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  موجز

 اخلاص املعين باآلثار الـضارة لنقـل وإلقـاء        يتضمن هذا التقرير موجزاً لألنشطة اليت اضطلع هبا املقرر          
وحتسباً الستعراض جملس   . املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان          

حقوق اإلنسان واليات املكلفني بإجراءات خاصة، يورد املقرر اخلاص االستنتاجات الرئيسية اليت مت التوصل إليها        
الية فيما يتعلق بالتحديات اليت تثريها مسألة نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة              يف إطار الو  

  .غري مشروعة أمام التمتع حبقوق اإلنسان

ويالحظ . ويتضمن التقرير جزءاً يسلط الضوء على أمهية احلق يف احلصول على املعلومات ويف املشاركة               
 ة على املعلومات ويف املشاركة حقان قائمان بذاهتما وأداتان أساسيتان ملمارس          املقرر اخلاص أن احلق يف احلصول     

ه، واحلـق يف الـسكن   مثل احلق يف احلياة، واحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغ          حقوق أخرى،   
لى املستويني الدويل   ويتناول هذا اجلزء مناقشة األطر القانونية احلالية، املوجودة ع        .  من احلقوق   ذلك الالئق، وغري 

وترد اإلشارة أيضاً إىل خمتلف أشكال آليـات        . واإلقليمي، بشأن احلق يف احلصول على املعلومات ويف املشاركة        
  .اليت ميكن استخدامها على املستوى الوطينالتنفيذ والرصد 

ل املتقدمة للوفاء   ، يقدم املقرر اخلاص بعض االستنتاجات والتوصيات املوجهة للدول النامية والدو          وأخرياً  
بنقل وإلقاء املنتجات الـسّمية واخلطـرة       فيما يتعلق   بالتزاماهتا بالتقيد مبزيد من الصرامة باألطر املعيارية الدولية         

النفايات السمية واملنتجات اخلطرة مناولة  أن االلتزام الرئيسي يف ويذكر املقرر اخلاص أيضاً. بصورة غري مشروعة
نظراً للمخاطر تلك املسؤولية بالتكتم على املعلومات، استعمال دول، اليت ينبغي أال تسيء العاتق  على اًأساسيقع 

  .على البيئةختلفها السكان ورفاههم واآلثار اليت ميكن أن واألخطار اليت ميكن أن تلحق بصحة 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٦- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أوالً
  ٥  ١٣- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشطة املقرر اخلاصأحدث املعلومات املتعلقة بأ  - ثانياً 

  ٥  ١١- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعثات القطرية  - ألف   
  ٥  ١٣- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشطةاألبيانات وال  - باء   

  اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري            -  ثالثاً
  ٦  ٣٠- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان  
  ٨  ٢٦- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف احلياة  - ألف   
  ٩  ٢٧  . . . . . . . . . .  يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغهاحلق  -  باء  
  ٩  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الغذاء الكايف  -  جيم  
  ٩  ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف العمل  -  دال  
  ١٠  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف االنتصاف  -  هاء  

  ١٠  ٦٥- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف احلصول على املعلومات ويف املشاركة  -  رابعاً
  ١٢  ٦١- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  -  ألف  
   والرصد من أجـل إعمـال احلـق يف احلـصول            آليات التنفيذ   -  باء  
  ١٧  ٦٥- ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على املعلومات    

  ١٨  ٧٠- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
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  مقدمة -  أوالً
  .٥/١ وبقرار جملس حقوق اإلنسان ٦٠/٢٥١ بقرار اجلمعية العامة التقرير عمالًيقدم هذا   - ١

ثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات       قد اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان قرارها األول بشأن اآل        و  - ٢
، ١٩٩٥/٨١يف قرارها أكدت و. ١٩٩٥السّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان يف عام 

أن نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة يشكالن هتديداً خطرياً حلق اإلنـسان يف      
واعتمدت . اآلثار الضارة هلذه الظواهر على حقوق اإلنسان      لبحث  والية املقرر اخلاص    وأنشأت  احلياة والصحة،   
تمديد والية املقرر اخلـاص     ب،  ٢٠٠٤/١٧ هامبوجب قرار قامت  و. بشأن هذا املوضوع  كل سنة   اللجنة قرارات   

  . أخرىلفترة ثالث سنوات

ريـر قدمـه بـصفته مكلفـاً بواليـة          يف أول تق  ،  إيبيـانو  وأوكيـشوكو السيد  املقرر اخلاص،   وقام    - ٣
)E/CN.4/2005/45(  ،  وحدد معايري مثل   . اللجنة علماً بأنه ينوي اعتماد هنج مواضيعي يف تقاريره املقبلة         بإحاطة

عن قضية بعينها، وما إذا كان ميكـن أن        اليت تنشأ أو ُيحتمل أن تنشأ       نطاق وخطورة انتهاكات حقوق اإلنسان      
إلنسان من وجهة نظر الضحايا إىل زيادة حتفيز اجلهود الدولية ملعاجلة مسألة بعينها يؤدي حتليل انتهاكات حقوق ا

  .وتطبيق ذلك عند اختيار القضايا املواضيعية اليت سريكز عليها يف تقاريره

وقد تناولت التقارير السابقة املقدمة إىل اللجنة، عمالً بوالية املقرر اخلاص، طائفة متنوعة من القضايا، مبا                  - ٤
وتضمنت . فيها اآلثار الضارة على حقوق اإلنسان من جراء التعرض ملواد كيميائية خطرة، وال سيما مبيدات اآلفات

تقارير أخرى معلومات عن اإلطار القانوين املفصل واملتعدد األطراف الذي اعتمد أو الذي جيري وضعه يف جمـال                  
آلثار الضارة نتيجة للتعرض لعدد مـن أخطـر أنـواع املـواد     القانون البيئي الدويل منعاً إلصابة اإلنسان والبيئة با  

على أثر النـزاعات املسلحة يف التعـرض       يف التقرير السابق الذي قدمه إىل اجمللس        املقرر اخلاص   وركز  . الكيميائية
نتجات  آثاراً ضارة على البيئة، فإن إطالق امل       ورغم أن احلروب ختلّف دائماً    . للمنتجات والنفايات السمية واخلطرة   

  . وخيمة على التمتع حبقوق اإلنساناًآثارخيلف السمية واخلطرة عمداً أو عرضاً يف الرتاعات املسلحة املعاصرة 

.  التركيز على احلق يف احلصول على املعلومات ويف املـشاركة      التقرير،هذا  ، يف   املقرر اخلاص وقد اختار     - ٥
ات السمية واخلطرة وعن آثارها على البيئـة وتبليـغ تلـك            فاحلصول على املعلومات املتعلقة باملنتجات والنفاي     

  .املعلومات أمر ال غىن عنه لضمان بعض احلقوق األخرى كاحلق يف احلياة واحلق يف الصحة واحلق يف الغذاء الكايف

املصلحة صاحبة ويتضمن امللحق األول هبذا التقرير موجز البالغات املرسلة إىل احلكومات وجهات أخرى   - ٦
  . والردود الواردة منها٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٦م يف عا
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  أحدث املعلومات املتعلقة بأنشطة املقرر اخلاص - ثانياً 
   البعثات القطرية- ألف 

 ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ٣٠ إىل   ٢٢زيادة قطرية إىل أوكرانيا خالل الفترة من        باملقرر اخلاص   قام    - ٧
)A/HRC/7/21/Add.2 .(    ويود املقـرر   . قرر اخلاص مناطق كييف ولفيف وزكارباتيا     وأثناء هذه البعثة، زار امل

بقـضايا حقـوق    التزامها  اخلاص أن يتوجه بالشكر حلكومة أوكرانيا على الدعوة اليت وجهتها له، وهو ما يبني               
ما أبدته من انفتاح وما أظهرته من شـفافية  ويود أن يشكر بوجه خاص وزارة محاية البيئة على  . اإلنسان والبيئة 

  . العامة املختصةاللتقاء جبميع السلطاتا الزيارة، األمر الذي أتاح له فرصة أثناء

فالزيارات .  يف تقاريره السابقة   ه على غرار ما فعل    يشري إىل أمهية الزيارات القطرية    ويود املقرر اخلاص أن       - ٨
والتعمق يف   الوطين   للحصول على معلومات من شىت املتحاورين على املستوى       كبرية  فرصة  يف رأيه   القطرية تتيح   

باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غـري        الظواهر املختلفة ذات الصلة     دراسة  
املمارسات بشأن أفضل اخلربات  الفرصة لتبادل وتتيح الزيارات القطرية أيضاً. مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

