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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 األعمالمن جدول  ٣البند 
تعزيززز وحيايززة  يقزز  حقززوق اإلنسززانو اليدنقززة والسقاسززقة وا    ززادية 

 وا   ياعقة والثقافقةو بيا في ذلك الحق في ال نيقة

اليقرر الخاص اليعنزي باثثزار الي رت زة فزي مجزاق حقزوق اإلنسزان تقرير   
 سلقية بقئقا   على إدارة اليواد والنفايات الخطرة وال خلص منها بطرق

 مذكرة من األمانة  
هالالالالملب املبالالالالا   امل الالالالحو ا الالالالا   ، أعالالالالد٢٧/٢٣ عمالالالالقر ر الالالالحاو  لالالالالن   الالالالو  ا   الالالالا  

إ اوة املالالالالوا  املحتبطالالالالمل رالالالال الالالالو  ا   الالالالا  حب دة يف الوفالالالالاال راالتتامالالالالا التوجيهيالالالالمل راملماوسالالالالا  ا ي الالالال
التوجيهيالالمل م الالاعدة  واملالالحا  هالالملب املبالالا   ريئيالار    سالالليممللنفايالا  ا طالالحة والالالتنلا منهالالا رطالالح وا

الالالدول ومسس الالا  األعمالالال التواويالالمل واينتمالالن املالالدو والن ارالالا  والهالالا مالالن ا هالالا  الفاعلالالمل 
األساسالالالاليمل والتألالالالالدش ألهالالالال  املأالالالالا ا الالالالاٌل تنأالالالالن عنهالالالالا ا تها الالالالا     الالالالو  ا   الالالالا  ر الالالالب  

اعلني ال ُّميا   وا يُتوخى من هملب املبا   التوجيهيمل أ  تكالو  ممياالار طيطالار رماوسالا  الفال
مالالن الالالدول واالالل الالالدول،  االالحار ال ا ح يالالمل الالاٌل تت الال  هالالا الالالنُّهه املت باالالمل يف ماا الالمل هالالملب امل الالنلمل 
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اليقرر الخاص اليعنزي باثثزار الي رت زة فزي مجزاق حقزوق اإلنسزان تقرير   
 منها بطرق سلقية بقئقا  على إدارة اليواد والنفايات الخطرة وال خلص 

 احملتويا 
 الألفحمل 

 ٣                                                                                        م دممل - أوار  
 ٣                                                                                واجبا  الدول - ثا يار  

 ٣                                           واج  ا رتام   و  ا   ا  ومحايتها واعماهلا - ألف   
 8                                                               محايمل أشد الفئا  ضافار  - راال   
 ١4                                                                    اعتما  هنه أساسيمل - جي    
 ١6                                                                 سن تأحياا  وا فاذها -  ال   
 ١8                                                                 مسس ا  فاالملا أاال  - هاال   
 ٢٠                                            متكني الناس من املطالبمل حب وقه  والدفاع عنها - واو   

 ٢١                                                           م سوليا  مسس ا  األعمال التواويمل - ثالثار  
 ٢١                                                                  حتديد اآلثاو وت ييمها - ألف   
 ٢٢                                                               منن وقوع اآلثاو وختفيفها - راال   
 ٢٢                          ا   ا ريا  ا هو  املبملولمل من أجا التألدش لآلثاو على   و   - جي    
 ٢٣                                                               ال طاعا  البالغمل األمهيمل -  ال   

 ٢5                                                             الوصول ال الادالمل وسبا اا تألاف - واراار  
 ٢5                                                                 سبا اا تألاف الفاالمل - ألف   
 ٢6                                                            الاوائق أمام سبا اا تألاف - راال   

 ٢8                                                                       ااستنتاجا  والتوصيا  - خام ار  
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 مقدمة -أو    
مالالدة  ويلالالمل،  الالت قبالالا تالالاوير تالالو  امل الالحو   الالا   لالالن   الالو  ا   الالا  قالالد  لالال  منالالمل -١

ا ا  ا ا  مهامه، ت دمَي ت حيح عن املماوسا  ا يدة فيما يتالالق راالتتامالا  حب الو  ا   الا  
)فيمالا يلالي ُيأالاو ال   اوة املوا  والنفايا  ا طحة والتنلا منهالا رطالح  سالليممل ريئيالار املحتبطمل رإ

  (١)("يا ال ُّماملوا  والنفايا  أيضار رألطلح "
ويو  امل حو ا ا  أ  يأل ال أ  املماوسا  يف  ال ال ُّميا  ا تنفك تتطوو، ر ب   -٢

ا  ال ياسالاليمل والت الالدم الالمالالي  وعليالاله، ا يُتالالوخى مالالن هالالملا الت حيالالح أ  امل الالتودا  ال ا و يالالمل والتحالالو  
مبا   توجيهيمل ميكن ااستناوة يكو  ممياار طيطار راملماوسا  ا يدة  وامنا ي دِّم فيه امل حو ا ا  

الالميا   وي الالتند  هالالا يف اتبالالاع الالالدول ومسس الالا  األعمالالال التواويالالمل فاوسالالا  جيالالدة فيمالالا يتالالالق رال ُّ
ه   ووج الال٢٠١6و ٢٠١5الت حيالالح ال عالالد  مالالن املأالالاووا  مالالن ا الالرباال ع الالدب امل الالحو ا الالا  يف عالالامي 

ول، تأالالما مسس الالا  أعمالالال ماويالالمل امل الالحو ا الالا  أيضالالار اسالالتبيا ار ال الالالدول و يا الالا  مالالن االالل الالالد
وفثلالالني عالالن اينتمالالن املالالدو، وا يالالتال هالالملا ااسالالتبيا  متا الالار الكرتو يالالار راللغالالا  ا  كليتيالالمل والفح  الاليمل 

 ووقمل يف اينموع(  ٣٠  وياحب امل حو ا ا  عن امتنا ه على ما وو ب من ريا ا  )(٢)وا سبا يمل
خق  الٌ وو  ، ا يأل امل الحو ا الا  ور ب  ت ييد مدى  ول الت اويح و و  املد -٣

يف هالالالملا الت حيالالالح ال أش مالالالدخق  راينهالالالا  وهالالالو ا يالالالتال يأالالالون الالالالدول و يالالالن ا هالالالا  صالالالا بمل 
املألالاللحمل املهتمالالمل هالالملا األمالالح علالالى ت الالدمي مالالدخقرا  وسالالُت با الالالح و  علالالى ااسالالتبيا ا  علالالى  الالو 

الكرتو يالالالمل تي الالاللار لق  الالالقع علالالالى م الالالتمح وسالالالُتدخا املالومالالالا  الالالالواو ة فيهالالالا يف ختينالالالمل مالومالالالا  
 املااوف ولتبا هلا  

 وا  ات الدوق -ثانقا   
 وا ب اح رام حقوق اإلنسان وحياي ها وإعيالها -ألف 

مالالالن واجالالال  الالالالدول ا الالالرتام ا  الالالو  املاالالالرتف هالالالا املتالالالنثحة رإ تالالالا  املالالالوا  والنفايالالالا  ا طالالالحة  -4
تلك ا  و  واعماهلا  وعليه، جي  علالى وراستندامها وا ققها وختتينها والتنلا منها ومحايمُل 

 الدول:
 ن را  و  املتنثحة رال ميا ؛ اامتناع عن أش تدخا ا مربو له يف التمت   )أ( 
ا مايالالالمل مالالالن اا تها الالالا  الالالاٌل تحتكبهالالالا جهالالالا  فاعلالالالمل مالالالن االالالل الالالالدول، وا سالالاليما  )ب( 

  الضالالحوويمل فيمالالا يتالالالق مسس الالا  األعمالالال التواويالالمل، فالالا ي تضالالي أ  ت الالن الالالدول ال الالوا ني وال ياسالالا
 ها؛رال ميا  وأ  تنفمل  

__________ 

علالالى  ات الاقار مالن الت الالاويح ال الار مل الالٌ وضالالاها امل الحو ا الا  وأسالالقفه، ا يوجالد تاحيالف للمالالوا  والنفايالا  ا طالحة (١)
وجالاله التحديالالد؛ فمالالن رالالني تلالالك املالالوا ، املالالوا  الكيميائيالالمل واملبيالالدا  ا أالالحيمل الألالالناعيمل ال الالميمل والتلالالو  واات  الالا  
واملوا  املتفوحة واملأامل وراض املوا  املضافمل ال األامليمل و فايا  متنوعمل  ورغحض التب الي،، يأالل امل الحو ا الا  

 "، لكالالن امل ألالالو  هالالملا املألالالطلح يف هالالملا الت حيالالح يأالالما  الالمللك ال املالالوا  والنفايالالا  ا طالالحة رألالالطلح "ال الالميا
  موا  و فايا  ال ُُسيمل اا  أهنا خطحة 

 /www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages ا اح (٢)

Environmentallysoundmanagementdisposal.aspx    

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Environmentallysoundmanagementdisposal.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Environmentallysoundmanagementdisposal.aspx
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ااعرتاف راآلثاو املرتتبمل علالى ال الميا  يف  الال   الو  ا   الا  اعرتافالار  افيالار  ) ( 
يف ال الالوا ني وال ياسالالا ، وال يالالام رامالالا اجيالالام لتي الالل اعمالالال   الالو  ا   الالا  املتالالنثحة رال الالميا  

 روسائا منها ختأليا اعتما ا  من امليتا يمل 
ضالالالقر علالالالى ذلالالالك، جيالالال  علالالالى الالالالدول أ  تاالالالرتف رالتتامارالالالا رالالالا رتام   الالالو  ا   الالالا  وف -5

وحبمايتها واعماهلا  ت خاو  أقاليمها  وجي  علالى الالدول، عنالد الوفالاال رالتتامارالا، أ  متتنالن عالن 
  (٣)التمييت وأ  تضمن امل اواة الفاليمل

عيمل والث افيالمل املتالنثحة رال الميا   و ثلة هي ا  و  املد يمل وال ياسيمل وااقتألا يمل وااجتما -6
فتلالك ا  الالو  مرتارطالالمل واالالل قارلالمل للتوتئالالمل ويتوقالالف راضالالها علالالى راالض  لالالملا، فالالإ  امل الالحو ا الالا  يف 
هملا ا تال من الت حيح ا يأل ال  يالن ا  الو  املتالنثحة  ففالي  الني ا تنالاقا يف هالملا الت حيالح حتديالدار 

ق، علالى سالبيا املثالال، ينبغالي أ  تُب الى هالملب ا  الو  يف ا  و  يف الغملاال ويف املالاال ويف ال الكن القئال
 األذها  على النحو الواج  يف سيا   ين ااعتباوا  الٌ يتطح  اليها هملا الت حيح 

 الحقاة  

جيالال  علالالى الالالدول أ  متنالالن ا حمالالا  التا الالفي مالالن ا يالالاة النالالاج  عالالن ال الالميا   ومتاشالاليار مالالن  -٧
مالالن ، (4)يف ا يالالاة"، فالالإ  الالالدول ملتمالالمل راعتمالالا  تالالدارل اجياريالالمل  مايالالمل ذلالالك ا الالق طبياالاليمفهالالوم "ا الالق ال

  وجيال  (5)منهالا للمحافاالمل عليهالااألخطاو الٌ رد   ياة الكائنالا  البأالحيمل و  دوالتدارل فاالمل ل  لتها
ن، الامالالح املتوقالالمتوسالال، علالالى الالالدول أ  تتنالالمل  يالالن التالالدارل املمكنالالمل للحالالد مالالن وفيالالا  الحضالالن و  الالالمل 

  (6)اعتما  تدارل لل ضاال على سوال التغمليمل واألورئملرخاصمل 
األسالالباب املس يالالمل ال املالالو  واملالالحض علالالى  يف م دمالالملالتلالالو   تالالمله  الت الالديحا  ال أ و  -8

يف وفيالا    بالل جالدار   فالتاحض للتلو  وللموا  الكيمائيمل ال الميمل ي الاه  رأالكا  (٧)صايد الاامل
 ةأ  وفالالا ال منامالالمل الألالالحمل الاامليالالملا  ح يت الالدوتالالمله  وقالالن  املت حالامالالمتوسالال، الحضالالن ويف ت ألالالل 

يف  وفالالالاة )ت حيبالالالار  الالالا  الالالالمل وفالالالاة مالالالن أورالالالن  الالالاا  ٢٠١٢ مليالالالو  شالالالنا يف عالالالام ١٢.6 الالالو 
 ريئالالمل االالل صالالحيمل، رالالا يف ذلالالك التاالالحض ملالالوا  ُسيالالمل أو ملالالوا  خطالالحةوجالالو ه  يف االالتى ال اينمالالوع( تُ 
 محتبطالالالالملة ال أمالالالالحاض االالالالل ماديالالالالمل وفالالالالامليالالالالو   8.٢، تاالالالالتى رالالالالني تلالالالالك الوفيالالالالا   ومالالالالن (8)أخالالالالحى

ملالومالا  ا يفاتالرب أقالا مالن الالحق  الالواقاي، ر الب  ثغالحا  يُ  رالتاحض لل ميا   ريد أ  هملا الحق 
يتالنلف  املالوا  ف ال، يف  الو    نا المل عالن فئالمل قليلالمل مالنلااآلثالاو الضالاوة ل  يت  حتديد سوى املتا مل؛ ف

 األ أطمل البأحيمل  من نباثملمن آاف املوا  ا طحة امل

__________ 

مت تاديلاله رااسالالتنا  ال ا الاو اقرت تالاله امل الحوة ا اصالالمل املانيالالمل حبالق ا   الالا  يف ا ألالول علالالى ميالاب الأالالحب املنمو الالمل  (٣)
   (A/HRC/27/55)وخدما  الألحف الألحي 

    5( رأن  ا ق يف ا ياة، الف حة ١٩8٢)6للونمل املانيمل حب و  ا   ا ، التاليق الاام وق  ا اح ا (4)
   ١٧5، الف حة Corr.1و E/CN.4/Sub.2/1994/9ا اح  (5)

 " تح النيُ "  ففي  الني أ  اللونالمل ت الول ا اله 5، الف حة 6ا اح اللونمل املانيمل حب و  ا   ا ، التاليق الاام وق   (6)
 يالن  أ  تتنالمل الالدول أقالوى ركثالل يف يومنالا هالملا علالى وجالوب أ لالملتتالوفح ول  ين التدارل املمكنمل، أ  تتنمل الد

 ومحايته واعماله  ا ياةالتدارل املمكنمل ا رتام ا ق يف 

   www.commissiononpollution.org/aboutا اح  (٧)

    /www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/enا اح  (8)

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.commissiononpollution.org/about
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/en/
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 ال حة  
، ومالن (٩)مالن الألالحمل البد يالمل والا ليالمل فكن لكا شنا ا ق يف التمتن رنعلى م توى -٩

        وفالالق يوالال  علالالى الالالدول، ف  واات  الالا  مث يف أ  ُُيمالالى مالالن املالالوا  الكيميائيالالمل ال الالميمل ومالالن التلالالو 
ا  للمالوا  والنفايالا  ا طالحة ض ال الكما ميليه عليها التتامها حبمايمل ا الق يف الألالحمل، أ  متنالن تاالحُّ 

  وجيالال  علالالى (١٠)مالالن ذلالالك التاالالحض أو االالل مباشالالح علالالى الألالالحمل وأ  حتالالد   ار مباشالالح  ار أثالالح  ختل الالفالالالٌ 
 من أجا محايمل ا ق يف الألحمل  (١١)الدول أ  تحفن من ماايل ا مايمل "رنقألى سحعمل وفااليمل"

، ا ض لل الالميمالالن التاالالح   الالالدول را مايالالمل ويالالحتب، ا الالق يف الألالالحمل، ومالالا يواليالاله مالالن التالالتامِ  -١٠
ال كن القئالق  وتوخيالار يف و نمو مل املمياب الأحب و املنمو  را  و  يف الغملاال له م ا فألااوتبا ار ا 

مالالن اتفاقيالالمل   الالو  الطفالالا، الالالٌ تتنالالاول  الالق الطفالالا يف التمتالالن  ٢4هلالالملا الغالالحض، ووف الالار للمالالا ة 
مل النايفال يالابالكالايف واملو را ق يف الألالحمل، فالإ  الالدول ملتمالمل صالحا مل رضالما  تالوفل الغالملاال املغالملش 

  راني ااعتباو  الٌ حتيق ه  ا ت  ااتلو  و الأخطاو وخما ح  من أخملللأحب،  ملالألا 
عالالن  حيالالق املالالاال واهلالالواال والغالالملاال يف اسالالتمحاو وتفالالاق   رال الالميا التاالالحض للتلالالو  وي الالاه   -١١

ماالالدا  فاألمالالحاض االالل املاديالالمل  ا تأالالاو ألمالالمل الألالالحمل الاموميالالمل علالالى الألالالايد الاالالاملي املتمثلالالمل يف 
ال لال  والهالالا مالالحاض أال الكتمل الدماايالمل و راملتمنالالمل و  يملمالحاض التنف الاألا صالارمل رالنمحاض ال الالح ا  و 

يف الا الالو  األخالاللة  ورا ضالالافمل ال ذلالالك،  رأالالكا  بالالل جالالدار مالالن األمالالحاض االالل املاديالالمل قالالد لا   
ل يالالمل وراثالالاو شالالت علالالى الألالالحمل الا ليالالمل، مالالن عيالالوب خِ راهالالوو  ا تالالحتب،  الالاا  التاالالحض لل الالمي

م الالامهمل قبيالالا الالالمل اال احملالالدو   ويالالدل اوتفالالاع ماالالدا  ا صالالارمل رالالاألمحاض وا عاقالالمل روضالالوح علالالى 
  (١٣)ض لل ميا  يس ش ال  تائه صحيمل أفضاأ  ا د من التاح   ثبت    ما(١٢)البيئمل يف ذلك

 السالمة ال دنقة والعقلقة  

ا الالالق يف ال الالالقممل البد يالالالمل والا ليالالالمل، تُلالالالتم الالالالدول راختالالالاذ تالالالدارل اجياريالالالمل  مايالالالمل   لكالالالي ُيألالالالا  -١٢
 ومالالالن ضالالالمنها الالالق  يالالالن الكائنالالالا  البأالالالحيمل،  خيتالالالتلفالالالح  مالالالن التاالالالحض ملالالالوا  خطالالالحة  فهالالالملا ا الالالق   الالالا

؛ فمالالن املمكالالن اعتبالالاو رد الالهفيمالالا خيالالا  ب رنف الالهتنالالمل قالالحاو يف أ  يااسالالت قليمل و أ  يتمتالالن راأل فالالال، يف 
 ا تها ار   و  ا   ا   تهالبد يمل أو الا ليمل  و  مواف  شنا من األشنا  سقممل تدخا يفأش 
رالا فياله  يالن الألالكوق ا قليميالمل  ،    الو  ا   الا يف ال ا و  الالدو  ار وهملا ا ق مكحس متام -١٣

الالال مالالالن ، علالالالى الالالحا (١4)املتال الالمل حب الالالو  ا   الالالا  ميا   أ الالاله ا ُياالالالى رالالااعرتاف الكالالالايف يف سالالاليا  ال ُّ
__________ 

؛ و سالتوو منامالمل الألالحمل الاامليالمل؛ والاهالد الالدو  ٢5مالن املالا ة  ١ا اح ا عق  الااملي   و  ا   ا ، الف الحة  (٩)
)ا االالح أيضالالار  ٢4؛ واتفاقيالالمل   الالو  الطفالالا، املالالا ة ١٢ا الالا  رالالا  و  ااقتألالالا يمل وااجتماعيالالمل والث افيالالمل، املالالا ة 

