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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلاالستثنائية الدورة 
  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة

  ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦ - ٢٤ ايندونيسإ ،بايل
 * من جدول األعمال املؤقت٤د البن

البيئة يف : القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة
  النظام املتعدد األطراف

  القانون البيئي
  تقرير املدير التنفيذي

مشروع املبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية املتعلقة باحلصول على 
  لة يف القضايا البيئيةاملعلومات واملشاركة العامة والوصول إىل العدا

  موجز
  م هذا التقرير إىل جملس اإلدارةياحلادية عشرة وفقاً االستثنائية املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته /قد

 عن مشروع املبادئ التوجيهية ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠املؤرخ  ٢٥/١١مقرر جملس اإلدارة ن  ملثاينام لقسل
العدالة يف ة باحلصول على املعلومات واملشاركة العامة والوصول إىل بشأن وضع التشريعات الوطنية املتعلق

 األمانة العمل بشأن املبادئ التوجيهية أن تواصلالقضايا البيئية، الذي طلب فيه جملس اإلدارة، يف مجلة أمور، 
  .املنتدى يف الدورة االستثنائية القادمة/بغرض اعتمادها يف الس

بشأن املساءلة واجلرب والتعويض فيما يتعلق وجيهية لوضع تشريعات وطنية ويناقش مشروع املبادئ الت  
وال تعين مناقشة تلك . UNEP/GCSS.XI/8/Add.1باألضرار النامجة عن أنشطة خطرة على البيئة يف الوثيقة 

أو أن هناك  جوهرياًرتبطان ارتباطاً  تاملبادئ التوجيهية يف إضافة هلذا التقرير أن جمموعيت املبادئ التوجيهية
إذ تشكل اموعتان جزءاً من برنامج القانون البيئي الذي ينفذه برنامج األمم . اماختالفاً يف مركز كل منه

  .األولوية املتعلق باإلدارة البيئيةإطار املتحدة للبيئة يف جمال 

___________________  
*  UNEP/GCSS.XI/1.  
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  اإلجراء املقترح ليتخذه الس  - أوالً  
  : بالصيغة التاليةتماد مقررقد يرغب جملس اإلدارة يف أن ينظر يف اع  - ١

  ،إن جملس اإلدارة  
ومقرراته  )٢(وإعالن ماملو الوزاري، )١( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية١٠ إىل املبدأ إذ يشري  

 ٩ املؤرخ ٢١/٢٤و ١٩٩٩فرباير / شباط٥ املؤرخ ٢٠/٦ و١٩٩٩فرباير / شباط٤ املؤرخ ٢٠/٤
فرباير / شباط٢٠ املؤرخ ٢٥/١١ و٢٠٠٣فرباير / شباط٧ املؤرخ ٢٢/١٧ و٢٠٠١فرباير /شباط

٢٠٠٩،  
 من أن احلصول على  املذكور أعاله٢٥/١١جملس اإلدارة يف املقرر  به ما أقرإىل   أيضاًوإذ يشري  

، صنع القراريف  الةمسبق ملشاركة اجلمهور الفعأنه شرط ة البيئية واإلداريف شفافية ال يعزز املعلومات
ن عموماً عملية اختاذ القرارات ويعزز البيئية حيسيف املسائل  القرار صنع  يفاجلمهورشاركة موأن 

 للحصول على املتضررةلألطراف يتيح الفرصة سائل البيئية شرعيتها وأن الوصول إىل العدالة يف امل
   بالبيئة،ذات الصلة التشريعات إنفاذويساعد يف تنفيذ و التعويض الالزم

إىل املعلومات البيئية واملشاركة العامة بشأن الوصول وطين تشريع وجود  وإذ يعترف بأن  
والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية يساهم يف إحراز االستدامة البيئية والتمكني القانوين للمواطنني، 

  .مبا يف ذلك الفقراء واملهمشني
بادئ التوجيهية بشأن  بتقدير األعمال اإلضافية اليت قامت ا األمانة يف موضوع املوإذ يالحظ  
تعلقة باحلصول على املعلومات واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف املوطنية التشريعات الوضع 

  القضايا البيئية،
 زيادة تطوير مشروعالدويل الستعراض وبتقدير أيضاً نتائج االجتماع احلكومي وإذ يالحظ   

