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االدارة انسهًٍت بٍئٍب نهنفبٌبث اخلطرة يف إطبر
اتفبقٍت ببزل نسنت -)*(-9191

د .صالح خريي جببر

يذرش انقبنىٌ انذويل انعبو

كهٍت انعهىو نهبنبث /جبيعت بغذاد
املستخهص
ٜتٓا ٍٚايبشح َٛضٛع ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ؾكاً ملا مت تبٓ٘ٝ
َٔ َباد ٨دٚي ١ٝزضدت ٚاقست َؿاٖ ِٝعدٜد ٠ابسشٖا َٓع ٚقٛع ا٫ضساز ،ايتُٓ ١ٝاملطتداَ،١
املطٚ٪ي ١ٝعٔ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً ،نريو اسبل يف ايٛص ٍٛإىل املعًَٛات ٚاملػازن ١ايعاَ١
يف صٓع ايكساز ايبٚ ..ٞ٦ٝغرلٖا َٔ املباد ،٨ؾط ً٬عٔ ايتطسم ملؿٗ ّٛايٓؿاٜات اشبطس٠
ٚاثازٖا ايطًب ١ٝعً ٢ايصشٚ ١ايب.١٦ٝ
نُا بني ايبشح ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاييت ْصت عًٗٝا اتؿاق ١ٝباشٍ 1989
ٚاييت َٔ ابسشٖا ا٫يتصاَات ذات ايطابع ايٛطين ٚايدٚي ٞايػسض َٓٗا ضُإ ٚدٛد اداز٠
ضً ١ُٝب ١ٝ٦ٝتطتطٝع َٓع أ ٚخؿض تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس،٣
ؾط ً٬عٔ ايتدًص َٓٗا أَ ٚعازبتٗا ،عً ٢إ ٜتبع ذيو تعا ٕٚدٚي ٞؾعاٍ ٜأخر با٫عتباز
ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً اثٓا ٤سسن ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠عدل اسبدٚد ٚاييت تػٌُ د ٍٚعبٛز تًو
ايٓؿاٜات ٚد ٍٚايتصدٜس ٚا٫ضترلاد...
ايهًُات املؿتاسْ :١ٝؿاٜات خطس ،٠تعا ٕٚدٚي ،ٞتًٛخ.
Abstract
The research is conducted to illustrate the effect of
environmental management of hazardous wastes, according
to the international principles, that include preventing
(*) أستمم البحث في  *** 0202/5/8قبل لمشذخ في .0202/6/96
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damages, sustainable development, and the responsibility on
the environmental management safety, the right to gain
information and participation in environmental decisions, in
addition to raise the awareness of the influence of the
biohazards and its effect on public health.
The research also discussed the rules included in the
Basel Convention 1989, the main commandment with
national and international content, aimed to ensure the
existence of safe environmental management that can ensure
the application of environmental standards, to reduce,
recycle and eliminate of Biohazards materials. For this an
international collaboration is required to establish and
maintain successful environmental management. Especially
the transportation of the hazardous materials through the
borders of the import and exports countries.
Keywords: Hazardous waste, International cooperation,
pollution
املقذيـت
ٍ ايعامل؛ٚد َٔ دٜ ايعد٢ًشلا ع٬ بعٞ تًُك١ً َػه١٦ٝز ايبٖٛع تدٛضَٛ ٌػهٜ
ٕاشٍٛ يف ايت٬اختٚ ،١ٝ٦ٝازخ بٛخ نٚ إىل سد٣ ادٟز ايرٖٛ شلرا ايتد١ٝثاز ايطًب٫ ا١ذْٝت
٘ت٦ٝبٚ ٕ اٱْطا١صشٚ ١ٝعْٝات ايطبٛاٱضساز باملهٚ ، يف ايعامل٠دٜ عد١ٝ٦ٝ يٓعِ بٞعٝايطب
قاتٚ اشبسٙ شلرٟ بايتصد١ٍٝٓ املعٚاضح َٔ قبٌ ايدٚ ٞد تساخٛدٚ ٌ يف ظ،٘ ب١طٝاحمل
...١٦ٝاييت باتت تٓدس يف دطد ايب
١ضًَُٛ ١ٝر نازث٥َاشاٍ حيدخ َٔ ْتاٚ  َا سدخ١ٝ٦ٝيعٌ َٔ ابسش املػانٌ ايبٚ
 صبت١ٜ سكل طؿسات اقتصادُٕٛٓ ٖرا ايٛ ايسغِ َٔ ن٢ً ؾع،ٍٚ يًدٞ ايصٓاعُٛٓ باي١َتعًك
 يهٔ يف، َٓٗا١َُا املتكدٝض٫ ٍٚ َا بني ايدٟايتبادٍ ايتذازٚ ١تكدّ ايصٓاعٚ زٛيف تط
ٔ ع١ ْادب٠ات خطسٜ خًؿت ْؿا١ ايصٓاعٙ ؾٗر،ٍٚ ايدٙ ٖرٙاملكابٌ نإ ايجُٔ باٖعاً دبا
٢ً ع١ٝطتًصّ بعد اضتؿشاٍ اثازٖا ايطًبٜ َٟس اير٫ ا، اخل...املصاْعٚ ٌَ املعا١اْػط
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ايصشٚ ١ايب ١٦ٝايبشح عٔ سًَٛ ٍٛضٛع ١ٝيًتدًص َٓٗا قدز اَ٫هإ أ ٚعً ٢ا٫قٌ اسبد
َٓٗا...
ٚيريو ادبٗت َععِ ايد ٍٚإىل ايتدًص َٔ ايٓؿاٜات اشبطس ٠ايٓادب ١عٔ ايعًُٝات
ايصٓاع ١ٝبعد ٠طسم ٚٚضا ٌ٥تكًٝدَٗٓ ١ٜا ايطُس يف ايذلب ١أ ٚاسبكٔ يف باطٔ ا٫زض أٚ
تطسٜبٗا إىل املٝا ٙايعرب ١أ ٚاملاسب ١أ ٚاملططشات املاٚ ... ١ٝ٥غرلٖاٚ ،يهٔ ٖرا اَ٫س اد٣
َع َسٚز ايٛقت إىل سدٚخ َػانٌ ْتٝذ ١ايتًٛخ بٗر ٙايٓؿاٜاتٚ ،اييت أثست عً ٢ايذلب١
ٚباطٔ ا٫زض ٚاملٝا ٙازبٛؾ ١ٝاملدص ١ْٚؾٗٝا ،ؾط ً٬عٔ ضطح ا٫زض ٚاجملاز ٟاملا١ٝ٥
ٚغٛاط ٧ايبشاز...
ٚعً ٢اثس ذيو ٚبؿعٌ تٓاَ ٞايٛع ٞايبٚ ٞ٦ٝاملداطس اييت دًبتٗا ايطسم ٚايٛضاٌ٥
ايتكًٝد ١ٜعً ٢ايٓعِ ايبٚ ١ٝ٦ٝصشٚ ١سٝا ٠اْ٫طإ ،اصدزت عد ٠د٫ٚ ٍٚضُٝا املتكدَ١
صٓاعٝاً ايتػسٜعات اييت متٓع ايتدًص َٔ املًٛثات َٗٓٚا ايٓؿاٜات اشبطس ٠بايطسم
ايتكًٝد ١ٜاملرنٛز ،٠إدزاناً َٓٗا خبطٛز ٠ايٛضع.
ٚيف املكابٌ ساٚيت بعض ٖر ٙايد َٔ ٍٚدٗ ١اخس ٣تصدٜس َػانًٗا ايب ١ٝ٦ٝمبا
ؾٗٝا ْؿاٜتٗا اشبطس ٠إىل د ٍٚاخسٚ ٣بايتشدٜد ايٓاََٗٓ ١ٝا أ ٚايؿكرل ٠يًتدًص َٔ ايتبعات
ايطاز ٠يٛدٛدٖا؛ مما اٚدد نٛازخ ب ١ٝ٦ٝيف ايد ٍٚا٫خرل ٫ ٠تطتطٝع َعازبتٗا عً ٢املد٣
ايكسٜبٚ ،...ذيو ْعساً ٱَهاْٝاتٗا احملدٚدٚ ٠سادتٗا املاض ١يٮَٛاٍ يف صبا٫ت تعتكد اْٗا
أِٖ َٔ اسبؿاظ عً ٢ايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝا ٚمحاٜتٗا.
ٚعًٖ ٢را ا٫ضاع تبًٛزت يد ٣اجملتُع ايدٚي٫ ٞضُٝا َٓعُ ١ا َِ٫املتشد٠
ٚبسْاصبٗا يًب )UNEP( ١٦ٝؾهس ٠إجياد إطاز قاًَْ ْٞٛصّ دٚيٝاً ٱداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس٠
س ٍٛايعامل بصٛز ٠ضً ١ُٝبٝ٦ٝاًٚ ،بايؿعٌ مت ضٓ 1989 ١ابساّ اتؿاق ١ٝيف َد ١ٜٓباشٍ
ايطٜٛطس ١ٜزلٝت باتؿاق ١ٝباشٍ بػإٔ ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل
اسبدٚد.
غهًت اتؿاق ١ٝباشٍ ْطاقاً ٖاَاً يًعٌُ ايدٚي ٞازباد يٛضع قٛاعد قاْ ١ْٝٛسبُا١ٜ
ايب ١٦ٝابسشٖا (ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً) ؾُٝا ٜتعًل مبعازبْٚ ١كٌ ٖر ٙايٓؿاٜات عدل سدٚد
ايدٚ ٍٚايتدًص َٓٗا ،يف ظٌ ٚدٛد طسم تكًٝد ١ٜغرل ْادش َٔ ١ايٓاس ١ٝايب ١ٝ٦ٝدًبت َعٗا
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٬ٜٚت بٚ ١ٝ٦ٝصشَ ١ٝدَس ٠عً ٢ايد ٍٚايصٓاع َٔٚ ١ٝبعدٖا يًد ٍٚايٓاَ ١ٝبعد تصدٜسٖا
إيٗٝا.
اُٖ ١ٝايبشح :ايطٝطس ٠عً ٢ايٓؿاٜات اشبطس ٠اَس ٖاّ ن ْ٘ٛميجٌ اسد ايطسم املتبع ١دٚيٝاً
ٚداخًٝاً بايٓطب ١يًد ٍٚاملعٓ ١ٝيًشد َٔ ايتًٛخ اسباصٌ يف ايبٚ ١٦ٝا٫ثاز ايطًب ١ٝعً ٢صش١
اْ٫طإٚ ،تهُٔ اُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض ١اْٗا تٓاٚيت اتؿاق ١ٝباشٍ يًتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات
اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل ايد ٍٚضٓ 1989 ١ضُٔ إطاز قٛاعد إدازٖ ٠ر ٙايٓؿاٜات اشبطس٠
بػهٌ ضً ِٝبٝ٦ٝاً نْٗٛا متجٌ خازط ١عٌُ دٚي ١ٝميهٔ يًد ٍٚاملعٓ٫ ١ٝضُٝا ايٓاََٗٓ ١ٝا
تبٓٗٝا ٱْكاذٖا َٔ املداطس املتصاٜد ٠يًٓؿاٜات اشبطس ٠عً ٢ايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝيًذلبٚ ١اجملازٟ
املاٚ ١ٝ٥غٛاط ٧ايبشاز ،...ؾط ً٬عٔ ايتدؿٝـ عٔ ناًٖٗا ا٫قتصاد ٟبا٫ضتؿادَٔ ٠
ايٛضا ٌ٥ايعًٚ ١ُٝا٫دازٚ ١ٜاملاد ١ٜاييت تٛؾسٖا ا٫تؿاق ١ٝاملرنٛز ٠شلا.
اٖداف ايبشحٜٗ :دف ايبشح إىل تطًٝط ايط ٤ٛعًَ ٢د ٣خطٛز ٠ايٓؿاٜات اشبطسَٚ ،٠د٣
اَهاْ ١ٝاضتدداّ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً نٛض ١ًٝؾعاي ١يًشد َٔ طباطس ايٓؿاٜات اشبطس ٠عٓد
ايتدًص َٓٗا داخٌ ايد ٍٚأ ٚعٓد اضترلادٖا أ ٚتصدٜسٖا بػهٌ ززل ٞأ ٚعٓد ا٫دباز بٗا
بػهٌ غرل َػسٚعٚ ،ذيو ضُٔ إطاز قاْ ْٞٛدٚي ٞغاٌَ شلرا املٛضٛع  ٖٛٚاتؿاق ١ٝباشٍ
بػإٔ ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل ايد ٍٚيطٓ...1989 ١
اغهاي ١ٝايبشح :باتت طسم َعازب ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠تػهٌ َعطً٫ ١ضُٝا يًد ٍٚايٓاَ١ٝ
اييت باتت تتًكٖ ٢ر ٙايٓؿاٜات ضٛا ٤عٔ طسٜل ا٫دباز بٗا بػهٌ غرل غسع ٞأ ٚعدل
اتؿاقٝات ززل ،١ٝؾط ً٬عٔ عذص بعض ٖر ٙايد ٍٚيف اتباع ايتهٓٛيٛدٝا املطًٛب ١يًتدًص
َٔ ايٓؿاٜات ٚادازتٗا بػهٌ ضً ِٝبٝ٦ٝاًٚ ،يريو تػهٌ اتؿاق ١ٝباشٍ ع٬داً ؾعا ً٫يًدٍٚ
ايٓاَ ١ٝي٬ضتؿادَ َٔ ٠صاٜاٖا ٱعادتٗا إىل ايطسٜل ايصشٝح يف اٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات
اشبطس.٠
ٚيهٔ املٛضٛع  ٫خيً َٔ ٛإغهاي( ،١ٝسرف) تتُجٌ مبد ٣ايتطبٝل ايؿعً ٞيبٓٛد
ا٫تؿاق ١ٝاييت تٗدف إىل محا ١ٜايبٚ ١٦ٝاٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً سبسن ١ايٓؿاٜات ايعابس ٠يًشدٚد،
 ٌٖٚبايؿعٌ غطت اتؿاق ١ٝباشٍ نٌ َتطًبات اٱداز ٠ايب ١ٝ٦ٝاملتعازف عًٗٝا ٚؾكاً يًُعاٜرل
ايدٚيٚ ١ٝايٛطٓ ١ٝيف ٖرا اجملاٍٚ ،اييت ٜٓبػ ٞإ تساع ٞا٫ضظ املعٓ ١ٝبصش ١اْ٫طإ
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ٚايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝاملتعدد ،٠ؾط ً٬عٔ َد ٣دباٚب ايتػسٜعات ايٛطَٓ ١ٝع قٛاعد ا٫تؿاق١ٝ
ٚتٓؿٝرٖا ضُٔ ا٫ضذلاتٝذٝات املعد ٠شلرا ايػسض...
َٓٗذ ١ٝايبشح :مت تٓا ٍٚايبشح عً ٢اضاع املٓٗر ايعًُ ٞايتشً ًٞٝايرٜ ٟطًط ايط٤ٛ
عً ٢املٛاد ايكاْ ١ْٝٛاملٛدٛد ٠يف اتؿاق ١ٝباشٍ يطٓ٫ 1989 ١ضُٝا اشباص ١باٱداز ٠ايطً١ُٝ
بٝ٦ٝاًٚ ،خطط ايعٌُ ٚاملكسزات ايدٚي ،١ٝنريو ذبً ٌٝايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛيًتػسٜعات ايٛطٓ١ٝ
ايب ١ٝ٦ٝاييت تٓاٚيت َٛضٛع ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايطسم ا٫داز ١ٜاملتبع ١يف ايتدًص َٓٗا،
ؾط ً٬عٔ ايًذ ٤ٛيًُكازْ ١ايعًُ ١ٝبني ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاملعٓ ١ٝباملٛضٛع ضٛاْ َٔ ٤اس١ٝ
ا٫تؿاقٝات ٚخطط ايعٌُ ايدٚي ١ٝا ٚايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝايبَٚ ،١ٝ٦ٝدُ٥٬َ ٣تٗا ملباد٨
ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً...
ٖٝهً ١ٝايبشح :مت تكط ِٝايبشح إىل َبشجني:
املبشح اَ :ٍٚ٫ؿٗ ّٛايٓؿاٜات اشبطسَٚ ٠باد ٨ادازتٗا بػهٌ ضً ِٝبٝ٦ٝاً.
املطًب ا :ٍٚ٫املؿٗ ّٛايكاْ ْٞٛيًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠اثسٖا عً ٢ايصشٚ ١ايب.١٦ٝ
املطًب ايجاَْ :ٞباد ٨ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس.٠
املبشح ايجاْ :ٞقٛاعد ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يف إطاز اتؿاق ١ٝباشٍ يطٓ.1989 ١
املطًب ا :ٍٚ٫ا٫يتصاَات ايعاَ.١
املطًب ايجاْ :ٞايتعا ٕٚايدٚي ٞيتشطني ٚذبكٝل ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً.
املبحث االول

