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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ٣من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -21/42محاية حقوق العمال املعرضني للمواد والنفاايت اخلطرة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتش ددد مبيث دداق األم دد ،ااتع دددع ،واإلع ددإلن ال ،ددااد اق ددوق اإلنس ددان ،وال ،ددد ال دددو
اخل د دداو اق د ددوق ااالتت د دداويل وااجتماعي د ددل والثقااي د ددل ،وال ،د ددد ال د دددو اخل د دداو اق د ددوق اادني د ددل
والسياسيل ،وإعإلن وبرانمج عمل ايينا ،وإعإلن ااق يف التنميل ،واتفااليات منظمل ال،مل الدوليل،
وإذ يش ددر إىل ال د درام اةم،يد ددل ال،امد ددل  ١/٧٠اا د د م  ٢5أيلول/سد ددبتمرب  ،٢٠١5ال د د
اعتمدت اةم،يل ايه خطل التنميل ااستدامل ل،ام  ،٢٠٣٠مبا اي ا الغايل  4مدن اددد  ١٢مدن
أهددا التنميدل ااسدتدامل ،واات،لقددل بتعقيدق اإلوامع السدليمل بيييدال للمدواو والنفداطت اخلطدرع دوال
وومع عمرهددا حبلددول عددام  ،٢٠٢٠واق دال للم،دداير الدوليددل ،وإذ ي طددد ت دراب ليددي أهدددا التنميددل
ااستدامل و بي،ت ا ااتكاملل،
وإذ يسل ،بضرومع ااد من آاثم الت،در البييدد واا دل للمدواو اخلطدرع علدح التدعل ،مدي
التشديد علح ااسرتاتيجيات الوالائيل،
وإذ يشر إىل ال ،د الدو اخلاو اقوق ااالتتاويل وااجتماعيدل والثقاايدل ،الد
حبق طل شخص يف التمتي بظرو عمل عاولل ومرضيل تكفل السإلمل والتعل يف ال،مل،

وإذ ِّ
يسل ،أبن الت،ر غر ااأمون للمواو اخلطرع يف ال،مل يقو
يف التمتي أبعلح مستوى ميكن بلوغه من التعل البدنيل وال،قليل،

ي،درت

متتي طل عامدل ادق

وإذ ِّ
يسل ،أيضال حبق النسدا يف الوالايدل التدعيل والسدإلمل يف مكدان ال،مدل ،مبدا يف ذلد
محايل وظيفل اإلجناب،
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وإذ يس دِّدل ،ط د د ل بواجد ددد الد دددول يف مند ددي الت،د ددر اا د ددل غد ددر ااد ددأمون للم د دواو اخلطد ددرع
ومبا يقابله من مس وليل الطاعات األعمال يف محايدل التمتدي أبعلدح مسدتوى ميكدن بلوغده مدن التدعل
البدنيددل وال،قليددل ،علددح النعددو ال د أالرتدده للددل مواثيددق من ددا اابدداوج التوجي يددل اات،لقددل ألعمددال
التجاميل وحقوق اإلنسان،
وإذ يشر إىل وستوم منظمل ال،مل الدوليل ،واإلعإلن اخلاو أبهدا ومقاصدد اانظمدل
(إعد ددإلن ايإلولفيد ددال الل د د ين اعتمد ددداا اا د د متر ال،د ددام انظمد ددل ال،مد ددل الدوليد ددل يف وومتد دده الساوسد ددل
وال،شرين اا،قدووع يف أطم/مدايو  ،١٩44الد أطدد اااجدل إىل محايدل حيداع وصدعل ال،دامل يف
ليي اا ن،

وإذ يسِّدل ،التداام الريدد انظمدل ال،مدل الدوليددل مبواصدلل الددعوع بد اتلدمل أمد ،ال،ددا إىل
برامج من شأهنا أن حتقق للل أموم من ا اامايل الكاايل اياع ال،امل وصعت  ،يف ليي اا ن،
وإذ يشر إىل التقرير اخلتامد للجنل ال،اايل استقبل ال،مل يف طانون الثاين/يناير ٢٠١٩
وإعإلن ميويل منظمدل ال،مدل الدوليدل مدن أجدل مسدتقبل ال،مدل الد اعتمددع مد متر ال،مدل الددو
يف وومته ،١٠٨

وإذ يشددر أيض دال إىل إعددإلن ااددق يف التمتددي أبعلددح مسددتوى ميكددن بلوغدده مددن التددعل يف
وستوم منظمل التعل ال،اايل ،وإىل اإلعإلن اات،لدق بتدوار التدعل اا نيدل للجميدي الد اعتمددع
ااجتمدداا الثدداين للمراطددا اات،اونددل مددي منظمددل التددعل ال،اايددل يف جمددال التددعل اا نيددل ،اا،قددوو يف
تشدرين األول/أطتدوبر  ،١٩٩4والد يسدلِّ ،ااجدل االعدل إىل تطدوير التدعل اا نيدل بينمدا تد ثر
التغرات السري،ل يف ااياع ال،مليل علح صعل ال،مال وعلح البييل يف ليي بلدان ال،ا ،
وإذ حيددي علم دال لق درام  ١٢-4٩ال د أصدددمته ل،يددل التددعل ال،اايددل عددام ،١٩٩٦
و إلعإلن اات،لق بتعل ال،مال ال أالرع ااجتماا السابي للمراطا اات،اونل مي منظمل التدعل
ال،اايل يف جمال التعل اا نيدل ،يف حايران/يونيده  ،٢٠٠٦والد يقدر ممكانيدل وم وحدل ال،ديدد
من ااشاطل من خإلل ومج صعل ال،مدال يف السياسدات اات،لقدل ل،مالدل ،والتنميدل ااجتماعيدل
وااالتتاويل ،والتجامع ،ومحايل البييل،
وإذ ي طد جمدوال أن ليي حقوق اإلنسان عاايل ومرتابطل ومتشابكل وغر الابلل للتجائل،

