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  جملس حقوق اإلنسان 
  احلادية والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

املقرر اخلاص املعين بالتزامات حقوق اإلنسان املتعلقـة بـإدارة           يررتق    
 دـ، الـسي  املواد والنفايات اخلطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً       

  كالني جورجيسكو

  موجز    
يركز املقرر اخلاص يف هذا التقرير على اآلثار الضارة اليت تنعكس على التمتـع                
املـستخدمة يف   اخلطـرة    لإلدارة غري السليمة للمواد والنفايـات     إلنسان نتيجة   حبقوق ا 

  .الصناعات االستخراجية والناجتة عنها
ويقدم القسم الثاين من التقرير معلومات عن شىت أسـاليب االسـتخراج الـيت                

م اخلطرة وعن املمارسات احلالية يف إدارة النفايات؛ أمـا القـس         تستخدم املواد الكيميائية    
الثالث، فيستكشف اآلثار الضارة اليت تنعكس على حقوق اإلنسان من جراء إدارة املواد             

 ويناقش القسم الرابع املسائل الناشئة يف جمـال الـصناعات         . ةغري سليم إدارة  والنفايات اخلطرة   
ويف . تفاقم تعرض البشر للمواد والنفايات اخلطرة أو تسهم يف ذلـك          االستخراجية، اليت   

امس، يضع املقرر اخلاص اإلطار املعياري الـدويل إلدارة املـواد الكيميائيـة             القسم اخل 
  .والنفايات اخلطرة إدارة سليمة قبل تقدمي استنتاجاته وتوصياته يف القسم السادس
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  مقدمة  -أوالً  
 اآلثـار ، على   ١٨/١١، املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        يركز هذا التقرير    -١

املـواد والنفايـات اخلطـرة      دارة  نتيجة إل قوق اإلنسان   اليت تنعكس على التمتع حب     الضارة
  .)١(غري سليمةة منها بطريق والتخلصاملستخدمة يف الصناعات االستخراجية والناجتة عنها 

  إدارة النفايات الناجتة عن الصناعات االستخراجية والتخلص منها  -ثانياً  

  النطاق والتعاريف  -ألف  
يركز هذا التقرير على إدارة املواد والنفايات والتخلص منها يف جمـال اسـتخراج                -٢

 واألحجـار   الرمال املشبعة بالقـار؛   نيوم والطفل النفطي و   امصادر الطاقة مثل الفحم واليور    
بوكسيت الالزم إلنتاج املعادن الصناعية مثل احلديد والزئبق والالكرمية مثل الذهب والفضة؛ و  

كما ُيسلط التقرير الضوء على اآلثـار       . )٢(األسبستوس؛ واملعادن األرضية النادرة و    األلومنيوم
ثار اإلضافية اليت   املترتبة على استخراج هذه املوارد يف جمال حقوق اإلنسان لكنه ال يتناول اآل            

التحويل الصناعي أو االسـتخدام النـهائي للمـوارد         تكتسي نفس األمهية واليت تنجم عن       
  .املستخرجة

وألغراض هذا التقرير، ُتعرف الصناعات االستخراجية بأهنا الصناعات الـيت تزيـل        -٣
 إطار زمـين    مورداً طبيعياً من حميطه الطبيعي ألغراض صناعية دون مراعاة إمكانية جتديده يف           

وميكن أن ينطبق هذا التعريـف      . قابل للدوام من الناحية االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية        
على الصناعات االستخراجية التقليدية مثل استخراج املعادن والنفط والغاز الطبيعي وعلـى            

 أخـرى أن الـصناعات      فوتؤكـد تعـاري   . )٣(املوارد البيولوجية واملياه على حد سـواء      
ستخراجية ميكن أن تضم طائفة من املوارد احلية وغري احلية واملتجددة وغري املتجددة مـع               اال

__________ 
علومات الـيت    على امل   شعبة املواد الكيميائية لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة        يود املقرر اخلاص أن يشكر     )١(

 .قدمتها أثناء إعداد هذا التقرير
ال يتناول هذا التقرير استخراج كل الفلزات واملعادن؛ فقد اُعترب أن املواد املذكورة متثل على نطاق واسـع                   )٢(

 .املواد والنفايات اخلطرة اليت ترتبط بصناعة التعدين واليت تؤثر بشكل عام على حقوق اإلنسان
 United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action, “Extractive Industriesانظـر   )٣(

and Conflict: Guidance Note for Practitioners,” (2010), p. 4; ؛ و Economic and Social Council, 

“Study on indigenous peoples and corporations,” Note by the Secretariat (E/C.19/2010/1), para. 1 ؛
 Andres Liebenthal, Roland Michelitsch and Ethel Tarazona, Extractive Industries andو

Sustainable Development: An Evaluation of the World Bank Experience (Washington, D.C., World 

Bank, 2005). 
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تصنيفها باعتبارها استخراجية حسب قدرهتا على إظهار معدالت جتدد مهمة مـن الناحيـة         
  .)٤(االقتصادية

اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منـها عـرب             وتعرف    -٤
مة اواملواد الـس  مية البيئية    واملواد الس  سميةملواد والنفايات اخلطرة بأهنا تضم املواد ال      احلدود ا 

إىل تلك القائمة    وميكن أيضاً أن نضيف   . املواد املتفجرة واحلارقة والقابلة لالشتعال واملعدية     و
املـواد  كل من وتنطبق تلك اخلصائص وفق هذا التقرير على       . املواد ذات الصفات اإلشعاعية   

التقرير، ُيقـصد   هذا  وألغراض  . والنفايات اليت تستخدمها الصناعات االستخراجية وتنتجها     
بالنفايات اخلطرة املواد اخلطرة اليت يتم التخلص منها أو اليت تنشأ عن طريق تركهـا علـى                 

ـ          . ن األرضـاألرض أو يف املياه، أو من خالل إطالقها يف الغالف اجلوي أو ختزينها يف باط
واد اخلطرة اليت تضم خمزونات النفط والغاز أو أخبرة الزئبق العنصري الناتج عـن              كما أن امل  

 تعترب  سبستوسألا مثل الفحم و   ،د املستخرجة ر فضالً عن غبار املوا    ،باراستخراج معدن السينّ  
  . يف هذا السياق من املواد اخلطرة وليس من النفايات اخلطرة

  ةاملمارسات احلالي - استخراج املوارد  -باء  
 التنقيب: ضمن فئتني من األنشطة مها    ، بوجه عام،    يندرج التعدين الستخراج املوارد     -٥

وتنشأ يف كل جمال من اجملالني املسائل اخلاصة به فيما يتعلـق بتـدفق النفايـات                . واإلغناء
وجيري .  تقنيات التنقيب التعدين السطحي والتعدين الباطين والتعدين احلقين        شملوت. وإدارهتا
من خالل بناء أنفاق أو آبار للوصول إىل رواسـب          ) أو حتت سطح األرض   (ن الباطين   التعدي
ويعين التعدين احلقـين    . أميال حتت سطح األرض   إىل عدة    تـدد مي ـة وق ـاز املدفون ـالرك

املاء ال  ـعلى سبيل املث  (سائل  ول نض   ـحملن  ـحق) املوضعي أو النض أو االستخالص    أو  (
يف ) وكسيد اهليـدروجني أو الكربونـات     ريتريك أو ب  يالنأو حامض الكربيتيك أو حامض      

  .الصخور املسامية عرب حفرة حلل املورد املطلوب
وقـد زاد   . والتعدين الباطين أكثر النهج استخداماً الستخراج الفحـم يف العـامل            -٦

 ٢٠٠٩ام  ـيف ع يف املائة    ٣٦استخدام تقنيات التعدين احلقين الستخراج اليورانيوم من حنو         
ورغم أن اآلثار املترتبة على استخدام احملاليل قد تكون أقل          . ٢٠١٠ يف عام     يف املائة  ٤١إىل  

دارة املـواد   إلة واخلطرة حتمل يف طياهتا حتديات       ياملواد السم هذه  تدمرياً لسطح األرض، فإن     
  .الكيميائية من حيث استخدامها وتوزيعها وختزينها والتخلص منها

__________ 
 F.M. Peterson and A.C. Fisher, “The Exploitation of extractive resources: A survey,” Theانظـر   )٤(

Economic Journal, vol. 87, No. 348 (December 1977), p. 681. 
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جمموعة متنوعة من العمليات املستخدمة لفـصل املـوارد         املعادن إىل   إغناء  ويشري    -٧
وتأيت يف مقدمة الطرق اليت ينصب عليها       .  اليت ال تنطوي على فائدة جتارية      املطلوبة عن املواد  

. االهتمام يف نطاق هذا التقرير العمليات الكيميائية اليت تشمل نض السيانيد وملغمة الزئبـق             
. ص ركاز الذهب وغريه من املعادن هي نض السيانيد        والطريقة السائدة املستخدمة الستخال   

وتستخدم هذه التقنية حماليل مائية من الصوديوم أو سـيانيد البوتاسـيوم كعوامـل نـض                
وفيما خيص ملغمة الذهب، ُيبلل الذهب املعدين بالزئبق . الستخراج املعدن املنشود من الركاز    

ج يف اهلواء الطلق لتنطلق انبعاثات الزئبق       مث ُيحمص املزي  . من الذهب يف الزئبق   حملول  لتكوين  
ويشكل تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق الذي ُيـسهم         . الف اجلوي ـالعنصري يف الغ  

العـاملي   من اإلنتاج العاملي للذهب القطاع األكرب من حيث نسبة الطلب             يف املائة  ١٣بنحو  
خدم املـواد الكيميائيـة     وطريقة باير هي إحدى الطرق األخرى اليت تـست        . )٥(على الزئبق 

  . الستخالص األلومينا من خام البوكسيت الستخدامها يف إنتاج األلومنيوم
 وهـي  ،استخالص النفط والغازإتاحة وميكن استخدام التصديع اهليدرويل لتعزيز أو       -٨
مرتفع ضغط  بُيحقن من خالهلا خليط من املياه والرمال واملواد الكيميائية يف بئر            اليت  عملية  ال

هنيار بؤر صغرية مـن الـنفط       ا مما يؤدي إىل     ،إلحداث تصدعات يف التكوينات اجليولوجية    
وتشكل املياه الفائضة النامجة عـن      . استخالصهاحجماً لتحسني عملية    والغاز يف كتل أكرب     

حقنـها يف  أحياناً عملية إنتاج النفط أو الغاز والسوائل الناجتة عن احلفر نفايات خطرة وُيعاد   
املمارسات، يتم التخلص من املياه الناجتـة عـن   هذه ويف بعض البلدان اليت ال حتظر       . اخلزان

 مباشرة ها حواجز غري نفاذة، بل قد جيري تصريف    حتفهاتلك العملية يف برك للنفايات، وقد ال        
  .يف اجملاري املائية أو احمليطات

  وهو صـخر   "الطفل النفطي "ومن مصادر الوقود األحفوري املثرية للجدل، نذكر          -٩
. طلق النفط والغاز عنـد تـسخينه      يميكن أن   وتوي على مادة الكريوجني الصلبة      حيرسويب  

وال ختتلف . وميكن أن تتم عملية االستخراج من خالل التعدين السطحي أو بالطرق املوضعية     
 مواد النفايات املتبقية عقب استخراج الطفل النفطي أو الرمال املشبعة بالقار عن النفايات اليت          

. ةيختلفها أنشطة التعدين، مبا يف ذلك الصخور املستهلكة واملواد الصلبة اخلطرة واحملاليل السم            
ولنقل الـنفط والغـاز     . ومتاثل عملية إنتاج الرمال املشبعة بالقار عملية إعداد الطفل النفطي         

 طـرق   املستخرجني إىل معامل التكرير ملعاجلتهما، ُتستخدم أنابيب النفط اليت تستلزم وجود          
كـن أن تتعـرض     ميالبحـار و  حتت  وصول، على سطح األرض أو حتت سطح األرض أو          

وتسيل إىل مـستودعات    النفط أو الغاز    مما يسمح بتدفق     ،نفجارتسرب أو اال  لالنكسار أو لل  

__________ 
ــر  )٥(  United Nations Environment Programme (UNEP), Environment for developmentانظ

perspectives: Mercury use in ASGM, (Geneva, 2011). 
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ـ          )٦( عذبةمن موارد املياه ال   وغريها   املياه اجلوفية   لـكما أن آالف الناقالت ُتستخدم لنقل ما ال يق
  .فط املستخرج من البحرعن نصف الن

  ممارسات إدارة النفايات يف الصناعات االستخراجية  -جيم  
، تشكل النفايات الصخرية احلجم األكرب من النفايات الناجتة عن أنـشطة التعـدين         -١٠

