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  موجز

 وإلقـاء   اضطلع هبا املقرر اخلاص املعين باآلثار الـضارة لنقـل         يتضمن هذا التقرير موجزاً لألنشطة اليت       
منذ آخر تقرير قدمـه إىل      ،   واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان        السّميةاملنتجات والنفايات   

  .(A/HRC/7/21) ٢٠٠٨فرباير / شباط١٨جملس حقوق اإلنسان يف 

ؤمتر األطـراف يف     املقرر اخلاص يف االجتماع التاسع مل      مشاركة على أيضاً، بوجه خاص،  ويركز التقرير     
ندونيسيا يف  إ الذي عقد يف بايل ب     ،النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود      التحكم يف نقل     اتفاقية بازل بشأن  

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٣الفترة من 

غراق باآلثار الضارة لنقل وإة املتعلقة ويف ضوء االستعراض الذي سيجريه اجمللس يف دورته التاسعة، للوالي  
، يعرض التقرير أيضاً بعض      واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان        السّميةاملنتجات والنفايات   

التحديات اليت واجهها املقرر اخلاص أثناء اضطالعه بواليته، ويقدم عدداً من املقترحات اليت ترمـي إىل تعزيـز                  
  .أن ينظر فيها جملس حقوق اإلنسانالوالية من أجل 
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  مقدمة

  .٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان ل و٦٠/٢٥١قرار اجلمعية العامة ل وفقاًالتقرير ُيقدم هذا   - ١

اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات       "قد اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان قرارها األول بشأن         و  - ٢
، ١٩٩٥/٨١ أكد قرار اللجنةو. ١٩٩٥ يف عام "السّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان
شروعة يشكالن هتديداً خطرياً حلق اإلنـسان يف  أن نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري م    

قد و. اآلثار الضارة هلذه الظواهر على حقوق اإلنسان تحليللوالية املقرر اخلاص نّص على إنشاء واحلياة والصحة، 
متديد والية املقـرر    إىل  ،  ٢٠٠٤/١٧ هامبوجب قرار  عمدتو. القضية هبشأن هذ اعتمدت اللجنة سنوياً قرارات     

 . أخرىثالث سنواتاخلاص لفترة 

يف أول تقريـر قدمـه بـصفته مكلفـاً بواليـة            ،  إيبيـانو  وأوكيـشوكو السيد  املقرر اخلاص،   وقام    - ٣
)E/CN.4/2005/45(  ،  وحـدد  . واضيعي يف تقاريره املقبلة   التركيز امل اللجنة علماً بأنه ينوي اعتماد هنج       بإحاطة

عن قضية بعينها، وما إذا كان      شأ أو ُيحتمل أن تنشأ      اليت تن معايري مثل نطاق وخطورة انتهاكات حقوق اإلنسان        
جلهود الدولية ملعاجلة إىل ا إضافة زخمان من وجهة نظر الضحايا إىل ميكن أن يؤدي حتليل انتهاكات حقوق اإلنس

  . اليت سريكز عليها يف تقاريرهاملواضيع بعينها وتطبيق ذلك عند اختيار قضية

 ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١٨ تقرير قدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف         ، يف آخر  املقرر اخلاص وقد اختار     - ٤
)A/HRC/7/21(  ،        احلـصول  وأشار إىل أن . وأمهيته بالنسبة لواليته  التركيز على احلق يف احلصول على املعلومات

   أمـر  ، وتبليغ تلك املعلومـات    ،ية واخلطرة وآثارها على البيئة    على املعلومات املتعلقة باملنتجات والنفايات السمّ     
 كاحلق يف احلياة واحلق يف الصحة واحلق يف الغـذاء           دولياًعترف هبا    امل احلقوق األخرى لتعزيز ومحاية   ال غىن عنه    

 .، من بني حقوق أخرىالكايف

، بناء علـى  ٢٠٠٨وسيكون هذا التقرير الثاين الذي يعرضه املقرر اخلاص على جملس حقوق اإلنسان يف عام          - ٥
 عدد من املكلفني بواليات يف إطار إجراءات خاصة تقاريرهم السنوية يف املستقبل يف دورته اليت رغبة اجمللس يف أن يقدم