ً
يفهىو اننفبٌبث اخلطرة ويببدئ إدارتهب بشكم سهٍى بٍئٍب
ستٜ ٢هٖٓ ٕٛاى إملاّ ٚاضع مبٛضٛع ايٓؿاٜات اشبطس٫ ،٠بد َٔ تٓا ٍٚاملؿّٗٛ
ايكاْ ْٞٛشلر ٙايٓؿاٜات ٚؾكاً يًتػسٜعات ايب ١ٝ٦ٝايٛطٓٚ ١ٝاتؿاق ١ٝباشٍ ،نريو اثس ايٓؿاٜات
اشبطس ٠عً ٢ايصش ١ايبػسَٚ ١ٜا ربًؿ٘ َٔ اَساض َتعدد ،٠ؾط ً٬عٔ َا تطبب٘ َٔ اضساز
يًٓعِ ايبٖٚ ،١ٝ٦ٝرا َا اغاز اي ٘ٝاملطًب اٖ َٔ ٍٚ٫را املبشح.
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بُٓٝا زنص املطًب ايجاْ ٞعًَ ٢باد ٨ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس،٠
ٚاييت تُعد اضاع عٌُ ا ٟاداز ٠ب ١ٝ٦ٝيف صباٍ تعصٜص ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً َٔٚ ،ابسشٖا
ا٫دسا ٤ا٫ستٝاط ،ٞاملٓع ،ايتُٓ ١ٝاملطتداَ ،١املطٚ٪ي ١ٝعٔ ايتًٛخٚ ،ايٛص ٍٛإىل
املعً ١َٛايب...١ٝ٦ٝ
املطهب االول

املفهىو انقبنىنً نهنفبٌبث اخلطرة واثرهب عهى انصحت وانبٍئت
ا :ً٫ٚاملؿٗ ّٛايكاْ ْٞٛيًٓؿاٜات اشبطس:٠
ٜكصد بايٓؿاٜات بػهٌ عاّ املاد ٠اييت ٜٛ ٫دد شلا ق ١ُٝيف ا٫ضتعُاٍ ،ا ٟاملٛاد
املًُٗ ١أ ٚاملذلٚنٚ ،١يهٔ عٓد ايٓعس يًُٛضٛع َٔ شا ١ٜٚقاْ٫ ١ْٝٛبد َٔ اضتٝعاب ٖرا
املؿٗ ّٛضُٔ إطاز قاْ ْٞٛيٝطٌٗ ٚضع٘ يف ْطام محا ١ٜايبٚ ١٦ٝايصش ١ايعاَٚ ،١ذيو َٔ
ْاس ١ٝخصٕ ٖر ٙايٓؿاٜات ا ٚإت٬ؾٗاَٚ ،...د ٣تأثرلٖا عً ٢ايب ١٦ٝاحملٝطٚ ١بايتشدٜد
اْ٫طإ.
ٚيريو عُدت ايتػسٜعات ايب ١ٝ٦ٝايٛطٓ ١ٝإىل ايتطسم ملؿٗ ّٛايٓؿاٜات نُا بني
ايكاْ ٕٛايؿسْط ٞيطٓ 1975 ١عٓدَا ٚضشت املاد ٠اٚ٫ىل إ ايٓؿاٜات متجٌ املدًؿات اييت
تٓتر عٔ ايعًُٝات اشباص ١باٱْتاز ٚايصٓاع َٔٚ ،١ثِ تُعد اغٝاَ ٤ذلٚن ١أ ،١ًَُٗ ٚنريو
َا اغاز اي ٘ٝايكاْ ٕٛايتْٛط ٞزقِ ( )41يطٓ 1996 ١إ ايٓؿاٜات تػهٌ ا٫غٝا ٤أ ٚاملٛاد
اييت "ٜتدًص َٓٗا ،أ ٣ُٜٛٓ ٚايتدًص َٓٗا ،أ ٚاييت ًُٜصّ بايتدًص َٓٗا أ ٚبإشايتٗا بٓاٍ٤
عً ٢اسهاّ ٖرا ايكاْ.)1("ٕٛ

ٚقد بٓٝت اتؿاق ١ٝباشٍ بػإٔ ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل ايدٍٚ
يطٓ 1989 ١إ املكصٛد بايٓؿاٜات "َٖٛ ٞاد أ ٚاغٝا ٤جيس ٟايتدًص َٓٗا أٜ ٚعتصّ
ايتدًص َٓٗا أَ ٚطًٛب ايتدًص َٓٗا بٓا ٤عً ٢اسهاّ ايكاْ ٕٛايٛطين"(.)2
( )9مرظفى فاضل الدهيعجي ،السدؤولية الجولية عن نقل الشفايات الخظخة في ضهء اتفاقية
بازل  ،9989مشذهرات زين الحقهقية ،بيخوت ،الظبعة االولى ،0298 ،ص.05
( )0السادة ( )9/0من اتفاقية بازل التي دخمت حيد الشفاذ بتاريخ  5ايار .9990
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ٚبايٓطب ١ملؿٗ ّٛايٓؿاٜات اشبطس ٠ذنست اتؿاق ١ٝباشٍ إ ٚصـ ايٓؿاٜات بهْٗٛا
خطس ٠٭غساض ٖر ٙا٫تؿاقٜ ١ٝطتًصّ إ ته:ٕٛ
 ٚؾكاً يًُاد/1( ٠ا) َٓتُ ١ٝ٭ َٔ ٟايؿ٦ات ايٛازد ٠يف املًشل ا( ،ٍٚ٫عً ٢غسط إ تتُٝصباشبٛاص املرنٛز ٠يف املًشل ايجايح)(.)1

 ٚنريو ايٓؿاٜات اييت  ٫تػطٗٝا املاد/1( ٠ا) ،ا ٟاييت مل ترنس يف املًشل ا َٔ ٍٚ٫اتؿاق١ٝباشٍٚ ،اييت تُعد خطسٚ ٠ؾكاً يًتػسٜعات ايداخً ١ٝيًدٚي ١ضٛا ٤ناْت َٔ طسف َصدز أٚ
َطتٛزد(سرف) تعدل يف اقً ُ٘ٝايٓؿاٜات اشبطسٚ ،)2(٠بريو تسنت ا٫تؿاق ١ٝاجملاٍ ٚاضعاً
اَاّ ايد ٍٚا٫طساف يتشدٜد ايٓؿاٜات اشبطس ٠اضتٓاداً يتػسٜعاتٗا ايٛطٓ ١ٝيف خطَٗٓ ٠ٛا
يتٛضٝع ْطام محا ١ٜايبٚ ١٦ٝايصشَٚ ،١ساعا ٠شبصٛص ١ٝايدٚ ٍٚاْعُتٗا ا٫دتُاع١ٝ
ٚا٫قتصادٚ ١ٜايب...١ٝ٦ٝ
 َٔٚادٌ تٓع" ِٝايتعازٜـ ايٛطٓ ١ٝيًٓؿاٜات اشبطس "٠يف إطاز ايتػسٜعات ايٛطٓ١ٝ
يًد ٍٚا٫طساف بٓٝت اتؿاق ١ٝباشٍ ضسٚز ٠إب٬ؽ ا٫طساف اَاْ ١ا٫تؿاق ١ٝضُٔ َد 6 ٠اغٗس
َٔ تازٜذ نْٗٛا طسؾاً يف ا٫تؿاق ١ٝباملعًَٛات اييت تبني قٛا ِ٥ايٓؿاٜات اشبطس ٠املعتُد٠
يدٜٗا مبٛدب تػسٜعاتٗا ٚسسنٖ ١ر ٙايٓؿاٜات عدل اسبدٚد ٚا٫دسا٤ات املتدر ٠بٗرا ايػإٔ
( )9تذسل ابخز الشفايات الخظخة الهاردة في السمحق االول من اتفاقية بازل :الشفايات الستجفقة
باستسخار كالشفايات الدخيخية الستخمفة عن السدتذفيات والسخاكد الظبية أو الستخمفة عن
االدوية والعقاقيخ والسدتحزخات الظبية أو الستخمفة عن انتاج السبيجات البيهلهجية

والسحيبات العزهية واستخجاميا...وغيخىا ،كحلك ما يعخف بالشفايات التي يجخل في
تخكيبيا الكخبهنيالت السعجنية أو مخكبات البخيميهم والشحاس والدنك والدرنيخ والدئبق
والخصاص والثاليهم والديانيج والكادميهم...وغيخىا التي بيشيا السمحق االول.
وفي ذات الدياق بين السمحق الثالث من اتفاقية بازل (قائسة الخهاص الخظخة) التي
يجب ان تترف بيا الشفايات السحكهرة في السمحق االول كي تُعج خظخة ،والتي تذسل
ذكخ عجة خهاص مشيا قابمية السهاد لالنفجار ،والدهائل والسهاد الرمبة لالشتعال ،والسهاد
أو الشفايات التي تظمق غازات قابمة لالشتعال والسهاد الدامة والسعجية ...وغيخىا.
( )0السادة (/9ب) من اتفاقية بازل بذأن التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ
الحجود.
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ستٚ ٢إ مل تهٔ َٓتُ ١ٝيًؿ٦ات املدزد ١يف املًشل ا ،ٍٚ٫ؾط ً٬عٔ املًشل ايجاْ ٞاشباص

بؿ ١٦ايٓؿاٜات ا٭خس.)1(٣

ٚبايٓطب ١يًٓؿاٜات اشبطس ٠املػع ١ؾإْٗا  ٫تدخٌ ضُٔ ْطام ايٓؿاٜات املدزد ١يف
اتؿاق ١ٝباشٍ ٚاييت ربطع ٭سهاَٗاٚ ،بٓٝت ا٫تؿاق ١ٝباْٗا ربطع يتٓعٚ ِٝاتؿاقٝات دٚي١ٝ
اخسٚ ،)2(٣نريو بايٓطب ١يًٓؿاٜات اييت تٓذِ عٔ سسن ١ايطؿٔ ٚاملعٓ ١ٝبٗا ا٫تؿاقٝات
ايدٚي ١ٝاشباص ١بتًٛخ ايطؿٔ(ٚ ،)3إٕ نإ َٔ املؿطٌ ٖٓا سل ٍٛمجٝع اْٛاع ايٓؿاٜات
اشبطس ٠ضُٔ ْطام اتؿاق ١ٝباشٍٚ ،ذيو يهْٗٛا اتؿاق ١ٝغاًَ ١يهٌ َا خيص ايٓؿاٜات

اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜاتٚ ،ايكٛاعد اييت دا٤ت بٗا اتؿاق ١ٝباشٍ ميهٔ إ تصاؽ بايػهٌ
اير ٫ ٟتتعازض ؾَ ٘ٝع بساَر ٚخطط ا٫تؿاقٝات ا٫خسَ ٣عٗا ،ؾط ً٬عٔ اَهاَْ ١ٝساعا٠
خصٛص ١ٝايٓؿاٜات املػع ١أ ٚايٓ ١ٜٚٛيف ٖرا ايػإٔ...
٬ٜٚسغ َٔ تطسم اتؿاق ١ٝباشٍ ملؿٗ ّٛايٓؿاٜات اشبطس ٠اْ٘ ٜطتٛعب ؾ٦ات عدٜد٠
يًُدًؿات ٚاملٛادَٚ ،ا تسا ٙايد ٍٚا٫طساف ٚؾكاً يتػسٜعاتٗا ايداخًٖٚ ،١ٝرا ُٜعط ٞاْطباع ًا
اْ٘ مل تكِ اتؿاق ١ٝباشٍ بٛضع تعسٜـ ٚاضح عاّ يًٓؿاٜات اشبطسٚ ،٠بايتشدٜد تٛضٝح
َؿٗ ّٛنًُ ١اشبطس ،٠بٌ ادبٗت َباغس ٠إىل ٚضع ؾ٦ات يًٓؿاٜات اشبطس ٠يف َ٬سكٗا املسؾك١
با٫تؿاق...١ٝ
ٚيف املكابٌ عٓد ايٓعس ٫تؿاق ١ٝباَان ٛيطٓ 1991 ١اشباص ١مبٓع اضترلاد ايٓؿاٜات
اشبطس ٠إىل داخٌ اؾسٜكٝا ْس ٣اْٗا اعتُدت تعسٜـ ٚاضح ٚضبدد ملؿٗ ّٛايٓؿاٜات اشبطس،٠
ؾٗٚ ٞؾكاً شلر ٙا٫تؿاق ١ٝايٓؿاٜات اييت ٜ ٫تِ ايتعاٌَ َعٗا مبٛدب ا٫دسا٤ات اسبه١َٝٛ
( )9يقرج بالشفايات االخخى التي تشجرج ضسن فئات السمحق الثاني من اتفاقية بازل بالشفايات
التي تحتاج إلى مخاعاة خاصة التي يجخي تجسييعا من السشازل ،والخواسب الشاجسة عن

مخمفات الشفايات السشدلية وتخزع لمحخكة عبخ الحجود وفقاً لمسادة ) ،)0/9ويجب عمى
كل طخف إبالغ امانة اتفاقية بازل بالتغييخات التي قج تظ أخ عمى السعمهمات الخاصة

بالشفايات الخظخة وحخكتيا ،كحلك ابالغ االطخاف االخخى بيحه السعمهمات (الفقخات 9و0
من السادة.)3
( )0السادة ( )3/3من اتفاقية بازل.
( )3السادة ( )4/3من اتفاقية بازل.
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املعتاد َٔ ٠تطذ ٌٝأ ٚتدا ٍٚأ ٚزؾض أ ٚمت ايػا ٤ايتعاٌَ َعٗاٚ ،ذيو بطبب نْٗٛا ذات
اثاز ضاز ٠عً ٢ايصشٚ ١ايبٚ ،١٦ٝتٛضعت ٖر ٙا٫تؿاق ١ٝيف ؾ٦ات ايٓؿاٜات اشبطس ٠يتػٌُ
ايٓؿاٜات املػع ١أ ٚايٓ ١ٜٚٛعً ٢ايسغِ َٔ ن ٕٛاغًب َٛاد ٖر ٙا٫تؿاق ١ٝمت ٚضعٗا اضتٓاداً
ملا ٚزد يف اتؿاق ١ٝباشٍ(ُٜٚ ،)1عد ٖرا ايتٛضع يف َؿْٗٚ ّٛطام ايٓؿاٜات اشبطس ٠يف اتؿاق١ٝ
باَان ٛطبٝع ٞنٖ ٕٛر ٙايكاز ٠تعاْ َٔ ٞتٓاَٚ ٞدٛد ٚتصدٜس ايٓؿاٜات اشبطس ٠ايٗٝا
باضتُساز.
ٚيف ْطام ايكٛاْني ايٛطٓ ١ٝبني قاْ ٕٛاحملاؾع ١عً ٢املٛازد ٚا٫ضذلداد اَ٫سٜهٞ
يطٓ 1976 ١إ ايٓؿاٜات اشبطس ٖٞ ٠اييت تػهٌ خطساً دطُٝاًٚ ،ذيو ْتٝذ ١تسنٝصٖا أٚ
بطبب َا ذبًُ٘ َٔ خصا٥ص ؾٝصٜا ١ٝ٥أ ٚنُٝٝاٚ ،١ٝ٥نريو ت٪د ٟإىل ايتأثرل عً ٢صش١
اْ٫طإ ٚسٝات٘ بػهٌ ٚاضح ٚخطرل نشا٫ت ايٛؾا ٠أ ٚايعذص أ ٚاَ٫ساض اييت ٜ ٫سد٢
غؿاٖ٩ا ،ؾط ً٬عٔ ايٓؿاٜات اييت شلا تأثرل ضًيب عً ٢ايب ١٦ٝيف ساي ١عدّ َعازبتٗا أٚ
إدازتٗا بطسٜك ١ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً(.)2
ٚعسف قاْ ٕٛايب ١٦ٝاملصس ٟيطٓ 1994 ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠بأْٗا "طبًؿات اْ٫ػط١
ٚايعًُٝات املدتًؿ ١أ ٚزَادٖا ٚاحملتؿع ١خبٛاص املٛاد اشبطس ٠اييت يٝظ شلا اضتدداَات
تاي ١ٝاص ١ًٝأ ٚبدٚ "...١ًٜبني ايكاْ ٕٛاملصس ٟيف ذات ايٛقت اَجً ١عدٜد ٠شلا نايٓؿاٜات
ايٓادب ١عٔ ا٫دٚ ١ٜٚاملطتشطسات ايطبٚ ١ٝاْ٫ػط ١ايع٬د ٚ ١ٝا٫صباؽ ٚا٫سباز...
ٚغرلٖا(.)3
ٚيف ذات ايطٝام بني قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜذبطني ايب ١٦ٝايعساق ٞزقِ ( )27يطٓ2009 ١
إ املكصٛد بايٓؿاٜات اشبطس" ٠ايٓؿاٜات اييت تُطبب أُٜ ٚشتٌُ إٔ تطبب ْتٝذ ١حملتٜٛاتٗا
( )9تم تبشي اتفاقية باماكه من قبل مشظسة الهحجة االفخيكية سابقاً وحالياً االتحاد االفخيقي:
مرظفى سالمة حدين ،مجوس فالح الخشيجي ،القانهن الجولي لمبيئة ،مجمذ الشذخ
العمسي ،جامعة الكهيت ،مظبعة الكتب الجامعية ،0227 ،ص.997

( )0معسخ رتيب عبج الحافظ ،السدؤولية الجولية عن نقل وتخدين الشفايات الخظخة ،دار
الشيزة العخبية ،القاىخة  ،0224 ،ص.39

