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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
لسياسةية واقتصاةاةية المدنيةة وا حقوق اإلنسان، تعزيز وحماية جميع

 والثقافية، بما في ذلك الحق في الصنمية واقجصماعية

تقرير المقرر الخاص المعنةي باثثةار المصرت ةة فةي مجةاق حقةوق اإلنسةان   
 على إةارة المواة والنفايات الخطرة والصخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا 

 مذكرة من األمانة  
حاالت عديدة إىل التشكيك  يف مكدم ممةمكل التكدالري الك  أدت وات األخرية، يف السن 

 .من املواد السّمكل، وال سكما حقوق األطفال ،تتخذها الدول حلمايل حقوق اإلنسان
قككككد أتككككاط تسككككم  أطفككككال اكككككام اككككتع م وتككككل لالترككككا  مسككككا   تت  كككك  لككككال تق والفقككككت ف 

تقصكري مكدم والتمككز. وكشف التأتري الفتاك ملنتجات استهمككل غري خمتربة يف احلوام  واألطفال 
اقتضكككاة تكككوفري م  ومكككات يف ، وتقصكككري الكككدول لقكككدط م قكككول الصكككناعات يف لكككذل ال نايكككل الواجبكككل

نتكجكككل اسكككتخدا  السكككممل. ونًكككتاا النتشكككاط حكككاالت التسكككم  حكككول ال كككا  أساسككككل عكككن الصككك ل و 
هككككا آتاط و  -اهلككككواة واملكككككام يف مبكككككدات ا فككككات والصككككناعات االسككككتختاجكل واالنب اتككككات الصككككناعكل 

احلاجل إىل تدالري قويل حلمايل الفئكات األكركت تتزايد  -املدمتة يف ر ل األطفال ومنا ه  وحكاهت  
 عتضل ل خطت.

األطفكككال ل مكككواد السكككّمكل  ت كككّت أن املشكككي ل ال تقتصكككت ع كككف التسكككم  ف سككك . فلككككد  
ال شكككتات يف أجسكككاده  مشكككي ل لنكويكككل يف كككك  ميكككان. إل يولكككد األطفكككال يف  كككك  أ كككاة ال كككا  و 

األطبككاة لالولككاة الصككاممل املتمركك  يف ُيسككمك  املئككات مككن املككواد اوطككتة. ويكك دا هككذا إىل مككا  وطاككا
نًكتاا ل كدد و الحقكل مكن احلككاة. متاحك  الطفولكل ويف متح كل ت يف املميني أتنكاة أمتا  وإعاقات ت ت

خبصكو  ألطفال فكت  الوركول إىل سكب  انتصكاا ف الكل أو إىل ال دالكل لمن األسباع، ال تتاح 
هك   ت ّت الاإلفمت من املساةلل. والوقايل من اجلناة من  أضتاط املواد السّمكل والت وث، ما ميّين
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الككككدول أن م ككك  مصككككاض الطفكككك  الفضككك ف اعتبككككاطاا ط كسككككاا يف  ايككككل حقككككوق ع كككف و  خكككري عككككم .
األطفال يف احلكاة، والبقاة والنماة، والسممل البدنككل، والصك ل، والت كتط مكن أسكوأ أاكيال عمك  

، وحقكككوق أخكككتم ميتسكككل يف اتفاقككككل أمون  يف الذكككذاة واملكككاة والسكككين املكككاحلكككوككككذل  األطفكككال، 
لكككاملواد السكككّمكل والت كككوث. ويقككك  ع كككف عكككات  الكككدول التكككزا  يف  كككال حقكككوق حقكككوق الطفككك  تتكككأتت 

األطفكال ل مككواد  ت ككّت منك   م سسككات األعمكال عككنتقك  ع ككف عكات  مسكك ولكل وتقال ك  اإلنسكان، 
 اليكمكا كل السامل والت وث.
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تقرير المقرر الخاص المعنةي باثثةار المصرت ةة فةي مجةاق حقةوق اإلنسةان   
 والنفايات الخطرة والصخلص منها بطريقة سليمة بيئياً  على إةارة المواة

 احملتويات
 الصف ل 
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 4  ........................................................................... لالولاة الصاممل - تانكاا  
 9  ..................................................... التزا  الدول ان  الت ّت  يف متح ل الطفولل - تالراا  

 10  .............................................................. مصاض الطف  الفض ف - ألف   
 10  ......................................................... ح  الطف  يف االستماع إلك  - لاة   
 11  ......................................................... يف احلكاة والبقاة والنماة احل  - جك    
 12  ...................................................... احل  يف السممل البدنكل وال ق كل - دال   
 14  ......................................................... احل  يف سب  انتصاا ف الل - هاة   
 15  .................................. احل  يف التمت  لأع ف مستوم من الص ل ميين ل وغ  - واو   
 16  ................................................................. احل  يف لكئل ر كل - زاا   
 17  ............. لل  الذذاة واملاة والسين الم  احل  يف التمت  استوم م كش  ال  ، اا يف  - حاة   
 17  ......................................................... احل  يف عد  الت ّت  ل تمككز - طاة   
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 20  ............................... مس ولكل م سسات األعمال عن من  ت ّت  األطفال ل مواد السّمكل - طال اا  
 20  ...................................................................... إطاط ل   ول - ألف   
 22  .................... لذل م سسات األعمال ال نايل الواجبل ملن  الت ّت  يف متح ل الطفولل - لاة   
 23  ......................... املس ولكل عن من  الت ّت  الناائ عن أنشطل م سسات األعمال - جك    
 26  ................................................ املس ولكل من خمل ال مقات التجاطيل - دال   
 28  ........................................ ف اللاملس ولكل عن ضمان إتاحل سب  انتصاا  - هاة   

 30  ................................................................................ ال م  املقب  - خامساا  
 30  .................................................................... االستنتاجات والتوركات - سادساا  
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 مقدمة -أوقً  
يف هذا التقتيت، يب ث املقتط اوا  امل ين لا تاط املرتتبل يف  ال حقوق اإلنسكان ع كف  -1

املكواد السكّمكل والت كوث  آتكاطإداطة املواد والنفايكات اوطكتة والكتخ ن منهكا لطتيقكل سك كمل لكئككاا، يف 
 ت ككّت فكمككا يت  كك  انكك   م سسككات األعمككالالتزامككات الككدول ومسكك ولكات و يف حقككوق األطفككال، 

. وقد أجتم املقتط اوكا  عم ككل 27/23األطفال هلذم املواد، وفقاا لقتاط   س حقوق اإلنسان 
ات وطنكككل حلقككوق اجملتمكك  املككدؤ وم سسككمكك  تشككاوطيل واسكك ل النطككاق مكك  دول ومنًمككات دولكككل و 

ف اسكتبكان ُوضك  اإلنسان وجهات م نككل أخكتم. وهكو ي كتع عكن امتنانك  جلمكك  الكتدود الكواطدة ع ك
 .(1)لشأن هذا املوضوع

 "الوباء الاامت" -ثانياً  
يف  تككاطهككذم ا تبككدم املككواد السككّمكل والت ككوث. وت آتككاطي ككاؤ األطفككال يف ككك  ميككان مككن  -2

. ت كككّت مكككن احلككككاة، وتنكككتال عكككن عكككدد ال  صكككف مكككن طكككتق ال أاكككيال خمت فكككل، ويف متاحككك  خمت فكككل
، وهك  أيضكاا أاكد تكأتتاا لك ، مكا أ  هك  أكركت عتضكل ت كّت ويواج  األطفال مستويات أع كف مكن ال
 .(2)ل  ومتواطتل عرب األجكالال طج ل فكها  آتاطل خطت من البالذني. وقد تيون هذم 

طفك  دون سكن  1 700 000 أكركت مكنتكويف  ،منًمكل الصك ل ال املككل يتاتتقكدحبس  و  -3
 500 000جتاة عوام  لكئكل قال ل ل ت دي ، مر  ت كوث اهلكواة )أكركت مكن  2012اوامسل يف عا  

يف املا كككككل مكككككن وفككككككات األطفكككككال دون  26ميرّككككك  هكككككذا الككككتق  نسكككككبل و  .(3)حالككككل وفكككككاة( وت كككككوث املككككككام
 اوامسل. سن
مكن  (4)أعًك . فرمكل لولكاة ركاممل وفكاة ففك  وطاةهكا مكا هكو 1 700 000لكد أن الك  -4

ًهكت اليركري يالطفولكل، ال متح كل ل مواد السّمكل والت وث أتنكاة  ت ّت اإلعاقل واألمتا  املتتبطل لال
منهككا إالّ ل ككد سكككنوات أو عقككود. إل قككد ميكككوت األطفككال الضكك ايا قبككك  األوان ل ككد سككن اوامسكككل 

الطبك   ومنو  جلكينا. فاملواد اليكمكا كل السامل ال  ت تت يف الت بري احلكاة مدمُيصالون لال جز  أو

__________ 

  ك ها متاحل يف التالط التايل:   الوطقات (1)
www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/TheRightsoftheChildandHazardousS

ubstancesandWastes.aspx. 
( لشككأن التزامككات الككدول لشككأن أتككت قطككاع األعمككال التجاطيككل 2013)16الطفكك ، الت  ككك  ال ككا  طقكك   حقككوقجلنككل  (2)

 )أ(.4ع ف حقوق الطف ، الفقتة 
(3) WHO, Preventing Disease through Healthy Environments (2016). 
(4) Philippe Grandjean and Philip J. Landrigan, “Neurobehavioural effects of developmental toxicity”, 

The Lancet Neurology, vol. 13, issue 3. 
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يصككب وا لككالذني حكك  األطفككال لنمككاة الككدماو ووئككا ف اهلتمونككات وغريهككا مككن ال م كككات الضككتوطيل 
 .(5) اقتصاداتنا وال تزول من لكئتناأر اة، مستشتيٌل يف

 وثتكات الك  تك تت يف حقكوقه  يف البقكاة لال ديد مكن امل (6)يوَلد األطفال لم وتني مسبقاالو  -5
إلكه ، ويف السممل البدنكل، ويف التمتك  لكأع ف مسكتوم مكن الصك ل مييكن  االستماعوالنماة، ويف 

، (7)ال شكتات ع كف األقك إىل أن دطاسكات ثرث كل توّر م ل وغ ، ع ف سبك  املرال ال احلصت. فقد 
يف األطفكال  ةوجكودم السكامل أو اوطكتة ع كف  كو آخكتمن املواد اليكمكا كل ، (8)إن   يين املئات
ل مكواد السكّمكل و)املكواد السكّمكل( النامكل عكن  ت كّت التوار  أمهاهت . وي ت ّت قب  الوالدة نتكجل 

توقف ل د الوالدة. ومك  أن الدطاسكات تكأص لصكوطة أساسككل مكن ل كدان م ّكنكل، فك ن لم  (9)الت وث
 ل. ّم ا السهلذا لالت دّ  ، ض ايامتفاوتللدطجات يق ون،  ك  األطفال 

اجلماعكككات املنخفضكككل الكككدخ  واألق ككككات والشككك وع األرككك كل واجلماعكككات أطفكككال ويُ كككّد  -6
هككذم اجلماعككات غالبككاا مككا تيككون أع ككف لككدم  ت ككّت املهمشككل أكرككت عتضككل ل خطككت، فمسككتويات ال

اسككبل. ويرككري للكك  مسككا   سككوة التذذيككل، ليككن ا تككاط الضككاطة ال تُترككد لصككوطة من نتكجككل فككاق تتو 
لشكككأن لال نصكككتيل البكئككككلل ولالً ككك  البكئككك ل ال كككذين يقوضكككان اليتامكككل اإلنسكككانكل واملسكككاواة وعكككد  

يف الب ككدان النامكككل يف متح ككل الطفولككل  ت ّت الالككل املت  قككل لككاحلالتمككككز. ومككن امل ككتوا لالف كك  أن 
 .(10)الف  كل تاطخطرية، لين   يُكَقس ل د ع ف  و كاٍا حج  ا 

وهككذا االعتككداة ع ككف حقككوق األطفككال مسككترت إىل حككد ل كككد. فككاملواد السككّمكل تُ ككوث اهلككواة  -7
أخكتم، مكا يت كاط  مك  حك  الطفك  يف  ت ّت واملاة والذذاة واملمع  واملنازل واملداطس ومصادط 

ال ق ككل فتاككل أو دا مكل يف الصك ل  آتكاط، ويك دا إىل املأمونالسين الم   والذذاة واملاة وال    
والبدنكل. وعد  وجود م  ومات لشكأن اجلهكات الك  تصكن  املكواد اوطكتة أو تسكتخدمها أو تبك هكا 

خكككاطت الصككك كل املعكككن امل  ومكككات  أو تتكككاجت أكككا أو ُتط قهكككا أو تكككتخ ن منهكككا يزيكككدم سكككوةاا نقكككنُ 
 ما ميّين اجلناة من التهتع من املساةلل.، (11)مآتاط و  ت ّت  ل
األطفككال يف  ككك  أ ككاة ال ككا . فالسكاسككات الكك  تككويل  ت ككّت وتسككه  عوامكك  كرككرية يف  -8

األطفكككال، والرذكككتات يف مصككك  ل ع كككف حسكككاع   سسكككات األعمكككالاألولويكككل ل مصكككاض الفضككك ف مل
__________ 

 United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO, State of theانًكت، ع كف سكبك  املركال:  (5)

Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012. 
(6) National Cancer Institute (United States), “Reducing environmental cancer risk” (2010). 

(7) “International Federation of Gynecology and Obstetrics opinion on reproductive health impacts of 

exposure to toxic environmental chemicals”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 

vol. 131, issue 3. 
(8) Environmental Working Group, “Body burden: the pollution in newborns”. 

ألطفكال، اكا يف اهتكّدد رك ل يف هذا التقتيت، تشري لاملواد السّمكلل إىل  ك  أنواع املواد والنفايات اوطتة ال  قد  (9)
 لل  الت وث واملواد اليكمكا كل السامل واملواد املش ل واملتفجتات وغريها.

 .A/HRC/30/40 الوتكقل (10)
(11) Danish Environmental Protection Agency, Exposure of Pregnant Consumers to Suspected 

Endocrine Disruptors, p. 7 ،UNEP, Global Chemicals Outlook (2012) ،والوتكقل A/HRC/30/45 . 
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وض ف القدطة ع كف التركد والتقالكل، ، (13)إنفال القوانني القا مليف والتقصري السافت ، (12)التشتي ات
وزاطات عككد  تككتالط و ، (15)احلوكمككلتشككتم و ، (14)  اإلعممكك  الكك  تنّفككذها الشككتكات كو ككمت التضكك
حتّمككك  األطفكككال يف أغككك  تككك دا إىل يسكككري مكككن املشكككاك  الككك  نكككزط مكككا هككك  إالّ ، (16)الصككك ل وال مككك 
 املواد اليكمكا كل السامل والت وث.عن الناائ االعتداة وطأة الب دان وأفقتها 

ويربز الستطان ا ن لورف  واحداا من األسباع الت كسكل ل متاضل والوفكاة يف  كك  أ كاة  -9
 8.2السكتطان وحكاالت اإلركالل لم كون حالل جديدة من  14ال ا ، م  تسجك  ما يقتع من 

وقكككد اطتفككك  م كككدل اإلركككالل لسكككتطان . (17)2012 ل لالسكككتطان يف عكككا  صكككوفكككاة متحالكككل مميكككني 
فكرتات الزيكادة السكتي ل يف اسكتخدا  املكواد اليكمكا ككل الصكناعكل، وال مييكن أن تُ كزم األطفال أتناة 

وقكد اطتفك  أيضكاا يف . (18)أو اختكاطات أس وع احلكاة وحكدها هذم الزيادة يف اإلرالات إىل الوطاتل
الكك  قككد أمككتا  السككتطان ا مكن اوصكككتني والرككدا وغري كك ال قكود األخككرية م ككدل اإلرككالل لسكتطاؤَ 

طفكك   600 000الطفولككل. ويف ككك  عككا ، يصككاع متح ككل ل مككواد السككّمكل يف  ت ككّت النج  عككن تكك
وفكما عدا الترا ، يُ تقد لأن عكدداا . (19) ترا  وحدمالت ّت  للسب  دا مل ل عاقات لهنكل 

تشكككككوهات منا ككككككل حكككككدوث ال  صكككككف مكككككن املكككككواد السكككككّمكل ال صكككككبكل ُتضككككك ف الكككككذكاة وتسكككككه  يف 
منتشككتاا يف السككال  تا النككوع الرككاؤ، الككذا كككان ي  ن املتوقكك  أن ييككون ُسككواضككطتالات سكك وككل. ومكك

. وأما التلكو فهكو 2030السب  الت كس  السال  لوفاة األطفال حب ول عا  ، (20)لني البالذني فقط
يف املا كل يف   50  من أكرت األمتا  املزمنل اكوعاا لني األطفال، مك  اطتفكاع امل كدالت اكا متوسكط

قد اخنفض ت داد احلكوانكات املنويكل ومسكتويات التستوسكرتون اخنفاضكاا هكا ما لكدم و . (21)قدعك  
التجككككال منككككذ أطل كنككككات القككككتن ال شككككتين، وُيشككككتب  يف أن للكككك  مككككتتبط لككككاملواد اليكمكا كككككل املسككككببل 

 ت ّت هككذم هكك  ل ككض ا تككاط الصكك كل املتتبطككل لككال. (22)طتالات الذككدد الصككماة )اهلتمونككات(الضكك
  كل السامل والت وث.ل مواد اليكمكا

__________ 

يف  م ككككل لويككككوالاجمكككن وطقكككات مقدمككككل مكككن أوزليسككككتان )مكككك  اإلاكككاطة إىل ضككككتوطة وجككككود إطكككاط قككككانوؤ واضكككك ( و  (12)
 اكياغو.

