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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
وق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية حقتعزيز ومحاية مجيع 

   احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك

تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الـضارة لنقـل وإلقـاء املنتجـات                 
والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقـوق اإلنـسان، الـسيد           

  ونأوكيشوكوو إيبي
  موجز    

يقدم هذا التقرير استعراضاً نقدياً ألعمال وأنشطة املقرر اخلاص املعين باآلثار الـضارة               
اء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان، السيد أوكيشوكوو    لنقل وإلق 

  .ويتألف التقرير من ثالثة أجزاء موضوعية. ونإيبي
يستعرض اجلزء األول نطاق والية املقرر اخلاص إزاء القواعد واملعايري واملبادئ املعتمدة              

نتجات والنفايات السمية واخلطـرة وإدارهتـا       ملا ضبط إنتاج يف ميدان القانون البيئي من أجل       
اخلاصـة   كما حيدد التقرير العديد من جماالت التركيـز املـستمر         . واالجتار هبا والتخلص منها   

  . بالوالية، فضال عن قضيتني مستجدتني ينبغي دراستهما بتأن من منظور حقوق اإلنسان
ية للمكلف بالوالية من أجل تقييم      ويقدم اجلزء الثاين حتليال نقدياً ألساليب العمل احلال         

مدى مالءمة هيكل الوالية لتمكني املقرر اخلاص من تنفيذ املهام املنصوص عليها يف قرار جملس               
   .٩/١حقوق اإلنسان 

 جملس حقوق اإلنسان     املقدمة إىل  ويتضمن اجلزء األخري جمموعة من التوصيات احملددة        
ز والية املقرر اخلاص من أجل حتقيق أقصى قدر مـن           واملكلف اجلديد بالوالية بشأن كيفية تعزي     

  . ألفراد واجملتمعات الذين قد يتضررون من نقل املنتجات والنفايات اخلطرة وإلقائهالاحلماية 
وعلى وجه اخلصوص، يوصي املكلف بالوالية اجمللس بتوسيع نطـاق واليـة املقـرر                

رة للمنتجات والنفايات اخلطرة خالل     اخلاص، وذلك بأن يطلب إليه أن يقوم برصد اآلثار الضا         
 املكلـف   إىلويقترح أيضاً أن يطلب اجمللس      . ، من إنتاجها إىل التخلص منها     دورة حياهتا كاملةً  

اجلديد بالوالية إعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية بشأن النُّهج القائمة على حقوق اإلنـسان              
  .فايات السمية واخلطرةإلدارة السليمة للمنتجات والنالالزم اتباعها يف ا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  ..........................................................................مقدمة - أوالً  
  ٣  ٧-٤  .............................................. أنشطة املقرر اخلاصمستجدات - ثانياً  

  ٣  ٤  ....................................................البعثات القطرية  -  ألف   
  ٤  ٧-٥  ..................................................البيانات واألنشطة  -  باء   

  ٥  ٥٠-٨  .................................................... اخلاصاستعراض والية املقرر -ثالثاً   
  ٥  ١٢-٨  ...................................................القيمة املضافة للوالية  -  ألف   
  ٨  ٢٠-١٣  ...........................................................واليةالنطاق   -  باء   
  املشاكل القائمة واالجتاهات اجلديدة يف نقل املنتجات والنفايات السمية واخلطرة  -  جيم   
  ١٠  ٤٧-٢١  ...............................................................وإلقائها       
  حقوق اإلنسان الالزم اتباعها يف األساليبمبادئ توجيهية بشأن الُنُهج القائمة على   -  دال   

  ١٩  ٥٠-٤٨  ..........والنفايات السمية واخلطرة والتخلص منهاالسليمة إلدارة املنتجات 
  ١٩  ٦٩-٥١  ......................................................استعراض عمل املقرر اخلاص -رابعاً   

  ١٩  ٥٢-٥١  ............................................تقارير جملس حقوق اإلنسان  -  ألف   
  ٢٠  ٥٥-٥٣  ........................................................البعثات القطرية  -  باء   
  ٢١  ٦٢-٥٦  .......................................................البالغات الفردية  -  جيم   
  ٢٢  ٦٧-٦٣  ........................................التعاون مع منظومة األمم املتحدة  -  دال   
  ٢٣  ٦٩-٦٨  ................................................التعاون مع اجملتمع املدين  -  هاء   

  ٢٤  ٨٩-٧٠  .........................................................االستنتاجات والتوصيات -خامساً   
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 مقدمة  -أوالً   

 الذي حث املقرر اخلـاص      ٩/١ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           -١
ات مواصلة االضطالع، بالتشاور مع هيئات ومنظمات األمم املتحدة ذات الصلة وأمان          "على  

االتفاقيات الدولية ذات الصلة، بدراسة عاملية وشاملة ومتعددة التخصصات للمشاكل احلالية           
واالجتاهات اجلديدة لالجتار يف املنتجات والنفايات السمية واخلطرة وإلقائها والتماس احللول           

كيما يقدم توصيات ومقترحات حمـددة      (...)  ملعاجلة آثارها الضارة على حقوق اإلنسان،     
  ).٤الفقرة " (ن التدابري الوافية لرصد هذه الظواهر والتقليل منها والقضاء عليهابشأ
تقدمي استعراض نقدي لألنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص         هو   التقرير   واهلدف من   -٢

يستعرض : ويتألف التقرير من ثالثة أجزاء موضوعية     . ٢٠٠٤يوليه  /احلايل منذ تعيينه يف متوز    
 الوالية إزاء القواعد واملعايري واملبادئ املعتمدة يف ميدان القانون البيئي من            اجلزء األول نطاق  

وحيـدد أيـضاً     .والتخلص منها   لضبط إدارهتا  أجل وضع نظم للمنتجات والنفايات اخلطرة     
العديد من جماالت التركيز املستمر اخلاصة بالوالية فضال عن قضيتني مـستجدتني ينبغـي              

ألساليب العمـل     ويقدم اجلزء الثاين حتليال نقدياً     .حقوق اإلنسان دراستهما بتأن من منظور     
احلالية للمكلف بالوالية من أجل تقييم مدى مالءمة هيكل الوالية لتمكني املقرر اخلاص من              

ويتضمن اجلـزء األخـري     . ٩/١تنفيذ املهام املنصوص عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان          
 جملس حقوق اإلنسان واملكلف اجلديـد بالواليـة         ة إىل  املقدم من التوصيات احملددة   جمموعة

  .بشأن كيفية تعزيز والية املقرر اخلاص
املقرر يود   ،إىل جملس حقوق اإلنسان   املقدم  ومبا أن هذا هو التقرير السنوي األخري          -٣

للعمل كخبري  له   الفرصة   ةإتاحللمجلس على   أن يغتنم هذه املناسبة ليعرب عن امتنانه         اخلاص
 كما يود أن يعرب عن خالص تقديره ملفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       .مستقل

  .ملا لقيه لديها من مساعدة ودعم

   أنشطة املقرر اخلاصمستجدات  - ثانياً  

  البعثات القطرية  - ألف  
 أجرى املقرر اخلاص زيارات قطرية إىل قريغيزستان        ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير     -٤
)A/HRC/15/22/Add.2 (  واهلند)A/HRC/15/22/Add.3 .(  أن يعرب عـن    املقرر اخلاص   ويود

 ٣٠(وكان الغرض من البعثة اليت قام هبا إىل قريغيزسـتان  . امتنانه للدعوات اليت ُوجهت إليه   
ـ  هو دراسة اخلطوات اليت اختـذ     ) ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩سبتمرب إىل   /أيلول د ها البل

، مـن   بيدات القدمية أو احملظورة ونفايات الزئبـق      املت اليورانيوم و  تشكله خملفا ما  ملواجهة  
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 ال حيصى من األفراد واجملتمعات اليت       اً عدد  تطال خطرية عابرة للحدود  صحية وبيئية   هتديدات  
 ٢١  إىل ١١مـن   (وكان الغرض من الزيارة الرمسية إىل اهلند        . تعيش يف منطقة آسيا الوسطى    

 مثـل تكـسري     ، لألنشطة اخلطرة  عمامجع معلومات مباشرة    هو  ) ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
من آثار ضارة    ،)النفايات اإللكترونية (السفن وإعادة تدوير النفايات الكهربائية واإللكترونية       

تمتع األفراد الذين يعملون يف هذه القطاعات أو يعيشون على مقُربة مـن أمـاكن هـذه                 ب
  . األنشطة حبقوق اإلنسان

  األنشطةالبيانات و  - باء  
رفيع املستوى بشأن املستقبل اجلديد     اخلرباء ال  قدم املقرر اخلاص بياناً خالل اجتماع         -٥

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠كينيا يف الفترة من     ب الذي عقد يف نريويب      ،حلقوق اإلنسان والبيئة  
ـ        . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١ ىلإ اص وركز البيان على القيمة املضافة لوالية املقرر اخل

إزاء املعاهدات واملبادئ التوجيهية واآلليات واإلجراءات املعتمدة يف جمال القـانون البيئـي             
.  بأسـلوب سـليم  ملنتجات والنفايات السمية واخلطرة والتخلص منـها ضبط إدارة اهبدف  
لآلثار الضارة اليت قد تسببها املنتجات والنفايات اخلطرة على التمتع            حتليالً تضمن البيان  كما
على مزايا اتباع ُنهج قائمة على حقوق اإلنسان إلدارة هذه            مسلطاً الضوء  ،قوق اإلنسان حب

  . املنتجات والتخلص منها
ـ و املقرر اخلـاص     بعث ،٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤ويف    -٦ ن ون آخـر  ومكلف

الذي  ،مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة العاملي املعين بتغري املناخ        رسالةب ،بواليات إجراءات خاصة  
ـ  .٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٧الدامنرك يف الفترة من     بعقد يف كوبنهاغن     ى  وألق

شترك الضوء على التهديدات اخلطرية اليت تشكلها ظاهرة االحترار العاملي علـى    املبيان  ال هذا
 املشاركني يف املـؤمتر إىل تكثيـف        ا ودع ،التمتع الكامل بطائفة واسعة من حقوق اإلنسان      

 ومحايـة   ، من أجل التوصل إىل اتفاق جديد لوقف حصول املزيد من تغري املنـاخ             جهودهم
األفراد املتضررين من آثاره الضارة حبيث تؤدي تلك اجلهود إىل صوغ استجابات للتخفيف             
والتكيف على الصعيدين العاملي والوطين استناداً إىل قواعد ومعايري حقوق اإلنسان املعتـرف          

  . هبا دولياً
 املقرر اخلاص ألنه مل يتمكن من املشاركة يف حلقة النقاش اليت نظمها جملس             ويأسف  -٧

حقوق اإلنسان بشأن اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة علـى             
 ٨كان الغرض من ذلك النقـاش الـذي ُعقـد يف جنيـف يف               و.)١(التمتع حبقوق اإلنسان  

القائمة واالجتاهات احلالية واملمارسـات اجليـدة       شاكل  هو مناقشة امل   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
وساهم املكلـف   .توفري معلومات لألعمال املقبلة للمقرر اخلاص واحللول املمكنة وذلك بغية 

__________ 

 .٥ ، الفقرة١٢/١٨ قرار جملس حقوق اإلنسان )١(
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وركّز البيان على التقدم احملرز والصعوبات اليت .  نيابة عنهمقُدِّبالوالية يف النقاش بإرسال بيان  
تعزيـز    وأوصى باستعراض الوالية ومتديدها من أجل      ، واليته واجهها املقرر اخلاص يف تنفيذ    

  .ملنتجات والنفايات اخلطرة والتخلص منهااملتبعة يف إدارة ا غري السليمة األساليبمحاية ضحايا 

  استعراض والية املقرر اخلاص   - ثالثاً  

  القيمة املضافة للوالية   - ألف  
ة من القواعد واملعايري واملبادئ اخلاصة       جمموعة ناشئ  ،ُوضعت خالل العقدين املاضيني     -٨

ملنتجات والنفايات السمية واخلطـرة وإدارهتـا       ضبط إنتاج ا  بالقانون البيئي الدويل من أجل      
 هذا اإلطار القانوين الـدويل العـريض   يفويتوخى . واستخدامها واالجتار هبا والتخلص منها 

ت اخلطرة على صحة اإلنسان والبيئة      القضاء على املخاطر اليت تشكلها هذه املنتجات والنفايا       
  :أو التقليل منها إىل أدىن حد، وتشمل هذه القواعد

 تؤسس لنظام   وهي اتفاقيات  )٤(، واتفاقية باماكو  )٣(واتفاقية وايغاين  ،)٢(اتفاقية بازل  •
  ات والتخلص منهانقل النفايات اخلطرة وغريها من النفايملراقبة سالمة دويل 

 الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة          ،التنميةإعالن ريو بشأن البيئة و     •
 والـذي   ،١٩٩٢يونيه  /الربازيل يف حزيران  ب املعقود يف ريو دي جانريو       ،والتنمية

يتضمن عدة مبادئ بشأن محاية صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة النامجة عن             

__________ 

 يرمـي اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود هي أول صك عاملي                  )٢(
وحتـدد  . خطار اليت تشكلها النفايات اخلطرة وغريها من النفايـات        إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من األ      

 بـدال مـن     ، القواعد اهلادفة إىل تنظيم االجتار بالنفايات      ،١٩٩٢ اليت دخلت حيز النفاذ يف عام        ،االتفاقية
 .٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ طرفاً حىت ١٧٣ وتضم. حترميه

لدان املنتدى اجلزرية ومراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب        اتفاقية حظر استرياد النفايات اخلطرة واملشعة إىل ب        )٣(
ودخلـت  . هلا نطاق مماثل التفاقية بازل  ) اتفاقية وايغاين (احلدود وإدارهتا داخل منطقة جنوب احمليط اهلادئ        

 .٢٠٠٨يونيه / طرفاً حىت حزيران١٣ وكانت تضم ،٢٠٠١االتفاقية حيز النفاذ يف عام 
 أفريقيـا   يفالنفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب احلـدود وإدارهتـا            اتفاقية حظر استرياد     تعاجل )٤(

. النفايات اخلطرة والتخلص منها اليت مل تتعرض هلا اتفاقية بازل          بعض املشاكل املتعلقة بنقل   ) اتفاقية باماكو (
اع النفايات الـيت     مبا يف ذلك أنو    ، استرياد أي نوع من أنواع النفايات اخلطرة       ، على وجه اخلصوص   ،وحتظر

ودخلـت حيـز النفـاذ يف       .  إىل الدول األفريقية من غري األطـراف يف االتفاقيـة          ،مل يتناوهلا نظام بازل   
 .٢٠١٠فرباير / شباط٣ بلداً حىت ٢٤ وصدق عليها ،١٩٩٨ عام
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 ايـات الـسمية واخلطـرة     ملنتجات والنف اإدارة  األساليب غري السليمة املتبعة يف      
  )٥(والتخلص منها

 اليت تنظم التجـارة الدوليـة يف مـواد كيميائيـة ومبيـدات              ،اتفاقية روتردام  •
  )٦(معينة خطرة

 إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من اآلثـار الـضارة           ترمي اليت   ،اتفاقية استكهومل  •
  )٧(للملوثات العضوية الثابتة

وصول إىل املعلومات البيئية املتـوفرة لـدى         اليت تقر باحلق يف ال     ،اتفاقية آرهوس  •
السلطات العامة واملشاركة يف عمليات صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف            

   )٨(املسائل البيئية
 الذي يوفر إطاراً للـسياسة      ،لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية    النهج االستراتيجي  •

طة جوهانسربج للتنفيذ املتمثـل يف      العامة لتوجيه اجلهود العاملية لتحقيق هدف خ      

__________ 

ي أ ينبغي أن تتعاون الدول بفعالية يف الثين عن حتويل ونقل         " الذي ينص على أنه      ،١٤انظر خصوصاً املبدأ     )٥(
أنشطة ومواد تسبب تدهوراً شديداً للبيئة أو يتبني أهنا ضارة بصحة اإلنسان إىل دول أخرى، أو منع هـذا                   

كما يتضمن إعالن ريو عدداً من األحكام اليت تعرض القانون الدويل العريف أو القواعـد               ". التحويل والنقل 
 وكفالة فـرص    ،ركة يف عمليات صنع القرار     واملشا ،الوصول إىل املعلومات   (١٠ مبا يف ذلك املبدأ      ،الناشئة

 ،)مبدأ امللوث يدفع التكلفة    (١٦ واملبدأ   ،)النهج الوقائي  (١٥ واملبدأ   ،)الوصول إىل العدالة يف املسائل البيئية     
 ).تقييم األثر البيئي (١٧واملبدأ 

الكيميائية واملبيدات اخلطرة   وهتدف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على املواد              )٦(
بعض املواد الكيميائيـة    بيف التجارة الدولية إىل توفري وسيلة فعالة لتبادل املعلومات ومراقبة التجارة الدولية             

ودخلـت  . قيود صارمة ألسباب صحية أو بيئية     اليت ختضع ل   الصناعية ومبيدات اآلفات اخلطرة احملظورة أو     
 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠  طرفاً حىت١٣٢ وتضم ،٢٠٠٤االتفاقية حيز النفاذ يف عام 

نتاج امللوثات العـضوية الثابتـة      إهتدف اتفاقية استكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة إىل القضاء على            )٧(
وامللوثات العضوية الثابتة هي مواد كيميائية متتلك خصائص        . والتقليل منها واحلد من إنتاجها واستخدامها     

على حاهلا يف البيئة لفترات طويلة، وتصبح واسعة االنتشار جغرافياً، وتتراكم يف النظم البيئيـة،    سامة وتظل   
وميكن أن يؤدي التعرض للملوثات العضوية الثابتـة إىل         . مبا يف ذلك النسيج الدهين لإلنسان واحلياة الربية       

 واختالل جهـاز املناعـة   ،دةآثار صحية خطرية تشمل بعض أنواع السرطان والتشوهات اخللقية عند الوال   
ودخلت االتفاقية حيـز    . ل درجة الذكاء  ؤصابة باألمراض وحىت تضا   إل وزيادة القابلية ل   ،والصحة اإلجنابية 

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ طرفاً حىت ١٧٠ وتضم ،٢٠٠٤النفاذ يف عام 
ء إىل القضاء يف املسائل البيئية      اتفاقية الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجو           )٨(

دخلت حيز النفاذ يف    . هي أول صك ملزم قانوناً يربط بني احلقوق البيئية وحقوق اإلنسان          ) اتفاقية آرهوس (
 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ طرفاً حىت ٤٤ وتضم ،٢٠٠١عام 
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كفالة إنتاج واستخدام املواد الكيميائية على حنو يقلل إىل أدىن حد اآلثار الـضارة              
   )٩(٢٠٢٠وعلى صحة اإلنسان حبلول عام  على البيئة ذات الوقع الكبري

مثـل  (ولئن كان من املقبول اآلن على نطاق واسع أن املنتجات والنفايات اخلطرة               -٩
 ،قد تشكل هتديدات خطرية على صحة اإلنسان والبيئـة        )  الكيميائية ومبيدات اآلفات   املواد
 ويعزى  . حىت اآلن بتأثريها السليب احملتمل على التمتع حبقوق اإلنسان         الً كام ُيعترف اعترافاً  مل

ذلك جزئياً إىل أنه على الرغم من العالقة الواضحة القائمة بني أهداف محاية البيئة وتعزيـز                
 فإن قانون حقوق اإلنسان والقانون البيئي الدويل قد تطورا يف عزلة عـن              ، اإلنسان حقوق

وجرت معاجلة التدهور البيئي وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان          . بعضهما حىت وقت قريب   
 حىت بالنسبة للحاالت اليت تكون فيها الروابط بني التدهور البيئي           ،كقضيتني ال عالقة بينهما   
  .ضعت آليات وإجراءات خمتلفة ملعاجلة هاتني الظاهرتني وُو،اضحةوانتهاك حقوق اإلنسان و

آلثار الضارة لنقـل    إىل ا  اجملتمع الدويل    لتوجيه اهتمام وأنشئت والية املقرر اخلاص       -١٠
وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بطرق غري مشروعة ليس على البيئة فحسب، وإمنا       

  .)١٠(واجملتمعات املعرضني لتلك اآلثارراد كذلك على احلقوق اإلنسانية لألف
وقد الحظ املقرر اخلاص يف تقريره التمهيدي الذي رفعه إىل جلنة حقوق اإلنـسان                -١١

)E/CN.4/2005/45(            أنه وبالرغم من أن العديد من االتفاقيات البيئية واآلليات واإلجـراءات
اية صحة اإلنسان، فإن نطاق كل      ذات الصلة باملواد الكيميائية وإدارة النفايات هتدف إىل مح        

 اليت تركز إىل حد كبري على اجلوانب التقنية واإلجرائية إلدارة ونقـل             -من هذه االتفاقيات    
 لنقلـها  املتعلقة مبـا  ال ميتد ليشمل االعتبارات -املنتجات والنفايات اخلطرة والتخلص منها      

عة الكاملـة مـن حقـوق        اجملمو يف آثار ضارة تطال   والتخلص منها بطريقة غري مشروعة      
  . القائمة اإلنسان

وبالتايل يرى املقرر اخلاص أن القيمة املضافة لواليته تنشأ من التركيز على حقـوق                -١٢
ها ؤ املنتجات والنفايات اخلطرة وإلقا    ا يشكله نقلُ  مبوهدفه هو رفع مستوى الوعي      . اإلنسان

لك هبدف القضاء على هذه املخاطر  وذ،من هتديدات على التمتع حبقوق اإلنسان احملمية دولياً   
أو التقليل منها إىل أدىن حد، وضمان سبل االنتصاف الفعالة لضحايا انتـهاكات حقـوق               

ملنتجات والنفايات السمية واخلطـرة     اإدارة  األساليب غري السليمة املتبعة يف      اإلنسان بسبب   
  للضحايا وسائلَ  يةنسانقوق اإل احل على   هامن خالل تركيز   الوالية   ُتكمِّلُو. التخلص منها  أو

__________ 

) اإلمارات العربية املتحـدة   ( ديب   اُعتمد النهج االستراتيجي يف املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف           )٩(
ممثلي احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة      ، على أساس عملية تشاورية ضمت     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٦يف  

 .الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص
 .١٩٩٥/٨١ انظر جلنة حقوق اإلنسان، القرار )١٠(
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احلماية اليت يوفرها اإلطار القانوين الدويل املعتمد يف جمال القانون البيئي الدويل بدال مـن أن             
   .تكون يف ازدواجية معها

  واليةالنطاق   - باء  
مثة ميزة أخرى للوالية إزاء اآلليات واإلجراءات البيئية القائمة تتأتى من نطاق الوالية      -١٣

املعاهدات البيئية املتعددة األطراف تتضمن تعاريف دقيقة جداً لتحديـد نطـاق             ف. الشامل
.  وهي قابلة للتطبيق فقط عندما تتطابق حالة معينة مع ما تنص عليه أحكام املعاهدة              ،تطبيقها

نفاية خطرة  أن  ميثل  ) ١ (عنصر يفترض تطبيق اتفاقية بازل وجود مادة أو         ،على سبيل املثال  ف
 باخلصائص اخلطرة املشار إما انيتصف) ٢(أو  ,)١١(من االتفاقية ١-١ املادةمنصوص عليها يف    

 مـن   ٢-١على النحو احملدد يف املادة      " النفايات األخرى " من   ان أو يعترب  ١-١إليها يف املادة    
 مثـل   ، تستثىن من نطاق هذه االتفاقية بعض فئات النفايـات         ،وعالوة على ذلك  . االتفاقية

  ).٤-١ و٣-١املادة ( يات النامجة عن العمليات العادية للسفنالنفايات املشعة والنفا
 حيث ال القـرار     ،ملزماً بتعريف حمدد   املقرر اخلاص    ليس ،وعلى العكس من ذلك     -١٤

املنتجـات    "   ل تعريفـاً    يـا الذي أنشأ الوالية وال القرارات اليت اُعتمدت بعد ذلك قد أعط          
ومن أجل حتقيق أقصى    ". إلقاء" أو "نقل"ميت   معىن كل  اأو وّضح " لنفايات السمية واخلطرة  وا

ألفراد واجملتمعات الذين قد تتضرر حقوقهم هبذه الظواهر، فـّسر املقـرر            لقدر من احلماية    
  .على نطاق واسع" املنتجات والنفايات السمية واخلطرة" عبارة ، منذ إنشاء واليته،اخلاص
أو لديه صفات   /واد خطرة و   حيتوي على م   عنصر فقد اعترب أن أي      ،وبناء على ذلك    -١٥

من املـرجح أن    ) مثل املواد القابلة لالشتعال أو السمية أو املشعة أو املتفجرة         (خطرة متأصلة   
" نفايةً" دون احلاجة إىل التحقق مما إذا كان ،يهدد التمتع حبقوق اإلنسان يقع يف نطاق الوالية 

). أي شيء جيري تداوله أو تبادله     " (اًمنتج"أو  )  االستغناء عنه  جيري عنه أو    أي شيء استغين  (
وبالتايل، فقد َسَمح هذا التركيز على اآلثار الضارة احملتملة على التمتع حبقوق اإلنسان للمقرر 