 (   ١٧املا ة 

( رأالالن  ا الالق يف ٢٠٠٠)١4ا االالح اللونالالمل املانيالالمل رالالا  و  ااقتألالالا يمل وااجتماعيالالمل والث افيالالمل، التاليالالق الاالالام وقالال   (١٠)
    ١5، الف حة ميكن رلواه التمتن رنعلى م توى من الألحمل

 بياالالالمل التتامالالالا   -( ١٩٩٠)٣وااجتماعيالالالمل والث افيالالالمل، التاليالالالق الاالالالام وقالالال  اللونالالالمل املانيالالالمل رالالالا  و  ااقتألالالالا يمل  (١١)
  الدول األ حاف 

    www.epa.gov/aceا اح، على سبيا املثال،  (١٢)

 (  S.D. Grosse and others)را  المل ال مسلَّف  66 ، الف حةA/HRC/33/41سبيا املثال،  ا اح، على (١٣)

 (؛ وميثالالالا  ااحتالالالا  األوووم١)5ا االالالح، علالالالى سالالالبيا املثالالالال، اتفاقيالالالمل البلالالالدا  األمحيكيالالالمل   الالالو  ا   الالالا ، املالالالا ة  (١4)
    4املا ة  ؛ وامليثا  األفحي ي   و  ا   ا  والأاوب،٣لح و  األساسيمل، املا ة ل
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فالالى سالالبيا املثالال، جيالال  علالى الالالدول أ  حتمالالي األ فالال مالالن  يالن أشالالكال الانالف البالالدو أو الا لالالي، 
اعتبالالالاو ن كالالالمي  و (١5)التفالالالحي،ا مهالالالال أو مالالالن عتالالالداالا  و و الالالمللك مالالالن  يالالالن أشالالالكال ا صالالالارا  أو اا

تفاقيالالالمل مناهضالالالمل ا(، و ٣٧التاالالالحض للمالالالوا  ا طالالالحة عمالالالقر عنيفالالالار  فوف الالالار اتفاقيالالالمل   الالالو  الطفالالالا )املالالالا ة 
لاهالالد ل(، و ٢التاالالملي  واالاللب مالالن ضالالحوب املااملالالمل أو الا ورالالمل ال اسالاليمل أو القا  الالا يمل أو املهينالالمل )املالالا ة 

ا مايالمل مالن التاالملي  أو االلب تالوفل م الالدول ر(، تُلالتَ ٧املد يالمل وال ياساليمل )املالا ة  الدو  ا ا  رالا  و 
  (١6)من ضحوب املااململ أو الا ورمل ال اسيمل أو القا  ا يمل أو املهينمل

وااسالالالالالتنطا   عت الالالالالاليف سالالالالاليا  اا ا الالالالالق يف ال الالالالالقممل البد يالالالالالمل والا ليالالالالالمل يثالالالالاو عالالالالالا ةر  مالالالالن أ و  -١4
 فالالالا ا جالالالدال فيالالاله أ   و ا ل الالالميلح رتاالالالحض البأالالالح تالالالنثوا خضالالالاع للتوالالالاوب الطبيالالالمل، فالالالإ  هالالالملا ا الالالق ي

  اا  أ  واوتفالالاع م الالتويا  الت الالم  يأالالكق  ا تها الالار للحالالق يف ال الالقممل البد يالالمل،  الالات الالم  ر ا صالالارمل
  ويف يومنا هملا، يولد (١٧)ا  رادا  متد يمللل ميالدائ  هملا ا ق يأما أيضار ا مايمل من التاحض 

فالالي  ف  (١8)ثالالو  م الالب ار" رالاأالحا ، ا  مل   الالا املئالالا ، مالالن املالوا  الكيميائيالالمل ال الالميملاأل فالال وهالال  "ملوَّ 
مالن املالوا  ا طالحة يف الغالملاال واملالاال واهلالواال   ينموعمل و  مواف ته و  ض  ا فح  رألووة متمنمل ا يوم، يتاح  

  ها خلُ  تدويف اينتماا  امل عا ةر  ااوتفاع، تكو  مادا  التاحض شديدة ملنا قراض ا ويف

 عدم ال يققز  
ت أردار رالني النالاس علالى أسالاس الالدخا أو الفئالمل الامحيالمل أو الاالح  جي  على الدول أا  متي   -١5

علالالالى أسالالالاس أش أو اللالالالو  أو ا ثنيالالالمل أو  الالالوع ا الالالنن أو الالالالدين أو األصالالالا ال الالالومي أو ا عاقالالالمل أو 
  و يالن األفالحا  (١٩)التمييالت أمالحا  أساساليا  يف قالا و    الو  ا   الا   فامل اواة وعدم وضن آخح

وج ، ر تضى هملا األمالح ور تضالى الكحامالمل األصاليلمل يف  الا فمت اوو  راعتباوه   ائنا  رأحيمل 
 على محايمل مت اويمل من ال ميا   شنا، أ  ُيأللوا

ألقليالالالا  والأالالالاوب وتتفالالالاو  اآلثالالالاو الضالالالاوة لل الالالميا  علالالالى الف الالالحاال والأالالالباب وامل الالالنني وا -١6
األصالالليمل والهالالا مالالن اينموعالالا  الضالالايفمل،  مالالا أ  هالالملب اآلثالالاو ختتلالالف رالالاختقف  الالوع ا الالنن )ا االالح 

 اخالا البلالدا ، هنالاق ال واجيالمل ماالايل  ا مايالمل راال أ  اب(  ورا ضالافمل ال ال واجيالمل ماالايل - ا تال ثا يار 
 ت الالالتغلها مل، الالالاٌل  ثالالاللار مالالالايعالبلالالالدا  الألالالالنا مايالالالمل فيمالالالا رالالالني البلالالالدا ، وا سالالاليما رالالالني البلالالالدا  الناميالالالمل وا

  ومالن الأالوااا املثاللة ل لالق رالال  الاامليالمل ال يمالملو  ا مالدا  األعمال التواويمل عالن  حيالق سقسالا مسس مل
 أو أقا  اار  ملمهمأفئا    يث توجد ا منها الوالتنل   ا عمليا  ا تا  ال مي   اُ 

 س ل ا ن  افاليساءلة والعدالة و   
 ا  الو  الالدولَ  أ  ي الائا ذووامل االلمل مبدأ أساسي من مبا     و  ا   ا   اذ جي   -١٧

ا   ويف هالالالملا ال الالالمي  املتالالالنثحة را الالالرتام   الالالو  ا   الالالا   نعالالال ا هالالالا  املكلفالالالمل رامل الالالسوليملوالهالالالا مالالالن 
__________ 

مل ( رأالالن  صالالح٢٠٠٣)4  ا االالح أيضالالار  نالالمل   الالو  الطفالالا، التاليالالق الاالالام وقالال  ١٩اتفاقيالالمل   الالو  الطفالالا، املالالا ة  (١5)
   8، الف حة   و  الطفا اتفاقيمل سيا ه  يف و املحاه ني ومن

االالاللب مالالالن ( رأالالالن   االالالح التاالالالملي  و ١٩٩٢)٢٠ا االالالح أيضالالالار اللونالالالمل املانيالالالمل حب الالالو  ا   الالالا ، التاليالالالق الاالالالام وقالالال   (١6)
    5و ٢ضحوب املااململ أو الا ورمل ال اسيمل أو القا  ا يمل أو املهينمل، الف حتا  

    ٣4الف حة ، A/HRC/33/41ا اح  (١٧)

    5املحجن  ف ه، الف حة  (١8)

    ٢ا اح، على سبيا املثال، ا عق  الااملي   و  ا   ا ، املا ة  (١٩)
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لل واعالالد واملاالالايل ال ا و يالالمل املكحسالالمل يف الألالالكوق  ا هالالا  املكلفالالمل رامل الالسوليملتثالالا متالأالالن ، جيالال  أ  
حفالالن  عالالوى قضالالائيمل للحألالالول علالالى ا الالرب املقئالال  أ  ي الالق  ذشكالالا ُيالالق للدوليالالمل   الالو  ا   الالا   و ا

املنألالالو  عليهالالا يف  ال واعالالد وا جالالحاالا أخالالحى رالالا يتفالالق مالالن  طك مالالنيأمالالام طكمالالمل خمتألالالمل أو هيئالالمل 
ال الالالا و   وجيالالالال  علالالالالى الالالالالدول أ  تضالالالالمن الوصالالالول ال الادالالالالالمل وأ  تالالالالوفح سالالالالبا اا تألالالالالاف الفاالالالالالمل 

  (٢٠)تايد اليه    ه وأ   تلك اا تها ا  النا مل عن التاحض ملوا   يميائيمل خطحةضحايا ل
سالالبيا ا تألالالاف مالالا يأالالبه ا  الوصالالول ال الادالالالمل وا ال ااالال  ضالالحايا ال الالمي  مُ ا ي الالتطين و  -١8

ت الالف عوامالالا مالالن رينهالالا مالالحتكا اا تها الالا  املحتبطالالمل رال الالميا   و  مااالال ُ ا خُيضالالن للم الالااللمل فاالالال، و 
 فيلاكالالالتال جا الالال    الالالا املالومالالالا  و علالالالى عالالالاتق الضالالالحيمل عالالال ال اثبالالالا  ال الالالب  يف املالالالحض ال الالالاال 

 أالبيالالالمل يف  حيالالالقح عثالالحة والهالالالا  َوالالال مالالدا سقسالالالا ا ا ت الالالال وهيا الالالا الأالالح ا  و الت اضالالي التاويتيالالالمل 
 الضحايا ال الادالمل وسبا اا تألاف )ا اح ا تال واراار أ  اب( 

 اإلعالم  

إ تا  املالوما  ملتممل أ ريار رالدول  تكو ال ميا ، من ملتضحوة   و  ا   ا  ا محايملر  -١٩
فاال، خاصمل ال من يكو و   على  و اإيألاهلرو  ؛عن تلك ال ميا  و اها وت ييمها وحتديثها

ااخنحاط يف التااو  ر؛ و رال حيمل طالبا شحعيمل املضما  رعحضمل أ ثح من اله  آلثاوها الضاوة؛ و 
ومالالالا  األجنبيالالالمل علالالالى املالومالالالا  الضالالالحوويمل  مايالالالمل   الالالو  النالالالاس الالالالدو  لضالالالما   ألالالالول ا ك

  (٢١)املوجو ين يف أواضيها
ا االالالن عالالالن ه يف سالالاليا  ال الالالميا    يالالالث ا الالال رالالالال  األمهيالالالملفالالالالتمتن رالالالا ق يف املالومالالالمل  -٢٠

املالومالالالا  املتال الالالمل رال الالالميا  يف منالالالن  الالالدو  آثاوهالالالا الضالالالاوة، ويف  فالالالالمل اعمالالالال  حيالالالمل التابالالالل 
واينتماا  احملليالمل مالن املأالاو مل يف عمليالا  صالنن ال الحاو والتمالاس سالبا اا تألالاف  ومتكني األفحا 
املتال الالالمل رالألالالالحمل وال الالالقممل سالالالحيمل  عالالالن ال الالالميا    وجيالالال  أا  تكالالالو  املالومالالالا يالالالهوا ألالالالول عل

 متي الحين ليهالا وتفايلهالاعألالول ا  أ  يكالو متا المل و  ا املالومالتلك   را جي  أ  تكو  (٢٢)أردار 
واعماهلالالا والتمتالالن  ايتهالالام   الالو  ا   الالا  ومحا الالرت يت الالن ادم التمييالالت  الالت وأ  تت الالق مالالن مبالالدأ عالال

الالال  الالالدو   وعلالالالى الالالالحا  مالالالن (٢٣)هالالالا ن ملحالالالو  يف الاديالالالد مالالالن البلالالالدا  علالالالى مالالالدى الا الالالو  حت ُّ
، خاصالمل يأالكو مالن ال ألالوواملوا  والنفايا  ا طالحة  عن ملاألخلة، ا يتال اعمال ا ق يف املالوم

 لتاالالالالحض لتلالالالالك املالالالالوا النا الالالالمل عالالالالن ائالالالالا  ضالالالالافار مالالالالن اآلثالالالالاو الضالالالالاوة أشالالالالد الف فيمالالالالا يتالالالالالق حبمايالالالالمل
        الغالالالالملاال  يفمكالالالالا  الامالالالالا أو يف  ا الالالالت موجالالالالو ة يف منتوالالالالا  اسالالالالتهق يمل أو أ، سالالالالواال والنفايالالالالا 

  (٢4)أو املاال أو اهلواال أو الها من املألا و

__________ 

   45، الف حة E/CN.4/2006/42ا اح  (٢٠)

    ٩٩، الف حة A/HRC/30/40ا اح  (٢١)
، واتفاقيالالالمل ميناماتالالالا رأالالالن  التئبالالالق، واعالالالق   م رأالالالن  ا  اوة الثارتالالالمل لملوثالالالا  الاضالالالويمللا االالالح اتفاقيالالالمل اسالالالتكهومل  (٢٢)

 الدوليمل للموا  الكيميائيمل  

   A/HRC/30/40ا اح  (٢٣)

 املحجن  ف ه   (٢4)
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 اليشاركة  
  وجيالال  علالى ا كومالالا  (٢5)ملا فالي الن علالالى عالاتق الالالدول واجال  اعمالالال ا الق يف املأالالاو مل اهل -٢١

  (٢6)تتالق رال ميا  قحاوا  يف  ال البيئمل ما ياُلتَّنمل منأ  تي ح اعمال ا ق يف املأاو مل يف 
لكالي ينبغي أ  تُتالاح لاله الفحصالمل و  ق يف تألحيف الأسو  الااممليف أ  يأاو ولكا موا ن ا ق  -٢٢

  حبحي الالمللالاله ق اختيالالاو مالالن ميثِّ  الالت فيمالالا يتالالالق رال الالميا ، امالالا رألالالووة مباشالالحة أو عالالن  حيالال ي الالوم رالالمللك،
    (٢٧)ا مهوو يف ا اوة ال ميا عاممل وتارتف ااتفاقا  البيئيمل الدوليمل راألمهيمل ا اُسمل ملأاو مل 

ا مهالالوو يف عمليالالا  صالالنن  عامالالمل وواالال  أ  راالالض الالالدول قالالد اختالالمل  تالالدارل لتيالالا ة مأالالاو مل -٢٣
 رواعالث قلالق مالن هالا اجتماعيمل الٌ حتح  فإ  م تويا  ااضطحارا  ا ،ال حاو املتال مل رأا ا ال ميا 

 تالالدل علالالى ضالالحووةُسيالالا  علالالى تلالالو  اهلالالواال وات الالا  امليالالاب والغالالملاال واملنتوالالا  ااسالالتهق يمل الالاٌل حتتالالوش 
الالاٌل خيامحهالالا ال لالالق مالالن التلالالو  تح الالينا  يف الاديالالد مالالن الالالدول  فاينتماالالا  احملليالالمل متيالالد مالالن الاجالالحاال 

اآلثالاو علالى الألالحمل، االل متا المل  عالن  املالومالا ، خاصالمل ومالن أ أش اهتمالامهالا ئآواتأكو عدم اعاوة 
  ال متاح رأكا ما ول مل أو رالغمل الت نيمل، ومن أ  وفن  عاوى قضائيملصحيحأو ال 

 ضعفا   الفئات حياية أشد -باء 
 هالالايتطلالال  اتبالالاع هنالاله قالالائ  علالالى   الالو  ا   الالا  يف ماا الالمل املالالوا  والنفايالالا  ا طالالحة، رالالا في -٢4
 ال ميمل، الرت يالت حتديالدار علالى محايالمل أشالد الفئالا يمل بيدا  ا أح املواملوا  الكيميائيمل الألناعيمل و ثا  امللوِّ 

 الالالالالن  بالالالالالاو العحضالالالالالمل: أش األ فالالالالالال والف الالالالالحاال والامالالالالالال واألشالالالالالنا  ذوو ا عاقالالالالالمل و  هالالالالالاضالالالالالافار أو أ ثح 
   وقالد تبالني  والأاوب األصالليمل واملهالاجحو  واألقليالا ، مالن محاعالاة املنالا ح املحتبطالمل حتديالدار رنالوع ا النن

 احمللالالي علالالى اينتمالالنمضالالاعف  لالاله أثالالح  يكالالو   الفئالالا  عحضالالملر أ ثالالح أ  وضالالن قالالوا ني وسياسالالا   مايالالمل 
ت يالي   رغالحضقوا ني وسياسا  ومسس الا  ما يُنأن من  األوسن  وجي  على الدول أ  تضمن استنا َ 

 أشد الفئا  ضافار  ال ا تياجا منها  تنفيفوالاآلثاو املمكنمل لل ميا  

 ة الدخل  دنقات اليالفئ  
وااللب  ا ال الميرمكافحالمل التلالو  الت الاعن عالن  و النة حتالت الف حاالي ن يف  ا مكا ،  -٢5
ا  ويف  ين البلدا ، ي تا التلو  الف حاال أ ثالح مالن االله ،  يالث ا  هالنا مل عنتهديدا  من ال

امل يمالالني يف يف املائالالمل مالالن عالال ال األمالالحاض الناشالالئمل عالالن التلالالو  ي الالن علالالى ال الالكا   ٩٠أ ثالالح مالالن 
  وياو  هملا األمح رأكا  بل ال   ا الألالناعا  (٢8)البلدا  ذا  الدخا املننفض أو املتوس،

صالالناعمل و  ئيالالملايالكيم املالالوا  مالالن صالالناعملارتالالداالر مالالمل، املاولَ مالالدا  عالالن  حيالالق سقسالالا ا  الدوليالالمل ثالالملامللوِّ 
 يملبيالالدا  ا أالالح املسالالتندام ة يف اطالالح التيالالا ة املوا تهالالاالر رالألالالل  واسالالتنحا  الالالنف، والغالالال واملاالالا   

__________ 

  يأالد  ٢5د الدو  ا ا  را  و  املد يمل وال ياسيمل، املا ة ؛ الاه٢١ا عق  الااملي   و  ا   ا ، املا ة  (٢5)
ال علالى أ  املأالاو مل جيال  أ  مناله ( ٣)٢ن رأالكا  بالل ماالن املأالاو مل، يف املالا ة اعق  ا الق يف التنميالمل، الالملش وس 

 تكو   أطمل و حة وها فمل  

(٢6) A/HRC/7/21   

ا ألالالول ا اصالالمل رإتا الالمل فالالح   تفاقيالالملا؛ ا١٠والتنميالالمل، املبالالدأ ا االالح، علالالى سالالبيا املثالالال، اعالالق  ويالالو رأالالن  البيئالالمل  (٢٧)
؛  تكالالالام ال ال ضالالالاال يف امل الالالائا املتال الالالمل هالالالاواارأالالالنهنا ال الالالحاوا   اختالالالاذومأالالالاو مل ا مهالالالوو يف  ا علالالالى املالومالالال

 واعق   م رأن  ا  اوة الاامليمل للموا  الكيميائيمل  

   www.commissiononpollution.org/aboutا اح  (٢8)

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.commissiononpollution.org/about
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 هالالالاقا ح او  هالالالاعمحُ  النفايالالالا   ا لكرتو يالالالا  والبقسالالالتيك والبطاويالالالا  وال الالالفن املنتهالالالي و"اعالالالا ة تالالالدويح"
  (٢٩)والتنلا منها

