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  جملس حقوق اإلنسان
   التاسعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
  حلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك ا

  اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجاتتقرير املقرر اخلاص املعين ب
  غري مشروعة على التمتع والنفايات السمية واخلطرة بصورة

  ، السيد أوكيشوكوو إيبينوحبقوق اإلنسان

  إضافة

  ** *مجهورية ترتانيا املتحدةبعثة إىل 

  ــــــــــــــ
أما التقرير، الوارد يف مرفق هذا املوجز، فُيعمم باللغـة          .  اللغات الرمسية  يعمم موجز هذا التقرير جبميع      *  

  .اإلنكليزية فقط
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة حىت تتضمن آخر ما استجد من معلومات  **  
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  موجز

 ٣٠ إىل   ٢١بدعوة من احلكومة، ذهب املقرر اخلاص يف بعثة إىل مجهورية ترتانيا املتحدة يف الفترة مـن                 
وكان اهلدف الرئيسي من البعثة دراسة ومجع املعلومات األولية عن أثر أنشطة التعدين . ٢٠٠٨يناير /لثاينكانون ا

وإضافة إىل ذلك رغب املقرر اخلاص يف التعرف على إدارة املواد الكيميائية . على النطاقني الصغري والكبري يف البلد
  .ت بشقيها الصناعي واملرتيليف البلد وعلى سالمة مناولتها، فضال عن إدارة النفايا

واغتنم املقرر اخلاص الفرصة أيضا لدراسة اإلطار القانوين احلايل وإنفاذه، وكذا االتفاقـات التجاريـة               
  .الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقة بنقل النفايات السمية واملواد اخلطرة عرب احلدود

ا مالئما للتعامل مع نقل املنتجـات والنفايـات         وقد الحظ املقرر اخلاص مسرورا أن هناك إطارا قانوني        
بيد أنه الحظ أن قوانني وصكوكا فرعية عديدة هي حديثة العهد ويتطلع إىل رصد              . السمية واخلطرة عرب احلدود   

  .تنفيذ هذه القوانني

 ويف أثناء زيارة البلد، أعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء عدم التنظيم يف أنشطة التعدين على النطـاقني                 
  :على ما يلي) بدون أي ترتيب لألولوية(واقترح عددا من التوصيات على احلكومة، مشجعا إياها . الصغري والكبري

  العمل على اإلعمال التدرجيي حلق شعبها يف بيئة آمنة مالئمة؛  )أ(  

علـى  تكثيف جهود التوعية اليت تبذهلا لتثقيف اجلمهور بشأن ما قد يكون للتعدين احلـريف و                )ب(  
  النطاق الصغري من أثر يف صحتهم ومعيشتهم؛

تقدمي املزيد من املوارد إىل السلطات احمللية والوطنية من أجل تكثيف تفتيش منـاطق التعـدين                  )ج(  
  احلريف وعلى النطاق الصغري؛

مراعاة دواعي القلق اخلاصة اليت أعربت عنها مجاعات السكان األصـليني واحلقـوق املتعلقـة             )د(  
  وعلى النطاقني الصغري أو الكبري؛ ي عند ختصيص أراضي للتعدين احلريفباألراض

إيالء املزيد من االهتمام حلالة الفئات الضعيفة، مبن فيها النساء واألطفال، بسبب التعـرض إىل                 )ه(  
  املواد السمية الشديدة عند املشاركة يف أنشطة التعدين احلريف وعلى النطاق الصغري؛

يانات خاصة باألمراض املتصلة بالتعدين من أجل حتسني رصـد اآلثـار البيئيـة              إنشاء قاعدة ب    )و(  
  واملتعلقة حبقوق اإلنسان املترتبة على أنشطة التعدين؛

النظر يف إعادة التفاوض بشأن العقود اليت منحت إىل شركات التعدين على النطاق الكبري قبل                 )ز(
  ا على تطابق العقود مع القانون؛، حرص٢٠٠٤ لعام ٢٠سن قانون اإلدارة البيئية رقم 
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رصد شركات التعدين على النطاق الكبري، ال سيما فيما خيص قضايا الصحة املهنيـة ومعـايري          )ح(
  السالمة ومستوى االمتثال لقوانني البيئة وغريها من القوانني ذات الصلة؛

ية وتعزيز حقوق   تشجيع الشركات الكربى على إجراء تقييمات لألثر االجتماعي من أجل محا            )ط(
  اإلنسان اخلاصة بالسكان احملليني بشكل أفضل؛

  .النظر يف ترشيح البلد للعضوية يف مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية  )ي(

_ _ _ _ _  


