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  جملس حقوق اإلنسان
  التاسعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصاديةمجيع تعزيز ومحاية 
  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية 
  مشروع قرار): األفريقيةباسم اجملموعة  (*كوت ديفوار

                                       رة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات                  باآلثار الضا                          والية املقرر اخلاص املعين           /... ٩
                                                      السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

      سان،               إن جملس حقوق اإلن

                                                                                      مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق                        إذ يسترشد     
                                                                                                   اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل فيينا، ال سيما فيما يتعلق باحلق اإلنساين لكل فرد يف احلياة، والتمتع بأعلى مستوى 

                                        الغذاء، والسكن الالئق والعمل، واحلصول                          النقي واإلصحاح، و              ، ويف املاء                                          من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه     
                                           على املعلومات، واحلق يف املشاركة والتنمية، 

   ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة  ٦         الفقرة                  وإذ يضع يف اعتباره  

                             آلثار الضارة لنقل وإلقـاء      ا   ن                                                                إىل مجيع القرارات اليت سبق أن اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأ                    وإذ يشري     
    ٨١ /    ١٩٩٥                                                                                      املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما القرار 

      ١٥ /    ٢٠٠٥              ، والقـرار        ٢٠٠٤         أبريـل    /          نيـسان    ١٦          املؤرخ     ١٧ /    ٢٠٠٤            ، والقرار       ١٩٩٥      مارس   /       آذار  ٨       املؤرخ  
   ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٤      املؤرخ 
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                                                                                      أن نقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة، مبا يف ذلك عرب احلدود، يـشكالن                   على             وإذ يؤكد     
     ً     ً                                                                                        هتديداً خطرياً حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن 

                                ة واخلطرة، مبا يف ذلك احلق يف املـاء                                                                          بلوغه، وغري ذلك من حقوق اإلنسان اليت تتأثر بنقل وإلقاء املنتجات السمي       
                                                                                            النقي واإلصحاح، والغذاء، والسكن الالئق والعمل، واحلصول على املعلومات، واحلق يف املشاركة والتنمية،

   ،                 ومترابطة ومتشابكة                        عاملية وغري قابلة للتجزئة                    أن مجيع حقوق اإلنسان       تأكيد          وإذ يكرر   

     ً           تعـامالً يتـسم                     حقوق اإلنسان        مجيع         عامل مع  ت ي    أن           مع الدويل      اجملت                   على أنه جيب على                       وإذ يعيد التأكيد      
   ،                                                    بالرتاهة واملساواة وعلى نفس الدرجة من التكافؤ والتشديد

   ٢ / ٥                                                                 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و           ١ / ٥                 إىل قراري اجمللس              وإذ يشري     
    ١٨                   اإلنـسان، املـؤرخني          حقـوق        مبجلـس       اخلاصة    ءات     اإلجرا     إطار  يف        الواليات      ألصحاب       السلوك      قواعد      مدونة     بشأن 
   ،                                              ً                        ، وإذ يؤكد على أن يضطلع صاحب الوالية مبهامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما    ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                                          إلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة؛         يدين بشدة  -  ١

                           نقـل وإلقـاء املنتجـات           رة ل             باآلثار الضا                                             بالعمل الذي اضطلع به املقرر اخلاص املعين              يرحب    -  ٢
   ؛                  لدى أدائه لواليته                                                              والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان

                                                 رة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات الـسمية                    باآلثار الضا                    املقرر اخلاص املعين                   متديد والية        يقرر  -  ٣
   ؛                    ملدة ثالث سنوات أخرى                              واخلطرة  على التمتع حبقوق اإلنسان

                                                                                     املقرر اخلاص على مواصلة االضطالع، بالتشاور مع هيئات ومنظمات األمم املتحدة  ذات                 حيث    -  ٤
                                                                                                               الصلة وأمانات االتفاقيات الدولية ذات الصلة، بدراسة عاملية وشاملة ومتعددة التخصصات للمـشاكل احلاليـة               