لسمية بصورة غري مشروعة ولفهم هذه املشكلة املتعددة األبعاد من وجهة النظـر             نقل وإلقاء النفايات ا   ملكافحة  
  .الوطنية واإلقليمية والدولية

ففي . زيارات ميدانية االستجابة لطلباته بإجراء    ويف هذا السياق، يود املقرر اخلاص دعوة احلكومات إىل            - ٩
 رمسية إلجراء زيارات ملـنطقيت أفريقيـا        ، أرسل املقرر اخلاص عدة طلبات لتلقي دعوات       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي  

  .من املنطقتني بعداملكلف حالياً بالوالية مل يزر أي وآسيا أساساً، ألن 

إىل الزيارتني اللتني   ويتطلع  . ى ردودها اإلجيابية على طلباته     من احلكومات عل   ويشكر املقرر اخلاص عدداً     - ١٠
املتحدة على الدعوة   ود أن يشكر حكومة مجهورية ترتانيا       وي. ٢٠٠٨إىل كوت ديفوار واهلند يف عام       سيقوم هبما   

  . اليت وجهتها له لزيارة هذا البلد، وهو ما فعله يف اآلونة األخرية

  . املتحدةوقد قّدم املقرر اخلاص إىل اجمللس مذكرة أولية عن بعثته األخرية إىل مجهورية ترتانيا  - ١١

  نشطةاألبيانات وال - باء 

 إىل اجتماع فريق اخلرباء املعين بالشعوب األصلية ومحاية البيئة املعقود خالل الفترة ص بياناًوّجه املقرر اخلا  - ١٢
حكومـة  ويود املقرر اخلاص أن يشكر      .  يف َخباروفسك، االحتاد الروسي    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٩ إىل   ٢٧من  

األصلية لـشمال روسـيا     َخباروفسك، ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بالشعوب األصلية، ورابطة الشعوب           
وشدد املقرر اخلاص يف بيانه على . للمسامهة يف تلك املبادرةاليت أتيحت له وسيبرييا والشرق األقصى على الفرصة 

وأعرب عن قلقه   . أمهية تلقي معلومات من طائفة متنوعة من املتحاورين، مبن فيهم اجملموعات والشعوب األصلية            
 املشاكل الصحية اليت تعاين منها مناطق تسكنها جمموعات حملية من الـشعوب             إزاء االدعاءات اليت تلقاها بشأن    

 اًآثارخلَّفت وأوضح أن مثل هذه احلوادث قد . األصلية بسبب استخدام مبيدات اآلفات أو غريها من املواد السامة
يف املنـاطق   ون  والسكان األصليني الذي يعيـش    اجملتمعات الريفية   وعلى سكان   وخيمة على النظام اإليكولوجي،     

  .احملاصيل، وتلوث املياه السطحيةوتضرر تدهور يف صحة اإلنسان واملاشية، ويشكون من حدوث املتأثرة، 
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يواجهها السكان  اليت  ددة  احملصعوبات  التحديات و بالودعا السلطات الوطنية واجملتمع الدويل إىل التسليم          - ١٣
لسمية واخلطرة بصورة غري مشروعة، وحث على اختاذ إجراءات األصليون نتيجة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات ا

على املستويات احمللية والوطنية والدولية ملعاجلة هذه املشاكل وإشراك الشعوب األصلية وغريها من اجلماعات يف               
  .وارد الطبيعية والتنمية عموماًعمليات اختاذ القرار بشأن قضايا من قبيل استخراج امل

لضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات الـسّمية       اآلثار ا   -  ثالثاً
  واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

 الستعراض واليته من قبل جملس حقوق اإلنسان، التذكري ببعض املعلومـات            يود املقرر اخلاص، تسهيالً     - ١٤
غري مشروعة، وتسليط الضوء على أثـر       األساسية بشأن نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة          

  .ذلك على حقوق اإلنسان األساسية

عمليات نقل النفايات واملنتجات اخلطرة يف خمتلف أحناء العامل، ال سيما من شهدت ففي العقود األخرية،   - ١٥
بالرغم وذلك  ،  بدون ضمانات مناسبة  رواجاً مستمراً حتقق يف معظم احلاالت       البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية،      

أوجه التفاوت وقد أسفرت . من املعايري والقواعد الدولية اليت حتظر إلقاء هذه املواد أو نقلها بصورة غري مشروعة       
تنظـيم  لتخلص من النفايات السامة على حنو فعلي ومأمون، عـن           تكاليف ا يف املعايري القانونية احمللية وارتفاع      

  .خوم، بصورة غري مشروعة يف كثري من األحيانعمليات نقل النفايات عرب احلدود والت

ويف . )١( يف املائة  ٨٠البلدان املتقدمة   النفايات اخلطرة فيمـا بني     يف  تجارة  ال، بلغت نسبة    ١٩٨٠ويف عام     - ١٦
 مليون طن من النفايات فيما بني البلدان األوروبية األعضاء يف منظمة التعاون             ٢,٥ إىل   ٢، ُنقل ما بني     ١٩٨٨عام  
، أعلن عن وجود عدد من العقود بني شركات غربيـة           ١٩٨٨ و ١٩٨٧ويف عامي   . ية يف امليدان االقتصادي   والتنم

وبّينت املعلومات املتعلقة هبذه العقود أن شركات عرب وطنية قائمة يف بلدان متقدمة كانـت تبيـع                . وبلدان أفريقية 
ميكن دفع مبالغ بسيطة مقابـل  كان ا، حيث اجلنوب، وال سيما يف أفريقييف نفايات مسية ومنتجات خطرة إىل دول      

ربر يف أول األمر بأن البلدان األفريقية متلـك         وكانت عمليات نقل النفايات تُ    . )٢(أراض شاسعة لردم هذه النفايات    
أن تفيـد يف    العمليات ميكن   هذه  أراض مناسبة للتخلص بشكل مأمون من هذه النفايات وأن العائدات اليت تدرها             

القدرات التقنية احملدودة هلذه البلدان للتخلص مـن هـذه          ما مل يكن معروفاً هو      على أن   . التنمية تلبية احتياجات 
من هذه الوسائل اليت كانت شائعة للتخلص عن شراء النفايات وإحراقها، وهي الناجتة  األمد ةاآلثار الطويلوالنفايات 
إىل زيادة اللوائح وظهور معايري عامليـة       هبذا الشكل    نقل النفايات بعمليات   وقد أدت زيادة اهتمام العامل    . النفايات

                                                      

 A.E. Fry, “International Transport of Hazardous Waste” in Environmental Scienceانظـر  )١(

and Technology, 1989, p. 509للمقررة اخلاصة للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات  نهائي؛ وانظر أيضاً التقرير ال
)E/CN.4/Sub.2/1994/9و ،Corr. 1.( 

 Nos déchets toxiques. L’Afrique“ الثالـث،   العامل-  الذي أعده مركز أوروبا عانظر ملف الوقائ )٢(

a faim: v’la nos poubelles” ،وانظر أيضاً . ١٩٨٩Pambou-Tchivounda, “L’interdiction de déverser des déchets 

toxiques dans le tiers monde; le cas de l’Afrique”, Annuaire français de droits international, 1988, p. 709. 



A/HRC/7/21 
Page 7 

اللوائح إىل جلوء العديد من الشركات بشكل متزايد إىل نقل وإلقـاء            أدت هذه   ولسوء احلظ،   . لضبط هذا النشاط  
  . بعيدة املدى على حقوق اإلنسانالنفايات واملنتجات اخلطرة بصورة غري قانونية وغري مشروعة، خملفة بذلك آثاراً

ويالحظ املقرر اخلاص أن هناك على ما يبدو، إىل جانب عمليات النقل املباشرة للنفايات واملنتجات اخلطرة،                  - ١٧
أو التكنولوجيات املولـدة    /زيادة يف عمليات النقل غري املباشرة عن طريق نقل الصناعات امللوثة واألنشطة الصناعية و             

. لتنمية يف امليدان االقتصادي إىل بلدان غري أعضاء يف هذه املنظمة          لنفايات خطرة من بلدان أعضاء يف منظمة التعاون وا        
مبعارضة قوية من جانب السلطات أو واقتراهنا املعايري البيئية والصحية العالية ومما عزز عمليات نقل األنشطة إىل اخلارج 

  . ن االقتصادياجملتمعات احمللية والنقابات العمالية يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدا

املقرر اخلاص بأن البلدان النامية تتاجر يف املنتجات اخلطرة والنفايات السمية بسبب الفقـر              ومع تسليم     - ١٨
 املكاسب النقدية يف البلدان املعنية، فإن األخطار العامة على احلياة والصحة والبيئة تفوق دائماًوتأزم حالة التنمية    