 أعمم(. 13انًت طسالل االدعاة املشرتكل )احلااكل  (13)
 .www.chicagotribune.com/ct-met-citizens-for-fire-safety-20120902-story.htmlانًت ع ف سبك  املرال:  (14)
 .5من منًمل اودمل الدولكل حلقوق اإلنسان، الصف ل  مقدملوطقل  (15)
 . A/HRC/33/41/Add.2، وA/HRC/33/41/Add.1، وA/HRC/30/40/Add.1 الوتا   (16)
 (.2015)297ر كفل وقا   عن الستطان، طق  الص ل ال املكل،  منًمل (17)

(18) National Cancer Institute (United States of America), Surveillance, Epidemiology and End Results 

programme, monograph (1999). 
 (.  2014)379لص ل، طق  ، ر كفل وقا   عن التسم  لالترا  واال املكلمنًمل الص ل  (19)
 (.2016)312ا، طق  فل وقا   عن داة السيت ، ر كال املكلمنًمل الص ل  (20)

(21) WHO, bronchial asthma fact sheet, No. 206(2015). 
 وطقل مقدمل من الدامنتك. (22)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.chicagotribune.com/ct-met-citizens-for-fire-safety-20120902-story.html
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 ت ككّت وهكك  تككويل األولويككل ملسككألل ال ،وقككد أدطكككم ل ككض الككدول هككذم األخطككاط اجلسكككمل -10
املسككألل كرككرياا مككا ُفتككزل لالتي فككل مقالكك  الفا ككدة، هككذم  لكككد أن الطفولككل.متح ككل ل مككواد السككّمكل يف 

وتُفصكك  اعتبككاطات حقككوق اإلنسككان عككن امل ادلككل وال تُ ككّد مهمككل فكهككا. ولصككوطة متزايككدة، تتخ ككف 
والتسككاطع  ،ا تككاط اوطككريةلشككأن التككدالري الوقا كككل الكك  تتخككذها الككدول عككن مواكبككل األدلككل ال  مكككل 

املواد املت  قكككل لكككامل اهكككدات قصكككوط و ، (23)ل السكككامل واسكككتخدامهااد اليكمكا ككككاليبكككري يف إنتكككا  املكككو 
ومكك  لولككان اجل كككد القطككا نتكجككل االحككرتاط . (24)النفايككات قارككتة عككن  ايككل األطفككالاليكمكا كككل و 

أكركت فكأكرت ُُمتَجكزة، تت كتط وكانكم ال امل ، أخذت املواد السّمكل الك  أط قتهكا األجككال السكالقل 
 .(25)ا كل وإمدادات املكاملس س ل الذذوتدخ  يف ا

مزيكككد مككككن احلكطكككل عاملكككككاا حلمايكككل األطفككككال مككككن تككككوخ  ومثكككل أدلككككل واضككك ل ع ككككف ضكككتوطة  -11
فك ن وطغ  تكوفت ف كو  لت ديكد املكواد اليكمكا ككل الك  قكد تك تت يف رك ل األطفكال، . (26)ت ّت ال

مكن  آتكاطعشتات ا الا من املواد اليكمكا كل الصناعكل   تُف ن مل تفل ما إلا كانم تك دا إىل 
هكككذا القبكككك . وعكككموة ع كككف للككك ، تقكككّك  اجلهكككات التنًكمككككل احتمكككاالت حكككدوث ضكككتط مكككن املكككواد 

ادة واحدة فقط، ولكس إىل أوضكاع حكاتككل ملعادا اخن لالغ  ت ّت إىل تقككماا يستند السّمكل 
ة فكرتات حساسكل ون ملواد مت ددة )قد ت دا إىل خ كط مكن ا تكاط( أتنكات ّتضكل، فاألطفال يحقكق

أدىن كركرياا مكن أن  ت كّت املتوططكل ع كف أن مسكتويات ال م سسكات األعمكالوتصكّت . (27)من منوه 
لألطفككال الككذين قككد لالنسككبل ضككاطة، لينهككا ال تقككّد  أدلككل ع ككف سككممل ت كك  املككواد  آتككاطتكك دا إىل 

 ون ألايال مت ددة من املواد السّمكل أتناة منوه .ضت تّ ي
املواد تفت  أ  م ً  األطفال الذين يف حالل مت ذط والورول إىل سب  انتصاا ف الل  -12

. ويقكك  ع ككف األطفككال عكك ة إتبككات أن مككادة  تذككرياا ال طج ككل فككك  تذككري حكككاهت أو السككّمكل والت ككوث 
ال  مين  م سسات األعمالم أ ، وال يق  ع ف ككمكا كل سامل ه  سب  اإلرالات ال  حلق

ويشكاط إىل أن عك ة . (28)تبات عكد  تسكب  ت ك  املكواد لالضكتطأطلاحاا من هذم األنشطل ع ة إ
وحكك  مواقكك  الت ككوث الكك  ال اكك  يف أ ككا سككامل، . (29)تبككات هككذا لف ككال جككداا ضككد الضكك ايالاإل

__________ 

(23) UNEP, Global Chemicals Outlook. 
اوطككتة خاضك ل ل تنًككك  مكن متح ككل اإلنتكا  إىل الككتخ ن النهكا   يف إطككاط  املكوادأقك  مكن تمتككني مكادة مككن آالا  (24)

 امل اهدات ال املكل املت  قل لاملواد اليكمكا كل والنفايات.
(25) UNEP and Arctic Monitoring and Assessment Programme, “Climate change and POPs: predicting 

the impacts” (2011). 
 European Commission Scientific Committees, opinion :من إيطالكا والدامنتك. وانًت أيضاا  مقدملوطقات  (26)

on toxicity and assessment of chemical mixtures (2011). 
(27) European Commission Scientific Committees, opinion on toxicity . وطقات مقدمل من كولومبكا والدامنتك. و 
وطقات مقدمل من الدامنتك )م  اإلااطة إىل لالص ولل البالذل يف إتبات ال مقل السكببكل فكمكا يت  ك  لرتكاط الت كّت   (28)

موجكودة إالّ يف م كاطا متفتقكل تتكأتف عقك  حكوادث   لكسكمل مواد اليكمكا كل يف رك ل اإلنسكان، وهكذم ال مقكل 
منًمككل لككاكس  لصكككدالنكلل(، ومككن السككويد ومككنككمكا كككل وحككاالت مككن الت ككّت  املهككين ولككب ض االسككتخدامات ا

 ومتكز احلقوق الدستوطيل. 
 وطقل مقدمل من السنذال. (29)
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السكككامل ل  كككتع، تف كككم مكككن امل اجلكككل  أو املخ فكككات  سسكككات األعمكككالسكككواة مكككن الرتككككل القكككذطة مل
 اكات حلقوق اإلنسان يف املستقب .واملساةلل ال تني قد حتوالن دون حدوث انته

وتشري التقديتات إىل أن التيالكف االقتصاديل ال  تت م ها احليومكات وعامكل اجلمهكوط  -13
هكات جل م سسكات األعمكالوهك  تيكالكف حتّم هكا فكما يت    اجموعل خمتاطة من املواد السّمكل، 

أن لكإل يُقكد ط . (30)ت الكدوالطاتإىل حد ل كد، ترتاوح لني مئات لميني الدوالطات وتتلكونكاأختم 
تتلكككون دوالط مككن  1اسككتخدا  الترككا  يف الطككمة يي ككف الب ككدان املنخفضككل واملتوسككطل الككدخ  

ويقكد ط لكأن . (31)أخكتم اإلنتاجكل وتيالكف اقتصاديلالتعايل الص كل وفقدان ع ف  قانفحكث اإل
املوجودة يف األغذيكل ومست ضكتات التجمكك  و املواد اليكمكا كل املسببل الضطتالات الذدد الصماة 

ل كون يكوطو  100التيالكف االقتصاديل يزيد ع ف  ّم  االحتاد األوطو ي عبئاا منمصادط أختم حتو 
م سسككات األعمككال ت قكهككا لكك  ا تيككالكفالأعبككاة يف السككنل، وال تتككوفت م  ومككات مناسككبل لتقككديت 

أفتيقكككا جنككوع تي ّككف أن املبكككدات اوطككتة تشككري التقككديتات إىل و . (32)لب ككدان النامكككلاكاهكك  ع ككف  
 .(33)يف السنل اتت قاهال  املساعدة اإلمنا كل التمسكل مب غ مب ذاا يتجاوز الص تاة اليربم 

الككككتخ ن غككككري القككككانوؤ مككككن وتتخككككذ املشككككي ل طال ككككاا جنا كككككاا أكرككككت فككككأكرت. إل يشككككّي   -14
وتشري املنًمل الدولككل ل شكتطل اجلنا ككل )اإلنرتلكول( إىل . (34)لنفايات عرب احلدود مشي ل مستمتةا

الككككتخ ن منهكككككا لطتيقكككككل غكككككري  يف املا كككككل مككككن النفايكككككات اإلليرتونككككككل أكككككتا 90و 60أن مككككا لكككككني 
ًكوطة واملكواد اليكمكا ككل السكامل، وال يزال االستخدا  غري القكانوؤ ملبككدات ا فكات احمل. (35)قانونكل

وكذل  املنتجات املق ّكدة، ميرّك  مشكي ل ط كسككل عاملككاا، وهتديكداا خطكرياا ألطفكال ال مكال املتضكتطين 
السكوق ال املككل ملبككدات حجك  ول مجتم ات احمل كل واملسته يني. وتشكري تقكديتات حديركل إىل أن 

وم  للك ، يواجك  . (36)2011و 2007اَم  تضاعف لني عييون قد ا فات غري القانونكل طاا 
ل مككواد  ت ككّت املككداف ون عككن حقككوق اإلنسككان الككذين يسكك ون إىل  ايككل األطفككال مككن مزيككد مككن ال

 .(37)املضايقَل أو السجن أو ح  القت  ،السّمكل

__________ 

(30) UNEP, Costs of Inaction on the Sound Management of Chemicals. 

(31) Teresa Attina and Leonardo Trasande, “Economic costs of childhood lead exposure in low- and 

middle-income countries”, Environmental Health Perspectives, Children’s Health, vol. 121, issue 9. 
(32) Leonardo Trasande and others, “Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-

disrupting chemicals in the European Union”, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 

vol. 100, No. 4. 
(33) UNEP, Global Chemicals Outlook. 

(34) UNEP, Waste Crimes – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge (2015). 
 .INTERPOL, Countering WEEE Illegal Trade Summary Report (2015)، و7 ، الصف لنفس املتج   (35)
يف املا كككل، وفقكككاا لتقكككديتات منًمكككل الت كككاون والتنمككككل يف املككككدان االقتصكككادا، وانًكككت  10يف املا كككل و 7-5مكككا لكككني  (36)

 Illicit pesticides, organized crimeل أيضكاا تقتيكت لتنكامال األمك  املت كدة ل بكئكل وم هكد القكانون البكئك  امل نكون

and supply chain integrity 11ل، الصف ل. 
 .Global Witness, On Dangerous Ground (2016)وطقل مقدمل من منًمل اودمل الدولكل حلقوق اإلنسان، و (37)
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ون فكهككككا ملككككواد  ت ّتضككككخطككككتة، كرككككرياا مككككا ي عشككككتات املميككككني مككككن األطفككككال أعمككككاالا ويككككزاول  -15
ف  ككف سككبك  املرككال، ال يككزال أطفككال يف  ككك  أ ككاة ال ككا  ي م ككون يف املنككاج  . (38)ككمكا كككل سككامل

وقكد قكّدطت . (39)ريم مكن املكواد اليكمكا ككل السكاملون فكهكا ل ز بك  وغكت ّتضاحلتفكل والصذرية احلج  ي
طف  ييدحون يف املناج  الستختا   40 000ف( لأن كمنًمل األم  املت دة ل طفولل )الكونكس

اهلواتكف او ويكل واحلواسكك  احملمولكل رن   يف ،تستخدمهاي  مستطنل م توفل )اليول م( لمادة 
. (40)اجبكككل حبقكككوق اإلنسكككانلبكككذل ال نايكككل الو المزمكككل اكككتكاٌت   ككك  لكككم اككك  املكككواطد  ،والسككككاطات

خطكتة طغك  احلًكت املفككتو  آفكات ويوارك  األطفكال الكذين ي م كون يف الزطاعكل اسكتخدا  مبككدات 
 ملنتجات يف عدة ل دان، ما يطتح مسا   لشأن امل ايري املزدوجل والتمككز. ع ف هذم ا

احمل كككل ل كد فككرتة طوي ككل مككن أملكاا وم انككاة ل مجتم ككات املخ فككات السككامل ل  ككتع وُتسكّب   -16
انتهككاة النزاعككات. ففكك  ال ككتاق، تشككري دطاسككات مسككتق ل إىل أن ال كككوع او قكككل زادت زيككادة كبككرية 

صول ع ف التعايل مناط  النزاع، ويف حاالت كررية ال يستطك  ه الة األطفال احللني األطفال يف 
وال تككككزال الككككذخا ت غككككري املنفجككككتة واأللذككككا  األطضكككككل واألسكككك  ل اليكمكا كككككل . (41)الطبكككككل وال ككككم 

 .(42)زاع موجودة يف  ك  أ اة ال ا واملبكدات اوطتة واملخ فات اوطتة األختم ل  تع والن

 ق بمنع الصعّرض في مرحلة الطفولةلصزام الدو ا -ثالثاً  
مثككل أطل ككل مبككادش ُيسرتاككد أككا يف تفسككري اتفاقكككل حقككوق الطفكك  وتنفكككذها. ويت ككنّي ع ككف  -17

وإنفكال قككوانني الصك ل ال امكل والبكئككل وال مك  مككن وتطبكك  الكدول متاعكاة هككذم املبكادش عنكد تصككمك  
 والت وث.أج   ايل حقوق األطفال من املواد السّمكل 

مكل، األطفكككال ل مكككواد السككك ت كككّت وتوضككك  اتفاقككككل حقكككوق الطفككك  أن الكككدول م زمكككل انككك   -18
 . (43)وكذل  النساة يف سن اإلجناع

__________ 

 International Labour Organization (ILO), Children in Hazardousوطقكات مقدمكل مكن إيطالككا ولكريو، و (38)

Work: What We Know, What We Need To Do (2011). 
 وطقل مقدمل من منًمل هكومن طايتس ووتش. (39)

(40) Amnesty International, “This is what we die for” (2016). 
وطقككل مقدمككل مككن منًمككل لككاكس ومتكككز احلقككوق الدسككتوطيل، وتقتيككت لربنككامال األمكك  املت ككدة ل بكئككل وم هككد القككانون  (41)

 (.2013ل )Assessing and restoring natural resources in post-conflict peacebuildingلالبكئ  ل نوان 
 وطقل مقدمل من كولومبكا.  (42)
( لشككأن حك  الطفك  يف التمتك  لككأع ف مسكتوم رك   مييككن 2013)15 كا  طقك  الطفك ، الت  ككك  ال حقكوقجلنكل  (43)

ل أن يككك تت ت كككّت  الكككذكوط ل مكككواد ا. ويمحكككمل املقكككتط اوكككا  وجكككود أدلكككل متزايكككدة ع كككف احتمككك49ل وغككك ، الفقكككتة 
 اليكمكا كل السامل يف ر ل أطفاهل .
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 ماالح الطفل الفضلى  -ألف 
ستقب  ال  سرتث الرتككل اا يف لل  أجكال امل -أ  أن تيون مصاض الطف  الفض ف  -19

بكككاط األولل يف تفسكككري وإعمكككال احلقكككوق املنصكككو  ع كهكككا يف لاالعت -لألجككككال السكككالقل  السكككامل
(. وأ  أن ُتدمال الدول األطتاا هذا املبدأ التوجكه  1، الفقتة 3اتفاقكل حقوق الطف  )املادة 