النفايات " و"املنتجات اخلطرة"اخلاص بالتغلب على الصعوبات القانونية املرتبطة عادة بتعريف         
 غري  األساليبى قدر من احلماية لضحايا       وتوفري أقص  ،مبوجب القانون البيئي الدويل   " السمية

  .ملنتجات والنفايات اخلطرة أو التخلص منهاملتبعة يف إدارة االسليمة ا
 ومن األمثلة على جدوى هذا النهج الشامل السفن اليت وصلت إىل هناية عمرهـا                -١٦

 بينمـا  ،٢املادة  على النحو احملدد يف ، السفينة نفاية يف إطار اتفاقية بازل      ُتعتربفقد  . التشغيلي
 هناك عدم يقني بشأن     ،وبالتايل. يظل ينطبق عليها تعريف سفينة مبوجب قواعد دولية أخرى        

ما إذا كان ميكن تصنيف سفينة حتتوي على مادة األسبستوس ومركبات ثنائية الفينيل املتعدد              
__________ 

أو أشياء جيري التخلص منها أو ينوى الـتخلص         مواد  " من اتفاقية بازل النفايات بأهنا       ١-٢وتعرف املادة    )١١(
 ".منها أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطين
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ـ              . تخلص منـها الكلور أو املعادن الثقيلة بأهنا نفاية خطرة عندما ُتحال إلعادة تدويرها أو ال
، َيعَترب املقرر اخلاص أنـه      "املنتجات والنفايات السمية واخلطرة   " لعبارة   الواسعووفقاً للتفسري   

 ،املواد واللوازم املوجودة يف املراكب اليت تصل إىل هناية عمرها التـشغيلي   خطورة  بالنظر إىل   
 جيـري " منتجاً"فهي تدخل ضمن نطاق واليته من دون احلاجة إىل حتديد ما إذا كانت متثل               

  . التخلص منهاجيري" نفاية"تداوله أو 
كما أن نقل املنتجات والنفايات والتخلص منها عرب احلدود بصورة غري مشروعة قد              -١٧

 يفترض النقـل عـرب      ،فوفقا التفاقية بازل  . حظي بتعريف ضيق يف املعاهدات البيئية الدولية      
" الـتخلص " تعريف   ٢وحتدد املادة   ). ٣-٢املادة  (احلدود أن تشترك فيه دولتان على األقل        

بأنه أي نقل لنفايات    " االجتار غري املشروع  " و ،بأنه أية عملية حمددة يف امللحق الرابع لالتفاقية       
 غياب وجود تعريف    ويف .٩خطرة أو لنفايات أخرى عرب احلدود على النحو احملدد يف املادة            

  .  واسع صاحب الوالية هذه املصطلحات على نطاق فَسّر،حمدد
واعترب املقرر اخلاص دائماً أن النقل من منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنية لدولة               -١٨

ما أو عرب منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنية لدولة أخرى ال يكون ضرورياً لكي تدخل               
جتارة ومن األمثلة على النقل عرب احلدود الذي ال ينطوي على           . تلك املسألة يف نطاق واليته    

أو نفايات خطرة إىل البلدان     /دولية يف النفايات اخلطرة حتويلُ الصناعات اليت تولد منتجات و         
فقد َنظَر املقرر اخلاص على مر السنني يف العديد من احلـاالت الـيت تقـوم فيهـا                  . النامية

ت الشركات عرب الوطنية بتحويل مصانعها إىل البلدان النامية ملواصلة إنتاج مبيـدات اآلفـا             
واملستحضرات الصيدالنية اليت حتظر أو توضع عليها قيود شديدة يف البلدان الصناعية ألسباب    

  . بيئية أو صحية
املتعلقة بنقل املنتجات والنفايات اخلطرة     " غري املشروعة "وفيما يتعلق بطبيعة األنشطة       -١٩

لى األنـشطة   ال ينطبق فقط ع   " غري مشروعة "والتخلص منها، يعترب املقرر اخلاص أن وصف        
ملنتجـات  إلدارة ا  الـسليمة    األساليباليت تنتهك القواعد واملعايري الوطنية أو الدولية بشأن         

 فهو يعترب أن أي نقـل أو إلقـاء للمنتجـات            .والتخلص منها  والنفايات السمية واخلطرة  
ـ "له أو قد يكون له أثر ضار على التمتع حبقوق اإلنسان ميكن اعتباره    والنفايات اخلطرة  ري غ

مثل نقل النفايات اخلطـرة عـرب       ( حىت ولو بدأ وكأنه قانوين من الناحية الرمسية          ،"مشروع
 آثاراً ضارة على التمتع باحلق يف احليـاة أو          ، وفقا ألحكام اتفاقية بازل    ،احلدود الذي يسبب  
   ).ة للتخلص غري املتعمد منها مثالً أو يتعرضون هلا، كنتيجيتداولوهناصحة األفراد الذين 

 يف دورته التاسعة    ،ويسر املقرر اخلاص أن يالحظ أن جملس حقوق اإلنسان قد قرر            -٢٠
 كما ،تعزيز الوالية حبيث تشمل مجيع أنواع نقل املنتجات والنفايات السمية واخلطرة وإلقائها  

 ،٩/١ووفقاً للقرار   ). ٣٦ الفقرة   ،A/HRC/9/22 انظر الوثيقة (أوصى بذلك املكلف بالوالية     
وإلقائها عـرب    رر اخلاص اآلن مهمة التحقيق فيما لنقل املنتجات والنفايات اخلطرة          املق يتوىل

وعـالوة علـى   . احلدود أو على املستوى الوطين من آثار ضارة على التمتع حبقوق اإلنسان           
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 املقرر اخلاص اآلن دراسة اآلثار الضارة احملتملة ألي نقل أو إلقـاء للمنتجـات               يتوىل ،ذلك
  .  سواء كان ذلك بصورة غري مشروعة أم ال،والنفايات اخلطرة

املشاكل القائمة واالجتاهات اجلديدة يف نقل املنتجـات والنفايـات الـسمية              - جيم  
  واخلطرة وإلقائها

 نقل املنتجات والنفايات السمية واخلطرة والـتخلص        يف جمال حدثت تغريات هامة      -٢١
 نقل املنتجـات    حاالتانت معظم    ك ،١٩٩٥ ففي عام    .منها عرب احلدود منذ إنشاء الوالية     

ممكنـاً  فيهـا   مل يعد اليت، ة من جهةما بني البلدان الصناعيفيقد ُسجلت   السمية عرب احلدود  
 تشريعات صـارمة لتنظـيم      وضع بعد   اًاقتصاديعلى حنو مالئم    التخلص من تلك النفايات     

الـيت   ، سيما يف أفريقيا وال،والبلدان النامية من جهة ثانية التخلص منها يف البلدان الصناعية،      
القدرة التقنية الكافية للتخلص من هذه    أو تنعدم لديها     إىل العملة الصعبة ولكن تنقصها       حتتاج

مـن احلـوادث      ميثل إنشاء الوالية استجابة لعدد     ،ويف الواقع . النفايات بطريقة سليمة بيئياً   
لصناعية بصفة غـري مـشروعة يف       إلقاء النفايات اخلطرة املنتجة يف البلدان ا      ب املرتبطةاخلطرية  

  . البلدان النامية
فمما ال شك فيه أن النفايات اخلطرة املنتجة        . يف الوقت احلاضر أكثر تعقيداً    احلالة  و  -٢٢

يف نصف الكرة الشمايل ال تزال ُتلقى يف البلدان النامية بصورة غري مشروعة عندما يكـون                
ثبتت ذلك حادثة السفينة بروبـو كـواال        غري املمكن التخلص منها يف بلد املنشأ كما أ         من

Probo Koala
 ،"اجلنوب"إىل " الشمال"نقل النفايات اخلطرة ليس فقط من ُت ،ومع ذلك .)١٢(

. ولكن أيضاً تتزايد حاالت نقلها فيما بني البلدان النامية وفيما بني البلدان املتقدمة نفـسها              
 يبدو مـن املعلومـات      ، هذه املسألة  وبالرغم من أن البيانات اإلحصائية حمدودة للغاية بشأن       

 جتري النقل العابر للحدود     حركةالواردة من الدول األطراف إىل أمانة اتفاقية بازل أن غالبية           
وقليلة هـي كميـات     .  البلدان الصناعية  وتشارك فيها  ،اآلن داخل املنطقة اإلقليمية نفسها    

 فيها البلدان الناميـة     تشارك اليت   النفايات املنقولة سواء من منطقة إقليمية إىل أخرى أو تلك         
  . يف تزايد أيضاً تلك الكمياتعند مقارنتها بغريها، ولكن

املنتجات والنفايات السمية واخلطرة والتخلص منـها        وقد أقر اجمللس نفسه أن إدارة       -٢٣
 الذي مـدد  ،٩/١ويسر املقرر اخلاص أن يالحظ أن القرار      . قد أصبحت اآلن مشكلة عاملية    

 كما اعتمد اجمللس أيـضاً    . مد ألول مرة بتوافق اآلراء    عُت ا  قد ،الث سنوات أخرى  الوالية لث 
.  الذي دعا إىل تنظيم حلقة نقاش بشأن النفايات السمية من دون تـصويت            ،١٢/١٨ القرار

__________ 

 ٥٠٠بروبو كواال سفينة حتمـل العلم البنمي أّجرهتا شركة هولنديـة عرب وطنية، ُيزعم أهنا ختلصت مـن               )١٢(
 .A/HRC/12/26/Add.2انظر الوثيقة  طن من النفايات السمية يف أبيدجان، كوت ديفوار
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وهذا يدل على التزام اجمللس اجلاد بالتصدي للتحديات العاملية اليت يشكلها النقـل العـابر               
  .ايات السمية واخلطرة وإلقائها على التمتع حبقوق اإلنسانللحدود للمنتجات والنف

 ويود املقرر اخلاص أن يسلط الضوء يف هذا اجلزء على بعض املسائل اليت سـوف                 -٢٤
الوالية نظراً حلجمها وأضرارها احملتملة أو الفعلية علـى      املكلف ب اهتمام  ب االستئثارتستمر يف   

كما يود املقرر اخلاص توجيـه       .قانوين مالئم بسبب عدم وجود إطار      أو/حقوق اإلنسان و  
  .عناية اجمللس إىل قضيتني مستجدتني ينبغي دراستهما دراسة متأنية من منظور حقوق اإلنسان

   عليها التركيزاليت ُيقترح مواصلةاجملاالت   -١  

  تكسري السفن    
ت  سفينة انتهى عمرها التشغيلي حتتوي على كميـا        ٦٠٠ يف كل سنة، ُترسل حنو        -٢٥

كبرية من املواد واللوازم الُسمية واخلطرة، مبا فيها األسبستوس ومركبات ثنائي الفينيل املتعدد             
الكلور واملعادن الثقيلة والزيوت والوقود بأنواعه، إىل شواطئ يف جنوب آسيا، حيث ُتفكَّك             

 .)١٣(دون أن يوضع حتتها غطاء إمسنيت أو أي وسيلة حصر أخرى عدا هيكل السفينة ذاهتـا               
، مستويات عالية مـن     "التشطيء"وينتج عن هذا األسلوب يف تفكيك السفن، املسمى عادةً          

تلوث التربة الساحلية واهلواء والبحر وموارد املياه اجلوفية، ويؤثر سلباً على اجملتمعات احملليـة   
 ميوت عدد هائل ،وعالوة على ذلك. اليت كثرياً ما تعتمد على الزراعة والصيد من أجل البقاء         

من العاملني أو ُيصابون إصابات خطرية بسبب حوادث متعلقة بالعمل أو أمـراض مهنيـة               
  . مرتبطة بالتعرض فترةً طويلةً ملواد خطرة موجودة يف السفن اليت انتهى عمرها التشغيلي

 العديد من التقارير املواضيعية وتقارير البعثات اآلثار الضارة لتكسري السفن           وتناولت  -٢٦
وقدم املقرر اخلـاص يف التقريـر الـسنوي للعـام املاضـي              .قوق اإلنسان على التمتع حب  

)A/HRC/12/26 (     للعـاملني  يةقوق اإلنساناحلحتليال شامال هلذه الظاهرة وآثارها الضارة على 
 ووصف التقرير اجلهـود     .يف أحواض تكسري السفن وأولئك الذين يعيشون على مقربة منها         

زاً بوجه خاص  مركِّ، إطار قانوين ملعاجلة هذه الشواغل اخلطريةاليت يبذهلا اجملتمع الدويل لوضع
الـيت  على اتفاقية هونغ كونغ الدولية بشأن إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيـاً               