 ال سـيما    ،كما يشكل الغطاء الصخري جزءاً مهماً من النفايات       . تكون متفاعلة وغالباً ما   
كن تصريف النفايات يف األكوام السطحية      ميو. التعدين السطحي الصادرة من خالل تقنيات     

وتتضمن النفايات األخرى طني احلفر وكسارات الصخور وامليـاه         . أو حتت سطح األرض   
والنفايات الرئيسية  . ميكن توجيهها حنو حفر مبطنة أو غري مبطنة       اليت  املستخدمة أثناء احلفر،    

أو الغازية اليت تبقى بعد فـصل       /وأو السائلة   /ولصلبة  املعادن هي املواد ا   إغناء  اليت تنتج عن    
 إىل تلك البقايـا باملخلفـات،      ويشار عموماً . ن التصدع غري املرغوب فيه    عاملوارد املنشودة   

املواد املرفوضة   وأالفضالت   وأال  ـاألوح وأم  ـعرف أيضاً باسم مقالب املناج    ـا ت ـلكنه
ونات املخلفات حبسب كل مورد مستخرج      وختتلف مك . خملفات النض أو خملفات الطمي     وأ

  .وقع املورد املنشود ونقائهمل اًوفقوذلك عن طريق تقنيات التعدين، 
. وتتعدد التقنيات املستخدمة يف إدارة النفايات من املخلفات واملواد الطينية احلمراء            -١١

 التـصريف يف    ، فإن بعض البلدان ما زالت تعتـرب       موثقة توثيقاً جيداً  ورغم أن اآلثار البيئية     
تصريف (أو التصريف يف األهنار أو اجملاري املائية        ) تصريف املخلفات حتت البحر   (احمليطات  

، أفاد البنك الدويل بـأن      ٢٠٠٣ويف عام   . )٧(ضمن اخليارات املطروحة  ) املخلفات يف األهنار  
لتوثيق اليت   تصريف املخلفات يف األهنار توقفت تدرجيياً بسبب تداعياهتا السلبية جيدة ا           ةممارس

تنعكس على البيئات احمليطة وبأن العديد من شركات التعدين اليت ختطط إلجنـاز عمليـات               
واسعة النطاق يف املناطق اجلبلية ذات النشاط الزلزايل، ال سيما يف جنوب شرق آسيا واحمليط               

  .)٨(تصريف النفايات حتت البحرإجراء اهلادئ، تفضل 

__________ 
 Paul R. Epstein and Jesse Selber, eds., Oil: A Life Cycle Analysis of its Health andانظـر   )٦(

Environmental Impacts, Centre for Health and the Global Environment Harvard Medical School 

(2002), p. 21. 
 ”,OECD Global Forum on Environment, “Focusing on Sustainable Materials Managementانظـر   )٧(

Materials Case Study 2: Aluminum (2010), p. 17; ً؛ وانظر أيضاFreeport-McMoRan Copper & Gold 

Inc., Controlled Riverine Tailings Management at PT Freeport Indonesia (Papua, 2009). 
 World Bank Group and Extractive Industries, Extractive Industries Review, Striking a Betterانظر  )٨(

Balance, The Final Report of the Extractive Industries Review, vol. I (December 2003), p. 31 .
، ظلت ثالثة مناجم فقط يف العامل تلقي مبخلفات التعـدين يف األهنـار،              ٢٠٠٣وفقاً هلذا التقرير، يف عام      (

 ).وهي تقع مجيعها يف جزيرة غينيا اجلديدة
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ياه املعاجلة أو احملاليل األخرى اليت ال يتسىن تفريغها         وُتستخدم الربك للتخلص من امل      -١٢
املوضـعية  الترسيب يف عمليات التعدين     برك  وُتستخدم  . أو إضافتها إىل جممعات املخلفات    
وُتستخدم أحياناً اآلبار   .  قبل تفريغه  لولة األخرى من احمل   يإلزالة مواد الراديوم أو املواد السم     

ن النفايات اليت ال ميكن تدويرها أو معاجلتها        ـت للتخلص م  العميقة اخلاصة بتصريف املخلفا   
 طريقـة أخـرى     تتمثلو).  وما إىل ذلك   خربية امللحية والنفايات امل   اليلمثل احمل (أو تفريغها   

األمسنت لتكـوين   و احلفرخلط كمية معينة من املخلفات مع نفايات        يف  لتصريف املخلفات   
 يف  ةوقد نظر صاحب الوالية الـسابق     . األرضمنتج ميكن استخدامه يف ردم الفراغات حتت        

باملواد اخلطرة يف إطار تقريره املواضيعي عن تكـسري الـسفن           احملّملة   تفكيك السفن    ةممارس
A/HRC/12/26).(  

 الناتج عن الرتف أثنـاء      اءالتطبيقات األرضية للتخلص من امل    مواقع  وُتستخدم أيضاً     -١٣
 الناجتةاملعادن إغناء وميكن أيضاً شحن نفايات . قينعملية االستخراج، ال سيما يف التعدين احل

وتستخدم عملية التثبيت . عن عمليات التذويب لتعدين اليورانيوم إىل مرافق تصريف النفايات  
النبايت النباتات لتثبيت املخلفات واحتوائها لفترة طويلة عن طريق احتجاز امللوثات يف التربة             

 التوافر احليوي للملوثات وتعرض املواشي واحلياة الربية         مما قد يقلل من    ،بالقرب من اجلذور  
وحني حتدث تسريبات أو انسكابات نفطية يف البيئة البحريـة، ميكـن أن             . والبشر للتلوث 

ـ انسكابات  ر  ـتستخدم املشتتات الكيميائية للمساعدة على التخفيف من أث        ويف . طـالنف
ُنشر ما يزيـد   ديبووتر هورايزن،    ةصـيف حادثة املن   النفط يف خليج املكسيك      انسكابحالة  
 املـشتتات   هـذه لكـن   . ء وحتت املا  اء ألف غالون من املشتتات على سطح امل       ٦٥٠على  

نفايات ناجتة عن استخراج الـنفط      مما يربر اعتبارها     ،الكيميائية قد ال تتحلل كما هو مقرر      
سوكـسينيت  سولفوثنـائي أكتيـل     فعلى سبيل املثال، أظهرت األحباث أن مـادة         . والغاز

يف معاجلة انسكاب مشتتات النفط املستخدمة حديثاً للمساعدة ألحد وهي مكون الصوديوم، 
النفـط يف حادثة ديبووتر هورايزن ، كانت موجودة يف شكل تصعد صحاري واسع علـى     

، وهو مـا يـشري إىل        بعد مضي مخسة أشهر على استخدامها       ميل من رأس البئر    ٢٠٠بعد  
  .)٩(ستويات غري متوقعةهلا مبىل تعرض الكائنات البحرية فعاليتها احملدودة وإ

 الناتج عن ذلك أن نية املوجودة يف السوائل املسببة للتشقق والط     يوميكن للمواد السم    -١٤
. تنفذ إىل املياه السطحية أثناء مراحل االستخراج والنقل والتخزين والتخلص من النفايـات            

والنفايات األخرى إىل زيادة تلويث إمـدادات امليـاه      وميكن أن يؤدي ختزين املياه املستعملة       
 توقـع زيـادة تلـك       عقولومن امل . أو الفيضانات /وأو التسريبات   /وبسبب االنسكابات   

يف املستقبل، نتيجـة    العواصف  اإلطالقات غري املقصودة نظراً للزيادة املتوقعة يف تواتر وشدة          
  .لتغري املناخ

__________ 
 Elizabeth B. Kujawinski and others, “Fate of Dispersants Associated with the Deepwaterانظـر   )٩(

Horizon Oil Spill,” Environmental Science and Technology, vol. 45 (2011), pp. 1298–1306. 
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لطينية الرخوة وغريها مـن احملاليـل املـستخدمة يف          املواد ا بمن الشائع االحتفاظ    و  -١٥
حقنها حتت األرض، ومـن     الناجتة عنها يف اجملمعات أو الربك أو         وأ الصناعات االستخراجية 

النفايات مواد الزرنيخ والباريوم والزئبـق والرصـاص واملنغنيـز          هنا ُيحتمل أن تضخ هذه      
ـ . ملياه اجلوفية واآلبـار اخلاصـة   ة يف ا  يواأللومنيوم والكروم وغريها من املواد السم       شملوت

 النويدات املشعة مثل الرصـاص والراديـوم والـرادون          موضع االهتمام مكونات النفايات   
والثوريوم؛ واملعادن الثقيلة مثل الزئبق والكادميوم؛ وعوامل نض أخـرى مثـل الـسيانيد              

  .التبخربرك وحامض الكربيتيك والزرنيخ؛ والرواسب الصادرة عن 
فر احليف  اجملمعة  بعد انتهاء أنشطة التعدين، حتتوي مياه املناجم          بعض احلاالت،  ويف  -١٦
.  علـى النويـدات املـشعة   مستودعات املياه اجلوفيةهجورة ومواقع العمل حتت األرض و    امل

 ٨٥ك  ـركاز، مبا يف ذل   ـلامكونات  مجيع  الناجتة عن استخراج اليورانيوم على      املخلفات  وحتتوي  
 من اليورانيوم املوجود     يف املائة  ١٠ إىل ٥ومن  لركاز  األصلي ل وى اإلشعاع   من مست يف املائة   

ل اليورانيوم املتخلف يف النفايات مادة الرادون وهـي مـادة           لّوينتج عن حت  .  يف الركاز  الًأص
توي حتو. إشعاعية تنقل باهلواء وميكنها بسهولة تلويث املباين مثل املنازل واملدارس واملكاتب          

 فـضالً عـن الكواشـف       ، على معادن ثقيلة وملوثات أخرى مثل الزرنيخ       أيضاًالرواسب  
 األمثلة املستقاة من سائر أرجاء العامل أن        كشفوت.  الطحن الكيميائية املستخدمة أثناء عملية   

 عن عمليات تعدين اليورانيوم يف الـربك أو القمـائن           ناجتة الصلبة ال  اهلائل للمخلفات جم  احل
  .)١٠(ن لكل موقع مليون ط٨٦ و٣٠يتراوح بني 

 وهـي   ،وينتج عن عمليات سيندة الذهب تكوين برك هائلة من نفايات الـسيانيد             -١٧
 حالة إطـالق    ٣٠وقد أُبلغ عما يزيد على      . مصدر رئيسي إلطالق السيانيد يف املياه اجلوفية      

 النـسكابات ، كنتيجـة ل   ١٩٧٥املياه منذ سنة    شبكات  عرضية واسعة النطاق للسيانيد يف      
السيانيد يف  انسكاب  وقد أضرت كارثة    .  وحوادث النقل وانكسار األنابيب    لسدوداملتصلة با 

 وبسبل  شخص مليون   ٢,٥ستفيد منها   اليت ي  مبياه الشرب    ٢٠٠٠بايا مري يف رومانيا يف سنة       
ممن يعتمدون على السياحة والزراعة وصيد األمسـاك        شخص   مليون   ١,٥يزيد على   ما  رزق  

معظم مظاهر  ويقدر العلماء أن عودة     . ورومانيا ويوغوسالفيا هنغاريا   يف    تيسا على طول هنر  
وقد أعرب العديد من اجملتمعـات   .  سنة ٢٠ إىل   ١٠األهنار املتضررة سيستغرق من     يف  احلياة  

  . الصحية اليت يشتبه يف أهنا مرتبطة بتلويث السيانيد للمياه اجلوفيةآلثاراإزاء  اعن قلقه
ملكشوفة والنفايات الصخرية املوجودة يف اجملمعات      ومن املمكن أن تتفاعل األسطح ا       -١٨

إغناء والربك أو املدفونة حتت األرض وأن تسفر عن نفايات جديدة وإضافية من جراء احلفر و              
والتصريف احلمضي للمناجم   .  مما قد يؤدي إىل تلويث األسطح احمليطة واملياه اجلوفية         ،املعادن

عند تعرض املادة اليت حتتـوي      يتكون  مضية  التصريف احلمضي للصخور حملول عايل احل      وأ
__________ 

 ,Peter Diehl, “Uranium Mining and Milling Wastes: An Introduction,” WISE Uranium Projectانظر  )١٠(

(last updated 18 May 2011). Available at http://www.wise-uranium.org/uwai.html. 
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 ليـةة احمل ـاحمللول احلمضي إىل املياه السطحي    عندما ُينقل   و. املاءعلى السلفيد لألوكسجني و   
أحد مستودعات املياه اجلوفيـة    فقدان  ، ميكن أن ينتج عن ذلك       املياه اجلوفية يتسرب إىل   أو  