( )3السادة ( )99من قانهن البيئة السرخي رقم  44لدشة .9994
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َٔ املٛاد ضسزاً خطرلاً يٲْطإ أ ٚايبٚ ،)1("١٦ٝاند عً ٢ذات املؿٗ ّٛتعًُٝات اداز٠
ايٓؿاٜات اشبطس ٠زقِ ( )3يطٓٚ 2015 ١اييت اضاؾت ملؿٗ ّٛايٓؿاٜات اشبطس ٠املرنٛز يف
قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜذبطني ايب ١٦ٝايٓؿاٜات اييت ٜتطبب ذبًًٗا خطساً عً ٢ايبٚ ١٦ٝاْ٫طإ،
ؾط ً٬عٔ ايٓؿاٜات اييت ٜدخٌ يف َهْٛاتٗا خًٝط َٔ ْؿاٜات غرل خطس ٠با٭ضاع(.)2
ٚعًٖ ٢را ا٫ضاع ميهٔ تعسٜـ ايٓؿاٜات اشبطس ٠باْٗا تًو (ايٓؿاٜات أ ٚاملٛاد
اييت تػهٌ يف طبٝعتٗا أ ٚعٓد ذبًًٗا أْ ٚكًٗا أ ٚخصْٗا أ ٚدؾٓٗا أ ٚسسقٗا أ ٚاغساقٗا أٚ
َعازبتٗا  ،...أ ٚادازتٗا بطسٜك ١غرل ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً إىل سدٚخ ضسز خطرل يدزد ١نبرل ٠عً٢
صش ١اْ٫طإ ٚسٝات٘ أ ٚايٓعِ ايب.)١ٝ٦ٝ
ثاْٝاً :اثس ايٓؿاٜات اشبطس ٠عً ٢ايصشٚ ١ايب:١٦ٝ
ٜػهٌ ٚدٛد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠تطببٗا بتًٛخ خطرل َعطً ١تعاَْٗٓ ٞا ناؾ ١دٍٚ
ايعامل ،إذ ٜطتًصّ اَ٫س َعازب ١اثازٖا َٓٚع سدٚخ اضساز َٔ دساٗ٥اٚٚ ،ؾكاً يريو ٫بد تهٕٛ
ٖٓاى َعازب ١ضسٜع ١اضتٓاداً ٱداز ٠ضً ١ُٝب ١ٝ٦ٝتطاعد عً ٢اسبد َٔ طباطس ٖر ٙايٓؿاٜات،
ٚقد اندت اتؿاق ١ٝباشٍ عً ٢سكٝك ١اشبطس احملدم بصش ١اٱْطإ ٚايب ١٦ٝيف ظٌ ٚدٛد أٚ
تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايٓؿاٜات ا٫خس ،٣نريو سسنٖ ١ر ٙايٓؿاٜات عدل اسبدٚد مما ضاِٖ
يف تٗدٜد د ٍٚاخس.)3(٣
 -1اثس ايٓؿاٜات اشبطس ٠عً ٢ايصش ١ايبػسٜٚ ،١ٜهُٔ خطس ايٓؿاٜات اشبطس ٠عً ٢ايصش١
ايبػس ١ٜاْٗا ْادب ١عٔ عًُٝات صٓاعَ ١ٝتعدد ٠ابسشٖا نُٝٝاٚ ،١ْٜٚٛٚ ١ٝ٥نريو
صٓاعات َتعًك ١بايدٚاٚ ٤املطتًصَات ايطبَٚ ١ٝعاٌَ ا٫زلٓت ٚاملٛاد اييت تدخٌ يف
ايصٓاعات اْ٫ػاٚ ١ٝ٥ا٫سباز ٚغرلٖا اييت ٜدخٌ ؾٗٝا ايسصاص ٚايصْو ٚايص٥بل
ٚ...غرلٖا َٔٚ ،ثِ ٜصبح يدٜٓا بؿعٌ ٖر ٙايصٓاعات نُٝات نبرل َٔ ٠املٛاد ٚايٓؿاٜات
ايطاَ ١اييت تػهٌ خطس سكٝك ٞعً ٢صش ١اْ٫طإ ٚسٝات٘ ٚايهآ٥ات اسب ١ٝا٫خس٣
بؿطٌ ٚدٛدٖا ضُٔ إطاز ب٦ٝت٘ اييت ٜعٝؼ ؾٗٝا أ ٚسسنتٗاٚ ،يف نجرل َٔ ا٫سٝإ
( )9السادة ( )99/0من قانهن حساية وتحدين البيئة العخاقي رقم  07لدشة .0229
( )0السادة ( )9من تعميسات إدارة الشفايات الخظخة العخاقي رقم  3لدشة .0295
( )3ديباجة اتفاقية بازل.
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تطتُس آثاز ٖر ٙايٓؿاٜات يتطاٍ عد ٠ادٝاٍ بؿعٌ زلٝتٗاٚ ،يف احملصً ١ايٓٗا ١ٝ٥تٓتػس
اَ٫ساض ايؿتان ١اييت تصاسب اْتػازٖا ٚتٓكًٗا ٚخصْٗا نايعذص ٚاٱعاق ١ايدا ١ُ٥أٚ
امل٪قتٚ ،١نريو اَ٫ساض اييت تصٝب دٗاش املٓاعٚ ١ايطسطإ بهاؾ ١اْٛاع٘(.)1
 -2اثس ايٓؿاٜات اشبطس ٠عً ٢ايب ،١٦ٝضُذًت عد ٠نٛزاخ ب ١ٝ٦ٝيف َٓاطل عدٜد ٠يف ايعامل
بطبب ٚدٛد ايٓؿاٜات اشبطس ٠يف ايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝأ ٚتطسبٗا إيٗٝا أْ ٚكًٗا أ ٚا٫دباز غرل
املػسٚع بٗاٚ ،نريو نجس ٠ايًذ ٤ٛإىل ايصٓاع ١اجملسد ٠عٔ إداز ٠ايٓؿاٜات بػهٌ ضًِٝ
بٝ٦ٝاً َٔ قبٌ ازبٗات املدتصٚ ،١اييت صاسبٗا ا٫عتُاد بػهٌ َتصاٜد عً ٢املٛاد
ايهُٝٝا ١ٝ٥يف َػازٜع ا٫عُاز ٚايتُٓٚ ١ٝتطٜٛسٖاٚ ،خطس ٖر ٙايٓؿاٜات بدأ با٫شدٜاد
بعد تطسبٗا يًطبٝع ١بػهٌ ًَؿت يًٓعسَٚ ،ا حيًُ٘ ذيو َٔ اضساز َدَس ٠يًب.١٦ٝ
إ َصادز ايٓؿاٜات اشبطسَ ٠تٓٛعٚ ١غاًَ ١ملٛاد ذات طبٝع ١غاش ١ٜأ ٚضا ١ً٥أٚ
صًبٚ ،١يريو ؾٗ ٞتطبب ايتًٛخ يهاؾ ١ايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝاملاٚ ١ٝ٥ايذلبٚ ١اشلٛاٚ ،...٤عًٖ ٢را
ا٫ضاع ا ٟعًُ ١ٝيًتدًص َٓٗا بػهٌ ضًيب ٜكٛد ملػهً ١ب ،١ٝ٦ٝنُا يف ساي ١دؾٓٗا يف
ايذلب ١مما ٜػهٌ عاٌَ تٗدٜد ملهْٛات ايذلبٚ ١ربسٜباً قد ٜطتُس ملد ٠ط ١ًٜٛشلا َٚاْعاً
يصزاعتٗاٚ ،إذا متت شزاعتٗا ذبٌُ يف داخٌ املٓتذات ايصزاع ١ٝطباطس تٗدد اْ٫طإًَٛٚ ،ث ًا
خطساً يًُٝا ٙازبٛؾ ،١ٝبؿعٌ عٓاصس املٛاد ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايطاَ ١اييت ذبًُٗا ٖر ٙايٓؿاٜات،
نُا ٖ ٛساٍ صبُع (ن٬زى ؾٛزى) يف ايٜ٫ٛات املتشد ٠اَ٫سٜه ١ٝايرُٜ ٟعد َٔ اندل َٓاطل
ايطُس يًٓؿاٜات اشبطس ٠يف ايعامل ْتٝذ ١اضتدداَ٘ ملد 125 ٠ضٓ ١تكسٜباً يف اضتدساز ايؿط١
ٚايٓشاع ٚصٗسٖاٚ ،قد دست عد ٠ضبا٫ٚت ٫ضتص٬ح ٖرا اجملُع ٚيهٓٗا مل تهٔ بايٓتٝذ١
املسد ٠ٛبؿعٌ ا٫ثاز ايطًب ١ٝبعٝد ٠املد ٣يًٓؿاٜات اشبطس.)2(٠

ٚيف ذات ايطٝام ٪ٜد ٟتطسب ايٓؿاٜات اشبطس ٠إىل ايب ١٦ٝاملا ١ٝ٥إىل سدٚخ اضساز
ب ١ٝ٦ٝذات تأثرل ضًيب خطرل عً ٢ايتٛاشٕ ايطبٝع ٞيًُٝا َٔٚ ،ٙابسش ٖر ٙاسبٛادخ "سادث١
( )9مرظفى فاضل الدهيعجي ،مرجر سابق ،ص.03
( )0مرظفى كسال طمبة ،إنقاذ كهكبشا التحجيات....واآلمال (حالة البيئة في العالم-9970 ،
 -)9990بخنامج االمم الستحجة ،مخكد دراسات الهحجة العخبية ،بيخوت ،الظبعة الثانية،
 ،9995ص.939
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َد ١ٜٓباشٍ" بعد عدّ ايطٝطس ٠عً ٢تطسب ْؿاٜات خطس َٔ ٠اسد املصاْع املعٓ ١ٝبإْتاز
َٛاد نُٝٝا ١ٝ٥يف املد ١ٜٓاملرنٛز ٠ايٛاقع ١يف ضٜٛطسا إىل ْٗس ايسأٜ؛ مما تطبب بأضساز
ب ١ٝ٦ٝيٛثت ايٓٗس ٚاَتدت آثازٖا اىل د ٍٚصباٚز ٠تػذلى َع ضٜٛطسا بٓٗس ايسا ٜٔنأملاْٝا
ٚؾسْطا؛ اَ٫س اير ٟاد ٣سبصَ ٍٛػانٌ بني ايد ٍٚاملرنٛز ٠سٜ َٔ ٍٛتشٌُ املطٚ٪ي١ٝ
عٔ ا٫ضساز ايب ١ٝ٦ٝيف ٖر ٙايدٚ ٍٚآي ١ٝايتعٜٛض املذلتب ١عً ٢ذيو ،ؾط ً٬عٔ غرلٖا َٔ
ايهٛازخ ايب ١ٝ٦ٝاييت نإ شلا بايؼ ا٭ثس يف تدَرل ايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝملٓاطل َع ١ٓٝيف ايعامل
٫ضُٝا سٛادخ ايتدًص َٔ ايٓؿاٜات اشبطس ٠عدل ايد ٍٚايصٓاع ١ٝاملتكدَْٚ ١كًٗا إىل
ازاض ٞد ٍٚاؾسٜك ١ٝبطسٜكَ ١ػسٚع ١أ ٚغرل َػسٚع.)1(١
املطهب انثبنً
ً
يببدئ االدارة انسهًٍت بٍئٍب نهنفبٌبث اخلطرة
ا٫داز ٠ايب ١ٝ٦ٝاداٖ ٠اَ ١يتشكٝل اسبُا ١ٜاملطًٛب ١يًٓعِ ايب َٔ ١ٝ٦ٝايتًٛخ
املطبب يٮضساز اييت تًشل بٗاٚ ،يريو تطع ٢املٓعُات ايدٚيٚ ١ٝازبٗات ايداعُ ١يًب ١٦ٝيف
ايعامل إىل تأنٝد دٚز ا٫داز ٠املرنٛز ٠يتٛد ٘ٝازبٗات ٚامل٪ضطات املعٓ ١ٝيف ايد ٍٚيٛضع
ا٫ضظ اي٬شَ ١يًطٝاضات ٚاشبطط ايب ١ٝ٦ٝاييت عً ٢ا٫داز ٠اتباعٗا يف ٖرا ايػإٔ.
ٚيريو نإ ايتٛد٘ يف تطعٓٝات ايكسٕ املاض ٞإىل تبين ا٫داز ٠ايب٫ ١ٝ٦ٝضُٝا يف
اشبطط املعد ٠يًتُٓ ١ٝايصٓاع ١ٝيًتأنٝد عً ٢ذيو يف عٌُ املصاْع ٚاملٓػآت اييت ٜدخٌ
يف ْػاطٗا اضتدداّ املٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥يف اْ٫تاز يػسض َساعا ٠ا٫ثس ايب ٞ٦ٝاير ٟقد ٜذلتب
عًٖ ٢را ا٫ضتدداّ(.)2
ٜٚكصد باٱداز ٠ايب ١ٝ٦ٝاٯي ١ٝاملتبع ١يتٓؿٝر ايطٝاضات ٚاشبطط ايب ١ٝ٦ٝاملعد٠
ٚؾكاً ٱدسا٤ات َعٚ ١ٓٝضبدد ٠يػسض ذبطني عٌُ املصاْع ٚاملٓػآت ٚاملعاٌَ ٚ ،...ذيو
( )9بن شعبان دمحم فهزي ،حساية البيئة من التمهث بالشفايات الخظخة في ضهء احكام اتفاقية
بازل لعام  ،9989اطخوحة دكتهراه ،كمية الحقهق -جامعة الجدائخ  9بن يهسف بن
خجة ،الجدائخ ،0298 ،ص .8-7
( )0جابخ ساسي دليسي ،اإلدارة البيئية والتشسية السدتجامة ،دار االيام لمشذخ والتهزيع،
الظبعة االولى ،عسان -االردن ،0295 ،ص.75
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

االدارة الدمسية بيئياً لمشفايات الخظخة في إطار اتفاقية بازل لدشة 9989

220

شبؿض ا٫ثاز اييت قد تطس بايب َٔ ١٦ٝدساْ ٤ػاطٗا ايصٓاعٚ ٞايطٝطس ٠عًٗٝا ٚتكُٗٝٝا،
ٚدعِ ايتهٓٛيٛدٝا اسبدٜج ١ايٓعٝؿ ١بٝ٦ٝاً اييت تعٌُ عً ٢احملاؾع ١عً ٢ايٛضع ايطبٝعٞ
يًٓعِ ايب.)1(١ٝ٦ٝ
ٚؾُٝا خيص ا٫داز ٠ايب ١ٝ٦ٝيًٓؿاٜات اشبطس ٠اغاز قاْ ٕٛايب ١٦ٝاملصس ٟيطٓ١
 1994اىل إ َؿٗ ّٛاداز ٠ايٓؿاٜات ٜػٌُ عًُ" ١ٝمجع ايٓؿاٜات ْ ٚكًٗا ٚإعاد ٠تدٜٚسٖا
ٚايتدًص َٓٗا"(ٖٚ ،)2را ٜطتًصّ بايتايٚ ٞدٛد إداز ٠ب ١ٝ٦ٝؾعاي ١تطتطٝع تٓؿٝر اٯيٝات
ايكاْٚ ١ْٝٛا٫داز ١ٜيتشكٝل املطًٛب َٓٗا ضُاْاً ملساعا ٠املتطًبات ٚاملعاٜرل ايب...١ٝ٦ٝ
ٚقد اغازت اتؿاق ١ٝباشٍ إىل َٛضٛع اداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠اييت ٫بد إ ٜتِ
اعتُادٖا َٔ قبٌ اطساؾٗا ،إذ ذنست إ املكصٛد بإداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠أ ٚايٓؿاٜات
ا٫خس ٣يف ْطام ا٫تؿاق ١ٝباْٗا عًُ ١ٝمجع ايٓؿاٜات ْٚكًٗا ،ؾط ً٬عٔ ايتدًص َٓٗا ٚايرٟ
ٜػٌُ اٜطاً ايعٓا ١ٜاملطًٛب ١يًُٛاقع اييت دس ٣ؾٗٝا ايتدًص َٔ ٖر ٙايٓؿاٜات(.)3
ٚاٚضشت اتؿاق ١ٝباشٍ إ املكصٛد باٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس ٠أٚ
ايٓؿاٜات ا٭خس" ٣ارباذ اشبطٛات ايعًُ ١ٝيطُإ اداز ٠ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايٓؿاٜات ا٫خس٣
بطسٜك ١ذبُ ٞايصش ١ايبػسٚ ١ٜايب َٔ ١٦ٝا٫ثاز املعانط ١اييت قد تٓتر عٔ ٖرٙ
ايٓؿاٜات"(ٚ ،)4بريو ته ٕٛا٫تؿاق ١ٝقد بٓٝت اُٖ( ١ٝسرف) ا٫داز ٠ايطً ١ُٝيًب ١٦ٝنْٗٛا
ا٫دا ٠املٓاضب ١ملعازب ١ا٫ثاز ايطًب ١ٝاييت زلتٗا (املعانط )١ٱْتاز ْٚكٌ ٚسسن ١ايٓؿاٜات
اشبطسٚ ،٠اييت تػهٌ تٗدٜداً َباغساً عً ٢صش ١اْ٫طإ ٚسٝات٘ ٚنريو ايب.١٦ٝ
ٚغددت اتؿاق ١ٝباشٍ يف ٖرا اجملاٍ عً ٢ضسٚزَ ٠باغس ٠ايد ٍٚا٫طساف ارباذ
"ايتدابرل ايطسٚز "١ٜاييت ت٪د ٟإىل اداز ٠ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس٣
ٚبايػهٌ ايرٜ ٟتٛاؾل َع محا ١ٜايصشٚ ١ايب ١٦ٝعٓد ايتدًص َٓٗا يف اَ ٟهإ أ ٚاثٓا٤