اولة النفايات بشكل مأمون، وهي ندراسة تقنية ملتجات والنفايات اخلطرة يتطلب فالتخلص من املن. القصرية األجل
فالتكنولوجيا املتقدمة مطلوبة للتخلص مـن      . البلدان اليت توجَّه إليها هذه النفايات     تكنولوجيا تفتقر إليها غالباً     

ت وأنواع الـسم والعقـاقري      الصناعات الكيميائية ومبيدات اآلفا   جتة عن   كالنفايات النا ،   بشكل مأمون  النفايات
أن ومما يدعو للسخرية    . ، وتفكيك السفن  )مثل احلواسيب والثالجات واهلواتف اخللوية    " (النفايات اإللكترونية "و

 بدالًإرساهلا من هذه النفايات بنفسها، بل بلدان يقل احتمال ختلصها هذه التكنولوجيا لديها البلدان املتقدمة اليت 
  .تفتقر إىل املعرفة الالزمة لذلكاليت نامية البلدان المن ذلك إىل 

صافية للمنتجات والنفايات السمية    التلقية  املبلدان  الفإن حقوق اإلنسان للسكان احملليني يف       وبالنظر إىل ذلك،      - ١٩
يرها إلعادة تدو مهددة من جراء إلقاء النفايات اخلطرة للتخلص منها أو ختزينها ومن جراء التجارة يف النفايات اخلطرة                 

بلدان فقرية يف إطار مصانع     إىل   عمليات بيع النفايات      يف أيضاًقائمة  وهذه األخطار   . أغراض أخرى أو استخدامها يف    
لتعـرض  أما األشكال األخـرى  . )٣(على أهنا تنتج الطاقة جماناًُيروج هلا  ما كثرياًوهي عملية حتويل النفايات إىل طاقة   

تدوير الرصاص، وتصدير املخلفات البالستيكية، وتـصدير      اجتة عن مصانع إعادة     للخطر، فهي تلك الن   السكان احملليني   
مثل الصناعات اليت تستخدم    تولد حجماً كبرياً من النفايات،      السفن املوجهة لعمليات التدوير، وتصدير الصناعات اليت        

  .يات، وبدبغ اجللودفيها مادة األسبستوس، واملتصلة بنض ركام الزرنيخ، ومبعاجلة الكلور يف صناعة القلو

النساء والشباب األوضاع اهليكلية السائدة يف العديد من البلدان النامية اليت تعرِّض ويالحظ املقرر اخلاص   - ٢٠
فالنساء واألطفال والشباب . عمليات نقل املنتجات والنفايات السمية واخلطرةلألخطار الناجتة عن بشكل خاص، 

للعمل يف الصناعات امللوثة وحمطات فرز القمامة جلمع املـواد  كثر احتماالً من مث غالباً أكثر الفئات فقراً واأل    هم  
واألرجح أن سبل حصوهلم على املعلومات املتعلقة مبنتجات النفايات حمدودة شأهنا شأن . اليت ميكن إعادة استعماهلا

االهتمام على املستوى العـاملي   إىل زيادةويدعو املقرر اخلاص   . سبل وصوهلم إىل املرافق الصحية يف حالة التلوث       
نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بـصورة غـري          ببعدي نوع اجلنس والسن ذوي الصلة بعمليات        

  .مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان
                                                      

انظر التقرير بشأن ما لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة غري املشروعني من آثار ضارة                )٣(
 .٢٦، الفقرة )E/CN.4/2001/55(التمتع حبقوق اإلنسان على 
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وال تزال معايري البيئة املتدنية وضعف املؤسسات التنظيمية أو عدم وجودها ورداءة عمليـات الرصـد،                  - ٢١
ويود املقرر . قاء املنتجات والنفايات اخلطرةاإلمنائية يف البلدان النامية تشكل عوامل جذب إللفقر واالحتياجات وال

تعد لألسف اليت ظاهرة الفساد يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة على السواء،      على   أيضاًأن ُيلقي الضوء    اخلاص  
  . نتجات اخلطرة عرب احلدودأحد العوامل املساعدة على نقل النفايات وامل

، فإن التجارة يف النفايـات      املتعلق بالبيئة وحقوق اإلنسان   ووبالرغم من اإلطار املعياري الدويل ذي الصلة          - ٢٢
ويالحظ املقرر اخلاص وهو يشعر خبيبة أمل أنه حيثما وجدت آليات           .  بل تزداد  ،واملنتجات اخلطرة ال تزال مستمرة    

 ،ومن مث . وقوع انتهاك أسستها ال ُتراعى غالباً إال يف حالة        فإن القواعد واملعايري اليت     ،  )٤(كوإقليمية مثل اتفاقية باما   
  .باتت هذه اآلليات اإلقليمية عدمية الفعالية يف احلد من عمليات نقل النفايات عرب احلدود بصورة غري مشروعة

بصورة غري مشروعة ميكـن أن تكـون        فآثار عمليات نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة           - ٢٣
احلق يف  اعتبار  وينبغي  . باحلق يف احلياة واحلق يف الصحة واحلق يف العمل        شديدة بشكل خاص فيما يتعلق بالتمتع       

  .النفايات السمية وحقوق اإلنسانيف العالقة بني مسألة أيضاً حقاً أساسياً االنتصاف 

  احلق يف احلياة - ألف 

 من العهد الـدويل  ٦ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ٣اة، الذي كرسته املادة    يعترب احلق يف احلي     - ٢٤
 جلميع احلقوق   وهو أهم احلقوق إذ بدونه ال معىن      " جيوز عدم التقيد به   ال  "حقاً  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،     

تفسرياً ضيقاً وبأنه ينبغي للدول هذا احلق  ه ال جيوز تفسري  بأناللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وقد صرحت   . )٥(األخرى
  . )٦(ع وزيادة متوسط العمر املتوقعوفيات الرضَّتدابري للحد من اختاذ تدابري إجيابية تكفل هذا احلق، مبا يف ذلك 

فاحلق . أو بفعل اإلمهالفرد، عمداً الحظر على الدولة سلب حياة وأقل ما يقتضيه احلق يف احلياة هو أن ُي  - ٢٥
اليت تتأثر بإنتاج النفايات واملنتجات السمية واستخدامها واالجتار هبا والتصرف          األوىل  احلياة هو أحد احلقوق     يف  

ميكن لألفـراد  كوارث بيئية مثل تشرينوبيل وبوبال،      اليت حتدث فيها     ويف احلاالت القصوى  .  أو هنائياً  فيها، مؤقتاً 
  .مسؤولة عن حدوث الكارثةبقدر ما تكون ة االحتجاج هبذا احلق للحصول على تعويضات من الدول

العديد من االنتهاكات اليت حتـدث يف  مر السنني بأن املعلومات اليت استقاها صاحب الوالية على      وتفيد    - ٢٦
يف شكل املوت املباشر، واألمراض اليت هتدد احلياة مثل كون توخمتلف بقاع العامل تنطوي على انتهاكات هلذا احلق 

وأحد األمثلة على انتهاك هذا احلق      . ت الرضع، والعقم وغريها من اإلعاقات واألمراض اخلطرية       السرطان، ووفيا 
  .لعديدين وأدى إىل تشريد السكانهو حادث تشرينوبيل الذي أودى حبياة ا

                                                      

 .www.ban.org/Library/bamako_treaty.htmlانظر  )٤(

)٥( M. Nowak, United Nations Convenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary, 

second revised edition (Kehl am Rhein, N.P. Engel, 2005), p. 121. 