 وجود السيانيد يف النفايات على جعـل        ويساعد. أو اجملاري باعتبارها مصدراً ملياه الشرب     
ة قابلـة للـذوبان يف   يمثل الزئبق والزرنيخ والرصاص وغريها من املعادن السم    املعادن الثقيلة 

  .مما يفاقم اآلثار النامجة عن تلك امللوثاتاملاء، 
وباملثل، ميكن أن حيتوي الطني األمحر باعتباره من النفايات الناجتة عـن اسـتخراج            -١٩

ينا على معادن مثل الزرنيخ والربيليوم والكادميوم والكروميوم والرصـاص واملنغنيـز            األلوم
ويكون الطني األمحر أيـضاً  . والزئبق والنيكل واملواد املشعة الطبيعية مثل الثوريوم واليورانيوم    

، أدى اهنيار بركة    ٢٠١٠ويف سنة   . يزيد وأ ١٣كاوياً أو قلوياً حيث يبلغ أسه اهليدروجيين        
 أشخاص  ٤إىل مقتل   هنغاريا  يكا يف   أأمحر يف إحدى وحدات تكرير األلومينا يف مدينة         طني  

.  واملنازل واإلجالء القسري ملئات األشخاص     سور شخصاً وتدمري عدد من اجل     ١٢٠وإصابة  
املياه اجلوفيـة   جتاه املصب ولوث    باوقد فاضت املخلفات النهرية للمنجم على ضفاف النهر         

لتقييم آثر احلادث على هنغاريا  املقرر اخلاص تلقيه دعوة من حكومة عدويس. واملياه السطحية
 وسوف تعرض نتائج التقييم على جملس حقوق اإلنـسان يف  . حقوق اإلنسان لسكان املنطقة  

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول

أثر املواد والنفايات اخلطرة الناجتة عن الـصناعات االسـتخراجية علـى              -ثالثاً  
  حقوق اإلنسان

لبيئة الطبيعية، سواء   يف ا  مواد خطرة    إدخالتؤدي األنشطة االستخراجية إىل     ة ما   عاد  -٢٠
باملورد املطلوب، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الصحة البشرية     مل يتعلق   تعلق األمر أم    
وميكن أن تتحقق اآلثار املترتبة على املواد والنفايات اخلطرة يف احلياة البشرية            . والبيئة واجملتمع 

غبار املناجم والزئبق العنصري وسـيانيد      (من خالل التعرض هلا بطرق شىت مثل االستنشاق         
  .واالحتكاك املادي باملواد الكيميائية) اءاألغذية وامل(والبلع ) اهليدروجني

  مالئمةاحلق يف التمتع بصحة جيدة واحلق يف حياة   -ألف  
ة الناجتـة عـن الـصناعات       تسهم اإلدارة غري السليمة للمواد والنفايات اخلطـر         -٢١

االستخراجية يف تلوث البيئة بشكل عام، مما قد يترتب عليه آثار خطرية على احلق يف الصحة                
 ،نيوم يف النفايات مادة الرادون   افعلى سبيل املثال، تصدر عن حتلل بقايا اليور       . واحلق يف احلياة  

بعد التدخني لإلصابة   بب  ثاين أهم س  وهي مادة مشعة ُتنقل باهلواء وتشكل يف بعض البلدان          
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بوجـه خـاص   ويتعرض العاملون يف جمال الصناعات االستخراجية   . )١١(مبرض سرطان الرئة  
الرادون، بفقد تبني يف حالة التلوث      . للمخاطر الصحية املتعلقة بإدارة املواد والنفايات اخلطرة      
يات عاليـة مـن     نيوم املعرضني ملستو  اأن اآلثار الصحية اليت تنعكس على عمال مناجم اليور        

  .الرادون تكون أشد خطورة
 وجـه خـاص    اليت قد تؤدي للوفاة واليت تصيب ب       ،ومن األمراض التنفسية املعروفة     -٢٢

العمال يف جمال الصناعات االستخراجية، مرض تغرب الرئة أو مرض الرئة الـسوداء الـذي               
وب الـيت   يصيب عمال مناجم الفحم والذي يسبب التهاب الرئتني وتيبسهما بسبب النـد           

 اليت ُيحتمل أن تكون     لتعرض لغبار الفحم  ا هو أيضاً من عواقب      يكالسحار السيلي و. خيلفها
ـ        يف املائة  ١٢واملثري للقلق هو أن ما يزيد على        . )١٢(مميتة  صابون من عمال مناجم الفحـم ُي
بالقرب من  األشخاص الذين يعيشون    وقد لوحظ أن اجملتمعات و    . )١٣(ذين املرضني املميتني  هب
 بـشكل   ونتعرضي الصحية و  ممن تردي أوضاعه  يعانون  اطق ذات إنتاج وفري من الفحم       من

أكرب خلطر اإلصابة باألمراض القلبية الرئوية وأمراض الرئة املزمنة وارتفـاع ضـغط الـدم               
قت منذ أوائل القرن العشرين األخطـار       وقد ُوثّ . ، مقارنة بباقي السكان   )١٤(أمراض الكلي و

وجيسد النفط مثاالً آخر للمـواد      . املعروفةمسببات السرطان   هو من   املرتبطة باألسبستوس، و  
 بشكل  ،ة للنفط ي املكونات السم  سكباملطلوبة مع كوهنا خطرية يف ذات الوقت، فكثرياً ما تُ         

ترتب عليها آثار مميتة أو مدمرة على       ت يف املياه السطحية واملياه اجلوفية و      ،مباشر أو غري مباشر   
  .)١٥(الصحة البشرية

ات األجنبية للطاقة   ـدى الشرك ـدان أن إح  ـالبلأحد  يف  احمللية   اجملتمعات   تدعاو  -٢٣
زالوا  النفط وأن األطفال والنساء والرجال ما     انسكاب  مل ختطرها حبدوث العديد من حاالت       

يستحمون يف مصادر املياه الرئيسية لديهم ويصطادون فيها ويشربون منها رغـم تلويثهـا              
 املستـشار لـشؤون    /شكوى لدى مكتب احملقق   احمللية  ت اجملتمعات   وقد قدم . بالنفط اخلام 

أن ي فيها   دعتاألنظمة التابع ملؤسسة التمويل الدولية املنبثقة عن جمموعة البنك الدويل           التقيد ب 

__________ 
احملدثة " (الرادون والسرطان " الصادرة عن منظمة الصحة العاملية حتت عنوان         ٢٩١انظر صحيفة الوقائع رقم      )١١(

 : املتاحة على املوقع التايل). ٢٠٠٩سبتمرب /يف أيلول
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/index.html.  

 :E.F. Wouters, T.H. Jorna and M. Westenend, “Respiratory effects of coal dust exposureانظـر  )١٢(

clinical effects and diagnosis,” Experimental Lung Research, vol. 20. (1994), pp. 385–394. 
 Carolyn Stephens and Mike Ahern, Worker and Community Health Impacts Related to Miningانظر  )١٣(

Operations Internationally: A rapid review of the literature, IIED, No. 25 (November 2001). 
ــر )١٤(  Michael Hendryx and Melissa M. Ahern, “Relations Between Health Indicators andانظ

Residential Proximity to Coal Mining in West Virginia,” American Journal of Public Health, vol. 

98, No. 4 (April 2008), pp. 669-671. 
 .UNEP, Environmental Assessment of Ogoniland (Nairobi, 2011), pp. 37-40: انظر )١٥(
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إجبار أعضاء اجملتمعات على تنظيف النفط      بقوق اإلنسان   انتهاكات حل شركة الطاقة ارتكبت    
  .)١٦(دهم مبعدات الوقاية الالزمةتزويتدريبهم أو  دون سكوبامل

. على خماطر حمتملة  أيضاً  نقل املواد اخلطرة املستخدمة يف عملية االستخراج        وينطوي    -٢٤
فعلى سبيل املثال، أسفرت العديد من احلوادث املرتبطة بالنقل عن إصابات خطرية ووفيـات         

يد انعدام قـدرة اخلاليـا      تتضمن اآلثار املوثقة للسيان   و. )١٧(من جراء التعرض ملادة السيانيد    
وحـدوث   )إزالة امليـالني  (ه الدماغ   العصبية على إرسال إشارات عرب اجلسد بأسره، مبا في        

وضـمور العـصب    التوتر العضلي   إصابات يف العصب البصري واالختالج احلركي وفرط        
  .البصري وتضخم الغدة الدرقية واختالل وظيفة الغدة الدرقية

ء العاملي بشأن أخطار الزئبق، فإن املقرر اخلاص يشعر بالقلق          ورغم تزايد توافق اآلرا     -٢٥
ن إألن عمال املناجم وأسرهم ما زالوا يتعرضون لتلك املادة اخلطرة وللسم العصيب، حيـث               

 وزمبابوي وغيانا والفلـبني     مجهورية تنـزانيا املتحدة  عمال املناجم يف إندونيسيا والربازيل و     
الزئبق تزيد على احلدود اليت وضعتها منظمـة الـصحة          وكولومبيا يتعرضون ملستويات من     

لجهـاز  لوميكن أن يترتب على استنشاق خبار الزئبق آثار ضـارة           . )١٨(العاملية خبمسني مرة  
. العصيب واجلهاز اهلضمي وجهاز املناعة والرئتني والكليتني وميكـن أن يفـضي إىل الوفـاة           

ان الذاكرة وأعـراض عـصبية      وتتضمن األعراض حدوث اهتزازات والشعور باألرق وفقد      
وميكن مالحظة أعـراض    . عضلية والشعور بالصداع وحدوث اختالالت إدراكية وحركية      

 لسنوات عديـدة  املركزي لدى العمال املعرضني     العصيب  لتسمم اجلهاز   خفيفة  دون سريرية   
ورغـم  . متر مكعب أو أكثر/ميكروغرام ٢٠يصل إىل يف اهلواء ملستوى من الزئبق العنصري   

 معـدل دليل قاطع يربط بني التعرض للزئبق واإلصابة مبرض السرطان، فإن           أي   وجود   عدم
  .)١٩(بني عمال مناجم الذهب  جداًيبلغ معدالت مرتفعةالوفيات بسبب اإلصابة بسرطان الرئة 

املعهد الوطين للسالمة والصحة املهنيتني واملعهد الوطين       أجراها  وتشري دراسة حديثة      -٢٦
يات املتحدة األمريكية إىل وجود عالقة مباشرة بني عادم الديزل واإلصابة           للسرطان يف الوال  

__________ 
 Complaint to the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) of the International Financeانظـر   )١٦(

Corporation, World Bank Group, by the Shibibo-Konibo indigenous villages of Canaán de 

Cachiyacu and Nuevo Sucre, Peru, dated April 6, 2010 .   املتاح على املوقـع التـايلhttp://www.cao-

ombudsman.org/cases/document-links/documents/MapleCAOComplaint_English_April2010.pdf. 
 T.I. Mudder and M.M. Botz,  “Cyanide and society: a critical review,” The European Journalانظر  )١٧(

of Mineral Processing and Environmental Protection, vol. 4, No. 1 (2004) p. 69. 
 .UNEP, Environment for development perspectives: Mercury use in ASGM, (Geneva, 2011)انظر  )١٨(
 ”,Armando Valenzuela and Kostas Fytas, “Mercury Management in Small-Scale Miningانظـر   )١٩(

International Journal of Mining, Reclamation and Environment, vol. 16, No. 2, (2002-03), p. 14. 
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فعمال املناجم حتت األرض يتعرضون بالفعل للتركيزات األساسـية         . )٢٠(مبرض سرطان الرئة  
ويتزايد استخدام املعدات اليت تعمـل بالـديزل يف         . لعادم الديزل مبعدل يزيد على مائة مرة      

الوفيات بسبب اإلصابة بـسرطان      أن الدراسة أظهرت أن معدالت    فليس غريباً إذن    . املناجم
الرئة أكثر ارتفاعاً لدى عمال املناجم حتت األرض األكثر تعرضاً لعادم الديزل مقارنة بعمال              

 ومبـرض تغـرب     بسرطان املـرئ  املناجم السطحية، عالوة على ارتفاع نسبة اإلصابة بينهم         
  .)٢١(الرئة
يف احلياة مكفوالن يف العديد مـن الـصكوك الدوليـة           إن احلق يف الصحة واحلق        -٢٧

 الـدويل   العهـد و ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ومن ضمنها األساسية حلقوق اإلنسان،    
والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       ة واالجتماعية والثقافية،    اخلاص باحلقوق االقتصادي  

 باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      اصالدويل اخل  من العهد    ١٢وتنص املادة   . والسياسية
والثقافية على االعتراف حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقليـة               