( )9السرجر الدابق ،ص.76

( )0الفقخة ( )09من السادة االولى من قانهن البيئة السرخي لدشة .9994
( )3السادة ( )0/0من اتفاقية بازل.
( )4السادة ( )8/0من اتفاقية بازل.
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سسنتٗا عدل اسبدٚد(َٚ ،)1ا بٓٝت٘ اتؿاق ١ٝباشٍ يف ٖرا ايػإٔ ٜتٛاؾل َع تٛدٗات ا٫داز٠
ايب ١ٝ٦ٝاملطًٛب ١يف ْطام خطط ٚاٖداف ايتُٓ ١ٝاملطتداَ ١يد ٍٚايعاملٚ ،اييت تػٌُ
ايتُٓ ١ٝا٫قتصاد ١ٜاملستبط ١بتطٜٛس ايكطاع ايصٓاع ،ٞاير ٟجيب إ ٜساع ٢ؾ ٘ٝاسذلاّ
ايبَٛٚ ١٦ٝازدٖا ايطبٝعَ ،١ٝع دَر تًو ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يف اشبطط ا٫قتصاد ١ٜيتصبح

غسٜهاً زٝ٥طاً يف تٓؿٝرٖا ٚؾسض ايسقاب ١عًٗٝا(.)2

إ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً بػهٌ عاّ ٚاييت تػٌُ اٜطاً ايٓؿاٜات اشبطس ٠شلا َباد٨
ٚاضظ متجٌ عٓصساً ٖاَاً ٜٓبػ ٞعً ٢ا ٟاداز ٠ب ١ٝ٦ٝإ تساع ٘ٝبايػهٌ املطًٛب عٓد ٚضع
ا ٟقٛاعد قاْ ١ْٝٛيتٓؿٝر بساصبٗا املعٖٓٚ ،١ٝرا َا ب٪َ ٘ٓٝمتس ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ
بػإٔ ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل اسبدٚد يف ادتُاع٘ ايجاْ ٞعػس يف
َد ١ٜٓدٓٝـ ( 15-4اٜاز ٚ ،)2015ذيو ضُٔ ْطام َٓاقػ ١صبُٛع ١ا٫دي ١ايعًُ ١ٝاملعٓ١ٝ
بتعصٜص اٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜاتٚ ،اييت تٓاٚيت ايعدٜد َٔ املبادٚ ،٨اييت َٔ ابسشٖا
عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ:
ا ً٫ٚا٫دسا ٤ا٫ستٝاطٜٚ :ٞدٚز ٖرا املبدأ سْ ٍٛكط ١دٖٛسَ ١ٜؿادٖا إ عدّ ايتٝكٔ بػهٌ
قاطع َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝسبدٚخ اضساز ب ١ٝ٦ٝضبتًُ ١ايٛقٛع  ٫ميٓع َٔ ارباذ ا٫دسا٤ات
ا٫ستٝاط ١ٝناؾ ١يػسض دبٓب سدٚخ ٖر ٙا٫ضساز َٔٚ ،ثِ  ٫جيٛش دباٚش َجٌ ٖهرا
ادسا٤ات يطُإ عدّ ايتعسض يًطسز ايٓاتر عٔ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠سسنتٗا ،ؾٗر ٙايٓؿاٜات
ٚدٛدٖا يف ا٫ضاع خطس ؾهٝـ اذا َا مت ْكًٗا أ ٚادازتٗا بػهٌ غرل ضً ِٝبٝ٦ٝاًٚ ،يريو ٜعد
ٖرا املبدأ اشبط ٠ٛا٫ضاع اٚ٫ىل يف إطاز ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس ٠اييت عً٢
ايد ٍٚاملعٓ ١ٝتبٓٗٝا عٓد ارباذٖا ايتدابرل ايطسٚز ١ٜيف ٖرا ايػإٔ(.)3

( )9ديباجة اتفاقية بازل.

( )0جابخ ساسي دليسي ،مرجر سابق ،ص.60
( )3االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود -االجتساع الثاني عذخ،
متابعة السبادرة القظخية بكيادة إنجونيديا وسهيد اخ لتحدين فعالية اتفاقية بازل -مجسهعة=
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ثاْٝاً املٓعٚ :ؾكاً شلرا املبدأ عً ٢ازبٗات املعٓ ١ٝارباذ ا٫دسا٤ات اي٬شَ ١ملٓع سدٚخ

ا٫ضساز (َٓع ٚقٛع ا٫ضساز)(ٖٚ ،)1را َا اغازت اي ٘ٝاتؿاق ١ٝباشٍ باْ٘ ٜٓبػ ٞعً ٢ايدٍٚ
ا٫طساف يف ا٫تؿاق ١ٝإ تتدر ايتدابرل املطًٛب َٓٗاٚ ،ضُٔ إطاز ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً
يطُإ ربؿٝض تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايٓؿاٜات ا٫خس ٣إىل ادْ ٢سد ممهٔ َٓعاً يٛقٛع
ا٫ضساز اييت تصٝب ايب َٔ ١٦ٝدساٗ٥اَ ،ع َساعا ٠ازبٛاْب ٚا٫ثاز ا٫قتصادٚ ١ٜايتهٓٛيٛد١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝيف ٖرا ايٓطام(.)2

ثايجاً ايتُٓ ١ٝاملطتداَٜٚ :١ػهٌ ٖرا املبدأ زنٓاً ٖاَاً يهٌ ا٫ضذلاتٝذٝات ٚاشبطط اشباص١
حبُا ١ٜايبٚ ١٦ٝاسبؿاظ عًٗٝاٚ ،تعين إ اضتدداّ املٛازد ايطبٝع ١ٝيٮدٝاٍ اسباضسٜٓ ٠بػٞ
إ ٪ٜ ٫د ٟإىل اضتٓصاؾٗا أ ٚتدَرلٖا بايػهٌ ايرٜ ٟطًب ا٫دٝاٍ ايكادَ ١ؾسص ١ا٫ضتؿاد٠
َٓٗاٚ ،يريو ٫بد إ ٜه ٕٛاضتدداّ املٛازد ايطبٝع ١ٝيف َػازٜع ايتُٓ ١ٝبػهٌ َعكَ ٍٛع
َساعا ٠ايع٬ق ١ايٛثٝك ١بني ايب ١٦ٝايطبٝعٚ ١ٝايب ١٦ٝايبػس ١ٜاملػٝد َٔ ٠قبٌ اْ٫طإ(ٚ ،)3يف
ْطام ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً ٜطتًصّ اَ٫س إ تتدر اشبطٛات املٓاضب َٔ ١قبٌ ا٫دٝاٍ
اسباي ١ٝملساعا ٠اضتُساز اضتداَ ١ايصشٚ ١ايتٓٛع ايبٛٝيٛدٚ ٞايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝملصًش ١ا٫دٝاٍ
ايكادَ ١ضُاْاً ملطتكبًٗا(.)4
زابعاً املطٚ٪ي ١ٝعٔ ايتًٛخ :إ ايرًٜٛ ٟخ ٜٚطبب ايطسز يًب ١٦ٝعً ٘ٝإ ٜتشٌُ تهايٝـ
َعازب ١ايتًٛخ اير ٟسدخ بطببٖ٘ٚ ،را ٜػٌُ بطبٝع ١اسباٍ ناؾَ ١صادز ايتًٛخ  َٔٚبٗٓٝا
ايٓؿاٜات اشبطس ،٠نريو َٔ داْب اخس عً ٢ايدٚي ١املعٓ ١ٝاييت ٜتِ تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطس٠

=أدلة عسمية لتعديد اإلدارة الدميسة بيئياً لمشفايات ،جشيف 95-4 ،ايار،0295 /

ص :95الهثيقة .0.dd./3/90.WHC/PEN.
( )9السرجر الدابق ،ص.95
( )0السادة ( )4الفقخة (/0ا) من اتفاقية بازل.

( )3بن شعبان دمحم فهزي ،مرجر سابق ،ص.62،60
( )4االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود -االجتساع الثاني عذخ،
مرجر سابق ،ص.95
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ؾٗٝا إ تتشٌُ ناٌَ املطٚ٪ي ١ٝعٔ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يتًو ايٓؿاٜاتٚ ،يف ٖرا ايٓطام
ميهٔ إ ْػرل إىل ْٛعني َٔ املطٚ٪ي:١ٝ
َ -1طٚ٪ي ١ٝاملًٛخٚ ،عًٖ ٢را ا٫ضاع عً ٢املًٛخ إ ٜدؾع نٌ ايتهايٝـ اشباص ١مبٓع
ايتًٛخ َٚهاؾشت٘ َٚا ٜتعًل بٗا َٔ ادٚات َٚعدات َٚطتًصَات(ٚ ،)1نريو ايتهايٝـ
اشباص ١بايتدابرل ا٫داز ١ٜاييت َٔ املؿسٚض إ ٜتدرٖا املًٛخ يتكً ٌٝايتًٛخ ايب،ٞ٦ٝ
ٜٚػٌُ اٜطاً تػط ١ٝايتهايٝـ اييت تك ّٛبٗا ايطًطات اسبه ١َٝٛاملعْٓ ١ٝتٝذ ١يًتًٛخ
نتهايٝـ ايتشًٚ ٌٝايسقابٚ ،١يف صباٍ ايٓؿاٜات تطتطٝع ايطًطات إ تطايب ايؿ٦ات
ايصٓاع ١ٝاملٓتذ ١يًٓؿاٜات َٔ تطدٜد ايتهايٝـ ا٫داز ١ٜاييت تػط ٞإداز ٠تًو ايٓؿاٜات
بػهٌ ٜتَ ّ٤٬ع ايبٚ ١٦ٝاسبؿاظ عًٗٝا ،ؾط ً٬عٔ ذيو تػٌُ ايتهايٝـ اييت عً٢
املًٛخ إ ٜدؾعٗا عٔ ا٫ضساز اييت تطبب بٗا(.)2

ٚٚؾكاً يريو ادبٗت ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ ضٓ 1999 ١إىل إقساز بسٚتٛن ٍٛبػإٔ
املطٚ٪يٚ ١ٝايتعٜٛض عٔ ايطسز ايٓادِ عٔ ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل
اسبدٚد ملعازب ١سا٫ت املطٚ٪يٚ ١ٝايتعٜٛض يٮضساز ايبٚ ١ٝ٦ٝضشاٜا ايتًٛخ(ٚ ،)3ذيو
اضتٓاداً ملا تٓاٚيت٘ املاد َٔ )12( ٠اتؿاق ١ٝباشٍ اييت دعت ا٫طساف ؾٗٝا إىل اعتُاد
بسٚتٛن" ٍٛحيدد ايكٛاعد ٚاٱدسا٤ات امل ١ُ٥٬يف َٝدإ املطٚ٪يٝات ٚايتعٜٛض،"...
ٚبدٚز ٙبني ايدلٚتٛن ٍٛإ اشلدف َٓ٘ إعداد "ْعاّ غاٌَ يًُطٚ٪يٚ ١ٝايتعٜٛض ايهايف
ٚايؿٛز ٟعٔ ايطسز ايٓادِ" عٔ ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠نريو ايٓؿاٜات ا٫خس َٔٚ ٣ضُٓٗا
ا٫دباز غرل املػسٚع شلر ٙايٓؿاٜات(.)4

( )9اشخف عخفات ابه حجازة ،مبجأ السمهث يجفع ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،0226 ،
ص.36

( )0السرجر الدابق ،ص.36
( )3ديباجة البخوتهكهل.
( )4السادة ( )9من بخوتهكهل بذأن السدؤولية والتعهيض عن الزخر الشاجم عن نقل
الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

االدارة الدمسية بيئياً لمشفايات الخظخة في إطار اتفاقية بازل لدشة 9989

224

 -2املطٚ٪ي ١ٝعٔ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاًٚ :يف ٖرا اٱطاز  ٫ميهٔ يدٚيٜ ١تِ تٛيٝد ايٓؿاٜات
اشبطس ٠داخًٗا إ تٓكٌ أ ٚتتدً ٢عٔ َطٚ٪يٝتٗا يف اٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً شلر ٙايٓؿاٜات
يدٚي ١اخسٖٚ ،)1(٣را َا اغازت اي ٘ٝاتؿاق ١ٝباشٍ ٚاندت٘ بعدّ دٛاش قٝاّ ايد ٍٚاييت
تتٛيد ؾٗٝا ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠نريو ايٓؿاٜات ا٫خس ٣بٓكٌ ايتصاَاتٗا بإدازتٗا يتًو
ايٓؿاٜات بطسٜك ١ب ١ٝ٦ٝضً ١ُٝإىل د ٍٚايعبٛز  ٚا٫ضترلاد( ،)2ا ٟمبعٓ ٢اخس  ٫جيٛش
ايتدً ٞعٔ َطٚ٪يٝتٗا يف ٖرا ايػإٔ.

ضادضاً ايٛص ٍٛإىل املعًَٛات ٚاملػازن ١ايعاَ ١يف صٓع ايكساز :ايٛص ٍٛيًُعًَٛات ايب١ٝ٦ٝ

ميجٌ سل يٮؾساد ٫بد إ تك ّٛايطًطات املعٓ ١ٝتطٗٚ ً٘ٝتٛؾرل ٙبهاؾ ١ايطبٌ املتاس،)3(١
 َٔٚبني ذيو املعًَٛات املتعًك ١بايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خسْٚ ٣كًٗا
ٚخصْٗا ٚادازتٗا ٚطباطسٖا ٚضبٌ دبٓب اثازٖا ايطًب ١ٝدبا ٙايصشٚ ١ايب ١٦ٝيٝه ٕٛا٫ؾساد
عً ٢عًِ َٚعسؾٚ ١إط٬ع س ٍٛذيو ،ؾط ً٬عٔ سكِٗ يف َعسؾ ١اَ ١ٜطتذدات س ٍٛايٓؿاٜات
املرنٛزَ ،٠ع َساعا ٠خصٛص ١ٝبعض املعًَٛات اييت قد متظ َصاحل ايدٚ ٍٚآَٗا ٚاييت
 ٫ميهٔ ايبٛح بٗا...
ٚؾُٝا خيص َػازن ١اجملتُع يف صٓع ايكساز ايب ،ٞ٦ٝؾٗرا اَ٫س ٜػهٌ اُٖ١ٝ
نبرل ٠متجٌ داْب داعِ يًبٚ ١٦ٝادازتٗا ايطً٫ ،١ُٝضُٝا اذا ناْت ٖر ٙاملػازن ١تأتَٔ ٞ
دٗات شلا صًٚ ١سسٜص ١عً ٢اسبؿاظ عً ٢ايبْٚ ١٦ٝعُٗا ،عً ٢إ تتِ ٖر ٙاملػازن ١يف
إطاز َا تطُح ب٘ ايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝيًد ٍٚاملعٓ ١ٝباملٛضٛع(.)4

( )9االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود -االجتساع الثاني عذخ،
مرجر سابق ،ص.96
( )0السادة ( )92/4من اتفاقية بازل.