 املتعلقة باحلصول على املعلومات واملشاركة العامة املبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية
  ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١٢يومي والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية، املعقود يف نريويب 

التشريعات الوطنية املتعلقة باحلصول على  أن يعتمد املبادئ التوجيهية بشأن وضع يقرر  - ١  
رفق هذا  والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية، على النحو املعروض يف ماملعلومات واملشاركة العامة

  املقرر؛

___________________  

منشورات األمم  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،   )١(
  .، املرفق األول١القرارات اليت اعتمدها املؤمتر، القرار : الد األول)  والتصويباتA.93.I.8املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق٦/١ -  إ.ر جملس اإلدارة دمقر  )٢(
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أيضاً أن يتم  املبادئ التوجيهية على مجيع البلدان وبتعميم أن تقوم األمانة يقرر أيضاً  - ٢  
لتحسني على مجيع البلدان للحصول على تعليقات أخرى  )٣(توزيع التعليق على املبادئ التوجيهية

  عيته؛نو
البلدان، وخاصة البلدان النامية، على تطبيق املبادئ التوجيهية لوضع أو تعديل يشجع   - ٣  

  تشريعاا الوطنية املتعلقة باملوضوعات اليت تغطيها املبادئ التوجيهية؛
هناً بتوفر املوارد ومن روأن يساعد البلدان، بناًء على طلبها، من املدير التنفيذي يرجو   - ٤  

امج العمل وامليزانية، وكذلك، حسب االقتضاء، بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية  برنخالل
األخرى ذات الصلة، يف وضع أو تعديل التشريعات والسياسات واالستراتيجيات الوطنية بشأن 

   املعلومات واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية؛على احلصول
 من املدير التنفيذي أن يقدم أحدث املعلومات عن التقدم احملرز من خالل اًيرجو أيض  - ٥  

  .برنامج العمل وامليزانيةالتقارير العادية عن تنفيذ 
  اخللفية واألساس املنطقي  -ثانياً   

 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة ١٠نص املادة ت  - ٢
  : على ما يلي١٩٩٢يونيه /والتنمية يف حزيران

وتوفَّر . تعاجل قضايا البيئة على أفضل وجه مبشاركة مجيع املواطنني املعنيني على املستوى املناسب
السلطات العامة من لكل فرد فرصة مناسبة على الصعيد الوطين للوصول إىل ما يف حوزة 

كما .  املتعلقة باملواد واألنشطة اخلطرة يف اتمعمتعلقة بالبيئة مبا يف ذلك املعلوماتمعلومات 
وتقوم الدول بتيسري وتشجيع توعية . يف عمليات صنع القرارتتاح لكل فرد فرصة املشاركة 

وتكفل فرص الوصول، . اجلمهور ومشاركته عن طريق إتاحة املعلومات على نطاق واسع
  .ك التعويض وسبل االنتصافبفعالية، إىل اإلجراءات القضائية واإلدارية مبا يف ذل

إىل املعلومات واملشاركة العامة والوصول إىل الوصول (ومنذ اعتماد هذا املبدأ اكتسبت عناصره   - ٣
وبالتايل أصبح . تزايد تنفيذها على الصعيد العامليو قوة دافعة مضطردة )العدالة يف القضايا البيئية

والسياسات ة صنع القرارات البيئية وصنع القوانني  من أصحاب املصلحة يف عمليطرفاً هاماًاجلمهور 
وقام كثري . كذلك يف سياق االمتثال وإجراءات اإلنفاذ، سواء على الصعيد الوطين أو الصعيد الدويلو

ومنطقة الكارييب، بسن تشريعات بشأن من البلدان، مبا فيها بلدان يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 
 .)٤( تغطية كافية١٠تغطي يف كثري من األحيان مجيع العناصر الثالثة للمبدأ املوضوع، رغم أا ال 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا اتفاقية  يف ١٠وعلى الصعيد اإلقليمي مت تقنني وتفصيل املبدأ 
الوصول إىل  القرارات وصنعاحلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف فرص  بشأن

___________________  

أعدت األمانة التعليق بالتشاور مع فريق كبار املستشارين يف برنامج األمم املتحدة للبيئة وأرفق هذا التعليق   )٣(
 .ومل تتفاوض احلكومات على نص التعليق. باملبادئ التوجيهية باعتباره مواد مرجعية إرشادية