  . برعاية املنظمة البحرية الدولية٢٠٠٩مايو / أيار١٥يف اعتمدت 
جمال العمل والظـروف البيئيـة      ويرى املقرر اخلاص أن املمارسات السيئة للغاية يف           -٢٧

 الـرغم  وعلى.  تتطلب عناية املكلف بالواليةستظلالسائدة يف معظم أحواض تكسري السفن   

__________ 

االقتصادي   إلجراءات املنظمة البحرية الدولية للتخلص التدرجيي من ناقالت النفط أحادية اهليكل والتباطؤ            نظراً )١٣(
، بلـغ العـدد   ٢٠٠٩ويف عام .  عدد أكرب من السفن للتفكيك خالل السنوات املقبلة        ُيرسلالعاملي، يتوقع أن    

 ،N. Cotzias Shipping, Economic Outlook Reportنظـر  ا( ١ ٢٠٠اإلمجايل للسفن اليت فُككت أكثر من 
 .٢٠١٠ ومن املتوقع أن يسجل رقم مماثل أو يتجاوز ذلك يف عام ،)٢٠١٠فرباير /شباط
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 متثل خطوة إجيابية حنو إنشاء نظام من الضوابط قابل للتنفيذ للحد            غ كون غمن أن اتفاقية هون   
أن  املقرر اخلـاص   يرى   ،نسان والبيئة إلمن املخاطر اليت يشكلها تكسري السفن على صحة ا        

هذه االتفاقية وحدها ال تكفي لتحقيق حتسُّن كبري يف ممارسات العمل السائدة يف أحـواض               
  .التكسري أو يف التخلص من التلوث البيئي اخلطري الذي تتسبب فيه

 يف  ل املفتوح العضوية التفاقية بـازل     لفريق العام اوَضَع   ،٢٠١٠مايو عام   / ويف أيار   -٢٨
عايري اليت ستستخدم لتحديد ما إذا كانت اتفاقية هونغ كونغ تـنص علـى               امل دورته السابعة 

 الـدول   ا ودع ،مستوى من الرقابة واإلنفاذ يعادل املستوى الذي أنشئ مبوجب اتفاقية بازل          
وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل تقدمي تقارير التقييم التمهيديـة إىل أمانـة اتفاقيـة بـازل                

ملؤمتر األطـراف يف     وُيتوقع أن ينظر االجتماع العاشر     .)١٤(٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥ حبلول
. يف هذه التقييمات التمهيديـة     ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ، الذي سيعقد يف   اتفاقية بازل 

وليس من املؤكد حىت اآلن ما إذا كانت األطراف ستنتهي من مداوالهتا بشأن مسألة املعادلة               
  . الحقاجتماعُتحال هذه القضية إىل بني االتفاقيتني يف االجتماع العاشر، أم س

  النفايات اإللكترونية    
 قائمة ، اليت ُيشار إليها بالنفايات اإللكترونية،تشمل النفايات الكهربائية واإللكترونية     -٢٩

واسعة ومتنامية من املعدات الكهربائية وااللكترونية اليت أصبحت بشكل عام خارج اخلدمة            
 وأجهـزة   ، والثالجـات  ، واحلواسـيب  ،ف احملمولة القدميـة   أو قدمية أو مكسرة مثل اهلوات     

وبسبب التغريات السريعة يف التكنولوجيا، يرفع الناس مستوى معداهتم الكهربائية           .التلفزيون
وزاد عـدد املنتجـات الكهربائيـة       . واإللكترونية بشكل دوري أكثر من أي وقت مضى       

 ،اً كـبري  ازدياداًاملي يف اآلونة األخرية     واإللكترونية اليت توضع خارج اخلدمة على الصعيد الع       
 أي ما يقرب من مخسة يف املئة من مجيع          ، مليون طن سنوياً   ٥٠ و ٢٠بني  حجمها  يتراوح  و

وتـشري التقـديرات إىل أن    .)١٥(النفايات الصلبة اليت تنتجها البلديات يف مجيع أحناء العـامل        
 النفايات  تزدادائة سنوياً، وُيتوقع أن      يف امل  ٥-٣النفايات اإللكترونية تتزايد يف أوروبا بنسبة       

  . على مدى السنوات اخلمس املقبلةأمثال ما هي عليهثالثة بلكترونية يف البلدان النامية أيضاً إلا
 ألهنا ُتستبدل كـثرياً     ،وتتسبب اهلواتف احملمولة واملعدات احلاسوبية يف أكرب مشكلة         -٣٠

يف مجيع أحناء العامل يف الربع        هاتف حممول   مليون جهاز  ٣١٤,٧فقد بِيع   . يف أغلب األحيان  
 يف املائة مقارنة بنفس الفتـرة مـن         ١٧ وذلك يشكل زيادة قدرها      ،٢٠١٠األول من عام    

 فـإن للـهواتف احملمولـة اآلن دورة حيـاة       ،ووفقاً لإلحصاءات األخرية   .)١٦(٢٠٠٩ عام
__________ 

 .UNEP/CHW/OEWG/7/21الوثيقة  )١٤(
)١٥( http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/the-e-waste-problem/. 
 يف املائة يف الربع األول من       ١٧مبيعات اهلواتف النقالة يف مجيع أحناء العامل قد منت بنسبة           "تنر إن   يقول غار  )١٦(

 .http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1372013 ،٢٠١٠مايو / أيار١٩ ،"٢٠١٠عام 
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 مليون جهـاز  ٣٦٦,١وعه ومن املتوقع أن يباع ما جمم.  عامني يف البلدان املتقدمة تتجاوز ال
 ماليني وحدة   ٣٠٥,٨    ب يف املائة مقارنة     ١٩,٧  وهي زيادة قدرها   ،٢٠١٠كمبيوتر يف عام    
متوسط عمر هذه األجهزة يف البلدان املتقدمة قد اخنفض         أن  علماً   )١٧(٢٠٠٩ُشحنت يف عام    

  .٢٠١٠ سنوات يف عام ٥عمر يتراوح بني سنتني و إىل ١٩٩٧من ست سنوات يف عام 
 كثري منـها    ،لكترونية على مئات من املواد املختلفة     إلوحتتوى األجهزة الكهربائية وا     -٣١

 منـها   ُتدر وُيـتخلص  شديد السمية وتشكّل خماطر كبرية على صحة اإلنسان والبيئة إذا مل            
 ُتفكك الغالبية العظمى مـن املعـدات الكهربائيـة      ،ففي البلدان النامية  . بطريقة سليمة بيئياً  

يف ورش العمل الصغرية غري الرمسية من خالل الفـصل بـني خمتلـف               القدمية ةواإللكتروني
إلعـادة  )  والزجـاج  ،واملعادن غري احلديديـة     واملعادن احلديدية  ،مثل البالستيك (مكوناهتا  

وخالل عملية حتطيم أجهزة احلواسيب القدمية وغريهـا مـن           .ها أو إعادة استخدام   هاتدوير
 مبا يف ذلك املعادن الثقيلة السامة       ، يتعرض العمال للمواد اخلطرة    ،األجهزة ذات التقنية العالية   

 مثل مثبطات اللهب    ،واملواد الكيميائية اخلطرة   ،مثل الرصاص والكادميوم والربيليوم والزئبق    
 ُيتخلص عادة   ،وعالوة على ذلك  .  وغريها من املضافات البالستيكية السمية     ،املعالَجة بالربوم 

 مما يسبب تلوثاً واسع النطـاق       ،ستعمال برميها يف مدافن أو حبرقها     من أجزاء غري صاحلة لال    
  . وطويل األمد للتربة واهلواء وموارد املياه السطحية واجلوفية

واعترب املقرر اخلاص يف عدد من املناسبات أن اآلثار الضارة اليت تتسبب فيها اإلدارة                -٣٢
 تكون هلا أثار على التمتع حبقوق اإلنسان غري السليمة للنفايات اإللكترونية والتخلص منها قد

 ممارسـة   ،على وجه اخلـصوص    ،ووثّق املقرر اخلاص  ). A/HRC/15/22/Add.3انظر الوثيقة   (
املنتجـات   لتـصدير " مستعمل"التحايل على تطبيق اتفاقية بازل عن طريق استخدام تسمية          

 تقريباً إىل هنايـة عمرهـا   اليت انتهى أصحاهبا من استعماهلا ووصلت      الكهربائية واإللكترونية 
 تلقـت   ،ويف كثري من احلاالت اليت ُعرضت على املقرر اخلاص        . التشغيلي إىل البلدان النامية   

البلدان النامية كميات كبرية من املنتجات اليت ال تعمل أو توقفت عن العمل بعد وقت قصري                
  ".لرقميةالفجوة ا"من وصوهلا إىل املقصد حتت غطاء التربعات أو حبجة معاجلة 

ويود املقرر اخلاص أن ينوه باجلهود املبذولة حتت مظلة اتفاقية بازل لتعزيـز اإلدارة                -٣٣
السليمة بيئياً للنفايات اإللكترونية والتخلص منها، واليت تشمل إطالق مبادرة الـشراكة يف             

ئياً للنفايات واعتماد إعالن نريويب الوزاري بشأن اإلدارة السليمة بي        ،)١٨(جمال اهلواتف احملمولة  
 فهو يرى   ،ومع ذلك  .)٢٠(والشراكة من أجل العمل بشأن املعدات احلاسوبية       ،)١٩(اإللكترونية

__________ 

ـ / آذار ٤ ،غـارتنر  : ٢٠١٠ يف عـام     املائة يف   ٢٠ بنسبة   الشخصيةسيزيد منو مبيعات احلواسيب      )١٧( ارس م
٢٠١٠، http://www.physorg.com/news186937327.html. 

 .٦/٣١ املقرر UNEP/CHW.6/40الوثيقة  )١٨(
 . املرفق الرابعUNEP/CHW.8/16لوثيقة ا )١٩(
 .٩/٩ املقرر UNEP/CHW.9/39الوثيقة  )٢٠(
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 وال سيما عدم وجود تعريـف  ،أن الثغرات وأوجه الغموض يف اإلطار القانوين الدويل القائم      
ثار  لن تسمح بتحقيق أي حتسن كبري يف احلد من اآل        ،وتصنيف موحَدين للنفايات اإللكترونية   

لكترونية عرب احلدود على التمتع حبقوق اإلنسان، ولذلك        إلالضارة اليت يسببها نقل النفايات ا     
  .  هذه القضية تتطلب عناية املكلف بالواليةتظلسوف 

  املواد الكيميائية اخلطرة مبا فيها مبيدات اآلفات     
. يف مجيع أحناء العامل   أصبحت املواد الكيميائية جزءا ال يتجزأ من حياة الناس اليومية             -٣٤

 من املـواد املنعـشة   ،وحتتوي كل املنتجات اليت يصنعها اإلنسان عملياًً على املواد الكيميائية      
 وتعود املـواد    . ومن مستحضرات التجميل إىل لعب األطفال      ،للهواء إىل األجهزة الكهربائية   

. دم بطريقة سـليمة بيئيـاً  الكيميائية بفوائد كبرية على اجملتمعات احلديثة عندما ُتنتج وُتستخ 
 ومحاية البيئـة ورفـع      ، وحتسني صحة اإلنسان   ،فهي تسهم يف القضاء على الفقر واألمراض      

 ميكـن أن يكـون      ،ومع ذلك . مستويات املعيشة يف البلدان مهما اختلفت مستويات منوها       
إنتاجهـا   ُيـدار للمواد الكيميائية أيضاً تأثري ضار كبري على صحة اإلنسان والبيئة عندما ال             

وتشكل املواد الكيميائية اخلطرة هتديداً بالغ الشدة علـى           -٣٥.واستعماهلا بطريقة مسؤولة
ووفقاً للبنك الدويل، فإن التسمم مببيدات اآلفات يتسبب سـنوياً يف           . صحة اإلنسان والبيئة  

ومع ذلك، فإن املشاكل النامجـة عـن        . )٢١( شخص يف مجيع أحناء العامل     ٣٥٥ ٠٠٠وفاة  
اآلفات أكثُر حدة يف البلدان النامية بسبب العدد الكبري من األشخاص الذين يعملون             مبيدات  

يف قطاع الزراعة، وضعف أو انعدام القواعد التنظيمية، وتدين مستوى الوعي العام باألضرار             
     وتفيد التقارير بـأن مـا يـصل        . احملتملة على الصحة والبيئة نتيجة التعرض ملبيدات اآلفات       

مليون عامل من عمال الزراعة يعانون من األمراض املتصلة بالعمل واليت تكون إمـا               ٢٥إىل  
خطرية أو مزمنة، مبا يف ذلك اإلصابة بعدة أشكال من السرطان، واختالل جهـاز الغـدد                
الصماء، واالضطرابات التناسلية والعصبية النامجة عن التعرض ملبيدات اآلفات اخلطرة علـى            

اً إلحدى اجملالت الطبية الربيطانية ذات احلجية، فإن التسمم مببيدات          ووفق. )٢٢(املدى الطويل 
اآلفات يشكل يف مناطق كثرية من البلدان النامية مشكلة خطرية من مشاكل الصحة العامـة              

  .)٢٣(اليت تؤدي إىل حاالت وفاة تتجاوز أعدادها تلك اليت تنجم عن األمراض املعدية
 الفرص للنظر يف اآلثار الضارة اليت تطال حقـوق          وقد أُتيح للمقرر اخلاص عدد من       -٣٦

وركز املقـرر اخلـاص يف      . اإلنسان بسبب املواد الكيميائية اخلطرة، مبا فيها مبيدات اآلفات        
__________ 

 .١٠، الصفحة ٢٠٠٨ التنميةالزراعة من أجل : تقرير عن التنمية يف العاملالبنك الدويل،  )٢١(

 ,An NGO Guide to Hazardous Pesticides and SAICM  امللوثات العضوية الثابتـة، شبكة القضاء على )٢٢(

2009, p. 11. 