واحل  األساس  وتطّبق  ليف  ك  اإلجتاةاتل، اا فكها اإلجكتاةات التشكتي كل واإلداطيكل والقضكا كل 
 ،لصكككفل خاركككل ،أو الت كككوث، متاعككككلا يف للككك  قال ككككل األطفكككال ل تكككأتت لات الصككك ل لكككاملواد السكككامل

يف وضك  الكدول يكون لاملواد السّمكل والت وث وعوامك  اوطكوطة امل توفكل وغكري امل توفكل. وينبذك  أن ت
من أن توض  ككف احرتمم ح  أطفال احلاضت واملسكتقب  يف متاعكاة مصكاحله  الفضك ف ميّينها 

لاعتباطات مقاطنلا ذا احل  أن توض  الوزن الذا أعاطت  هلط، اا يف لل  رن  القتاعم كل إطاط يف 
 .(44)أن تيون مساةلل عن لل ينبذ  أختم، و 

أن تسرتاككد و الطفكك  يف الصكك ل،  الككدول إىل لاإلعمككال اليامكك ل حلكك  وأكك  أن تسكك ف -20
ث البكئككككل ت كككو  حبككك  الطفككك  يف إيكككمة لاالعتبكككاط األولل ملصكككاحل  الفضكككك ف عنكككد النًكككت يف لأخطكككاط

 .(45)وخماطتمل ع ف الص ل
  ل مكواد اليكمكا ككل السكامل ت ّتضكوتت ق  مصاض الطف  الفضك ف ع كف أفضك  وجك  انك   -21

األولويكل فكما يت    لاملواد ال  ال يتوفت فه  جككد ملخاطتهكا. ليكن  والت وث، ولافال تدالري وقا كل
التيالكف مقاطنل م  األسف، ل قدطة التنافسكل الصناعكل وخكاطات إداطة املخاطت واعتباطات توىل، 

 الفوا د، ع ف حساع مصاض الطف  الفض ف. ل

 حق الطفل في اقسصماع إليه -باء 
يُ كككّد حككك  الطفككك  يف االسكككتماع إلكككك  مكككن املبكككادش التوجكهككككل يف اتفاقككككل حقكككوق الطفككك ،  -22
. (46)كئككل، مركك  املككواد السككّمكل والت ككوثالصكك ل ال امككل والبخككاطت الكك  هتككدد املمييككن فصكك   عككن  وال

 سألل املوافقل ولًاهتة والدة األطفال وه  لم وتون مسبقاال.ال ينفص  اويتتبط هذا احل  اطتباطاا 
وليكككك  طفكككك  قككككادط ع ككككف تيككككوين آطا كككك  اوارككككل احلكككك  يف االسككككتماع إلككككك  ويف التككككأتري يف  -23

هككذم ا طاة األ كككل الواجبككل . وتُككوىل (47)ات الكك  قككد تيككون لات ركك ل حبكاتكك ط عم كككات رككن  القككتا
 وفقاا لسن الطف  ونضج . 

األطفكال ل مكواد الضكاطة قبك  أن يت كت  حتجكل مكن منًكوط حقكوق اإلنسكان إ ا ملسكألل و  -24
ييونكون عتضكل فكهكا مكا يف فكرتة مكن حككاهت  أاكد و أن ييونوا قادطين ع ف تيوين آطا ه  اوارل، 

__________ 

 يف إيمة االعتباط األول ملصاحل  الفض ف. ( املت    حب  الطف 2013)14، الت  ك  ال ا  طق  الطف جلنل حقوق  (44)
 .  24الطف ، املادة  حقوقاتفاقكل  (45)
 .87( لشأن ح  الطف  يف االستماع إلك ، الفقتة 2009)12جلنل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق   (46)
 .A/HRC/25/35، وانًت أيضاا الوتكقل 12الطف ، املادة  حقوقاتفاقكل  (47)
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اإلرالل لكأمتا  واضكطتالات واعكتمالت إىل ل مواد السّمكل ال  قد ت دا  ت ّت ل خطت نتكجل ال
 متتبطل لت   املواد. 

القككتاطات لشككأن وعنككدما ييككون األطفككال قككادطين ع ككف تيككوين آطا هكك ، ال ُيسككتم  إلكككه   -25
يف الككواطد احلكك  الت كسكك  يف املشككاطكل  12ة املككاداملهمككل املتصكك ل لككاملواد السككّمكل والت ككوث. وتتضككمن 

اتفاقككل حقككوق الطفك ، فهكك  تقكّت لككأن الطفك  إنسككان كامك  مي كك  القكدطة ع ككف املشكاطكل يف اجملتمكك  
 القتاطات املت  قل لتفاه .افال ويف 
فك    ، (48) واألوركاة املس ولكل الت كسكل عن تنشكئل الطفك  ومنا كا لاة ويف حني يت ّم   -26

مكككن عكككدد النااكككئل ل مكككواد السكككّمكل  ت كككّت ألسكككباع كركككرية، عكككن  ايكككل األطفكككال مكككن ال عكككاجزون،
ل مواد السّمكل والت كوث  ت ّت  صف من املصادط ال  ال ميين منبها. وأ  أن  ن  الدول ال ال

 يف متح ل الطفولل، اعرتافاا حب  أجكال احلاضت واملستقب  يف أن ُيستم  إلكها. 

 اة وال قاء والنماء الحق في الحي -جيم 
 ،إىل أقصكف حكد ثيكن ،الكدول أن تضكمنمن واج  لي  طف  ح  أرك  يف احلكاة، و  -27

مرك  وينبذك  أن يشكم  اعتمكاد مفهكو  ك ّك  لنمكاة األطفكال متاعكاَة عوامك  . (49)لقاة الطف  ومنكاةم
نكاا مكن تكأتري ضكاط يف منكاة الطفك  لكد ت كّت ل مواد السّمكل والت وث، ملكا هلكذا ال ت ّت الت تط من ال

ويتوقف ح  الطف  يف احلكاة والبقاة والنمكاة ع كف إعمكال احلك  يف . (50)وعق كاا ونفسكاا واجتماعكاا 
الص ل والذذاة واملكام والسين الم  ، ويف لكئل رك كل، فضكما عكن احلك  يف السكممل البدنككل ويف 

 احلصول ع ف امل  ومات. 
الت بكككري ل مكككواد اليكمكا كككل السكككامل أتنكككاة متاحككك  حتجككل مكككن النمكككو يف  ت كككّت وقككد يككك تت ال -28

ال تًهككت هككذم  ،األطفككال. ويف الذالكك لككب ض نتككا ال منا كككل فتاكككل أو ضككاطة يكك دا إىل ، مككا اجلكككين
ضككطتالات اللالف كك  قككد ت ككّت  النتككا ال عنككد الككوالدة، عنككدما ييككون طفكك  يبككدو يف ركك ل جكككدة و 

  ل مككت  واإلعاقكل يف متح ككل الحقككل مكن احلكككاة، ول وفككاة ت ّتضكة احتمككال منا ككل قككد تك دا إىل زيككاد
ل مواد السكّمكل يف متح كل الطفولكل لت مك   ت ّت املبيتة يف حاالت كررية. وأ  أن  ن  الدول ال

 .طفال يف احلكاة والبقاة والنماةح   ك  األ

__________ 

 .18الطف ، املادة اتفاقكل حقوق  (48)
 .6املادة املصدط نفس ،  (49)
 ( لشأن تدالري التنفكذ ال امل. 2003)5جلنل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق   (50)
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 الحق في السالمة ال دنية والعقلية -ةاق 
يف القككككككانون الككككككدويل حلقككككككوق سككككككممل البدنكككككككل وال ق كككككككل حقككككككاا مسككككككتقتاا يُ ككككككّد احلكككككك  يف ال -29

األطفككال، يف االسككتقملكل اككا يشككم  احلكك  حكك  ككك  إنسككان، . ويككدخ  يف نطككاق هككذا (51)اإلنسككان
فكمككا يت  ك  هسككدم. وي تككرب هكذا احلكك  أا ت كدق مككادا أو عق ك  ع ككف اجلسككد وافكال قتاطاتكك  لنفسك  

 اا حلقوق اإلنسان. انتهاكيشي  ييون لالرتاض   ال
دون موافقكل الطفك  )أو والديك (. مكن ل مكواد السكّمكل يف متح كل الطفولكل  ت كّت و دث ال -30

ل مككواد  ت ككّت وحكك  إلا  ّيككن الوالككدان لطتيقككل مككا مككن حتديككد  ككك  املنتجككات واملصككادط احملتم ككل ل 
، وخباركل قكوة حككال للك الذالك  لكم حكول وال يف ييونكان السّمكل ال  قد ت لا طف ها، ف  مكا 

لالذككذاة أو املكككام أو ت ككوث اهلككواة. ويفتقككت األطفككال الصككذاط إىل القككدطة البدنكككل األمككت عنككدما يت  كك  
فهك  خمكاطت املكواد السكّمكل وآتاطهكا احملتم كل إىل وع كف و/أو ال ق كل ع ف الت بري لاليم  عن آطا ه  

 كككف سكككبك  املركككال، ال ُيسكككم  حكككني مكككتوط وقكككم طويككك  ع كككف حكككدوث الضكككتط. وهلكككذا السكككب ، ع
، وُ ًكت ع ككه  ال مك  سن م ّكنليب ذوا السجا ت أو الي ول ح  لشتاة  ةلألطفال يف ل دان كرري 

 يف أوضاع خطتة. 
و مكك  ككك  مككن ال هككد الككدويل اوككا  لككاحلقوق املدنكككل والسكاسكككل واتفاقكككل حقككوق الطفكك   -31

الكدول األطفكال مكن لكافكل أاكيال ال نكف أو  السممل البدنككل وال ق ككل لألطفكال. فكجك  أن حتمك 
وتقتضك  اتفاقككل . (52)أو امل ام كل املنطويكل ع كف إ كاللالضتط أو اإلساةة البدنككل أو ال ق ككل واإل كال 

( مكن الكدول 7( وال هكد الكدويل اوكا  لكاحلقوق املدنككل والسكاسككل )املكادة 37حقوق الطف  )املكادة 
كل مكككككن ضككككتوع امل ام كككككل أو ال قولككككل القاسككككككل أو المإنسكككككان  ايككككل األطفكككككال مككككن الت كككككذي  أو غككككريم

 .(54)إلنسان لاحل  يف السممل البدنكلوت رتا  ك  الصيوك اإلق كمكل حلقوق ا. (53)املهكنل أو
مككا يكك دا إىل ، عككن افالهككااالمتنككاع ويتكأتت احلكك  يف السككممل البدنكككل لافككال إجكتاةات أو  -32

ر كل ضاطة. ف  ف سكبك  املركال:  آتاطحدوث اتصال، ولكس اا إلا كان االتصال قد أسفت عن 
ل ف القانون ال ا  عرب القتون وع ف الدوا  األفكتاد مكن عم ككات االتصكال املت مكدة غكري املتغكوع 

القكككانون لكككأن  املت  قككل لاإليكككذاة عكككن اعككرتااالقكككانون ال كككا  ... وانبرقكككم إجككتاةات  فكهككا هسكككده 

__________ 

 ( لشأن ح  الطف  يف الت تط من  ك  أايال ال نف.2011)13الطف ، الت  ك  ال ا  طق   حقوقجلنل  (51)
( لشككأن ركك ل املككتاهقني 2003)4، وجلنككل حقككوق الطفكك ، الت  ككك  ال ككا  طقكك  19اتفاقكككل حقككوق الطفكك ، املككادة  (52)

 .  8ومنّوه  يف إطاط اتفاقكل حقوق الطف ، الفقتة 
. وانًككت أيضككاا 5و 2، الفقتتككان 7( لشككأن املككادة 1992)20ال جنككل امل نكككل حبقككوق اإلنسككان، الت  ككك  ال ككا  طقكك   (53)

 . 8، الفقتة 4طف ، الت  ك  ال ا  طق  جلنل حقوق ال
(54) American Convention on Human Rights, art. 5 (1)و ،Charter of Fundamental Rights of the 

European Union, art. 3  4اإلنسان والش وع، املادة  حلقوق، واملكراق األفتيق. 
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أا حكك  الشككخن يف املشككاطكل يف  -ل فككتد مصكك  ل يف االسككتقملكل الشخصكككل والسككممل البدنكككل 
 . (55)اطات وافالها فكما يت    هسدملالقت 
. (56)لتقكّكككككد لككككاحل  يف السكككككممل اجلسكككككديلواوجكككك  القكككككانون الككككدويل، ال ُيسكككككم  ل ككككد  ا -33
لاحل  يف التقّكد االمتناع عن احلا ع ف عد  جواز تنن االتفاقكل األمتييكل حلقوق اإلنسان رت  إل

لدطجكل أن  اا ركاطمتفسكرياا وقد فستت احملاك  احل  يف السممل البدنكل . (57)احرتا  السممل البدنكل
يُ ترب انتهاكاا حل  الطف  يف السممل  ،ح  ألسباع طبكل وإلنقال األطواح ،ل مواد اوطتة ت ّت ال

ايككككل واحلمايككككل وافقككككل. ويتمتكككك  األطفككككال حبكككك  غككككري مشككككتو  يف الوقدون محككككدث مككككن البدنكككككل إلا 
وال مييككن تربيككت أا اككي  مككن أاككيال ال نككف ضككد األطفككال، و ككك  . (58)الف ككالتني مككن ال نككف

 . (59)يال ال نف ضد األطفال ميين من هاأا
ويف حككككككني يرككككككاط احلكككككك  يف السككككككممل البدنكككككككل وال ق كككككككل تق كككككككدياا لككككككاالقرتان مكككككك  احلككككككبس  -34
البشكتا ل مكواد السكّمكل. وطغك  أن  ت ّت تجواع والتجكاطع الطبككل، فك ن هكذا احلك  يتكأتت لكالواالس

واطتفكاع مسكتويات التسكم  تشكّي  انتهاككاا ال اك  فكك  ل  ك  يف السكممل  التسم  احلكادحاالت 
 ل مواد السامل لصوطة مزمنل واستويات منخفضل.  ت ّت البدنكل، ف ن هذا احل  يشم  أيضاا ال

ئككاهتة وحجككل قانونكككل تُ ككتا أيضككاا لاسكك  وهككو ويرككري االقت ككا  املتفشكك  ل مككواد السككّمكل،  -35
مكا إلا كانكم الكدول قكد طاعكم احلك  يف السكممل البدنككل وال ق ككل حكول ل، س االا الت ّدا السّم ل

، ت ككّت لككدم وضكك  القككوانني والسكاسككات. وعككادة مككا تُ كك  السكاسككات لاملخككاطت الكك  تصككاح  ال
 منذ البدايل. ت ّت الأن تُ   ان   لدالا من

ولاملرككك ، الت كككذي  وغكككريم مكككن ضكككتوع امل ام كككل القاسككككل أو  -ومييكككن أن يتخكككذ ال نكككف  -36
املتواركك  ل مككواد السككّمكل  ت ككّت وقككد ييككون ال. (60)أاككياالا خمت فككل كرككرية -املهكنككل  المإنسككانكل أو

لاا وقاسككاا والإنسكانكاا ومهكنكاا  األطفكال امل تضكني لصكوطة متوارك ل آلكاة وي كاؤ . والت وث عنكفكاا وم كذث
وتنتككاأ  هككواجس مككن اإلجهككاد النفسكك  والق كك ، قككدطاا هككا ما ل ت ككوث أو املككواد اليكمكا كككل السككامل 

، لكذين ي كشكون يف مواقك  ينتشكت فكهكااألطفكال ا ت كّت املستقب كل احملتم كل. وقكد ي تاطا يف التفيري 
 .(61)ملضايقل و ككز حاّدين الت وث ع ف نطاق واس أو حوهلا، 

__________ 

 .People v. Medina, 705 P 2d 961 (1985) :انًت (55)
 .3، الفقتة 20ال جنل امل نكل حبقوق اإلنسان، الت  ك  ال ا  طق   (56)

(57) American Convention on Human Rights, art. 27. 
 .6، الفقتة A/61/299انًت الوتكقل  (58)
 .1املتج  نفس ، الفقتة  (59)
 .A/HRC/22/53(، والوتكقل 2002)التقتيت ال امل  حول ال نف والص ل منًمل الص ل ال املكل،  (60)