 .ولذلك فهو يعكس األنشطة املضطلع هبا مبوجب الوالية خالل فترة وجيزة غري معهودة. تعقد يف اخلريف

 اخلاص، من أجل مداوالت ويف ضوء استعراض الوالية الذي سيجريه اجمللس يف دورته التاسعة، قدم املقرر  - ٦
قدم بعض االقتراحات يكما . اجمللس، بعض نقاط للمناقشة تتعلق بالتحديات اليت واجهها يف أثناء اضطالعه بواليته

 .اليت تتعلق بكيفية تعزيز الوالية

 زل بشأناتفاقية باؤمتر األطراف يف ملشاركته يف االجتماع التاسع مل عرضاً عاماً املقرر اخلاص أيضاً يقدمو  - ٧
 .ندونيسياإ والذي عقد يف بايل ب،)اتفاقية بازل (النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودالتحكم يف نقل 
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  أحدث املعلومات املتعلقة بأنشطة املقرر اخلاص -  أوالً
   البعثات القطرية-  ألف

  مجهورية ترتانيا املتحدة  - ١  

 كانون  ٣٠ إىل   ٢١ىل مجهورية ترتانيا املتحدة يف الفترة من        ببعثة إ ، قام املقرر اخلاص     كومةاحلبدعوة من     - ٨
أنشطة التعدين على النطاقني الـضيق      تأثري  وكان اهلدف الرئيسي من هذه البعثة هو دراسة         . ٢٠٠٨يناير  /الثاين

  .والواسع على السكان احملليني

هتا إياه وعلى ما أبدتـه مـن         دعو علىمجهورية ترتانيا املتحدة    كومة  عن امتنانه حل  اخلاص  ويعرب املقرر     - ٩
وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون قدمته  ما على، بصفة خاصة، أن يسلط الضوءويود . تعاون معه خالل فترة بعثته

قرر اخلاص أن يطلب إىل حكومة مجهورية       املويود  . من تعاون ومساعدة ممتازين   ووزارة الطاقة والتعدين     ،الدويل
  .ى حنو أفضل للبعثات املقبلة اليت سيقوم هبا املكلفون بواليات يف إطار إجراءات خاصةترتانيا املتحدة أن تستعد عل

مكتب املنسق املقيم سيما،  كما يود املقرر اخلاص أن يتوجه بالشكر إىل فريق األمم املتحدة القطري، وال  - ١٠
 لتنظـيم البعثـة،   الفعال والسخي معلى دعمه ) اليونيدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    و ،لألمم املتحدة 

  .وبوجه خاص، لتوفري املعارف التقنية واحمللية للبعثة

  .(A/HRC/9/22/Add.2)عثته إىل مجهورية ترتانيا املتحدة عن ب تقريراً وقد قّدم املقرر اخلاص إىل اجمللس  - ١١

  وهولندا كوت ديفوار  - ٢  

 ٨ إىل   ٤قرر اخلاص بزيارة إىل كوت ديفوار يف الفترة من          وقت كتابة هذا التقرير، كان من املقرر أن يقوم امل           - ١٢
وهـو  .  حلكومة كوت ديفوار على الدعوة اليت وجهتها إليـه       عن امتنانه ويعرب املقرر اخلاص    . ٢٠٠٨أغسطس  /آب

  .ويتوجه بالشكر العميق إىل حكومة هولندا على تعاوهنا. سيقوم أيضاً بزيارة إىل هولندا يف األشهر املقبلة

هلدف من القيام ببعثة مشتركة إىل كوت ديفوار وهولندا هو دراسة تأثري قضية بروبو كواال على حقـوق                  وا  - ١٣
 طن مـن    ٥٠٠، قامت باخرة مسجلة باسم بروبو كواال بتفريغ ما يصل إىل            ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٩ففي  . اإلنسان

 النفايات السّمية املكونة من مـزيج       وُيّدعى أن . النفايات السامة للتخلص منها حول منطقة أبيدجان يف كوت ديفوار         
واستناداً إىل . كربيتيد اهليدروجني، منها  كثريةقلوي مركب من املاء والبرتين والصودا الكاوية ُتطلق مواد كيميائية ّمسية