وقد خصصت  ". جبميع جوانب السالمة البيئية والصناعية    "ميكن بلوغه وتلزم الدول بالنهوض      
 إلعمال ذلـك    ١٤ها العام رقم    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعليق      

ـ ) ١٩٨٢(٦تؤكد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقـم           حلق، يف حني    ا ى عل
للتصدي للمخاطر الصحية وزيادة متوسـط      إجيابية  ضرورة أن تتخذ الدول األطراف تدابري       

  . املتوقع من أجل النهوض باحلق يف احلياةالعمر

  ن الصناعات االستخراجية على األطفالة عأثر املواد اخلطرة الناجت    
فمن املمكـن أن    . )٢٢(مثة دالئل على أن األطفال يتضررون بشكل فريد من آثار الزئبق            -٢٨

يؤدي التراكم احليوي مليثيل الزئبق يف األمساك اليت تستهلكها النساء احلوامـل إىل مـشاكل يف                
 األطفال الذين يتغذون باألمساك امللوثـة  النمو العصيب لألجنة اآلخذة يف النمو؛ وميكن أن يتعرض  

واخلطر األكرب يكمن يف التعرض هلذه املواد عرب املشيمة، حيث يكون دمـاغ          . ملضاعفات أخرى 
وتشمل األعراض العصبية التخلف العقلي وحدوث نوبات وفقدان البصر         . اجلنني حساساً للغاية  

وقد أفـاد   . الذكاء وفقدان الذاكرة  والسمع وتأخر النمو واضطرابات يف النطق واخنفاض معدل         
ُخمس األطفال الذين مشلتهم دراسة استقصائية أعدهتا منظمة العمل الدولية بأهنم يعـانون مـن               

__________ 
املتاح على  ”.National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), “Diesel Exhaust انظر  )٢٠(

 .http://www.cdc.gov/niosh/mining/topics/topicpage2.htm: املوقع التايل
ـ  )٢١(  Michael D. Attfield and others, “The Diesel Exhaust in Miners Study: A Cohort Mortalityرانظ

Study with Emphasis on Lung Cancer,” Journal of National Cancer Institute, vol. 104, No. 11 

(2012). 
 ”,Susan L. Cutter, “The Forgotten Casualties: Women, Children and Environmental Changeانظـر  )٢٢(

Global Environmental Change, vol. 5, No. 1 (1995), pp. 181-194 (discussing children’s unique 

vulnerability to toxic substances due to their body size, weight, and development). 
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مشاكل صحية منذ اخنراطهم يف العمل يف جمال تعدين الذهب، وبأهنم يعانون يف املقام األول من                
ويف  .)٢٣(الك البولية ومن اإلرهـاق    آالم يف األطراف ومن أمراض العمود الفقري والكلي واملس        

 طفل حتت سن اخلامسة توفوا مـن جـراء التـسمم            ٤٠٠أحد البلدان، ُيذكر أن ما يزيد على        
بالرصاص نتيجة لقيام عمال مناجم الذهب بطحن الصخور احملتوية على الرصـاص يف املنـازل               

 اعتـرب   وقـد . الستخراج الذهب، تاركني غبار الرصاص على األرض حيث يزحف األطفـال          
التسمم بالزئبق وباًء بني األطفال العاملني يف مناجم الذهب، كما مت اإلبـالغ عـن إصـابات                 
مبضاض األطراف الذي يتسبب يف إمحرار األطراف وإصابتها بآالم، بـسبب التعـرض املـزمن       

وعالوة على ذلك، تتفاقم املخاطر الصحية املرتبطة بالتعرض للمواد اخلطرة بـسبب            . )٢٤(للزئبق
 األطفال إىل وضع أيديهم بشكل أكرب يف أفواههم فضالً عن أن معدات الوقاية الشخـصية                ميل

  .البالغني ُتصمم دوماً مبا يتناسب مع أحجام
وتقدر منظمة العمل الدولية أن عدد األطفال املنخرطني يف جمال التعدين واحملاجر يف               -٢٩

 األحيان مقابـل أجـر بـسيط        أحناء العامل يصل إىل مليون طفل حيث يعملون يف كثري من          
 بـني مليـون   العددووفقاً لتقديرات برنامج األمم املتحدة للبيئة، يتراوح هذا        . بدون أجر  أو

 ويعمل األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم ثالث سنوات يف ظروف خطرة، حيث             .ومليونني
ون املناجم بعيدة    ما تك  وغالباً.  مبا يف ذلك الزئبق والرصاص والسيانيد      ،يتعرضون ملواد خطرة  

وال يكون لديها عمـال  عمليات التفتيش املنتظمة يف أماكن العمل،   حبيث يصعب خضوعها ل   
، حيث تتصدع هياكل    "باجملتمعات احلدودية "إجياد ما يسمى    نقابيون، األمر الذي يؤدي إىل      

  .اجملتمع التقليدية ونظم القيم األخالقية
حبـق  "ل على أن تعترف الدول األطـراف   من اتفاقية حقوق الطف٢٤وتنص املادة    -٣٠

الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وحبقه يف مرافق عالج األمراض وإعـادة               
تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أالّ حيرم      " كما تنص على أن      ".التأهيل الصحي 

لـسياق،   ويف نفـس ا ."أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعايـة الصحية هذه     
حبـق الطفـل يف احلمايـة مـن         " من االتفاقية على تسليم الدول األطراف        ٣٢تنص املادة   

أن ميثل إعاقة، لتعلـيم      أن يكون خطرياً أو      يرجحاالستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل       
 املعنـوي  أو ، أو الروحي، أو العقلي،البدينموه بصحة الطفل أو بنالطفل أو أن يكون ضاراً      

  ".ماعيأو االجت

__________ 
)٢٣( International Labour Organization, Informal Gold Mining in Mongolia: A Baseline Survey Report 

covering Bornuur and Zaamar Soums, Tuv Aimag, (Bangkok, 2006). 

 .WHO, Children’s Exposure to Mercury Compounds (Geneva, 2010), pp. 51- 55انظر  )٢٤(
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  أثر املواد اخلطرة الناجتة عن الصناعات االستخراجية على النساء    
بشدة من جراء التعرض للمواد اخلطرة، ال سيما خالل فترة احلمل  صحة األم   تتضرر    -٣١

ويشعر املقرر اخلاص باالنزعاج بـسبب اكتـشاف        . بالفعلضعيفة  اليت تكون فيها مناعتها     
ويساوره . لعضوي يف حليب ثدي األم يف العديد من البلدانمستويات مرتفعة من الزئبق غري ا

حق الرضيع يف احلياة وحيد من ممارسة الرضاعة        القلق إذ يدرك أن من شأن ذلك أن يقلل من           
  . لتلك املواداملرتبطة بالتعرضالطبيعية ويزيد من احتماالت إصابة النساء باألمراض 

بالنـسبة للنـساء     لنطاق مضين وخطـري   ضيق ا الوالعمل يف قطاع التعدين احلريف      و  -٣٢
 ومن املمكن أن يترتب على فـرص العمـل يف           ؛هلن يف الغالب سوى ربح هامشي     يدر   وال

وزيادة ،   نفسه  يف قطاع التعدين األوسع نطاقاً     أكثر منه قطاع التعدين احلريف والضيق النطاق،      
ت، تعيش املـرأة    ويف بعض احلاال  . ه أو خارج   البيت العمل على املرأة سواء داخل    يف عبء   

الضيق النطاق بـشكل خمتلـف، بـسبب    واآلثار املترتبة على العمل يف جمال التعدين احلريف  
يف أغلب األحيان بسبب نوع جنـسها،       البيولوجية كأنثى، و  بسبب خصائصها    أي   ،جنسها

 فعلى سبيل املثال، املرأة هي اليت تتوىل يف        .)٢٥(سبب تعريفها االجتماعي الثقايف كامرأة    أي ب 
 لتوفري الغذاء، لذا فهي تتأثر على حنـو غـري   القطع األرضيةمعظم األحيان رعاية احلدائق أو  

ورغم إمكانية توفري أراض بديلة، فهي تكون يف        . بالرتوح منها  متناسب بفقدان األراضي أو   
وهـذا  . الغالب بعيدة وتستلزم عمالً إضافياً كي تصبح منتجة مثل األراضي اليت مت انتزاعها            

 للعنايـة   والطاقة الالزمني  إىل عمل املرأة اليت يتعني عليها يف هذه احلالة توفري الوقت             يضيف
  .البديلة باألرض

 : يف إطار الصحة    من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٢٥ من املادة    ٢وتؤكد الفقرة     -٣٣
 مـن ) و(١كما تنص الفقرة    . " يف رعاية ومساعدة خاصتني    والطفولة حق لألمومة  "على أن   

احلـق يف الوقايـة     "ع أشكال التمييز ضد املرأة علـى         من اتفاقية القضاء على مجي     ١١املادة  
 املقرر اخلـاص    ويشدد". الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب         

 القـانون الـدويل     فإنعلى أنه نظراً لآلثار الضارة للزئبق على وظيفة اإلجناب لدى املرأة،            
إىل الدول األعضاء أن تتخذ تدابري وبرامج وقائية حلماية املرأة يف سن            يطلب  ان  حلقوق اإلنس 

  .من التعرض للزئبق اإلجناب

  احلق يف احلصول على غذاء كاف وتغذية مالئمة    -باء  
 التخلص من املواد والنفايات اخلطرة الناجتة عن األنشطة االستخراجية          لتسببنظراً    -٣٤

سـبيالً  ويشكل البلع   . فإن التلوث يستمر حىت حني يتوقف اإلنتاج      ث التربة الزراعية،    يف تلو 
 آثار على احلـق يف      اترتب عليه اليت ت والنفايات اخلطرة   رئيسياً آخر من سبل التعرض للمواد       

__________ 
 World Bank, Gender Dimensions of the Extractive Industry: Mining for Equity, Extractiveانظـر   )٢٥(

Industries and development Series #8 (August 2009). 
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. من خالل استهالك األغذية البحرية    يف معظم احلاالت    ويتعرض البشر مليثيل الزئبق     . الصحة
وهو يتراكم  . بيعي عن الزئبق العنصري يف البيئة ال يتحلل       فميثيل الزئبق الذي ينتج بشكل ط     

بشكل حيوي يف األمساك وغريها من املواد العضوية ويتعاظم حيوياً يف احليوانـات األكـرب               
واحلـق  .  بأي شكل من األشكال    على هذه املادة   وال يؤثر الطبخ     السلسلة الغذائية يف  حجماً  

حلقوق االقتـصادية   لعهد الدويل اخلـاص بـا     كاف، املعترف به يف ا    يف احلصول على غذاء     
 حبق كل إنسان يف غذاء      يعترف ،واالجتماعية والثقافية وغريه من معاهدات حقوق اإلنسان      

  .خال من املواد الضارةوكاف، ليس فقط من حيث الكمية، وإمنا أيضاً من حيث اجلودة، 
وقـد أظهـرت    . لوجية تدمر احلياة البحرية وحتد من التنوع البيو       يموالنفايات الس   -٣٥

 الـذي ُيـستخدم يف بعـض        ، وأن اشتعال الغاز   )٢٦(الدراسات أن النباتات متتص اليورانيوم    
األحيان إلزالة الغازات غري املرغوب فيها من النفط اخلام، يطلق غاز أكسيد النيتروز وثـاين               

 احلمـضي أو سـقوط      التهطالأكسيد الكربيت يف الغالف اجلوي، مما يؤدي إىل حدوث          
ومـن املمكـن أن يكـون       .  تلوث املياه السطحية والتربة    ميكن أن اليت  " مطار احلمضية األ"

لألضرار اليت تلحق بالتربة بسبب األمطار احلمضية تأثري سليب على اإلنتاجية الزراعية وأن حتد    
وقد اخنفض خمزون األمساك بشكل كبري يف تلك        . من قدرة اجملتمعات احمللية على إنتاج الغذاء      

اليت تعتمد على األمسـاك     احمللية  ، مما أدى إىل ندرة الغذاء وانعدام األمن يف اجملتمعات           املناطق
  .كمصدر رئيسي للغذاء، وكوسيلة لكسب الرزق

باإلضافة إىل توفري الغذاء، تشكل البيئة أيضاً رأمساالً طبيعياً يتيح للمجتمعات           فعالً،  و  -٣٦
 مثل الزراعة   قطاعاتة تأثريا كبرياً يف     يمسؤثر التلوث من جراء النفايات ال     وي. كسب الرزق 

يف اجملتمعـات املـشتغلة     األساسـية   ومصائد األمساك ويسهم يف رفع أسعار الغذاء والسلع         
وعلى صعيد االقتصاد الكلي، قلما يترجم الرخاء الذي حتققه صناعة التعـدين إىل             . بالتعدين

 وهناك حاجة واضحة إىل وضـع       .مستوى معيشة مالئم للسكان، ال سيما يف البلدان النامية        
استراتيجيات لتقاسم استغالل املوارد، مبا يف ذلك وضع استراتيجيات متعـددة القطاعـات             

  .حتياجات الفئات الضعيفةللغذاء والتغذية وتويل اهتماماً خاصاً ال

  احلق يف بيئة عمل آمنة وصحية  -جيم  
ملون يف جمال التعدين يتعرضون     فالعا. يعترب التعدين من أكثر املهن يف العامل خطورة         -٣٧

. ة ولبىن جيولوجية غري مستقرة ولسماع أصـوات حـادة         يدخنة مس حلرارة شديدة وملواد وأ   
وختزينها والـتخلص   غري املالئمة املتعلقة مبعاجلة املواد السمية        بروتوكوالت السالمة    وتتناىف

__________ 
 T.C.S. Murthy, P. Weinburger amd M.P. Measures, “Uranium effects on the growth of انظـر  )٢٦(

soybean,” Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 32, No. 1 (1984), pp. 