م الالالالتويا   خلهالالالالا، توجالالالالد  ، رألالالالالحف الناالالالالح عالالالالنتتكالالالالاثح األ لالالالالمل الالالالاٌل تبالالالالني  أ  يف البلالالالالدا و  -٢6
علالالالى  النالالالاس الالالالملين يايأالالالو  يف الف الالالح ي الالالي الف الالاللة أ ثالالالح مالالالن الهالالالا  و  األ يالالالاالالألالالالناعا  امللوثالالالمل يف 

 أ ثح عحضمل استهقق منتوا ه  و  ردوجا  متفاوتمل التلو  رال ميا مألا و رال حب من  األوجح
اينتماا  احملليمل األف ح يف الدفاع عالن   وقهالا  ما أ  من ال املحجح أ  تنوح   ا ُسي حتتوش على

ال الالالوى وصالالالاورا  يف  ميالالالتا  يف ار املالومالالالا  وتفاوتالالال تواجالالاله عالالالدم تالالالوفحيالالالث مالالالن مسس الالالا  األعمالالالال  
ار، رالني رت متغلا  تتيد من تا يد امل النلمل فتواالا اثبالا  الالرا ضافمل ال ا ألول على التمثيا ال ا وو 

سالوال التغمليالمل يف اينتماالا     ومالن املمكالن أيضالار أ  يتيالد ا تأالاوأ ثح صالاورمل وأثحها ا التاحض لل مي
 ا  املالالمل ووةموعالالاينمل الالالدخا مالالن تفالالاق  آثالالاو التاالالحض للمالالوا  ا طالالحة علالالى الألالالحمل  والكثالالل مالالن يالال تدامل

   لل ميا  هاضتاح   خما حفتأتد رمللك مل الدخا، ي تدجد يف اينتماا  امليو أ  اب 

ر الب    الا  شالديد طالح  ف ها ماحضالمل  املتدو  خُلهاوعلى الألايد الدو ، مد البلدا   -٢٧
  وقالد أ ى الاديالالد مالن الاوامالالا ال منهالا ثالمل واملنتوالالا  ال الميمل اليهالا مالالن رلالدا  أاالالنالألالناعا  امللوِّ 

املاالايل الاامليالمل والضالغ، الأالديد املالدفوع رألالا   ا تا  هملا الوضالن ومالن  لالمل تلالك الاوامالا اخالتقلُ 
يف  ا تالالالتال ضالالالالاملوال يمالالالمل الاامليالالالمل مالالالدا  سقسالالالا ا  ذا ُ التواويالالالمل خاصالالالمل  فمسس الالالا  األعمالالالال 

 ا تها ا    و  ا   ا  املحتبطمل رال ميا  يف البلدا  ذا  الدخا املننفض واملتوس،  

 األطفاق  
 الالا سالالنمل مليالالو   فالالا  و  سالالن ا ام الالمل ميوتالالو  يف   ١.٧و منامالالمل الألالالحمل الاامليالالمل أ  د  ت الال -٢8

 ،   فاأل فالال يف  الا مكالا(٣٠)ألالحيملالبيئالمل االل تت ال  هالا ال لاوامالا أخالحىلل الميا  و  ه  تيومل تاحض
لمئالالا  مالالن لضالالو  لاأالالحا  ا  مل   الالا  يالالن ا لفيالالا  ااجتماعيالالمل وعلالالى اخالالتقف الالالدخا، ماح   مالالنو 

            ا يتالالالالو  أجنالالالمل يف رطالالالو  أمهالالالار  و الالالت وهالالال منالالالوه ، فالالالرتا  املالالالوا  ال الالالميمل أثنالالالاال فالالالرتا   حجالالالمل مالالالن 
  مل الالالالدخا وذا  األقليالالالمل ماحضالالالو يالالال تد  واأل فالالالال يف اينتماالالالا  املئهنا ليالالال  مالالالن أثالالالدا و حضالالالاي وأ

ح اضيتحد  األ باال األخألائيو  يف أمحاض األ فال يف الوقت ا  يث ركثل   علىأ ململادا  ُسي
   (٣١)"ار صامت وراالر عن آثاو املوا  الكيميائيمل ال ميمل والتلو  راملوا  ال ميمل على األ فال راعتباوها "

ال اممل  ئيملكيمياموا  العاما  اس  فيما اذا  ا  التاحض لللل ميا  وتوقيت التاحض  -٢٩
الألحمل  فاأل فال لي الوا رالالغني صالغاو   ا ق يف قد يس ش ال آثاو ضاوة على ا ق يف ا ياة أو

  اسيمل ركثل مالن البالالغني لكالا مالن م التويا  التاالحض املحتفاالمل واملننفضالمل   مالا أ   شدوه  أ
 اخالالالا ريئالالالته  مل ال الالالمي ئيالالالملالكيميااملالالالوا  األ فالالالال عمومالالالار يكو الالالو  ماحضالالالني مل الالالتويا  أعلالالالى مالالالن 

البالغني  وقالد تكالو  اآلثالاو الضالاوة علالى الألالحمل هنائيالمل وميكالن أ  تتواوثهالا األجيالال جاليقر م او ملر ر
األجهالتة تنالملها تت ييما  املنالا ح ومالا يتباهالا مالن تالدارل ختفيالف  تضن  وجي  أ  (٣٢)راد جيا
__________ 

Qiang ،ا االح، علالى سالبيا املثالال (٢٩) Zhang and others, “Transboundary health impacts of transported 

globalairpollutionandinternational543March:  متالاح علالى هالملا الالحار،(2017).vol,Nature,”trade 
www.nature.com/nature/journal/v543/n7647/full/nature21712.html  

   /www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/enا اح  (٣٠)
 (  Philippe Grandjean and Philip J. Landrigan)من ا  المل ال مسلَّف  4، الف حة A/HRC/33/41ا اح  (٣١)

    ٢الف حة املحجن  ف ه،  (٣٢)

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.nature.com/nature/journal/v543/n7647/full/nature21712.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/en/
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ضني للموا  ا طالحة الألغاو املاح  ض األ فالخطح تاح  اوتفاع رال دو الكايف يف ا  با   التنايميمل
 الضاوة   هاآلثاو 
ف د اوتفن مادل ا صارمل رال ح ا  أثناال الطفولمل أثناال فرتا  من التيا ة ال حيامل يف استندام  -٣٠

الألالالناعيمل؛ وا ميكالالالن تف الالالل اوتفالالاع ماالالالدل ا الالالدو  رالاوامالالا الوواثيالالالمل أو ااختيالالالاوا   ئيالالالملالكيميااملالالوا  
لا  أيضالالار يف الا الالو  األخالاللة ماالالدل ا صالالارمل  ،وعالالقوة علالالى ذلالالك  (٣٣)املحتبطالالمل رنسالاللوب ا يالالاة و الالدمها

  الالب  فيهالالا التاالالحضُ قالالد تر الالح ا  ا ألالاليتني والثالالدش والهالالا مالالن أ الالواع ال الالح ا  الالاٌل ميكالالن أ  يكالالو  
 الالا سالالنمل رإعاقالالا  ذهنيالالمل ا شالالفاال منهالالا ر الالب   لل الالميا  أثنالالاال الطفولالالمل  ف الالتمل آاف  فالالا يألالالارو 

ما  ا قيالالا مالالن م الالمِّ  ا ُُيألالالىافمل ال الحصالالا ، هنالالاق عالالد    ورا ضالال(٣4)الت الالم  رالحصالالا  و الالدب
 الاللوق  يف اليف النمالالو واضالالطحارا   اخالالتقا ات الالد أهنالالا تضالالاف الالالمل اال وت الالاه  يف  هالالوو الدماايالالمل يُ 

           الالالالالالملش  الالالالالا  يف املاضالالالالالي ا يألالالالالالي  مالالالالالن النالالالالالوع الثالالالالالاو، تفتالالالالالن ماالالالالالدا  ا صالالالالالارمل رالالالالالداال ال الالالالالكحش وا
املحتبطمل رداال ال المنمل  ئيملالكيميااملوا  ات د أ  صفوف األ فال؛ ويُ  يف متواتحتتايد رأكا تاا البالغني، 

لوفالاة اأسباب  يف تحتي  أه   ومن املتوقن أ  يأكا  اال ال كحش ال ب  ال ارن (٣5)ت اه  يف ذلك
  يالالث  ويأالالكا  اال الحرالالو أ ثالالح األمالالحاض املتمنالالمل شالاليوعار يف صالالفوف األ فالالال (٣6)٢٠٣٠حبلالالول عالالام 

   (٣٧)يف املائمل  ا عأح سنوا  يف املتوس، 5٠رن بمل ره مادا  ا صارمل  حتفنت
  وينبالالالن هالالالملا (٣8)لتلالالالو مل ولض األ فالالالال للمالالالوا  ال الالالميوجيالالال  علالالالى الالالالدول أ  متنالالالن تاالالالحُّ  -٣١

الواجال  رطبياالمل ا الال مالن  الق الطفالا يف سالالقمته البد يالمل ومالن واقالن أ  ذلالك التاالحض جياالا مالالن 
 ق  الا  فالا يف التمتالن رالنعلى م التوى مالن الألالحمل ميكالن رلوااله، ويف  امل تحيا اعمالَ  ضحوب

الب الالالاال علالالالى قيالالالد ا يالالالاة ويف رلالالالون أقألالالالى  وجالالالا  النمالالالو، رالالالالناح ال   اسالالاليمل الطفالالالا الأالالالديدة 
احملافامل على مألا  الطفالا الفضاللى ااسرتشا  رورادها  وينبغي  وا ته تاحض لتلك املوا  قبالل

 مل الطفالالا  وأفضالالا  حي الالمل  دمالالمل تلالك املألالالا  هالالي وقايالالهاتنفيالملو  يف تف الل اتفاقيالالمل   الالو  الطفالالا
من التاحض لل ميا   وللطفا ا ق يف أ  يطال  الدولالمل رالن  تحاعالي مألالا ه الفضاللى يف  يالن 
ا جالالالالحاالا  والتالالالالدارل املتال الالالالمل رال الالالالميا   والاوالالالالت عالالالالن ضالالالالما  ااسالالالالتماع ال آواال الطفالالالالا قبالالالالا 

أش سالالالبيا ا تألالالالاف فاالالالال   الالالار راالالالد التاالالالحض لتلالالالك ض للمالالالوا  ا طالالالحة واسالالالتحالمل اعمالالالال التاالالالحُّ 
 التاحض لل ميا   د ا  واج  الدول مننَ أال ميا  أمحا  ي

 العياق  
ميوتالالو  قبالالا األوا   عالالد  الامالالال الالالملينو  منامالالمل الامالالا الدوليالالمل ، قالالد  ٢٠١٣يف عالالام  -٣٢

ال نمل، أش  رنحو مليوو عاما يف مليال م يائيملكيمموا  الض للر ب  أمحاض مهنيمل محتبطمل رالتاح  
  (٣٩) قي مل ا ال يف  عم   أوراملو  ثقثملما رني 
__________ 

 مل ال املاهد الو ين لل ح ا  يف الوايا  املتحدة األمحيكيمل(   الا ر) ٩املحجن  ف ه، الف حة  (٣٣)

 مل ال مناممل الألحمل الاامليمل(  لا ا ر) ٩املحجن  ف ه، الف حة  (٣4)

 www.psr.org/assets/pdfs/obesity-chemical-causes.pdf  ا اح (٣5)
  http://content.healthaffairs.org/content/30/5/842.fullو

(٣6) WHO,factsheet312(2016).No,”Diabetes“   

(٣٧) WHO,Bronchialfactsheet206(2015).No,”asthma“   

(٣8) A/HRC/33/41   
(٣٩) ILO, The Prevention of Occupational Diseases (2013)  

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.psr.org/assets/pdfs/obesity-chemical-causes.pdf
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ويف ماا  البلدا ، ت المح ال الوا ني رالن  يتاالحض الامالال مل التويا  مالن املالوا  الكيميائيالمل  -٣٣
مالالن األ يالالا   ثاللهالالي يف  ا مهالوو و  ملمالالاه عن  يتاالحض لالالمل أعلالالى مئالا  املالالحا  فالالا ت المح رالاليال الم
سيناويوها  التاحض مالن الواقالن الاالاملي أو ا  اساليا  املحتبطالمل رنالوع ا النن  هايف اعتباو  ضنت ا

والهالالالالا  و ثالالالاللار مالالالالا ياوالالالالت الامالالالالال عالالالالن فاوسالالالالمل   هالالالال  يف  حيالالالالمل تكالالالالوين ا مايالالالالا  والتفالالالالاوض 
 مكا  عما صحي  كفالملا ماعي، وهو أمح ضحووش ل

 آمنالمل، وهلال  ا الق و  أهنالا االلح يال مالن  الحوف   اا  الحابوينبغي أ  يكو  للامال ا ق يف  -٣4
ن عالالالاليف ا ألالالالالول علالالالالى مالومالالالالا  رأالالالالن  الألالالالالحمل وال الالالالقممل املهنيتالالالالني  لكالالالالن املالومالالالالا  الضالالالالحوويمل 

 ثالاللار مالالا تكالالو    علالالى الألالالحمل مليو املالالوا  الكيميائيالالمل ال الالماخطالالأا تيا الالا  ا فالالا  علالالى ال الالقممل أو 
يالالالمل، وقالالالد تكالالالو  ليهالالالا  ف الالالد تكالالالو  املالومالالالا  رلغالالالمل أجنب الالالقع عح للامالالالال ااا تالالالاالالالل متالالالوفحة أو ا ي

تتاالملو ماهالا قحاالرالا  وا تالتال  حوف صالغلة لدوجالمل  مطبوعالمل حبالممل أو الألوو املألالحورمل رأالحوح مطلَ ال
مفرتضالالملر أ  أجهالالتة الوقايالالمل  ،الألالالناعيمل يملبيالالدا  ا أالالح املو  ئيالالملالكيميااملالالوا  الالالدول ت الالمح راسالالتندام 

يف  ثالل مالن   تتالوفح للامالالاه الألحيمل سُت تندم وأهنا سُت التندم ردوجالمل الفااليالمل املتوقاالمل  االل أ ال
جهالتة الوقائيالمل الضالحوويمل مالن  وعيالمل ما ولالمل،  مالا أ  الاالحوف الالٌ األامكا يمل ا ألالول علالى  األ يا 

يُتوقالالن مالالنه  اسالالتندام تلالالك األجهالالتة فيهالالا  ثالاللار مالالا تكالالو  االالل ما ولالالمل متامالالار؛ وهكالالملا فالالإ  ت ييمالالا  
دواسالمل  افيالمل  وقالد لآثاوها على الألالحمل  ضناملنا ح تكو  ال  قي مل  فالامال ماحضو  ملوا  مل خت

حبكالال  ، مليللمالالوا  الكيميائيالالمل ال الالم دائ التاالالحض الالال النا الالمل عالالنا تاهالالح اآلثالالاو الضالالاوة علالالى الألالالحمل 
تالاح عالدة سالنوا   ور الب  هالملب الاوامالا وعوامالا أخالحى، ا يمالحوو حض  اا راالد َمال، يف شالكا املهنمل

 ا ا تألاف فاال من ا تها ا    وقه  ال سبي الوصولُ  اا لن بمل مئويمل صغلة  من الامال

االالا  احملليالالالمل األ فالالال الامالالال والن الالاال الاالالالامق  والامالالال املهالالاجحو  وسالالكا  اينتمأم الالا  -٣5
مل  اساليأشالكال مالن ا آثالاو ال الميا  ر الب  تضالحو مالن للأ ثح عحضالمل ركثالل فه   ها خلُ املتدو 

 هلالالالال  ا مايالالالالمل الالالالالٌ يكفلهالالالالا شالالالالكالو/أو ر الالالالب  تالالالالحا   التالالالالنثلا  أو التفالالالالاو  يف أ ينفالالالالح و  هالالالالا
 و مالوا  خطالحة أو يتاحضال التندمو  فياله ال ا و   ومن أسوأ أشالكال عمالا األ فالال ذلالك الالملش ي

 أ  األ فالال   وقالد  أالح  منامالمل الألالحمل الاامليالمل  واسالا  تبالنيِّ الالدوجا مالن   وجالملنش ا رفيه هل
 فالالالال يكالالالو  متوسالالال، أعمالالالاوه  أقألالالالح   مالالالا أ  األ يف عملهالالال  مالالالوا  خطالالالحة  الالالتندمو الالالالملين ي

، الالالاليه  ض والالالالديه  لتلالالالك املالالالوا  ر الالالب  مهالالالنه ا ت الالالال آثالالالاو تاالالالحُّ   تيوالالالملماحضالالالو  للنطالالالح أيضالالالار 
جنالني يف رطنهالالا أو عالالن  حيالالق  راالالدُ  وهالالو الطفالاال ساليما ا ت الالال آثالالاو ذلالك التاالالحض مالالن األم  وا

  ليبها  

وجيالالال  علالالالى الالالالدول أ  تكفالالالا متكالالالني الامالالالال مالالالن التمتالالالن رالالالا ق يف  الالالحوف عمالالالا آمنالالالمل  -٣6
ا أ  حتمالي  الق الامالال يف  الحوف عمالا عا لالمل وائ المل ومواتيالمل عالن يهالجيال  عل ما   (4٠)حيملوص

التمتالالن رالالنعلى مل، وهالالو  الالق ا ينفألالالا عالالن ا الالق يف ي حيالالق منالالن تاحضالاله  للمالالوا  الكيميائيالالمل ال الالم
وجيال  علالى   (4١)يالمل دبا الق يف ال القممل العالن م توى من الألحمل البد يالمل والا ليالمل ميكالن رلوااله و 

__________ 

   )ب( ٧ا  را  و  ااقتألا يمل وااجتماعيمل والث افيمل، املا ة الاهد الدو  ا  (4٠)
الالالح  اللونالالالمل املانيالالالمل  ١٢)ب( و) ( مالالالن املالالالا ة ٢املحجالالالن  ف الالاله، الف حتالالالا   (4١) رالالالا  و  ااقتألالالالا يمل مالالالن الاهالالالد  ف  

مالالالن الاهالالالد، رن الالاله ميتالالالد ليأالالالما  ١٢املالالالا ة ا الالالق يف الألالالالحمل،   الالال  التاحيالالالف الالالالواو  يف  وااجتماعيالالالمل والث افيالالالمل
، الألالا و ١١، الف الحة ١4دِّ ا  ضمنيمل للألحمل منها الاحوف املهنيمل والبيئيمل ال ليممل  ا اح التاليق الاام وقال  ط

    ٧( الألا و عن اللونمل رأن  ا ق يف الاما، الف حة ٢٠٠5)١8ا اح أيضار التاليق الاام وق  عن اللونمل؛ 
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الالالالدول أ  تضالالالالمن للامالالالالال ا ألالالالالول علالالالى املالومالالالالا  وأ  تالالالالوفح هلالالالال  سالالالبيا ا تألالالالالاف فاالالالالال مالالالالن 
جيالال  عليهالالا أ  تكفالالا متتالالن الامالالال املهالالاجحين رالالنفن ا  الالو  الالالٌ يتمتالالن هالالا  مالالا اا تها الالا ؛  

   (4٢)موا نو الدولمل الٌ ياملو  فيها فيما يتالق را مايمل من التاحض لل ميا 

 نوع الجنس  
،  ااختقفالالا  الفيتيولوجيالالمل واهلحمو يالالمل، حأةبيولوجيالالمل رالالني الحجالالا واملالالالختقفالالا  ينأالالن عالالن اا -٣٧