(61) Studs Terkel, The Good War (1984), p. 542. 
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والككككككككدول م زمككككككككل لضككككككككمان أالّ تسككككككككم  القككككككككوانني والسكاسككككككككات ل نتككككككككا  املككككككككواد اوطككككككككتة  -37
 األطفال هلا.  ت ّت استخدامها أو انب اتها أو التخ ن منها لطتيقل ت دا إىل  أو
األطفككال ملككواد ككمكا كككل  ت ككّت وأكك  أن تتخككذ الككدول أيضككاا تككدالري فاع ككل لضككمان عككد   -38

وتتككباهتكا تصكنكفاا يبكنّي أ كا املكواد، فكتادم تصكنكف  هولل اووا . ويت نّي ع ف الدول أن تضكمن 
ككك  ف كك  ومككن   (62)األطفككال هلككا، مككن أجكك   ككايته  مككن لالتجككاطع ال  مكككلل ت ككّت مأمونككل قبكك  

 مصاحله  الفض ف.ت اط  و امتناع عن ف   ي أو

 صااف فعالةالحق في س ل ان -هاء 
سككب  انتصككاا ف الككل عككن انتهاكككات إىل األطفككال ورككول جكك  الككدول أن تضككمن او مككن  -39

وليك  تيكون سككب  . (63)ل مككواد السكّمكل ت كّت النا كل عكن الاالنتهاكككات حقكوقه ، اكا فكهكا ت ك  
اواركككل   االنتصكككاا ف الكككل، ينبذككك  تيككفهكككا ع كككف  كككو مم ككك  لألطفكككال، مككك  متاعكككاة احتكاجكككاهت

سكب  االنتصكاا الف الكل )أ( احلك  . وتشم  (64)اجهه  ومنا ه  املتوار  وقدطاهت ال  تو  واملخاطت
إىل ال دالكل، و)ع( اجلكرب الف كال والسكتي  ل ضكتط الكذا  ،ع ف قكد  املسكاواة ولف الككل ،يف الورول

الوركككول إىل االنتهاككككات و خيكككن امل  ومكككات لات الصككك ل فكمكككا احلصكككول ع كككف حلككك  أككك ، و) ( 
ادة التأهككككك  ، يف   ككككل أمككككوط، الت ككككويض والرتضكككككل وإعككككهككككذا اجلككككربآلكككككات جككككرب الضككككتط. ويشككككم  

 .(65)وضمانات عد  التيتاط
اليككف عككن سككب  انتصككاا ف الككل م اجلككل املواقكك  امل وتككل، و الورككول إىل ويتط كك  احلكك  يف  -40

  ومكات لضكمان ، وتكوفري التعايكل الصك كل، ونشكت املآتكاطترتتك  ع كك  امتناع عكن ف ك  أو أا ف   
تككوفري اجلككرب يف الوقككم املناسكك  وييتسكك  . ت ككّت الوالككدين واألطفككال ليكفكككل منكك  تيككتاط الت تيككف 

 .(66)من أج  من  التيتاط أ كل أساسكل
ان الورككول إىل يف أحكككان كرككرية، لضككملك  الوحكككدة الوسككك ل الفضكك ف، ومنك  الت ككت  هككو  -41

م اناة آتكاط تسكتمت ل مواد السّمكل والت وث خطت . ويواج  األطفال امل تضون سب  انتصاا ف الل
إزالكل التركا  يف وئكا ف الكدماو. وال مييكن  آتكاط، مرك  ال طج ل فكهكااليرري منها و مدم احلكاة، 

السكتطان والسكيتا ومشكاك  اجلهكاز التنفسك  واالضكطتالات أمكتا  املخاطت املتتف ل النا ل عكن 
لصك كل األخكتم املتتبطكل ائكات املكواد اليكمكا ككل السكامل ا تكاطالس وككل واالضطتالات اهلتمونككل وا 

__________ 

 .7اوا  لاحلقوق املدنكل والسكاسكل، املادة  الدويلال هد  (62)
، وال هككككد الككككدويل اوككككا  لككككاحلقوق املدنكككككل والسكاسكككككل، 16و 5جلنككككل حقككككوق الطفكككك ، الت  كقككككان ال امككككان طقكككك   (63)

 (.3)2 املادة
( لشأن طبك ل االلتكزا  القكانوؤ ال كا  املفكتو  ع كف 2004)31اإلنسان، الت  ك  ال ا  طق  ال جنل امل نكل حبقوق  (64)

 .31، الفقتة 16، وانًت أيضاا جلنل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق  15الدول األطتاا يف ال هد، الفقتة 
 . 39، واتفاقكل حقوق الطف ، املادة 60/147ال امل  اجلم كلانًت قتاط  (65)
 .31، الفقتة 16نل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق  جل (66)
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طف  مكا ل مكواد  ت ّت امل اناة ال ق كل ال  تصاح  إ اة  سبك  إىل الو هلا األطفال.  ت ّت ال  ي
 ح  إلا توفتت ال مجات الطبكل. ، السّمكل
حتديكككد ال مقكككل و . فكككك وانتهكككاك السكككممل البدنككككل لطفككك  مكككا لف ككك  املكككواد السكككّمكل ال طج كككل  -42

عكككد  تكككوافت االنتصكككاا، مككك  ت كككدد املتذكككريات و حتكككول دون عقبكككل  ،إىل حكككد ل ككككديشكككي ، السكككببكل 
اجلنكاة مكن اإلفكمت مكن املسكاةلل. وك مكا تكوافتت امل  ومكات، تتاج كم أكركت ، مكا ميّيكن امل  ومكات

تف ككم أعككداد ، واط نككللو ممأالكك  كانككم تُ تككرب يف السككال  لالت ككت  ل مككواد اوطككتة فككأكرت مسككتويات 
حكككدوث املكككواد اليكمكا ككككل الصكككناعكل ومبككككدات ا فكككات الككك  ُ كككد د أ كككا خطكككتة، مكككا يسكككاعد ع كككف 

األضكككتاط يف املسكككتقب ، ليكككن للككك  ال يفككككد كركككرياا األطفكككال ضككك ايا املاضككك  يف إعمكككال حقهككك  يف 
الككك  خّ فكككم  م سسكككات األعمكككالتيكككون سكككب  انتصكككاا ف الكككل. ويف أحككككان كركككرية، الوركككول إىل 

غكري قكادطة ع كف دفك  تيكالكف امل اجلكل اليام كل أو ، قكد اختفكم مكن الوجكودت وث ل جكك  احلكايل ال
 غري طاغبل يف لل .  أو
لرتككككز ل ككد  كفايككل االككدول منكك  تيككتاط انتهاكككات حقككوق اإلنسككان. ونًككتاا مككن واجكك  و  -43

مناسككككبل  ، وتفضككككك  الرتككككككز ع ككككف إداطة املخككككاطت مككككن دون تككككوفت م  ومككككاتلطكككككع ككككف الوقايككككل واحل
   يسفت عن  ايل حقوق اإلنسان، اا فكها حقوق األطفال. ف ن لل  حلساع املخاطت، 

 الحق في الصمصع بأعلى مسصوى من الاحة يمكن بلوغه  -واو 
متكك  لككأع ف مسككتوم ركك   مييككن جكك  الككدول  ايككل وإعمككال حكك  الطفكك  يف لالتاو مككن  -44

الصك كل األخكتم، فضكما عكن ضكمان  تكاطاألمتا  وا وهذا يشم  تدالري الوقايل من . (67)ل وغ ل
 إميانكل احلصول ع ف التعايل الص كل من أج  ال م . 

لككك  جككك  الكككدول أن تضكككمن لألطفكككال املقومكككات االجتماعككككل ل صككك ل، اكككا يف لاو مكككن و  -45
وعكموة ع كف للك ، فك ن . (68)األوضاع املهنكل والبكئككل الصك كل، و أمونالذذاة والتذذيل واملسين امل

لكاحل  يف التمتك  لكأع ف مسكتوم  م ك  تكتتبط اطتباطكاا ال ينفصك الين يف الذذاة واملاة والساحلقوق 
ركون ر   ميين ل وغ ، وينبذ  أيضاا النًت إلكها لاالقرتان م  حقوق أختم من لكنها احلك  يف 

 .(69)احلكاة والبقاة والنماةاحل  يف اليتامل اإلنسانكل، و 
مسككتوم مككن تكك  لككأع ف التمتط كك  متاعككاة مصككاض الطفكك  الفضكك ف يف إعمككال حقكك  يف وت -46

اككككدة أن ويف حككككني . (70) مككككواد اليكمكا كككككل السككككامل والت ككككوث  لت ّتضككككالصكككك ل مييككككن ل وغكككك  منكككك  

__________ 

 . 12، وال هد الدويل اوا  لاحلقوق االقتصاديل االجتماعكل والرقافكل، املادة 24الطف ، املادة  حقوقاتفاقكل  (67)
التمتك   ( لشكأن احلك  يف2000)14لاحلقوق االقتصاديل واالجتماعككل والرقافككل، الت  كك  ال كا  طقك   امل نكلال جنل  (68)

 .11لأع ف مستوم من الص ل ميين ل وغ ، الفقتة 
 .  3، الفقتة نفس املتج   (69)
 .27-21و 15املتج  نفس ، الفقتات  (70)
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ل مكككواد  ت كككّت ومدتككك ، فككك ن ال ت كككّت ع كككف سكككن الطفككك ، فضكككما عكككن مسكككتوم التتوقكككف  ت كككّت ال
مككن الصككك ل. ثيككن اليكمكا كككل السككامل أو امل وتككات يق كككن احتمككال ل ككوو الطفكك  أع كككف مسككتوم 

آتكاطاا ل مواد السامل يف متح كل الطفولكل  ت ّت لالنا ل عن اوغالباا ما تيون ا تاط الص كل الضاطة 
  ك  يف ، وقكد ال تًهكت لسكنوات أو عقكود، وهك  لكذل  تك تت يف اإلعمكال اليامك  لال طج ل فكها

يف القا مكككل الصككك كل لاألنشكككطل الصكككناعكل  تكككاطالصككك ل يف متاحككك  الحقكككل مكككن احلككككاة. وتكككتتبط ا 
مككن ال قككود املاضكككل الكك  ال تككزال موجككودة يف الذككذاة واملككاة املوطوتككل  الوقككم احلاضككت ولالرتكككل السككامل

 واهلواة والرتلل، ما يشّي  حتدياا كبرياا أما  املساةلل.
خطكت الوفكاة أو اإلركالل تق ككن أو دطة ، مييكن ت كّت يال م ّكنكل مكن الوفكما يت    لأا -47

توازيك  تكدخمت مكن اجملتم كات الكذا التدخ  الطا يف الوقم املناسك ، ولل  لفض  أو املت  
احمل كككل وال ككام ني يف  ككال التعايككل الصكك كل واملسكك ولني احليككومكني وجهككات فاع ككل أخككتم. لكككد أن 

يف حالككل  ،ماديككاا أو اقتصككادياا املنككال، ل كككد كرككرياا مككا ييككون ل المزمككل  احلصككول ع ككف التعايككل الصكك ك
أطفككال اجلماعككات األكرككت عتضككل ل خطككت، وال سكككما الشكك وع األركك كل أو اجلماعككات املنخفضككل 

يف املا كككل مكككن الب كككدان إىل متاككككز  53الكككدخ  أو التيفككككل أو املهمشكككل. ف  كككف سكككبك  املركككال، تفتقكككت 
لسكككتطان ألمكككتا  ان آلككككات لتكسكككري حصكككول اجلمكككك  ع كككف عكككم  ملياف كككل السكككمو ، ناهكككك  عككك

 .(71)والسيتا امليِ ف
ل مكواد اوطككتة  ت ككّت ال لسككّن وإنفكال قككوانني ملنك  ،الكدويلاوجك  القككانون  ،والكدول م زمككل -48

 . (73)كا  لذل  انتهاكاا ل    يف الص لالقخ ف عن ويشّي  الت. (72)يف متح ل الطفولل

 صحيةالحق في بيئة  -زاي 
كما لُكت أعمم، تُ ترب جودة البكئل من مقومات الص ل البشتيل. وميين أن ت دا املواد  -49

األطفكال هلكا،  ت كّت السّمكل ال  ُتطَ   لصوطة مبااتة أو غري مبااتة إىل اهلكواة والتيكاح واملككام إىل 
يف املا كل مكن  70، تضكّمن أكركت مكن 2010ما ي تت يف ح  الطف  يف التمت  لالص ل. ويف عكا  

وفكمكككا يت  ككك  . (74) احلقكككوق و/أو املسكك ولكل البكئككككلالدسككاتري الوطنككككل يف ال كككا  إاككاطات ركككت ل إىل
يف  90النسككبل إىل أكركت مككن لكالقوانني وقكتاطات احملككاك  وامل اهكدات أو اإلعمنككات الدولككل، تتتفك  

ل مكواد السكّمكل يف  ت كّت نك  الف الكل ملتدالري الدول أن تتخذ ويقتض  إأاد لكئل ر كل . (75)املا ل
 متح ل الطفولل. 

__________ 

(71) WHO, “The public health impact of chemicals: knowns and unknowns” (2016). 

. انًككت أيضككاا ال جنككل امل نكككل لككاحلقوق االقتصككاديل واالجتماعكككل والرقافكككل، الت  ككك  4اتفاقكككل حقككوق الطفكك ، املككادة  (72)
 .49، الفقتة 15، وجلنل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق  51و 15، الفقتتان 14ال ا  طق  

 .15، الفقتة 14ال ا  طق   ال جنل امل نكل لاحلقوق االقتصاديل واالجتماعكل والرقافكل، الت  ك  (73)
 . 30، الفقتة A/HRC/19/34انًت الوتكقل  (74)

(75) David Boyd, The Right to a Healthy Environment (2012). 
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مسةةصوى معي ةةي قبةةق، بمةةا فةةي ذلةةك الوةةذاء والمةةاء والسةةكن الصمصةةع بالحةةق فةةي  -حاء 
 الالبق
واملكككام  أموناككا يف للكك  احلكك  يف الذككذاة املكك ،ال كك  ك  لألطفككال التمتكك  اسككتوم م كشكك   -50
لضكمان  الذكذاة واملكاة والسكين املم ك  ضكتوطيلٌ  واحلقكوق يف. (76)نًكفل واملأمونل، والسين املم  ال

 ت  األطفال استوم م كش  مناس  لص ته  وطفاهه . ويقتض  إعمال ح  الطف  يف التمت  
ل مككواد اوطككتة. إل يت ككني ع ككف الككدول أن تضككمن  ت ككّت الككدول الأن  نكك  اسككتوم م كشكك  ال كك  

طضككها مك  التمتكك  لالصكك ل وحبقككوق أخككتم خ كو الذككذاة واملككاة والسككين مكن املككواد اوطككتة وعككد  ت ا
 . (77)من حقوق اإلنسان

 الحق في عدم الصعّرض للصمييز -طاء 
لي  طف  احلك  يف التمتك  حبقكوق اإلنسكان واحلتيكات األساسككل. وأك  أن حتكرت  الكدول  -51

 دون أا نوع من أنواع التمككز.من وحتم  وتُ م  احلقوق لي  طف  خيض  لواليتها 
خالكككل  ككك  التشككتي ات و ككك  السكاسككات والككربامال تيككون ضككمن الككدول أن وأكك  أن ت -52

والككدول مطالبكككل . (78)د األطفكككال يف مضككمو ا أو تنفككككذهاضككمككن التمككككز املت مكككد أو غككري املت مكككد 
الكككدول عكككن مسكككاةلل وأككك  . (79) سسكككات األعمكككالحبمايكككل األطفكككال مكككن املماطسكككات التمككزيكككل مل

فكهككا القككوانني والسكاسككات والككربامال املت  قككل لككاملواد السككّمكل والت ككوث، اككا أككا ز كّكك الكك  ال يكفكككل ال
ت كك  املت  قككل لتككوفري املكككام والذككذاة والسككين املككأمون والنًكككف، ضككد األطفككال مككن أجكككال احلاضككت 

 واملستقب  ع ف السواة. 
 وات ّتضككاألاككخا  الككذين حتككول دون أن يواجكك  وأكك  أن تتخككذ الككدول أيضككاا إجككتاةات  -53

ضككككاطة  آتكككاط مل ركككك ته  أو إركككالته  ل عاقككككات أواعكككتنتكجككككل  والورككك َ  التمككككككزَ  ل مكككواد السكككّمكل
 م اطضته  ألنشطل الدول والصناعات.نتكجل أختم، وكذل  

__________ 

 .  11، وال هد الدويل اوا  لاحلقوق االقتصاديل واالجتماعكل والرقافكل، املادة 27الطف ، املادة  حقوقاتفاقكل  (76)
( لشكأن احلك  يف السكين 1991)4لكاحلقوق االقتصكاديل واالجتماعككل والرقافككل، الت  كك  ال كا  طقك   امل نككلال جنل  (77)