580-586; and  P. Soudek P. and others, “Uranium uptake by hydroponically cultivated crop 

plants,” Journal of Environment Radioactivity, vol. 102, No. 6 (2011), pp. 598-604. 
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مل آمنة وصحية مثل     ع  املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت حتمي احلق يف ظروف         معمنها  
اتفاقية القـضاء   و) ٧املادة  (حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     العهد الدويل اخلاص با   

ؤكـد   من االتفاقية ت   ١١والواقع أن املادة    ). ١١املادة  (على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
، مبا يف ذلك محايـة  يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل"على حق املرأة يف جمال العمل   

األطـراف باختـاذ     من االتفاقية الدول     ١٢املادة  وعالوة على ذلك، تلزم      ."جنابوظيفة اإل 
الوقاية "وكذلك  " حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية     "اخلطوات الالزمة من أجل     

  ."ألمراض األخرى وعالجها ومكافحتهااملهنية وا... من األمراض 
يد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية األخطار املهنية الـيت يواجههـا            تناول العد وي  -٣٨

  .العمال يف جمال الصناعات االستخراجية، وهو ما سريد حبثه مبزيد من التفصيل أدناه

  احلق يف احلصول على مياه شرب مأمونة وعلى مرافق صرف صحي مالئمة  -دال  
مدى ومستوى تدهور جودهتا وكميتها     يتأثر أي مورد مثلما تتأثر املياه من حيث          ال  -٣٩

. بسبب اإلدارة غري السليمة للمواد والنفايات اخلطرة الناجتة عن الـصناعات االسـتخراجية            
فكما ذكرنا آنفاً، تتسرب هذه املواد إىل أنظمة املياه حيث تعلق هبا وتصب فيها لتلوث ليس                

 للمـنجم مباشـرة   ق اجملاورة   خزانات املياه اليت يستخدمها السكان الذين يعيشون يف املناط        
 املصب، حيث   يف اجتاه  أيضاً اجملتمعات اليت تعيش على بعد مئات الكيلومترات          بل،  فحسب

تضر باحلق األساسي لتلك اجملتمعات يف احلصول على مياه شرب مأمونة وعلى مرافق صرف              
. لعامليويشكل التلوث بالزئبق مصدر قلق خاص نظراً النتشاره على الصعيد ا    . صحي مالئمة 

 تؤكد يف للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوفيما خيص جودة املياه، فإن ا   
خالياً مـن   "ضرورة أن يكون املاء     بشأن احلق يف املياه على      ) ٢٠٠٢(١٥ تعليقها العام رقم  

" صحة الشخص  اإلشعاعية اليت تشكل هتديداً ل     واملخاطرالكائنات الدقيقة، واملواد الكيميائية     
كما يترتب على استخدام الناس ملياه شرب غري مأمونة آثار خطرية على            ). )ب(١٢الفقرة  (

لفئـات  هذا احلـق    على محاية   أيضاً  وينص اإلطار الدويل    . احلق يف الصحة واحلق يف احلياة     
ضمان  هبدفن،  يها األطفال والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقة والسكان األصليو       ، مبن ف  حمددة

. دون متييز مقبولة وميسورة التكلفة للجميع،     ومأمونة و املياه متاحة ومبكن الوصول إليها      أن  
القـانون الـدويل    على ذلك   من املواد اخلطرة، كما ينص      فإمكانية احلصول على مياه خالية      

ضمان سبل الـرزق    ول،  )احلق يف الصحة   (اإلنسانحلقوق اإلنسان، أمر أساسي ليس لصحة       
احلق يف  (لتمتع ببعض املمارسات الثقافية     ل أيضاً   بل)  العيش من العمل   احلق يف كسب لقمة   (

، كما هو احلال يف الغالب بالنـسبة للمجتمعـات الـساحلية            )املشاركة يف احلياة الثقافية   
  .والشعوب األصلية

 تستخدم املـواد والنفايـات      ، إذ الصناعات االستخراجية وعالوة على ذلك، فإن       -٤٠
 زوال دائم لباليني غالوناتا قد يؤدي إىل ممزم كميات هائلة من املياه،     اخلطرة وتنتجها، تستل  
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حق اإلنسان يف املياه عـن       ومن شأن ذلك أن ينتهك       املياه من الدورة اهليدرولوجية لألرض    
 من إمدادات املياه لالسـتخدامات الشخـصية        ومستمرة كمية كافية    بتوافرطريق اإلخالل   

ات املياه اجلوفية وتلويث إمدادات املياه قد يتطلـب مـن           جتفيف مستودع كما أن   . واملرتلية
  . السفر إىل مناطق بعيدة جلمع مياه شرب مأمونةاجملتمعات احمللية 

  مستدامة مأمونة ونظيفة وصحيةاحلق يف التمتع ببيئة صحية   -هاء  
 ميكن أن تتسبب اإلدارة غري السليمة للمواد والنفايات اخلطرة الناجتة عن الصناعات             -٤١

.  بدوره سلباً على طائفة من حقوق اإلنـسان        هام يؤثر االستخراجية يف إحداث تلوث بيئي      
ة املوجودة يف   يم من املعادن الثقيلة واملواد الس     فعلى سبيل املثال، ُيطلق الزئبق العنصري وغريه      

بينما يتسبب الترشيح  يف الغالف اجلوي أثناء عمليات استخراج النفط والغاز،          الغازخمزونات  
 ألف ٢٠ حنو يف إطالقالذهب من اخلامات ذات درجة النقاء املنخفضة  بالسيانيد الستخراج   

   .)٢٧(انيد اهليدروجني يف الغالف اجلويطن من سي
ويسر املقرر اخلاص أن يالحظ يف هذا الصدد تزايد توافق اآلراء العاملي فيمـا بـني        -٤٢

وهو يـشجع علـى     . )٢٨(يفة وصحية مستدامة مأمونة ونظ  الدول بشأن احلق يف التمتع ببيئة       
 التلوث الناتج عن الصناعات االسـتخراجية،       بشأنمزيد من الدراسات واملشاورات     إجراء  

 وتأثري ذلـك    وآثار الدفيئة يف ذلك إسهام املواد اخلطرة اليت تنقل باهلواء يف التلوث العاملي             مبا
  .عن ذلكااللتزامات اخلارجية اليت تنشأ بشأن  وكذلك ،على حقوق اإلنسان

  املسائل الناشئة يف الصناعات االستخراجية  -رابعاً  
الناشـئة يف جمـال الـصناعات       تعطي الفقرات التالية حملة عامة موجزة عن املسائل           -٤٣

 سواء بشكل   رة على حقوق اإلنسان أو تسهم فيه      اليت تفاقم من تأثري املواد اخلط     االستخراجية  
  . مباشر أو غري مباشر

  استغالل األطفال  -ألف  
يعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء احلد الذي وصل إليه استرقاق األطفـال وعمـل        -٤٤

 التعدين واحملاجر وتأثري ذلك على األطفال حيث إهنم يواجهـون نفـس   صناعيتاألطفال يف  

__________ 
 UNEP/ILO/WHO, “Hydrogen Cyanide and Cyanides: Human Health Aspects,” Conciseانظـر   )٢٧(

International Chemical Assessment Document 61 (Geneva, 2004) .  وميكن االطالع عليه يف املوقـع
 .http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicads/cicad 61.htm: التايل

 .، حقوق اإلنسان والبيئة١٩/١٠ اإلنسان قرار جملس حقوق )٢٨(
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 حلمايـة   فتقرون إىل القوة واحلكمـة الالزمـني      املخاطر اليت يواجهها البالغون، وإن كانوا ي      
ـ     أن لوفـاة واإلصـابات   ا هفسهم من الضرر اجلنسي واملعنوي واالجتماعي واجلسدي، مبا في

 وقد حتدد أن الفقر وعدم إتاحة فرص احلصول على التعليم وعدم كفايـة أو عـدم                 .املعوقة
األسباب اجلذرية واملظاهر   وجود األطر القانونية الالزمة واالجتار باألطفال وإسار الدين هي          

. احملاجرالتعدين واستغالل   ة املفضية إىل استرقاق األطفال يف قطاع املناجم و        والعوامل املشدد 
ويالحظ املقرر اخلاص أن القُصر غري املصحوبني هم األكثر عرضة للمواد اخلطـرة لغيـاب               

  .محاية الوالدين يف بيئات استغاللية بالفعل
واسترقاق األطفال  قوق اإلنسان األطفال من عمل األطفال       الدويل حل قانون  الوحيمي    -٤٥

يف "حبق الطفل   على اخلصوص   وتقر اتفاقية حقوق الطفل     . وغري ذلك من أشكال االستغالل    
ميثل إعاقـة    أن يكون خطرياً أو      يرجح من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل         محايته

 نـوي املع البدين أو العقلي أو الروحي أو بنموهبصحة الطفل أو   لتعليم الطفل أو يكون ضاراً      
حلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    يؤكد العهد الدويل اخلاص با    و). ٣٢املادة  (" أو االجتماعي 
من الواجب محاية األطفال واملـراهقني مـن االسـتغالل االقتـصادي            " أنوالثقافية على   
كما جيب جعل القانون يعاقب على استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفـساد   . واالجتماعي

. ر بصحتهم أو هتديد حياهتم باخلطر أو إحلاق األذى بنمـوهم الطبيعـي            أخالقهم أو اإلضرا  
 دنيا للسن حيظر القانون اسـتخدام الـصغار الـذين           أن تفرض حدوداً  وعلى الدول أيضاً    

كما تنص اتفاقية منظمة    ). ١٠ من املادة    ٣الفقرة   ("يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه      مل
ألدىن لسن االستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدوليـة         بشأن احلد ا   ١٣٨العمل الدولية رقم    

فورية للقضاء  ال واإلجراءات املتعلقة حبظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال        ١٨٢رقم  
  .عليها، على محاية خاصة من عمل األطفال

 أشـكال االسـترقاق     مجيـع حيظر قانون حقـوق اإلنـسان       وعالوة على ذلك،      -٤٦
أخرى من الضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل محاية األطفال         وترمي طائفة    ،)٢٩(واالستعباد

وبالفعل، هتدف إحدى التدابري    . من االستغالل، مبا يف ذلك احلقوق املرتبطة بالصحة والتعليم        
لحماية من االستغالل إىل ضمان التحاق األطفال باملدارس وعدم حرماهنم من فرصة            لاملهمة  

  .احلصول على التعليم

  افعون عن البيئةاملد  -باء  
 افعني عن البيئة، مبا يف ذلك حريتهم      يؤكد املقرر اخلاص على أمهية دعم حقوق املد         -٤٧
ويـوفر  . التصدي ملسألة اإلفالت من العقـاب أمهية  و ، يف التجمع السلمي   وحقهم الرأييف  

ملـواد  اإدارة  على حاالت التدهور البيئي الناتج عن       املدافعون عن البيئة رقابة شديدة األمهية       
__________ 

العهد الدويل اخلاص  من ٢٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ٤انظر على سبيل املثال املادة  )٢٩(
 .باحلقوق املدنية والسياسية
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 تقييـدها وهي رقابة ال ينبغي السيطرة عليهـا أو         بطريقة غري سليمة    اخلطرة والتخلص منها    
وهو يعرب عن قلقه إزاء الضعف الشديد للمدافعني عـن املـرأة يف             . يف احلدود املعقولة   إال

البيئات اليت ال تشجع على حرية تعـبري        ، ال سيما يف      اجلنس نوعمواجهة العنف القائم على     
  .العنفهذا أة ويذكر الدول األعضاء بالتزامها بتوفري احلماية من ملرا