)٢٣( M. Eddleston et al., “Pesticide Poisoning in the Developing World – A Minimum Pesticides List”, 

The Lancet, vol. 360, No. 9340, 12 October 2002, pp. 1163–1167. 



A/HRC/15/22 

15 GE.10-14905 

على ) E/CN.4/2006/42(التقرير الذي قدمه إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان           
للمواد الكيميائية السمية من أثار على التمتـع        ما ختلفه خماطر التعرض املزمن ومبقدار بسيط        

باحلق يف احلياة، واحلق يف الصحة، واحلق يف احلصول على املعلومات واملشاركة يف عمليات              
وتناول املقرر اخلاص أيضاً عدداً من البالغات املتعلقة بالشركات عرب الوطنيـة            . صنع القرار 

تزال تصدر إىل البلدان النامية املواد الكيميائيـة         الاليت توجد مقراهتا يف البلدان املصنعة واليت        
واحملظورة يف بلداهنا األصلية بسبب ما تتركه من أثار شديدة الضرر علـى صـحة                اخلطرة

   .اإلنسان والبيئة
ويرحب املقرر اخلاص بالتقدم احملرز على املستوى الدويل يف جمال اإلدارة الدوليـة               -٣٧

ؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل يف اجتماعه الرابع املعقـود          وقد قرر م  . للمواد الكيميائية 
 توسيع نطاق االتفاقية لتشمل تـسع مـواد         ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨ إىل   ٤جبنيف يف الفترة من     

واستعرضـت الـدورة    . )٢٤(كيميائية جديدة ال يزال العديد منها مستعمالً على مدى واسع         
التقدم احملرز يف تنفيذ النـهج      ) ICCM-2(د الكيميائية   الثانية للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املوا     

، واعتمدت قـراراً  ٢٠٠٦االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية منذ اعتماده يف عام       
  يدعو إىل اختاذ إجراءات مناسبة بشأن أربع قضايا سياساتية ناشئة مل ُيعترف هبا بشكل عـام               

يكفي مثل هذا التقدم احملرز، حـىت وإن كـان           وال. )٢٥(أو مل تتسن معاجلتها بالقدر الكايف     
مشجعاً، ملعاجلة أوجه الضعف الرئيسية لإلطار القانوين الدويل القائم يف جمال مأمونية املـواد              
الكيميائية، وال سيما الثغرات القانونية اليت ال تزال تسمح بنقل الصناعات املسببة للتلوث أو              

 إىل البلدان النامية، وهي مواد حمظورة أو خاضعة لقيود صارمة تصدير املواد الكيميائية اخلطرة 
وتزايد اإلنتاج العاملي للمـواد الكيميائيـة         هذه  الضعف  أوجه تظلوس. يف البلدان الصناعية  

  .قبلةاملالسنوات واالجتار هبا واستخدامها أمراً يلزم تناوله يف إطار الوالية يف 

  جماالت جديدة تتطلب االهتمام  -٢  

  زئبقال    
 بصورة طبيعيـة    ينشأ وهو عنصر    .وثابت يف البيئة   الزئبق معدن ثقيل واسع االنتشار      -٣٨

 مثل النشاط الربكاين ،بخار أثناء العمليات الطبيعيةكذلك يف ال يف اهلواء وينفلت  أن لهوميكن
ألنشطة البشرية مثل العمليات الصناعية والتعـدين، وإزالـة         بسبب ا أو   أو حرائق الغابات،  

ويبدو أن إنتاج الطاقة باستخدام الفحم  .يحفور وحرق الوقود األ،وحرق النفاياتت، غاباال
يـستقر  و . النبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي     على اإلطالق أكرب مصدر عاملي    يشكل اليوم   

. ينتقـل إىل املـاء  لـه أن   املاء أو على األرض حيث ميكن ف يف يف هناية املطا    اجلوي الزئبق
__________ 

 .UNEP/POPS/COP.4/SC-4/10 to SC-4/18:انظر )٢٤(

 . بشأن قضايا السياسات العامة الناشئة٢/٤القرار  )٢٥(
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الغذائية البحرية، مما قد يؤدي     الزئبق داخل املاء يتراكم بيولوجياً يف السلسلة        ومبجرد ترسب   
  . والثدييات البحريةيات واحملاراألمساكعالية يف  زاتتركب  وجودهإىل
أدوات العديد من املنتجات، مبـا يف ذلـك           يف صناعة  تقليدياًتخدم الزئبق   وقد اسُ   -٣٩

 ،)يف اجملـال الطـيب      اجلوي  احلرارة والضغط  قياسأجهزة   مثل(املختربات واألدوات الطبية    
وملغـم   ،بطاريـات الو) ة واملصابيح الفَلورية  كهربائيالفاتيح  مثل امل (التطبيقات الكهربائية   و

  عديـدة  جتاريـة استخدامات صناعية و    يف الكثري من البلدان املتقدمة      حالياً ظروحت .األسنان
على الرغم مـن  و. البيئةعلى اإلنسان و لى صحة آلثارها الضارة عد بشدة نظراً  للزئبق أو تقيّ  

علـى وجـه اخلـصوص،      و . يف العديد من البلدان النامية      مستخدماً ال يزال الزئبق  فذلك،  
 الستخراج الـذهب    ن الزئبق و التقليدي  املناجمِ  عمالُ أوصغرية  ال املؤسسات املنجمية    ستخدمت

 لترتانيـا  الية خـالل زيارتـه  الوب املكلف  حتقق من ذلكأنواع معينة من اخلامات كما من
)A/HRC/9/22/Add.2.(  

وميكن أن ينطوي علـى     . ويشكل الزئبق هتديداً كبرياً على التمتع باحلق يف الصحة          -٤٠
عدة آثار ضارة على اجلهاز العصيب املركزي لدى البالغني، ويزيد من خطر أمراض القلـب               

جهـاض، وفـشل اجلهـاز      واألوعية الدموية، ويتسبب يف مشاكل كلوية، ويف حدوث اإل        
وال ُيعرف أي مستوى يكون فيه التعـرض مأمونـاً،          . التنفسي، ورمبا قد يفضي إىل املوت     

ويتـسبب الزئبـق    . وميكن مالحظة اآلثار النامجة عنه حىت عند املستويات املنخفضة للغاية         
نة ومركباته يف حدوث أضرار ال ميكن إزالتها على مستوى الدماغ واجلهاز العصيب لدى األج    

ويعّد تناول األمساك واألغذية البحرية امللوثة املصدر الرئيسي للتعـرض البـشري            . والرضع
كما يتعرض له األشخاص من خالل استنشاق خبار الزئبق، وخصوصاً بسبب عملهم            . للزئبق

  .الصناعات اليت تطلق الزئبق/أو عيشهم بالقرب من أحد املرافق
تحدة للبيئة يف دورته اخلامسة والعشرين املعقودة       ووافق جملس إدارة برنامج األمم امل       -٤١

 على وضع صك ملزم قانوناً      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٠ إىل   ١٦يف نريويب بكينيا يف الفترة من       
، وطلب إىل الربنامج أن ينظم اجتماعاً للجنة تفاوض حكومية دولية ُيعهـد             )٢٦(بشأن الزئبق 

  / حزيـران ١١ إىل   ٧وىل يف الفترة مـن      وعقدت اللجنة دورهتا األ   . إليها بإعداد هذا الصك   
 يف استكهومل بالسويد، وعلماً أهنا هتدف إىل إمتام عملها مع حلـول الـدورة               ٢٠١٠يونيه  

  .٢٠١٣السابعة والعشرين جمللس اإلدارة يف عام 
وينبغـي أن   . برنامج األمم املتحدة للبيئة    ورحب املقرر اخلاص باملقرر الذي اعتمده       -٤٢

د إىل التخلص تدرجيياً من استخدام الزئبق يف املنتجات والقضاء على هذا            يهدف الصك اجلدي  
االستخدام يف هناية املطاف، واحلد من انبعاثاث الزئبق املبثوثة يف الغالف اجلوي من مصادر              

ق بطريقة سليمة بيئياً، وفقاً التفاقيـة       بشرية، وضمان التخلص من النفايات احملتوية على زئب       
__________ 

 .A/64/25 يف الوثيقة٢٥/٥انظر القرار  )٢٦(
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وينبغي أن ُيعاجل الصك أيضاً مسألة إصالح املواقع امللوثة املوجودة واليت تـؤثر علـى    . بازل
الصحة العامة والبيئة، أن يتضمن أحكاماً حمددة إلذكاء الوعي يف أوساط اجلهات املتـضررة              

التعرض للزئبق والتدابري اليت يتعني اختاذها من       من األفراد واجملتمعات احمللية باملخاطر املرتبطة ب      
  . أجل التقليل من هذه املخاطر إىل أدىن حد ممكن

  مواد الطالء وجود يف ملاالرصاص     
 داخـل    املوجـودة  جاتنتامل لسنوات عديدة يف      استخدم امسالرصاص معدن ثقيل      -٤٣
 ومن  .ومواد السباكة  لبطاريات مبا يف ذلك مضافات البرتين وا       ويف األماكن احمليطة هبا،    بيوتنا

 ، مستويات الـذكاء   ؤدي إىل اخنفاض يف   ت األطفال   لدى  التسمم بالرصاص   حالة املعروف أن 
وتقلـص نطاقـات االهتمـام،      سـلوكية،    تاضطراباب اإلصابةو البدين،   يف النمو وختلف  

، لدى البالغني  و . للغاية له بدرجة منخفضة  حىت عند مستويات التعرض     التعلم  وصعوبات يف   
 القلـب   بـأمراض  اإلصابةبازدياد ضغط الدم وفرط الضغط وتفشي خماطر         الرصاصيرتبط  

.  وظائف الكلى  راجعاإلجنابية، وفقر الدم، وت   بالتعرض للمشاكل   ، وكذلك   واألوعية الدموية 
 خالل احلمـل بارتفـاع معـدالت اإلجهـاض        تصاب النساء اللوايت يتعرضن للرصاص      و

  .واإلمالص والوالدة قبل األوان
اآلثار الضارة للرصاص على القدرات الفكرية لألطفال وعلـى         إزاء  القلق   وقد أدى   -٤٤

وبوجه خاص، أسفرت اجلهـود الدوليـة       . سلوكهم إىل اخنفاض واسع املدى يف استخدامه      
املبذولة على نطاق عاملي من أجل التخلص تدرجيياً من استخدام الـبرتين احملتـوي علـى                

بتنسيق دويل التحرك ال اتسم ،يف املقابلو .ود يف العديد من البلدان    الرصاص إىل إزالته من الوق    
 على الرصاص احملتوية   مواد الطالء  يف   هذا املعدن لتخلص التدرجيي من    ا  يف جمال  أقل مستوى 

واليت ال تزال ُتصّنع يف العديد من البلدان النامية وتستخدم يف طالء الواجهـات الداخليـة                
 ،معدات املالعب و،واألثاث ،األطفاللعب   يف طالءارس، وكذلكواخلارجية للمنازل أو املد

  .هبا  اتصالعلى األطفال اليت يكوناألخرى  واملواد
. ويشكل الرصاص املوجود يف مواد الطالء أحد أكرب مصادر التعرض هلـذه املـادة       -٤٥

 سـواء    والبالغني على حد   شيوعاً لتعرض األطفال  األسباب  أكثر  ويعد استنشاق غبار املنازل     
 رصاص طالء الواجهـات اخلارجيـة       حررأن يت  وميكن   .على الرصاص احملتوية  ملواد الطالء   