 ١٠٠ ٠٠٠ شخصاً والتمس مـا يـصل إىل         ١٦إحصاءات رمسية صادرة عن حكومة كوت ديفوار، قُتل ما جمموعه           
  .بيد أن بعض املصادر تقدم أرقاماً أعلى يف هذا اخلصوص.  بسبب التعرض هلذه النفاياتشخص عالجاً طبياً

وقد حاولت شركة ترافيغورا قبل إلقاء هذه . وبروبو كواال، هي سفينة مؤجرة للشركة اهلولندية ترافيغورا  - ١٤
ة خدمات ميناء أمستردام ب ف تقارير إىل أن شركالوتشري . النفايات حول مدينة أبيدجان، معاجلتها يف أمستردام

)Amsterdam Port Services BV( وهي الشركة اليت تعاقدت على أخذ النفايات، قد تراجعت عن الفكرة بعد ،
  .أن أبلغ املوظفون العاملون لديها عن وجود رائحة كريهة تنبعث من النفايات
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 املشتركة اليت سيقوم هبـا إىل كـوت         حقوق اإلنسان عن البعثة   تقريراً إىل جملس    املقرر اخلاص   قدم  وسي  - ١٥
  . الذي يقدمه٢٠٠٩تقريره السنوي لعام ضمن ديفوار وهولندا 

   البيانات واألنشطة-  باء

الوصول إىل املعلومـات واملـشاركة    اتفاقية  أرسل املقرر اخلاص بياناً إىل االجتماع الثالث لألطراف يف            - ١٦
 ٨، الذي عقد يف الفترة من       )اتفاقية آرهوس ( اء يف املسائل البيئية   العامة يف صنع القرار وإمكانية اللجوء إىل القض       

جلنة األمم املتحدة االقتـصادية     ويود املقرر اخلاص أن يتوجه بالشكر إىل        .  يف ريغا  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٤إىل  
ـ وأكّد املقرر اخلاص يف بيانه، علـى أ       .  على الفرصة اليت أتاحتها له للمسامهة يف االجتماع        ألوروبا ه ينبغـي   ن

تعترب نفسها جهات أمينة على اجلمهور      ، بل   تكف عن اعتبار نفسها جهات رقابة على املعلومات       للحكومات أن   
وحث على االحتفاظ باملعلومات املتعلقة بالقضايا البيئية كأمانة ملصلحة اجلمهور ال ملصلحة أولئك . ال على الدولة

احلق يف احلصول على و  على املعلوماتاجلمهور حصولجمدداً أن   اخلاص املقررأكدو . الذي يسيطرون على الدولة
من الدول إىل االنضمام    املزيد  ودعا  . وحلماية البيئة حقوق اإلنسان   ملنع انتهاكات   أمران ال غىن عنهما      املعلومات

ئيـة  عـن املـسائل البي    احلق يف احلصول على معلومات      إىل اتفاقية آرهوس اليت تّسلم، على حنو صائب، بأمهية          
  .ومشاركة اجلمهور فيها

 األطراف يف اتفاقية بـازل بـشأن        االجتماع التاسع ملؤمتر    -ثانياً
  التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود

 يف )اتفاقية بازل (النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود التحكم يف نقل اتفاقية بازل بشأنمدت اعُت  - ١٧
وقد وضعت هذه االتفاقية للتصدي للشواغل املثارة يف        . ١٩٩٢مايو  / أيار ٥ت حيز النفاذ يف     ، ودخل ١٩٨٩عام  

 مليون طن من النفايات اخلطرة والتخلص منها ونقلها عرب احلـدود         ٤٠٠جمال إدارة ما يصل حجمه تقديرياً إىل        
فض نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود      وتتمثل املبادئ التوجيهية لالتفاقية يف خ     . واليت تنتج يف أحناء العامل كل سنة      

 النفايات اخلطرة والتخلص منها يف أقرب  ومعاملة؛إىل احلد األدىن؛ وإدارة هذه النفايات اخلطرة إدارة سليمة بيئياً
  .)١( طرفاً يف االتفاقية١٧٠ويوجد حالياً .  إنتاجها إىل أدىن حد عند املصدر وخفضموقع ممكن ملصدر إنتاجها؛