                                     ها والتماس احللول ملعاجلة آثارها الضارة                                                               واالجتاهات اجلديدة لالجتار يف املنتجات والنفايات السمية واخلطرة وإلقائ
                                                                                 سيما يف البلدان النامية والبلدان اليت لديها حدود مع بلدان متقدمة، كيما يقدم توصيات                     على حقوق اإلنسان، ال

                                                                                   ومقترحات ملموسة بشأن التدابري املالئمة لرصد هذه الظواهر والتقليل منها والقضاء عليها؛

           ً                                                          لقيام، وفقاً للوالية املسندة إليه، بتضمني تقريره إىل اجمللس معلومـات                                املقرر اخلاص إىل ا         يدعو  -  ٥
   :             شاملة عما يلي

ُ  ِّ  األشخاص الذين قتلوا أو ُشوِّ   ) أ (                                                                  هوا أو أصيبوا بأي أذى آخر يف البلدان النامية من جراء نقل وإلقاء                       
                                  املنتجات والنفايات السمية واخلطرة؛

                                                    ركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال الـيت                                               معايري حقوق اإلنسان املنطبقة على الش        ) ب (  
                                تلقي منتجات ونفايات مسية وخطرة؛

                                     مسألة إعادة تأهيل الضحايا ومساعدهتم؛   ) ج (  
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                                                                                                 نطاق التشريعات الوطنية فيما يتصل بنقل وإلقاء املنتجـات والنفايـات الـسمية واخلطـرة                  ) د (  
           عرب احلدود؛

                                                            ، ونقل الصناعات واألنشطة والتكنولوجيات الصناعية امللوثة                                           مسألة برامج إعادة تدوير النفايات       )   ه (  
                                                                                                   من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية واجتاهاهتا اجلديدة، مبا يف ذلك النفايات اإللكترونية وتفكيك السفن؛

                                                                                   أوجه الغموض يف الصكوك الدولية اليت تسمح بنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة،    ) و (  
   ؛                                           أية ثغرات يف فعالية اآلليات التنظيمية الدولية و

                                                                             البلدان تيسري عمل املقرر اخلاص بتزويده مبعلومات ودعوته إىل القيام بزيارات قطرية؛      يناشد   -  ٦

        ة األمم   ي        من مفوض         مساعدة                             ً                                     املقرر اخلاص على القيام، وفقاً للوالية املسندة إليه، وبدعم و               يشجع    -  ٧  
              اليت وردت إليه          االدعاءات                                                   سان، مبواصلة هتيئة فرصة مناسبة للحكومات لكي ترد على                        املتحدة السامية حلقوق اإلن

   ؛  لس                      احلكومات يف تقريره إىل اجمل    هذه          مالحظات      إيراد                  عنها يف تقريره، و  َّ  عبَّر و

                                                                                     األمني العام أن يواصل توفري مجيع املوارد الالزمة للمقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع                       طلبه إىل         يكرر    -  ٨  
   :                 اليته بنجاح، وخاصة  بو

                                                         تزويده مبوارد مالية وبشرية كافية، مبا يف ذلك الدعم اإلداري؛   ) أ (  

                                                                           تزويده باخلربة الفنية املتخصصة الالزمة لتمكينه من االضطالع بواليته على أكمل وجه؛   ) ب (

  ة                                                   ً                                   تسهيل مشاوراته مع املؤسسات والوكاالت املتخصصة، وخصوصاً برنامج األمم املتحدة للبيئ             ) ج (  
                                                                                                              ومنظمة الصحة العاملية، بغية حتسني قيام هذه املؤسسات والوكاالت بتقدمي املساعدة التقنية إىل احلكومات الـيت                

                                         تطلبها وتقدمي املساعدة املالئمة إىل الضحايا؛

                                                                                 على ضرورة تأمني املوارد املالية والتقنية والبشرية الكافية للمقرر اخلاص لالضطالع بواليته      يؤكد   -  ٩
      عال؛        على حنو ف

                              رة لنقل وإلقـاء املنتجـات                                                           النظر يف جتديد والية املقرر اخلاص املعين باآلثار الضا                مواصلة      يقرر    -   ١٠
                                      يف إطار نفس بند جدول األعمال يف                                                                               والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان         

   .      ً                    ، وفقاً لربنامج عمله السنوي    ٢٠١١    عام 

 -  -  -  -  -  