وميثـل  .  هذه املنازل، مبا يف ذلك أماكن لعب األطفال         اهلواء والتربة خارج   يلوث و للمنازل
 انتقاهلا من اليـد إىل     نتيجة احملتوية على الرصاص  الطالء    ورقائق  امللوثني ابتالع التربة والغبار  

فـإن   ومـع ذلـك،   . للرصاصواألطفال الصغارالفم السبب األكثر شيوعاً لتعرض الرضع     
يواجـه  و.  هلذه املادة   منها لتعرضمنافذ واسعة النطاق ميكن ا    األغذية واملياه امللوثة متثل أيضاً      

 املستخدم  لرصاصخطر التعرض ل  ،  للغبار امللوث هبذا املعدن    همضافة إىل تعرض  اإلبالبالغون،  
 .اسـتخدامها  و هاوجتهيزهذه  الطالء  مواد  أثناء تصنيع     الرصاص علىاحملتوية   الطالء   اد مو يف
 مصدرين هامني من مـصادر     السكنية وإزالة الطالء      األماكن  جتديد  أن تكون عمليتا   ميكنو
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 بـالورق   اجلاف وعادة ما تؤدي عمليات الصقل     .تعرض العمال وكذلك السكان للرصاص    
ـ  غطـاة املسطح  األ، أو تدفئة    ق، أو اللحام  رأو احل  الكشط بآلة رش،  ، أو   املرمل إىل الطالء  ب
   .الرصاص احملمول جواً بدرجة خطرية للغايةمستويات  ارتفاع
مـواد الطـالء    من  مما يباع يف اهلند       يف املائة  ٨٣,٨ دراسة حديثة إىل أن      وخلصت  -٤٦

ص يون من الرصـا  جزء يف املل٦٠٠أكثر من  حتتوي علىخرفية الزيتية املستخدمة ألغراض ز
 اليت تـستخدم لألغـراض      مواد الطالء يف  ا  وهي النسبة القصوى من الرصاص املسموح هب      (

 أكثرحتتوي على    يف املائة من العينات      ٦١,٣ أن و ،)األطفالب  اخلاصة السكنية أو للمنتجات  
املائة من   يف٥٠ وأظهرت دراسة مماثلة أجريت يف الصني أن .)٢٧(جزء يف املليون ٥ ٠٠٠من 
 جـزء يف    ٦٠٠ تتجـاوز  أو   تعـادل  مـستويات    حتتوي على  ةالطالء اجلديد مواد  ينات  ع

البلدان البلدان النامية و    يف خطورة أكرب تتسم بدرجة   على الرغم من أن املشكلة      و .)٢٨(املليون
 مصدراً ص تشكلعلى الرصااحملتوية  مواد الطالء ، فال تزال مبرحلة انتقاليةااقتصاداهتاليت متر 
ختلصت من اسـتخدامه    اليت    حىت يف البلدان    به مصادر التعرض للرصاص والتسمم    من   هاماً

 مليـون وحـدة     ٣٨ الواليات املتحدة حوايل  يوجد يف   ،  على سبيل املثال  و .منذ فترة طويلة  
اعتمـدت  السنة اليت   ، وهي   ١٩٧٨ عام   قبلمطلية بطالء حيتوى على رصاص ُبنيت        سكنية
  .)٢٩(على الرصاصحملتوية الء امواد الطحظر استخدام  تشريعاتفيها 
وقرر املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف دورته الثانية إنشاء شراكة عاملية               -٤٧

ويؤيد املقرر اخلاص هذا    . )٣٠(مواد الطالء التخلص التدرجيي من استخدام الرصاص يف       لتعزيز  
يف إطار تعاون وثيق مع فرع املـواد        على العمل   املكلف اجلديد بالوالية    املقرر اهلام، ويشجع    

الكيميائية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية، اللذين يعمالن كأمانـة             
مشتركة هلذه الشراكة العاملية، من أجل التوعية مبا قد حتدثه مواد الطـالء احملتويـة علـى                 

    ألفراد واجملتمعات احملليـة املعرضـة     الرصاص من آثار ضارة بالتمتع باحلق يف الصحة تطال ا         
  .هلذه املواد

__________ 

)٢٧( Kumar, A., A Brush with Toxics: An Investigation on Lead in Household Paints in India (Toxics 

Link, September 2007).  
)٢٨( Lin G.Z. et al., “Lead in housing paints: An exposure source still not taken seriously for children 

lead poisoning in China”, Environmental Research, vol. 109, No. 1, January 2009, pp. 1–5. 

)٢٩( Jacobs D.E. et al., “The Prevalence of Lead-Based Paint Hazards in U.S. Housing”, 

Environmental Health Perspectives, vol. 110, October 2002. 

 .٢/٤القرار اجلامع  )٣٠(
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الـالزم اتباعهـا     ج القائمة على حقوق اإلنـسان     ُه النُ مبادئ توجيهية بشأن    - دال  
املنتجــات والنفايــات الــسمية واخلطــرة األســاليب الــسليمة إلدارة  يف

  منها  والتخلص
النهج   بشأنادئ التوجيهيةجمموعة من املببوضع  واليتهأن ينهي  املقرر اخلاص اعتزم  -٤٨

والنفايـات  الالزم اتباعها يف األساليب السليمة إلدارة املنتجات         القائمة على حقوق اإلنسان   
  إىل تقـدمي أدوات عمليـة      وهتدف هذه املبادئ التوجيهيه   .  منها السمية واخلطرة والتخلص  

ملنتجات والنفايـات  با  انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطةمن أجل منعالدويل  لدول واجملتمعل
الدوليـة  إىل القواعد واملعـايري     نظيمية  من الناحية الت  تستند هذه املبادئ     وينبغي أن    .اخلطرة

قـوق  احل أن حتـدد      هلا  وينبغي . مع القانون البيئي الدويل    وأن تكون متسقة  حلقوق اإلنسان   
واملسؤوليات املترتبـة    ،ئهانقل املنتجات اخلطرة وإلقا   ب اليت قد تتأثر سلبياً    واحلريات األساسية 
  .الفاعلة األخرى على الدول واجلهات

وعقد املقرر اخلاص خالل الدورة الثانية عشرة للمجلس عدداً مـن االجتماعـات               -٤٩
الثنائية مع الوفود املعنية من أجل استكشاف إمكانية احلصول على والية حمـددة يف هـذا                

ا لوضع هذه املبادئ التوجيهية أثناء      وعلى الرغم من إعراب بعض الوفود عن تأييده       . الصدد
رة  اآلثار الـضا   بشأنش  عقد حلقة نقا   قد دعا فقط إىل      ١٢/١٨فإن املقرر    احلوار التفاعلي، 

بغيـة تـوفري    ،  لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان         
  .)٣١( اخلاصمعلومات لألعمال املقبلة للمقرر

ر اخلاص بعقد حلقة النقاش هذه، ويشجع اجمللس على أن يطلـب إىل             ويرحب املقر   -٥٠
وضع هذه املبادئ التوجيهية بغية توضيح مضمون االلتزامات الـيت           املكلف اجلديد بالوالية  

اضطلعت الدول بتنفيذها مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان القائمة، من أجل القضاء علـى             
 والتخلص منها بطريقـة     ت والنفايات السمية واخلطرة   املنتجااآلثار السلبية النامجة عن إدارة      

  .غري سليمة أو التقليل من هذه اآلثار إىل أدىن حد ممكن

  استعراض عمل املقرر اخلاص   - رابعاً  

  تقارير جملس حقوق اإلنسان  -ألف   
عرض املقرر اخلاص يف التقارير السنوية السابقة اليت قدمها إىل اجمللس حتليالً متعمقاً               -٥١
أو أثرها الـضار    /قضايا مواضيعية معينة، اختريت على أساس معايري مثل نطاق الظاهرة، و          ل

__________ 

 . أعاله٧انظر الفقرة  )٣١(
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وقـد  . أو عدم وجود إطار قانوين مالئم لتنظيمها      /احملتمل أو الفعلي على حقوق اإلنسان، و      
فعلى سبيل املثال، عارض عدد     . أدت هذه التقارير أحياناً إىل حدوث نقاشات مثرية للجدل        

، واملتعلـق   )A/HRC/12/26(الوارد يف تقرير العام املاضي       رر اخلاص يف حتليله   من الدول املق  
بأوجه القصور املسجلة يف اتفاقية هونغ كونغ بشأن إعادة تدوير السفن، يف حني رحبـت               
دول ومنظمات غري حكومية أخرى باالستنتاجات والتوصيات اليت قدمها بشأن قضايا مـن             

  ". التشطئ"خلص التدرجيي من أسلوب قبيل التنظيف املسبق للسفن والت
الذي يتعرض حقـوق اإلنـسان    وتساهم التقارير املواضيعية يف توضيح األثر الضار   -٥٢

أو األنشطة غري املعروفة لدى معظم العـاملني يف جمـال حقـوق              بسبب املنتجات اخلطرة  
ادها مـن أجـل     اإلنسان، وحتديد التدابري اليت ينبغي للدول أو اجلهات الفاعلة األخرى اعتم          

القضاء على املخاطر اليت تشكلها هذه املنتجات أو األنشطة على التمتع حبقوق اإلنـسان أو               
ومع ذلك، فاملقرر اخلاص يعتقد أنه من املمكن االسـتفادة          . التقليل منها إىل أدىن حد ممكن     

  . بشكل أفضل من البحث الذي أجراه املكلف بالوالية

   البعثات القطرية  -باء   
ام املقرر اخلاص خالل مدة واليته اليت استمرت ست سنوات بزيارات إىل أوكرانيا             ق  -٥٣

وهو يعرب عن امتنانه جلميع احلكومات   . وترتانيا وكوت ديفوار وهولندا وقريغيزستان واهلند     
ويعرب يف الوقت نفسه عن أسفه لعدم     . زيارهتاب املتعلقةلطلبات  لاليت استجابت بشكل إجيايب     

، على الرغم   قاليمهازيارهتا أو حرمانه من دخول أ      الذي تقدم به ل    لطلبللدان  استجابة عدة ب  
وكذلك اللجنة يف وقت سابق من أجل دعوتـه إىل          من الدعوات املتكررة اليت قدمها اجمللس       

 وقد أدى عدم وجود تعاون من احلكومات بشأن هذه املسألة، وهو ما يتبني من               .)٣٢(زيارهتا
التأثري سلبياً  ليت استطاع املقرر اخلاص إجراءها خالل مدة واليته، إىل          العدد احملدود للزيارات ا   

  . إليهسندة املقرر اخلاص على االضطالع بالوالية املعلى قدرة
ويؤكد املقرر اخلاص من جديد أن الزيارات امليدانية تتيح فرصة فريدة من نوعهـا                -٥٤

 احلكومة ذات الصلة واجملتمع املـدين       جلمع املعلومات املباشرة وإقامة حوار بّناء وحقيقي بني       
واملقرر اخلاص بشأن التقدم احملرز والصعوبات اليت ُتصاَدف يف تنفيذ املعايري الدولية حلقـوق              

  . املنتجات والنفايات السمية واخلطرة والتخلص منها بطريقة سليمةإدارة ب اإلنسان املتصلة
 وضع  ،                             ا من آليات اإلجراءات اخلاصة           لغريه      ً   خالفاً ،ومل يتسن هلذه الوالية حىت اآلن       -٥٥

ويرجع عدم وجود مثل هذه اآللية إىل مجلة متنوعـة          . أية آلية رمسية ملتابعة الزيارات القطرية     
من العوامل، مبا يف ذلك ندرة املوارد املالية والبشرية املتاحة للمكلف بالوالية وصعوبة حتديد              

__________ 

 . الصادر حديثاً عن جملس حقوق اإلنسان٩/١ من القرار ٦انظر الفقرة  )٣٢(
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ومع ذلك، فاملقرر اخلـاص     . لتوصيات املقدمة الوكالة أو اهليئة احلكومية املسؤولة عن تنفيذ ا       
 لتقيـيم  - ميكنها أن تأخذ شكل تقرير متابعة -يعتقد أنه سيكون من املستصوب وضع آلية       

  .املدى الذي ميكن أن يصل إليه تنفيذ التوصيات

   البالغات الفردية  -جيم   
بالغـات  كما هو احلال يف معظم اإلجراءات اخلاصة، تلقي          ميكن للمقرر اخلاص،    -٥٦

نقل وإلقاء املنتجات والنفايات اخلطرة     تدعي حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ب       
والنظر يف هذه البالغات، والتدخل لدى احلكومات نيابة عن األشخاص الذين يدعون أهنـم              