وجالالح، مالالثقر، أ    فمالالن األ(4٣)لمالالوا  الكيميائيالالمل ال الالميملالتاحض لا للتالالنثح رالالمل  الالا منهمالالتفالالاو  يف قارليالال
ال  وأثنالالاال فالالرتة مالالن تلالالك الالاٌل خيتهنالالا الحجالالأ الالرب مالالن امللوثالالا  البيئيالالمل   ميالالا يف أ  الالوتهن  الن الالاال  ت ختالال

الن الالاال لتغالاللا  مالالن شالالنهنا أ  تتيالالد  رالالدا وضالالاع ومح لالالمل ا  طالالاع الالالدووة الأالالهحيمل، تتاالالحض أا مالالا وا 
  اسالالاليتهن آلثالالالاو التاالالالحض لل الالالميا  علالالالى الألالالالحمل  وفضالالالقر علالالالى ذلالالالك، ور الالالب  ااختقفالالالا  يف 

الن الالالاال ختتلالالالف  الالالحوف تاالالالحُّض األ واو ااجتماعيالالالمل، رالالالا فيهالالالا األ واو املهنيالالالمل و اخالالالا األسالالالحة املايأالالاليمل، 
التاالالالحض، ذلالالالك املالالالوا  الالالاٌل يتاحضالالالو  هلالالالا و وجالالالمل   الالالوع والحجالالالال للمالالالوا  الكيميائيالالالمل ال الالالميمل مالالالن  يالالالث

 را ضافمل ال عواما أخحى  
 الاا  اجهالاض وأ هح  الدواسا  أ  تاحض الن اال للمبيدا  ا أالحيمل قالد يت الب  يف  -٣8

  واسالا  أخالالحى اخنفالالاض الالول  عنالالد الالوا ة  وتبالالنيِّ  ل يالمل ويفويف اصالالارمل املولالو ين رايالالوب خِ  وِخالدا 
وجالالالد يف راالالالض متنوعالالالمل ت مليالالالا  قويالالالمل رالالالني ا صالالالارمل رالالالحض ال الالالح ا  ومالالالوا   يميائيالالالمل ُستحارطالالالوجالالالو  

و وجالالا   مليالالو املن أعالالدا  ا يوا الالا  الدواسالالا  أ  تبالالني   مالالا أيضالالار    ا  التوميالالا ويف البيئالالمل تحضالالح م
حجالالال يف البلالالدا  الألالالناعيمل منالالمل ع الالد األوراينيالالا  مالالن ال  بالالل لالالدىتحاجالالن  يف هحمالالو  الت توسالالتلو  

 مل  يال ح  املاضي، وهي  اا  اخنفاض ورطت رالتاحض للموا  الكيميائيمل ال م

 ك ار السن  
ر الالب  تلالالو  التاالالحض للمالالوا  ال الالميمل  ر الالب لمالالحض لعحضالالمل أ ثالالح   بالالاو ال الالنيكالالو    -٣٩

تغالاللا  فيتيولوجيالالمل و ف الاليمل   تيوالالمل وقالالوع ، وعوامالالا أخالالحى كيميائيالالملالكالالواو  ال يف أع الالاباهلالالواال و 
 4.٩ميالالو ، يف  الالا سالالنمل، قبالالا األوا   وحب ال  أوقالالام صالالدو   الالديثار عالالن منامالالمل الألالحمل الاامليالالمل

   (44)ملصحي تيومل التاحض لبيئمل ال سنمل  ٧5و 5٠رال  ترتاوح أعماوه  ما رني شنا مليو  
رتا   ألسالاللوب الاالاليا، وااختيالالاوا  تالالدوجيي يف الامليالالا  الفيتيولوجيالالمل، واألثالالح املالالالوالرتاجالالن  -4٠

املحتبطالالمل رالالالامح أمالالوو ا تتيالالد ف الال، مالالن وا الالاا  ا صالالارمل رالالاألمحاض  ماالالدل املهنيالالمل والغملائيالالمل، واوتفالالاع
تالنثح راملأالا ا الألالحيمل النا المل عالن التاالحض للمالوا  ا طالحة،  ملوثالا  اهلالواال  فهالملب  باو ال ن للقارليمل  

علالى الألالحمل  وفضالقر علالى ذلالالك، ذلالالك حض للمالوا  ا طالحة وآثالاو رالالني التاال رتار،د أيضالار الالالاوامالا تا  ال
املوجالالو ة يف   الالن علالالى التاالالحف علالالى املالالوا  ا طالالحةو الا بالالد مالالن قالالدوة  ُيالالا  واق أ   ضالالافمالالن شالالن  

الضالالحايا ال ا ألالالول  وقالالد يضالالاف ا تمالالال سالالايوفهمهالالا والتألالالحف  ياهلالالا رأالالكا مناسالال    ريئالته 
ا هالالو  القلمالالمل لالالمللك أو ر الالب  التا يالالدا   وأاالا ، علالالى سالالبا ا تألالالاف قا و يالالمل ر الالب   الالول ا جالالح 

  وقالالالد تضالالاليف ااختقفالالالا  علالالالى أسالالالاس الاالالالح  أو  الالالوع ا الالالنن أو ا ثنيالالالمل الالالالرتار،إثبالالالا  ي، رالالالاٌل حتالالال

__________ 

    ٢5وأفحا  أسحه ، املا ة ااتفاقيمل الدوليمل  مايمل   و   ين الامال املهاجحين  (4٢)
(4٣) United Nations Development Programme, Chemicals and Gender, Gender Mainstreaming Guidance 

Series (2011)    
    /www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/enا اح  (44)

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/en/
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جهالالالالتة األتف الالالالح ت ييمالالالالا  املنالالالالا ح الالالالاٌل محيهالالالالا  مالالالالن األ يالالالالا  ا  ثالالالالليف  رالالالالدووها متغالالالاللا  أخالالالالحى  و 
  تف لار م ناار  ن باو ال التارامل للدولمل اوتفاع خطح التنثح راآلثاو الضاوة يف صفوف   يملالتنايم

 الشعوب األصلقة  

رتلويالالث أواضالاليها  محتبطالالمل وقهالالا  مل ج الاليما تالالتال الأالالاوب األصالالليمل تاالالاو مالالن ا تها الالا   -4١
لالٌ تح الا م الافا  الألناعا  ااستنحاجيمل واملوا  الكيميائيالمل ال الميمل ا عن وأقاليمها رلوثا   ا مل

 ثاللار مالا تالرتا    وجالا  عاليالمل مالن و رحمي النفايالا  ا طالحة فيهالا  محتبطمل  ويلمل ُيملها الحيح واملاال، و 
مل أيضار يف األامليمل الت ليديمل للأالاوب األصالليمل  فماالدا  ا صالارمل ياملوا  الكيميائيمل وامللوثا  ال م

 نيملالأالاوب األصالليمل الال أفالحا يف صالفوف كثالل رمالن اآلثالاو الضالاوة رالألالحمل أعلالى  بغل ررال ح ا  و 
، الالالالملش ا يكالالالو  ه وهالالالواال ه وميالالالاه ته أاالالالملياملوجالالالو  يف رال الالالميا  التلالالالو  مفالالالحار مالالالن  و دجيالالالا 

االالحف ردقالالمل مالالدى تالالنثل ذلالالك التلالالو  وا يُ أواضالاليها أو أقاليمهالالا   يفيف الاديالالد مالالن ا الالاا  منأالالسب 
  اينتماالالا  احملليالالمل  ويف  الالاا ر الالب   الالاا    الالا  بالاللة يف وصالالد الألالالحمل يف الاديالالد مالالن تلالالك 

 لنف ها سبيا ا تألاف فاال   نم  س تأ  مل ت تطن الأاوب األصليمل   ثلة،
واضاليها أو أقاليمهالا ألال الدوة ا  تاجيالمل وعلالى وللأاوب األصليمل ا ق يف احملافاالمل علالى البيئالمل  -4٢
 واات  الا  حرتهالا مالن التلالو ها ومائهالا وهوائهالا وتُ ائ  ومن  لمل ذلالك محايالمل االمل(45)مواو ها ويف محايتهاو 

( مالن اعالق  األمال  ٢)٢٩راملوا  ال ميمل  وتوخيار هلملب الغايمل، فإ  الدول ملتممل صالحا مل، روجال  املالا ة 
ا ألالالالول علالالالى مواف الالالمل الأالالالاوب األصالالالليمل ا الالالحة وامل الالالب مل ، راملتحالالالدة رأالالالن    الالالو  الأالالالاوب األصالالالليمل

التنلا منهالالا  رالالأو أقاليمهالالا أو  لالالك الأالالاوبت وامل الالتنلة فيمالالا يتالالالق رتنالالتين املالالوا  ا طالالحة يف أواضالالي
مالالن تلالالك  قيالالام املتضالالحوين وللأالالاوب األصالالليمل ا الالق يف أ  تطالالال  الالالدول راختالالاذ تالالدارل فاالالالمل لضالالما 

  ويالالالالنا ا عالالالالق  (46)اسالالالالتحدا  وتنفيالالالالمل رالالالالحامه لحصالالالالد الألالالالالحمل واحملافاالالالالمل عليهالالالالا واسالالالالتاا راراملالالالالوا  
 فيمالالالا خيالالالاملأالالالاو مل يف عمليالالالا  صالالالنن ال الالالحاو ( حتديالالالدار علالالالى  الالالق الأالالالاوب األصالالالليمل يف ا١8 )املالالالا ة

   هالا وعلالى وقه ، عن  حيق فثلني ختتاوه  تلك الأاوب وف ار  جحاالارا هالي، ن حبامل ائا الٌ مت
 وها  أ  حتافظ على مسس ا  صنن ال حاو ا اصمل ها  أاوب أصليمل وأ  تطوِّ  يف

 األ لقات  
هالالا املهالالاجحو ، رالالا فياألقليالالا  الاحقيالالمل والدينيالالمل وا ثنيالالمل،  تاالالحضت، يف  ثالالل مالالن األ يالالا  -4٣

الأالالحب  يالالابال جا الال  م ،ثالالمل ومواقالالن الالالتنلا مالالن النفايالالا  ا طالالحة  فالألالالناعا  امللوِّ  بالالل طالالح  
 ثاللار مالا تكالو  موجالو ة يف األمالا ن الالٌ ،  من مألا و التاحض  طالح ال الميا  ذلك وال ملامللوث

هالا مالن األمالا ن   مالا مت اسالكا   تماالا  ذا  أقليالمل يف مواقالن ت ت ح فيها أقليا  أ ثح من ال 
وا  و فايالالا  ُسيالالمل أخالالحى  و ثالاللار مالالا تاوالالت تلالالك اينتماالالا  عالالن رالالالحصالالا  و تلوثالالار شالالديدار رثالالمل ملوَّ 

 ا تتاحض له من تلو  راملوا  ال ميمل  ف  الوصول ال سبيا ا تألاف فاال 

__________ 

 (   ١)٢٩اعق  األم  املتحدة رأن    و  الأاوب األصليمل، املا ة  (45)
 (  ٣)٢٩املحجن  ف ه، املا ة  (46)
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 النزاع اليحلقة في أعقاب اليج يعات  
ل الالالد تبالالالني أ  ال الالالوا ني املالالالحا  هالالالا محايالالالمل البيئالالالمل أثنالالالاال  الالالتاع م الالاللح االالالل  افيالالالمل ملنالالالن التلالالالو   -44

            الأالالالالديد واالالالاللب مالالالالن أشالالالالكال التاالالالالحض للمالالالالوا  ا طالالالالحة  فاينتماالالالالا  الالالالالٌ تاالالالاليا يف منالالالالا ق  الالالالتاع 
 لمالن خطالح التاالحض للمالوا  ال الميمل  وفضالقر علالى ذلالك، تثال ة بالل   تح ا ا ا تتال تواجه  وهلأو 

الالالالٌ تاالالالاو جالالالحاال اآلثالالالاو الضالالالاوة لالالالمللك التلالالالو  أو جالالالحاال اافت الالالاو للمالومالالالا   احملليالالالمل اينتماالالالا 
تتالق رتوحي  األسلحمل والتلالو  اآل  مالن ال واعالد الا الكحيمل واالل ذلالك  محاوار م ائاَ  ،الضحوويمل

مالالالن مألالالالا و التلالالالو  املحتبطالالالمل رالنتاعالالالا   ويف الاديالالالد مالالالن ا الالالاا ، تاوالالالت تلالالالك اينتماالالالا  عالالالن 
 ا ا تألاف فاال لنف ها  تنمني سبي

 اع ياد نهج أساسقة - قم 
جيالال  علالالى والالار  اُسالالمل ا هنُ اعتباوهالالها أ  الالاب، راينتمالالن الالالدو  ثقثالالمل هنالاله، يالالح  وصالالفُ    الالد -45
لدول اتباعها تفا يار لآلثاو الضاوة املحتبطمل راملوا  ا طحة الٌ حتتويها املنتوا  وتنأن عن أ أطمل ا

 اف الفئا   اار األعمال التواويمل، خاصمل على أض

 من أساسه أكثر مأموٌن ت يقم   
التاالالحض  الوقايالالمل مالالنتتمثالالا أفضالالا محايالالمل للتمتالالن حب الالو  ا   الالا  مالالن آثالالاو ال الالميا  يف  -46

الوقايالالمل مالالن التاالالحض ا  الالو  يف ا يالالاة ويف الألالالحمل ويف ال الالقممل  هلالالا  فالالالى سالالبيا املثالالال، حتمالالي
ل مالالالن افالالالمل  الالق الضالالحايا يف سالالبيا ا تألالالاف فاالال   يالالمل ويف الكحامالالمل وامل الالاواة، وتالالدوأ صالالاورملَ  دبال

 التاحض   ذلك الضحو الملش ياهح راد سنوا  أو ع و  من
واملماوسالالالا  ا يالالالدة للوقايالالالمل مالالالن التاالالالحض لل الالالميا  ماحوفالالالمل جيالالالدار رالفاالالالا  ففالالالي تحتيالالال   -4٧

"، تتمثا املماوسالمل الفضاللى يف من أساسه أ ثحمنمو  تألمي  "و، أو وضن اخطا د من األوسائا 
وا  رالالسالالتبدال ااالالالتنلا مالالن األخطالالاو رنشالالكاهلا  يلالالي ذلالالك خيالالاوا  التنفيالالف مالالن املنالالا ح مثالالا 

واسالالتندام وسالالائا للحمايالالمل  ،وعمليالالا  املحاقبالالمل ا  اويالالمل ،أقالالا خطالالووة، والضالالوار، اهلندسالاليملوعناصالالح 
  وا رالالالد مالالالن (4٧)هالالالا  امل ال أ وجالالالا  الفااليالالال علالالالىمالالالن أارتالالالداالر  تهالالالا  الالال  فاالي بالالالملر الأنألالالاليمل، محت  

محايالالمل   الالو  ا   الالا   يلالالمل  ووة  يالالاة  رغالالحض ااستااضالالمل عنهالالاالالالتنلا مالالن املالالوا  ا طالالحة أو مالالن 
 فايالالالا  خطالالالحة، والتمكالالني مالالالن امتالالالام أفضالالالا  توليالالدا الالالد مالالالن  الالت يالالالت  املالالوا  والامليالالالا  الألالالالناعيمل، 

تنلا مالالالن املالالالوا  ا طالالالحة ااهتمالالالام رالالالال ليالالالا ة  الالالاه تال اقتألالالالا   ائالالالحش صالالالحي  وس فكالالالن ا ت الالالال
 يف التنفيف من آثاوها على الفئا  الضايفمل أ ثح من الها   ة بل م امهمل   استااضمل عنهاورا

 نهج دورة الحقاة  
بالالالالالالن هنالالالالالاله  ووة ا يالالالالالالاة يف ماا الالالالالالمل اسالالالالالالتنحا  املالالالالالالوا  ال الالالالالالميمل وا تاجهالالالالالالا ينبغالالالالالالي للالالالالالالدول أ  تت   -48

واسالالالتندامها وا ققهالالالا والالالالتنلا منهالالالا  فمالالالن شالالالن  هالالالملا الالالالنهه أ  يي الالالح ا أالالالاال ووارالالال، رالالالني األراالالالا  
األعمالالالال التواويالالالمل علالالالى  الالالول سل الالاللمل ال يمالالالمل  مسس الالالا  ااقتألالالالا يمل وااجتماعيالالالمل والبيئيالالالمل لامليالالالا  

مايالمل الفئالا    تالا  و ا اسالتهقق و الٌ خيل فها ا ملال مي بألمملللحد من الهملا النهه رد من اتباع  او 
 الضايفمل على مدى  ووا   ياة املنتوا ، وهو عنألح أساسي يف ضما  حت يق التنميمل امل تداممل  

__________ 

    /www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchyا اح  (4٧)

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/See%20www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/
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منالته مالن املنتوالا  علالى مالدى الٌ خيل فها ينخمل هنه  ووة ا ياة يف ا  با  اآلثاو الضاوة و  -4٩
شالالح مل مالالا  فالالدووة  يالالاة يف كاملهالالا، فيتوالالاول الرت يالالت الضالاليق علالالى محافالالق وعمليالالا  ا  تالالا   ووة  ياتالاله ر

منته من املنتوا  تبدأ راستنحا  املالوا  ا الام، وتأالتما علالى متطلبالا  ذلالك ااسالتنحا  مالن الطاقالمل  
سالالتندام فالالإ  املالالوا  األوليالالمل والطاقالالمل يأالالكق  جالالتالار ا يتوالالتأ مالالن ا  تالالا  والتابئالالمل والتوليالالن واا ،وهكالالملا

اعالا ة التالدويح يف هنايالمل املطالاف أو اعالا ة ااسالتامال أو ااسالتاا ة أو الالتنلا رألالووة مث من والأليا مل 
 رواسالالطملالتاالالحض لل الالميا   الوقايالالمل مالالنهنائيالالمل  ويف  الالا مح لالالمل مالالن محا الالا  ووة ا يالالاة، هنالالاق امكا يالالمل 

 طالحة يف املنالته، وخفالض حت ني التألمي  وخفض املدخق  مالن املالوا  ا الام، واملالدخق  مالن املالوا  ا
 التنلا منها    تلتمال ميمل و ميمل النفايا  الٌ ت

 النهج العاليي  

 حة رال الالالميا تالالالنثلالالالين مالالالن املا الالالول أ  تتوقالالالن الالالالدول حت يالالالق ا الالالرتام   الالالو  ا   الالالا  امل -5٠
 و  اتبالالالاع هنالالاله عالالالاملي  فاملأالالالا ا الالالالٌ تطح هالالالا املالالالوا  ا طالالالحة ذا  راالالالد  و   اواعماهلالالال تهالالالاومحاي
اذ تضالالاللن فيالالاله سقسالالالا ا مالالالدا  الدوليالالالمل والأالالالح ا  عالالالرب الو نيالالالمل وااسالالالتثماو  -كالالالن ماهلالالاله مي ا

لدوجالالمل أ الاله ا ميكالالن التألالالدش هلالالا رألالالووة فاالالالمل  -األجنالالا و ح الالمل التلالالو  والنفايالالا  عالالرب ا الالدو  
 الُباد الو ين  يفألح نحراتباع هنه  ي

علالى الألالايد الاالاملي رواسالطمل  أالكول  يف ماامهاويف الوقت ا اضح، تُنا  هملب امل نلمل  -5١
مالالن املااهالالدا  الالالٌ تتنالالاول م الالائا راينهالالا أو مالالوا   يميائيالالمل تثالالل ال لالالق، األمالالح الالالملش خيلالالف ثغالالحا   

الال ُ الالربى  فالالق ميا  مالالن أجالالا اعمالالال رالالد مالالن اتبالالاع هنالاله  عالالاملي قالالوش ومتالالني يف ماا الالمل  ووة  يالالاة ال ُّ
   و  ا   ا   