، وجهت أمانة اتفاقية بازل دعوة إىل املقرر اخلاص ملخاطبـة اجلـزء الرفيـع      ٢٠٠٨يونيه  /رانويف حزي   - ١٨
وكان موضوع االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف      . املستوى خالل االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل        

 ".إدارة النفايات من أجل صحة البشر وسبل كسب عيشهم "هو 

ف من اختيار هذا املوضوع لالجتماع هو الدعوة إىل أنشطة جديـدة أو البـدء يف هـذه     ومل يكن اهلد    - ١٩
األنشطة يف إطار اتفاقية بازل، وإمنا إرساء الصلة الوثيقة بني االتفاقية واألهداف اإلمنائية لأللفية، من خالل إبراز                 

 . املستدامة بطرق ملموسةكيفية إسهام عملية إدارة النفايات اخلطرة إدارة سليمة بيئياً يف التنمية

                                                      

 .htm.convention/ratif/int.basel.www://http: انظر العنوان التايل )١(
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سـبل   أساسيني حلماية الصحة البشرية و     واالنضمام إىل اتفاقية بازل مسألتني     اإلدارة السليمة بيئياً   وتعد  - ٢٠
 ،)القضاء على الفقـر املـدقع      (١ إضافة إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وبصفة خاصة اهلدف           كسب العيش 

 ٥ واهلـدف    ،)ختفيض معدل وفيات األطفال   ( ٤ واهلدف   ،)سني ومتكني املرأة  تعزيز املساواة بني اجلن   ( ٣واهلدف  
اإليـدز واملالريـا وغريمهـا مـن        /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    ( ٦ واهلدف   ،)حتسني الصحة النفاسية  (

 .)٢()إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية( ٨ واهلدف ،)كفالة االستدامة البيئية (٧ واهلدف ،)األمراض

وقد اعتمدت الدول األطراف أكثر     .  بالبنود الً ملؤمتر األطراف حاف   برنامج عمل االجتماع التاسع   كان  و  - ٢١
التعاون والتنسيق، وامليزانية، واملسائل القانونية، : ، من بينها الفريق العامل املفتوح العضـوية  قراراً أعدها٣٠من 

، وبرنامج الشراكة، واخلطـة االسـتراتيجية،       التفاقية بازل عة   ومراكز التنسيق التاب   املراكز اإلقليمية واستعراض  
 .واملسائل التقنية

املندوبني يف بياهنا االفتتاحي الذي أدلت به  وذكّرت كاتارينا كومر بريي، األمينة التنفيذية التفاقية بازل،  - ٢٢
: وتشمل هذه اإلجنازات. ونة األخريةأمام االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف، باإلجنازات اليت حققتها االتفاقية يف اآل

حل مشكلة نفايات املعدات اإللكترونية اليت أفضت إىل إعالن نريويب الذي اعتمد يف االجتماع الثـامن ملـؤمتر                  
 علـى   برنامج األمم املتحدة للبيئة   األطراف، واجلهود املبذولة على املستوى الدويل لتفكيك السفن؛ والتعاون مع           

، وزيادة مشاركة أصحاب املصلحة، وتعزيز قـدرات        وار على التعامل مع النفايات اخلطرة     ة كوت ديف  تعزيز قدر 
، وصياغة مشروع مبادئ توجيهية     التفاقية بازل  ومراكز التنسيق التابعة     املراكز اإلقليمية البلدان النامية من خالل     

بعض التحديات اليت تواجهها    إىل   السيدة كومر بريي أيضاً   أشارت  و. تقنية لنفايات اإلطارات املستعملة والزئبق    
 عصيبة وأعربت عن أملها يف أن يـدرج االجتمـاع   اًن االتفاقية تواجه يف الوقت الراهن أوقاتفقالت إ . االتفاقية

التاسع ملؤمتر األطراف اتفاقية بازل حبزم على جدول األعمال الدويل، وأن يؤكد من جديد تنفيـذها كـشرط                  
 .)٣(أساسي للتنمية املستدامة