، ٥ و ١، الفقرتان   )احلق يف احلياة  : ٦املادة   (٦انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم          )٦(
 .٥ و١، الفقرتان HRI/GEN/1/Rev.4 (Part II)وقد أعيد إصداره يف الوثيقة 
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   احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه-  باء

والحظـت جلنـة احلقـوق      . يحيا حياة كرمية  لكل إنسان حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ل           - ٢٧
اإلنسان األخرى، مبا ويعتمد بشدة على إعمال حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن احلق يف الصحة يرتبط 

فيها احلق يف الغذاء، والسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة اإلنسانية، واحلياة، وعدم التمييز، واملساواة، وحظـر          
وإضافة إىل  . )٧(واحلصول على املعلومات، وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، والتنقل       خلصوصيات،  واالتعذيب،  

ذلك، اعترفت اللجنة بأن أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية ال يقتصر على احلق يف الرعايـة                   
نهض بظروف عيش األشخاص حياة  االقتصادية اليت ت- الصحية، بل يشمل جمموعة كبرية من العوامل االجتماعية 

صحية وتشمل املقومات األساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية واملسكن واحلصول على املياه املأمونة والـصاحلة               
  . )٨(للشرب واإلصحاح الوايف والعمل يف ظروف آمنة وصحية، وبيئة صحية

   احلق يف الغذاء الكايف-  جيم

 يشمل أيضاً املسكن وامللبس، ق األوسع نطاقاً يف مستوى معيشي كاٍفاحلق يف الغذاء الكايف جزء من احل  - ٢٨
واحلق األساسي املميز يف التحرر من اجلوع، ويهدف إىل منع موت األشخاص من اجلوع ويرتبط ارتباطاً وثيقـاً                  

فـصام فيـه   وكما هو احلال بالنسبة حلقوق اإلنسان األخرى، فإن هذا احلق يرتبط ارتباطاً ال ان        . باحلق يف احلياة  
بالكرامة املتأصلة يف اإلنسان، وهو حق ال غىن عنه للوفاء بالضمانات العاملية األخرى املكرسة يف الشرعة الدولية                 

وتعترب جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن جوهر احلق يف الغذاء الكايف يقتضي توفر . حلقوق اإلنسان
  . )٩(جات األفراد الغذائية، وخلوه من املواد الضارة، وقبوله يف ثقافة معينةالغذاء بكمية ونوعية تفيان باحتيا

   احلق يف العمل-  دال

 من العهـد    ٦ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف املادة         ٢٣إن احلق يف العمل حق مكرَّس يف املادة           - ٢٩
ن احلق يف أن تتاح لـه إمكانية العمل مبـا          ولكل إنسا . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  حق أساسـي  الثقافية أن احلق يف العمل وتعترب جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية و   . ميكّنـه من العيش بكرامة   
ويؤدي . )١٠( من كرامة اإلنسان ومتأصل فيها     ال غىن عنه يف إعمال حقوق اإلنسان األخرى، وهو جزء ال يتجزأ           

  . هاماً يف بقاء اإلنسان وبقاء أسرتههذا احلق دوراً 
                                                      

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى      (١٤نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         جل )٧(
 ٢، امللحـق رقـم      ٢٠٠١الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،        ، الصادر يف    )من الصحة ميكن بلوغه   

)E/2001/22( ٣، الفقرة. 

 .٤املرجع نفسه، الفقرة  )٨(

، املرجع  )احلق يف الغذاء الكايف    (١٢دية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم       جلنة احلقوق االقتصا   )٩(
 .٨، الفقرة )E/2000/22 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٠نفسه، 

، ذاته، املرجع   )احلق يف العمل   (١٨جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )١٠(
 .١ الفقرة ،)E/2006/22 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٦
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   احلق يف االنتصاف-  هاء

 مـن   ٢من املادة   ) أ(٣ويرد هذا املبدأ يف الفقرة      . )١١(وجد سبيل لالنتصاف على انتهاكه    وجد احلق   إذا    - ٣٠
. العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تكفل لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان سبيل انتصاف فعاالً

وكالمها يتطلب وجود هيئـات     . الوصول إىل القضاء وتوفري سبل انتصاف حقيقية      : وللحق يف االنتصاف جانبان   
مستقلة وحمايدة قادرة على توفري سبل انتصاف بعد عقد جلسة استماع تتوفر فيها ضمانات اإلجراءات القانونية                

ية والقضائية الوطنية اليت ُتعمل احلق يف االنتصاف يف         ويتزايد يف خمتلف أرجاء العامل عدد اهليئات اإلدار       . الواجبة
حاالت االنتهاكات املزعومة للحقوق الدستورية املتمثلة يف العيش يف بيئة سليمة، وتكون يف بعض القضايا مرتبطة 

من  يتضوإذا كان العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال. باحلق يف احلياة أو يف الصحة
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن هناك من حياجج بأن        ) ٣(٢أحكاما تقارن بأحكام املادة     

وقد الحظت جلنـة احلقـوق      . احلقوق اليت يقرها تتطلب هي األخرى إتاحة سبل انتصاف لضحايا االنتهاكات          
نبغي أن تتوفر لضحايا انتهاك احلق يف الصحة، سواء كانوا االقتصادية واالجتماعية والثقافية على سبيل املثال أنه ي

وسائل انتصاف مناسبة أخرى على     إىل  أفراداً أم مجاعات، إمكانية الوصول إىل وسائل انتصاف قضائية فعالة أو            
  . )١٢(املستويني الوطين والدويل سواء بسواء وينبغي أن يكون من حقهم احلصول على تعويض مناسب

   احلصول على املعلومات ويف املشاركة احلق يف-  رابعاً
قرر املقرر اخلاص أن يركز يف هذا التقرير على أمهية احلق يف احلصول على املعلومات ويف املـشاركة يف                     - ٣١

وهو ال يزال يتلقى معلومات واتصاالت خبصوص انتهاك احلق يف احلصول على املعلومات يف املسائل  . واليتهإطار  
اهات أن الدول والشركات وغريها من الكيانات اخلاصة ال تتبادل بشكل عام املعلومات احليوية وتبني االجت. البيئية

إال بعـد وقـوع    ،تلحق البيئة واليت ال ميكن إصـالحها    بشأن اآلثار اليت ميكن أن يسببها التلوث واألضرار اليت          
أو األطراف الفاعلـة يف     / احمللية و  السلطاتمتانع   ما   ويف مثل هذه احلاالت وعند وقوع احلادث، غالباً       . احلادث

 ا إخفاء هـذه   فالذي حيدث هو إم   . الكشف عن املعلومات البالغة األمهية بالنسبة للضحايا وهليئات الدفاع عنهم         
توفريها بعد مرور فترة طويلة من الوقت أو إعطائها بالتدريج إلحداث اللبس أو اعتبار              أو  أو تزويرها   املعلومات  

 ما تربر السلطات احلكومية هذا السلوك بدواعي األمـن القـومي، وتتـذرع              وكثرياً. مالأهنا ال تصلح لالستع   
  . الشركات عرب الوطنية حبجج احملافظة على أسرار األعمال التجارية

                                                      

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيـة بـشأن احلـق يف          فيما يتعلق باحلق يف االنتصاف، انظر أيضاً         )١١(
االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنـساين              

 .٦٠/١٤٧الدويل، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 

  احلق يف التمتع بأعلى مستوى      (١٤جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )١٢(
 ٢، امللحـق رقـم      ٢٠٠١الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،        ، الصادر يف    )من الصحة ميكن بلوغه   

)E/2001/22( ٥٩، الفقرة. 
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ويعترب املقرر اخلاص أن احلق يف احلصول على املعلومات واحلق يف املشاركة حقـان قائمـان بـذاهتما                    - ٣٢
احلق يف احلياة، واحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن           من بينها   حقوق أخرى    إلعمال   وأساسيان أيضاً 

املعلومات حيرم الناس من فرصة تنمية إمكاناهتم إىل أقصى حد ممكن        فاالفتقار إىل   . بلوغه، واحلق يف الغذاء الكايف    
  .ومن التمتع باجملموعة الكاملة مما هلم من حقوق اإلنسان

اص أن احلق يف احلصول على املعلومات ويف املشاركة يكتسي أمهية كربى يف سياق اآلثار ويرى املقرر اخل  - ٣٣
عمليات نقل وإلقاء املنتجات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على البيئة وعلى التمتع على الضارة اليت تترتب 

امة الكشف عنها العالسلطات وواجب  الطلب  عامة الناس على املعلومات عندفحصول.  األساسيةحبقوق اإلنسان
مبشاكل حقوق اإلنسان ملنع تأثر   بغض النظر عما إذا كانت مطلوبة أم ال، أمران ال غىن عنهما             وإعالم الناس هبا،    

  .وحلماية البيئةالبيئة 

بـني مـواطنني    كثرة احلاالت اليت وصلت إىل علمه بشأن منازعات وقعـت           ويشري املقرر اخلاص إىل       - ٣٤
ان نامية وبني بلدان نامية وشركات عرب وطنية تتعلق بعمليات نقل منتجات ونفايـات مسيـة                وحكومات يف بلد  

يف الكـشف  الدولة أو الشركات تقصري  االفتقار إىل املعلومات أو     يكون سبب املنازعات هو      ما   وكثرياً. وخطرة
إىل أن  ويـشري   . لية والبيئة الكامل عما تنطوي عليه أنشطة هذه الشركات من خماطر على األفراد واجملتمعات احمل            