فيمالا يتالالالق رتيالا ة  فالاالة وفااليالمل املااهالدا   ومالن رالالني  وقالد تبالني أ  راالض الاناصالح مهمالمل -5٢
للحالالالد مالالالن أخطالالالاو هالالالملب الاناصالالالح: الامليالالالا  التأالالالاو يمل؛ والتحلالالالي راملحو الالالمل يف وضالالالن أ وا  أقالالالوى 

و؛ وطفالالالتا  محتبطالالالمل رالتوالالالاوة؛ اثالالاللوجالالالو  رديالالالدا  وآا ثباتالالالا  الالميالالالمل يف  الالالا  هالالالوو  ال الالالميا 
سالالتندام أو الالالتنلا منالاله؛ وا أالالاال أفحقالالمل م الالت لمل وحتديالالد آجالالال لمنيالالمل مناسالالبمل لامليالالا  خفالالض اا

 جحاال ت ييما  التكنولوجيا؛ واختاذ ال حاوا   و  توافالق اآلواال؛ وآليالا  اامتثالال لضالما  امل الااللمل؛ 
 ؛ و  ا التكنولوجيا ها خلتدو والها  عمار للبلدا  امل الكافيمل وااستفا ة من املواو  املاليمل

ا تتضالمن   ة  اليار الٌ تتنالاول املالوا  الكيميائيالمل والنفيالا  الُ الميملاملااهدا  املوجو  اا أ  -5٣
تتنالالاول الاديالالد مالالن ا وا الال  املالالمل ووة أعالالقب، األمالالح الالالملش ياحقالالا فااليالالمل و فالالاالة تنفيالالمل تلالالك  ار أ كامالال

عالالدم  فايالالمل يف املااهالالدا   وتتولالالى أهالال  الأالالوااا يف اافت الالاو ال آليالالا  فاالالالمل لضالالما  اامتثالالال و 
يالالالمل وعمليالالالا  ُصالالالنن ال الالالحاو، وهالالالو أمالالالح ياالالالو  الامالالالا علالالالى الألالالالايد الالالالدو   وفيمالالالا يتالالالالق املالالالواو  املال

، قليلالالالمل جالالالدار هالالالي البلالالالدا  الالالالٌ صالالالدقت علالالالى اتفاقيالالالا  منامالالالمل الامالالالا املهنيتالالالنيرال الالالقممل والألالالالحمل 
تلالالك املااهالالدا  رالفاالالا، ى الدوليالالمل األساسالاليمل واالال  أهنالالا صالالاو  راليالالمل  أمالالا البلالالدا  الالالٌ صالالدقت علالال

 مل أو ا يُاما االتتاما  املتضمنمل فيها مناسبرألووة  هاا ينفمل فالكثل منها
وفضالالقر علالالى ذلالالك، ا يالالتال ضالاليق  طالالا  املااهالالدا  ال ائمالالمل ُيأالالكا شالالااقر أساسالاليار مالالن  -54

 يث التألدش رفااليمل و فاالة لتتايد األ لمل على ما ُيأكا يف الواقن ما ة  يميائيالمل تثالل قل الار عامليالار  
ق فا جي  ملا ُيأكا ما ةر  يميائيمل تثل قل ار عامليالار، ضيَ أت تند ال تاحيف  رال  و  فاملااهدا  ال ائممل

أ  تححتالا املالا ة علالى م الافا   باللة رواسالطمل الالحيح  وجالوب يث ا  أشد املاالايل ت ييالدار يتولالى يف 
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ليالمل   تالا  واملاال  لمللك، فإ  ااتفاقا  البيئيمل املتاد ة األ حاف ال ائممل  اليار تالنا علالى ماالايل  و 
مالن آاف عالدة عأالحا ، مالن رالني  نواستندام  موعالمل قليلالمل مالن املالوا  ا طالحة ف ال، ا تتوالاول رضال

 جتالار من ااقتألا ا  الاامليمل وتثل قل ار عامليار  يف يومنا هملااملوا  الٌ أصبحت 
يف  ه نمال يااليا مالنساليما  أشد الناس ضالافار، اب ى و و  وضن ماايل عامليمل قويمل، سي -55

ع ضالالحيمل التاالالحض للُ الالميا   وت تضالالي سقسالالا و قالالماحضالالني رأالالدة  طالالح الو رلالالدا  أقالالا  خالالقر، 
والتدف ا  التواويمل الاامليمل وضن تاحيف خمتلف  ملا يأالكا مالا ة  يميائيالمل تثالل قل الار عامليالار   مدا ا 

 الاألح هملا  عن واقن  ما ت تضي وضن  اام عاملي يُارب  

 سن تشريعات وإنفاذها -داق 
جيالالال  علالالالى الالالالدول أ  تُنأالالالش أُ الالالح عمالالالا تأالالالحيايمل وتنايميالالالمل  مايالالالمل   الالالو  ا   الالالا  مالالالن  -56

 تالنثلا قوا ني ضحوويمل ملنالن الفاذ اا تهاق  تيومل املوا  الكيميائيمل والنفايا  الُ ميمل  وعدم سن أو ا 
يف ال الالالقممل  هيف الألالالالحمل و  الالال هيف ا يالالالاة و  الالالا   الالالا   الالالو  منهالالالا  الالالق حبالضالالالاوة للمالالالوا  ا طالالالحة 

بالالالاع هنالالاله  ووة ا يالالالاة يف وضالالالن أُ الالالح الامالالالا   وا رالالالد مالالالن ات  (48)د يالالالمل هالالالو اخالالالقل رالتتامالالالا  الدولالالالملالب
األعمالالال التواويالالمل األجنبيالالمل املوجالالو ة  ا اوةتلالك  وجيالال  علالالى الالالدول أ  ت الالوم اطالالوا  رامالاب تناالالي  

محايالمل   الو  رالمللك  ملر توخيمتنايمار فااار  ،م حها الحئي ي يف أواضيها اختمل أو الٌ  ،على أواضيها
  (4٩)ا   ا  يف  ول  أخحى

 حقوق اإلنسان بواسطة القوانقن الوطنقة صون  
  الالالو  ا   الالالا  رواسالالالطمل تأالالالحياا  ت الالالنها  مايالالالمل تلالالالك  تألالالالو جيالالال  علالالالى الالالالدول أ   -5٧

ا  و  من اا تهالاق النالاج  عالن  الحوف عمالا  ُُسيالمل، وعالن منتوالا  اسالتهق يمل االل آمنالمل، وعالن 
تنالالالاول   تس الاديالالد مالالن الالالدول   وقالالار  سالالتوويمل وتأالالحياا   وقالالد  الالح  والنفايالالا واات  الالا  التلالالو 

أ الالواع ال محا الالا طالالد ة مالالن  ووة ا يالالاة، و ال مباشالالحةر املالالوا  الُ الالميمل  وتتطالالح  التأالالحياا  ال ائمالالمل 
املتطلبالالا  مالالن املالومالالا  واالالل ذلالالك مالالن ال خمتلفالالمل مالالن املالالوا ، وفئالالا  متنوعالالمل مالالن املنتوالالا ، و 

 رواج  الدولمل أ  توفح ا مايمل ملوا نيها ا وا   ذا  الأللمل 
 لألالو ومن ذلك، يوجد يف  ثل مالن األ يالا  ا فألالام رالني ماالايل ا مايالمل املطلورالمل فاالقر  -58

 تيالا ة  و  ا   الا  ورالني ماالايل ا مايالمل الالٌ وضالاها ال الا و   وهنالاق  اجالمل يف  يالن البلالدا  ل
ميا  التتامالا  الدولالمل يف ميالدا    الو  رال ُّال ال وا ني وال ياسا  املتال مل ا ح  على أ  تحاعي

ض الكحاممل الملش يتاح   وا ، منا   ا   وياهح هملا األمح را ألو  يف  اا  عدم امل اواة 
قالالمل دلالاله الاديالالد مالالن اينموعالالا  الضالالايفمل املالالمل ووة أعالالقب  وتن يالالد الالالدول املفالالحط علالالى املنالالا ح احمل

اة مالالن التاالالحض للمالالوا  ال الالميمل أ ثالالح مالالن رومالالوع ال الالكا  يالالرتق الفئالالا  األضالالاف ضالالحيمل املاا الال
 الها من ال كا   

__________ 

، ١4، التاليالالالق الاالالالام وقالالال  لث افيالالالمل اللونالالالمل املانيالالالمل رالالالا  و  ااقتألالالالا يمل وااجتماعيالالالمل واا االالالح، علالالالى سالالالبيا املثالالالال،  (48)
  ١6  ا اح أيضار  نمل   و  الطفا، التاليق الاام وق  5١الف حة 

   CRC/C/CAN/CO/3-4و CCPR/C/DEU/CO/6ا اح، على سبيا املثال،  (4٩)



A/HRC/36/41 

17 GE.17-12323 

امتثاهلالا لتلالك اينموعالالمل دى رأالكا  ائال  مال  الالينومالن الأالوااا املهمالمل عالد  الالدول الالٌ ت -5٩
ا صالالالوهن الالالدليا علالالالى  مالالالن املااهالالالدا  الاامليالالالمل املتال الالالمل رالالالاملوا  والنفايالالالا  ا طالالالحة الألالالالغلة واملتباينالالالمل

املااهدا  ال ائممل النطا   يتوفح يفلما سبق ال ول أعقب، ا ا   ا  يف ذلك اينال  ومث   و َ 
 املناس  لتربيح مثا ذلك التن يد  

 واإلعياق ال دريجي نكوصعدم الم دأ   
، جي  على الدول أا حتد من  طا  محايمل   الو  ا   الا  نكو روج  مبدأ عدم ال -6٠

   (5٠)وجاييف  ال ال ميا  ما مل يكن مثمل مربو قوش اختاذ تدرل 
التالالالالنثح  ا  الالالالو  مالالالالن وفضالالالالقر علالالالالى ذلالالالالك، جيالالالال  علالالالالى الالالالالدول أ  حت الالالالن راسالالالالتمحاو محايالالالالمل -6١
 وعمليالالالا  ال الالالميا ، روسالالالائا منهالالالا اجبالالالاو مسس الالالا  األعمالالالال التواويالالالمل علالالالى تطالالالويح منتوالالالا ر

املاالالايل ال ا و يالالمل للحمايالالمل "رنسالالحع مالالا ميكالالن  مالالن أ ثالالح  وجيالال  علالالى الالالدول أ  تحفالالنمنمو الالمل وصالالحيمل 
مالالن أجالالا محايالالمل ا الالق يف الألالالحمل،  مالالا جيالال  عليهالالا أ  تتنالالمل " يالالن  (5١)ورالالن رب قالالدو مالالن الفااليالالمل"

  وجيال  علالى الالدول أ  (5٢)التدارل املمكنمل للحد من مادا  وفيا  الحضن ولتيا ة الامالح املتوقالن"
، وأ  تنأح علنار  تالائه الت الدم الالملش القلم حت ي هم ت دال  ت تاحف مدىد ريا ا  تضن أ اممل تول  

ُُيالالالحل والألالالالاورا  الالالالٌ تارتضالالاله  و الالالو  ا عمالالالال تالالالدوجيي ينطبالالالق علالالالى راالالالض مالالالن ا  الالالو  املحتبطالالالمل 
    (5٣)"ذش مانطتوى من  ا االتتام فحن ب ياعتباو  اال فهمه ررال ميا  "ينبغي أا يُ 

 ضيان ا م ثاق وكفالة اإلنفاذ  
ة نثح لالالالالدول أ  تنفالالالالمل التأالالالالحياا  الالالالالٌ يالالالالحا  هالالالالا محايالالالالمل   الالالالو  ا   الالالالا  املتالالالالجيالالالال  علالالالالى ا -6٢

  و ثالاللار مالالا يتطلالال  اامتثالالال وا  فالالاذ الفاالالاا  وجالالو  آليالالا  قويالالمل لضالالما  التاالالاو  (54)رال الالميا 
التناي  والتفتاليا وا مالاوق  و و  امتثالال رالني فاللكوالتن يق رني أعضاال النيارمل الااممل واملو فني امل

ا  الو ،  ذوش متكالنيو  الحصالُد،وا  فالاذ  اامتثالالَ ومالن مث يالدع  التأحين رق مان   حبوا فاذ، يأل
 ا  ار   يناَقاجتاالا  جنائيمل، والتن يق وتنمني املواو  املاليمل،  ما سسن و 

 اليوارد اليالقة وال شرية وال قنقة من أ ل ال نفقذ شدح  
خمألألا   افيمل من امليتا يالمل ومالواو  اما   و  ا   ا  رواسطمل جي  على الدول أ  تُ  -6٣

أخالالالحى  و ثالالاللار مالالالا ياُلالالمل ح اافت الالالاو ال املالالالواو  املاليالالالمل والت نيالالالمل راعتبالالالاوب مالالالن الألالالالاورا  األول الالالالٌ 
رال الالميا   وياالالو  هالالملا يف راالالض منالاله ال تألالالوو خالالا ش  ةح تالالنثتاالالرتض محايالالمل   الالو  ا   الالا  امل

 أو تفو   لفمل اامتناع عن الاما  الدول مفا ب أ   لفمل الاما اما تفو  امكا يارا  لدى
__________ 

ث افيالمل، ؛ والاهالد الالدو  ا الا  رالا  و  ااقتألالا يمل وااجتماعيالمل وال٣٠ا عق  الااملي   و  ا   ا ، املالا ة  (5٠)
واتفاقيالالالمل محايالالالمل   الالالو  ا   الالالا  وا حيالالالا  األساسالالاليمل )ااتفاقيالالالمل األوووريالالالمل  مايالالالمل   الالالو  ا   الالالا (، ؛ 5املالالالا ة 
  5٣و ١٧املا تا  

شالحوط روج  الاهد الدو  ا ا  را  و  ااقتألا يمل وااجتماعيمل والث افيمل، مالن واجال  الالدول حت الني  يالن  (5١)
  (١٢ها )املا ة د منمل واملهنيمل والها وماا تها وا  تو نايمل من األمحاض املالبيئيمل والألناعيمل والوق الناافمل

    ٣، التاليق الاام وق  اللونمل املانيمل را  و  ااقتألا يمل وااجتماعيمل والث افيمل  (5٢)
    6  ا ، التاليق الاام وق  اللونمل املانيمل حب و  ا  (5٣)
    ٩، الف حة ٣، التاليق الاام وق  جتماعيمل والث افيمل اللونمل املانيمل را  و  ااقتألا يمل واا (54)
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علالالى املالالال الاالالام  وقالالد تكالالو   لفالالمل ا خفالالا  يف ا الالد مالالن املالالوا  ا طالالحة و احهالالا راهاالالملر  -64
املبملولالمل ا تأالال النالاس مالن الف الح و  الحال ت الدم ذش  تاالو  ا هالو َ  من شالنهنا أ وعلى األفحا ، و 

نالالافن ااقتألالالا يمل الناشالالئمل عالالن اختالالاذ يف عالالدة  الالاا  أ  امل   وقالالد تبالالني  (55)ماالالن علالالى  وب التنميالالمل
 لفالالمل تنفيالالالمل تلالالالك   تفالالالو رالالالاملوا  ال الالميمل  واات الالا  تالالدارل أشالالالد  مايالالمل الألالالالحمل مالالن آثالالالاو التلالالالو 

يف   ا  الكلفالالالمل  ويف ضالالالوال مبالالالا وا  أخالالاللة، ملالالالت الفائالالالدة مالالالن ا أالالالاال آليالالالا  اسالالالرت (56)التالالالدارل
بمل للألحمل والبيئالمل  وهالملب الطحي المل، م اعدة اهليئا  التنايميمل ا كوميمل على ضما  ا مايمل املناس

التكالاليف النا المل عالن الحصالد والتفتالاليا وتكالاليف ال الدوة الت نيالمل علالى ت يالي  املنالالا ح  سالدا ميكالن 
تناالي  وا فالاذ ضالحوويمل أخالحى  ويف ا الاا  الالٌ تكالو   أش أ أالطملِ  النا المل عالن تكاليفالو مللك 

مسس الالا  األعمالالال  حتميالالامالالن شالالن   إ فيهالالا البالالدائا األ ثالالح أما الالار االالل متالالوفحة أو االالل متا الالمل، فالال
تكاليف الألحمل الاموميمل أ  ي اعد يف حتفيت التنميمل واعتمالا  يف التلو  ع ال  التواويمل الضالامل

 مالوا  توجيهيالمل،  أح رح امه األم  املتحدة للبيئالمل ٢٠١5منتوا  وعمليا  أ ثح أما ار  ويف عام 
الضالالالالحوويمل   اوة املنتوالالالالا  الكيميائيالالالالمل تمويالالالالا األ أالالالالطمل ا  اويالالالالمل لتالالالالدارل  اختالالالالاذلالالالالدع  الالالالالدول يف 

   (5٧)يف أورامل رلدا  وا لك املت ترح  قد جُ مل و يال م

وقالالدم التاالالاو  الالالدو  أيضالالار، املأالالتما علالالى امل الالاعدة املاليالالمل والت نيالالمل مالالن أجالالا م الالاعدة  -65
وا  حة رالالالاملتالالنثالالالدخا يف تطالالويح ال الالدوا  الالالٌ حتتاجهالالا  مايالالمل   الالو  ا   الالا  املتد يالالمل البلالالدا  امل

ال الالالالميمل  وقالالالالد شالالالالوات أ الالالالح ال ياسالالالالا  الدوليالالالالمل رالالالالدووها تامالالالالي  محاعالالالالاة ا اوة املالالالالوا   ئيالالالالملكيمياال
   (58)والنفايا  ال ميمل يف اسرتاتيويا  التنميمل للم اعدة يف ت نل املواو 

 إنشاء مؤسسات فعالة -هاء 
 تدابقرتر ية األدلة إلى   

التمتن حب الالو  رالالاملالالوا  ال الالميمل  ضالالحاواجيالال  علالالى الالالدول أ  تالالرتج  األ لالالمل علالالى امكا يالالمل  -6٧
حة تالنثا   ا  ال تدارل فاالالمل تتنالمل يف الوقالت املناسال  مالن أجالا ا الرتام  الا  الق مالن ا  الو  امل

  فال دوة على محايمل  ق ا   ا  يف ا ياة و  ه يف الألالحمل وعلالى اعمالال ا الق هواعمال تهومحاي
ي ارالا وهينالمل رال الدوة علالى تح المل األ لالمل ال يف ااستفا ة مالن املنالافن النا المل عالن تطالوو الالالوم وتطب

  ومثلمالالا سالالبق ال الالول أعالالقب، جيالال  علالالى الالالدول أ  لتلالالك ا  الالو  قالالوا ني وسياسالالا  تالالوفح ا مايالالمل
__________ 

، ١4، التاليالالالق الاالالالام وقالالال  اللونالالالمل املانيالالالمل رالالالا  و  ااقتألالالالا يمل وااجتماعيالالالمل والث افيالالالمل ا االالالح، علالالالى سالالالبيا املثالالالال، (55)
   ١6  ا اح أيضار  نمل   و  الطفا، التاليق الاام وق  5١ الف حة

 UNEP, Costs of Inaction on the Sound Management of Chemicals، رح الامه األمال  املتحالدة للبيئالمل (56)

-www.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and  متالالالالالالالالالالالالالاح علالالالالالالالالالالالالالى هالالالالالالالالالالالالالملا الالالالالالالالالالالالالالحار،: (2013)

governance/reports-and-publications/costs-inaction-initiative   

 UNEP Guidance on the Development of Legal and Institutional، رح الالامه األمالال  املتحالالدة للبيئالالمل (5٧)