وعلى الرغم من اجلهود اليت بذهلا كثري من املندوبني يف دفع جدول األعمال قدماً، أخفق االجتماع التاسع   - ٢٣
وينص تعديل احلظر على منع عمليات تصدير مجيع        . ملؤمتر األطراف يف اعتماد تعديل احلظر مبوجب اتفاقية بازل        

                                    منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان   اعية األعضاء يف  بلداً من أغىن البلدان الصن٢٩أشكال النفايات اخلطرة من     
 . إىل مجيع البلدان غري األعضاء يف املنظمة        االقتصادي

وتشمل النتائج اإلجيابية اليت أسفر عنها االجتماع، االتفاق على زيادة التآزر مـع اتفاقيـة اسـتكهومل                  - ٢٤
وافقة املسبقة عن علم بالنسبة لبعض املواد الكيميائيـة  اتفاقية روتردام بشأن إجراء امل و ،للملوثات العضوية الثابتة  

وقد توصل االجتماع إىل اتفاق بشأن اإلطار االستراتيجي        . اآلفات اخلطرة املتداولة يف التجارة الدولية     ت  ومبيدا
 .وأيضاً بشأن خطة عمل للشراكة يف جمال نفايات املعدات اإللكترونية

                                                      

)٢( http://cop9.basel.int/cop9theme.pdf. 

 .pdf.e2027enb/pdf/download/ca.iisd.www://http: وان التايلانظر العن )٣(
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  مسامهة املقرر اخلاص

اخلاص يف بيانه الذي أدىل به أمام اجلزء الرفيع املستوى على منظمي االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف                أثىن املقرر     -٢٥
  .ألهداف اإلمنائية لأللفيةوضعه على خلفية االختيار موضوع يركز على الصحة البشرية وسبل كسب العيش، و

نقل املنتجات والنفايات اخلطرة عـرب  سيما،  وحبث املقرر اخلاص الصالت بني واليته واتفاقية بازل، وال        - ٢٦
والحظ املفارقة املتأصلة يف استخدام املواد الكيميائية يف إنتاج الغذاء، وقال إنـه إذا كانـت األمسـدة                  . احلدود

ذات فائدة يف زيادة اإلنتاج الغذائي وحتسني احملافظة عليه، فإن أضرارها على  مبيدات األعشاب وومبيدات اآلفات
 .على املدى الطويل ال تزال تثري القلقالصحة والبيئة 

مبيدات اآلفات اليت مل تعد    والقضية األخرى اليت وّجه املقرر اخلاص اهتمام االجتماع إليها هي خمزونات              - ٢٧
وقال إن أكثرية هذه املبيدات لآلفات اليت وصلت إىل البلدان النامية، قد وصلتها يف سـياق                . صاحلة لالستعمال 
 بيد أهنا تشكل خطراً كبرياً على احلياة والصحة، وقد أدى التخلص            .منائية إىل القطاع الزراعي   تقدمي املساعدة اإل  

وقال املقرر اخلاص إن البلدان النامية ال متلـك يف          . منها بصورة غري سليمة إىل تلوث األراضي الزراعية واألهنار        
 .يمائية بصورة مأمونةأغلب األحيان القدرات التقنية واملالية للتخلص من هذه املواد الك

أوحى املقرر اخلاص أيضاً لالجتماع بأن الفقر يشجع على تدابري وممارسات يائسة فيما بـني البلـدان    و  - ٢٨
النامية، مبا يف ذلك، القبول العشوائي للمنتجات والنفايات اخلطرة واالستخدام غري املنظم للمواد الكيميائية اخلطرة 

 .بدوره خطراً على اإلنتاج الزراعي وإنتاج األغذيةيف خمتلف األنشطة وهو ما يشكل 

 املقرر اخلاص االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف أال ينسى ُبعد حقوق اإلنسان الذي تنطوي عليـه                شدونا  - ٢٩
وأعرب عن أسفه لعدم إيالء اهتمام كاف لقضية إدارة النفايات على املـستويات الـوطين               . التجارة بالنفايات 
وأكّد جمدداً أن التحدي يظل متمثالً يف ضمان إدارة املنتجات والنفايات اخلطرة بصورة سليمة . ويلواإلقليمي والد