هـذه  على املعلومات الالزمة عن خمـاطر   عدم حصوهلا    يف الكثري من احلاالت   احلكومات قد ادعت هي األخرى      
  .اإلنسان والبيئةاألنشطة على 

مسألة النفايات السمية، مبا يف  تناول سؤولية الدول كبرية للغاية عندويود املقرر اخلاص التأكيد على أن م  - ٣٥
  التخلص من النفايات النووية، وإنتاج أو استخدام مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية والتكـسينات، نظـراً       ذلك

  .  على صحة اإلنسان ورفاهههاملخاطر

، أو مبدأ سرية املسائل اليت مل يبت فيها         "املهنةأسرار  "و  القومي، أ وينبغي تطبيق احلجج املتعلقة باألمن        - ٣٦
معلومات بشأن املنتجات والنفايـات الـسمية       لحصول على   عقولة ل املجج لرفض الطلبات    غريها من احل  بعد، أو   
إال إذا كانـت    جج  هبذه احل ذرع  ويشدد املقرر اخلاص على أن احلكومات ال جيوز هلا الت          . تطبيقاً حذراً  واخلطرة

غي إعادة بنوي. ق اإلنسانالصكوك الدولية حلقوالواردة يف ذات الصلة شى مع األحكام املقيدة أو االستثناءات     متت
  .)١٣(املفاهيم بانتظام لضمان عدم تقييد حق اجلمهور يف احلصول على املعلومات بغري وجه حقالنظر يف 

ويعترب املقرر اخلاص أن من املهم حصول األفراد واجملتمعات احمللية والبلدان اجملاورة على املعلومات املتعلقـة                  - ٣٧
 يف املرافق الصناعية املوجودة يف املناطق اجملاورة هلا من أجل اختاذ ما يلزم من تـدابري                  اخلطرة والظروف السائدة   باملواد

خطر وقوع حوادث صناعية واسعة النطـاق       كان هناك   لكوارث حيثما   أهب ملواجهة حاالت ا   لحد من املخاطر والت   ل
عن النطـاق   البلدان اجملاورة معلومات    ألفراد واجملتمعات احمللية و   تتوافر ل وجيب أن   . كاليت وقعت يف تشرينوبيل وبوبال    

قترح إقامتها يف مناطقهم من أجل املشاركة اجملدية يف املاملشاريع اإلمنائية لى ترتب عت ميكن أن يتالالكامل للنتائج البيئية 
                                                      

اصـة للجنـة الفرعيـة ملنـع التمييـز ومحايـة األقليـات              للمقـررة اخل  نظر التقريـر النـهائي      ا )١٣(
)E/CN.4/Sub.2/1994/9( ٢١٣، الفقرة. 
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األفراد تكون لدى وجيب أن  .اختاذ القرارات اليت ميكن أن تعرضهم ملزيد من التلوث وتردي البيئة وغري ذلك من اآلثار            
. بالعمليات الصناعية والزراعية  ذات الصلة   تعلق بامللوثات والنفايات    فيما ي واجملتمعات احمللية والبلدان اجملاورة معلومات      

 . الكشف عن هذه املعلوماتهو الدولة اً واضحاً يقع على عاتق واجبمثةويعترب املقرر اخلاص أن 

 للحق يف احلصول على املعلومات فيمـا        املتواترةنتهاكات  اال ىلإملقرر اخلاص   يشري ا ويف البلدان النامية،      - ٣٨
أن قد الحظ املقرر اخلاص ببالغ القلق أموراً من بينها و. خيص عمليات نقل النفايات واملنتجات اخلطرة عرب احلدود

ي يزيـد مـن     عالمات باللغة احمللية، األمر الذ    يف كثري من احلاالت     النفايات السمية واملنتجات اخلطرة ال حتمل       
شارة إىل أن املنتجات والنفايات     البد من ا   وباإلضافة إىل ذلك، ال   . وخيمةتعريض السكان ملخاطر صحية وبيئية      

ال تتـوافر  حيث تنتشر األمية مبعدالت عالية وعزولة  ما تلقى يف املناطق الريفية وامل   اخلطرة يف البلدان النامية كثرياً    
 . كافيةمعلوماتفيها 

  يف العديد من البلدان النامية أن املعلومـات احليويـة          ةالسياسياألوضاع  حالة عدم استقرار     من نتائج و  - ٣٩
صـون األمـن القـومي ومنـع     بدعوى  ما حتجب عن اجلمهور لصحة السكان وبيئتهم ورفاههم كثرياًالالزمة  

ة مـن نتـائج     حدوان  ، أ )A/HRC/5/5(وذكر املقرر اخلاص، يف تقريره السابق إىل اجمللس         . ضطرابات املدنية اال
كما أن النــزاعات   . االجتار يف املنتجات والنفايات اخلطرة وإلقائها بصورة غري مشروعةيالرتاعات املسلحة ه

 على احلق يف احلصول على املعلومات ويف املشاركة، األمر الذي يزيد بدوره من احتماالت              سلباًاملسلحة قد تؤثر    
 .ئها بصورة غري مشروعةنقل النفايات واملنتجات السمية وإلقا

عمليات نقل املنتجـات    ب املتعلقةيف نشر املعلومات    أساسي  بدور  القيام  وسائط اإلعالم   ولئن كان بوسع      - ٤٠
 ما  كثرياًفواحلضرية   عن املناطق الريفية     يف أوساط اجملتمعات احمللية ويف البلدان واألقاليم، فضالً        والنفايات اخلطرة 

 .منعدمة ببساطةشدة أو مقيدة بدان النامية حرية الصحافة يف البلتكون 

اإلنسان حلقوق  بالنسبة  البالغة  احلق يف احلصول على املعلومات واحلق يف املشاركة وأمهيتهما          يرد  ومع ذلك،     - ٤١
ه اخلاص بقانون حقوق اإلنسان أو بشقه اخلاص        اإلطار القانوين الدويل، سواء يف شقّ     بشكل واضح، يف     ة،البيئمسائل  و

 . ذات الصلةذا اإلطار القانوين وأمهية آليات الرصدهلوفيما يلي شرح لبعض العناصر األساسية . نون البيئيبالقا

  اإلطار القانوين-  ألف

 الصكوك الدولية  - ١  

م احلق يف احلصول على املعلومات على أنه حق فردي ومجاعي يشكل مسة أساسية من مسات                 ما يقدَّ  عادةً  - ٤٢
 من اإلعالن العاملي حلقـوق  ١٩وتنص املادة  . ومن مسات احلق يف املشاركة يف احلياة العامة   العمليات الدميقراطية 

ـ يف  يشمل احلـق    هو   و ؛اإلنسان على أن لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري           اعتنـاق آراء دون     ةحري
ما مل  و .دومنا اعتبار للحدود   واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة و        علوماتمضايقة، وىف التماس امل   

ممارسة التصويت أو غريه من     تقوم عليها    فرص احلصول على املعلومات ذات الصلة اليت         اتتتح لألفراد واجملموع  
  .معىنأي  من اإلعالن ٢١لمادة ، فلن يكون لمظاهر تعبري الناس عن إرادهتم
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 اً ملزماً تعاهدياًالتزام لكونه يشكل السياسيةوهذا احلق، مكرس يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و  - ٤٣
 ةيشمل هذا احلق حريينبغي أن  و؛ على أن لكل إنسان احلق يف حرية التعبري١٩املادة  من ٢الفقرة وتنص  ،قانوناً

كان ذلك شفاهة  ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء مجيعالتماس 
 بالفعل ١٩ من املادة ٣ الفقرة زوجتي. شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارهاأو يف 
احترام حقوق اآلخرين ومسعتـهم؛  ) أ: ( ملا يليشريطة أن تكون حمددة بنص القانون وضروريةاً معينة  قيودفرض  

 بدورها نص من العهد فت٢٥أما املادة . داب العامةمحاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآل) ب(
 .أن تتاح له الفرصة يف سبيل ذلكإدارة الشؤون العامة واملشاركة يف أن لكل مواطن احلق يف على 

احلق يف احلصول إىل يف املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان مع أن ليست هناك إشارات صرحية     و  - ٤٤
إعالن ريو بشأن البيئة    أن  املقرر اخلاص أن يذكّر ب    يود  اركة فيما يتعلق بالشؤون البيئية،      على املعلومات ويف املش   

االنتصاف فيما يتعلـق باألوضـاع      سبل  ز على احلق يف احلصول على املعلومات واملشاركة و        ركّقد   )١٤(والتنمية
أما . القضايا البيئية يف معاجلة   يني  على ضرورة مشاركة مجيع املواطنني املعن     ينص   من إعالن ريو     ١٠املبدأ   ف .البيئية