 بانتهاكات ُيزعم أن الـدول     املتعلقةالعديد من البالغات    إىل احلكومات    وقد أُرسل   -٤٨
الشرطة والشركات عرب الوطنية ووسائط اإلعالم وحـراس         (الدولغري  فاعلة من   وجهات  

ارتكبتها ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان،       قد  ) األمن اخلاص واجلماعات شبه العسكرية    
وباألخص ضد املدافعني عن البيئة، ومن هذه االنتهاكات االحتجاز التعـسفي والتخويـف             

املناجم واستخراج الـنفط    والقتل، وذلك بسبب قيامهم برصد الصناعات االستخراجية مثل         
يضاً الـصحفيون الـذين    ووفقاً للمعلومات الواردة، كان من بني املستهدفني أ      .)٣٠(والبترول

  .يبلغون عن القضايا البيئية وأنشطة شركات التعدين

  الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال  -جيم  
 املقرر اخلاص بتقدمي معلومات عـن       ١٨/١١فوض جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٤٩

ت األعمـال   قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بالشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسا          
ويف )). أ (٣الفقـرة  (بشأن إدارة املواد والنفايات اخلطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً           

هذا الصدد، يساور املقرر اخلاص قلق شديد إزاء قيام الشركات عرب الوطنيـة باسـتخدام               
ية الحتجاجات االجتماعوقمعها لشركات أمن خاصة حلراسة املواقع اجليوستراتيجية الرئيسية      
  .املشروعة ضد التخلص من املواد اخلطرة بطريقة غري سليمة

توجيهية بشأن البادئ بامليذكر الدول والشركات على السواء     ويود املقرر اخلاص أن       -٥٠
احلمايـة واالحتـرام    "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون       :األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   

 والذي يرتكـز علـى      ١٧/٤سان يف قراره رقم      الذي أيده جملس حقوق اإلن     "واالنتصاف
. التزامات خمتلفة ولكنها متكاملة للدول والشركات لدعم املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان           

 احلماية من انتهاكات األطراف الثالثة حلقوق اإلنسان، مبا فيهـا           ل الرئيسي هو  واجب الدو ف
م حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك        ، أما املؤسسات فعليها مسؤولية احترا     املؤسسات التجارية 

فلكل . بوسائل منها حتديد آثار عملياهتا الضارة حبقوق اإلنسان ومنعها والتخفيف من حدهتا           
لدعم حصول الضحايا على سبل االنتـصاف الفعالـة، سـواء     من الطرفني دور يضطلع به      

  . القضائية أو غري القضائية

__________ 
 ).A/HRC/19/55(انظر تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  )٣٠(
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  تسليح الصناعات االستخراجية  -دال  
) S/2011/738( )٣١(ير فريق اخلرباء املعين جبمهورية الكونغـو الدميقراطيـة        تقريوثق    -٥١

تسليح الصناعات االستخراجية واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية والتربح من قطاع           
سفر عن حدوث تـدهور     ف متويل العمليات العسكرية، مما ي      البلدان هبد  يف بلد من  التعدين  

لداخلي والعمل القسري والتفاوت الـصحي واخنفـاض سـبل           ا التشردبيئي باإلضافة إىل    
  .العيش كسب
ويشجع املقرر اخلاص على إجراء حتليل أكثر عمقاً ملدى ارتباط الصراع يف خمتلـف     -٥٢

أحناء املعمورة بقطاع الصناعات االستخراجية وللربح والنهب الذي حيول الثروة االقتصادية           
، يف  ومن املؤكد . يف االستفادة من مواردهم الطبيعية    لبلد ما من مواطنيه ليحرمهم من حقهم        

 من األرجح عدم احلرص علـى       أنمناخ يسوده الصراع العنيف واالستهانة حبقوق اإلنسان،        
 وعدم مراعاة بروتوكوالت السالمة للتعامل مع تلك        ة سليم بطريقةالتخلص من املواد اخلطرة     

  .فئات تضرراً هي النساء واألطفالويف تلك السياقات، عادة ما تكون أكثر ال. املواد

  اإلطار املعياري  -خامساً  

  االتفاقيات البيئية  -ألف  
تعاجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة على املستوى العاملي مـن              -٥٣

اتفاقية اتفاقية استوكهومل للملوثات العضوية الثابتة و     : خالل ثالث اتفاقيات ملزمة قانوناً هي     
اتفاقيـة روتـردام     و ازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود          ب

لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة              
   .يف التجارة الدولية

ـ       هذهوباإلضافة إىل     -٥٤ ة أخـرى    االتفاقيات الثالث، تتعلق اتفاقات ومفاوضات دولي
فاتفاقيـة  .  اإلقليمي أو العـاملي    الصعيدبالتلوث الناتج عن املواد الكيميائية والنفايات على        

  الصادرة عن جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا        بعيد املدى عرب احلدود   الالتلوث اجلوي   
قاش يف  تكتسي أمهية جغرافية وموضوعية حمددة، ومن مث ليست حمل ن         وبروتوكوالهتا الثمانية   

 صكوك دولية أخرى تتعلق بـإدارة املـواد         ستناقش أدناه كل على حدة    و .)٣٢(هذا السياق 

__________ 
ألمـم املتحـدة املعـين جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عمـالً بقـرار جملـس                  أنشئ فريق خرباء ا    )٣١(

 ).٢٠٠٤(١٥٣٣ األمن
 للتلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود املتعلق بـالفلزات الثقيلـة، األكثـر       ١٩٧٩بروتوكول اتفاقية عام     )٣٢(

عادن الثقيلة الـذي يغطـي   بروتوكول آرهوس املتعلق باملارتباطاً على األرجح باآلثار املشار إليها آنفاً، هو        
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سجالت إطالق املواد امللوثة ونقلها والنهج االستراتيجي لإلدارة الدوليـة           خاصة ،الكيميائية
  .للمواد الكيميائية

 بـشأن   إصدار صك ملزم قانونـاً     ب ٢٠١٣أن ختتتم املفاوضات يف عام      ومن املقرر     -٥٥
ـ           املتوقعومن  . التلوث بالزئبق  صادر  أن يتضمن أحكاماً بشأن التعرض للزئبق، مبا يف ذلك م

خدامه يف بعـض     واست الصعيدين الدويل واحمللي؛   وتوزيعه على    اإلمدادات مثل تعدين الزئبق   
يف اجلـو    ه وإطالق ه وانبعاثات عدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛     ويف ت  املنتجات والعمليات؛ 

ومن أجل تاليف خمتلف اآلثار     . والنفايات، والتخزين، وإصالح املواقع امللوثة     ملياه واألرض؛ وا
اليت تنعكس على حقوق اإلنسان من جراء األنشطة االستخراجية بسبب استخدام طائفة من             

مـن التعـرض    قوية وواضحة تكون ملزمة قانوناً للحد       لتزامات  ال بد من وضع ا    امللوثات،  
لكن، رغم طول املدة اليت اسـتغرقتها املفاوضـات         . ن امللوثات غري العضوية   للزئبق وغريه م  

وضع اتفاق ملزم قانونـا     ورغم تكلفتها العالية، فإن نصوص مشاريع املعاهدات الرامية إىل          
 ال تعكس االستعداد املطلوب من جانب الدول األعضاء لتناول معـادن ثقيلـة            بشأن الزئبق 

  . اختاذ إجراءات دولية مثل الرصاص والكادميوموتربرخراجية أخرى مقترنة بالصناعات االست
ية املشمولة  وحتدد األطراف يف اتفاقيات استوكهومل وبازل وروتردام املواد الكيميائ          -٥٦

.  بعض املواد الكيميائية مستثناة استثناءاً قاطعاً من اتفاقيـات معينـة           لكن. بنطاق كل اتفاق  
القائمة على (ية استوكهومل إال على املواد الكيميائية العضوية        فعلى سبيل املثال، ال تنطبق اتفاق     

وميكن إدراج ميثيل الزئبـق     (وال تغطي العناصر غري العضوية مثل الزئبق العنصري         ) الكربون
، وهي مـادة    كما أن مادة السيانيد   . الذي تتسبب فيه األنشطة االستخراجية وتطلقه     ) نظرياً
 ال تدخل يف نطاق اتفاقية اسـتوكهومل        ،ات االستخراجية ة أخرى شائعة ومقترنة بالصناع    يمس

  .ألهنا ال تليب معيار التراكم احليوي
وتشمل اإلعفاءات يف إطار اتفاقية بازل املواد الكيميائية اليت ختضع لضوابط دوليـة               -٥٧

هلا أخرى والنفايات املشعة والنفايات اليت يتم تفريغها من السفن باإلضافة إىل املواد اليت تتداو             
 الـيت ال تـنظم      ،واتفاقية روتردام .  أو حبسب مستوى التنمية للبلد املعين      ،فادول غري أطر  

واحلصول على املوافقة املـستنرية   وإمنا تنشئ آلية لتبادل املعلومات    ،استخدام املواد الكيميائية  
 النفايات  تنطبق على املواد املشعة وال على     املسبقة للدول املستوردة ملواد كيميائية خطرة، ال        

 وال تغطي كل من اتفاقيتا    . على صحة اإلنسان   ال حيتمل أن تؤثر      بكمياتواملواد الكيميائية   
 روتردام النقل طويل املدى عرب احلدود للمواد الكيميائية اخلطرة من خـالل الريـاح               بازل
ق  االتفاقيات بـسبب احلقـائ     هذهويزداد تضييق نطاق    . املياه أو الكائنات العضوية احلية     أو

وهو أكثر أشكال األسبستوس استخداماً     األسبستوس كريسوتيل،   السياسية مثل رفض إدراج     
  . اتفاقية روترداممبوجباملواد اخلطرة حباجة إىل برهان يف قائمة أخطاره مل تعد و

__________ 

مواد الكادميوم والرصاص والزئبق، لكنه يطبق حالياً على املصادر الثابتة لالنبعاثات يف الغالف اجلوي مثل               
 .التلوث الناتج عن إشعال الغاز
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ألطراف بعض االتفاقيات وكـذلك النطـاق       ن الثغرات األخرى العدد احملدود      وم  -٥٨
فرغم أن معظم الدول أطراف يف اتفاقيات استوكهومل وبازل         . خرها اآل اجلغرايف احملدود لبعض  

ورغـم  .  االتفاقيات هذه الرئيسية مل تصدق على بعض       املصنعةوروتردام ، فإن بعض الدول      
نع التلوث البحـري    يف اتفاقية لندن مل    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١كانت أطرافاً يف     دولة   ٨٧ أن

" بروتوكول لندن" دولة فقط صدقت على ٤٢إن ، ف الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى     
. واحللـول حملـها    إىل حتديث اتفاقية لندن      والرامي ١٩٩٦يف سنة   املتفق عليه   األكثر تقدماً   

اتفاقية محاية البيئة البحريـة      و عرب احلدود اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى       من   ويغطي كل 
  . داًلشمال شرق احمليط األطلسي نطاقاً جغرافياً حمدو

ويساور املقرر اخلاص القلق ألن اتفاقيات استوكهومل وبازل وروتردام توفر محايـة              -٥٩
للمواد الكيميائية اليت تـستخدمها الـصناعات       للعدد الكبري من السكان املعرضني      حمدودة  

مل ُتعـاجل   أن نواحي القصور ذات الصلة فيهـا        االستخراجية والنفايات الناجتة عنها، خاصة      
 ،ينجم عن ذلك فراغ يف احلمايـة      وقد  .  يف اتفاقات عاملية أخرى ملزمة قانوناً      بشكل واضح 

سيحد من القدرة على رصد حالة املواد اخلطرة وكذلك وصول األشخاص املتضررين إىل              مما
  . سبل االنتصاف

 هي عبارة عن آليات للمـساعدة يف ضـمان      سجالت إطالق املواد امللوثة ونقلها    و  -٦٠
لى املعلومات املتعلقة بالصحة البشرية أو البيئية فيما خيص إطالق املـواد            احلق يف احلصول ع   

بروتوكول كييف املتعلق بسجالت إطالق ونقل امللوثات املرفق باتفاقيـة          يضمن  و. اخلطرة
 إىل العدالة يف    والوصولصنع القرار   وآرهوس بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة        

مة يف احلصول على املعرفة بشأن إطالق امللوثـات مـن الـصناعات             املسائل البيئية حق العا   
ورغم أن اتفاقية آرهوس وبروتوكول كييف املرفق هبا صدرا عن جلنة األمـم             . االستخراجية