( لشكككأن احلككك  يف الذكككذاة اليكككايف، والت  كككك  ال كككا  1999)12)د( و)و(، والت  كككك  ال كككا  طقككك  8املم ككك ، الفقكككتة 
 .  49و 48، الفقتتان 15، وجلنل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق  12، الفقتة 14 طق 

 .13، الفقتة 16الطف ، الت  ك  ال ا  طق   حقوقجلنل  (78)
 .14، الفقتة نفس املتج   (79)
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 الحق في الصحرر من أسوأ أشكاق عمل األطفاق -ياء 
ن ييككون  ككزِ  اتفاقكككل حقككوق الطفكك  الككدول حبمايككل األطفككال مككن أداة أا عمكك  يُككتّج  أتُ  -54

وتصكككككف اتفاقككككككل منًمكككككل ال مككككك  الدولككككككل . (80)ف رككككك ته  أو منكككككا ه  أو ضكككككاطاا أمكككككاخطكككككرياا ع ككككك
األعمككال الكك  منهككا،  3املككادة  يف ،لشككأن أسككوأ أاككيال عمكك  األطفككال( 182)طقكك   1999 ل ككا 

ت كك  األعمككال ُحككّددت مككن أسككوأ أاككيال عمكك  األطفككال. وقككد لاعتباطهككا تضككت لصكك ل األطفككال 
تتضكمن لاألعمكال الك  تكزاَول يف لكئكل غكري رك كل مييكن، ع كف سكبك  املركال، أن لأوض  ع ف  و 
 . (81)... ضاطة لص ته ل األطفال ملواد أو عوام  أو عم كات خطتة ت ّت 
دالري ملنك  األطفكال مكن التكمن تشتي كل وإنفاليل وغري لل   وأ  أن تتخذ الدول تدالري -55

وككك  دولككل طككتا يف اتفاقكككل منًمككل ال مكك  . (82)ئككتوا خطككتةاد اوطككتة أو ال مكك  يف مناولككل املككو 
مطالبككل لككأن لتتخككذ لسككتعل ودون إلطككاة تككدالري فوطيككل وف الككلل حلًككت ثاطسككات  182الدولكككل طقكك  

وتككنن توركككل منًمككل ال مكك  . (83)األطفككال ال ككام ني والقضككاة ع كهككا ال مكك  الضككاطة لصكك ل ومنككاة
 .(84)انتهاكاتيف حال اطتياع كل ع ف وجوع فت  عقولات جنا  190الدولكل طق  

ا النسكاة ويت نّي ع ف الدول أيضاا  ايل وإعمال ح  الوالدين يف ال م  ا من، وال سككم -56
الوالكدين ل مكواد اليكمكا ككل السكامل قكد يك تت يف منكاة  ت ّت واا أن . (85)والفتكات يف سن اإلجناع

ق مكككن حقككوق الطفككك . فرمكككل حكككاالت ل عمكككال عككدة حقكككو ال ينفصككك  الطفكك ، ف نككك  يكككتتبط اطتباطككاا 
ألطفككال ُولككدوا ل عاقككات ألن أمهككاهت  عم ككن لككاملواد اليكمكا كككل السككامل قبكك  احلمكك  أو أتنككاةم، أو 

املنقول  ت ّت ال م  )لالميان إىل البكم من  اغري الوالدان أو تضتطوا من خم فات سامل ج بها 
نسكاة والفتككات يف سكن اإلجنكاع ف سك ، لك  تُبنّي هذم احلاالت أ ككل  ايكل الال ل(، و إىل البكم

 السيان عموماا. أيضاا أ كل  ايل 

 الحق في الحاوق على المعلومات -كاف 
التعايكككككل احلككككك  يف احلصكككككول ع كككككف امل  ومكككككات عكككككن املكككككواد خكككككدمات لألطفكككككال ومقكككككدم   -57

 زيكز رك ل وت كد اتفاقكل حقوق الطف  احلاجل إىل توفري امل  ومات مكن أجك  ت والنفايات اوطتة.

__________ 

 .10، وال هد الدويل اوا  لاحلقوق االقتصاديل واالجتماعكل والرقافكل، املادة 32الطف ، املادة  حقوقاتفاقكل  (80)
 )د(. 3، الفقتة 190توركل منًمل ال م  الدولكل طق   (81)
 .10، وال هد الدويل اوا  لاحلقوق االقتصاديل واالجتماعكل والرقافكل، املادة 32، املادة الطف فاقكل حقوق ات (82)
 .1(، املادة 182)طق   1999عم  األطفال لسنل  أايالاتفاقكل أسوأ  (83)
 .13 الفقتةانًت  (84)
)ع(، واتفاقكككككل املككككواد اليكمكا كككككل 7املككككادة الجتماعكككككل والرقافكككككل، الككككاحلقوق االقتصككككاديل و  اوككككا ال هككككد الككككدويل  (85)

 ( واالتفاقكات والتوركات املذكوطة فكها. 170)طق   1990 لسنل
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إعمككال حكك   واحلكك  يف احلصككول ع ككف امل  ومككات ضككتوطا مككن أجكك . (86)الطفكك  اجلسككديل وال ق كككل
 واحل  يف االستماع إلك ، وحقوق أختم. ، (87)الطف  يف حتيل الت بري

وأ  توفري م  ومات عن الص ل والسممل فكما يت    لاملواد اوطكتة وتسكهك  احلصكول  -58
ىل  ايل حقوق اجلمكك ، وال سككما الفئكات األكركت عتضكل ل خطكت، ع كها يف اي  عم   ي دا إ

وع ك ، أ  أن يتمين األطفال من احلصول ع ف م  ومات يف  كال الصك ل . (88)فالمر  األط
وأك  إتاحكل لكانكات مصكنفل . (89)بل ل مت الطف  ومستوام الت  كم لالبكئكل تيون لمفهومل ومناس

 لني فئات ُمددة من األطفال. ت ّت الخارل لاألطفال لتفسري الفتوقات يف 
وأتنكككاة املتاحككك  احلساسكككل مكككن النمكككو، ال مييكككن لألطفكككال إدطاك أو اسكككتخدا  امل  ومكككات  -59

يف ال تيكككون أو  ،لشككأن خمككاطت املككواد السككامل. وعككموة ع كككف للكك ، ال تتككوفت ل والككدين واألوركككاة
ل شككتات ا الا مككن املككواد  ت ككّت م  ومككات عككن املخككاطت الصكك كل واملصككادط احملتم ككل ل  ،متنككاوهل 

مككا تكك دا الكك  تصككّن ها وتسككتخدمها الصككناعات يف املنتجككات الذذا كككل واالسككتهمككل، والكك  غالبككاا 
 . (90)إىل ت ويث اهلواة واملاة

ن عككككن فهكككك  االوالككككد جككككز مككككا يكرككككرياا وحكككك  إلا كانككككم امل  ومككككات متككككوفتة ويف املتنككككاول،   -60
نتكجل عكد  اكتمكال امل  ومكات،  تاط. وقد تتفاق  ا ت ّت ملن  الوتقككمها واستخدامها امل  ومات 

 .(91)من  والتخفكفمن  الت ّت  اا فكها امل  ومات عن تدالري 
الدول التزا  لترد وتقكك  تأتري القوانني والسكاسكات وا لككات يف  ايكل عات  ويق  ع ف  -61

اجككك  الكككدول أن تضكككمن حصكككول الوالكككدين واألطفكككال ع كككف األطفكككال مكككن املكككواد السكككّمكل. ومكككن و 
وينبذ  ل دول أن تسك ف . (92)هام  ومات عن ر ل األطفال، وأن تقّد  هل  الدع  يف استخدام

إىل    البكانات والت اون م  اجملتم  املدؤ وإجتاة الت قكقات، وينبذ  هلكا أن تضكمن الشكفافكل، 
كل لصاض املسته يني واجملتم ات احمل كل والفئات السيانآلكات لتقدمي الشياوم إنشاة فضما عن 

الدول التزا  لترد ت ّت  األطفال عات  ويق  ع ف . (93)خماطت متتف لملستويات األختم امل تضل 
ل مكككواد السكككّمكل، فضكككما عكككن حكككاالت اإلركككالل لالسكككتطان والسكككيتا واألمكككتا  األخكككتم املتتبطكككل 

__________ 

 .  17اتفاقكل حقوق الطف ، املادة  (86)
 (.1)14املتج  نفس ، املادة  (87)
 .A/HRC/30/40انًت الوتكقل  (88)
 .58(، الفقتة 2013)15الطف ، الت  ك  ال ا  طق   حقوقجلنل  (89)

(90) Swedish Chemicals Agency, “Increasing children’s protection through REACH” (2014); Danish 

Environmental Protection Agency, Exposure of Pregnant Consumers, p. 7. 
للك  حبس  التقاطيت، كانم األمهات يف ف كنم اكشكذان )الواليات املت دة( يذ ني املكام إلزالل الترا ، ليكن  (91)

 أعمم. 13تتّكز الترا  يف املكام قب  استخدامها يف ح ك  التض . انًت احلااكل   ي دث إاّل إىل 
 . 59، الفقتة 15ت  ك  ال ا  طق  ()هك(، وجلنل حقوق الطف ، ال2)24اتفاقكل حقوق الطف ، املادة  (92)
 .  16جلنل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق   (93)
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األخككككتم لات الصكككك ل. وقككككد سككككاعد طرككككُد االنب اتككككات يف لككككالت ّت  يف متح ككككل الطفولككككل، وا تككككاط 
ووجود املواد السّمكل يف املنتجات والذذاة الكدوَل ع كف منك  الت كّت  واحلكد مكن خمكاطت ا تكاط  البكئل
 . لالص ل الضاطة

 األطفاق للمواة السّمية تعّرضعن منع  مؤسسات األعماقمسؤولية  -رابعاً  
ل لصوطة مبااتة أو غري مبااتة عن م ً  حاالت مس ول م سسات األعمالإن أنشطل  -62
البككاطزة احلككاالت ل مككواد السككّمكل يف متح ككل الطفولككل. ومثككل قاسكك  مشككرتك لككني اليرككري مككن  ت ككّت ال

 ، هو املواد والنفايات اوطتة.م سسات األعمالالنتهاكات حقوق اإلنسان لف   أنشطل 
و/أو  اهتكككا يف  كككال حقكككوق اإلنسكككانولذكككض النًكككت عكككن قكككدطة الدولكككل ع كككف الوفكككاة لالتزام -63

مكككن ف. (95)مسككك ولل عكككن احكككرتا  حقكككوق الطفككك  م سسكككات األعمكككالفككك ن ، (94)اسكككت دادها لكككذل 
ويف املقالكككك ، تت مكككك   ،ل مككككواد السككككّمكل يف متح ككككل الطفولككككل ت ككككّت الالوقايككككل مككككن واجكككك  الدولككككل 

ل مكككواد والنفايكككات اوطكككتة يف متح كككل الطفولكككل.  ت كككّت سككك ولكل عكككن منككك  الامل م سسكككات األعمكككال
 التزامكككككات الدولكككككلعكككككن عكككككن احكككككرتا  حقكككككوق األطفكككككال مسكككككتق ل  م سسكككككات األعمكككككالومسككككك ولكل 

 .تنتقن منها وال
مبااكتة أو غكري مبااكتة، يف مشكاطكلا تقتيبكاا،  م سسكات األعمكالوتشاطك  ك  قطاعكات  -64

أو الككتخ ن منهككا. ويت ّمكك  ككك  قطككاع مككن هككذم إنتككا  املككواد اوطككتة أو اسككتخدامها أو إطمقهككا 
الصككناعات االسككتختاجكل، والطاقككل، ورككناعل املككواد اليكمكا كككل، والتشككككد، واألغذيككل  -القطاعككات 

والزطاعككككل، واملنتجككككات املنزلككككككل، ومست ضككككتات التجمككككك ، واألتكككككاث، واململككككس، واإلليرتونككككككات، 
 ت كككّت مسككك ولكل منككك  ال -اطات، وغريهكككا وإعكككادة التكككدويت، والكككتخ ن مكككن النفايكككات، وقطكككاع السكككك

ملمكولني واملسكترمتين واحملكامني الكذين وهو ما ينطبك  أيضكاا ع كف ال مواد السّمكل يف متح ل الطفولل، 
األطفككال  ت ككّت مسكك ولكل منكك   م سسككات األعمككاليقككدمون املشككوطة هلككذم الصككناعات. وتت ّمكك  

 و غري مبااتة.واة لصوطة مبااتة أل مواد السّمكل نتكجل أنشطتها، س

 إطار للحلوق -ألف 
مككن اجلهككود جسكككمل وواسكك ل النطككاق، فكك ن احل ككول ثينككل، والفوا ككد املتأتكككل  تككاطمكك  أن ا  -65

 السالقل قال ل ل قكاس.
الفوا د الص كل واالقتصاديل لوض  إطاط من هذا القبك  موتقل. ف  ف سبك  املركال، تكُتج  و  -66

 ككككون دوالط يتت  2.4الكككتخ ن التكككدطأ  مكككن التركككا  يف البنكككزين إىل حتقكككك  وفكككوطات سكككنويل قكككدطها 
__________ 

 .11األعمال التجاطيل وحقوق اإلنسان، املبدأ  لشأناملبادش التوجكهكل  (94)
املتجككك  نفسككك . وانًكككت أيضكككاا املبكككادش التوجكهككككل ل م سسكككات املت كككددة اجلنسككككات الصكككادطة عكككن املنًمكككل الت كككاون  (95)

 .  16(، وجلنل حقوق الطف ، الت  ك  ال ا  طق  2011والتنمكل يف املكدان االقتصادا )
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منكك  الت ككّت  ل ترككا  يف متح ككل الطفولككل لفضكك  يف املا ككل مككن النككاتال احمل كك  اإل ككايل ال ككامل (  4)
ويف أعقككككاع الككككتخ ن التككككدطأ  مككككن الترككككا  يف البنككككزين يف . (96)اإلدطاكالقككككدطة ع ككككف تككككأتريم يف و 

 4.7-2.2سكككب كنات القكككتن ال شكككتين يف الواليكككات املت كككدة، اطتفككك  متوسكككط م كككدل الكككذكاة لنسكككبل 
ل كككون  153 ومككن الناحكككل االقتصككاديل، يقككد ط هككذا اب ككغ يككرتاوح لككني. (97)ع ككف الصكك كد الككوطين نقكا 
 .(98) د لي  فو  من املوالكد يف الب دل كون دوالط )لالقكمل احلالكل( من الفوا 443ط ودوال
وأدت مطالبكككل مصكككّن   املكككواد اليكمكا ككككل لتقكككدمي لكانكككات لشكككأن ا تكككاط الصككك كل تتفككك  مككك   -67

اسكتخدامها. وأدم قكانون لامل ايري ال  مكل احلالكل إىل س   مئات املواد السامل ال  ككان مسكموحاا 
يسك بون مكن  نياملصكّن إىل ج ك  ال كوع او قكل يف واليكل كالكفوطنككا )الواليكات املت كدة( الوقايل من 

من مبكدات ا فات ال  كانكم مسكج ل سكالقاا أو إىل  703أر  مبكد من  400السوق أكرت من 
لتقككدمي اجككتد املطالبككل وللكك  ، 2010و 1992ت  ككك  اهلكئككات التنًكمكككل السككتخدامها لككني عككاَم  

 .(99)األطفالر ل من خماطت ع ف أذم املنتجات م  ومات لشأن ما يتتبط 
هككت اجلهككود الوطنكككل والدولكككل املبذولككل ل  ككد مككن ال -68 السكك ا لككدخان التبككغ وجككود  ت ككّت وتًُ

وحبقه  يف السممل اجلسكديل. وقكد أركب  التكدخني ثنوعكاا أكركت  ت ّت اعرتاا لقال كل األطفال ل 
 من أج   ايل حقوق األطفال، وغريه . ولل  ماكن املذ قل فأكرت يف األ

األطفكككال الصكككذاط ل مكككواد  ت كككّت ومكككن األمر كككل األخكككتم ع كككف التصكككّدا ملصكككادط م ّكنكككل ل -69
السّمكل، التوجك  الصادط عن االحتاد األوطو ي لشأن سممل األل اع، الذا  ًت احتواة األل اع 

 ،(100)ات جكنكككل أو سككامل ل م كككل اإلجنككاعولككدة لطفككت ع ككف مككواد مصككنفل ع ككف أ ككا مسككتطنل أو م
الت كككت  وتشكككتي ات ركككادطة يف الواليكككات املت كككدة حلمايكككل األطفكككال ال كككام ني يف مكككزاطع التبكككغ مكككن 

تبشككت م اهككدة جديككدة لشككأن الت ككوث لككالز ب  مثككل وع ككف الصكك كد ال ككامل ، . (101) مبكككدات السككاملل
مشي ل أككرب ليركري. ومكا زال الطتيك  أمكا  الكدول لاوري، لينها ال تتناول سوم عنصت واحد من 