( )3االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود -االجتساع الثاني عذخ،
مرجر سابق ،ص.96
( )4السرجر الدابق ،ص..97
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املبحث انثبنً
ً
قىاعذ االدارة انسهًٍت بٍئٍب يف إطبر اتفبقٍت ببزل نسنت 9191
ٚضعت اتؿاق ١ٝباشٍ يطٓ 1989 ١قٛاعد قاْ ١ْٝٛعدٜد ،٠تتُجٌ بايتصاَات عاَ،١
ٚقٛاعد يًتعا ٕٚايدٚي ٞتٗدف اىل ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس ٠يًشد َٔ ا٫ثاز
ايطًب ١ٝيتًو ايٓؿاٜات ،املطًب اٖ َٔ ٍٚ٫را املبشح ٜتٓا ٍٚا٫يتصاَات ايعاَٚ ١اييت تكطِ
إىل ايتصاَات ٚطٓ ١ٝزنصت عً ٢تدابرل تٗدف إىل خؿض تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ،٠تٗ١٦ٝ
املساؾل اي٬شَ ١يًتدًص َٔ ايٓؿاٜات ٚايتصاّ اداز ٠ايٓؿاٜات يف ايد ٍٚا٫طساف مبٓع ايتًٛخ،
ٚنريو ٖٓايو ايتصاَات اقًٚ ١ُٝٝدٚي ١ٝتطع ٢شبؿض سسن ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠عدل اسبدٚد،
ٚعدّ ايطُاح بتصدٜس ا ٚاضترلاد ايٓؿاٜات اشبطس ٠اذا نإ ٖٓايو غو يف عدّ ادازتٗا
بطسٜك ١ضً ١ُٝبٝ٦ٝاًٚ ،يف ذات ايطٝام  ٫ميهٔ اغؿاٍ ايتصاّ ا٫طساف يف ا٫تؿاق ١ٝمبٓع
ا٫دباز غرل املػسٚع يًٓؿاٜات اشبطسَٚ ،٠ا ٜػهً٘ ٖرا ا٫يتصاّ َٔ خط ٠ٛضسٚز ١ٜيتعصٜص
ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً.
اَا املطًب ايجاْ ٞؾَٗ ٛعين بكٛاعد ايتعا ٕٚايدٚي ٞيتشطني ٚذبكٝل ا٫داز٠
ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاًٚ ،اييت َٔ ضُٓٗا إتاس ١املعًَٛاتٚ ،ايتعا ٕٚيف صباٍ زصد ا٫ثاز املذلتب١
عً ٢اداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠عً ٢ايصشٚ ١ايبٚ ،١٦ٝاٜطاً اَهاْ ١ٝتطٜٛس قدزات ايد ٍٚيف صباٍ
اجياد تهٓٛيٛدٝا ددٜد ٠ته ٕٛضً ١ُٝبٝ٦ٝاً  ٫ضُٝا بايٓطب ١يًد ٍٚايٓاَٚ ،١ٝاَهاْٚ ١ٝضع
َباد ٨اَ ٚدْٚات تٛد ١ٝٗٝتعصش َٔ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس...٠
املطهب االول

االنتسايبث انعبيــت
ا٫ضاع يف ٖر ٙا٫يتصاَات ايتطً ِٝحبل ايد ٍٚايطٝاد ٟيف قٝاَٗا حبعس دخٍٛ
ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠نريو ايٓؿاٜات ا٫خس ٣إيٗٝا َٔ قبٌ د ٍٚادٓب ١ٝأ ٚايتدًص َٔ ٖرٙ
ايٓؿاٜاتٖٚ ،را اسبل مت إقساز ٙملٓع ايد ٍٚايصٓاع َٔ ١ٝتصدٜس أ ٚعبٛز أ ٚدؾٔ ايٓؿاٜات
اشبطسٚ ٠غرلٖا إىل ايد ٍٚايٓاَ ١ٝدَٛ ٕٚاؾكتٗا أ ٚاضتػ ً٫٬يٛضعٗا ا٫قتصادٚ ٟايتُٓ،ٟٛ
ٜٚأت ٞذيو ضعٝاً ٚزغب َٔ ١ا٫تؿاق ١ٝيًشد َٔ تصاٜد املداطس ايصشٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝعًَٛ ٢اطين
تًو ايدٖٚ ،ٍٚرا َا اندت عً ٘ٝدٜباد ١اتؿاق ١ٝباشٍ.
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ٚبػهٌ عاّ ٖر ٙا٫يتصاَات تطتٓد يف تٓؿٝرٖا إىل أضباب عدٜد ٠ابسشٖا َساعا٠
ايػٛاغٌ ايصشٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝؾُٝا خيص عًُ ١ٝاداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠بطسٜك ١ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً،
نريو ا٫خر بٓعس ا٫عتباز ازبٛاْب ا٫قتصادَٚ ١ٜد ٣قدزتٗا عً ٢تػطَ ١ٝتطًبات ا٫داز٠
ايب ١ٝ٦ٝاملطًٛبٚ ١بايتشدٜد ازباْب املادٚ ٟضسٚز ٠تٛؾرل املٛازد املاي ١ٝايهاؾ ١ٝشلرا

ايػإٔ(.)1

ٚميهٔ تكطٖ ِٝر ٙا٫يتصاَات ايعاَ ١يف اتؿاق ١ٝباشٍ إىل ايتصاَات ٚطٓٚ ،١ٝايتصاَات
اقًٚ ١ُٝٝدٚي ١ٝؾُٝا خيص َطاز ٚسسن ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ضُإ إ تهَ ٕٛتٛاؾكَ ١ع
ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً شلاٚ ،اييت عً ٢ا٫طساف يف ٖرا اجملاٍ "ارباذ ايتدابرل املٓاضب"١
يتٓؿٝرٖا بػهٌ ؾعاٍ ،ؾط ً٬عٔ ايتصاّ ٖاّ اخس زنصت عً ٘ٝا٫تؿاقَٓ ٖٛٚ ١ٝع ا٫دباز غرل
املػسٚع يًٓؿاٜات اشبطس ٠يدٚز ٙيف تعصٜص ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يتًو ايٓؿاٜات.
ا ً٫ٚا٫يتصاَات ايٛطٓ ،١ٝعً ٢ا٫طساف ارباذ ايتدابرل املٓاضب ١ؾُٝا خيص تٛيٝد ٚسؿغ
ٚخصٕ َٚعازب ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠ضُٔ ْطام اقًُٗٝاٖٚ ،ر ٙايتدابرل ٖ:ٞ
 -1خؿض تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس ٣إىل ادْ ٢سد ممهٔٚ ،ايرٟ
ذنست٘ املاد )4( ٠يف ايؿكس/2( ٠ا) َٔ اتؿاق ١ٝباشٍٖٚ ،را َا ٜتٛاؾل َع َبدأ َٓع
ايٓؿاٜات اشبطس ٠أ ٚاٱقَٗٓ ٍ٬ا إىل ادْ ٢سد يف إطاز شٜادَ ٠ساعاْ ٠عاؾ ١اْ٫تاز ٚاسبد
َٔ سسن ١تًو ايٓؿاٜات مبا ٜتٛاؾل َع ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً شلآٖٚ ،ا ٜكع ايعب ٤عً٢
بًد املٓػأ اير ٟعً ٘ٝارباذ ايتدابرل املطًٛب ١يف ٖرا ايػإٖٔٚ ،را َا ب ٘ٓٝايؿصٌ

ايعػس َٔ ٜٔدد ٍٚاعُاٍ ايكسٕ ٚ ،)2(21اقذلإ ذيو بطبٝع ١اسباٍ بإجياد ْٛع َٔ
ايسقاب ١ملٓع سدٚخ ايتًٛخ بؿعٌ تًو ايٓؿاٜاتٚ ،نُا اندت عً ٢ذيو اتؿاق1992 ١ٝ

)1( UNEP, Guidelines for national Waste Management strategies,
moving from Challenges to Opportunities, 2013.
( )0تقخيخ مؤتسخ األمم الستحجة السعشي بالبيئة والتشسية ،الق اخرات التي اتخحىا السؤتسخ -ريه
دي جانيخو ،السجمج االول 94-3 ،حديخان  ،9990االمم الستحجة ،نيهيهرك ،9993
ص ،357الهثيقة.)1.loV( 1.veR/06/959./POW/. :
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )73السنة ()13

992

املعٓ ١ٝحبُا ١ٜحبس ايبًطٝل َٔ ايتًٛخ باملٛاد اشبطسٚ ٠املػع ١بؿسض زقاب ١غدٜد٠

ملٓع سدٚخ ا ٟتًٛخ ٜٗدد بَٓ ١٦ٝطك ١حبس ايبًطٝل بؿعٌ تًو املٛاد(.)1

ٜٚكع عً ٢عاتل ايدٚ ٍٚضع ايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝاملٛا ١ُ٥ي٬تؿاق ١ٝايدٚي ١ٝيف صباٍ
ايٓؿاٜات اشبطس ،٠نريو تؿع ٌٝاٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يف ٖرا ازباْب باغذلاط محا ١ٜايصش١
ٚايب ١٦ٝدَٚاً يف ايتػسٜعات ايٛطَٓ ١ٝع ؾسض ايسقاب ١اي٬شَٚ ١ايػساَات بايٓطب ١ملٔ خيايـ

ايكٛاعد املرنٛزٚ ،)2(٠عًٖ ٢را ا٫ضاع بٓٝت تعًُٝات اداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠زقِ ( )3يطٓ١
 2014ايصادز ٠اضتٓاداً يكاْ ٕٛمحاٚ ١ٜذبطني ايب ١٦ٝايعساق ٞيطٓ 2009 ١ايصاّ املٓتر
يًٓؿاٜات اشبطس ٠بتكً ٌٝسذِ ايٓؿاٜات اشبطس َٔ ٠سٝح ايهِ ٚايٓٛع بعد ذبدٜد اْٛاعٗا
يػسض َعازبتٗا يف َهإ اْتادٗا ٚٚؾكاً يطسم ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً(.)3
ٚميهٔ يًطًطات املعٓ ١ٝيف ايد ٍٚا٫طساف ٚضع ايكٛاعد اي٬شَ ١يف صباٍ اشبؿض أٚ
ايتكً َٔ ٌٝتٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطس ٠اييت تطس بايب ١٦ٝبإ تطتددّ عد ٠طسم اغاز إيٗٝا
ا٫دتُاع ايجاْ ٞيطٓ 1994 ١مل٪متس ايد ٍٚا٫طساف ٫تؿاق ١ٝباشٍ يف دٓٝـ تصب يف ذبكٝل
اٖ٫داف املطًٛب ١يٲداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسَٗٓٚ ،٠ا "إعاد ٠تدٜٚس ايٓؿاٜات
اشبطسٚ "٠بايػهٌ ايرٜٓ ٟطذِ َع ايعسٚف ا٫قتصادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًد ،ٍٚنريو ميهٔ
( )9مرظفى فاضل الدهيعجي ،مرجر سابق ،ص .933
( )0االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود ،االجتساع الثالث عذخ-

السبادئ التهجييية التقشية العامة بذأن اإلدارة الدميسة بيئياً لمشفايات السكهنة من ممهثات

عزهية ثابتة أو السحتهية عمييا أو السمهثة بيا ،جشيف  04نيدان–  5ايار

،0297ص ،09الهثيقة1..dd/veR/6/93.WHC/PEN. :
( )3السادة ( )0/0من تعميسات إدارة الشفايات الخظخة رقم ( )3لدشة  ،0295وتججر االشارة
إلى ان العخاق قج اصجر ىحه التعميسات وفقاً لتهجو العخاق في الديظخة عمى نقل الشفايات
الخظخة فزالً عن مشع ترجيخىا أو استيخادىا عبخ الحجود ،مع االستفادة قجر االمكان

من الخبخات الجولية الالزمة في ىحا الذأن ،كسا بين ذلك قانهن انزسام جسيهرية العخاق
التفاقية بازل بذأن التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود رقم ()3
لدشة  :0299جخيجة الهقائع العخاقية ،العجد  ،0299 /9 /39 ،4975ص.9
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ايًذ ٤ٛإىل اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا ايٓعٝؿ ١اييت تساع ٞعدّ ا٫ضساز بايب ١٦ٝيػسض َٓع

ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس ٣أ ٚخؿطٗا عً ٢اقٌ تكدٜس(ٚ ،)1قد اند عً٢
اعاد ٠تدٜٚس ايٓؿاٜات ٚعًُ ١ٝايتدًص َٓٗا إع ٕ٬باشٍ بػإٔ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يطٓ١
 1999اير ٟنإ ْتاز ي٬دتُاع اشباَظ مل٪متس ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ ٚاير ٟغدد عً٢
َٛاصً ١خؿض اْتاز ايٓؿاٜات اشبطسٚ ،)2(٠بػهٌ عاّ ادبٗت د ٍٚعدٜد ٠إىل تطبٝل ا٫يٝات
ايتكٓ ١ٝاملطًٛب ١يتدٜٚس ايٓؿاٜات اشبطس ،٠ؾًٝطت نٌ ايٓؿاٜات قابً ١يًتدٜٚس إذ حيتاز اَ٫س

إىل عًُ ١ٝؾسش يًٓؿاٜات ،نُا ٖ ٛاسباٍ بايٓطب ١يًٗٓد اييت قطُت ْؿاٜاتٗا إىل اقطاّ عدٜد٠
َٓٗا َا ميهٔ اعاد ٠تدٜٚسٖاٚ ،اييت بًػت ْطبتٗا َا ٜكازب  َٔ %50صبُٛع ايٓؿاٜات
اشبطس َٔٚ ،٠داْب اخس ؾإّٕ ٖرا ايتكطٖ ِٝاّ يتكدٜس نُ ١ٝايٓؿاٜات اشبطس ٠ا٫خس ٣اييت ٫
ميهٔ تدٜٚسٖا ٜٚتطًب اَ٫س َعازبتٗاَٚ ،د ٣اَ٫هاْٝات املتٛؾس ٠يد ٣ازبٗات املدتص١
يًكٝاّ بٗر ٙاملعازب.)3(١

 -2ايكٝاّ مبا ًٜصّ َٔ ادٌ ضُإ إتاس ١املساؾل ايهاؾ ١ٝداخٌ املهإ املدصص
يًتدًص َٔ ايٓؿاٜات اشبطس ٠نًُا نإ ذيو ممهٓاًٚ ،ذيو ٭غساض ا٫داز ٠ايطً١ُٝ
بٝ٦ٝاً يتًو ايٓؿاٜات(ٚ ،)4قد اغاز َ٪متس ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ يف ا٫دتُاع اسبادٟ
عػس ضٓ 2013 ١إىل ضسٚز ٠إ تهَ ٕٛساؾل إداز ٠ايٓؿاٜات اشبطسَ ٠طتٛؾ١ٝ
يًُتطًبات ا٫ضاض ١ٝيطُإ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات ٚذبطٗٓٝا بػهٌ َطتُس،
 َٔٚضُٔ ٖر ٙاملتطًبات ربطٝط ٚٚضع املسؾل ٚتػػٚ ً٘ٝتؿهٝه٘ َٚعازب١
( )9مرظفى فاضل الدهيعجي ،مرجر سابق ،ص.996

( )0االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود ،االجتساع الثالث عذخ،
مرجر سابق ،ص.02
)3( UNITED NATIONS ,UNEP,BS Conference of the Parties to the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal Twelfth meeting Geneva,
Committee for Administering the Mechanism for Promoting
Implementation and Compliance of the Basel Convention, 4–15
May 2015,P16: UNEP/CHW.12/9/Add.1
( )4السادة ( )4الفقخة (/0ب) من اتفاية بازل.
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اسبٛادخ اييت قد تكع ؾ َٔ ٘ٝتطسب ٚغرلٖا َٔ اسبا٫ت ،ؾط ً٬عٔ تطٗرل املٛقع

بػهٌ ْٗا ٞ٥بعد اْ٫تٗا َٔ ٤ايعٌُ ؾ.)1(٘ٝ

ٚيف ٖرا ايٓطام ٜكع عً ٢عاتل ا٫داز ٠ايب ١ٝ٦ٝيف ايد ٍٚاملعٓ ١ٝتؿعَ ٌٝا دا٤ت ب٘
اتؿاق ١ٝباشٍ ،نُا ٖ ٛاسباٍ يف ايعسام ٚمبٛدب َا بٓٝت٘ املاد َٔ )2( ٠قاْ ٕٛمحا١ٜ
ٚذبطني ايب ١٦ٝايعساق ٞبطسٚز ٠قٝاّ (صبًظ محاٚ ١ٜذبطني ايب )١٦ٝبتٛد ٘ٝايدٚا٥س
املعٓ ١ٝيف ايعسام بتٛؾرل (سرف) املطتًصَاتٚ ،تطدرل (سرف) ازبٗٛد ٫عداد املساؾل
اي٬شَ ١ملعازب ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ؾكاً يًُعاٜرل اييت تطًبٗا اتؿاق ١ٝباشٍ ٚغرلٖا َٔ
املٛاصؿات املطًٛب ١دٚيٝاً شلر ٙاملساؾل ضُٔ خطط ٚبساَر تعٌُ عً ٢اضاع ضً ِٝبٝ٦ٝاً.
 -3عًٜ َٔ ٢ػذلى يف إداز ٠ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس ٣إ ٜطُٔ ارباذ
ايتدابرل ايطسٚز ١ٜملٓع ايتًٛخ اير ٟقد حيدخ بؿعٌ تًو ايٓؿاٜات ٚايٓادِ عٔ ٖرٙ
ا٫دازٚ ،٠خؿض َا ٜٓتر َٔ آثاز عٔ ٖرا ايتًٛخ إٕ سدخ عً ٢ايصشٚ ١ايب ١٦ٝإىل ادْ٢

سد ممهٔ(.)2

ٖٚرا َا ٜتٛاؾل َع اٖداف ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً ،ؾط ً٬عٔ قٛاعد اتؿاق ١ٝباشٍ،
ؾاٱداز ٠املطٚ٪ي ١عٔ اْ٫ػط ١ايصٓاع ١ٝعًٗٝا ايتصاّ قاْٚٚ ْٞٛادب اخ٬ق ٞيف ارباذ َا
ًٜصّ َٔ ادٌ َٓع أ ٚاسبد َٔ ايتًٛخ اير ٟقد ٜصاسب ايٛضا ٌ٥ا٫داز ١ٜاملتبع ١يف تٛيٝد
ايٓؿاٜات اشبطس ٠أ ٚخصْٗا أ ٚايتدًص َٓٗا أَ ٚعازبتٗاٚ ،يف ٖرا ايػإٔ اغاز قاْ ٕٛمحا١ٜ
ٚذبطني ايب ١٦ٝايعساق ٞيطٓ 2009 ١يف ايؿكس ٠خاَطاً َٔ املاد )20( ٠إىل َٓع اْ٫ػط١
املعٓ ١ٝمبعازب ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠إ ٫بايػهٌ ايرٜ" ٟطُٔ عدّ سدٚخ اضساز بايب،"١٦ٝ
ٚاسبص ٍٛعً ٢ايذلخٝص ايسزل َٔ ٞقبٌ ازبٗات ذات ايع٬ق.١
( )9االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود ،االجتساع الحادي عذخ،