خيضعان إلدارهتا، فكالمها مفتوحان النضمام أي دولة من الدول و املتحدة االقتصادية ألوروبا
تعمل سجالت إطالق املواد امللوثة ونقلها وفقاً لتوقعات        و. األعضاء يف منظمة األمم املتحدة    

 التلوث، فما من شركة ترغب يف أن توصف         مستوياتبأهنا ستمارس ضغوطاً كبرية خلفض      
  .امللوثنيبأهنا من أكرب 

  اتفاقيات منظمة العمل الدولية  -باء  
 تواجه العمـال    تتعلق العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية باألخطار املهنية اليت           -٦١

  :وباألخص االتفاقيات التالية. يف جمال الصناعات االستخراجية
 بشأن محاية العمال من األخطار املهنية النامجة عن تلوث اهلـواء            ١٤٨االتفاقية رقم    •

أن تكون بيئـة العمـل،   : "والضوضاء واالهتزازات يف بيئة العمل، وهي تنص على       
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 عـن تلـوث اهلـواء والـضوضاء     أمكن ذلك، خالية من أي خمـاطر تـنجم      ما
  ؛)٣٣("واالهتزازات

 بشأن السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل وهي تتطلب مـن           ١٥٥االتفاقية رقم    •
األطراف أن تضع سياسة وطنية متسقة بشأن السالمة والصحة املهنيتني لتحـسني            

  ظروف العمل؛
، )ألسبـستوس ا( بشأن السالمة عند استخدام احلرير الصخري        ١٦٢االتفاقية رقم    •

وهي تلزم الدول األطراف بأن تضع تدابري حلماية العمال من التعرض لألسبستوس،            
مبا يف ذلك احلظر الكلي أو اجلزئي الستخدام األسبستوس يف املـستقبل ومـن مث               
استخراجه؛ والتخلص من نفايات األسبستوس بطريقة سليمة؛ وإجراءات تفتـيش          

  عن أخطار األسبستوس على العمال؛ظروف العمل ورصدها؛ وتوفري معلومات 
 بشأن السالمة يف استعمال املواد الكيميائية يف العمل، وهي حتمل       ١٧٠االتفاقية رقم    •

وُيجـرب  . الدول األطراف على محاية العمال من التعرض للمواد الكيميائية اخلطرة          
طـرة  أرباب العمل يف الدول األطراف يف االتفاقية على تصنيف املواد الكيميائية اخل           

وحتديدها لضمان عدم تعريض العمال للمواد الكيميائية اخلطرة مبا يتجاوز حـدود            
  التعرض ولتقليل األخطار؛

 بشأن منع احلوادث الصناعية الكربى، وهي جترب الدول األطراف          ١٧٤االتفاقية رقم    •
سياسة وطنية متكاملة حلماية العمال واجلمهور والبيئة مـن خمـاطر           "على أن تضع    

سياسة شـاملة   "وأن تضع   ) ٤املادة  ". ( الكربى، وتنفذها وتراجعها دورياً    احلوادث
لتحديد املواقع تكفل فصل منشآت املخاطر الكربى املقترحة فصالً مناسـباً عـن             

 ؛)١٧املادة " (مناطق العمل واملناطق السكنية واملرافق العامة

عـايري جلميـع     بشأن السالمة والصحة يف املناجم، وهي تضع م        ١٧٦االتفاقية رقم    •
ويتعني على الدول األطراف يف     . عمليات التعدين، باستثناء استخراج النفط والغاز     

االتفاقية التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال لوضع سياسة بـشأن الـسالمة    
 ؛)٣٤(والصحة يف املناجم تكون متسقة مع املعايري الدنيا احملددة يف االتفاقية

__________ 
، كانت  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ ويف   ١٩٧٩ نافذة يف عام     ١٤٨أصبحت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )٣٣(

 التـدابري التقنيـة الالزمـة للوقايـة         ١٦ و ١٣ و ١٠ إىل   ٨ دولة؛ وتضع املواد من      ٤٥ قد صدقت عليها  
للتخفيف من الضرر، مبا يف ذلك توفري صاحب العمل ملعدات احلماية؛ وينبغي للدول األعضاء أن تضع                 أو

ـ               يش يف  معايري لتحديد األخطار واإلبالغ عن األخطار، باإلضافة إىل تنفيذ برنامج إلجراء عمليـات التفت
 .أماكن العمل

التقيد بأفضل املمارسات الواردة يف االتفاقية بشأن  من االتفاقية أصحاب العمل على ٣ و٢تلزم املادتان  )٣٤(
سالمة املناجم؛ وتلقي االتفاقية على عاتق أصحاب العمل عبء ضمان سالمة املناجم، حيـث تطالبـهم                

صوهلم على الرعاية الطبية باإلضافة إىل اختاذ مجيـع         بإعالم العمال باألخطار وبتوفري احلماية هلم وبإتاحة ح       
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شعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، وهي تقـر          بشأن ال  ١٦٩االتفاقية رقم    •
باحلاجة إىل ضمانات خاصة حلقوق الشعوب األصلية يف املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك 
املوارد املعدنية أو املوارد املوجودة حتت سطح األرض اليت ختص أراضيهم، ال سيما             

حلفـاظ عليهـا ويف فوائـد       احلق يف املشاركة يف استعمال هذه املوارد وإدارهتا وا        
  .استخراجها

ورغم أشكال احلماية املتينة واملتنوعة اليت توفرها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فإن            -٦٢
أوالً، مل يـتم    : املقرر اخلاص يشدد على ما يعتربه عيوهبا الثالثة الرئيـسية املتمثلـة يف اآليت             

 بلدان  ٦دان املصدقة عليها يتراوح بني      فعدد البل (التصديق على االتفاقيات على نطاق واسع       
  . ، مما يعين أن االلتزام العاملي إىل أقصى حد باملعايري الواردة فيها ليس باألمر اليسري) بلدا٥٧ًو

ثانياً، ما زال التنفيذ ميثل مشكلة كبرية يف الدول اليت صدقت علـى بعـض هـذه         -٦٣
 ال تتشاور كما ينبغي ١٦٩االتفاقية رقم فالعديد من الدول األطراف يف . االتفاقيات أو كلها

مع الشعوب األصلية قبل تطوير وتعزيز مشروعاهتا االستخراجية، رغم الشرط الذي تـنص             
عليه االتفاقية والذي يقضي باختاذ إجراءات التشاور مع اجملتمعات األصلية املتضررة أو اإلبقاء      

من درجة هذا التأثر، وذلك قبل      للتحقق من احتمال تأثر مصاحلها، و     "على هذه اإلجراءات    
الشروع يف أي برنامج الستكشاف أو استغالل املوارد اليت ختص أراضي هـذه الـشعوب،               

وفيمـا يتعلـق     )٣٥(.)١٥ مـن املـادة      ٢الفقرة  " (قبل السماح بتنفيذ مثل هذه الربامج      أو
 إىل حد ما يف احلـد مـن اسـتخراج           ١٦٢باستخراج األسبستوس، جنحت االتفاقية رقم      

 إىل  ١٩٨٠ طناً مترياً يف عـام       ٤,٧٣سبستوس واستهالكه يف خمتلف أحناء العامل من حنو         األ
 األسبستوس ولكن رغم اعتماد القرار املتعلق ب)٣٦(.٢٠٠٣ طناً مترياً يف عام ٢,١١ يقارب ما

، فإن معدالت   )٣٧("األسبستوس يف املستقبل  القضاء على استخدام    " الذي يؤيد    ٢٠٠٦يف عام   
وقد ارتفع إنتاجه يف بعض     (بستوس واستخدامه ما زالت مرتفعة بشكل مقلق        استخراج األس 

  .، مبا يف ذلك يف البلدان اليت صدقت على االتفاقية)احلاالت

__________ 

كما ينبغي للدول األطـراف أن تنفـذ        . التدابري العملية إلزالة أو تقليل األضرار اليت قد يتعرض هلا العمال          
 . برامج تفتيش املناجم وأن تعد إحصائيات عامة عن املخاطر املرتبطة بالتعدين

حالة حقوق اإلنسان أُعد بتكليف من إحدى شركات التعـدين أن           على سبيل املثال، أوضح تقرير لتقييم        )٣٥(
 ألهنا مل تضع إطاراً للتشاور مع       ١٦٩غواتيماال انتهكت التزاماهتا مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

انظـر  . الشعوب األصلية فيما يتعلق بإحدى عمليات التعدين اليت تترتب عليها آثار سلبية كبرية على البيئة              
On Common Ground Consultants Inc., Human Rights Assessment of Goldcorp’s Marlin Mine, 

Executive Summary (May 2010), p. 12. 
 ,United States Department of the Interior and United States Geological Survey, Circular 1298: انظـر  ) ٣٦(

Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends from 1900 through 2003 (2006), p. 17. 
 .١، الفقرة ٢٠٠٦يونيه /قرار اعتمده مؤمتر العمل الدويل يف دورته اخلامسة والتسعني يف حزيران )٣٧(
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ثالثاً، عادة ما تكون االلتزامات الواردة يف االتفاقيات غري كافية ملعاجلة املـشكالت              -٦٤
 سوى التشاور مع    ١٦٩تفرض االتفاقية رقم    ال  فعلى سبيل املثال،    . املتعلقة بالنفايات اخلطرة  

الشعوب األصلية والقبلية املتضررة يف عملية صنع القرار بشأن استخراج املـوارد الطبيعيـة              
تشترط سوى التعويض عن األضرار اليت تتسبب فيها عملية االستخراج بدالً من ختفيف              وال

ُيتخذ بصورة حرة ومـسبقة     تلك األضرار، الذي ميكن حتقيقه من خالل إجراء موافقة قوي           
وباملثل، حتتوي االتفاقيات األخرى املذكورة آنفاً على عبارات حامسة لتقييد معاين           . ومستنرية

مما قد يؤدي إىل خفض املعـايري يف        " الظروف واملمارسات الوطنية  "االلتزامات القائمة على    
تزامـات مبوجـب إحـدى      بعض البلدان بذريعة أهنا تفتقر إىل املوارد الالزمة للوفـاء باالل          

  .االتفاقيات أو بعضها

  االتفاقات الدولية غري امللزمة  -جيم  
 املعقـود يف    مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة       وافقت الدول املشاركة يف       -٦٥

اإلدارة  على هدف طمـوح يتمثـل يف حتقيـق           ٢٠٠٢جوهانسربغ جبنوب أفريقيا يف عام      
ولبلوغ هذا اهلدف، اعتمدت . ٢٠٢٠ورة حياهتا حبلول عام السليمة للمواد الكيميائية طيلة د 

، املعقـود يف ديب يف      املؤمتر الدويل املعين بإدارة املـواد الكيميائيـة       الدول اليت شاركت يف     
، وهو عبارة عن مبادرة غري  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية     ،  ٢٠٠٦ عام

الستراتيجية اجلامعة   وا  اإلدارة الدولية للمواد الكيميائية    إعالن ديب بشأن  ملزمة وطوعية تضم    
 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية     ورغم أن   .  وخطة عمل عاملية   للسياسات

ينطوي على هيكل تشاركي وعلى إدراج ضمين هلدف التخفيف مـن آثـار الـصناعات               
سسات الصناعية اخلاصة ال تتحمـل أي       االستخراجية على حقوق اإلنسان، فإن الدول واملؤ      

  .٢٠٢٠التزامات قانونية، كما أن متويل العملية ال يتناسب مع مهمة حتقيق هدف عام 
 باعتباره مبادرة   النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية     ويتزامن ظهور     -٦٦

لمـسؤولية  ليـة ل  غري ملزمة وطوعية مع وجود توجه عام حنو اعتماد مبـادئ ومعـايري دو             
املدونة  مثل   ،الصناعيةواملبادرات اليت تقودها املؤسسات      .)٣٨(االجتماعية الطوعية للشركات  

لفائدة صناعة السيانيد ونقله واستخدامه يف إنتاج الـذهب، وإطـار           الدولية إلدارة السيانيد    
طن قـوة   التنمية املستدامة للمجلس الدويل للتعدين والفلزات، تتضمن يف الوقت نفسه مـوا           

وتكمن مواطن قوهتا يف أن االتفاقات عادة ما تكون معتمدة من عدد كبري             . ومواطن ضعف 

__________ 
يتضمن ذلك من مجلة أمور أخرى املدونة الدولية إلدارة السيانيد لصناعة تعدين الذهب؛ واالمتياز البيئـي                 )٣٨(

؛ وإطـار   مبادرة اإلبالغ العاملية  ؛ و مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية     ويف جمال االستكشاف؛    
املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان        ؛ و لمجلس الدويل للتعدين والفلزات   ل التنمية املستدامة 