 طويما. م سسات األعمالو 
م سسككات وال تككوفت الككدول احلمايككل اليافكككل لألطفككال مككن املككواد السككّمكل املتتبطككل لأنشككطل  -70

والوفكاة واملكت  واإلعاقكل. وأك  أن تكويل  ت كّت لوضكوح م كدالت التكدل ع كك  ، وهو ما األعمال
__________ 

 ArticleID=8917thash.q9BV3P &؛DocumentID=2656؟www.unep.org/newscentre/default.aspx :انًت (96)

gv.dpuf . 
(97) S.D. Grosse and others, “Economic gains resulting from the reduction in children’s exposure to 

lead in the United States”, Environmental Health Perspectives (2002). 
(98) WHO, Childhood Lead Poisoning (2010), p. 35 ، 319لميكني دوالط و 110األرك   لكني  الكتق )تكتاَوح 

 (.2000ل كون دوالط لقكمل دوالط الواليات املت دة يف عا  
(99) California Environmental Protection Agency, A Guide to Pesticide Regulation in California 

(2011), p. 22. 
 وطقل مقدمل من س وفكنكا. (100)
 كومن طايتس ووتش.وطقل مقدمل من منًمل ه (101)
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ألولويككل حلمايككل األطفككال والنسككاة والفتكككات يف سككن اإلجنككاع، وغككريه  مككن القككوانني والسكاسككات ا
 جككك  الكككدول األطككتاا يف اتفاقككككل حقكككوق الطفكك  افكككال التكككدالرياو مككن الفئككات امل تضكككل ل خطكككت، و 

 .(102)التشتي كل واإلداطيل لت قك  لل 
الشككتكات ويتط كك  الطككال  ال ككامل  هلككذا الت ككدا، اككا يف للكك  الطككال  عككرب الككوطين لبُكك   -71

يتط   الض ف الشديد يف قدطات الب دان النامكل كما أن وال مقات التجاطيل، ت اوناا دولكاا قوياا.  
ل، وال سكككما يف آلكككات السككرتداد التيككالكف مككن جانكك  الككدو فضككما عككن ت اونككاا دولكككاا قويككاا أيضككاا، 

 الب دان النامكل.
إطكككاطاا مفككككداا لضكككمان احكككرتا   جلنكككل حقكككوق الطفككك عتضكككم ، 16ويف الت  كككك  ال كككا  طقككك   -72

ل مككككواد السككككّمكل. ويتككككألف هككككذا اإلطككككاط مككككن  ت ككككّت حلكككك  الطفكككك  يف عككككد  ال م سسككككات األعمككككال
تشتي ات ولوا   تنًكمكل وإجتاةات إنفكال ف الكل، فضكما عكن تكدالري يف  كال السكاسكات وال كم  

نككاا لتنفكككذ االلتزامككات خككاط  اإلطككاط أيضككاا أساسككاا متكويُتسكك  والترككد والتنسككك  والت ككاون والتوعكككل. 
 الواليل القضا كل.نطاق 
وتيتسككككك  مبككككككادش احليكككككك  التاكككككككد، وهككككك  الشككككككفافكل واملسكككككك ولكل واملسككككككاةلل واملشككككككاطكل  -73

 . (103) كل أساسكل يف تنفكذ هذا اإلطاطواالستجالل، أ
مسكك ولكل لككذل ال نايككل الواجبككل حبقككوق  م سسككات األعمككالوضككمن هككذا اإلطككاط، تت مكك   -74

نشكطتها، نتكجكل ألاألطفكال ل مكواد السكّمكل والت كوث  ت كّت الطف  من أج  حتديد املخكاطت ومنك  
 .(104)عمقاهتا التجاطيل والتخفكف من  الناتال عن ت ّت ومن  ال

 في مرحلة الطفولة صعّرضلمنع الالعناية الواج ة  مؤسسات األعماقبذق  -باء 
يف ألسكط  ،ّر  لذل ال نايل الواجبل حبقوق اإلنسان فكما يت    لكاملواد اليكمكا ككل السكامليتم -75
يف حتديد ا تاط الضاطة احملتم ل ألنشطل م سسات األعمال وعمقاهتا التجاطيل وافكال تكدالري  ،روطم

ف الل ملن  حكدوث مرك  هكذم ا تكاط. وقكد يواجك  طلسكاة الشكتكات هتمكاا جنا ككل نتكجكل تقصكريه  عكن 
 .(105)ليت    لاملواد اليكمكا كل الساملذل قدط م قول من ال نايل الواجبل حبقوق اإلنسان فكما 

اكخن، اكن فككه   1 200أن مكا يزيكد ع كف تشكري التقكديتات إىل ف   هوطيل كوطيكا، ف -76
مككككنه  ألن اككككتكات لاعككككم  95ركككك كل وتككككويّف مكككا ال يقكككك  عككككن  رتككككاطحوامككك  وأطفككككال، ُأركككككبوا ل

__________ 

 .3، املادة الطف اتفاقكل حقوق  (102)
  :  انًت (103)

http://www.ohchr.org/ar/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx  . 
 . 18و 15و 13طق   التوجكهكلاملبادش  (104)
 -http://mobile.nytimes.com/2016/07/05/business/dealbook/south-korea-targets-executives-pressed: انًت (105)

by-an-angry-public.html . 
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مأمونكل لالنسكبل دون توفت دلك  ع كف أن املكواد اليكمكا ككل من املسته يني م قثماا ألجهزة الرتطك  
 .(106)حتماا  ا  الذين سكستنشقون املادةلألاخ
إس ككاا اكتكل ومن غري الواض  ما إلا كانم الشتكل املصكّن ل ل مكادة اليكمكا ككل، وهك   -77

ل مكواد اليكمكا ككل، ت كتا أيككن كانكم ُتسكتخد  املككواد اليكمكا ككل الك  تبك هككا، أو مكا إلا كانكم قككد 
ويف تسكككويق  يف  ،  ل مسكككته يني. وقكككد ُوركككف هكككذا املنكككتال االسكككتهمكللككك  حاولكككم أن ت كككتا

ع ككف خضككوع  الختبككاطات تربككم تككدل ل ولركك  ل، طغكك  عككد  وجككود إاككاطة مككأمونم صككق  لأنكك  ل
قككد ييكككون للكك . وفكمككا يبككدو، كككان األطفكككال مككن أاككد املتضككتطين، ولككككس م توفككاا إىل أا مككدم 

. وكانككم الشكتكل الكك  لاعكم الذالبكككل ال ًمككف مكن املنككتال املشككبوم توفككوا لإلركالل أوت تضككوا آخكتون 
ه  طييكم لكنيكزط، وه  اتكل ملنتجكات التعايكل الصك كل، تصكن  أيضكاا مست ضكتات رككدالنكل 

 لتقكك  خماطت املواد السّمكل ع ف ر ل اإلنسان.المزمل و    اوربة 
األطفكككال ل مكككواد  ت ككّت اهتمامكككاا خارككاا الحتمكككال  م سسككات األعمكككالوأكك  أن تكككويل  -78

السككّمكل نتكجككل أنشككطتها، ومككن خككمل املنتجككات الكك  تصككن ها أو تبك هككا، ولسككب  االنب اتككات يف 
 األولكل. لاملواد البكئل وأوضاع عم  األطفال يف سمس  اإلمداد 

 مؤسسات األعماقأن طة الناشئ عن  صعّرضالمسؤولية عن منع ال -جيم 
ل مكواد السكّمكل واملكواد اجملهولكل املخكاطت، لوركف  ت كّت منك  ال  سسات األعمالينبذ  مل -79

حقكككوق األطفكككال. وهكككذا مكككا تبّكنككك  هكككمة فكهكككا للككك  أفضككك  تكككدلري الحكككرتا  حقكككوق اإلنسكككان، اكككا 
الرتطكك  السكامل يف م قثمكات أجهكزة اسكتخدا  لسب  ال  حدتم الوفكات واإلرالات املأساويل 

حلكطل يف كاطتل نفايات الت دين لشتكل مساطكو لتوخ  االشديد فتقاط ويدل اال .(107)يا هوطيل كوط 
مككن ال نايككل الواجبككل حبقككوق أقكك  قككدط أيضككاا ع ككف مككدم تقصككري الشككتكات يف لككذل  (108)يف الربازيكك 

 اإلنسان فكما يت    لاملواد والنفايات اوطتة. 
تسكككب  أن تاملسككك ولكل، أوالا وقبكك  كككك  اكك ة، عكككن منكك   م سسكككات األعمككالوتت مكك   -80

، وعكككككن م اجلكككككل هكككككذم حكككككدوتها يفأن تسكككككه  يف حقكككككوق الطفككككك  أو  آتكككككاطيف حكككككدوث أنشكككككطتها 
املككواد اوطككتة يف تككأتري    ك ولككل دونأفضكك  طتيقككل لهككو  ت ككّت منكك  الو . (109)عنككد حككدوتها تككاطا 

 حقوق الطف . 

__________ 

 .A/HRC/33/41/Add.1الوتكقل  انًت (106)
. 2016نكسكان/ألتي   20، ووطد طد يف 2016اكبا /فربايت  12ادعكاة مشكرتكل إىل احليومكل يف  طسكاللأُطس م  (107)

 .A/HRC/32/53انًت الوتكقل و 
 .A/HRC/32/53. وانًت الوتكقل 2015تشتين الراؤ/نوفمرب  24ادعاة مشرتكل إىل احليومل يف  طساللأُطس م  (108)
 )أ(.13طق   التوجكه املبدأ  (109)
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فكال ل مكواد السكّمكل والت كوث ت كدي  أو وقكف أو األط ت كّت وتتط   املس ولكل عن منك   -81
غككري م توفككل ع ككف خمككاطت  ،لبسككاطل ،نقكك  أنشككطل م ّكنككل تشككّي  خمككاطت ال مييككن السكككطتة ع كهككا أو

لكذل   تً  حتتال لأن احلكطل لال تسكتند إىل ال  ك ل، ُماولكلا  م سسات األعمالاألطفال. لكد أن 
األمكككت لاألطفكككال واملكككواد  حلكطكككل عنكككدما يت  ككك اتكككوخ  األدلكككل ال  مككككل الككك  تكككدع  ضكككتوطة ماهككك  
 .(110)السّمكل
مكن التيكالكف املرتتبكل ع كف  ايكل حقكوق اإلنسكان  م سسات األعمكالوكررياا ما تشتي   -82

لين  ايل الصكناعات هلكوامش طحبهكا لكسكم سكبباا مشكتوعاا أو مكربطاا ل كد  . (111)من املواد السّمكل
األطفكال  ت كّت مس ولكل منك   م سسات األعمالالتقّكد لأا ح  من حقوق اإلنسان. وتت م  

م سسكككات . ويف حكككال وارككك م لأكم هكككا س سككك ل اإلمكككداداكككا يشكككم   ،ل مكككواد السكككّمكل والت كككوث
كل، فكنبذككك  أن تفسكككت ملكككالا يض األطفكككال ل مكككواد السكككمّ ت كككت  ،مكككن خكككمل نشكككا  أو عمقكككل ،أعمككال

 نها من  لل  وككف يشّي  لل  احرتاماا حلقوق األطفال. ميي ال
   لسب  عد  من  انب كاث وإطكمقحقوق الطفاملت  قل لانتهاكات ومن القضايا الباطزة  -83

ففكككك  الفككككرتة مككككن . (112)تشكسككككو يف خ كككككال مكناماتككككا لالكالككككاناككككتكل حالككككل املككككواد اوطككككتة يف البكئككككل 
، تككدفقم النفايككات احملتويككل ع ككف الز بكك  مككن مصككان  تشكسككو ل مككواد 1968إىل عككا   1932 عككا 

األمسكككاك امل وتكككل الككك  لسكككب  اسكككتهمك اليكمكا ككككل إىل خ ككككال مكناماتكككا. وتسكككم  آالا األطفكككال 
صكك ل. ومككن مأسككاويل يف حقهكك  يف احلكككاة والنمككاة وال آتككاطتناولوهككا هكك  أو أمهككاهت ، مككا أدم إىل 
لمككت  مكناماتككال، لوحًككم اضككطتالات خ قكككل  تم ككلا لاسكك  لككني ا تككاط الصكك كل اليرككرية امل توفككل 

ر كل. وكانكم اعتبكاطات اقتصكاديل السكب   آتاطأطفال ُولدوا ألمهات   تًهت ع كهن أا لدم 
امكاا ل ككد الت كسك  ل كد  مطالبككل احليومكل الشككتكَل لوقكف انب ككاث الز بك  يف او ككال ملككدة اتكين عشككت ع

 .1956ت األوىل ألول متة يف عا  اليشف عن احلاال
وت كككرتا حيومكككل الكالكككان اكككا ي ككك : لحككك  مككك  متاعكككاة األوضكككاع التاطخيككككل واالجتماعكككككل  -84

الضككاطة يف ركك ل البشككت،  تككاطيف للكك  الوقككم، فكك ن التقصككري احليككوم  يف منكك  زيككادة ا السككا دة 
املس ولل لوقم طوي ، ما زال ي طكنكا دطوسكاا قّكمكل لسب  عد  افال تدالري راطمل ضد الشتكات 
سككتعل، وكككذل  ككككف ينبذكك  افككال تككدالري ع ككف وجكك  الالكككو ، فهككو يبككنّي أ كككل افككال تككدالري مضككادة 

 .(113)مضادة وقا كل ح  م  عد  وجود يقني ع م  لشأن سب  املشي لل

__________ 

 .United States Chamber of Commerce, “Precautionary principle” (2010)انًت، ع ف سبك  املرال،  (110)
(111) International Chemical Secretariat, “Cry wolf”,(2015) . 
(112) Ministry of the Environment, Japan, “Lessons from Minamata disease and mercury management 

in Japan”. 
 .6املتج  نفس ، الصف ل  (113)
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ال ككذين ملتبّقكك  والت ككوث اوالصككناعات االسككتختاجكل هكك  ع ككف الككدوا  مصككدط االنب اتككات  -85
طفكما  19وع ف  و ما لنّي املقكتط اوكا  يف تقتيكتم السكال ، فَكَقكد  .(114)يف حقوق الطف ي تتان 

وتمتكككل لكككالذني الكككوع  وأرككككبوا لنولكككات فجكككأة يف قتيكككل لرييزوفيكككا ليازاخسكككتان، ع كككف ل كككد  سكككل  
 ككككككككككا  الذككككككككككاز يف ال كك ككككككككككومرتات تقتيبككككككككككاا مككككككككككن أحككككككككككد أضككككككككككخ  حقككككككككككول الككككككككككنفط ومتيرفككككككككككات

يف املا ككككل مككككن  80ف ككككن الطككككا لسككككيان لرييزوفيككككا عككككن أن الوكشككككف . (115))كاطاتشككككاغاناك(
 .(116)فال كانوا ي انون من أمتا  الت لاألط
مطالبككل أيضككاا ا اجلككل الت ككوث. إل ميرّكك  عككد  م اجلككل املواقكك  امل وتككل  م سسككات األعمككالو  -86

كسككو،   تبككدأ م اجلككل مسككتويات قككوق الطفكك . ففكك  حالككل اككتكل تشفكمككا يت  كك  حبمشككي ل خطككرية 
إالّ ل كككد عقكككود وئ كككم غكككري كافككككل، حبسككك  التسكككويات القضكككا كل، املتتف كككل ل ذايكككل لت كككوث لكككالز ب  ا

هكككت حالكككل الت كككوث لالتركككا  يف ككككالوا لزامبككككا مكككدم رككك ولل للككك  يف . (117)عامكككاا  50 ل كككد وتًُ
الكككدويل وال حيومكككل زامبككككا الب كككدان الككك  تشككك  فكهكككا املكككواطد ملواجهكككل التب كككات البكئككككل. فكككم البنككك  

فككك  مككنج  قككدمي ل ترككا  لت ككوث الككذا تسككب  ملشككي ل احكك  ا ن مككن إأككاد حكك  مسككتدا    ّينككا
 .(118)املدينل يف
تصكككككّتا اسكككك ولكل وحسكككككن نككككككل، فككككك ن  م سسكككككات األعمكككككالويف حككككني تتصكككككتا ل كككككض  -87

اكككك وط لككككاإلفمت مكككن ال قككككاع. ف  ككككف سككككبك  املرككككال، تتكككككم اككككتكل ينبكككك  مككككن أخككككتم م سسكككات 
ل ككككد أوكسكككككدنتال ل ككككنفط واككككتكل ل وسككككبرتول آالا املواقكككك  امل وتككككل يف منطقككككل األمككككازون يف لككككريو 