Infrastructures and Measures for Recovering Costs of National Administration for Sound 

Management of Chemicals,  :،متالالالاح علالالالى هالالالملا الالالالحارwww.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-

do/policy-and-governance/reports-and-publications/lira-guidance  
 the Strategic Approach to International Chemicals Management, in particular the overallمالثقر،  (58)

orientation and guidance for achieving the 2020 goal of sound management of chemicals 

(SAICM/ICCM.4/6)  

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and-governance/reports-and-publications/costs-inaction-initiative
file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and-governance/reports-and-publications/costs-inaction-initiative
file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and-governance/reports-and-publications/costs-inaction-initiative
file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and-governance/reports-and-publications/lira-guidance
file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and-governance/reports-and-publications/lira-guidance
file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/policy-and-governance/reports-and-publications/lira-guidance
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حتالالحل ت الالدمار سالالحياار يف اعمالالال ا الالق يف ا يالالاة وا الالق يف الألالالحمل، راختاذهالالا  يالالن التالالدارل املمكنالالمل 
  مايمل تلك ا  و   

نالالالالت فيهالالالالا الالالالٌ تثبالالالالت وجالالالالو  املنالالالا ح واآلثالالالالاو، هنالالالالاق  الالالاا  مك   اا أ الالاله واالالالال  األ لالالالالمل -68
ا اصالالالمل مالالالن ااسالالالتفا ة مالالالن  الالالاا  عالالالدم الي الالالني  الالالالٌ اختالالالملرا راالالالض الالالالدول املألالالالا َ  ا جالالالحاالا ُ 

املنالا ح  وقالد أ ى ذلالك ال  الاا  تالنخل شالديد  ا د مالنالالمي  نساس لتنخل الاما على 
جالالالو  األخطالالالاو واملنالالالا ح ال تالالالدارل ضالالالحوويمل  مايالالالمل راضالالالها  ام ع الالالو ار يف تح الالالمل األ لالالالمل علالالالى و 

  ويف هالالملا اسالالتغقل سالاليال لاالالدم (5٩)الامالالال واأل فالالال واالالله  مالالن الفئالالا  األشالالد عحضالالمل للنطالالح
  وقالد اعتمالد  ار أرالدو  ساليكو   ائمالار الي ني الالمي من قبا املألا  ا اصمل  فادم الي الني الالمالي 

ذ تالدارل علالى الالحا  مالن  الاا  عالدم الي الني عدة  ول مبدأ اا تياط للم الاعدة يف ضالما  اختالا
حة تالنث  ومبدأ اا تياط أساسي رالن بمل لإلعمال التدوجيي للاديالد مالن   الو  ا   الا  امل(6٠)تلك

 راملوا  والنفايا  ا طحة  

  اع نهج تشارك فقه الحكومة برم هاات    
الاديالد مالن ا  اوا  يف  مأاو ملَ  ائمار محايمل   و  ا   ا  من آثاو ال ميا   تطل  ت -6٩

ا كوما  الو نيمل  وي تلتم هملا األمالح تن الي ار وتااو الار رالني الالولاوا  امل السولمل عالن البيئالمل والألالحمل 
والاما والطاقمل واألامليمل والتواعمل وااقتألا  والتواوة والادل والها  وجيال  علالى الالدول أ  تتبالن 

ضالمن ا الرتام  يالن مالمل رحمتهالا  الت يُ هنوار يف التألدش  طح التاحض لل الميا  تأالاوق فياله ا كو 
 حة رمللك ومحايتها واعماهلا رألووة فاالمل  تنثا   ا  امل   و َ املانيمل  الولاوا  والو اا 

 هوا يالالالالتال ذلالالالالك التن الالالاليق والتاالالالالاو  يأالالالالكا صالالالالاورمل  الالالالربى يف  يالالالالن الالالالالدول،  يالالالالث ا الالالال -٧٠
ل مالالن األ يالالا ، يف  ثالال  افيالالملولاوا  الألالالحمل والامالالا والاالالدل علالالى ا ألالالو   تكالالو  مأالالاو مل  ا
ن الو الاا  والالولاوا  الالٌ ا متلالك مالا يكفالي مالن مالاأل أطمل ذا  الأللمل على عالد   بالل  ولعوتت

را فيهالا  ،اخنحاط ال لطا  امل سولمل حتديدار عن   و  ا   ا  قلمل املواو   ومن الأوااا الكربى
 مأكلمل التاحض لل ميا    ماا مل ملسس ا  الو نيمل   و  ا   ا ، يفا

 من  حدوث تضارب الي الح  

ت ييما  املنا ح واألخطاو الالٌ ي التلتمها ضالما    ي محشحتتا  الدول ال مالوما    -٧١
تُامالالا ا الالق يف سالالبيا ا تألالالاف فاالالال  ويف ي اختالالاذ تالالدارل محايالالمل قبالالا أ  تاهالالح اآلثالالاو الضالالاوة، و الال

عليهالالا  وجيالال  علالالى تمالالد املالومالالا  الالالٌ ميكالالن للالالدول أ  تا يالالن ح ن تالالوفُّ رالالد مالالهالالملا الأالالن ، ا 
 ن األ لمل وصنن ال حاو  ت حتمي   و  ا   ا  من اا تهاق عمليٌ الدول أ  تكفا سقممل 
 ر ب  آثاو الُ ميا  

مل ومألالالالالداقيمل املسس الالالالا  الالالالالٌ تاتمالالالالد عليهالالالالا الالالالالدول يف  تاهالالالالوي الالالالوض تضالالالالاوب املألالالالالا   -٧٢
ضاورا  املألا  تلك قالد ا مايمل من ا تها ا    و  ا   ا  النا مل عن موا  خطحة، را ا  ت

 استمحاو تلك اا تها ا   من  دو  ا تها ا    و  ا   ا  و من ن أ يا ار مُتك  
__________ 

 Jennifer Sass and Daniel Rosenberg, The Delay Game: How the Chemical Industryعلى سالبيا املثالال، ا اح  (5٩)

Ducks Regulation of the Most Toxic Substances (Natural Resources Defense Council, 2011)  
    ١٩١، ومااهدة لأبو مل، املا ة ١5ا اح، على سبيا املثال، اعق  ويو رأن  البيئمل والتنميمل، املبدأ  (6٠)
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 راالد  الدوثها أ  متنالن تضالاورا  املألالا لالين ف ال، ج  الدول واهليئالا  الدوليالمل من واو  -٧٣
ا اصالالالمل   فالالالالى سالالبيا املثالالالال، ويف اسالالالتماوا  التألالالالحيح راملألالالالا  أ  متنالالالن  هووهالالالايف الواقالالن وامنالالالا 

ت  لالتضالاورا  مألالا  " الاهحة" و"فكنالمل"  وقالد وجو  رباال، ُتأل مناممل الألحمل الاامليمل ال را 
أقألى قدو فكن مالن الأالفافيمل  على أمهيمل تنمنيِ  روضوحا داا  الٌ  دثت يف اآلو مل األخلة 

  ملأو املمكن ةاملألا  الااهح  ا يف ت ديحا  تضاور
مل املالومالالالا  الالالالٌ تاتمالالالد عليهالالالا ا كومالالالا   ومالالالن رتاتالالالار ال صالالالحا  يحقالالالى الن الالالد وجيالالال  أ -٧4

، ملقطالاع الألالناعمو هلالا على  واسالا   يملالتنايم األجهتةالأوااا الٌ أُثل  يف هملا اينال اعتما  
ليهالالالا اد  الالالتنالدواسالالالا  الالالالٌ ت ا ا الالالملو  ،الت ييمالالالا اجالالالحاال واقألالالالاال اهليئالالالا  الالميالالالمل امل الالالت لمل مالالالن 

  وينبغالي للالدول أ  تضالن أ امالمل للحالد مالن شالوااا رال الحيمل تنتاجاراالتوصا ال اسيف ال لطا  
 مل املالوما  ومألداقيمل ما يُتنمل من قحاوا  صحعموم الناس رأن  

وتاهح أيضار رأكا  ثارت شوااا ر  تضاورا  املألا  رني ال طاع ا الا  واألفالحا  يف  -٧5
ملوا  ا طحة الٌ يتاحض هلالا النالاس  راستاحاض مدى أما  استندام انياملكلفرني األجهتة الااممل و 

املانيالالمل  الألالناعملامل الالسولني" يف رالني  "تنالالاوب علالى املناصالال رأالكا  منالتا  و ثالاللار مالا ُيق الالظ ر لالق  
  (6١)مليا كوميف األجهتة التنايميمل و  رالتناي 

 تيكقن الناس من اليطال ة بحقو هم والدفاع عنها -واو 
لتتامالالالالالا  يف ميالالالالالدا    الالالالالو  ا   الالالالالا  وحت يالالالالالق هالالالالالدف التنميالالالالالمل ا الالالالالت يت الالالالالن الوفالالالالالاال را -٧6

الالفا  الالو    ذوشاشالالحاق  ا رالالد مالالنامل الالتداممل،  ن النالالاس والأالالاوب مالالن يوالال  علالالى الالالدول أ  متك 
و ، وا سالاليما الفئالالا  األشالالد عحضالالمل ذوش ا  الال متكالالني يالالث ا  املطالبالالمل حب وقهالالا والالالدفاع عنهالالا  

فالالالالاال رالتتامارالالالا روجالالال  قالالالا و    الالالالو  الالالالدول يف الو ي الالالاعد  للنطالالالح، مالالالن الالالالدفاع عالالالالن   الالالوقه 
 مبا   امل االلمل والدمي حا يمل وسيا ة ال ا و  صو  ا   ا  ويف 

ا  الالالو  علالالالى فاوسالالمل   الالالوقه  والالالالدفاع عنهالالالا أمالالح أساسالالالي رالن الالالبمل للتمتالالالن  ذوشوقالالدوة  -٧٧
 رالبيئالالالالمل، مالالالالن قبيالالالالا ملحب الالالالو  ا   الالالالا  وي الالالالن يف صالالالالمي  ااتفاقالالالالا  ال ائمالالالالمل علالالالالى ا  الالالالو  املتال الالالال

فاقيالالمل ا اصالالمل رإتا الالمل فالالح  ا ألالالول علالالى املالومالالا  عالالن البيئالالمل ومأالالاو مل ا مهالالوو يف اختالالاذ اات
ه ا رالد (   مالا أ الس)اتفاقيالمل آوهالو ال حاوا  رأالنهنا واا تكالام ال ال ضالاال يف امل الائا املتال المل هالا 

 ذوشتمكالني لضما  التمتن رالا  و  األساساليمل يف  حيالمل التابالل والتومالن وتكالوين ا مايالا   من
ا  الالالو  مالالالن محايالالالمل أ ف الالاله  وُأسالالالحه  و الالالتماه  مالالالن ا تها الالالا    الالالو  ا   الالالا  املحتبطالالالمل رالالالاملوا  

 ميمل والنفايا  ال ُّ  واات ا  الكيميائيمل ال ميمل ورالتلو 
وهناق ألمالمل تواجاله املالدافاني عالن   الو  ا   الا  البيئيالمل حتاالى رالاعرتاف واسالن  فالاديالد مالن  -٧8

الالاليف أولئالالالك األشالالالنا  يالالالدافاو  عالالالن   الالالو    ن الألالالالناعا  النا الالالمل عالالالميمل  سالالاليا  رديالالالدا  رالالالاملوا  ال ُّ
ااستنحاجيمل أو التلو  الألناعي  وقد  د  امل الحو ا الا  املاالين حبالالمل املالدافاني عالن   الو  ا   الا  

فاوسالالا  جيالالدة يف محايالالمل املالالدافاني عالالن يف وضالالن مبالالا   ينبغالالي ااوتكالالال عليهالالا وعالالحض رإجيالالال سالالبامل 
  (6٢) اعد يف متكني املدافاني من ماحفمل   وقه  واملطالبمل ها  و  ا   ا ، من شنهنا أ  ت

__________ 

  8٧، الف حة A/HRC/34/48ا اح، على سبيا املثال،  (6١)
(6٢) A/HRC/31/55  



A/HRC/36/41 

21 GE.17-12323 

عالن الضالحايا ويف   الح  وي اعد املالدافاو  عالن   الو  ا   الا  يف ضالما  الادالالمل  يارالملر  -٧٩
أمنالالاط ا فالالق  مالالن الا الالاب، فالالا ي الالاعد يف منالالن  الالدو  ا تها الالا  يف امل الالت با  والالمالالاال هالال  

محالالالاة   الالالو  ا   الالالا  مالالالن اا تها الالالا  املحتبطالالالمل مالالالدافاو  عالالالن   الالالو  ا   الالالا   فهالالال  يف  لياالالالمل 
ألالحمل ضالح رامللوثالا  الالٌ توا تهالاالر ررالااف  مالن املالوا  ا طالحة املنتلفالمل، ارتالداالر مالن االالا  الدفيئالمل 

علماال عن خمالفالا ، فكأالفوا عالن أخطالاو املالوا  ا طالحة أمالقر يف منالن  رل  األ فال ووفاهه   وقد 
  دو  ا تها ا  يف امل ت با  

و  آثالاو املالوا  ا طالحة علالى صالحمل بي نعلى الالماال الملين يُ  ىاتديومنا هملا،  ثلار ما يُ ويف  -8٠
ساالة ال ُسُبا اسرتلاقه  عن  حيق قطن التمويا عنه  أو ا رف دا   تهديدفيتاحضو  للا   ا  

ا  و نهنالا و   علالى رالالملل متيالد مالالن ا هالو  لتوضالاليح عتالالداالُساالته   ويف راالض ا الالاا ، تبالدو  اا
 صحمل األ فال على أكله راض املوا  الكيميائيمل يطح الملش ا 

 األعياق ال جارية مؤسسات مسؤولقات -ثالثا   

حة تالالالالنثاألعمالالالالال التواويالالالالمل م الالالالسوليمل ا الالالالرتام   الالالالو  ا   الالالالا  املمسس الالالالا  ت الالالالن علالالالالى عالالالالاتق  -8١
الاٌل ختألالالها ورنتوارالا وسياسالالارا واجحاالارالا وعققارالالا التواويالمل، رالالا يف  مالالدا رن أالطتها، ور قسالا ا 

تحمالا ق الطار مالن امل الالسوليمل  تاألعمالال التواويالالمل   الا مسس الالمل مالن مسس الا كالا   تذلالك اسالتثماوارا  ف
األعمال التواويمل، فحا ى أو  تمامل، يف الاديد من ال طاعا   مسس ا  ميمل الٌ ختلفها ُّ فالبألممل ال
هالملب اآلثالاو مالن املتوقالن أ  تتاالا   سيما للفئالا  الضالايفمل  و   ا تها ا    و  ا   ا ، واتس ش ال
مل، فالا ساليمنن الالدول مالن اختالاذ يالتوقاا  ا اليمل رتيا ة ا  تا  واستندام املوا  الكيميائيالمل ال الم رتاا  
   ملسس ا تلك ا مل  مايمل   و  ا   ا  رأكا أفضا من التهديدا  الٌ تأكلهاصاومتدارل 
ملب امل الالالسوليمل يف  الالالال املالالالوا  الكيميائيالالالمل ال الالالميمل والتلالالالو  األساسالالاليمل املكو الالالمل هلالالالاناصالالالح المالالالن و  -8٢

ألعمالالال سس الالا  ارالالملل الانايالالمل الواجبالالمل فيمالالا يتالالالق حب الالو  ا   الالا   فالالق رالالد مل مبالالدأُ  والنفايالالا  ال الالميمل
تنتوهالالا وت الالتندمها وتطل هالالا التواويالالمل أ  تامالالا ربالالدأ رالالملل الانايالالمل الواجبالالمل فيمالالا خيالالا ال الالميا  الالاٌل 

 ووة  ياة منتوارالا وعققتهالا التواويالمل  وهنالاق   يلملوختتهنا وتتنلا منها يف ا او أ أطتها، و مللك 
يف و     مالن رألالمتها ال الميمل أو حتالاول جاهالدة ا الرتام   الو  ا   الا أمثلمل جيدة علالى شالح ا   الد  

لالحر، رالني   الو  ا   الا  وا الد مالن األعمالال التواويالمل ل مسس ا   اخامن  ا هو  املبملولمل ني أ  
    مسس ا  ت وم رمللك فاقر وعدُ ها يف تتايداا أ  هناق ، ال ميا  طدو ة

 تحديد اثثار وتقققيها -ألف 
الواقاالمل الضاوة حب و  ا   الا  ألعمال التواويمل أ  حتد  وت ي  اآلثاو سس ا  اينبغي مل -8٣

  وينبغالي (6٣)أ أالطتها أو  تيوالمل لاققارالا التواويالملواملمكنمل الٌ قد تكو  ضالامل فيها اما ر ب  
 مالالالدا هلالالالا أ  حتالالالد  اآلثالالالاو الواقاالالالمل واملمكنالالالمل الالالالٌ تالالالنو  عالالالن منتوارالالالا، رالالالا يف ذلالالالك سقسالالالا ا 

سقسا الاحض و ووة  ياة املنتوالا  لتحديالد  نبُّ ترد من اتا مل ت وال يممل،  يلمل  ووة  يارا  وا
 الامال واينتماا  لل ميا    ا تها ا    و  ا   ا  املحتبطمل رتاحض

__________ 

 من املبا   التوجيهيمل املتال مل راألعمال التواويمل و  و  ا   ا    ١8ا اح املبدأ  (6٣)
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  ح  الالأ ثالالح مالالن   الالوم رالالا هالالواألعمالالال التواويالالمل أ  ت مسس الالا  ويتطلالال  هالالملا األمالالح مالالن -84
قطاعالا  صالناعيمل  ال الحياا  يف تطالووالو  توسالنُ ق ينفك الاامتثال للتأحياا  واأل اممل ال ائممل  ف

يف  نتوالا  وعمليالا  جديالدةم رالغمل األمهيمل، مثا الألالناعا  ااسالتنحاجيمل والكيميائيالمل، وارتكالاوُ 
التأالالحياا  ال ائمالالمل  فالتأالالحياا  متنلفالالمل ركثالالل عالالن و الال  املحا الالا األ م مالالن الألالالناعمل، يتوالالاول 

 وقالد أوهالق التوسالنُ   ثبت وجو  خما ح وأخطاو وآثالاو محتبطالمل رالاملوا  والنفايالا  ا طالحةاأل لمل الٌ تُ 
 يالالالملالتنايم جهالالالتةَ األمل الالالالدخا يالالال تدلألالالالناعتني ااسالالالتنحاجيمل والكيميائيالالالمل يف البلالالالدا  امليف اال الالالحين 

 ولا  من امكا يا   دو  آثاو   ك  الحشيدثغحا  يف ا  ذلك أن فنا كوميمل، 

 من  و وع اثثار وتخفقفها -باء 
عالن املالوا  ا طالحة  آثالاو    أالوالاألعمال التواويمل أ  ت الاى ال منالن  مسس ا  جي  على -85

تلالالالك اآلثالالالاو هالالالو الالالالتنلا مالالالن املالالالوا  ا طالالالحة  التمتن حب الالالو  ا   الالالا   وأفضالالالا سالالالبيا ملنالالالنرالالالتضالالح 
اسالتندامها أو ا ققهالا  وأتألالنياها  وأا تاجهالا  وأوهالي مالوا  يالت  اسالتنحاجها  ااستااضمل عنهاو 

 األعمال التواويمل  مسس ا  أو التنلا منها يف ا او أ أطمل 
 ا  االل متا المل، ينبغالي للأالح  ااستااضمل عنهاوعندما تكو  وسيلمل التنلا من ال ميا  و  -86