ما يتعلق بالبيئة   على املستوى الوطين، فيدعو اإلعالن إىل أن تتاح لكل فرد اإلمكانية املالئمة للحصول على مجيع                
مة، مبا فيها املعلومات بشأن املنتجات واألنشطة اخلطرة اليت توجد يف ا السلطات العحتتفظ هبامعلومات مناسبة من 

وتشجيع توعية  دعو الدول إىل تيسري     يكما  . ، وأن تتاح هلم الفرصة للمشاركة يف عمليات صنع القرار         جمتمعاهتم
الوصول فرص  كفالة  دعو الدول كذلك إىل     يو .إتاحة املعلومات على نطاق واسع    ته عن طريق    ومشاركاجلمهور  

 .االنتصافالتعويض وسبل  مبا يف ذلك ،اإلجراءات القضائية واإلداريةإىل 

 من اإلعالن الدول إىل إخطار الدول األخرى على الفور بأي كوارث طبيعية أو غريها               ١٨ويدعو املبدأ     - ٤٥
وتذكر الدول بأن على اجملتمع .  الدولك ضارة مفاجئة على بيئة تلاًآثاريرجح أن حتدث من حاالت الطوارئ اليت 

 إىل مشاركة   ٢٢ و ٢١ و ٢٠املبادئ  وتدعو  .  ملساعدة الدول اليت أملت هبا مثل هذه الكوارث        اًالدويل بذل جهود  
 .واسع يف محاية البيئة وتعزيز التنميةعلى نطاق النساء والشباب والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية األخرى 

 من اتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن علم بالنسبة لبعض املواد             ١٥ من املادة    ٢الفقرة  أما    - ٤٦
فإهنـا   ،)١٥(١٩٩٨سـبتمرب   / أيلول ١٠اآلفات اخلطرة املتداولة يف التجارة الدولية، املؤرخة        ت  ومبيداالكيميائية  

، على ضمان أن تتوافر للجمهور السبل املالئمة للحصول         تشترط من كل دولة طرف العمل، قدر املمكن عملياً        
 للصحة البشرية أو  أكثر أمناً بديلةئيةعلى معلومات عن مناولة املواد الكيميائية وإدارة احلوادث وعن مواد كيميا        

 .ن املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق الثالث من االتفاقيةمالبيئة 

، إىل محاية الـصحة     ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٢ اتفاقية ستكهومل للملوثات العضوية الثابتة، املؤرخة        وهتدف  - ٤٧
 تنص على أن يعمل كل طرف، يف حـدود          ١٠ن املادة    م ١فالفقرة   .البشرية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة     

                                                      

، اجمللـد  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤- ٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،        )١٤(
 .، املرفق األول١، والتصويبات، القرار )E.93.I.8مطبوعات األمم املتحدة، رقم املبيع (، القرارات اليت اعتمدها املؤمتر: األول

 .www.pic.intمتاحة على املوقع  )١٥(
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قدراته، على تشجيع وتيسري تزويد اجلمهور جبميع املعلومات املتاحة عن امللوثات العضوية الثابتة وكفالة سـبل                
 إىل وضع برامج    وتدعو املعاهدة أيضاً  . وصول اجلمهور إىل املعلومات العامة واستكمال هذه املعلومات باستمرار        

 ).١٠من املادة ) ج(١الفقرة الفرعية ( من التعليم وعية للجمهور، وخاصة للنساء واألطفال واألقل حظاًتثقيف وت
 مبوجب االتفاقية بإتاحة نتائج أنشطة البحث والتطوير والرصد املتعلقة بامللوثات العضوية            واألطراف ملزمة أيضاً  

ه وتنص االتفاقية على أن ).١١من املادة ) ه(٢لفرعية الفقرة ا(الثابتة لعامة اجلمهور يف حينها وعلى أساس منتظم 
املعلومات ، فإن أية معلومات سريةاية  هبذه االتفاقية مح   علومات عمالً املألطراف اليت تتبادل    اوإن كان من واجب     

 .)٩ من املادة ٥الفقرة  (املتعلقة بصحة وسالمة البشر والبيئة ال تعد معلومات سرية

على اليت تقع تزامات ل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود اال  اتفاقية بازل  وردوت  - ٤٨
، ٤من املـادة    ) و(٢ففي الفقرة الفرعية    . تبادل املعلومات  خبصوص   الدول املعنية واألطراف املهتمة على السواء     عاتق  

قترحة لنقل النفايات اخلطرة وغريها من النفايات املعلومات املتعلقة بالعمليات امل ضرورة تقدمي   تشترط االتفاقية بوضوح    
أمـا يف   .  بوضوح آثار هذه العمليات املقترحة على الصحة البشرية وعلى البيئة          بّينالدول املعنية وأن ت   إىل  عرب احلدود   

  ، فتشجع االتفاقية على التعاون عن طريق االضطالع بأنشطة مع أطـراف أخـرى              ٤من املادة   ) ح(٢الفقرة الفرعية   
 أو مع املنظمات املهتمة لنشر املعلومات عن عمليات نقل النفايات عرب احلدود بغية حتسني اإلدارة الـسليمة بيئيـاً                  /و

 على أن تكفـل الـدول األطـراف يف          ١٣ من املادة    ١وتنص الفقرة   . والعمل يف سبيل منع االجتار غري املشروع هبا       
يات خطرة أو غريها من النفايات أو التخلص منها عـرب احلـدود    االتفاقية، يف حال وقوع حادث أثناء عملية نقل نفا        

 .)١٦( علمها بذلك على الصحة البشرية وعلى البيئة يف دول أخرى، إبالغ تلك الدول فورشكل خطراًاحتمال أن يو

 أما االتفاقية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القـرارات          - ٤٩
 ،)١٧(١٩٩٨يونيه / حزيران٢٥بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا، املوقعة يف آرهوس، الدامنرك، يف            

 ١٧ويف  . باإلقرار بأمهية احلق يف احلصول على املعلومات ويف املشاركة العامـة          إهنا تنتهج هنجاً شامالً فيما يتعلق       ف
ورغم أن باب التوقيع على هذه االتفاقيـة مل         .  طرفاً ٤١ هذه االتفاقية    ، بلغ عدد األطراف يف    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  لدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا والدول اليت تتمتع مبركز استـشاري لـدى هـذه اللجنـة            إال ل يفتح  

يف تكون أعـضاء  أن باب االنضمام إليها أمام الدول األخرى بشرط        تفتح   من االتفاقية    ١٩ املادة   فإن،  )١٧املادة  (
لكل فـرد احلـق يف   "وجاء يف ديباجة االتفاقية أن    . على ذلك  األمم املتحدة وموافقة اجتماع األطراف يف االتفاقية      

 وباالشتراك مع غريه من أفراد جمتمعه، محاية البيئـة           يف بيئة مالئمة لصحته ورفاهه، وبأن من واجبه، منفرداً         العيش
من أجل تأكيد هذا احلـق      أنه،  على  الية  تالفقرة ال قد نصت   و. " ومستقبالً ضراًاوحتسينها من أجل منفعة األجيال ح     

يكون مـن   البيئة وأن   مسائل  إمكانية احلصول على املعلومات عن      ومراعاة هذا الواجب، جيب أن تتاح للمواطنني        
ئل املتصلة هبا، وأهنم قـد      املشاركة يف اختاذ القرارات بشأهنا وتتاح هلم إمكانية االحتكام إىل القضاء يف املسا            حقهم  

 .حيتاجون، يف هذا الصدد، إىل مساعدة ليتسىن هلم ممارسة حقوقهم

                                                      

 .www.basel.intنص االتفاقية متاح على موقع اتفاقية بازل على العنوان  )١٦(

 .www.unece.orgنص االتفاقية متاح على موقع اللجنة االقتصادية ألوروبا على العنوان  )١٧(
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الدول األطراف جبمع املعلومات البيئية ونـشرها بـصورة   على التزام  من االتفاقية ٥ و٤املادتان نص  وت  - ٥٠
تفاقية إصدار تقرير وطين كل     وعلى كل دولة طرف يف اال     . تلبية لطلباته لجمهور  لتلك املعلومات   إتاحة  علنية، و 

تـشريعات  الىل التقرير الوطين، فإن الطرف ملزم بنشر وثـائق          إ إضافةو .ثالث إىل أربع سنوات عن حالة البيئة      
دولة طرف أن    كل   وجيب على . ذات الصلة بالبيئة  الدولية  ، واملعاهدات وغريها من الصكوك      عامةال اتسياسالو

