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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، 

في منطقة أمريكا الالتينية والبحر  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 01تطبيق المبدأ  -2/22
 الكاريبي

 إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة،
ادلستقبل ”بشأن البيئة والتنمية ووثيقة  1993من إعالن ريو لعام  12يف اعتبارها ادلبدأ  إذ تضع
، اليت اعتمدها مؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ووافقت عليها اجلمعية العامة يف قرارها “الذي نصبو إليه

ء الدول واحلكومات على اليت شجعت رؤسا 99، وخصوصًا الفقرة 3213دتوز/يوليه  32ادلؤرخ  66/322
العمل على ادلستويات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واحمللية لتعزيز الوصول إىل ادلعلومات وادلشاركة العامة 

 يف عملية اختاذ القرار والوصول إىل العدالة يف ادلسائل البيئية، حسب االقتضاء،
سيادة القانون على ادلستويني الوطين الدميقراطية واحلكم الرشيد و احرتام مبادئ أن  وإذ تدرك

 ساسية لتحقي  التنمية ادلستدامة،األعوامل من ال وه ، على النحو الوارد يف ميثاق األمم ادلتحدةوالدويل
على أن ادلشاركة الواسعة النطاق من جانب اجلمهور والوصول إىل ادلعلومات  وإذ تشدد

 التنمية ادلستدامة،واإلجراءات القضائية واإلدارية تساهم يف تعزيز 
ادلبادئ  3212إىل أن جملس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة قد اعتمد يف شباط/فرباير  وإذ تشري

التوجيهية الطوعية لوضع تشريعات وطنية بشأن الوصول إىل ادلعلومات، وادلشاركة العامة والوصول إىل العدالة 
 يف ادلسائل البيئية )مبادئ بايل التوجيهية(،

الصادر عن جملس اإلدارة لكونه يتعل  بادلشاركة الفعالة جلميع  32/3إىل ادلقرر  إذ تشري أيضاً و 
أصحاب ادلصلحة ذوي الصلة، وخصوصًا أصحاب ادلصلحة من البلدان النامية، واالستفادة من أفضل 

جديدة  ادلمارسات والنماذج من ادلؤسسات ادلتعددة األطراف ذات الصلة، واحلاجة الستكشاف آليات
 لتعزيز الشفافية وادلشاركة الفعالة من اجملتمع ادلدين يف عمل اجمللس وعمل هيئاته الفرعية،
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من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يف  12إىل اإلعالن ادلتعل  بتطبي  ادلبدأ  وإذ تشري كذلك
 ،32إطار مؤدتر ريو +أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، الذي اعتمدته بعض بلدان ادلنطقة يف 

تعزيز احلوار الذي يشجع البلدان على مواصلة بذل اجلهود من أجل  1/12إىل القرار  وإذ تشري
من إعالن ريو، وعلى العمل على تعزيز سيادة  12ادلبدأ الدويل وادلساعدة التقنية وبناء القدرات دعمًا لتنفيذ 

ة والوطنية، مع مالحظة التقدم احملرز على الصعيدين اإلقليمي القوانني البيئية على ادلستويات الدولية واإلقليمي
 والوطين،

الوثيقة اخلتامية  اجلمعية العامة وجبهمب اعتمدت الذي 22/1 العامة اجلمعية قرار إىل تشريذ وإ
 ،“3222حتويل عادلنا: خطة التنمية ادلستدامة لعام ” ادلعنونةللتنمية ادلستدامة  ادلتحدة األمم مةدلؤدتر ق

اإلجنازات اليت حتققت على الصعيدين الوطين واإلقليمي يف تعزيز حقوق الوصول إىل  وإذ تالحظ
البيئية، وكذلك التحديات ادلستمرة اليت تقف ادلسائل العدالة يف الوصول إىل و  ، وادلشاركة العامةادلعلومات

 أمام تنفيذها والظروف اخلاصة بكل بلد،
ادلساعدة تقدمي البلدان على مواصلة بذل اجلهود لتعزيز احلوار والتعاون الدوليني، و  تشجع -1

آخذة يف اعتبارها التقدم احملرز يف اجملاالت ذات من إعالن ريو،  12التقنية وبناء القدرات لدعم تطبي  ادلبدأ 
سيادة القوانني لى تعزيز الصلة والصكوك والتجارب وادلمارسات ذات الصلة منذ اعتماد اإلعالن، والعمل ع

 الدويل واإلقليمي والوطين؛ صعيدالبيئية على ال
التقدم احملرز يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للنهوض بوضع اتفاق  تالحظ  -3

إقليمي بشأن إتاحة ادلعلومات ومشاركة اجلمهور والوصول إىل العدالة يف ادلسائل البيئية، على النحو ادلكرس 
، بدعم من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 1993من إعالن ريو لعام  12ادلبدأ  يف

 الكارييب بوصفها أمانة فنية.

 اجللسة العامة السادسة
 3216أيار/مايو  32

_________ 