وميكن أن يتعلق التدخل باحلاالت اليت شهدت أو تشهد حدوث انتهاكات حلقوق            . ضحايا
  .حيتمل فيها أن تقع مثل هذه األحداثاإلنسان، أو 

وتتضمن العملية بوجه عام إرسال خطاب إىل احلكومة لدعوهتا إىل إبداء تعليقاهتـا               -٥٧
بشأن هذه املزاعم وتقدمي التوضيحات، ولتذكريها بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل              

ذهـا مـن طـرف      ومطالبتها بتقدمي معلومات، عند االقتضاء، بشأن اخلطوات اجلاري اختا        
السلطات لتصحيح احلالة املعنية وتظل نصوص البالغات املرسلة واإلجابات الواردة يف هـذا             
الصدد حماطة بالسرية إىل حني نشرها يف تقرير عن البالغات يقدمه املقرر اخلاص إىل اجمللس               

  . كل عام إىل جانب التقرير السنوي
ال مسؤولية الشركات ومساءلتها فيما     متاشياً مع التطورات األخرية اليت شهدها جم      و  -٥٨
حبقوق اإلنسان داخل الشركات عرب الوطنية واملؤسسات التجارية األخـرى، دخـل             يتعلق

املقرر اخلاص يف حوار مباشر مع املؤسسات اخلاصة، كشركات التعدين على سبيل املثـال،              
عاءات حبـدوثها   ليطلب إليها تقدمي معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أفادت االد          

بسبب فعل أو امتناع عن فعل من جانبها، وعن التدابري املعتمدة إلزالة اآلثار الضارة النامجة               
عن أنشطتها أو التخفيف منها، مبا يف ذلك التعويضات املقدمة إىل اجلهات املتـضررة مـن                

  . األفراد واجملتمعات احمللية
اليت يتلقاها بصورة مباشرة من جهـات  ويويل املقرر اخلاص أمهية كبرية للمعلومات     -٥٩

واملنتجـات   قل وإلقاء النفايـات   قد تكون أفراداً أو جمتمعات حملية تدعي تضررها بسبب ن         
وعلى الرغم من صعوبة تقييم . اخلطرة، أو من املنظمات املوثوق هبا اليت تتصرف بالنيابة عنهم

عزيز محاية حقوق اإلنـسان املتعلقـة       آلية البالغات الفردية، فإن هذه اآللية متثل أداة قوية لت         
ويشكل هذا اإلجراء عنـصراً أساسـياً يف القيمـة    . هبؤالء األفراد أو بتلك اجلماعات احمللية 

املضافة للوالية نظراً لعدم إنشاء املعاهدات البيئية الدولية آلليات مماثلة بـشأن إدارة املـواد               
  .الكيميائية أو النفايات
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لبالغات على بعض املزايا مقارنة اإلجراءين القضائي وشـبه         وينطوي إجراء تقدمي ا     -٦٠
ففي املقام األول، ال يتطلب استخدام هذا       . القضائي املكرسني يف جمال قانون حقوق اإلنسان      

اإلجراء االستنفاد املسبق لسبل االنتصاف احمللية كما هو احلال بالنـسبة إىل البالغـات أو               
وثانياً، ال حتتـاج    . حقوق اإلنسان أو اهليئات التعاهدية    الشكاوى الفردية املقدمة إىل حماكم      

اجلهة اليت تدعي أهنا ضحية إىل دليل ظاهر إلثبات حدوث انتهاك حلقوق اإلنسان، وال حتتاج     
وثالثاً، ميكن تقدمي املعلومات املتعلقـة   . إىل االستعانة مبحام يف أي مرحلة من مراحل اإلجراء        

نسان ليس من طرف الضحية فحسب، كما هو احلـال يف           باالنتهاكات املزعومة حلقوق اإل   
املمارسة العملية املتبعة يف اإلجراءين القضائي وشبه القضائي املشار إليهما أعاله، بل ميكـن              
        أيضاً للمنظمات غري احلكومية احمللية والدولية اليت تتـصرف بالنيابـة عـن الـضحايا أن               

  . تفعل ذلك
ويـويل املقـرر    . خطوة أساسية لضمان فعالية هذا اإلجراء     تعّد متابعة البالغات    و  -٦١

اخلاص أمهية كبرية للحفاظ على احلوار البناء مع احلكومات املعنية ومصادر البالغات بشأن             
وبغية ضمان مضي البالغ إىل ما هو أبعد من         . أي تطور تشهده احلالة املشار إليها يف البالغ       

واحلكومة، فإنه من األمهية مبكان أن تبـادر مـصادر          جمرد تبادل الرسائل بني املقرر اخلاص       
ويـؤدي  . املعلومات إىل تزويد املكلف بالوالية باملستجدات املتعلقة بالقضايا املعروضة عليه         

هذا األمر إىل حتسني نوعية احلوار الدائر، ومن مث فسيكون مبقدور املقرر اخلاص متابعة الردود  
  . يد من التوضيحات أو املعلوماتاليت تقدمها احلكومات بغية طلب املز

يعرب املقرر اخلاص عن أسفه لعدم استكشاف كامل اإلمكانات اليت ينطوي عليها            و  -٦٢
 ١٥ ما جمموعه    ٢٠١٠يونيه  /وقد أرسل املقرر اخلاص اعتباراً من شهر حزيران       . هذا اإلجراء 

ود للبالغات املرسـلة    ويعتقد املكلف بالوالية أن العدد احملد     .  نداًء عاجالً  ١٢رسالة ادعاء و  
يرجع إىل حد ما إىل عدم معرفة الكثري من املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنـسان                
والبيئة بالوالية املسندة إليه، وأنه من الضروري بذل املزيد من العمل من أجل التوعية هبـذه                

  . ليت ينطوي عليهاالوالية، وكذلك احلال فيما يتعلق بإجراء تقدمي البالغات واإلمكانات ا

  التعاون مع منظومة األمم املتحدة   -دال   
وهو . أقام املقرر اخلاص عالقات عمل قوية مع أمانات املعاهدات البيئية ذات الصلة             -٦٣

يتبادل املعلومات مع أمانات االتفاقيات املعنية بإدارة املواد الكيميائية والنفايـات ويلتقـي             
 نفس العالقة مع أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية         مبمثليها بشكل منتظم وحيرص على    

ويود املقرر اخلاص انتهاز هذه الفرصة ليشكر مجيع        . للمواد الكيميائية وأمانة اتفاقية آرهوس    
  . هذه اجلهات على الدعم املستمر الذي تقدمه للوالية

 دورات عقـدهتا    شارك املقرر اخلاص أو أدىل، خالل مدة واليته، ببيانات يف عدة          و  -٦٤
إدارة االتفاقيات البيئية، مثل اجتماعات األطراف يف اتفاقية آرهوس ومـؤمتر األطـراف يف              
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اتفاقية بـازل، وكـذلك يف اجتماعـات اللجـان التقنيـة أو اهليئـات الـيت أنـشأهتا                   
لفريق العامل املشترك بني منظمـة       ا اجتماعات األطراف يف املعاهدات البيئية، مثل     /مؤمترات
وشارك أيضاً  . بتخريد السفن املتعلقة  تفاقية بازل    وا ،الدولية، واملنظمة البحرية الدولية   العمل  

  . الكيميائية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد بنشاط يف وضع وتنفيذ
يعترب املقرر اخلاص أن التعاون مع أمانات االتفاقيات البيئية وهيئاهتـا الـسياسية             و  -٦٥

فهو يتيح فرصة مفيدة لتوطيد أو تعزيز أوجه التآزر مع هذه   . حيوية لواليته ينطوي على أمهية    
املنظمات وإدراج النهج القائم على حقوق اإلنسان يف األعمال اليت تضطلع هبا من خـالل               

    علـى التمتـع    اخلطـرة نقل وإلقاء املنتجات والنفايات     التوعية باألثر الضار الذي قد حيدثه       
   .حبقوق اإلنسان

يعتقد املقرر اخلاص أنه من الضروري إجياد تعاون أوثق وأكثر تنسيقاً بني واليتـه              و  -٦٦
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة ذات الصلة، مثـل منظمـة            

وقد طورت هذه املنظمات خربات هامة بشأن املسائل        . العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية    
 الوالية، مثل إدارة املواد الكيميائية ومبيدات اآلفات اخلطرة، وسيـستفيد           اليت تقع يف نطاق   

وسييسر هذا التعاون أيضاً سبل تعمـيم   . املقرر اخلاص استفادة كبرية من تعزيز التعاون معها       
مراعاة حقوق اإلنسان يف عمل هذه املنظمات، وسيؤدي إىل قيام تنسيق أفضل وإىل تعزيـز               

  .اإلنسان املتعلقة بنقل وإلقاء املنتجات والنفايات اخلطرةالتصدي النتهاكات حقوق 
باملثل، يرى املكلف بالوالية أنه ميكن تعزيز التعاون مع مكلفني بواليات أخرى مع             و  -٦٧

وقد أرسل املقرر اخلاص عدداً من النداءات العاجلة ورسائل االدعـاءات           . هيئات املعاهدات 
ه يرحب بوضع هنج أكثر تنسيقاً مع سائر آليـات          املشتركة مع مكلفني بواليات أخرى، لكن     

حقوق إنسان ذات الصلة، مثل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى               
. ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

يات الصادرة عن هذه اآلليات وزيادة دعـم        وسيؤدي تعزيز التعاون إىل متابعة أفضل للتوص      
  .البلدان يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل النظر يف هذه التوصيات

  التعاون مع اجملتمع املدين  -هاء   
عن احلالة الواقعيـة القائمـة علـى         اجملتمع الدويل أحد أهم مصادر املعلومات        يعّد  -٦٨

ويف مجيع البلدان   . هاوالتخلص من  لنفاياتإدارة املنتجات اخلطرة وا   الصعيد القطري يف جمال     
 الزيارة ، قدمت املنظمات غري احلكومية مسامهة ضرورية قبل تقريباًالواليةب املكلفاليت زارها 

 املعلومات املتعلقة بأثر املنتجات والنفايـات الـسمية         وفري ت يف جمال الرمسية وأثناءها وبعدها    
 املكلـف ويود  . صول إىل املواقع ذات الصلة    واخلطرة على حقوق اإلنسان، وتيسري سبل الو      

الوالية انتهاز هذه الفرصة لإلعراب مرة أخرى عن امتنانه جلميع املنظمات غرب احلكوميـة              ب
   .اليت سامهت يف تنظيم زياراته القطرية
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مع ذلك، فاملقرر اخلاص يعتقد بوجود جمال لتعزيز التعاون بني الوالية ومنظمـات             و  -٦٩
هو بوجه خاص يعترب أن تبادل املعلومات بشكل أكثر انتظاماً مع املنظمـات    و. اجملتمع املدين 

البيئية غري احلكومية، وال سيما تلك اليت تعمل يف جمال إدارة املواد الكيميائيـة والنفايـات،                
سيسمح للمقرر اخلاص باالطالع أكثر على االجتاهات احلديثة والتطورات اجلديدة يف جمال            

وكما لوحظ يف أجزاء أخرى مـن هـذا         . فايات اخلطرة والتخلص منها   إدارة املنتجات والن  
التقرير، يرى املقرر اخلاص أن املنظمات غري احلكومية مل تستخدم بالكامل إجراء البالغـات           
        الفردية من أجل االنتـصاف يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان املتعلقـة بـإدارة املـواد            

  .الكيميائية والنفايات

  ستنتاجات والتوصياتاال  -خامساً  
كان املقرر اخلاص يف السنوات الست اليت قضاها كمكلف بالوالية شاهداً على              -٧٠

حدوث تغريات هامة يف عملية نقل املنتجات والنفايات اخلطرة والـتخلص منـها عـرب          
وعلى الرغم من استمرار انتقال النفايات اخلطرة الناشئة يف البلدان املصنعة عرب            . احلدود
د وإلقائها بصورة غري مشروعة يف البلدان النامية، ومع عدم وجود معلومات كاملة             احلدو

وموثوق هبا يف هذا الصدد، فإنه يبدو أن معظم احلاالت العابرة للحدود حتدث هذه األيام             
  .ضمن املنطقة اإلقليمية نفسها، وتشمل بوجه عام البلدان املصنعة

أن نقل املنتجات والنفايات الـسمية      وقد اعترف جملس حقوق اإلنسان نفسه ب        -٧١
  ويعـّد  . والتخلص منها قد أصبح اآلن يتسبب يف مشاكل عاملية تتطلب حلـوالً عامليـة         

، الذي يعزز والية املقرر اخلاص حبيث تشمل مجيع أشـكال نقـل وإلقـاء               ٩/١القرار  
  .املنتجات والنفايات السمية واخلطرة، االستجابة األوىل هلذه التغريات