 .حقوق اإلنسان املكفولة دولياًومحاية لتعزيز 

باماكو وأخرياً، دعا املقرر اخلاص حكومة نيجرييا إىل النظر يف استضافة املؤمتر األول لألطراف يف اتفاقية   - ٣٠
وعلى الرغم من أن  .        أفريقيا    ضمن        وإدارهتا      احلدود   عرب       حركتها        ومراقبة        أفريقيا   إىل      اخلطرة         النفايات  د     استريا    حظر     بشأن

 .، فلم يعقد أي اجتماع لألطراف إىل اآلن١٩٩٦اتفاقية باماكو دخلت حيز النفاذ يف عام 

ة بروبو كـواال يف كـوت       وأشاد املقرر اخلاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة وباتفاقية بازل ملتابعة حادث            - ٣١
ديفوار ولوضع خطة إلدارة النفايات اخلطرة من أجل منطقة أبيدجان، ولبدء مشروع مشترك يقضي بإنشاء نظام                

 .أشد صرامة ملراقبة نقل النفايات يف القارة األفريقية

       التلوث    ملنع        الدولية       تفاقية  االووسلّم أيضاً باجلهود اليت تبذهلا املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العاملية   - ٣٢
، واليت عملت عن كثب مع حكومة كوت ديفوار من خالل تقدمي املساعدة التقنية واملسامهة يف      السفن   عن       الناجم

 .تنفيذ برنامج العمل
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  استعراض الوالية -  ثالثاً
ويعـرب  . تهيود املقرر اخلاص أن يبدي بعض التعليقات على التحديات اليت واجهته يف االضطالع بوالي              - ٣٣

الصادر عن ٢٠٠٥/١٥عن أمله يف أن ينظر جملس حقوق اإلنسان يف هذه التحديات أثناء قيامه باستعراض القرار          
املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على        غراق  آلثار الضارة لنقل وإ   جلنة حقوق اإلنسان املتعلق با    

  .التمتع حبقوق اإلنسان

وكثرياً ما كان املقرر اخلاص جيابـه،      . رر اخلاص يشعر باإلحباط لقلة إيالء االهتمام لواليته       وال يزال املق    - ٣٤
خالل مشاوراته مع الدول األعضاء، حججاً تدفع بأن من األنسب مناقشة قضايا إدارة النفايـات الـسّمية يف                  

أن يذكّر الدول األعضاء بأن نقل ويود املقرر اخلاص . منتديات البيئة عوضاً عن مناقشتها يف جملس حقوق اإلنسان
املنتجات والنفايات السّمية واخلطرة له عواقب بعيدة املدى على حقوق اإلنسان على حنو ما يتضح من تأثري حادثة 

 شخصاً، يف الوقت الذي بلغ فيه عدد الـذين    ١٦بروبو كواال اليت وقعت يف مدينة أبيدجان وأسفرت عن موت           
ودعا جملس حقوق اإلنسان إىل أن يتعامل مع        .  شخص ١٠٠ ٠٠٠ ما يصل إىل     تعرضوا ملشكالت صحية متنوعة   

ومما يثبط مهّته هو العدد احملدود للدول الراغبة يف إقامة حوار بّناء معه بشأن الوالية خالل . هذه القضية جبدية أكثر
  .اجللسات التحاورية يف جملس حقوق اإلنسان

ويف حني يظل املقرر اخلاص يلتزم بتنفيذ واليته        . حاً للوالية جدول أعمال طمو  ١٥/ ٢٠٠٥وحيدد القرار     - ٣٥
بفعالية، فقد تعذّر عليه القيام جبميع األعمال حسبما طلبت جلنة حقوق اإلنسان، واليت يتوىل القيام هبا يف الوقت                  

 تقدمي املزيد   ويود املقرر اخلاص أن يدعو الدول إىل      . احلاضر جملس حقوق اإلنسان بسبب املوارد احملدودة املتاحة       
  .لكي تتمكن من دعم عمله مبزيد من الفعالية املفوضية السامية حلقوق اإلنسانمن األموال والدعم إىل 