  أ  وينبغالي مالا ت التطينرنقألالى  ا لوثالا ق  املمن أ  ختفف من التاحض للموا  الكيميائيمل ال ميمل و 
ن املنالالا ح  ويف ا الالاا  الالاٌل يالالالمالالن   واينتماالالا  واالالله  فالالن قالالد يتضالالحوو  و امل الالتهلك خُيالالرب رالالمللك

، ماا الالملر   ريئالالي يتطلالال ات الالا خطالالاو يف املنتوالالا  أو عالالن  تالالائه األ ختالالافيهالالا عالالن مالومالالا  جديالالدة 
ختفيفهالا رنسالحع مالا ميكالن،  الت عالن منن وقالوع اآلثالاو و  عن ألعمال التواويمل م سولملكو  مسس ا  ات
 ألدو الدولمل أوامح رمللك  مل تُ  لو

 بقان الجهود الي ذولة من أ ل ال  دي لآلثار على حقوق اإلنسان - قم 
ت الالتندم مالالوا  خطالالحة األعمالالال التواويالالمل، رالالا فيهالالا تلالالك الالالٌ مسس الالا  ت الالن علالالى عالالاتق  -8٧

ا مهالوو راملنالا ح الناشالئمل عالن أ أالطتها  ملمالام السوليمل اعالقم ع ،وتنتوها وتطل ها وتالتنلا منهالا
الا تكالو  ضالالامل فيهالا وماا تهالا على   و  ا   ا  اآلثاووركيفيمل ختفيف   ا الت أسالواال  الٌ ور 

   (64)كنملواقامل أو ف ار آثاو 
األعمال التواويمل الٌ مسس ا  وااصمل  ،األعمال التواويملمسس ا  وت ن على عاتق  -88
عالالالن ا رالالالقن عالالالن املالومالالالا  مالالالن أجالالالا حتديالالالد  م الالالسوليمل مأالالالرت مل ،ةخطالالالح   وت الالالتندم مالالالوا  تالالالوو  

  وينبغالالالالي أ  تتحمالالالالا الأالالالالح ا  علالالالالى  الالالالول ال ل الالالاللمل التواويالالالالمل (65)املنالالالالا ح ومنالالالالن وقالالالالوع الضالالالالحو
ٌ ااسالتندام والتاالالحض، الالالامل السوليمل عالالن ت الالدمي املالومالا ، مالالن قبيالالا املالومالا  املتال الالمل رالالا طح و 

   (66)ضحوويمل لت يي  املنا ح الٌ تأكلها تلك املوا  على   و  ا   ا تكو  

__________ 

    من املبا   التوجيهيمل املتال مل راألعمال التواويمل و  و  ا   ا  ٢١ا اح املبدأ  (64)
 ( ملناممل الاما الدوليمل  ١٧٠)وق   ١٩٩٠ا اح، على سبيا املثال، اتفاقيمل املوا  الكيميائيمل،  (65)
(66) AmericanChemistry10principlesformodernizing(2009)”TSCA“,Council  
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  األهيقة ةلغا القطاعات ال -داق 

 تولقد الكهرباء  طاعال ناعة ا س خرا قة و   
  (6٧)و علالى   الالو  ا   الالا اثالالاآل رالالاع  ويالا يفللألالناعا  ااسالالتنحاجيمل  الا  وا يالالتال  -8٩

النفايا  النا مل عن ذلك، واملالوا  خملفا  الت طل والليتأا  والها من ا  امل تنحجمل و فاملنتو
واملنتوالا  الثا ويالمل   تالا  الطاقالمل ميكالن أ  تكالو   ياهالا خطالحة وأ  تنأالن  ملاا الاملامل تندممل يف 

عنهالالا ا تها الالا    الالو  ا   الالا   فالاديالالد مالالن قطاعالالا  األعمالالال التواويالالمل املالالمل ووة أ  الالاب متلالالك 
محاعارالالالا   الالالو  دى اهتمامالالالار  قي الالالار رالالال  الالالتدعيسقسالالالا امالالالدا  واسالالالتثماوا  وعققالالالا  أخالالالحى ت

ا الالت سقسالالالا امالالدا ها ذا  عققالالمل را تها الالالا    الالو  ا   الالالا  يف ا   الالا  يف حتديالالد مالالالا اذا  
 الألناعا  ااستنحاجيمل  

 ال ناعة الكقيقائقة  
مل والهالالا مالالن املنتوالالا   تحضالالحا  الألالاليدا يمألالالا ن املالالوا  الكيميائيالالمل واملبيالالدا  ا أالالحيمل وامل -٩٠

أو عالن  الحوف الامالا ، اعن ا تها ا    و  ا   ا  الناشئمل عن ُسيا  منتوارال ملالكيميائيمل م سول
  وجيالال  اه عالالن منتوارالالوالنفايالالا  الالاٌل ا رالالد أ  تنالالتُ واات الالا  ، أو عالالن التلالالو  ااالالل اآلمنالالمل يف محاف هالال

 الالالالدو  ا تهالالالالاق ع الالالال  ريالالالالن مالالالالوا   يميائيالالالالمل امكا يالالالالمل  الالالالو  ا   الالالالا   أ  تالالالالدمه يف املحاعالالالالاة الواجبالالالالمل 
والاالحوف الاٌل تكالو  سالائدة يف  ومبيدا   أحيمل ُسيمل، ال جا ال  املالوا  ا الام امل التندممل يف ا تاجهالا

محافق تألنياها  وت ن على املألا ن م سوليمل رملل ا هو  راستمحاو من أجا حتديالد األخطالاو واملنالا ح 
 أ ثح  منمو مل ردائا  حمن آثاو، روسائا منها تطوي هنن ما ختلفوملالكيميائيمل  ااملحتبطمل رنتوار

 والزراعة يةغذاأل  
أعالالقب، هنالالاق مسس الالا  أعمالالال  ٌ  وقأالالتيالالدا  ا أالالحيمل الالالاملب صالالا ايرا ضالالافمل ال  -٩١

 تندم فيها تلك املوا  ا طحة  فالى تُ  الٌ ماويمل ضالامل يف سل لمل قيممل الغملاال وا  تا  التواعي
مل ا طالح يال م ئيملكيمياموا  السبيا املثال، ت ول اليو ي يف ا  "من املحجح أ  يكو  التاحض لل

  (68)مق  ا الامق  واملحضالاا  يف قطالاع صالناعمل ليالت الننيالا"الو يالد األ الرب علالى صالحمل الاالا
 الالالتندم فيهالالالا ليالالالت الننيالالالا مالالالن  يالالالن يُ املنتوالالالا  الالالالٌ  يف املائالالالمل ت حيبالالالار   الالالبملُ  5٠ فت الالالدَّو رنحالالالو

مالالن الأالالح ا  املنتوالالمل للمالالوا  ااسالالتهق يمل  ةر  ار  بالالل اعالالدأأش أ   ؛املنتوالالا  ااسالالتهق يمل يف الاالالامل
 ال الن تلالو ُ  بالاو الأوااا ا طلة األخحى رالن بمل لأل فالال والن الاال و   ومن (6٩)األمح ضالامل يف

الالالالمل الغارالالا  واألواضالالي الناشالالش عالالن  حهه  فالالاألمحاض املحتبطالالمل رالالالحَّههالالالتكالالو  ماالاله اهلالالواال الالالملش ي
ال حيبالمل مالن تلالك املالتاوع،  احملليالمل لتحا متاوع الننيا طلها ا تضح ف ، رالامال واينتماا  ا ث يمل
  الغارالالا  واسالالتندام ا الالح ا أ    تكالالو  هلالالا تالالنثلا  عالالارحة للحالالدو   وعلالالى الالالحا  مالالنميكالالن أ رالالا

 ا املماوسالت ا تالتال هاتالا راض املبيدا  ا أحيمل ال مأحوعني، فإ  اامتثالال وا  فالاذ ضالايف و 

__________ 

  A/HRC/21/48ا اح  (6٧)
(68) UNICEF,Palmoilandchildreninمتاح على هملا الحار،:  7.p,(2016)”Indonesia“

www.unicef.org/indonesia/Palm_Oil_and_Children_in_Indonesia.pdf   
    www.unicef.org/csr/palm-oil.htmlا اح  (6٩)

http://www.unicef.org/indonesia/Palm_Oil_and_Children_in_Indonesia.pdf
http://www.unicef.org/indonesia/Palm_Oil_and_Children_in_Indonesia.pdf
http://www.unicef.org/csr/palm-oil.html
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  ومن رني األامليمل وال طاعا  التواعيمل الٌ تل ى صاورا  يف منن  الدو  ا تها الا  تا متواصل
 وال طن والتب   والكا او   ا تا  ال هوة   و  ا   ا

  طاع ال  نق  والين جات ا س هالكقة   
مالالالن  ملمتنوعالالاليف  موعالالالمل تألالالالنين و مكو الالالا  ال الالالتندم يف قطالالالاع ا تالالالتال املالالالوا  ا طالالالحة تُ  -٩٢

  الالالو  الامالالالال واينتماالالالا  احملليالالالمل وامل الالالتهلكني، ال جا الالال  يف ح سثاملنتوالالالا  ااسالالالتهق يمل، فتالالال
 راد ااستهقق   اضو  لنفايار  و  من قد يتاح 

   ا  محتبطمل راملوا  الكيميائيمل ال الميمل يف ا و   وقد أثل  شوااا رأن  ا تها ا   -٩٣
ا سالاليا  قطالالاع ا لكرتو يالالا  والن الاليه وا لالالد واالاللب مالالن األلب الالمل  وقالالد  الالد  البالالا ثو   موعالالمل 

 ا م تحضالح لكيميائيالمل ال الميمل يف من التنثلا  الضاوة رالألحمل املحتبطمل راستندام املوا  ا حُتألى
التوميالالالالا ومنتوالالالالا  الانايالالالالمل الأنألالالالاليمل، ومنتوالالالالا  التنايالالالالف، وم الالالالا يق الغ الالالاليا والهالالالالا مالالالالن 

 املنتوا  ااستهق يمل املنتليمل  

  ط  ال ق  بال جزئة  
 والر  قبالالالا ا  تالالالا   يه  رالالالاالتتام حب الالالو  ا   الالالا   رالتوتئالالالمل أ  يطالالالالبوا مالالالووِّ و البالالالائا ي الالالتطين -٩4

ا تمالالال أ  ياالالاو اينتمالالن احمللالالي أو امل الالتهلك أو الاامالالا مالالن ا تها الالا  ر الالب  مالالوا  خطالالحة محتبطالالمل 
املاالالايل الالاٌل تضالالاها ال الالوا ني  تفالالو  راالالض البالالائاني رالتوتئالالملماالالايل راملنتوالالا  الالاٌل يبياوهنالالا  والواقالالن أ  

ى منتوالالا  خاليالالمل مالالن املالالوا  طلبالالا  مالالن امل الالتهلكني را ألالالول علالالل مالالنه  الو نيالالمل والدوليالالمل، اسالالتوارملر 
خالالق   فالالالى سالالبيا املثالالال،  االالح األاألعمالالال التواويالالمل ربالالا   مسس الالا  الكيميائيالالمل ال الالميمل ورالالالتتام 

 منتوار  على راض املوا  الكيميائيمل املثلة لل لق   ا تواالالبائاو  رالتوتئمل 

 القطاع اليالي  
حتفيالت الأالح ا  لتيالا ة  اللطمل ال لتالنمني،شالح ا  ااسالتثماو وا هميلك ال طاع املا ، را فيال -٩5

ه ميكالن يالمل  اا أ الُسُ الٌ ُت تندم فيها موا  على ا رتام   و  ا   ا  رالتحول عن املماوسا  
أ  تي الح ا تها الا    الو  ا   الا   فالالى سالبيا املثالال،  أيضالار قستثماوا  وروليألالا  التالنمني ل

يف ليالا ة اسالتندام التئبالق يف عمليالا   قالد سالاه طل  علالى ااسالتثماوا  يف الالمله  يُات د أ  ال
مألدو  استنحا  المله  أ ربُ      ال ياسا  فإ ، و الضي مل النطا استنحا  المله  ا حفيمل و 

ل يمل منمل الوا ة وآثالاو أخالحى علالى يف عيوب خِ  ال ب ُ هو و  (٧٠)ا بااثا  التئبق يف البيئمل الاامليمل
، مبالالالا وا  التاالالالدين  وينبغالالالي أ  تالالالحرِ  الالالالٌ حتالالالرتفاحملليالالالمل الألالالالحمل يف صالالالفوف أ فالالالال اينتماالالالا  

املوا  الكيميائيالمل ال الالميمل املتال المل رالااسالتثماو امل السول رالني ماالايل ا الرتام   الو  ا   الا  واملاالايل 
   ال ياسا من  ذلك ورالتلو  وال

__________ 

 UNEP, Global Mercury Assessment 2013: Sources, Emissions, Releases، رح امه األم  املتحالدة للبيئالمل (٧٠)

and Environmental Transport   
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 الوصوق إلى العدالة وس ل ا ن  اف -رابعا   

سالالالاليا ة ال الالالالا و  وهالالالالو وسالالالاليلمل الوصالالالالول ال الادالالالالالمل مالالالالن الاناصالالالالح الالالالالٌ ا االالالالن عنهالالالالا يف  -٩6
 ، تاالو  هلالاملطالبالمل فاالقر راينموعالمل الكاملالمل مالن ا  الو  الالٌ  ا ها ضحايا ال الميواسطتي تطين ر

االتتامالالا  حب الالو  ا   الالا  يف تألالالاَ   رالالا فيهالالا الوصالالول ال سالالبيا ا تألالالاف فاالالال  وجيالال  أ  
  (٧١)ق تلالك االتتامالا ا تهالا يُلوالن اليهالا يف  الال با ا تألاف مناسالبمل وفاالالمل رميدا  ال ميا  

وي الالاعد وجالالو   االالام عدالالالمل وا تألالالاف فاالالال يف منالالن  الالدو  ا تها الالا  يف امل الالت با ويضالالمن أ  
األعمالالالال التواويالالالمل سالالاللو ار م الالالسوار  وجيالالال  علالالالى الالالالدول أ  تضالالالمن لضالالالحايا  مسس الالالا   ا  تهالالالا

   (٧٢)ال ميا  الوصول ال الادالمل وسبا اا تألاف الفاالمل

 ةفعالالن  اف  س ل ا -ألف 
من رني سبا اا تألاف الفاالمل من اا تها ا  الٌ ينا عليها قا و    و  ا   الا   -٩٧

 ق الضحايا يف ا ألول على املالوما  املفيدة املتال مل راا تها الا  وا ألالول علالى جالرب فاالال 
، والتاالالويض، واعالالا ة ا الالق   وقالالد يكالالو  مالالن أشالالكال ا الالرب اعالالا ة(٧٣)وفالالووش عالالن الضالالحو ا اصالالا

غيالل ال الوا ني واملماوسالا  ذا  تضالما ا  راالدم التكالحاو، رالا يف ذلالك ت الدمي ، و يملضالرت الالتنهيا، و 
   (٧4)الأللمل، ال جا   ت دمي محتكا ا تها ا    و  ا   ا  ال الادالمل

املواقالن  ماا الملوراست حاال هملب املبا  ، ي التلتم ا الق يف سالبيا ا تألالاف فاالال أمالووار منهالا  -٩8
اآلثالاو، وتالوفل  عناله نأالنتوقالف النأالاط أو اامتنالاع عالن النأالاط الالملش امللوثمل، و فن تاويضا ، و 

  وا رالالد مالالن  فالالن التاالالويض يف الوقالالت (٧5)تكالالحاو ا الالدو ار لالحعايالمل الألالالحيمل و أالالح املالومالالا  مناالال
  وعالقوة علالى ذلالك، جيال  أ  يكالو  التطبيالق  و  أش متييالت مالن (٧6)املطلوب ملنن تكحاو ا دو 

ينبغالي  ،  ولكالي تكالو  سالبا اا تألالاف فاالالمل(٧٧)يف ذلك ال ن ، راأساسأش  وع وا على أش 
 األ فالالال، تكييفالالار يحاعالالي ا تياجالالار  ،    الفئالالا  الضالالايفملئف علالالى النحالالو املناسالال  لالالتقكيَّالالتأ  

   (٧8)مل ه  ومنااله  وقدوار دقا اصمل واملنا ح احمل
__________ 

  ا االالالالح أيضالالالالار املبالالالالا   ٢الاهالالالالد الالالالالدو  ا الالالالا  رالالالالا  و  املد يالالالالمل وال ياسالالالاليمل، املالالالالا ة  ،علالالالالى سالالالالبيا املثالالالالال ،ا االالالالح (٧١)
، واعالالالق  ويالالالو رأالالالن  البيئالالالالمل ٢6و ٢5و ٢٢التواويالالالمل و  الالالو  ا   الالالا ، املبالالالا   التوجيهيالالالمل املتال الالالمل راألعمالالالال 

  ١٠والتنميمل، املبدأ 
  45، الف حة E/CN.4/2006/42ا اح  (٧٢)

املبالالا   األساسالاليمل واملبالالا   التوجيهيالالمل املتال الالمل رالالا ق يف سالالبيا ا تألالالاف وتاالالويض لضالالحايا اا تها الالا  ا  الاليممل  (٧٣)
    ١١واا تها ا  ا طلة لل ا و  ا   او الدو ، الف حة لل ا و  الدو    و  ا   ا  

( ٢٠٠4)٣١  ا االالح أيضالالار اللونالالمل املانيالالمل حب الالو  ا   الالا ، التاليالالق الاالالام وقالال  ٢٣-١5املحجالالن  ف الاله، الف الالحا   (٧4)
فالا، ، واتفاقيالمل   الو  الط١6رأن   بيامل االتتام ال ا وو الاام املفحوض على الدول األ حاف يف الاهد، الف حة 

    ٣٩املا ة 

   A/HRC/33/41, para. 40ا اح  (٧5)

   ٣١، الف حة ١6 نمل   و  الطفا، التاليق الاام وق   (٧6)

املبالالا   األساسالاليمل واملبالالا   التوجيهيالالمل املتال الالمل رالالا ق يف سالالبيا ا تألالالاف وتاالالويض لضالالحايا اا تها الالا  ا  الاليممل  (٧٧)
    ٢5لل ا و  ا   او الدو ، الف حة لل ا و  الدو    و  ا   ا  واا تها ا  ا طلة 

؛ ا االح أيضالار  نالمل   الو  الطفالا، التاليالق ١5، الف الحة ٣١ا اح اللونمل املانيمل حب و  ا   ا ، التاليق الاام وقال   (٧8)
  ٣١، الف حة ١6 وق  الاام
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ن امللوثالالمل يف نالالت ت ييمالالا  أجحرالالا جهالالا  م الالت لمل وجالالو  مئالالا  اآلاف مالالن املواقالالوقالالد ري   -٩٩
ألناعيمل  الامليا  الو  النتاعا ها رين أ اال الاامل  وقد تألبح املواقن ملوثمل لاد  من األسباب من

 رديالالالد  ائالالال  للح الالالو  رالالالا فيهالالالا  الالالقال تلالالالك املواقالالالن امللوثالالالمل  ولحالالالتواذا مالالالا تُح الالالت علالالالى  اهلالالالا، ت
  يف الألحمل هاألجيال ا اضحة وامل بلمل يف ا ياة و  ا

لالدى ال اللطا   املواقن والكثالل مالن هالملب املواقالن ماالحوف ماا ملوت اى الدول جاهدة ال  -١٠٠
 السولمل عالن التلالو  االل ماحوفالمل أو ورالا املاألعمالال التواويالمل  مسس الا  ع الو   وميكالن أ  تكالو  منمل