إىل الشخص الذي يطلبها دون أن يشترط بيئة عن التقدمي معلومات ب ،طلبلى ال عبناًء ،مةا العاسلطاهتقيام تكفل 
وينبغي أن تتاح املعلومات للجمهور يف غضون شهر واحد من تقدمي الطلـب أو يف               . منه إبداء مصلحته يف ذلك    

ت عنـد   وباإلضافة إىل تقدمي املعلومـا    . )٤ من املادة    ٢الفقرة  (ظرف شهرين كأقصى حد يف حاالت استثنائية        
أن تكفل قيام السلطات العامة جبمـع واسـتيفاء   ستبق األحداث وذلك بالطلب، جيب على كل دولة طرف أن ت    

حلصول حتتم ا ويتطلب ذلك من الدول األطراف وضع نظم         .املعلومات البيئية ذات الصلة بالوظائف املسندة إليها      
 من ١الفقرة  (كبرياً البيئة تأثرياًائمة اليت قد تؤثر على القيام هبا واألنشطة الققترح بشأن األنشطة املعلى املعلومات 

تقدمي بشأن واجب   االستثناءات  عدد من    منها، على    ٤ من املادة    ٤، يف الفقرة     بالفعل وتنص االتفاقية . )٥املادة  
وأن تراعى  ياً تقييدر تفسرياًاملعلومات، يف ضوء االعتبارات السياسية واالقتصادية والقانونية األخرى، على أن تفسَّ

 .املصلحة العامة اليت خيدمها الكشف عن املعلومات املطلوبة

مجيع القـرارات   الختاذ  فمشاركة اجلمهورمطلوبة   .  من االتفاقية مشاركة اجلمهور    ٨ و ٦وتكفل املادتان     - ٥١
فضالً األول لالتفاقية،  املدرجة يف املرفق وأنشطة البناءإجازة أو جتديد إجازة األنشطة الصناعية والزراعية ب املتعلقة

وجيب . )٦من املادة ) ب(١و) أ(١الفقرتان الفرعيتان ( البيئة كبري علىاليت قد يكون هلا أثر األخرى ن األنشطة ع
القيام به إلتاحة   ، بالنشاط املقترح    ات، يف وقت مبكر من عملية اختاذ القرار        على حنو وافٍ   إحاطة اجلمهور علماً  

االتفاقية عالوة على النص يف     و ).٦ من املادة    ٣ و ٢الفقرتان  (ملشاركة فيها   اعملية و للتحضري هلذه ال  وقت كاٍف   
إىل مشاركة اجلمهور يف إعـداد      االتفاقية  القرارات بشأن مشاريع حمددة، تدعو      اختاذ  على مشاركة اجلمهور يف     

  ).٨ و٧املادتان (اخلطط والربامج والسياسات والقوانني واللوائح املتعلقة بالبيئة 

  الصكوك اإلقليمية

  أفريقيا )أ(  

 أن حيصل علـى    فرد   من حق كل   من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب على أن          ٩تنص املادة     - ٥٢
 .)٩ من املادة ٢الفقرة (القانون إطار نشرها يف ي وفكارهأعن أن يعرب و) ٩ من املادة ١الفقرة (املعلومات 

اهليئات "ن  بأت فيه   صرحفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إعالن مبادئ       ، اعتمدت اللجنة األ   ٢٠٠٢ويف عام     - ٥٣
 ولكل فرد احلق يف احلصول على هذه ةالعامتقوم بذلك بوصفها راعية للمصلحة العامة ال حتتفظ باملعلومات لنفسها بل 

ورغم أن اإلعالن غـري      .ات من املبدأ الرابع احلق يف احلصول على املعلوم        ٢وتكفل الفقرة   . )املبدأ الرابع " (املعلومات
  .قوة معنوية كبريةأن له  الشعوب األفريقية واءرآ يعكس  اإلعالناملقرر اخلاص أنيالحظ ، ملزم قانوناً
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  الدول العربية )ب(  

 اإلعالن العريب عن البيئة والتنمية وآفـاق  ١٩٩١اعتمد املؤمتر العريب الوزاري عن البيئة والتنمية يف عام        - ٥٤
، حيث شددت دول اجلامعة العربية على حق األفراد واملنظمات يف احلـصول علـى               )A/46/632ظر  نا(املستقبل  

  .املعلومات بشأن القضايا البيئية ويف املشاركة يف صياغة وتنفيذ القرارات اليت حيتمل أن تؤثر على بيئتهم

 آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ )ج(  

، املعتمد يف    يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ      واملستدامة مة بيئياً يؤكد اإلعالن الوزاري بشأن التنمية السلي       - ٥٥
باملعلومات عن املشاكل البيئيـة الـيت       اإلحاطة علماً   ، على حق األفراد واملنظمات غري احلكومية يف         ١٩٩٠عام  

 اليت قد ملشاركة يف صياغة وتنفيذ القراراتالحصول على املعلومات، وإتاحة ما يلزم من الفرص هلم لختصهم، ويف 
  ).٢٧، الفقرة A/CONF.151/PC/38 (تهمتؤثر يف بيئ

 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )د(  

لكل إنسان  " على أن    ١٩٦٩ من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام        ١٣ من املادة    ١نصت الفقرة     - ٥٦
أنواع املعلومات واألفكار وتلقِّيها ونقلها إىل      يع  مج ة التماس ويشمل هذا احلق حري    .احلق يف حرية الفكر والتعبري    

 ".اآلخرين، دومنا اعتبار للحدود، سواء كان ذلك شفاهةً أو كتابةً أو طباعةً أو يف قالب فين أو بأية وسيلة خيتارها

يكيـة  ته جلنة البلدان األمر   قر من إعالن مبادئ البلدان األمريكية بشأن حرية التعبري، الذي أ          ٤أما املبدأ     - ٥٧
احلصول على املعلومات اليت يف حوزة "بأن إنه يعترف بالتحديد ، ف٢٠٠٠أكتوبر /حلقوق اإلنسان يف تشرين األول

قيـود يف   املبدأ فرض    ايز هذ جيو .الكاملضمان ممارسة هذا احلق ب    فالدول ملزمة ب   .الدولة حق أساسي لكل فرد    
 حالة وجود خطر حقيقي ووشيك يهدد األمن القومي  يفيكون القانون قد نص عليها سلفاًفقط حاالت استثنائية 

 ."يف جمتمعات دميقراطية

 بشأن احلصول   ، اعتمدت اجلمعية العمومية ملنظمة الدول األمريكية قراراً       ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٠ويف    - ٥٨
ول على املعلومات وتعترب منظمة الدول األمريكية يف قرارها هذا أن احلص .تعزيز الدميقراطية: على املعلومات العامة

 على د التأكيد أيضاًعيوت .العامة شرط أساسي لسري الدميقراطية ذاته، ولتحقيق املزيد من الشفافية، واحلكم الرشيد
 وأن احلصول على املعلومات العامة شرط       نقلهاأن لكل فرد احلق يف التماس املعلومات وتلقيها واحلصول عليها و          

  .أساسي ملمارسة الدميقراطية ذاهتا

 أوروبا )ه(  

حقوق اإلنسان واحلريات حلماية  من االتفاقية األوروبية ١٠ من املادة ١اجمللس األورويب، يف الفقرة ينص   - ٥٩
ن لكل شخص حق التمتع حبرية التعبري، وهو حق يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي              على أ ،  ١٩٥٠األساسية لعام   

 .سلطات العامة ودومنا اعتبار للحدودمعلومات وأفكار ونقلها دون مضايقة من جانب ال

، فتكفل  ٢٠٠٠ من ميثاق احلقوق األساسية الذي اعتمده االحتاد األورويب يف عام            ١١ من املادة    ١أما الفقرة     - ٦٠
  . احلق يف تلقي معلومات وأفكار ونقلها دون مضايقة من جانب السلطات العامة ودومنا اعتبار للحدودصراحةً
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اجمللـس األورويب   قـام   ؛ و ١٩٩١مبدأ االنفتاح يف معاهدة ماسترخيت عام        د األورويب الحتاقد أدرج ا  و  - ٦١
  ويف  .مدونة سلوك بشأن حصول اجلمهور علـى الوثـائق الـيت ختـصهم            بعد ذلك باعتماد    األوروبية  اللجنة  و

 األوروبيـة  اجلماعةتأسيس  من معاهدة ٢٥٥، كُرِّس احلق العام يف احلصول على املعلومات يف املادة         ١٩٩٦عام  
 هاتطبيقأ دب، اليت  ١٠٤٩/٢٠١ رقم   وأتاحت الئحة اجلماعة األوروبية    .معاهدة أمستردام بالشكل املعدل مبوجب    