متابعة السبادرة القظخية بكيادة إنجونيديا وسهيد اخ لتحدين فعالية اتفاقية بازل – مذخوع
إطار لإلدارة الدميسة بيئياً لمشفايات الخظخة وغيخىا من الشفايات ،جشيف  08نيدان92 -

ايار  ،0293 /الهثيقة.1..dd/99.3.WHC/PEN. :
( )0السادة ( )4الفقخة (/0ج) من اتفاقية بازل.
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ثاْٝاً ا٫يتصاَات ا٫قًٚ ١ُٝٝايدٚي ،١ٝعً ٢ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ ارباذ ايتدابرل املٓاضب١
يػسض َتابع ١ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً سبسن ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠عدل اسبدٚد ٚعٓد تصدٜسٖا أٚ
ايكٝاّ باضترلادٖاٖٚ ،ر ٙايتدابرل ٖ:ٞ
 -1عً ٢ا٫طساف َساعا ٠إ دبس ٟسسن ١ايٓؿاٜات عدل اسبدٚد بايػهٌ ايرٜٛ ٟؾس اسبُا١ٜ
املطًٛب ١يًصشٚ ١ايب َٔ ١٦ٝا ٟاثاز ضاز ٠قد ذبدخ بؿعٌ ٖر ٙاسبسنٚ ،١إ تطُٔ
خؿض سسن ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا عدل اسبدٚد َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس ٣بايػهٌ ايرٟ
ٜتٛاؾل َع ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يتًو ايٓؿاٜات(َٚ ،)1ا اغازت ايٖ ٘ٝر ٙايؿكس ٠يف
اتؿاق ١ٝباشٍ اَس ٖاّ ،إذ عً ٢ا٫طساف يف ا٫تؿاق ١ٝإ تتُطو مبعاٜرل ا٫داز ٠املطًٛب١
َٔ ايٓاس ١ٝايب ١ٝ٦ٝخازز اقًُٗٝاٚ ،ذيو اثٓا ٤سسن ١ايٓؿاٜات عدل اسبدٚد ،اَ٫س ايرٟ
ٜطتًصّ تكًْ ٌٝكًٗا َٚساعا ٠قسب املطاؾ ،١نريو ٚدٛد اداز ٠ؾعاي ١تتُتع بهؿا ٠٤يف
َٝدإ ا٫داز ٠ايبٚ ،١ٝ٦ٝاجياد ٚضا ٌ٥بدَ ١ًٜتٛاؾكَ ١ع املٛاصؿات ايب.)2(١ٝ٦ٝ
ٚقد اغاز قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜذبطني ايب ١٦ٝايعساق ٞيطٓ 2009 ١يف ٖرا اجملاٍ إىل َٓع
سسن ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ا٫غعاع( ١ٝادخاٍ َٚسٚز) إىل ازاض ٞايعسام أ ٚادٛا ٘٥أ ٚصباي٘
ايبشس ٟإ ٫مبٛدب اغعاز ٜطبل سسن ١تًو ايٓؿاٜاتٚٚ ،دٛد َٛاؾك ١ززل َٔ ١ٝازبٗات
املدتصٖٚ ،)3(١را َا غدد عً ٘ٝاٜط ًا قاْ ٕٛايب ١٦ٝاملصس ٟيطٓ 1994 ١اير ٟسعس ايطُاح
مبسٚز ايطؿٔ اييت عًَ ٢تٓٗا ْؿاٜات خطس ٠يف اجملاٍ ايبشس ٟملصس إ ٫مبٛدب تصسٜح َٔ
ازبٗات ا٫داز ١ٜذات ايع٬ق.)4(١
 -2ايد ٍٚا٫طساف ًَصَ ١بارباذ تدابرل يعدّ ايطُاح بعًُ ١ٝتصدٜس ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا
َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس ٣إىل دٚي ١أ ٚصبُٛع َٔ ١ايد ٍٚاييت تٓتُ ٞإىل "َٓعُ ١تهاٌَ
اقتصاد/ٚ ٟأ ٚضٝاض "ٞته ٕٛاطساؾاً يف اتؿاق ١ٝباشٍٚ ،بايتشدٜد إىل ايد ٍٚايٓاَ١ٝ
اييت ذبعس اص ً٬ايٛازدات اييت تػٌُ تًو ايٓؿاٜات ٚؾكاً يتػسٜعاتٗا ايٛطٓٚ ،١ٝنريو
( )9السادة ( )4الفقخة (/0د) من اتفاقية بازل.
( )0مرظفى فاضل الدهيعجي ،مرجر سابق ،ص.996

( )3الفقخة رابعاً من السادة ( )02من قانهن حساية وتحدين البيئة العخاقي لدشة .0229
( )4السادة ( )30من قانهن البيئة السرخي لدشة .9994
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يف ساي ١ا٫عتكاد بإٔ ٖر ٙايٓؿاٜات ئ تتِ ادازتٗا بػهٌ ضً ِٝبٝ٦ٝاً(ٚ ،)1تأتٖ ٞرٙ
ايتدابرل متاغٝاً َع تٛد٘ ا٫تؿاق ١ٝيف محاٚ ١ٜضع ايد ٍٚايٓاَ َٔ ١ٝتٛد٘ ايدٍٚ
ايصٓاع ١ٝاملتكدَ ١اييت تطع ٢يتصدٜس َػانًٗا ايب ١ٝ٦ٝايٗٝا.
 -3عً ٢ا٫طساف يف ا٫تؿاقَٓ ١ٝع اضترلاد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس ٣اذا
نإ يدٜٗا ضبب ٜدعٖٛا ي٬عتكاد بإ تًو ايٓؿاٜات  ٫ميهٔ ادازتٗا بطسٜك ١ضً١ُٝ
بٝ٦ٝاً(ٖٚ ،)2ر ٙايتدابرل تًك ٞباملطٚ٪ي ١ٝعً ٢عاتل ايطسف ايرٜ ٟك ّٛبا٫ضترلاد ايرٟ
عً ٘ٝإ ٜتشكل َٔ ٚضع ايٓؿاٜات َٔ سٝح سذُٗا ْٛٚعٗا َٛٚاصؿاتٗا َٚد ٣تأثرلٖا
عً ٢ايصشٚ ١ايب ١٦ٝيف سسنتٗا ْٚكًٗا عدل اسبدٚد يػا ١ٜاضتكسازٖاَٚ ،تَ ٢ا سصٌ
اعتكاد يد ٣أسد ا٭طساف بإٔ ٖر ٙايٓؿاٜات  ٫ميهٔ إ تداز بػهٌ ضً ِٝبٝ٦ٝاً عً٘ٝ
َباغسَٓ ٠ع اضترلادٖا.
ٚبٓٝت املاد َٔ )8( ٠اتؿاق ١ٝباشٍ اْ٘ يف ساي ١عدّ اَهاْ ١ٝإنُاٍ سسن ١ايٓؿاٜات
اشبطس ٠عدل اسبدٚدٚ ،تبني اْ٘ قد "تعرز ٚضع تستٝبات بد ١ًٜيًتدًص َٓٗا بطسٜك ١ضً١ُٝ
بٝ٦ٝاً" ،ؾُٝهٔ يدٚي ١ا٫ضترلاد إعاد ٠تًو ايٓؿاٜات إىل دٚي ١ايتصدٜسٚ ،عً ٢ا٫خرل ٠ضُإ
قٝاّ املصدز بإعاد ٠ايٓؿاٜات إيٗٝا خَٜٛ 90 ٍ٬اً َٔ تازٜذ إب٬ؽ دٚي ١ا٫ضترلاد اَاْ١
ا٫تؿاقٚ ١ٝدٚي ١ايتصدٜس ،أ ٚأ ٟؾذل ٠شَٓ ١ٝاخسٜ ٣تِ ا٫تؿام عًٗٝا بني ا٫طساف املعٓ،١ٝ
ٖٓٚا تًتصّ دٚي ١ايتصدٜس ٚا ٟطسف عبٛز بعدّ إعاق ١أَٓ ٚع أ ٚا٫عذلاض عً ٢إعاد ٠تًو
ايٓؿاٜات(.)3

( )9السادة ( )4الفقخة (/0ه) من اتفاقية بازل.
( )0السادة ( )4الفقخة (/0ز) من اتفاقية بازل.

( )3بيشت السادة ( )95/9من اتفاقية بازل ان السقرهد بالسرجر اي شخص يكهن خاضعاً

لمهالية القزائية لجولة الترجيخ ،والحي يتهلى وضع التختيبات الالزمة لترجيخ الشفايات

الخظخة أو الشفايات االخخى ،كحلك ذكخت الفقخة ( )92من ذات السادة ان دولة الترجيخ

تسثل الظخف الحي تبجأ مشو أو يخظط لتبجأ مشو حخكة الشفايات الخظخة أو الشفايات

االخخى ،بيشسا يقرج بجولة االستيخاد وفقاً لمفقخة ( )99الظخف الحي تجخي حخكة الشفايات
الخظخة أو الشفايات االخخى أو يخظط لحخكتيا عبخ الحجود اليو ،وذلك لغخض=
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ٚبػهٌ عاّ عً ٢نٌ طسف ٚؾكاً ٫تؿاق ١ٝباشٍ إ ٜػذلط إ ته ٕٛايٓؿاٜات
اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ٚاييت ضٝتِ تصدٜسٖا إ تداز بطسٜك ١ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً يف ايدٚي١
اييت تك ّٛباضترلادٖا أ ٚا ٟطسف اخس متس عدل سدٚد ٙتًو ايٓؿاٜات(.)1
 -4ضسٚز ٠سص ٍٛايد ٍٚاملعٓ ١ٝعً ٢املعًَٛات اشباص ١حبسن ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠املكذلس١
ٚغرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خس ٣عدل اسبدٚدَ ،ع ذبدٜد اثاز ٖر ٙاسبسن ١عً ٢ايصش١
ٚايبٖٚ ،)2(١٦ٝر ٙاملعًَٛات جيب تكدميٗا عً ٢غهٌ إخطاز ٚتػٌَُ :صدز ايٓؿاٜات
َٛٚيد ايٓؿاٜات َٛٚقعٗا ٚضبب تصدٜسٖاْٚ ،اقً ٞايٓؿاٜات ٚدٚي ١ايتصدٜس ٚدٚي١
ا٫ضترلاد ٚد ٍٚايعبٛز ٚسذُٗا ٚطسٜك ١تعب٦تٗا ٚايتأَني عًٗٝاٚ ،ايعكد املدلّ سٛشلا
ٚغرلٖا َٔ املعًَٛات اييت ربص سسنٚ ١ساي ١ايٓؿاٜات(.)3
 -5عً ٢ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ ارباذ ايتدابرل اي٬شَ ١يًتعا ٕٚؾُٝا ب ِٗٓٝبػهٌ َباغس أٚ
عٔ طسٜل اَاْ ١ا٫تؿاق ١ٝيف اْ٫ػط ١اييت تػط ٞا٫تؿاقَٗٓٚ ،١ٝا ْػس املعًَٛات
املتعًك ١حبسن ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايٓؿاٜات ا٫خسٚ ،٣ذيو يػسض ذبطني ا٫داز٠
ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يتًو ايٓؿاٜات َٓٚع ا٫دباز غرل املػسٚع بٗا(.)4
ٜٚػهٌ تٛؾرل املعًَٛات ْٚػسٖا ٚتطٗ ٌٝاسبص ٍٛعًٗٝا يف ٖرا ايٓطام اَس
ٜصب يف َصًش ١اسبؿاظ عً ٢صش ١اْ٫طإ ْٚعاَ٘ ايبٖٚ ،ٞ٦ٝرا َا اند ٙقساز صبًظ
سكٛم اْ٫طإ زقِ  11/18يف ضٓٚ ،2011 ١اير ٟطًب ؾ َٔ ٘ٝاملكسز اشباص سبكٛم
اْ٫طإ إ ٜطتُس بٓػاط٘ يف "إدزاز َعًَٛات غاًَ ١عٔ ا٫ثاز ايطاز "٠اييت قد تهٕٛ
ْادب ١عٔ ايتدًص َٔ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات أ ٚادازتٗا بطسٜك ١غرل ضً١ُٝ
بٝ٦ٝاًَٚ ،د ٣تأثرلٖا عً ٢متتع اْ٫طإ بهاٌَ سكٛق٘ٚ ،بني ايكساز إ ٖر ٙاملعًَٛات
=التخمص مشيا فيو أو (تحسيميا قبل التخمص مشيا في مشظقة ال تخزع لمهالية القزائية
ألي دولة).

( )9السادة ( )8/4من اتفاقية بازل.
( )0السادة ( )4الفقخة (/0و) من اتفاقية بازل.
( )3السمحق الخامذ /الف ،اتفاقية بازل.
( )4السادة ( )4الفقخة (/0ح) من اتفاقية بازل.
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تػٌُ َطاْ ٌ٥طام ايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝاييت تعاجل ا٫ثاز ايطًب ١ٝعً ٢متتع اْ٫طإ
حبكٛق٘ ٚتأٖ ٌٝضشاٜا اْتٗانات سكٛم اْ٫طإ ؾُٝا خيص إداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس٠
َٚعازبتٗاٚ ،آي ١ٝتكد ِٜاملطاعد ٠املطًٛب ١شلِ(.)1
ثايجاً َٓع ا٫دباز غرل املػسٚع :ميجٌ ا٫دباز غرل املػسٚع يًٓؿاٜات اشبطس ٠عا٥كاً نبرلًا
اَاّ ذبكٝل ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً سبسن ١ايٓؿاٜات اشبطسٖٚ ،٠را ا٫يتصاّ ي٘ طابع ٚطين
ٚنريو دٚي ،ٞؾايد ٍٚاملعًَٓ ١ٝصَ ١بٛضع ايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝايداخً ١ٝاملٓاضب ١ملٓع
ا٫دباز غرل املػسٚع يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايعكٛبات اييت تتٛاؾل َع ٖرا ا٫دباز( َٔٚ ،)2داْب
اخس ٜكع عً ٢عاتل ايد ٍٚا٫طساف يف ا٫تؿاقَٓ ١ٝع ٖرا ا٫دباز ايرٜ ٟكع خ٬ؾاً يكٛاعد
اتؿاق ١ٝباشٍٚ ،ايرُٜ ٟعد خسقاً يكٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚيٜٚ ٞكع مبٛدب٘ ايطسف املعين ذبت
طا ١ً٥املطٚ٪يٚ ١ٝايتذس...ِٜ
ٚقد بٓٝت اتؿاق ١ٝباشٍ يف ايؿكس َٔ )1( ٠املاد )9( ٠إ املكصٛد باٱدباز غرل
املػسٚع ا ٟسسن ١يًٓؿاٜات اشبطس ٠ا ٚايٓؿاٜات ا٫خس ٣تتِ عدل اسبدٚد د ٕٚاخطاز اٚ
َٛاؾك ١ايد ٍٚاملعٓ ١ٝا ٚبػهٌ ٜ ٫تٛاؾل َع ٚثا٥ل تًو ايٓؿاٜات ،نريو اسبص ٍٛعً٢
املٛاؾكٚ ١يهٔ عٔ طسٜل ايػؼ ا ٚايتصٜٚس ا ٚا٫دعا ٤ايهاذبٚ ،ا ٟساي ١يًتدًص َٔ ايٓؿاٜات
املرنٛز ٠بايػهٌ ايرٜ ٟتعازض َع قٛاعد اتؿاق ١ٝباشٍ َٚباد ٨ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاَ.١
ٚبػهٌ عاّ ايصَت اتؿاق ١ٝباشٍ ا٫طساف املعٓ ١ٝمبٛضٛع ا٫دباز غرل املػسٚع
َعازب ١ايٛضع املذلتب عًٖ ٢ر ٙايتذاز ٠بايػهٌ ايرٜ ٟتٛاؾل َع قٛاعد ا٫تؿاق ،١ٝؾؿٞ
اسباي ١اييت تُعد سسن ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠ادبازاً غرل َػسٚع ْتٝذ ١يتصسف قاّ ب٘ َٛيد تًو
ايٓؿاٜات ا ٚاملصدز شلاٜ ،كع ٖٓا عً ٢عاتل دٚي ١ايتصدٜس إ تطُٔ قٝاّ َٛيد اَ ٚصدز
( )9االمم الستحجة -الجسعية العامة ،مجمذ حهق االندان ،الجورة الثامشة عذخة ،تعديد
وحساية جسيع حقهق االندان السجنية والدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية بسا

في ذلك الحق في التشسية -الجمدة  ،36القخار ( ،)99/98والية السقخر الخاص السعشي

باآلثار الستختبة في مجال حقهق االندان عمى إدارة السهاد والشفايات الخظخة والتخمص
مشيا بظخيقة سميسة بيئياً 09 ،ايمهل ،0299الهثيقة.99/98./EvP/vH// :