ة أو ورالالالا تالالالحفض رب الالالا مل امل الالالااللمل علالالالى اسالالالتمحاو املنالالالا ح الالالالٌ تالالالنو  عالالالن أ أالالالطتها وجالالالو مل تاالالالد م
 تح المل سالببار يفللتمتن حب و  ا   ا   ويف راض ا اا ، تكو  أ أطمل ال طاع ال الحُسي رالن بمل 

هالالا، وأ  تتنالالمل التالالدارل لتنفيالالف ا مالالن التلالالو   وجيالال  علالالى الالالدول أ  حتالالد  املواقالالن امللوثالالمل وأ  تا
    ت حت يق متام املااَ ملاآلثاو الضاوة للتلو  راملوا  ال ميمل 

 ألالالول علالالى تاالالويض منألالالف علالالى مالالا تكبالالدوب مالالن أضالالحاو  وميكالالن أ  وللضالالحايا ا الالق يف ا -١٠١
يكو  التاالويض عالن خ الائح ما يالمل واالل ما يالمل أو عالن ماا الاة  ف اليمل  وي الن علالى عالاتق الالدول واجال  

 الاق  واأل ويمل، من أجا التألدش لآلثاو الضاوة     ااقتضاال  ها توفل الحعايمل الألحيمل را في
ضالالالما  تالالالوفل سالالالبيا ا تألالالالاف فاالالالال للضالالالحايا يف رتام أساسالالالي وي الالالن علالالالى عالالالاتق الالالالدول التالالال -١٠٢

األعمالالالالال التواويالالالالمل امل الالالالسولمل عالالالالن  مسس الالالالا  الوقالالالالت املطلالالالالوب، لكالالالالن عليهالالالالا أيضالالالالار واجالالالال  م الالالالااللمل
، روسائا منها اعالا ة  يالن التكالاليف النا المل عالن اعمالال ا الق يف يف  ينها ا تها ا    و  ا   ا 

األعمالالال التواويالالمل عالالرب الو نيالالمل، يكالالو   مسس الالا  طملسالالبيا ا تألالالاف فاالالال للضالالحايا  ويف سالاليا  أ أالال
ل الضالالحايا علالالى سالالبيا و التاالالاو  الالالدو  يف  ثالالل مالالن األ يالالا  أساسالاليار يف امل الالاعدة علالالى  فالالالمل  ألالال

 ا تألاف فاال يف الوقت املطلوب  
سالالالبيا ا تألالالالاف فاالالالال، أ  تتنالالالمل الالالالدول تالالالدارل ملنالالالن تكالالالحاو  تالالالوفل وا رالالالد،  والالالتال مالالالن -١٠٣

 الدو   الوع اا تهالاق موضالالوع سالبيا اا تألالاف، وهالالو أمالح قالد يتطلالال  اجالحاال تغياللا  يف قالالوا ني 
الأالالالحوط املتال الالالمل رتالالالوفل    وقالالالد شالالالد    ول  (٧٩)ا فاوسالالالا  الدولالالالمل فيمالالالا يتالالالالق رال الالالمييف  أو

، ال املثاللة لل لالقاملالوما  واجحاالا  ا  فاذ وختلألت على محا ا من املوا  الكيميائيمل ال الميمل 
ل املنالا ح ما  د   ريد أ ه جي  على الدول أا تنتاالح حتالوُّ  ار لتكحاوجا   تدارل أخحى، تفا ي

 ال ضحو واقن لكي ت وش وسائا ا مايمل تدوجييار  
مالالالالحتكا ا تها الالالالا    الالالالو  ا   الالالالا  املحتبطالالالالمل  م اضالالالالاةجيالالالال  علالالالالى الالالالالدول أ  تكفالالالالا و  -١٠4

أالالحوعمل االالل املرال الالميا  ومتالالاراته  جنائيالالار  ففالالي ال الالنوا  األخالاللة، ُسالالوا اوتفالالاع يف األ أالالطمل 
والنفايا  ال ميمل واستندامها  ملال مي مل ربين املوا  الكيميائيمل واملبيدا  ا أحيملاملتأللوا جحاميمل 
  وتتققى هملب األ أطمل من  موعمل من األفاال ا جحاميمل منها علالى (8٠)والتنلا منها وا بااثها

 واارتتال   غاسبيا املثال تبييض األموال وال

 العوائق أمام س ل ا ن  اف -باء 
لكا شنا ا ق يف الوصول ال الادالمل وسبا اا تألاف رألالووة فاالالمل ورامل الاواة مالن  -١٠5

توجد يف الواقن الاملي جوا ال  مالن التمييالت وحتالديا  أخالحى عنالدما يلالتمن الب  ريد أ ه ا تتال 
__________ 

   ١٧، الف حة ٣١ا اح، على سبيا املثال، اللونمل املانيمل حب و  ا   ا ، التاليق الاام وق   (٧٩)

    www.unep.org/newscentre/unep-interpol-report-value-environmental-crime-26ا اح  (8٠)

file://///conf-share1/conf/Groups/Editing%20Section/HR%20editors/Starcevic/www.unep.org/newscentre/unep-interpol-report-value-environmental-crime-26
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الضحايا الادالمل  ويناَقا أ  اب راض التحديا  احملد ة الٌ جي  التغل  عليها ضما ار للوصالول 
 ال الادالمل وال سبيا ا تألاف فاال فيما يتالق رال ميا   

 األس اب وعبء اإلث ات  
ا ختط يهالالا ال الالااُل عالال ال ا ثبالالا  علالالى عالالاتق الضالالحايا يف الربهنالالمل قالالد يأالالك ا ع بالالملر ي الالتحي -١٠6

على وجو  عققمل سببيمل رني التنثلا  على الألحمل الٌ ت تغح  سالنوا  أو ع الو ار قبالا أ  تاهالح 
ورالالني التاالالحض املمكالالن آلاف مالالن املالالوا  املنتلفالالمل ذا  ا اصالاليا  ا طالالحة املاحوفالالمل واالالل املاحوفالالمل، 

ائق التاحض  و ثلار ما يكو  ال ب  يف ذلالك أ  املالومالا  عالن عن  حيق عد  ال طد  من  ح 
األخطاو وأشكال التاحض املقلمالمل للمنتوالا  تكالو  االل متا المل أو يتاالملو ا ألالول عليهالا، وهالو 
أمالالالح يا  الالالدب تاالالالدُّ  مألالالالا و التاالالالالحض املمكنالالالمل واملنتأالالالحة، وفالالالرتا  مالالالالن عمالالالح ا   الالالا  تأالالالتد فيهالالالالا 

ذلالالك مالالن الاوامالالا  وقالالد يكالالو  مالالن الالالال  الفالالا ح ال الالاال    اسالاليته، وُ مالالو  اآلثالالاو الاالالاهحة واالالل
ع ال ا ثبا  على عاتق الضحايا ليربهنوا على ال ب  يف اصارته  رحض من األمالحاض، عالوض 
أ  يكالالالو  عالالال ال ا ثبالالالا  علالالالى عالالالاتق مسس الالالا  األعمالالالال التواويالالالمل الالالالٌ متلالالالك املالومالالالا  ذا  

وجيالال  علالالى الالالدول أ  ت تكأالالف الألالاللمل وتالالتحك  فيهالالا ومتلالالك سالاللطمل ا هاوهالالا يف  الالال ف الالدها  
أ ثالالالح ا يالالالاوا  املتا الالالمل  الالالي تالالالوال  رأالالالكا أفضالالالا  الالالق الضالالالحايا يف الوصالالالول ال الادالالالالمل وسالالالبا 
اا تألالالاف  ومالالن شالالن  ليالالا ة امل الالااللمل أ  ت الالاعد يف التحفيالالت علالالى تطالالويح واعتمالالا  رالالدائا منمو الالمل 

 أ ثح تأكا خطحار أقا را تهاق   و  ا   ا   

 ال كالقف  
  وعلالالى الامالالوم، (8١)وصالالول ال الادالالالمل أا تكالالو  مألالالاويف وفالالن الالالدعاوى فا أالالملر ي الالتلتم ال -١٠٧

مالالالالن شالالالالن  التكالالالالاليف النا الالالالمل عالالالالن وفالالالالن  عالالالالاوى قضالالالالائيمل أ  تاحقالالالالا الوصالالالالول ال الادالالالالالمل وال سالالالالبا 
اا تألاف، خاصمل عندما يتالق األمح روتماالا  متد يالمل الالدخا تتضالحو أ ثالح مالن الهالا مالن التاالحض 

ال ضالالالايا املا الالالدة الالالاٌل تُحفالالالن ر الالالب  ا عالالالاال  الالالدو  اصالالالارا   ا الالالمل عالالالن لل الالالميا   ف الالالد تالالالنو  عالالالن 
ال الالالميا  مألالالالاويف قضالالالائيمل جالالالد مكلفالالالمل  فبا ضالالالافمل ال أتاالالالاب احملالالالامني، قالالالد تنأالالالن عنهالالالا تكالالالاليف 
أخحى من قبيا وسوم احملكممل وأتااب ا رباال وتكاليف الن ا وخ الاوة الالدخا   مالا أ  مالن شالن  الالتام 

رالالدفن تكالالاليف الالالدعوى عالالن خألالالومه فيهالالا أ  يأالالك ا أيضالالار عائ الالار أمالالام املالالدَّعي الالالملش خي الالح ال ضالاليمل 
الوصالالول ال الادالالالمل وال سالالبا اا تألالالاف  وجيالال  علالالى الالالدول أ  تكفالالا أا تكالالو  تكالالاليف الوصالالول 

 ال الادالمل وسبا اا تألاف فيما يتالق راثاو ال ميا  راهامل  

 الشركاتالدعاوى العابرة للحدود وهقاكل الشركات وعيلقات شراء   
المل  فيهالالا  -١٠8  ثاللار مالا تاهالالح آثالاو مسس الا  األعمالالال التواويالمل يف رلالالدا  االل تلالك الالالٌ اختُّ

ال حاوا  أو تلك الٌ تكو  فيها املواو  املاليمل متا مل من أجا توفل سبا اا تألاف  ففي راالض 
البلالالدا ، قالالد جياالالا اافت الالاو ال قضالالاال م الالت ا وا ضالالوع للتالالنثل االالل املأالالحوع يف اختالالاذ ال الالحاوا  

تنايميالالمل، ال جا الال  عوامالالا أخالالحى، مالالن الألالالا  وفالالن  عالالاوى  وجيالال  علالالى الالالدول أ  تكفالالا ال
م االلمل الأح ا  املوجو ة  اخا اقليمها عالن اا تها الا  الالٌ تحتكبهالا يف ا الاو ، روسالائا منهالا 

 متكني الضحايا األجا   من وفن  عاوى ر ب  تلك اا تها ا   

__________ 

    ٩ا اح، على سبيا املثال، اتفاقيمل آوهوس، املا ة  (8١)
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ا  رالالني الأالالح مل األم وفحوعهالالا علالالى سالالبيا املثالالال، ول الالد مناالالت هيا الالا الأالالح ا ، أش الاققالال -١٠٩
من الوصول ال الادالمل وسبا اا تألاف  فالى الالحا  مالن ا قالحاو رالن  الأالح ا  األم تالسثح يف ال اللوق 
الاالالالالام  اخالالالالا  موعالالالالمل الأالالالالح ا ، قالالالالد جيالالالالد ضالالالالحايا ا تها الالالالا    الالالالو  ا   الالالالا  مالالالالن قبالالالالا الأالالالالح ا  

لوصالول ال الادالالمل أو سالبا اا تألالاف أل  احملالا   رالتاحض لل ميا  أ ف اله  طالحومني مالن ا املحتبطمل
تتلكن يف الكأف عن فاوسا  الأح ا   وفضقر علالى ذلالك، قالد ُُيالحم الضالحايا مالن املالواو  الضالحوويمل 
للحألالالول علالالالى سالالبيا ا تألالالالاف فاالالالال ر الالب  شالالالحاال األصالالول  و    الالالا ا ألالالالوم  وعليالاله، جيالالال  علالالالى 

الأحاال الضالحايا مالن الوصالول ال الادالالمل أو سالبا الدول أ  تكفا أا حتحِم هيا ا الأح ا  وعمليا  
 اا تألاف فيما يتالق را تها ا    و  ا   ا  املحتبطمل رالتاحض لل ميا   

 اتالنزاع  
قد يايق عدم شفافيمل الالدول فيمالا يتالالق رالالتلو  الالملش تت الب  فياله أفااهلالا أثنالاال النتاعالا   -١١٠

ألالالول اينتماالا  احملليالالمل املتضالحوة علالالى الحعايالمل الألالالحيمل حتديالَد املواقالن امللوثالالمل فتاالو  مالالن مث امكا يالمل  
الوقائيمل، وعلى مالوما  عالن  يفيالمل ا الد مالن املنالا ح واالل ذلالك مالن تالدارل ا مايالمل  وعالقوة علالى 
ذلالالك،  ثالاللار مالالا تفت الالح الالالدول وهالالي يف فالالرتة التاالالايف مالالن النالالتاع ال امل الالاعدة الت نيالالمل والتمويالالا القلمالالني 

ن ال الالميا ، فالا يفالالاق  الضالالحو النالالاج  عالالن النالتاع  و ثالاللار مالالا يتاالالملو علالالى للماا المل خملفالالا  ا الالحب مالال
اينتماا  احملليمل املتضحوة من وجو  قواعد ع كحيمل ومن محيال  األساللحمل اا القع علالى املالومالا  
 ال حيمل الضحوويمل لضما  اللووال ال سبيا ا تألاف فاال لفائدة ضحايا التلو  الناج  عن ذلك  

 ا ات وال وصقاتا س ن  -خامسا   
على مدى عدة عقود مضتو حقق العديد من الدوق تقدما  ي عث علزى الرضزا فزي  -١١١

الحد من آثار السيقات. بقد أن هذا ال قزدم ي فزاوت مزن دولزة إلزى أخزرى. فزال تززاق هنزاك 
داخلها أيا  كان مس وى دخلها فقيا ي علزق بزاح رام حقزوق اإلنسزان في فوارق بقن ال لدان و 

حياي ها وإعيالها. وإن الفارق بقن ال لدان اليرتفعة الزدخل وال لزدان ببالسيقات و  اليرت طة
 الينخفضة أو الي وسطة الدخل فارق ك قر. 

ويزراد بالي ززادل ال و قهقزة الخاصززة بالييارسزات الجقززدة الي قنزة أعززالو مسزاعدة الززدوق  -١١٢
فززي ضززيان أن ت ياشززى  وانقنهززا وميارسززاتها األخززرى مزز  ال زاماتهززا فززي مقززدان حقززوق اإلنسززان. 
وفي هذا ال زددو يوصزي اليقزرر الخزاص بزأن تط  زق الزدوق والجهزات الفاعلزة األخزرى الي زادل 

 ال القة: 
ب علززززى الززززدوق أن تكفززززل تضززززيقن تشززززريعاتها وميارسززززاتها األخززززرى يجزززز )أ( 

اح زززرام حقزززوق اإلنسزززان اليرت طزززة بزززاليواد والنفايزززات الخطزززرة ال زاماتهزززا بزززأداء وا  هزززا فزززي 
و ومن  يل ها الحق فزي الحقزاة والحزق فزي ال زحة والحزق فزي السزالمة وحياي ها وإعيالها

 ال دنقة؛ 
النفايزات ميارساتها الي علقزة بزاليواد و تحققَق يجب على الدوق أن تكفل  )ب( 
أي تيققزززز فزززي حزززق أي  ياعزززة ضزززعقفةو بيزززا فزززي ذلزززك  عزززدم ارتكابهزززااليسزززاواة و  الخطزززرة

األطفززززاق والفقززززراء والعيززززاق واألشززززخاص ذوو اإلعا ززززة وك ززززار السززززن والشززززعوب األصززززلقة 
 اليخاطر اليرت طة بنوع الجنس؛  مراعاةَ واليها رون واأل لقاتو و 
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و وأن ت  زز  اليززأمون أكثززر مززن أساسززه  ززيقم الدوق أن تسزز خدم ين غززي للزز ) ( 
كيزا  نهج دورة الحقاة من أ ل حياية الفئات األضعف حا   من اليزواد والنفايزات الخطزرة

 عاليي؛  قق نهجط سارع إلى تين غي لها أن ت
ز ) (  ن وتنفزذ أطزر عيزل تشزريعقة وتنةقيقزة ترمزي إلزى يجب على الزدوق أن تس 

األعيزاق ال جاريزة ال زي  مؤسسزات اإلنسان من ا ن هاك الناشئ عزن عيلقزاتحياية حقوق 
و بيزا فزي ذلزك هزا وتز خلص منهزاوتخزن هاوتطلق هاتن ج اليواد والنفايات الخطرة وتس خدم

فروع مؤسسات األعياق ال جارية في ال لدان األ ن قة وال ي تكون مقراتهزا داخزل إ لقيهزا؛ 
ر الحياية كيا يجزب علقهزا أن تحس زن وسزائل الحيايزة ويجب على الدوق أ  تخفض معايق

ال كزالقف كزي تفزي  رداد سز  باس يرار؛ وين غزي للزدوق أن تس كشزف إمكانقزة وضز  أنةيزة  
 بال زاماتها؛ 
يجب على الدوق أن تنشزئ مؤسسزات فعالزة  زادرة علزى اتخزاذ إ زراءات  )ه( 

أن تين  و زود تضزاربات في الو ت اليطلوب لحياية حقوق اإلنسان؛ ويجب على الدوق 
 الحكومة برم ها؛ إشراك    نهج في الي الح كيا ين غي أن ت   

زززن النزززاس والشزززعوب مزززن اليطال زززة بحقو هزززا  )و(  يجزززب علزززى الزززدوق أن تيك 
 والدفاع عنها من تهديدات اليواد والنفايات السيقة أو غقرها من اليواد الخطرة؛ 

فزي  السزيقات    نهج دورة حقاة   ين غي ليؤسسات األعياق ال جارية أن ت )ل( 
ي حقزوق الزذي يراعزو إن اج من جاتها وفي تنفقذ عيلقاتهاو بيا فقها سالسل اإلمداد والققية

ر اثززثو وأن تينزز  اوتققيهززا ين غززي لهززا أن تحززدد اليخززاطركيززا و  اإلنسززان اليراعززاة الوا  ززة
ين غزي للزدوقو كجززء وتخفف منهاو وأن ت وخى الشفافقة واليساءلة فقيا ي علق بجهودها؛ و 

من وا ب الحياية الوا   علزى عاتقهزاو أن تج زر مؤسسزات األعيزاق ال جاريزة علزى تط قزق 
 لعلن؛ في ا تكون بحوزتهام دأ اليراعاة الوا  ة وأن تف ح عن اليعلومات ال ي 

 النفايزززات الخطززززرةاليزززواد و  آثزززارل لضززززحايا يجزززب علزززى الزززدوق أن تكف ززز )ح( 
و وتزوفقر الرعايزة ال زحقةو معالجزة اليوا ز عزاق بوسزائل منهزا الوصوق إلزى سز قل ان  زاف ف

بعززدم ال كززرارو إلززى  انززب وسززائل أخززرىو كيززا يجززب  اتودفزز  ال عويضززاتو وتقززديم ضززيان
سزققةو ومزن  يل هزا عزبء اإلث زات وتحديزد األسز ابو ال زي علقها أن تحد من العرا قزل الن  

   اف. من الوصوق إلى س ل ا ن ال عرض للسيقات تين  ضحايا
    