لوطنية والسياسات واملبادئ التوجيهية يف املنطقة األفريقية ويف آسيا ومنطقة تقرير عن مناذج التشريعات ا  )٤(
 .٢٠٠٢احمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
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ولكن ال يوجد صك مشابه على الصعيد . ١٩٩٨، لعام )رهوس آاتفاقية (القضايا البيئيةيف لة العدا
ة متعددة األطراف ي يف اتفاقيات بيئ١٠وميكن مشاهدة عناصر املبدأ . العاملي أو يف أي مناطق أخرى

  .على الصعيد العاملي
ول إىل العدالة يف القضايا وقد احتلت قضية الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة والوص  - ٤

ة جدول أعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عدد من املناسبات منها الدورة اخلامسة والعشرون يالبيئ
  .)٥(٢٠٠٩فرباير /لس اإلدارة املعقودة يف شباط

تقدير األعمال اليت اضطلع الحظ جملس اإلدارة مع ال ٢٥/١١مقرره من ثاين للقسم ااومبوجب   - ٥
احلصول على واستطرد الس ليقر بأن . ج األمم املتحدة للبيئة حىت اآلن يف هذا االا برنام

 الفعالة يف صنع ملشاركة اجلمهور مسبقاملعلومات البيئية يعزز شفافية اإلدارة البيئية وأن ذلك شرط 
 وأن الوصول إىل  حتسن عموماً صنع القرارات وتعزز شرعيتها؛اجلمهورالقرارات البيئية؛ وأن مشاركة 
 يف يساعد والتعويضلحصول على ل املتضررةلألطراف وثيقة تتيح الفرصة العدالة يف القضايا البيئية يوفِّر 

وأخرياً أخذ الس علماً مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن .  بالبيئةذات الصلةالتشريعات وإنفاذ تنفيذ 
علومات واملشاركة العامة، والوصول إىل العدالة يف وضع التشريعات الوطنية املتعلقة باحلصول على امل

وطلب من األمانة أن تواصل العمل يف صياغة هذه املبادئ بغرض اعتمادها يف جملس . القضايا البيئية
  .املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته االستثنائية التالية/اإلدارة

مع ( إىل جلنة املمثلني الدائمني ٢٠٠٩مايو / أيار٢١وهلذا الغرض كتب املدير التنفيذي يف   - ٦
يدعو مجيع احلكومات ) إرسال نسخة إىل البعثات الدائمة لدي األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف

وأعضاء اللجنة إىل التعليق على املبادئ التوجيهية وعلى التعليقات املرفقة ا، بغرض مواصلة تعزيز 
 ذوي الصلةالتنفيذي أيضاً إىل أصحاب املصلحة اآلخرين وكتب املدير . جوداأمهيتها ومستوى 

 تنسيق ألغراض جهاتوطلب أيضاً من مجيع احلكومات أن تسمي . موجهاً إليهم نفس الدعوة
وأُرسلت دعوات للتعليق على املبادئ التوجيهية أيضاً . مواصلة صياغة املبادئ التوجيهيةحول  التشاور

  . ذوي الصلةمن أصحاب املصلحةإىل منظمات األمم املتحدة وغريها 
األرجنتني، وأستراليا، وبوتان، ( بلداً ١١ويف الرد على الدعوة تلقت األمانة تعليقات من   - ٧

سويسرا، واملكسيك، وموريشيوس، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية، ، ووتوغو، وزامبيا
األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة أمانة اتفاقية ووردت تعليقات أيضاً من .  ومن االحتاد األورويب)اليابانو

. بتغير املناخ ومن معهد القانون البيئي والس الدويل للقانون البيئي ومعهد احلقوق واالقتصادات البيئية
  . تنسيقجهات بلداً بتسمية ٢٣وقام 

جيهية ميثِّل أساساً للمناقشة واستناداً إىل التعليقات الواردة أعدت األمانة نصاً منقحاً باملبادئ التو  - ٨
 الستعراض ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١٢يف اجتماع حكومي دويل عقد يف نريويب يف 

احلكومي الدويل ضور االجتماع حلوأرسل املدير التنفيذي دعوات . ومواصلة صياغة املبادئ التوجيهية