 طلب إليه التحقيق يف القضايا والظواهر املتصلة باآلثـار          ٢٠٠٥/١٥ويشري املقرر اخلاص إىل أن القرار         - ٣٦
ومـع  . على التمتع حبقوق اإلنـسان     بصورة غري مشروعة   طرةية واخل املنتجات والنفايات السمّ  غراق  الضارة لنقل وإ  

منتجات ونفايـات مسيـة     ذلك، فمن الناحية العملية يتعلق اجلزء األكرب من املعلومات اليت يتلقاها حبركة ونقل              
سيما تلك اليت تأخذ شـكل مـساعدة جتاريـة          وال  من الناحية الرمسية،    تبدو قانونية  ، واليت  عرب احلدود  وخطرة
باالستناد إىل معايري حقوق اإلنـسان     " غري مشروعة "بيد أن أنواعاً معينة من هذه احلركة ميكن أن ُتعترب           . يةوإمنائ

ويود املقرر اخلـاص أن     . حقوق اإلنسان املكفولة دولياً   عظم  وتنطوي على آثار ضارة بعيدة املدى على التمتع مب        
املنتجـات  غراق  ع نطاقها لتشمل مجيع أنواع نقل وإ      يطلب إىل اجمللس أن ينظر يف تعزيز الوالية، عن طريق توسي          

  .والنفايات السّمية واخلطرة

  النتائج والتوصيات -  رابعاً
يود املقرر اخلاص أن يتوجه خبالص الشكر إىل أمانة اتفاقية بازل على دعوته ملخاطبة االجتماع التاسع ملـؤمتر        - ٣٧

فرصة قد أتيحت له إلجراء مشاورات مع املنـدوبني الـذين           وقد أعرب عن تقديره ألن ال     . األطراف يف اتفاقية بازل   
وهو يقّدر كثرياً الفرصة اليت أتيحت له ليذّكر املندوبني مبـا  . يعملون يف جمال البيئة ومع الوكاالت املتخصصة األخرى 

  .تفاقية بازللقضايا النفايات من بعد يتعلق حبقوق اإلنسان، ويتطلع يف املستقبل إىل العمل مع مؤمتر األطراف يف ا
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ويود املقرر اخلاص أن يستكشف فرصاً مماثلة للعمل مع اتفاقييت روتردام واستكهومل من أجل تكثيـف                  - ٣٨
ية والنفايات إلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية السّممن زاوية اقوق اإلنسان حلإلتاحة منظور التنسيق والتعاون الدويل 

 الدولية لإلدارة االستراتيجي النهجعملية السابقة يف شاركة املقرر اخلاص  ملسوف يكون ذلك استكماالًو. اخلطرة

 .الكيميائية للمواد

لكـي  ويود املقرر اخلاص أن يدعو البلدان اليت مل تصدق بعد على اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل                  - ٣٩
 .تنظر يف التصديق عليها

 من أجل تنفيذ املفوضية السامية حلقوق اإلنساند من املوارد إىل ويدعو املقرر اخلاص الدول إىل تقدمي املزي  - ٤٠
 دراسة عاملية   بشأن،  إجراء مشاورات مع جمموعة من أصحاب املصلحة      سيما، لتمكينه من مواصلة      واليته بفعالية، وال  

املنتجات غراق  إلول يف جمال مجيع أشكال نقل و      احلالجتاهات اجلديدة و  وااحلالية  وشاملة ومتعددة التخصصات للمشاكل     
التدابري املالئمة ملراقبة آثارها الـضارة علـى        قدم توصيات ومقترحات ملموسة بشأن      يية واخلطرة، كيما    والنفايات السمّ 

 .والتقليل منها والقضاء عليهاالتمتع حبقوق اإلنسان 

غراق وإشكال نقل   ويود املقرر اخلاص أن يطلب إىل اجمللس أن ينظر يف تعزيز الوالية حبيث تشمل مجيع أ                 - ٤١
  . فيما يتعلق بالتمتع حبقوق اإلنسانية واخلطرةاملنتجات والنفايات السّم

 -  -  -  -  -  


