها البلدان لوضع القوانني الوطنية وإنفاذها وحتسني زيادة عدد ‘ 1’وهو: 

زيادة ‘ 2’، مبساعدة برنامج البيئة وبناء على طلب تلك البلدان؛ تنفيذ الغايات واألهداف البيئية املتفق عليها دولياً 
البيئية الدولية وإنفاذها، وتصدر توصيات تتعلق  عدد البلدان اليت جتري استعراضًا لتحسني االمتثال لاللتزامات
زيادة عدد املبادرات اليت تتخذها اجملموعات ‘ 3’بذلك، مبساعدة برنامج البيئة وبناء على طلب تلك البلدان؛ 

لتطوير القانون البيئي الوطين والدويل وتنفيذه، مبساعدة  الرئيسية وأصحاب املصلحة والشراكات اليت تقيمها دعماً 
 مج البيئة.برنا
وسيساهم هذا التقدم أيضاً يف حتقيق مؤشرين من املؤشرات الواردة يف إطار اإلجنازات املتوقعة من برنامج  - 12

زيادة اإلجراءات املنسقة يف جمال السياسات اليت تتخذها البلدان ‘ 3’ومها: )أ(  2019-2018العمل للفرتة 
زيادة عدد البلدان اليت لديها قدرات مؤسسية وأطر ‘ 1’)ب( يل؛ وبشأن القضايا البيئية اليت تشغل اجملتمع الدو 

قانونية معززة من أجل التنفيذ الكامل لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وحتقيق األهداف البيئية املتفق عليها 
 أهداف التنمية املستدامة./2030دولياً، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام 

. وسيواصل برنامج البيئة مجع األموال 2/19ال هناك حتديات يف التمويل فيما يتعلق بتنفيذ القرار وال تز  - 13
سيما لتيسري املشاركة الكافية جلهات االتصال الوطنية. وكذلك يعتزم الربنامج مواصلة  من أجل تنفيذ القرار، وال

، مع 2019-2018تنفيذ برنامج العمل للفرتة  توحيد األعمال املتعلقة بالقانون البيئي وحتديد أولوياهتا خالل
 توسيع الشراكات وقاعدة املوارد اليت ستدعم ذلك العمل.

 التوصيات واإلجراءات المقترحة - ثالثاً 
تشجَّع الدول األعضاء على مواصلة تقدمي الدعم لألعمال اليت يقوم هبا برنامج البيئة بشأن القانون  - 14

الدول األعضاء اليت مل تقم بذلك بعد، من أجل التعاون  يف حالةالبيئي، وعلى تعيني جهات االتصال الوطنية 
 يف تعزيز تطبيق برنامج مونتفيديو. وتوفري التوجيه لهمع برنامج البيئة 

_____________ 