___________________  

  .UNEP/GC.25/11/Add.1نظر الوثيقة  ألالطالع على مزيد من التفاصيل  )٥(



UNEP/GCSS.XI/8 

5 

دعوات أيضاً إىل منظمات األمم املتحدة وأرسلت . إىل الوزراء املسؤولني عن البيئة يف مجيع احلكومات
  . ذوي الصلةأصحاب املصلحة اآلخرينو
 من احلكومات وكيانات األمم املتحدة ومنظماا اًوحضر االجتماع خرباء ميثلون عدد  - ٩

وقام املشاركون باستعراض ومواصلة صياغة مشروع املبادئ التوجيهية . واملنظمات غري احلكومية
) UNEP/GCSS.XI/INF/6املستنسخ يف الوثيقة (ما يرد يف تقرير االجتماع واتفقوا على نصها ك

. الوثيقة أيضاً نصاً منقحاً للتعليق على اخلطوط التوجيهية وضعته األمانة بعد االجتماعتلك وتتضمن 
  .ويرد نص اخلطوط التوجيهية املتفق عليها أيضاً يف مرفق هذا التقرير
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  املرفق
مشروع املبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية املتعلقة باحلصول على 

  املعلومات واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية

توفري إرشاد عام للدول، وأساساً للبلدان هو الغرض من هذه املبادئ التوجيهية االختيارية   
لعام  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ١٠ة تنفيذ التزاماا باملبدأ تعزيز فعالي هحالة طلبالنامية، يف 

ويف القيام بذلك تسعى املبادئ التوجيهية إىل مساعدة . يف إطار تشريعاا وعملياا الوطنية ١٩٩٢
االقتضاء لتسهيل و ولوائحها حسب الضرورة القانونيةتلك البلدان يف سد الثغرات احملتملة يف قواعدها 

  .حلصول على املعلومات بصورة عريضة واملشاركة العامة والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئيةا
وينبغي أالّ ينظر إىل املبادئ التوجيهية باعتبارها توصيات لتعديل التشريعات أو املمارسات   

  أعم أو مشاركةوصوالً أعرض إىل املعلوماتر الوطنية إذا كانت التشريعات أو املمارسات القائمة توفِّ
  . هذه املبادئ التوجيهيةتتيحهإىل العدالة يف القضايا البيئية عما أو وصوالً أوسع 

  احلصول على املعلومات  -أوالً   
  ١ التوجيهياملبدأ 

ينبغي أن يتاح ألي شخص طبيعي أو اعتباري الفرصة بتكلفة حمتملة وطريقة فعالة ويف الوقت   
رهناً باملبدأ ( السلطات العامة لدىوجودة املعلى املعلومات البيئية  بناًء على طلبهماملناسب للحصول 

  .بدون احلاجة إىل إثبات مصلحة قانونية أو مصلحة أخرى) ٣التوجيهي 
  ٢ التوجيهياملبدأ 

 معلومات عن النوعية  ضمن ما تشملينبغي أن تشمل املعلومات البيئية املوجودة يف امليدان العام  
يئية على الصحة والعوامل اليت تؤثر عليها، باإلضافة إىل معلومات عن التشريعات البيئية واآلثار الب

  . عن طريقة احلصول على املعلوماتنصائحوالسياسات، وكذلك 
  ٣ التوجيهياملبدأ 

طلب رفض ينبغي أن حتدد الدول بوضوح يف قوانينها اُألسس احملددة اليت ميكن على أساسها   
ويتعين تفسري أسباب الرفض بطريقة ضيقة مع مراعاة املصلحة العامة اليت . حصول على معلومات بيئية

  .خيدمها اإلفصاح عن املعلومات
  ٤ التوجيهياملبدأ 

ينبغي أن تكفل الدول قيام سلطاا العامة املختصة بصورة منتظمة جبمع وحتديث املعلومات   
 وامتثال مشغلي األنشطة اليت حيتمل أن تؤثر البيئية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات عن األداء البيئي

 من املعلومات كايفالتدفق ال الدول النظم ذات الصلة لكفالة ئوهلذا الغرض ينبغي أن تنش. على البيئة
  .عن األنشطة املقترحة والقائمة اليت قد تؤثر تأثرياً كبرياً على البيئة
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  ٥ التوجيهياملبدأ 
على فترات معقولة عن حالة البيئة، مبا اد ونشر معلومات حمدثة ينبغي أن تقوم الدول دورياً بإعد  