ن مستدام؛ ومبادرة االتفاق    املبادئ التوجيهية حنو تعدي   ؛ و االقتصادي اخلاصة باملؤسسات املتعددة اجلنسيات    
 .العاملي لألمم املتحدة
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من اجلهات اخلاصة ذات الصلة، وأهنا تقدم جمموعة أولية مـن املبـادئ لبنـاء سياسـات                 
وممارسات الشركات على حد سواء، إىل جانب جمموعة أكثر تفصيالً من املعـايري وأطـر               

  .ناعات االستخراجيةاإلدارة اخلاصة بالص
لكن هذه املبادرات تعترب عموماً غري كافية وحمدودة ألقصى درجة، حيث إهنا تضع               -٦٧

ويف بعض احلاالت، تقصى من نطاق    . التوقعات عند مستوى املمارسات احلالية أو دون ذلك       
هذه املبادرات الشركات اليت تعمل يف سياق حملي صرف؛ ويف بلـدان أخـرى، تعرقـل                

كما تطرح املبادرات الطوعية حتـديات      . ت اإلقليمية أو االقتصادية الشرعية العاملية     اجملموعا
عديدة أخرى على مستوى اإلدارة، مثل عدم التواصل على حنو متفرق مع أدوات وصكوك              
قانونية دولية أخرى، واملشاركة والشفافية واملساءلة احملدودة، فضالً عـن ضـعف آليـات              

  .التحقيق والرصد واإلبالغ

  االستنتاجات والتوصيات    -سادساً
استناداً إىل الدراسة اليت أجراها عن إدارة وتصريف املواد والنفايـات اخلطـرة               -٦٨

قـوق اإلنـسان،     عالقتها حب  املستخدمة يف الصناعات االستخراجية والناجتة عنها، وعن      
  :يوصي املقرر اخلاص باآليت

 اإلنسان ومحايتها وإعماهلا، القيـام      ينبغي للدول، وفقاً اللتزامها باحترام حقوق       -٦٩
  :باآليت

وضع نظام شامل وملزم قانوناً لتأمني السالمة الكيميائية لكافة املـواد              )أ(  
الكيميائية طيلة دورة حياهتا، سواء تعلق األمر باملواد الكيميائية التركيبية أو الطبيعية، مع             

 هذا الصدد، يرى املقرر اخلاص      ويف. إيالء اهتمام خاص الحتياجات الفئات األكثر ضعفاً      
فاجملموعة احلالية من االتفاقات حمدودة النطاق      .  إبرام معاهدة بشأن الزئبق    أن من احلاسم  
 مـسألة التعـرض      املواد الكيميائية والنفايات ال تعاجل بالقدر الكايف       بشأنامللزمة قانوناً   

راجية  اليت تنعكس آثارها     للمواد والنفايات اخلطرة العديدة الناجتة عن الصناعات االستخ       
  ؛ ، فما بالك بالقضاء عليهاعلى حقوق اإلنسان

بروتوكول كييف املتعلق بسجالت إطالق ونقل امللوثات       التصديق على     )ب(  
املرفق باتفاقية آرهوس، إن مل تكن بالفعل من الدول األطراف فيه، ألن املشاركة العامليـة          

 البيئي   األداء لشركات والتشجيع على حتسني   يف الربوتوكول ستؤدي إىل زيادة مساءلة ا      
  وزيادة املعرفة بشأن املواد والنفايات اخلطرة؛

االضطالع بدور قيادي للتحرك حنو التصديق العاملي على االتفاقيـات            )ج(  
  ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية؛
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التوجه حنو إنشاء معايري دولية فيما خيص حتديد القدر املسموح به مـن               )د(  
ثار السلبية للصناعات االستخراجية على الصحة والبيئة بغية معاجلة اآلثـار املختلفـة       اآل

وسيساعد إنشاء هيئة إنفـاذ مركزيـة       . ضعيفةال ذات اللوائح على اجملتمعات يف الدول     
  اقتراحات املشاريع على دعم تلك املعايري الدولية؛ستعراض ال

اد الكيميائية اخلطرة وغريها من حتقيق أقصى قدر ممكن من التآزر بني املو         )ه(  
  النظم البيئية، مثل تغري املناخ والتنوع البيولوجي؛

حقـوق  البيئة واجملتمع و  االضطالع بتقييمات شاملة لآلثار املترتبة على         )و(  
اإلنسان، لتنظر من خالهلا يف املوارد الطبيعية القائمة يف املنطقة واآلثار التراكمية املترتبـة              

إيالء اهتمام خاص ينبغي  و. والروابط االجتماعية االقتصادية بالقضايا البيئية    على املشاريع   
وينبغي أن تستخدم تقييمات اآلثار     . كيفية تأثري األنشطة على حقوق الشعوب األصلية      ب

. دراسات أساسية موثوقاً هبا سواء فيما خيص ملوثات البيئة أو أوضاع الصحة البـشرية             
 للعمليات االسـتخراجية    املتغريةار متواصلة لرصد اآلثار     وينبغي أن تكون تقييمات اآلث    

   ينبغي أن تضطلع هبا أطراف ثالثة خمتصة ومستقلة؛، كمابفعالية
 عمليات صنع القرار على     يف إطار دائمة للتشاور واحلوار    إنشاء أماكن     )ز(  

متيازات، حيـث   العروض ومنح ا  الاحمللي والوطين، قبل إصدار الدعوة لطلب       صعيدين  ال
. تكون الشعوب واجملتمعات املعنية والشركات والسلطات احمللية ممثلة بالشكل املناسـب          

وعادة ما يكون بناء قدرات اجملتمعات احمللية مطلوباً حىت تكون املشاركة مفيدة خـالل              
 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت        إشراكوينبغي  . عملية التشاور 

  والبيئة يف بناء قدرات اجملتمعات احمللية كي تشارك بطريقة مستنرية؛تركز على الصحة 
ضمان توزيع فوائد األنشطة االستخراجية بشكل عادل على اجملتمعات           )ح(  
زيادة الوعي باحتمال عدم كفاية املبالغ املالية املدفوعـة، ألن          هناك حاجة إىل    و. املتضررة

لذلك، ينبغي تشجيع اآلليات اليت . آثار ضارةذلك قد حيدث تأثرياً غري مالئم ويؤدي إىل     
  بلية وأولوياهتا يف جمال التنمية؛تعزز قدرة الشعوب األصلية والق

تعزيز الشفافية على الصعيد القطري وعلى صعيد الشركات، مبا يف ذلك   )ط(  
 واتفاقات شـراء    ،االتفاقات مع البلدان املضيفة   اإلفصاح عن اتفاقات تقاسم اإلنتاج، و     

 ونتائج الرصـد    ، والتقييمات البيئية واالجتماعية   ، والتقييمات االقتصادية واملالية   ،ةالطاق
وينبغي تقدمي تقارير رصد    . نع احلوادث ومواجهة الطوارئ   مب املتعلقةعلومات  امل و ،والتقييم

  عامة سنوية؛
يعين تـدويل   مما   يف املمارسة العملية،  " مبدأ تغرمي امللوث  "ضمان تنفيذ     )ي(  
غـري  طريقة   التخلص من النفايات ب    عن اليت تتحملها الصناعة ونظم املسؤولية       التكاليف
  مشروعة؛
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املسؤولية االجتماعيـة  البيئية يف جمال لمبادرات لتقدمي مزيد من احلوافز    )ك(  
  للشركات وللشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛

ـ يف إطـار    املـضطلع هبـا     باجتاه األنشطة   مشتركة  بذل جهود     )ل(   هج الن
ة ء قدرات البلدان النامية على إدار      بغية بنا  االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية    

املواد الكيميائية، مبا يف ذلك قدراهتا على تقييم الـصناعات االسـتخراجية ورصـدها              
  وتنظيمها، وتنفيذ االلتزامات الدولية؛

ت وضـمان   عمليات التخلص مـن املخلفـا     ميع  إجراء تقييم دقيق جل     )م(  
   النفايات واملخلفات؛مدافنمواصلة رصد 

تشجيع املمارسات املستدامة وتعزيز مصادر الطاقة هبدف احلـد مـن             )ن(  
  .االعتماد على الصناعات االستخراجية

احترام حقـوق   واجبها يف   وينبغي للشركات وغريها من اجلهات اخلاصة، وفقاً ل         -٧٠
  :اإلنسان، القيام باآليت

ماد تقنيات للحد من النفايات اخلطرة الناجتة عن الصناعات         إعداد واعت   )أ(  
  االستخراجية؛

ة املرتبطة بالصناعات االستخراجية يف     يمإجراء رصد منتظم للمواد الس      )ب(  
موقع التعدين وكذلك يف مصادر مياه الشرب القريبة أو املثوى املـائي القريـب حـني                

ه، مثـل الـسيانيد وحماليـل التـصديع          اليت ميكن أن تلوث امليا     طرةتستخدم املواد اخل  
  اهليدرويل؛
امتيـاز  االعتراف باحلق يف احلصول على املعلومات وتفادي اسـتخدام          )ج(  

املعلومات السرية لألعمال التجارية إلخفاء معلومات تتعلق بالصحة والـسالمة بـشأن            
 أن يتعرض   املواد اخلطرة اليت تستخدم يف الصناعات االستخراجية وتنتج عنها واليت ميكن          
  هلا البشر واحلياة الربية، مثل املشتتات الكيميائية وحماليل التصديع اهليدرويل؛

يف انتهاكات حقوق اإلنسان    صبح شريكة   بذل العناية الواجبة حىت ال تُ       )د(  
  رتكبها احلكومات املضيفة؛تاليت 

 ، عن طريق تقدمي التأمني والتعـويض عـن        "لوث امل تغرميمبدأ    "  بالتقيد    )ه(  
وينبغـي  . عيراتسبب فيها املشتة اليت ياألمراض واحلوادث واملسائل املتعلقة بالتركة السم  

تشاركية ووقائية للمـساءلة عـن      ميكن التحقق منها و   أن تتضمن اللوائح تدابري كافية و     
 اليت قد تضر مبجتمعـات خـارج احلـدود        ،القضايا العابرة للحدود، مثل تلوث األهنار     

  الوطنية؛
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ادرة مبادئ االستثمار املسؤول اليت تساندها األمم املتحدة واليت         دعم مب   )و(  
 إدارةرة البيئيـة واالجتماعيـة و     اوضعها اجملتمع االستثماري اعترافاً منه بأن قضايا اإلد       
  الشركات ميكن أن تؤثر يف أداء احلافظات االستثمارية؛

ارية وحقوق  ألعمال التج ل "احلماية واالحترام واالنتصاف  "إطار  التقيد ب   )ز(  
صناعة تعـدين   ل املدونة الدولية إلدارة السيانيد      ن وااللتزام بأفضل املمارسات مثل    اإلنسا

مبادرة الشفافية يف جمـال الـصناعات       البيئي يف جمال االستكشاف؛ و    متياز  الذهب؛ واال 
لمجلس الدويل للتعدين   ل ؛ وإطار التنمية املستدامة   مبادرة اإلبالغ العاملية  ؛ و االستخراجية
املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي اخلاصـة           ؛ و والفلزات

املبادئ التوجيهية حنو تعدين مستدام؛ واالتفاق العـاملي        ؛ و باملؤسسات املتعددة اجلنسيات  
  .لألمم املتحدة

يل لقانون الدو ككيانات ختضع ل  وينبغي ملؤسسات متويل التنمية، وفقاً اللتزاماهتا         -٧١
  :العام، القيام باآليت

اختاذ احليطة الواجبة بشأن حقوق اإلنسان لضمان تقييم اآلثار احملتملـة             )أ(  
ليـة  احمللكيـة   املي  ووينبغي إعطاء األولوية للوسطاء ذ    . على حقوق اإلنسان ومعاجلتها   

هزين إلجراء استثمارات متماشية مع أهداف التنمية ومع هنـج مؤسـسات            اجملكبرية و ال
  التنمية؛متويل 

احلمايـة  "إطـار  ق آليات التظلم متاماً مع املبادئ الواردة يف      اتفاضمان    )ب(  
تكون شرعية ويف متناول اجلميع وقابلة للتنبؤ هبا ومنـصفة      حبيث   "واالحترام واالنتصاف 

واالسـتعراض الـشامل    . وشفافة ومتماشية مع معايري حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً        
هـذه  مائية للبنك الدويل خالل العام املقبل يتـيح فرصـة إلدراج    األول للسياسات احل  
آثـار  أي   ال تسبب استثماراته يف جمال الصناعات االستخراجية      ن  التوصيات ولضمان أ  
  .تسهم فيهاال على حقوق اإلنسان و

        
  