 -١ي دددين انت اط ددات وز دداو ات حق ددوق ال،م ددال يف لي ددي أ ددا ال ،ددا م ددن خ ددإلل
ت،ريض  ،غر ااأمون للمواو الكيميائيل السميل واخلطرع ،طما يرو طل سدنل يف التقدامير وااناالشدات
اةاميل علح الت،د الو ل واإلالليمد وال،ااد؛
 -٢يقر بضرومع إجرا مناالشات ذات صلل بشدأن حقدوق ال،مدال يف الاادل اا،نيدل
بقضاط ال،مل وحقوق اإلنسان والتعل البيييل ،وذل يف إ دام اة دوو الراميدل إىل ت،ريدمل الددول
ووطدداات األمدد ،ااتعدددع وسددائر اة ددات اا،نيددل لاثم الت،ددر للمدواو السددميل علددح التمتددي حبقددوق
اإلنسدان ،مبدا يف ذلد تنفيد ادددا  ٨و ١٢مددن أهدددا التنميدل ااسددتدامل بشدأن ال،مددل الإلئددق
وااست إلك واإلنتاج ااس ول علح التوا ؛
 -٣يإلحد بقلددق أن مإلي د ال،مددال يف ال،ددا ميوتددون طددل سددنل مددن ظددرو عمددل غددر
مأمونل أو غر صعيل مغ ،وجوو التاامات واضعل يف جمال حقوق اإلنسان حبمايل صعل ال،مال؛
2

GE.19-17269

A/HRC/RES/42/21

 -4يإلح بقلق أيضال أنه علح الرغ ،مدن ااعدرتا هد ع ااقدوق عاايدال مند أطثدر
من  5٠عامال ،ومغ ،اة وو اخلاصل ااب ولل يف ب،ض البلدان والسياالات ،ا ياال هناك التوم يف
تنفي د وإعمددال حددق طددل اددرو يف التمتددي بظددرو عمددل عاولددل ومرضدديل ،اض دإلل عددن سددائر حقددوق
اإلنسددان ااتداخلددل واارتابطددل ااكفولدل لل،مددال ،ا سدديما ايمددا يت،لددق لت،ددر غددر ااددأمون للمدواو
اخلطرع يف اجملال اا ل؛
 -5حي ددي علم دال م ددي التق دددير بتق ددامير ااق ددرم اخل دداو اا ،ددل اثم اارتتب ددل يف جم ددال
حقددوق اإلنسددان علددح اإلوامع السددليمل بييي دال والددتخلص مددن اا دواو والنفدداطت اخلطددرع ،الددت تسددل
الضددو علددح األ مددل ال،اايددل الددت يواج ددا ال،مددال اا،رضددون للمدواو السددميل ،وذلد اسددتناو إىل
أعمال عدع مكلف ت،االبوا علح ه ع الوايل ،مبا يف ذل التقرير األخر(١ل ال حدو ايه ااقرم
اخل دداو التع دددطت الرئيس دديل واال ددرت  ١5مب دددأ اس دداعدع ال دددول واا سس ددات التجامي ددل واة ددات
الفاعلل الرئيسيل األخرى علح محايدل ال،مدال مدن الت،در غدر اادأمون للمدواو السدميل وتدوار سدبل
اانتتا الإل مل يف حالل والوا انت اطات اقوق ال،مال؛
 -٦يشددجي الدددول وم سسددات األعمددال التجاميددل واة ددات الفاعلددل األخددرى علددح
تنفي د اابدداوج اا د طومع أعددإلع مددن خددإلل األ ددر القانونيددل والسياسدداتيل لكددل من ددا ،ومددن خددإلل
ااباومات والربامج الراميل إىل ت،ايا الرتاب ب حقوق اإلنسان وم،اير التعل والسإلمل اا نيتد
ايما يت،لق بت،ر ال،مال للمواو السميل؛
 -٧حيث الدول علح حتت التعل اإلجنابيل من الت،ر غر ااأمون للمواو اخلطدرع
يف ال،مل بوصمل ذل من واجد الدول يف جمال القضا علح التمييا ضد اارأع يف ال،مل؛
 -٨يشددجي منظمددل ال،مددل الدوليددل ومنظمددل التددعل ال،اايددل علددح مواصددلل ج وواددا
الراميل إىل ت،ايا م،اير التعل والسإلمل اا نيت ؛
 -٩حيث علح ت،ايا النظام ال،ااد إلوامع ااواو الكيميائيل اني وتقليدل الت،در غدر
ااددأمون للم دواو اخلطددرع وت،ايددا حددق اةميددي ،مبددن اددي  ،ال،مددال ،يف التمتددي أبعلددح مسددتوى ميكددن
بلوغه من التعل البدنيل وال،قليل ،ويف ظرو عمل عاولل ومرضيل؛
 -١٠يقرم مواصلل نظرع يف ه ع ااسألل.

اةلسل ٣٩
 ٢٦أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتمد بدون تتويت].
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