( )0السادة ( )5/9من اتفاقية بازل.
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ايٓؿاٜات بإعادتٗاٚ ،عٓد ايًص ّٚدٚي ١ايتصدٜس ذاتٗا تك ّٛبإعادتٗاٚ ،اذا َا تعرز اعاد٠
ايٓؿاٜات املرنٛزٜ ٠تِ ايتدًص َٓٗا بطسٜك ١ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً ٚبايػهٌ ايرٜ ٟتٛاؾل َع اسهاّ
اتؿاق ١ٝباشٍ(ٚ ،)1يف اسباي ١ا٫خس ٣اييت تُعد سسن ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠ادبازاً غرل َػسٚع ْتٝذ١
يتصسف قاّ ب٘ َطتٛزد ٖر ٙايٓؿاٜات ا ٚاملتدًص َٓٗا ،ؾعً ٢دٚي ١ا٫ضترلاد ضُإ قٝاّ
َطتٛزد ايٓؿاٜات ا ٚاملتدًص َٓٗا ،ا ٚايدٚي ١ذاتٗا عٓد ايطسٚز ٠ايتدًص َٓٗا " بطسٜك١
ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً .)2("...
ٚذنست ايؿكس َٔ )4( ٠املاد َٔ )9( ٠اتؿاق ١ٝباشٍ اْ٘ اذا مل ٜهٔ باٱَهإ اضٓاد
َطٚ٪ي ١ٝا٫دباز غرل املػسٚع اىل ا ٟطسف َعني ،تك ّٛا٫طساف املعٓ ١ٝا ٚا٫طساف ا٫خس٣
يف ا٫تؿاق ١ٝبايتعا ٕٚؾُٝا بٗٓٝا يًتدًص َٔ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ؾكاً يكٛاعد ا٫تؿاقٚ ١ٝبطسٜك١
ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً ٚيف املهإ املتاح يريو...
املطهب انثبنً

ً
انتعبوٌ انذويل نتحسني وحتقٍق االدارة انسهًٍت بٍئٍب
ٜػهٌ ايتعا ٕٚايدٚي ٞاسد ايكٛاعد ايدٚي ١ٝاييت تٓص عًٗٝا ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ
نْٗٛا متجٌ زنٝص ٠اضاع يتٓؿٝر اٖداؾٗا ٫ضُٝا ؾُٝا خيص ا٫تؿاقٝات ايب ،١ٝ٦ٝإذ بدٕٚ
آيٝات ايتعا ٕٚبني ايد ٍٚايجٓا ١ٝ٥أَ ٚتعدد ٠ا٫طساف  ٫ميهٔ ذبكٝل املطًٛبٚ ،يريو اندت
عد٪َ ٠متسات ٚاتؿاقٝات دٚي ١ٝعًٖ ٢را ايتعا ،ٕٚؾُ٪متس ضتٛنٗٛمل يًب ١٦ٝايبػس ١ٜضٓ١
( )9السادة ( )0/9من اتفاقية بازل ،وقج بيشت السادة ( )0في فقختيا ( )98ان السقرهد
بالسهلج الذخص الحي يسارس نذاطاً يؤدي الى انتاج الشفايات الخظخة او نفايات اخخى
او الحي يتحكم فييا او تكهن تحت حيازتو ،بيشسا ذكخت الفقخة ( )95من ذات السادة ان
السقرهد بالسرجر الذخص الحي يقهم بتشظيم التختيبات الالزمة لترجيخ الشفايات
الخظخة ويخزع لمهالية القزائية لجولة الترجيخ.
( )0السادة ( )3/9من اتفاقية بازل ،واشارت السادة ( )0في فقختيا ( )96ان السدتهرد ىه

الذخص الحي يقهم بتشظيم التختيبات الالزمة الستيخاد الشفايات الخظخة وكحلك الشفايات

االخخى ،وفي ذات الدياق وضحت الفقخة ( )99من ذات السادة ان الستخمص ىه
الذخص الحي يشفح عسمية التخمص من الشفايات الخظخة وكحلك الشفايات االخخى ،وذلك
بعج شحشيا اليو.
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 1972اغاز يف املبدأ ( َ٘ٓ )24إىل اْ٘ عً ٢مجٝع ايد ٍٚإ تتشً ٢بسٚح ايتعا ٕٚملعازب١
املطا ٌ٥املعٓ ١ٝبايب ١٦ٝاضتٓاداً يًذلتٝبات املتعدد ٠ا٫طساف أ ٚايجٓا ١ٝ٥أ ٚغرلٖا َٔ
ايذلتٝبات املٓاضب ١يف ٖرا اجملاٍ ،نريو بني املبدأ ( َٔ )14اع٪َ ٕ٬متس زٜٛد ٟداْرلٚ
س ٍٛايبٚ ١٦ٝايتُٓ ١ٝيطٓ 1992 ١اْ٘ عً ٢ايد ٍٚايتعا ٕٚبػهٌ ؾعاٍ ملٓع أ ٚاسبد َٔ تػٝرل
املٛاقع أ ٚاْ٫ػط ١أ ٚاملٛاد اييت ت٪ثس بػد ٠عً ٢ايبٚ ١٦ٝصش ١اْ٫طإ ْٚكًٗا اىل دٍٚ
اخسٚ ،)1(٣يف سد ذات٘ ٜتٛاؾل ٖرا املبدأ َع َٓع سسن ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا ٚتصدٜسٖا
إىل ايد ٍٚا٫خسَٚ ٣هاؾش ١ا٫دباز غرل املػسٚع بٗا ملا شلا َٔ آثاز ضاز.٠
ٚيف ذات ايطٝام اغازت اتؿاق ١ٝيٓدٕ بػإٔ َٓع ايتًٛخ ايبشس ٟايٓادِ عٔ إغسام
ايٓؿاٜات ٚاملٛاد ا٭خس ٣يطٓ 1972 ١إىل اُٖ ١ٝايتعا ٕٚبني ايد ٍٚا٫طساف ٚاملٓعُات
ايدٚي ١ٝذات ايصً ١يتٛؾرل ايتذٗٝصات اي٬شَ ١ملعازب ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا بطسٜك١
ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً(.)2
تطسقت املاد َٔ )10( ٠اتؿاق ١ٝباشٍ ملٛضٛع ايتعا ٕٚايدٚي ٞبني اطساف ا٫تؿاق١ٝ
َٔ ادٌ تعصٜص َؿٗ ّٛا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يٓؿاٜات اشبطسٚ ،٠ايكطا ٤عً ٢ا٫دباز غرل
املػسٚع يتًو ايٓؿاٜاتٚ ،بريو تبٓت ا٫تؿاق ١ٝايتعا ٕٚايدٚي ٞيٝه ٕٛعاََ ً٬هُ ً٬سبُا١ٜ
ايصشٚ ١ايبٚ ،١٦ٝعً ٢اضاع ا٫يتصاّ بإداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠يًشد َٔ طباطسٖاٚٚ ،ؾكاً يريو
عً ٢اطساف اتؿاق ١ٝباشٍ ايتعا ٕٚيف عد ٠صبا٫ت ابسشٖا:
 -1إتاس ١املعًَٛات عٓد طًبٗا عً ٢اضاع ثٓا ٞ٥أَ ٚتعدد ا٫طساف َٔ قبٌ ا٫طساف يف
ا٫تؿاق ١ٝضُٔ إطاز تعصٜص ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات
ا٫خسٚ ،٣اييت َٔ ضُٓٗا "املعاٜرل ٚاملُازضات ايتكٓ "١ٝاييت تتٛاؾل َع ا٫داز٠
ايطً ١ُٝيتًو ايٓؿاٜات(.)3

( )9بن شعبان دمحم فهزي ،مرجر سابق ،ص.955
( )0السرجر الدابق ،ص.955
( )3السادة ( )92الفقخة (/0ا) من اتفاقية بازل.
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 -2ايتعا ٕٚيف صباٍ زصد ا٫ثاز املذلتب ١عً ٢اداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠عً ٢ايصشٚ ١ايب،)1(١٦ٝ
٫ٚبد إ ٜهٖ ٕٛرا ايسصد ؾعاٍ يٰثاز املذلتب ١عً ٢اْتاز ايٓؿاٜات ٚادازتٗا بػهٌ
ضً ِٝبٝ٦ٝاً ٚؾكاً ملعاٜرل ازبٛد ٠ايعامل ١ٝيف إطاز َعازب ١ايٓؿاٜاتَٚ ،ا ٜتبعٗا َٔ ادسا٤
َساقبَٓ ١تعُٖٚ ،١را ٜتطًب ادسا ٤ايدزاضات اي٬شَ ١س ٍٛزصد ايٓؿاٜات عدل ذبًٌٝ
عًُ ١ٝايتدًص َٔ ايٓؿاٜات ٚؾعاي ١ٝإعاد ٠تدٜٚس تًو ايٓؿاٜاتٚ ،يريو عً ٢ايدٍٚ
٫ضُٝا ايٓاَ ١ٝإ تطع ٢يًتعاَ ٕٚع ايد ٍٚاملتكدَ ١يف ٖرا املطُاز ،نُا ؾعًت
زَٚاْٝا اييت اضتطاعت إْػا ٤غبهَ ١تهاًَ َٔ ١احملطات اييت تك ّٛبايسصد يػسض
َتابع ١ا٫ثاز ايطًب ١ٝدبا ٙايصشٚ ١ايب ،١٦ٝؾط ً٬عٔ مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات اي٬شَ١
س ٍٛاملٓاطل اييت تعاْ َٔ ٞايتًٛخٚ ،اييت سددتٗا ايػبه ١املرنٛز ٠بــ (َٓ )25طك١
َتٛشع ١يف زَٚاْٝا(.)2
ٚيف إطاز ايتعا ٕٚايدٚيٚ ٞا٫قً ُٞٝبٗرا ايػإٔ ،مت اْػاَ ٤سنص تٓطٝل اٚزب ٞيف
َد ١ٜٓبٛدابطت يف اجملسٚ ،اير ٟميجٌ غبه ١اتصاٍ ٚتعاٚ ،ٕٚنريو يتكد ِٜاملطاعد ٠يًدٍٚ
املعٓ ١ٝؾُٝا خيص اسبد َٔ اسبٛادخ ايصٓاعٚ ١ٝزصدٖاٚ ،ذيو اضتٓاداً ي٬تؿام اٚ٫زبٞ
املعين حبُا ١ٜايصشٚ ١ايب َٔ ١٦ٝاٯثاز ايطًب ١ٝسبٛادخ ايصٓاعٚ ١ٝاييت متتد اثازٖا عدل

اسبدٚدٚ ،اير ٟمت املصادق ١عً ٘ٝضٓ.)3(2000 ١

 -3تتعا ٕٚايد ٍٚاضتٓاداً يتػسٜعاتٗا ٚاْعُتٗا ٚضٝاضاتٗا ايٛطٓ ،١ٝيف "اضتشداخ
ٚتطبٝل" تهٓٛيٛدٝا ددٜد ٠ته ٕٛضً ١ُٝبٝ٦ٝاًٚ ،نريو ذبطني املٛدٛد َٓٗا يػسض
تؿعٚ ٌٝشٜاد ٠نؿا ٠٤ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً ٚايكطا ٤قدز اَ٫هإ عً ٢تٛيٝد ايٓؿاٜات
اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خسَ ،٣ع دزاضَ ١د ١ُ٥٬َ ٣اعتُاد ايتهٓٛيٛدٝا
ازبدٜد ٠أ ٚاحملطٓ ١يٮٚضاع ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتصادٚ ١ٜايب ١ٝ٦ٝيًد ٍٚاملعٓ ،١ٝنريو
ٜػٌُ ايتعا ٕٚؾُٝا بني ا٫طساف املتعاقدْ ٠كٌ ايتهٓٛيٛدٝا اسبدٜجْٚ ١عِ ا٫داز٠
( )9السادة ( )92الفقخة (/0ب) من اتفاقية بازل.

( )0االمم الستحجة ،السجمذ االقترادي واالجتساعي -لجشة التشسية السدتجامة ،الجورة الثامشة
عذخة ،استعخاض تشفيح ججول اعسال القخن  09وخظة جهىاندبخغ لمتشفيح :ادارة الشفايات،

 94-3ايار  ،0292ص :92الهثيقة.6/0292/97H/PW. :
( )3مرظفى فاضل الدهيعجي ،مخجع سابق ،ص..930
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املتعًك ١باٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜاتٚ ،تُٓ ١ٝايكدزات
يف اجملاٍ ايتكين ٫ضُٝا بايٓطب ١يًد ٍٚاييت ذبتاز ٚتطًب َجٌ ٖهرا َطاعد ٠تكٓ١ٝ
ٚؾٓ.)1(١ٝ
ٚ -4يف إطاز ايتعا ٕٚايدٚي ٞايرٜ ٟساع ٞاستٝادات ايد ٍٚايٓاَ ١ٝغذعت ا٫تؿاق ١ٝايتعإٚ
بني اطساف ا٫تؿاقٚ ١ٝاملٓعُات املدتص َٔ ١ادٌ تُٓ ١ٝا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً
يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ،ؾط ً٬عٔ تبين تهٓٛيٛدٝا ددٜدْ ٠عٝؿ ١بً ٝ٦ٝا
نريو تعصٜص ايٛع ٞايعاّ مبداطس ايٓؿاٜات اشبطس َٔٚ ،)2(٠ابسش املٓعُات ايدٚي ١ٝاييت
ميهٔ ايسن ٕٛإيٗٝا يف ايتعا ٕٚاملؿط ٞيتطٜٛس ٚاقع ايد ٍٚايٓاَ ١ٝيف ٖرا ايػإٔ َٓعُ١
ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرزَٓ ٚ )LAEA( ١ٜعُ ١ايصش ١ايعامل ،)OMS( ١ٝؾطً٬

عٔ بسْاَر ا َِ٫املتشد ٠يًب.)3()UNEP( ١٦ٝ

َٚا طسست٘ اتؿاق ١ٝباشٍ يف ٖرا اجملاٍ ٜتُاغَ ٢ع ضسٚز ٠ايٓٗٛض بٛاقع ايدٍٚ
ايٓاَ ١ٝاييت تطُح إىل خؿض تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطسَٚ ،٠طاعدتٗا َٔ ْاس ١ٝإدخاٍ
ايتهٓٛيٛدٝا اسبدٜج ١يًكطا ٤عً ٢ا٫ثاز ايطًب ١ٝاملدَس ٠يب٦ٝتٗا اييت تعاْ ٞيف ا٫صٌ َٔ
ايتدٖٛز ٚاُٖ٫اٍ ْتٝذْ ١كص اَٛ٫اٍ اي٬شَٚ ١عدّ ايكدز ٠عً ٢تُٓ ١ٝبٓا ٤قدزاتٗا ا٫داز١ٜ
يف ْطام ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً.
إ عًُ ١ٝاْتاز ايٓؿاٜات تستبط بعد ٠ظسٚف اقتصاد ١ٜادتُاعٚ ١ٝصشٚ ١ٝب١ٝ٦ٝ
ت٪ثس عً ٢ايد ٍٚناؾٚ ،١يهٔ ايعب ٤املايٜ ٞعد انجسٖا تأثرلاً٫ ،ضُٝا ؾُٝا خيص اداز ٠تًو
ايٓؿاٜات اييت تصٌ ق ١ُٝاْ٫ؿام عًٗٝا يف دَٓ ٍٚعُ ١ايتعاٚ ٕٚايتُٓ ١ٝإىل سٛايًَٝ 120 ٞاز
د٫ٚز ضٜٓٛاً ؾكط بايٓطب ١يًٓؿاٜات ايبًدًَٝ 150ٚ ،١ٜاز د٫ٚز ضٜٓٛاً عً ٢ايٓؿاٜات
ايصٓاعٚ ،١ٝيريو تًذأ اىل ا٫داز ٠ايؿعاي ١يػسض تػطٖ ١ٝر ٙايتهايٝـ َٗٓٚا ؾسض ايسضّٛ
ايطسٜب ١ٝا٫ضاؾَ ١ٝج ً٬عً ٢ايطسا٥ب ايعكاز ،١ٜنريو ميهٔ اضاؾتٗا إىل ؾٛاترل ايهٗسبا ٤أٚ
املٝاٚ ،ٙاَ٫س يف ْطام ايد ٍٚايٓاَ ١ٝخيتًـ ؾٗ ٞتعاْ ٞصعٛب ١يف تطٜٛس ايكدزات يبٓا٤
( )9السادة ( )92الفقخة (/0ج ،د) من اتفاقية بازل.
( )0السادة ( )4 /92من اتفاقية بازل.
( )3مرظفى فاضل الدهيعجي ،مرجر سابق ،ص.999
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اداز ٠ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً ته ٕٛذات ؾعايٚ ١ٝاضش ١يف ٖرا اشبصٛص ،ؾٗ ٞغرل قادز ٠عً ٢تٛؾرل
املٛازد املاي ١ٝستٚ ٢إ مت ٚضع ايسض ّٛايطسٜب ١ٝاملطًٛب ١اييت  ٫ميهٓٗا تػط ١ٝاشبدَات
املكدَ ١يف مجع ايٓؿاٜات َٚعازبتٗا ٫ٚ ،تػط ٞمجٝع ايطهإ ست ٢يف املٓاطل اسبطس،١ٜ
ٖٚرا َا اظٗس ٙتك ِٝٝادست٘ َٓعُ ١ايصش ١ايعامل ١ٝيف  22دٚيْ ١اَ ١ٝضٓٚ ،2002 ١اير ٟبني
إ  18إىل َ" َٔ %64ساؾل ايسعا ١ٜايصش ٫ "١ٝتساع ٢ؾٗٝا أ ٚتطتددّ َعاٜرل ايط١َ٬
ايب ١ٝ٦ٝيًتدًص َٔ ايٓؿاٜات؛ مما ٜطبب اَساضاً عدٜد ٠ؾط ً٬عٔ ايتًٛخ ايبٖٚ ،ٞ٦ٝرا
عا٥د إىل ا٫داز ٠غرل ايؿعاي ١اييت  ٫تساعَ ٞعاٜرل ايط ١َ٬بٝ٦ٝاً(.)1