. (119) تم ككات الشكك وع األركك كليف واملكككام عامككاا مككن إنتككا  الككنفط، مككا لككّوث الذككذاة  40 حككوايل
دون أن ت ككاا الت ككوث، طغكك  التزامهككا الت اقككدا لتنًكككف مككن وقككد تتكككم اككتكل ل وسككبرتول املواقكك  

. ويواركك  مشككّذ  جديككد، وهككو اككتكل لاسكككفك  سككرتاتوس ان ك تا ككاالت ككوث الككذا خ فتكك  الشككتكت
ل طاقكككل، إنتكككا  الكككنفط يف املنطقكككل طغككك  التركككك  الشكككديد وطكككو  األنالكككك  الككك  كركككرياا مكككا تتمكككزق 

 ت وث. منها كمكات كبرية من النفط لتزيد الفتتستع 
خ و منتجاهتا مكن املكواد السكامل أو اوطكتة لشكي   م سسات األعمالوأ  أن تضمن  -88

مسكتويات عالككل مكن أن األل كاع املسكتوطدة إىل أوطولكا حتتكوا ع كف اعتكاديل آخت. إل يتبنّي لصوطة 
، ُعركككت ع كككف مكككواد ككمكا ككككل سكككامل مييكككن أن تسكككب  الفشككك  2008ويف عكككا  . (120)املكككواد السكككّمكل

طفكك  إىل عنايككل  40 000  ككوا يف ح ككك   فككف م ككوث يبككاع يف الصككني. وقككد احتككا  زهككاةالي
__________ 

 من متكز إكويداد، لريو. مقدملوطقل  (114)
 .58، الفقتة A/HRC/30/40/Add.1 الوتكقلانًت  (115)
 .59، الفقتة نفس املتج   (116)

(117) Jane Hightower, Diagnosis: Mercury (2008). 
 وطقل مقدمل من منًمل أط  التجال. (118)
 وطقل مقدمل من متكز إكويداد، لريو. (119)
 أطيندال. - وطقل مقدمل من متكز غتيد (120)
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قضككف أطل ككل أطفككال حككتفه  يف للكك  و . كاتمككنه  إىل املستشككف 12 892 طبكككل عاج ككل، وأُدخكك 
 .(121)طفما  12أودم حبكاة و  2003يف عا  وق  احلادث املفج ، الذا أعق  حادتاا ثاتما 

د نفايكككات أو منتجكككات الككك  تولّككك م سسكككات األعمكككالف عكككات  وتقككك  مسككك ولكل أيضكككاا ع ككك -89
إلقككاة اكككتكل تتافكذككوطا ل نفايكككات قضككككل نفايكككات. والقضكككل البكككاطزة يف هككذا الصكككدد هكك  تت ككول إىل 

اخصكككاا  17السكككامل يف ككككوت ديفكككواط لصكككوطة غكككري مشكككتوعل مكككا أدم إىل مقتككك  مكككا ال يقككك  عكككن 
 كككوث يف ألككككدجان وحوهلكككا اليامككك  ل تاكككخن، وال يكككزال احلجككك   100 000 وإركككالل أكركككت مكككن

 . (122)م توا غري

 العالتات الصجاريةمن خالق المسؤولية  -ةاق 
قككوق الطفكك  حبالضككاطة  تككاطأيضككاا مسكك ولكل منكك  وففكككف ا  م سسككات األعمككالتت مكك   -90
موطثدو املتتبطل ل م كاهتا أو منتجاهتا أو اودمات املقد مل يف إطاط عمقاهتا التجاطيل، اا يف لل  و 

 . (123)اتاملواد األولكل، ول د لك  املنتج
وال تقتصكككت يف احلقكككوق.  تكككاطإىل لمنككك ل ا  م سسكككات األعمكككالأوالا، أككك  أن تسككك ف فككك -91

اكتفكم وإلا مس ولكات هذم امل سسات ع ف ففكف ا تاط إال إلا   تكتمين مكن منك  حكدوتها. 
عكد   ّينهكا مكن أسكباع فكنبذك  أن تيكون قكادطة ع كف تفسكري ف سك ،  تكاطا لتخفكف اتكل ما 

 ن  ّينها من من ها يف املستقب .من ها، وأن تس ف إىل ضما
ت ق  ع ف ي ذا، الالت ت وقوع ه  من   الضتطوقوع ض  طتيقل  ن  أا الشتكات وأف -92

  أن تضكمن املواد اوطتة حكرما أمين لل . وينبذكوإطمق أفض  وج  لتجن  رن  واستخدا  
تخّ ن منهككا أن املنتجككات الكك  تبك هككا ُتسككتخد  وتُككدو ط ويُ ككاد اسككتخدامها ويُكك م سسككات األعمككال
 لطتيقل س كمل لكئكاا.

يف املتاحكككك  األوىل مككككن اإلنتككككا  يف حالككككل األطفككككال الككككذين  ت ككككّت وتتج ككككف أ كككككل منكككك  ال -93
أطفككككاالا يف تصككككف تقككككاطيت ل ومثككككي م ككككون يف منككككاج  اليول ككككم يف  هوطيككككل اليونذككككو الدميقتاطكككككل. 

تسمموا لكالز ب  وُأرككبوا ل ككوع خ قككل لسكب  الت كدين الصكذري النطكاق  (125)ولريو (124)إندونكسكا
ل كككذه . وتت مككك  الشكككتكات الككك  تشكككرتا هكككذم السككك   أو تسكككترمت فكهكككا مسككك ولكل ضكككمان عكككد  

 .لت   املنتجات انتهاك حقوق الطف  نتكجل ط بها

__________ 

 وطقل مقدمل من منًمل اودمل الدولكل حلقوق اإلنسان.  (121)
 .A/HRC/12/26/Add.2انًت الوتكقل  (122)
 )ع(.13املبدأ التوجكه  طق   (123)

(124) http://pulitzercenter.org/reporting/philippines-child-labor-gold-mines-indonesia. 

 .39، الفقتة A/HRC/18/30/Add.2انًت الوتكقل  (125)

http://pulitzercenter.org/reporting/philippines-child-labor-gold-mines-indonesia
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عككن املنتجككات الكك  تبك هككا يف مشككي ل مسككتمتة هكك   ألعمككالم سسككات اوتككربز مسكك ولكل  -94
م سسكككات تسكككم  األطفكككال ابككككدات اكككديدة اوطكككوطة، وال سككككما يف الب كككدان النامككككل. إل توارككك  

تصككديت مبكككدات خطككتة إىل الب ككدان النامكككل أو تصككنك ها فكهككا طغكك  حًككت اسككتخدامها يف  األعمككال
  ككك  مكككواطد أكركككت مكككن غريهكككا مكككا لصكككناعكل غالبكككاا ل ككدان ركككناعكل خمت فكككل. وطغككك  أن هكككذم الب كككدان ا
ت ككّذط أن مككن املمكك  للكك    ككا تككتم وسكك ك ، فمككأمون لضككمان اسككتخدا  املبكككدات اوطككتة ع ككف  ككو 

 .(126)السكطتة ع ف املخاطت
وميككوت األطفككال لككوترية منتًمككل مذه ككل نتكجككل التسككم  ابكككدات ا فككات. ومككن ال وامكك   -95

ع ككككف  ، ع ككككف نطككككاق عككككامل ،املشككككي ل عككككد  فككككت  حًككككت أو قكككككودالت كسكككككل الكككك  تسككككه  يف هككككذم 
استخدا  عدد كبري من املبكدات اوطتة ال  ت دا إىل خماطت تت ذط السكطتة ع كها. ومثل مشكي ل 

نامككل أختم ال يستهان أا ه  وجود نصف م ككون طكن مكن املبككدات القدميكل تنتشكت يف الب كدان ال
 .(127)وتتستع إىل الرتلل واملكام

النشكككا  الصكككناع ، كركككرياا مكككا جنكككد األطفكككال ي م كككون يف مكككدافن  نويف الطكككتا ا خكككت مككك -96
وتّشكي  . (128)سرتداد امل ادن النفكسل وتدويتهاالنفايات السامل، إل  تقون ال دا ن واليالمت ال

النفايكات اإلليرتونككل مصكدط ق ك  خكا  يف هكذا الصكدد. إل ي مك  أطفكال، مكنه  مكن ال تتجكاوز 
أحكانكككككاا، يف تفيكككككك  وإحكككككتاق دلكككككك  املنتجكككككات اإلليرتونككككككل يف مواقككككك  ل نفايكككككات سكككككن  اوامسكككككل 

اكن اإلليرتونكل يف أفتيقكا وأمتييا المتكنكل وآسكا. ويوَرف ل ض هذم املواق  لأ ا من أكركت األمك
ويُ تكككرب التضككك  الكككذين ي كشكككون لكككالقتع مكككن مواقككك  الكككتخ ن مكككن . (129)ت ّوتكككاا ع كككف وجككك  األط 

لسككك وكه  املتمرككك  يف وضككك  كككك  اككك ة يف فمهككك ، مكككن لكككني أاكككد الفئكككات عتضكككل  النفايكككات، نًكككتاا 
ويف أمتييا . (130)لالترا  وغريم من املواد السّمكلل خطت ألن الرتلل واألغربة تيون عموماا م وتل 

لككس يف المتكنكل، متا كركري مكن عم ككات إعكادة التكدويت واالسكت ادة هكذم يف اجملتم كات احمل ككل، و 
 .(131)ُمددة لوضوح مدافن نفايات

د األطفكال يف مواقك  ويُ رت ع ف مستويات قكاسكل مكن املكواد اليكمكا ككل السكامل يف أجسكا -97
وت م  الفتكات الصكذريات، الكمص ال يكزلن يف متح كل النمكو ويقكرتلن مكن سكن . (132)النفايات هذم

__________ 

 . A/HRC/33/41/Add.2 والوتكقل CRC/C/MEX/CO/4-5انًت الوتكقل  (126)
-www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/prevention-and-disposal-of-obsoleteانًككككككككككككككككككككككككككت:  (127)

pesticides/en.  .وألتزت السنذال يف وطقتها اواغ  كررية تت    ابكدات ُمًوطة ومقّكدة االستخدا  وقدميل 
(128) Kristen Grant and others, “Health consequences of exposure to e-waste: a systematic review”, The 

Lancet Global Health, vol. 1, issue 6. 
 . www.worstpolluted.org/projects_reports/display/107انًت:  (129)
(130) ILO, The Global Impact of E-Waste, p. 22. 

(131) United Nations University and GSMA, “E-waste in Latin America” (2015). 

(132) ILO, The Global Impact. . 
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تشكوطييا يف مانكاغوا ففك  ال . (133)أو لك ها يف لكئات اديدة السكّمكلاإلجناع، يف    النفايات 
ويف غويكككو . (134)مكككن ال مكككت لنكيكككاطاغوا، ال يتجكككاوز قتالكككل نصكككف جكككام   النفايكككات الرامنكككل عشكككتة

يف املا ككل مككن األطفككال مككن أمككتا  اجلهككاز التنفسكك ، وزادت حككاالت  80لالصككني، ي ككاؤ حككوايل 
 .(135)تتتف  نس  تتكز الترا  يف الد ه  و  اإلرالل لستطان الد  زيادة كبرية،

 س ل انصااف فعالةإتاحة المسؤولية عن ضمان  -هاء 
مسكك ولكل مشككرتكل مكك  الدولككل عككن إعمككال حكك  األطفككال يف  م سسككات األعمككالتت مكك   -98

ل مككواد السككّمكل يف متح ككل  ت ككّت ن االنتهاكككات النا ككل عككن المككالورككول إىل سككب  انتصككاا ف الككل 
 ل أموط منها عد  التيكتاط وإعكادة أن تساعد ع ف ضمان    سسات األعمالالطفولل. وينبذ  مل

 التأهك  والت ويض، يف إطاط توفري سب  انتصاا ف الل.

 عدم الصكرار -١ 
سككب  االنتصككاا عنارككت يُ ككّد منكك  تيككتاط انتهاكككات حقككوق اإلنسككان عنصككتاا حامسككاا مككن  -99

لكتخ ن مكن  االف الل، ويتتبط اطتباطاا وتكقكاا لكاحل  يف احلصكول ع كف امل  ومكات. ومك  أنك  ال مييكن 
م كككاا أن نتفكككادم اطتيكككاع األخطكككاة نفسكككها يف نسكككتطك  ف ننكككا  ،الرتككككل الككك  خّ فهكككا ماضككككناكككك  

لصكوطة منهجككل مكن تصكنك  املكواد  م سسكات األعمكالاملستقب . وينبذ  ل كدول أن تضكمن انتقكال 
 إىل لكككدا   أكركككت أمانكككاا، اكككا يف للككك  مكككواد لدي كككل وتينولوجككككاتوإطمقهكككا اوطكككتة واسكككتخدامها 

 ل تخفكف هدفها القضاة ع ف األخطاط املتأر ل أو غري امل توفل حكرما أمين.
، مأمونكككلأن موادهككا اليكمكا ككككل  م سسككات األعمكككالتربكككم وأكك  أن تضكككمن الككدول أن  -100

ون هلكا ويف األمكاكن الك  ُتسكتخد  ت ّتضكلألطفال الكذين قكد يل  أيضاا ل بالغ ال ادا ف س ،  ال
ف  و مكا يف حقوق اإلنسان، ع  تاطلل ، مثل احتمال لأن تتيتط ا عدا  فكمافكها ت   املواد. و 
 تبنّي متاطاا وتيتاطاا.

يف البكئكل إىل أقصكف  ن  االنب اتكات  م سسات األعمالأن من الدول تتأكد وينبذ  أن  -101
التزاماهتككا يف  ككال حقككوق اإلنسككان، مكك  تفككادا اسككت داث مزيككد مككن أدا هككا يف إطككاط حككد ثيككن 

 . تاطمزيد من املواق  امل وتل ال  تتط   امل اجلل من أج  من  ا و واد اليكمكا كل السامل امل

 إعاةة الصأهيل -٢ 
مكككن عناركككت االنتصكككاا الف الكككل يف حالكككل الت كككوث لكككاملواد  أساسككك  إعكككادة التأهكككك  عنصكككت -102

اة ال ككا ، ال تككزال اليكمكا كككل السككامل، سككواة ل بكئككل املتضككتطة أو السككيان املتضككتطين. ويف  ككك  أ كك
__________ 

 .  20املتج  نفس ، الصف ل  (133)
 .21املتج  نفس ، الصف ل  (134)
 .  22املتج  نفس ، الصف ل  (135)
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املواق  امل وتل ولاالا ع ف األطفال يف اجملتم كات احمل ككل القتيبكل. ويف حكني حتكتز ل كض الكدول تقكّدما  
م سسكات جكتاة أنشكطل كبرياا يف م اجلل املواق  امل وتكل، فك ن مئكات ا الا مكن املواقك  امل وتكل مكن 

املواقك  امل وتكل مكن   سسات األعمالم. وأ  أن تضمن الدول أن تنًف قا ملال تزال  األعمال
 أج   ايل األطفال يف املستقب .