  .يف ذلك معلومات عن نوعيتها وعن الضغوط الواقعة على البيئة
  ٦املبدأ التوجيهي 

لبيئة ينبغي أن تكفل الدول النشر اصحة اإلنسان أو على ضرر بوقوع  ديد وشيك أييف حالة   
  .اختاذ تدابري ملنع هذا الضررمن  )١(رالفوري للمعلومات اليت متكِّن اجلمهو

  ٧املبدأ التوجيهي 
 السلطات لدى أن تشجع على بنائهاينبغي أن توفِّر الدول وسائل بناء القدرات بصورة فعالة و  

  .، من أجل تسهيل الوصول بصورة فعالة إىل املعلومات البيئية معاًالعامة واجلمهور
  املشاركة العامة  -ثانياً   

  ٨لتوجيهي املبدأ ا
والفعالة يف صنع القرارات املتصلة ينبغي أن تكفل الدول توفُّر فرص املشاركة العامة املبكرة   

 بالفرص املتاحة هلم للمشاركة يف مرحلة مبكرة )٢(وهلذه الغاية ينبغي إبالغ أفراد اجلمهور املعين. بالبيئة
  .يف عملية صنع القرارات

  ٩املبدأ التوجيهي 
ن تبذل بقدر إمكاا جهوداً للعمل بصورة استباقية على التماس املشاركة العامة للدول أينبغي   

بطريقة شفافة وتشاورية، مبا يف ذلك اجلهود لكفالة إتاحة فرصة كافية ألفراد اجلمهور املعين للتعبري عن 
  .آرائهم

  ١٠املبدأ التوجيهي 
ع القرارات املتعلقة بالبيئة ألفراد  توفُّر مجيع املعلومات ذات الصلة بصنينبغي أن تكفل الدول  

  .اجلمهور املعين بطريقة موضوعية ويسهل فهمها ويف الوقت املناسب وعلى حنو فعال
  ١١املبدأ التوجيهي 

أن ينبغي للدول أن تكفل وضع تعليقات اجلمهور يف االعتبار الواجب يف عملية صنع القرارات و  
  . القراراتتكفل اإلعالن عن

___________________  

اعتباره شخصاً واحداً أو أكثر من األشخاص الطبعيني أو االعتباريني ب“ اجلمهور”ميكن تعريف   )١(
 .واالحتادات اخلاصة م أو منظمام أو جمموعام

باعتباره اجلمهور املتأثر أو اجلمهور الذي يرجح أن يتأثر بصنع القرارات “ اجلمهور املعين”ميكن تعريف   )٢(
لتعريف ينبغي اعتبار املنظمات غري احلكومية اليت تعمل على محاية وألغراض هذا ا. البيئية أو صاحب مصلحة فيها

 .البيئة وتفي باالشتراطات مبوجب القانون الوطين صاحبة مصلحة
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  ١٢ي املبدأ التوجيه
 عند القيام بأي عملية استعراضية تظهر فيها قضايا أو ظروف بيئية هامة مل يسبق ،لدوللينبغي   

 اجلمهور من املشاركة يف هذه العملية االستعراضية بقدر ما تسمح به تكفل متكُّن أن ،النظر فيها
  .الظروف

  ١٣املبدأ التوجيهي 
مبدخالت  مسامهة اجلمهور يف مرحلة مالئمة للكي تكفينبغي أن تنظر الدول يف الطرق املالئمة   

 املُلزِمة قانونياً اليت قد تؤثر تأثرياً كبرياً على البيئة ويف إعداد السياسات واخلطط يف إعداد القواعد
  .والربامج املتصلة بالبيئة

  ١٤املبدأ التوجيهي 
 وإثارة الوعي، لتعزيز ينبغي أن توفِّر الدول وسائل لبناء القدرات، مبا يف ذلك التثقيف البيئي  

  .املشاركة العامة يف صنع القرارات املتعلقة بالبيئة
  لوصول إىل العدالةا  - لثاًثا  

  ١٥املبدأ التوجيهي 
 يعترب أن حقه يف احلصول على معلومات ،شخص طبيعي أو اعتباريألي ينبغي أن تكفل الدول   

كان طلبه أن  أو مل يكن كافياً على طلبه الردأن أو جزئياً أو بيئية قد رفض ألسباب غري معقولة كلياً 
 إىل إجراءات الوصولبأي شكل آخر وفقاً للقانون املنطبق، مل يعاجل  طلبه أنأو موضع جتاهل، 