النظر إىل أن الكثري من انتهاكات حقوق اإلنـسان ذات الـصلة باملنتجـات              وب  -٧٢
والنفايات السمية واخلطرة تنشأ بسبب األساليب غري السليمة املتبعة يف إنتاجها أو إدارهتا             

، فإن املقرر اخلاص يوصي جملـس       "التخلص"أو  " النقل"أو استخدامها ال بسبب عملية      
 أن يطلب إىل املكلف بالوالية رصد اآلثـار الـضارة           حقوق اإلنسان بالنظر يف إمكانية    

غايـة  للمنتجات والنفايات اخلطرة خالل دورة احلياة برمتها، من حلظـة إنتاجهـا إىل              
 املقرر اخلاص املعـين   "يكون  من شأنه أن    اجلديد للوالية   سمى  ومن مث، فامل  . التخلص منها 

جات والنفايات السمية واخلطـرة  رة املنت حبقوق اإلنسان والنامجة عن إدا    باآلثار الضارة   
اإلدارة والـتخلص غـري     " ويتعني تفسري عبارة    ". غري سليم بأسلوب  والتخلص منها   

تفسرياً شامالً، حبيث تشمل كامل دورة حياة املنتجات والنفايات اخلطـرة           " السليمني
  ).هنج من املهد إىل اللحد(
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ة من املبـادئ التوجيهيـة    واعتزم املقرر اخلاص إكمال فترة واليته بوضع جمموع         -٧٣
بشأن الُنُهج القائمة على حقوق اإلنسان الالزم اتباعها يف إنتاج املنتجـات والنفايـات              

وناقش هذه املسألة بصورة غري رمسية مع       . اخلطرة وإدارهتا والتخلص منها بأسلوب سليم     
ة عدد من الوفود حيث أعرب البعض منها صراحة عن دعمه لوضع هذه املبادئ التوجيهي           

 الصادر عن جملس حقـوق      ١٢/١٨ومع ذلك، فلم يدع القرار      . خالل احلوار التفاعلي  
  .  إىل عقد حلقة نقاش بغية توفري معلومات لألعمال املقبلة للمقرر اخلاصإالّاإلنسان 

واستناداً إىل الزخم الناشئ عن هذا النقاش، يوصي املقرر اخلاص اجمللـس بـأن                -٧٤
والية إعداد هذه املبادئ التوجيهية قبل جتديـد الواليـة يف           اجلديد بال  يطلب إىل املكلف  

وينبغي وضع املبادئ التوجيهية بالتشاور الوثيق      .  حسبما هو مقرر   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا فيهم الدول، وهيئات وآليات حقـوق اإلنـسان ذات           

صة، وأمانات املعاهدات البيئيـة     الصلة، ووكاالت وبرامج وهيئات األمم املتحدة املتخص      
املتعددة األطراف، واملؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، وممثلي          

  .القطاع اخلاص
وحيدد هذا التقرير بعض املسائل اليت وإن مل تكن جديدة فهي ال تزال تـستحق                 -٧٥

ر احملتمل أو الفعلي على حقوق      أو أثرها الضا  /اهتمام املكلف بالوالية بالنظر إىل نطاقها و      
  .أو عدم وجود إطار قانوين مالئم هلا/اإلنسان و

وفيما يتعلق بأثر تكسري السفن على حقوق اإلنسان، يود املقرر اخلاص أن يؤكد               -٧٦
من جديد التوصيات املوجهة إىل الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني من أجـل              

واليت تكسري السفن  وعية ملعاجلة اآلثار السلبية النامجة عن       طوتنفيذ تدابري   النظر يف اعتماد    
 ٦٥ و ٦٤انظر الفقرتني   ( تدوير السفن    اتفاقية هونغ كونغ الدولية بشأن إعادة     ال تغطيها   

وهو يشجع أيضاً املكلف اجلديد بالوالية على موافاة أمانـة          ). A/HRC/12/26من الوثيقة   
 بتحديد مـستوى    املنظمة البحرية الدولية  ع  اتفاقية بازل بتقييم أويل بشأن مدى اضطال      

يف اتفاقية بازل، والنظر يف حضور االجتماع العاشـر      مراقبة وإنفاذ يعادل املستوى احملدد    
ملؤمتر األطراف بغية تبادل اآلراء مع األطراف يف اتفاقية بازل بـشأن أوجـه القـصور                

  . املسجلة يف اتفاقية هونغ كونغ
جه الغموض اليت ينطوي عليها اإلطار القانوين الـدويل         وفيما خيص الثغرات وأو     -٧٧

القائم بشأن إنتاج النفايات اإللكترونية وإدارهتا والتخلص منها بأسلوب سليم، ومراعاة           
الزيادة الكبرية يف كمية النفايات اإللكترونية الناشئة يف مجيع أحناء العامل، يشجع املقـرر              

لة دراسة هذه الظاهرة بغية تقـدمي توصـيات         اخلاص املكلف اجلديد بالوالية على مواص     
مالئمة إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن التدابري املناسبة ملراقبة نقل املنتجات الكهربائيـة             
واإللكترونية القدمية واملعطلة إىل البلدان اليت ال متتلك القدرة على التخلص منها بأسلوب 

  .سليم بيئياً
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 ومبيدات اآلفات يشجع املقرر اخلـاص املكلـف         الكيميائيةوفيما يتعلق باملواد      -٧٨
اجلديد بالوالية على مواصلة اإلسهام يف اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق إدارة سـليمة              

املكلف اجلديـد   وهو يوصي بوجه أخص     . مجيع مراحل دورة حياهتا   للمواد الكيميائية يف    
لنهج االسـتراتيجي لـإلدارة     ثيق مع أمانة ا   يف إطار تعاون و   على مواصلة العمل    بالوالية  

 الدعوة إىل إدراج النهج     يفالدولية للمواد الكيميائية وأمانيت اتفاقييت استكهومل وروتردام        
  . املواد الكيميائيةمأمونيةالقائم على حقوق اإلنسان يف أي مبادرة ترمي إىل تعزيز 

ناشئتني يرى  ويوجه هذا التقرير أيضاً اهتمام جملس حقوق اإلنسان إىل مسألتني             -٧٩
  .املقرر اخلاص أنه من الضروري دراستهما من منظور حقوق اإلنسان

ويرحب املقرر اخلاص باملبادرة اليت اختذها جملس إدارة برنامج األمـم املتحـدة               -٨٠
للبيئة لوضع صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق، ويدعو الدول إىل دعم اعتماد مثـل هـذا                

ديد بالوالية على النظـر يف املـشاركة يف عمليـة           وهو يشجع أيضاً املكلف اجل    . الصك
التفاوض بغية ضمان أن يدرج يف الصك اجلديد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف اإلدارة               

  . السليمة للزئبق يف مجيع مراحل دورة حياته
ودعا املقرر اخلاص الدول ومنظمات وبرامج وهيئات األمم املتحدة املتخصـصة             -٨١

ملتعددة األطراف واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص إىل اختاذ         وأمانات املعاهدات ا  
مجيع اخلطوات الضرورية للتخلص تدرجيياً من استخدام الرصاص يف مواد الطالء احملتوية            

اعتماد أطـر قانونيـة     : وينبغي أن تتضمن هذه اخلطوات التدابري التالية      . على الرصاص 
ادة؛ ختصيص املوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة        وطنية من أجل احلد من التعرض هلذه امل       

الكافية من أجل تقدير مدى انتشار استخدام الرصاص يف مواد الطالء علـى املـستوى               
الوطين وأثره الضار على صحة اجملتمعات احمللية املتأثرة؛ وتنظيم محالت توعية بشأن مواد             

املكلف اجلديد بالوالية علـى     ويشجع املقرر اخلاص أيضاً     . الطالء احملتوية على الرصاص   
مساعدة اجمللس يف توضيح األثر الضار الذي قد يتركه الرصاص على التمتـع حبقـوق               

  .اإلنسان لدى اجلهات املتضررة من األفراد واجملتمعات احمللية
ويستعرض هذا التقرير أساليب عمل املكلف بالوالية املتبعة حالياً بغية تقييم مدى   -٨٢

  .٩/١ية لتمكني املقرر اخلاص من االضطالع مبهامه املبينة يف القرار مالءمة هيكل الوال
ويرى املقرر اخلاص أنه من املفيد االستمرار يف ختصيص تقـارير سـنوية تعـىن                 -٨٣

بالتحليل املتعمق لقضايا مواضيعية معينة جيري اختيارها على أساس املعـايري احملـددة يف              
ومع ذلك، فهو يشجع اللجنة املعنية      ). E/CN.4/2005/45(تقريره األويل املقدم إىل اللجنة      

االستفادة بشكل أفضل مـن      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على السعي إىل      
، وأن يكون ذلك على سبيل املثال خالل        الذي أجراه املكلف بالوالية   املستفيض  البحث  

  . احلوار التفاعلي مع الدول األطراف



A/HRC/15/22 

27 GE.10-14905 

لزيارات القطرية، يعرب املقرر اخلاص عن أسفه ملا أبدتـه بعـض            وفيما يتعلق با    -٨٤
الدول من التزام أقل جتاه الوالية يف حني تعاملت معها دول أخرى جبدية، وهو ما يـدل                 

ومـن مث فهـو     . عليه العدد احملدود للزيارات اليت متكن من القيام هبا خالل مدة واليته           
سري عمل املكلف بالوالية عن طريق توجيـه        يوصي اجمللس بأن يكرر نداءه إىل الدول بتي       

  . الدعوة إليه للقيام بزيارات قطرية
ويوصي املقرر اخلاص أيضاً املكلف اجلديد بالوالية بالنظر يف إنشاء آلية رمسيـة               -٨٥

ويطلب إىل هيئات املعاهدات وجملس حقوق اإلنسان إيالء املزيد . ملتابعة الزيارات القطرية
ستعراض الدوري الشامل للتوصيات اليت يقدمها املقرر اخلاص يف         من االهتمام خالل اال   

التقارير املقدمة عن البعثات، ويشجع املنظمات غري احلكومية على تقـدمي املعلومـات             
  .املتعلقة بالتدابري اليت تعتمدها الدول لتنفيذ هذه التوصيات

حظ املقرر اخلاص أن    وكما هو احلال بالنسبة إىل التقارير املقدمة عن البعثات، يال           -٨٦
جملس حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات مل ُيوليا إالّ اهتماماً حمدوداً للمعلومات املتأتية من 

ويعتقد املقرر اخلاص أن استعراض الوضع السائد يف البلد خالل          . إجراء تقدمي البالغات  
اهدات سيقدم  االستعراض الدوري الشامل أو فيما يتعلق باحلوار التفاعلي مع هيئات املع          

فرصة قيمة ملتابعة فعالية التدابري اليت يعتمدها البلد للقضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان    
  . اليت عاجلها إجراء جرى تناوهلا يف إطار تقدمي البالغات

ويعترب املقرر اخلاص أن التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ووكاالت األمم              -٨٧
. لصلة، وأمانات االتفاقيات البيئية يكتسي أمهية حيوية للواليـة املتحدة املتخصصة ذات ا 

ومن مث فهو يشجع املكلف اجلديد بالوالية على مواصلة توطيد التعـاون مـع أمانـات                
االتفاقيات البيئية، وال سيما أمانة اتفاقية بازل، والتماس سبل إرساء تعاون أوثق وأكثـر              

  .، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العامليةتنسيقاً مع برنامج األمم املتحدة للبيئة
وينبغي جمللس حقوق اإلنسان النظر يف حتويل تقارير املقرر اخلاص املواضيعية إىل              -٨٨

جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأن يطلب إىل هذا األخري دعوة املقرر اخلـاص               
  .إىل إلقاء كلمة يف دوراته السنوية

يعتقد املقرر اخلاص أن هناك إمكانية لتعزيـز التعـاون بـني الواليـة              وأخرياً،    -٨٩
       وهو يعي أن الوالية تعاجل مسائل تقع عند اخلط الفاصل وقـد           . واملنظمات غري احلكومية  

ال تعرفها متام املعرفة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان أو مثيالهتـا املعنيـة               
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الصالت بني الوالية واملنظمات الوطنية والدولية العاملـة يف جمـال           وبغية تعزيز   . بالبيئة
حقوق اإلنسان ومحاية البيئة وإدارة املواد الكيميائية أو النفايات، ينبغي للمكلف اجلديد            

ّ                                         مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     بالوالية أن حيدد، بالتشاور مع        ، الـسبل    
ة تعريف منظمات اجملتمع املدين بالوالية بوجه عام، وبإجراء    واالستراتيجيات الكفيلة بزياد  
  .البالغات الفردية بوجه خاص

        