التعايكككككل الصككككك كل ل بكككككالذني احلصكككككول ع كككككف ويف سككككككاق متصككككك ، ينبذككككك  أن تتكككككاح فكككككت   -103
متح كككككل ل مكككككواد السكككككّمكل يف  ت كككككّت واألطفكككككال املصكككككالني ل عاقكككككات جسكككككديل أو عق ككككككل نتكجكككككل ال

وأك  أن  ّيكن هكذم التعايكل األاكخا  املصكالني لاإلعاقكل مكن التمتك  حبككاة كام كل . (136)الطفولل
كّسككت مشككاطكته  كككتامته  وت ككزز اعتمككاده  ع ككف الككنفس وترككون  أوضككاع تضككمن ئكك  وكتميككل، يف 

 .(137)النشطل يف اجملتم 

 الصعويض -٣ 
أن الت كككويض يُ كككّد ت كككويض الضككك ايا عنصكككتاا ضكككتوطياا مكككن عناركككت االنتصكككاا الف كككال. لككككد  -104

ليرري مكن أنكواع ال  ال طج ل عنها الدا مل آلتاط لوحدم ال ييف  نًتاا لبقاة املواد السّمكل يف البكئل و 
 قوق اإلنسان.املت  قل حبملتزامات لأولويل أيضاا، وفقاا من  الت ّت  يون يأ  أن و الت ّت . 
ت ويضكككات كبكككرية ل ضككك ايا الحتمكككال دفككك   م سسكككات األعمكككاليشكككّي  ت كككتيض ولكنمكككا  -105
مكن الت كوث،   كدّ لتسكّمكل املوجكودة يف املنتجكات أو مكن املكواد ال اا تخ ن تكدطأكلتك شكتكات ل اا فز اح

أككا يف قككوانني املسكك ولكل املت  قككل لاملنتجككات مككن واليككل قضككا كل  نفكك ن وجككود اختمفككات ال يسككتها
يف هكذا الصكدد، ، ركال اكا  سبسكتوس ماألو الت كويض غكري ككاٍا. لدف  ألختم قد أ   التهديد 

اككخن يف  100 000خطوطهتكا تقتك  أكرككت مكن  ط ع كف الب ككدان حًكت مكادة ال اكك  يفإل يت كذ
ع ككف ُدف ككم ل ضكك ايا إىل لميككني الككدوالطات قكمتهككا ت ويضككات تصكك  مككن أن تغ  ع ككف الككالسككنل، 

 .(138)مدم عقود
شككككأن املككككواد دعككككاوم قضككككا كل لإقامككككل وطغكككك  دفكككك  مبككككالغ طا  ككككل مككككن الت ويضككككات عقكككك   -106

والنفايككات اوطككتة، فكك ن الذالبكككل ال ًمككف مككن األطفككال ضكك ايا ت ككوث اهلككواة والذككذاة واملكككام واملككواد 
اليكمكا ككككل السكككامل ومبككككدات ا فكككات ال  صككك ون ع كككف ت كككويض. وحككك  يف احلكككاالت الككك  تيكككون 

اع ل األخكتم أو اجلهات الف م سسات األعمالهويل فكها انتهاكات احلقوق فكها واض ل وحُتد د 
الضكككال ل فكهكككا، تبكككنّي أن مكككن الصككك   يف  كككك  أ كككاة ال كككا  تكككوفري سكككب  انتصكككاا ف الكككل وضكككمان 

هكككذم وتتجككك  مسكككاةلل الشكككتكات عكككن األضكككتاط النامكككل عكككن املكككواد اليكمكا ككككل السكككامل أو الت كككوث. 
نا كككل عكككن تيكككون أسكككباع منهكككا ضككك ف الكككوع  لكككدم الضككك ايا لكككأن أمتاضكككه  طاكككا إىل الصككك ولل 

الطفولكككل، وإلقكككاة عككك ة اإلتبكككات ع كككف متح كككل ل مكككواد اليكمكا ككككل السكككامل أو الت كككوث يف  ت كككّت ال
__________ 

 .23اتفاقكل حقوق الطف ، املادة  (136)
 املتج  نفس .  (137)
(138) UNEP, Global Chemicals Outlook.. 
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م  ومككات أساسكككل لشككأن تككوافت األطفككال، اككا يف للكك  ضككتوطة إتبككات وجككود عمقككل سككببكل، وعككد  
أخطكاط املككواد واسكتخداماهتا أو اعتبككاط امل  ومكات سككتيل، والت كدا املتمركك  يف حتديكد هويككل اجلنككاة، 

ف التشكككتي ات أو ان كككدامها، وتيكككالكف التمركككك  القكككانوؤ ل مكككدعني، وعم ككككات االسكككتئناا وضككك 
قككات الت اقديككل الم ا كككل، والتسككويات السككتيل خككاط  احملككاك ، واسككتخدا  الشككتكات التال ككل أو ال م

 .املس ولكلل تربل من 

 المق لالعمل  -خامساً  
يف متح كل الطفولككل.  ت ككّت ا  الككدول انك  الي تكز  املقكتط اوككا  موارك ل ال مكك  لشكأن التكز  -107

مسككك ولكات و  ،وهكككو خيطكككط إلجكككتاة مزيكككد مكككن الت قكقكككات لشكككأن طكككال  التزامكككات الكككدول ونطاقهكككا
خيطكط هكو القككود املسكموح أكا يف للك  الصكدد، و و ، ت كّت فكما يت    ان  ال م سسات األعمال

 ملماطسات اجلكدة.يبنّي التوفري دلك  أيضاا 

 صنصاجات والصوصياتاقس -ساةساً  
فةي حمايةة حقةوق األطفةاق وإعمالهةا، وين ثةق عةةن المصمثةل سةّلمت الةدوق بواج هةا  -108

الطفةل للمواة السّمية. وت مل هذه الحقةوق حةق  صعّرضذلك واجب حماية األطفاق من ال
، والحق في الاحة، والحق في السالمة ال دنية، والحةق فةي الصحةرر مةن نماءالفي الحياة و 

، وغيرهةةةا مةةةن فةةةي الوةةةذاء والمةةةاء والسةةةكن الالبةةةقأسةةةوأ أشةةةكاق عمةةةل األطفةةةاق، والحةةةق 
 الحقوق. 

ويقّدم المقرر الخاص الصوصيات الصالية إلى مخصلةف أصةحاا الماةلحة مةن أجةل  -109
 لمواة الكيميابية السامة.عن الصعرض لاقنصهاكات الناجمة حماية حقوق الطفل من 

 ن وي للدوق القيام بما يلي: ي -110
األطفةةاق للصلةةول والمةةواة الكيميابيةةة السةةامة فةةي إطةةار الصةةزام  تعةةّرضمنةةع  أ() 

والصلةول  صعّرضالفيمةا يصاةل بةسة ل انصاةاف فعالةة إتاحةة الدوق بحماية األطفاق، وضةمان 
فةي القةوانين والسياسةات. ويجةب أن تضةةمن إةراج ذلةك ال يئةي. ويجةب أن تضةمن الةدوق 

 الدوق أيضاً توفير الحماية نفسها للنساء والفصيات في سن اإلنجاا؛
مراعاة الماالح الفضلى للطفل كأولوية عند تاميم وتنفيذ ورصد تةوانين  )ع( 

وسياسات الاحة العامة وال يئة والمسصهلكين والعمل. ويجب أن تأخذ الدوق في اقعص ار 
يرجح أن تكةون أكثةر تعرضةاً مةن غيرهةا وبالصةالي فهةي عرضةة  محدةة من األطفاق فئاتأن 

  لمخاطر أك ر؛
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ضمان توفر معلومات مناس ة ومالبمة لعمر الطفةل ب ةأن حقةوق األطفةاق   ) (  
ول والمواة السّمية. وين وي للدوق أن ُتدرج الصثقيف ب ةأن المةواة الكيميابيةة السةامة والصلة

 ؛قبصدابيةفي مناهج المدارس ا
األطفةاق فةي جميةع ال لةدان، وق سةيما األطفةاق  تعةّرضتعزيز جهوة رصةد  )د( 

فةي ال لةدان الناميةةة وفةي الحةةاقت ال ةديدة الخطةةورة، مثةل أولئةةك الةذين يعي ةةون فةي فقةةر 
الةدخل أو جماعةات األتليةات أو ال ةعوا األصةلية  ةجماعات منخفضةكنف مدتع أو في  

أو عةةديمي الجنسةةية أو المهةةاجرين أو الالجئةةين. وين وةةي للةةدوق أيضةةاً أن تجةةري ةراسةةات 
 صعةّرضالمةدى قيس أتراا طولية منسقة، وةراسات أخرى عن الحوامل والرضع واألطفاق ت

 الصنمية ال  رية؛عملية امصداة لى أثناء مراحل حاسمة ونقاط انصهاء صحية حساسة ع
 تعةةةّرضبةةةأقّ  مؤسسةةةات األعمةةةاقتحديةةةد توتعةةةات الحكومةةةة صةةةراحًة مةةةن  )هك( 

األطفاق للمواة السّمية في سةياق أن ةطصها الصجاريةة وعالتاتهةا الصجاريةة المحليةة والدوليةة، 
وحقةةوق اإلنسةةان، وذلةةك  مؤسسةةات األعمةةاقمةةع الم ةةاةت الصوجيهيةةة المصعلقةةة ببمةةا يصوافةةق 
 لقطاع الخاص ب أن حقوق األطفاق؛لالحكومة الصي تادرها يهات صوجالفي إطار 
ون فيةةه للمةةواة السةةّمية وضةةمان صعّرضةةالقضةةاء علةةى عمةةل األطفةةاق الةةذي ي )و( 

فرص عمل بديلة أكثر أماناً، ورصد األطفاق المصضررين. وين وي للةدوق أن تضةمن حاةوق 
دوق أيضاً أن تضةمن حمايةة األطفاق المصضررين على ما يلزم من عالج وتعويض. وين وي لل

المهنةةي للمةةواة السةةّمية واقسصعاضةةة عةةن  صعةةّرضالنسةةاء والفصيةةات فةةي سةةن اإلنجةةاا مةةن ال
 ؛منع الصعّرضر أماناً كوسيلة ربيسية لالمواة السّمية ب دابل أكث

إجةةةةةراء تقيةةةةةيم وطنةةةةةي لاةةةةةحة األطفةةةةةاق ال يئيةةةةةة وتحديةةةةةد ال ةةةةةواغل ذات  )ز( 
ذين يعي ون في أوضاع ه ة، ووضع وتنفيذ خطة  عمةل األولوية، بما في ذلك األطفاق ال

 عالجة تلك ال واغل ذات األولوية؛لم
فعالةةةة لالنصاةةةاف مةةةن ضةةةمان وصةةةوق األطفةةةاق إلةةةى العدالةةةة وإلةةةى سةةة ل  )ح( 

المةةواة السةةّمية، بمةةا فةةي ذلةةك معالجةةة المواتةةع الملوثةةة، واتخةةاذ عةةن تجةةة انالاقنصهاكةةات 
لالزمةةة، علةةى الرعايةةة الط يةةة والنفسةةية ا ألطفةةاقا وضةةمان حاةةوق، وتحوطيةةةابير وتابيةةة تةةد

 ومنحهم الصعويض المناسب؛
الاةةةحية الضةةةارة  ثةةةارمرات ةةةة اثبهةةةدف السةةةكان لرصةةةد حالةةةة إن ةةةاء نُ ُةةةم  ) ( 

 مرت طة بالمواة السّمية والصلول؛ال
تدعيم الوكاقت الصن يميةة والةوزارات المسةؤولة عةن الرتابةة علةى المعةايير  )ا( 

السةةةّمية والصلةةةول، مثةةةل مةةةن جةةةراء الصعةةةرض للمةةةواة المصعلقةةةة بحقةةةوق األطفةةةاق المصضةةةررين 
الاحة، وحماية المسصهلك، والصعليم، وال يئةة، والوةذاء، والعمةل. وين وةي للةدوق أن معايير 

زارات الاةةالحيات والمةةوارة الكافيةةة لرصةةد ال ةةكاوى تضةةمن امةةصاله هةةذه الوكةةاقت والةةو 
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انصهاكات حقوق األطفاق. وين وي للدوق من س ل اقنصااف وإنفاذ والصحقيق فيها، وتوفير 
 أن تزيد الصعاون فيما بين القطاعات وتعززه؛

العمل مع المن مةات الوطنيةة والدوليةة ذات الاةلة فةي مجةاق نُ ُةم رصةد  )ك( 
مةةات سةة ل طةةرة مةةن النزاعةةات المسةةلحة. ويجةةب أن تةةوفر الحكو وتحديةةد المخلفةةات الخ

واألن ةطة العسةكرية األخةرى، النزاعات المخلفات الخطرة من لج ر أضرار  انصااف فعالة
بما في ذلك تمويةل المعالجةة الكاملةة، والعةالج الط ةي والصعةويض ال ةاملين للفةراة الةذين 

 لهذه المواة؛ صعّرضيعانون من آثار ال
ب ةةذق العنايةةة الواج ةةة بحقةةوق الطفةةل لضةةمان  مؤسسةةات األعمةةاقة مطال ةة )ل( 

 وفابها بالصزامها باعصماة تدابير تحصرم حقوق األطفاق؛
عمةةةل الوطنيةةةة الإةراج مسةةةألة المةةةواة السةةةّمية والصلةةةول فةةةي جميةةةع خطةةة   ) ( 

المصعلقةةة باألعمةةاق الصجاريةةة وحقةةوق اإلنسةةان، وفةةي إطةةار السياسةةة الوطنيةةة لصنفيةةذ اتفاتيةةة 
 حقوق الطفل؛

تنةةةاوق هةةةذه الصوصةةةيات فةةةي اسةةةصعراض أترانهةةةا أثنةةةاء اقسةةةصعراض الةةةدوري  )ن( 
 ال امل.
 القيام بما يلي:  مؤسسات األعماقوين وي ل -111

فةةي إطةةار بةةذق العنايةةة الواج ةةة بحقةةوق اإلنسةةان، تحديةةد ومنةةع وتخفيةةف  )أ( 
أن ةطصها أو منصجاتهةا أو عالتاتهةا الصجاريةة، بمةا فةي بسة ب األطفاق للمواة السّمية  تعّرض
 سالسل اإلمداة العالمية والعالتات الدولية األخرى؛عالتصها بذلك 

واألخطةةةار المصأصةةةلة فةةةي المةةةواة  صعةةةّرضتوليةةد معلومةةةات ب ةةةأن مخةةةاطر ال )ع( 
 الاناعية وم يدات اثفات والمضافات الوذابية الصي تاةنعها وت يعهةا، واإلفاةان عةن تلةك

 المعلومات؛
اإلبةال  عالنيةةة وبموضةةوعية عةةن الصةةدابير المصخةةذة للصخفيةةف مةةن احصمةةاق  ) ( 

 الطفولة؛مرحلة في  صعّرضال
فةةي  ثةةاراسةةصخدام ال ةةدابل األكثةةر أمانةةاً، حيثمةةا ُوجةةدت، للصخفيةةف مةةن اث )د( 

أن تسةةةصثمر  مؤسسةةةات األعمةةةاقحقةةةوق اإلنسةةةان. وفةةةي حةةةاق عةةةدم وجةةةوة بةةةدابل، ين وةةةي ل
 طوير واعصماة بدابل أكثر أماناً وتدابير للصخفيف؛بن اط في ت
ضةةةةمان توليةةةةد معلومةةةةات فةةةةي مجةةةةاق الاةةةةحة والسةةةةالمة عةةةةن المخةةةةاطر  )ه( 

وإتاحةةةةة هةةةةذه المحصملةةةةة للمةةةةواة الكيميابيةةةةة الاةةةةناعية وم يةةةةدات اثفةةةةات علةةةةى األطفةةةةاق، 
ة سلسةلامصةداة لى ع مؤسسات األعماقلجهات الصن يمية و اوجعلها في مصناوق المعلومات 

 .أو القيمةاإلمداة 
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 وين وي للمن مات الدولية القيام بما يلي: -112
إةراج م ةةكلة المةةواة الكيميابيةةة السةةامة والصلةةول والنفايةةات فةةي عملهةةا،  )أ( 

 اسصناةًا إلى اخصااص كل منها، ورصد هذه المسألة وتقديم تقارير ب أنها؛ 
األطفةةةاق والنسةةةاء فةةةي سةةةن  تعةةةّرضزيةةةاةة الجهةةةوة الراميةةةة إلةةةى الحةةةد مةةةن  )ع( 

األطفاق العاملون واألشةخاص الةذين يعي ةون وبخاصة اإلنجاا للمواة الكيميابية السامة، 
 خطورة.الشديدة ظل أوضاع في 
 وين وي للجنة حقوق الطفل القيام بما يلي: -113

الصلةةول والمةةةواة السةةّمية فةةي حقةةةوق األطفةةاق عنةةةد  آثةةةارزيةةاةة اقهصمةةام ب )أ( 
 امات الدوق في إطار اقتفاتية؛اسصعراض الصز 

المةةواة السةةّمية والصلةةول فةةي حقةةوق  آثةةارالن ةةر فةةي إجةةراء ةراسةةة ب ةةأن  )ع( 
لهةةةذه المةةةواة والنفايةةةات  صعةةةّرضمنةةةع الالمصمثةةةل فةةةي الطفةةةل، واقعصةةةراف بواجةةةب الدولةةةة 

 .١6العام رتم تعليق اللجنة الخطرة، وال ناء على 
 يلي: وين وي للمجصمع المدني القيام بما -114

زيةةاةة الصعةةاون مةةن أجةةل تعزيةةز اقعصةةراف بالُ عةةد المصعلةةق بحقةةوق األطفةةاق  )أ( 
اإلنسةان، وذلك في األوسةاط المعنيةة بحقةوق في مسألة المواة الكيميابية السامة والصلول 

 والاحة العامة، والمسصهلكين، وال يئة والعمل؛
ات الدوليةةةة تقةةةديم معلومةةةات إلةةةى لجنةةةة حقةةةوق الطفةةةل وغيرهةةةا مةةةن اثليةةة )ع( 

 صلول في حقوق اإلنسان للطفاق؛المواة السّمية وال آثارلحقوق اإلنسان تصعلق ب
حق كل و للمواة الخطرة،  صعّرضإذكاء الوعي العام ب أن الحق في عدم ال  ) (  

 من ال الوين واألطفاق في الصحرر من الصلول.

    