 إغفالاستعراض أمام حمكمة أو أي هيئة مستقلة وحمايدة أخرى للطعن يف هذا القرار أو التصرف أو 
  .التصرف من جانب السلطة العامة املعنية

  ١٦املبدأ التوجيهي 
ينبغي أن تكفل الدول متتع أفراد اجلمهور املعين بالوصول إىل حمكمة أو هيئة مستقلة وحمايدة   

ال تصرف يتعلق غفأخرى للطعن ضد املشروعية اجلوهرية واإلجرائية ألي قرار أو تصرف أو إ
  .باملشاركة العامة يف صنع القرارات يف القضايا البيئية

  ١٧جيهي املبدأ التو
ينبغي أن تكفل الدول متتع أفراد اجلمهور املعين بالوصول إىل حمكمة أو هيئة مستقلة وحمايدة   

أخرى أو إجراءات إدارية للطعن يف أي قرار أو تصرف أو إغفال تصرف من جانب السلطات العامة 
نونية اجلوهرية  القواعد القانتهكيدعى أنه يأو أو اجلهات الفاعلة اخلاصة إذا كان ذلك يؤثر على البيئة 

  .أو اإلجرائية للدولة فيما يتعلق بالبيئة
  ١٨املبدأ التوجيهي 

ينبغي أن تضع الدول تفسرياً عريضاً ملعىن الوقوف يف دعاوى تتعلق بالقضايا البيئية بغرض حتقيق   
  .فعال إىل العدالةالوصول ال
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  ١٩املبدأ التوجيهي 
فعالة للقيام باستعراض سريع من جانب احملاكم أو غريها من ينبغي أن توفِّر الدول إجراءات   

اهليئات احملايدة واملستقلة أو اإلجراءات اإلدارية للقضايا املتعلقة بتنفيذ وإعمال القوانني والقرارات 
  .وينبغي أن تكفل الدول أن تكون اإلجراءات عادلة ومفتوحة وشفّافة ومنصفة. املتصلة بالبيئة

  ٢٠ املبدأ التوجيهي
 أفراد اجلمهور املعين إىل إجراءات االستعراض املتصلة وصولينبغي أن تكفل الدول أن يكون   

بالبيئة غري باهظة التكاليف وأن تنظر يف إنشاء آليات مساعدة مالئمة إلزالة أو تقليل احلواجز املالية 
  .وغريها من احلواجز اليت تعترض الوصول إىل العدالة

  ٢١املبدأ التوجيهي 
نبغي أن توفِّر الدول إطاراً لالنتصاف الفوري والكايف والفعال يف القضايا املتعلقة بالبيئة من ي  

وينبغي أيضاً أن تنظر الدول يف استعمال التعويض واجلرب . قبيل االنتصاف الزجري املؤقت والنهائي
  .وغري ذلك من التدابري املالئمة

  ٢٢املبدأ التوجيهي 
فاذ القرارات على حنو سريع وفعال يف القضايا اليت تتخذها احملاكم ينبغي أن تكفل الدول إن  

  .واهليئات اإلدارية وغريمها من اهليئات ذات الصلة يف القضايا البيئية
  ٢٣املبدأ التوجيهي 

ينبغي أن توفِّر الدول معلومات كافية للجمهور عن اإلجراءات املطبقة يف احملاكم وغريها من   
  .فيما يتعلق بالقضايا البيئيةاهليئات ذات الصلة 

  ٢٤املبدأ التوجيهي 
القرارات املتعلقة اإلعالن، حسب االقتضاء ووفقاً للقانون الوطين، عن ينبغي أن تكفل الدول   

  .بالبيئة اليت تتخذها حمكمة أو هيئة أخرى مستقلة وحمايدة أو هيئة إدارية
  ٢٥املبدأ التوجيهي 

ة على تعزيز برامج بناء القدرات املالئمة يف القانون البيئي ينبغي أن تعمل الدول بصورة منتظم  
  .للموظفني القضائيني وغريهم من املهنيني القانونيني وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة

  ٢٦املبدأ التوجيهي 
عندما تكون هذه ينبغي أن تشجع الدول على تطوير واستعمال اآلليات البديلة لفض املنازعات   

  .الئمةاآلليات م
_____________  