، إنفاذ حق مواطين االحتاد األورويب يف احلصول على وثـائق الربملـان األورويب             ٢٠٠١ديسمرب  /يف كانون األول  
 .زيادة كبرية يف طلبات احلصول على هذه الوثائقحدوث ى إىل واجمللس األورويب واملفوضية األوروبية، وهو ما أد

اعتماد الئحة تقضي بتطبيـق     ، نظر يف إمكانية إدخال تعديالت على هذه الالئحة لتعكس أيضاً            ٢٠٠٧يف عام   و
 .اتفاقية آرهوس على مؤسسات االحتاد األورويب

آليات التنفيذ والرصد من أجل إعمال   -  باء
 علوماتاحلق يف احلصول على امل

لى عدة أمثلة ع  فإهنا تورد    ،املةليست ش قائمة املعايري املذكورة أعاله     ه بالرغم من أن     يالحظ املقرر اخلاص أن     - ٦٢
وهناك عدة  . بشأن احلق يف احلصول على املعلومات على املستويني الدويل والوطين         بالفعل   قواعد ومعايري قانونية     وجود

مات اليت حتتفظ هبا السلطات الوطنية واملنظمات الدولية واملنظمات اليت تتجاوز ل احلصول على املعلوبمشاريع لرصد س
 .)١٨("الوصول إىل أداة رصد املعلومات التابعة ملبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح"  عمليةحدود الوالية الوطنية، مثل

ى املعلومات وذلك بوضع تشريع     لعصول   إىل الدول لتنفيذ احلق يف احل      ويود املقرر اخلاص أن يوجه نداءً       - ٦٣
توفري تنفيذاً فعلياً، ينبغي    ضمان تنفيذ احلق يف احلصول على املعلومات        لو . مع القواعد واملعايري الدولية    يتفقحمدد  

ناول طلبات  كيفية ت القانون لالضطالع مبسؤولياهتم املتمثلة يف معرفة       لألشخاص املعنيني بتنفيذ    ناسب  التدريب امل 
 .سري القانونعلومات وكيفية تفاحلصول على امل

احلق يف احلصول على املعلومات وتثقيف      اختاذ تدابري استباقية لتعزيز      على   ويشجع املقرر اخلاص احلكومات أيضاً      -٦٤
ر الدول بأن القوانني املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات ال ينبغي            ويود أن يذكّ   .اجلمهور يف كيفية املطالبة هبذا احلق     

 واجب العمل هبمة     بل أن تفرض على اهليئات العامة أيضاً       ، الطلب فحسب  دمة بتقدمي املعلومات عن   ان تلزم السلطات الع   أ
أمثلة تيسري الكشف االستباقي عن املعلومات إقامـة نظـم إلطـالع            من  و. هاإصدارللكشف عن املعلومات ونشرها و    

تنفيذ القوانني املتعلقة بـاحلق يف   ا سيترتب أيضاً على     ومم. ملعلوماتاجلمهور على القوانني املتعلقة باحلق يف احلصول على ا        
 .احلصول على املعلومات إقامة نظام لإلدارة املنهجية للسجالت، مبا يف ذلك اإلدارة والتسجيل واحلفظ

 للمعلومات تقوم مقام هيئات اإلشراف العام لتنظيم عمليـة تنفيـذ            اً أن تنشئ جلان   وينبغي للدول أيضاً    - ٦٥
القوانني املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات واإلشراف عليها، أو كفالة إسناد هذه الوظائف، إىل جانـب                 

أنه بالرغم من إىل  املقرر اخلاص شريوي .القدرات واملوارد الضرورية، إىل املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان
بوصـفها  إذ إهنا تتصرف    إن وظائفها عادة ما تكون متشاهبة        ف ة،خمتلفمناطق  ذه اللجان يف    عديدة هل مناذج  وجود  
 .إلشراف على إعمال احلق يف احلصول على املعلوماتلبوالية واضحة منوطة خارجية مستقلة هيئات 

                                                      

)١٨( www.justiceinitiative.org/activities/foifoe/foi/foi_aimt. 



A/HRC/7/21 
Page 18 

 

  االستنتاجات والتوصيات- خامساً 

 بـاحلق يف  وثيقاً يود املقرر اخلاص أن يشدد على أن احلق يف املشاركة يف احلياة العامة مرتبط ارتباطاً    - ٦٦
  واحلق يف املشاركة الشعبية يف اختـاذ القـرارات مكـرس يف             ).وباحلق يف التعليم  (املعلومات  احلصول على   

 احلق ملمارسةوال معىن .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العديد من الصكوك الدولية األخرى٢١املادة 
 .املهمةلى املعلومات ذات الصلة باملسائل  مل تكن هناك إمكانية احلصول عمايف املشاركة 

احلق يف احلـصول علـى      بأن   صراحةًود اإلقرار   ويعتقد املقرر اخلاص أن جملس حقوق اإلنسان قد ي          - ٦٧
وينبغي للدول أن تتجه حنـو       .املعلومات شرط مسبق للحكم الرشيد وإلعمال مجيع حقوق اإلنسان األخرى         

املكّرس يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلـاص   إعمال احلق يف احلصول على املعلومات       
ويشري املقرر اخلاص إىل أن املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة ينبغي النظر إليها على  .باحلقوق املدنية والسياسية

من القومي أو  األجوإذا كان بوسع الدولة أن تتذرع حبج .ملك للحكومةال  ،أهنا وديعة لديها لصاحل اجلمهور
للتنصل من  هذه السلطة أو استعماهلا     استعمال  أنه ال ينبغي هلا إساءة      املقرر اخلاص   رأي  ن  مالدفاع الوطين، ف  

 .اآلثار الضارة للمنتجات والنفايات السمية واخلطرةمن  هاحقوق مواطنيوتعزيز محاية املتمثل يف واجبها 

 للتقيد مبزيد من الصرامة على السواءتقدمة والدول النامية ويود املقرر اخلاص أن يوجه نداًء للدول امل  - ٦٨
. باألطر املعيارية الدولية، مثل اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها       

بعد النظر   يف االتفاقية ويدعو الدول اليت مل تصّدق عليها           طرفاً ١٧٠ويشري املقرر اخلاص إىل أن هناك حاليا        
كما حيث املقرر اخلاص الدول على مراعاة صكوك قانونية أخرى مثـل اتفاقيـة               .يف إمكانية التصديق عليها   

لإلعمال الكامل للحق يف احلصول على املعلومـات  رئيسية يها إن أمكن، وهي صكوك إلآرهوس واالنضمام   
ر الضارة لنقل املنتجات والنفايات السّمية      املسائل البيئية، األمر الذي يساعد بدوره على مكافحة اآلثا        بشأن  

 .واخلطرة والتخلص منها بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

لبلدان النامية بسبب احتياجاهتـا اإلمنائيـة       اخلاص بقلة اخليارات املتاحة أحياناً ل     املقرر  مع تسليم   و  - ٦٩
إجياد حلول بديلة عن    على السواء   ة والبلدان املتقدمة    لبلدان النامي السائدة فيها، فإنه ينبغي ل    وحاالت الفقر   

اإليرادات اليت تدرها هذه التجارة، يتعني      شدة جاذبية   فرغم  . التجارة يف النفايات السمّية واملنتجات اخلطرة     
 واجبهافضالً عن على الدول مراعاة التكاليف املستقبلية واآلثار البعيدة األمد اليت تترتب على تردي البيئة، و

ويشعر املقرر اخلاص بقلق بالغ إزاء آثـار هـذه    .إنقاذ األجيال القادمة من عدد كبري من املشاكل الصحية       ب
 .املشاكل الصحية على النساء والشباب ويناشد الدول إجياد السبل الكفيلة حبمايتهم

 النامية على أهنا    ىل الدول إشدد على أنه جيب على البلدان املتقدمة أال تنظر          أن ي املقرر اخلاص   ود  وي  - ٧٠
رتفاع وإذا كان املقرر اخلاص يرحب با      .واخلطرةالزائدة  للتخلص من املنتجات والنفايات     " رخيصةكبات  م"

 ملاأل يف الدول املتقدمة، على املستويني الوطين واإلقليمي، فإن غالباًالسائدة مستوى املعايري البيئية والصحية 
 املناولة املأمونة   بشأن إمكانية تزويد البلدان النامية باملعارف األساسية        أن تنظر البلدان املتقدمة يف    يراوده يف   

  . بفعاليةآلليات التنظيميةإدارة اللمنتجات السمّية واخلطرة، وبتجارهبا يف جمال رصد معايري السالمة، و
 -  -  -  -  -  