ٚيف ذات ايطٝام عً ٢ايد ٍٚإ تتعا ٕٚؾُٝا بٗٓٝا َٔ ادٌ إجياد ايطبٌ املٓاضب١
ملطاعد ٠ايد ٍٚايٓاَ ١ٝيف تطبٝل ٚتٓؿٝر ا٫يتصاَات ايعاَ ١اييت اغازت ايٗٝا املاد )4( ٠يف
ؾكساتٗا (ا،ب،ز،د) َٔ اتؿاق ١ٝباشٍ ؾُٝا خيص ضُإ خؿض تٛيٝد ايٓؿاٜات اشبطس٠
ٚغرلٖا َٔ ايٓؿاٜات اىل اسبد ا٫دْٚ ،٢ارباذ اشبطٛات ايطسٚز ١ٜملٓع ايتًٛخ يف صباٍ إداز٠
تًو ايٓؿاٜاتَ ،ع تٛؾرل املساؾل ايهاؾ ١ٝيًتدًص َٓٗا ،نريو ضُإ خؿض سسن ١ايٓؿاٜات
اشبطس ٠عدل اسبدٚدٖٚ ،را َا بٓٝت٘ ايؿكس َٔ )3( ٠املاد َٔ )4( ٠اتؿاق ١ٝباشٍ.
ٚ -5ميتد ايتعا ٕٚبني اطساف ا٫تؿاقٚ ١ٝؾكاً يًؿكس َٔ )ٙ/2( ٠املاد َٔ )10( ٠اتؿاق ١ٝباشٍ
يف ٚضع املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝايتكٓ ١ٝأَ" ٚدْٚات قٛاعد املُازضات" َٔٚ ،ضُٔ ٖرٙ
املبادٚ ٨املدْٚات َػسٚع إطاز يٲداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ
ايٓؿاٜات اير ٟاعد ٙؾسٜل اشبدلا ٤ايتكين يف ناْ ٕٛايجاْ.)2(2013 ٞ
ٚقد تسنت اتؿاق ١ٝباشٍ يف صباٍ ايتعا ٕٚايدٚي ٞايباب َؿتٛساً يًدٚ ٍٚاملٓعُات
ايدٚي ١ٝاملعٓ ١ٝيٛضع َا تسآَ ٙاضباً يف صباٍ ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسَٔ ٠

( )9االمم الستحجة ،السجمذ االقترادي واالجتساعي -لجشة التشسية السدتجامة ،الجورة الثامشة
عذخة ،مرجر سابق ،ص.9-8

( )0االمم الستحجة ،بخنامج االمم الستحجة لمبيئة ،مؤتسخ االطخاف في اتفاقية بازل بذأن
التحكم في نقل الشفايات الخظخة والتخمص مشيا عبخ الحجود ،االجتساع الحادي عذخ،
مرجر سابق.
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َباد ٨أَ ٚدْٚات تطع ٢يٛضع ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاملٛدٛد ٠يف اتؿاق ١ٝباشٍ َٛضع ايتطبٝل
ايعًُٚ ٞتؿعَ ٌٝػازن ١املٓعُات ذات ايصً ١املٗتُ ١حبُا ١ٜايب.١٦ٝ
 َٔٚازبدٜس بايرنس إ ايٝات ايتعا ٕٚايدٚي َٔ ٞزصد ا٫ثاز املذلتب ١عً ٢اداز٠
ايٓؿاٜات اشبطسٚ ،٠تبادٍ املعًَٛاتٚ ،نريو ضع املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝايتكٓٚ ١ٝغرلٖا َٔ
ا٫يٝات اييت بٓٝتٗا املاد َٔ )10( ٠اتؿاق ١ٝباشٍ تطاعد ٚبػهٌ ؾعاٍ يف تُٓ ١ٝقدزات ايدٍٚ
٫ضُٝا ايٓاََٗٓ ١ٝا يًُط ٞقدز اَ٫هإ يف اسبد َٔ ا٫دباز غرل املػسٚع يًٓؿاٜات اشبطس٠
ٚتؿع ٌٝا٫داز ٠ايطً ١ُٝبً ٦ٝا شلاٚ ،نريو متجٌ اسد ايطُاْات اي٬شَ ١يتطبٝل َباد ٚ ٨قٛاعد
ا٫تؿاق ١ٝعً ٢ازض ايٛاقع...
ٚيف ذات ا٫طاز ٚيػسض تعصٜص ٚتػذٝع ايتعا ٕٚايدٚي ٞبػهٌ ٚاضع زلشت اتؿاق١ٝ
باشٍ ٭طساؾٗا ايدخ ٍٛيف "اتؿاقٝات ا ٚتستٝبات ثٓا ١ٝ٥اَ ٚتعدد ٠ا٫طساف ا ٚاقً،"١ُٝٝ
ٚنُا بٓٝت ذيو ايؿكس َٔ )1( ٠املاد َٔ )11( ٠ا٫تؿاق ١ٝؾُٝا ٜتعًل حبسن ١ايٓؿاٜات اشبطس٠
ٚغرلٖا َٔ ايٓؿاٜات عدل اسبدٚد َع اطساف اخس َٔ ٣اتؿاق ١ٝباشٍ ا ٚاطساف يٝطت طسؾاً يف
ا٫تؿاق ١ٝاملرنٛز ٠عً ٢غسط إ  ٫تٓتكص َٔ قٛاعد ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس٠

يف اتؿاق ١ٝباشٍ(.)1
اخلبمتـت
ا ً٫ٚايٓتا٥ر:

 -1إ ٚدٛد ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ا٫خسٚ ،٣سسنتٗا عدل سدٚد ايدٍٚ
اصبح ٚاقعاً عً ٢ايد ٍٚاملعٓ ١ٝايتعاٌَ َع٘ ْعساً شبطٛز ٠املٛضٛع ملا ميجً٘ َٔ
تٗدٜد سكٝك ٞعً ٢صش ١اْ٫طإ ٚايٓعِ ايب١ٝ٦ٝ؛ ْٚتٝذ ١يريو بسشت اُٖٚ ١ٝضسٚز٠
( )9وفقاً لمفقخة ( )0من السادة ( )99من اتفاقية بازل عمى االطخاف السعشية ابالغ امانة
االتفاقية باالتفاقات او التختيبات التي اشارت الييا الفقخة ( )9من ذات السادة ،كحلك
االتفاقات او التختيبات التي دخمت الييا االطخاف السعشية قبل سخيان اتفاقية بازل عمييا،
وذلك لغخض ضسان ان تكهن حخكة الشفايات الخظخة والشفايات االخخى عبخ الحجود
بالذكل الحي يتهافق مع قهاعج اتفاقية بازل في ىحا الذأن.
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اقساز اتؿاق ١ٝباشٍ يطٓ 1989 ١اييت ٚضعت قٛاعد قاْ ١ْٝٛدٚي ١ٝؾُٝا خيص اسبد َٔ
سسن ١ايٓؿاٜات اشبطس ٠بني ايدٚ ٍٚا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يتًو ايٓؿاٜات بايػهٌ ايرٟ
ٜساع ٞمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝاسبؿاظ عًٗٝا.
ٚميهٔ ايك ٍٛإ اتؿاق ١ٝباشٍ ظبشت عٔ طسٜل ٖر ٙايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛيف تطًٝط ايط٤ٛ
عً ٢املداطس ٚايهٛازخ ايب ١ٝ٦ٝاييت تصاسب عدّ ايتكٝد باملعاٜرل ايب ١ٝ٦ٝيف ٖرا ازباْب،
ٖٚرا َا ٜتٛاؾل َع اٖ٫داف اييت تبٓتٗا ا٫تؿاق ١ٝيف اطاز ايكطا ٤عً ٢سسن ١ايٓؿاٜات
اشبطسٚ ٠ايٓؿاٜات ا٫خس ٣ا ٚاسبد َٓٗا عً ٢اقٌ تكدٜس.
ٚيهٔ املأخر عً ٢اتؿاق ١ٝباشٍ اْٗا مل تؿسض سعساً غاَ ً٬عً ٢سسن ١ايٓؿاٜات اشبطس٠
َٓٚع تصدٜسٖا أ ٚاضترلادٖا بػهٌ ْٗاٖٚ ،ٞ٥را ٜعهظ ضباٚي ١ا٫تؿاق ١ٝاجياد ْٛع َٔ
ايتٛاؾل بني َتطًبات ايد ٍٚايصٓاعٚ ١ٝطباٚف ايد ٍٚايٓاَ َٔ ١ٝطباطس ايٓؿاٜات اشبطس.٠
 -2بػهٌ عاّ  ٫ميهٔ اسبدٜح عٔ ا ٟايتصاّ ٚطين أ ٚاقً ُٞٝأ ٚدٚي ٞخبصٛص ا٫داز٠
ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس ٠د ٕٚاقذلاْ٘ خبطٛات ًَُٛض َٔ ١قبٌ ايد ٍٚا٫طساف يف
اتؿاق ١ٝباشٍ بايػهٌ ايرٜ ٟعصش َٔ ٚضع ازبٗات املعٓ ١ٝبإداز ٠ايب ١٦ٝمبٛدب
تػسٜعاتٗا ايٛطٓٚ ،١ٝضسٚز ٠دعِ تًو ا٫داز ٠باملٛازد ايبػسٚ ١ٜاملاد ١ٜاي٬شَ ١يطُإ
ذبكٝل اشلدف ايسٝ٥ظ ٖٛٚ ،محا ١ٜصش ١اْ٫طإ َٔ اَ٫ساض ٚنريو ايٓعِ ايب.١ٝ٦ٝ
ثاْٝاً ايتٛصٝات:
ٜ -1طتًصّ املٛضٛع تٛؾرل قاعدَ ٠عًَٛات ٚبٝاْات غاًَ ١سٚ ٍٛضع ايٓؿاٜات اشبطس٠
ٚتصٓٝؿٗا ٚسسنتٗا يتطٗ ٌٝزصد ا٫ثاز ايطًب ١ٝشلاٚ ،ادازتٗا بايػهٌ ايصشٝحٚ ،قد
غذعت اتؿاق ١ٝباشٍ ايد ٍٚعً ٢ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف ٖرا اجملاٍٚ ،يهٔ نإ ا٫ددز
با٫تؿاق ١ٝزبط ٖرا ايتعا ٕٚايجٓا ٞ٥أَ ٚتعدد ا٫طساف اير ٟدعت إي ٘ٝا٫تؿاق ١ٝبػهٌ
اٚثل ٚذبت اغساف ٚزقاب٪َ ١متس اطساف ا٫تؿاق ١ٝضُاْاً سبكٛم ايد ٍٚيف اسبصٍٛ
عً ٢املعًَٛات اي٬شَ ١اييت ٖ ٞيف ساد ١شلا ٱداز ٠ايٓؿاٜات بايػهٌ املٓاضب.
 -2نريو ٜتطًب اَ٫س ٚدٛد ايٛع ٞايهايف يدَٛ ٣اطين ايد ٍٚا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ
بأُٖ ١ٝا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات يف ظٌ تٓاَٞ
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املداطس اييت تٗدد سٝا ٠املٛاطٓني ٚٚضع ب٦ٝتِٗ احملٝط ١بِٗ  ٕ٫عدّ دباٚب ٖ٤٫٪
املٛاطٓني َع اشبطط املٛضٛع ١ٱدازْ ٠ؿاٜاتِٗ ضٝػهٌ عا٥كاً نبرلاً اَاّ خطط دٚشلِ
يف ايطع ٞيًشد َٔ تٛيٝد ايٓؿاٜات ٚايطٝطس ٠عًَ ٢عازبتٗا ٚسسنتٗا.
 -3ستْ ٢ه ٕٛاَاّ اداز ٠ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطس ٠ته ٕٛؾعايٚ ١ت٪د ٟإىل ْتا٥ر
ًَُٛض ١عً ٢املطت ٣ٛايدٚيٚ ٞايٛطين ٜٓبػ ٞعً ٢ايد ٍٚاملعٓ ١ٝتأضٝظ غسانات
دٚيَ ١ٝع املٓعُات ايدٚي ١ٝاملدتصٚ ١أَاْ ١اتؿاق ١ٝباشٍ ٚغرلٖا َٔ ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ
ٚا٫قً ١ُٝٝذات ايصً ١مبٛضٛع ايٓؿاٜات اشبطسٚ ،٠ذيو َٔ ادٌ تعصٜص ادازتٗا يتًو
ايٓؿاٜات ٚؾكاً يًُعاٜرل ايب ١ٝ٦ٝاملعتُد ٠يف ٖرا ايصددَ ،ع تطٜٛس قدزاتٗا ايب١ٝ٦ٝ
بايػهٌ اير ُٜٞٓ ٟايكطاع ايبٚ ٞ٦ٝدصب٘ يف خطط ٚبساَر ايتُٓ ١ٝاملطتداَٚ ،١ايرٟ
ٜصب يف احملصً ١ايٓٗا ١ٝ٥يف محا ١ٜايصشٚ ١ايب...١٦ٝ
 -4إ ٚدٛد ا٫داز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً ٜتطًب ؾسش ايٓؿاٜات نُاً ْٛٚعاً يتشدٜد خطٛزتٗا ٚآي١ٝ
َعازبتٗا ٚخؿض تٛيٝدٖا ٚضبط سسنتٗا يف داخٌ ايدٚ ٍٚعدل اسبدٚد ٚبػهٌ عًُٞ
َدزٚع٫ ،ضُٝا يف ايد ٍٚايٓاَ ١ٝاييت تؿتكد يف غايبٝتٗا ملجٌ ٖهرا اداز ٠ؾعاي ١تهٕٛ
صاسب ١قساز ٚتتُتع مبطاسٚ ١اضع َٔ ١ايص٬سٝات تطتطٝع ا٫ضتٓاد إيٗٝا يتطٜٛس
ٚضاًٗ٥ا ايتكًٝد ١ٜعب ٛتبين طسم سدٜج ١يف ا٫دازٚ ٠ملٛادٗ ١ا٫شَات ٚسا٫ت ايطٛاز٨
اييت ذبدخ يًبَ ،١٦ٝع ٚدٛد تهٓٛيٛدٝا َتكدَ ١متهٓٗا َٔ تٛد ٘ٝاَ٫هاْٝات عبٛ
ايطٝطس ٠بػهٌ ناٌَ عً ٢تٛيٝد َٚعازب ١ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا ٚايتدًص َٓٗا،
ٚتٛد ٘ٝسسنتٗا عدل اسبدٚد َٚساقبتٗاٖٚ ،را ايهٜٓ ّ٬طبل عً ٢إداز ٠صبًظ محا١ٜ
ٚذبطني ايب ١٦ٝيف ايعسام ايرٜ ٟكع عً ٢عاتك٘ إداز ٠ايٓعِ ايبٚ ١ٝ٦ٝؾكاً يًتػسٜعات ذات
ايصًٚ ،١دزاض ١اَهاْْ ١ٝكٌ ٚاقع ٖرا اجملًظ َٔ ن ْ٘ٛدٗاش اضتػاز ٟإىل دٗاش إدازٟ
ي٘ ص٬سٝات ْٛٚع َٔ ا٫ضتك٬ي ١ٝيتطٗ ٌٝاْدَاد٘ َع ايكٛاعد ٚاشبطط ٚايدلاَر اييت
تدعٛا إيٗٝا اتؿاق ١ٝباشٍ ؾُٝا خيص تٓؿٝر ايد ٍٚا٫طساف ٫يتصاَاتٗا ايدٚي.١ٝ
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املصـبدر
املصادز ايعسب١ٝ
ايهتب
 .1اغسف عسؾات اب ٛسذاشَ ،٠بدأ املًٛخ ٜدؾع ،داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.2006، ٠
 .2دابس ضاض ٞدٖ ،ُٞٝاٱداز ٠ايب ٚ ١ٝ٦ٝايتُٓ ١ٝاملطتداَ ،١داز اٜ٫اّ يًٓػس ٚايتٛشٜع،
ايطبع ٢اٚ٫ىل ،عُإ -ا٫زدٕ.2015 ،
َ .3صطؿ ٢ض ١َ٬سطني َ ٚدٚع ؾ٬ح ايسغٝد ،ٟايكاْ ٕٛايدٚي ٞيًب ،١٦ٝصبًظ ايٓػس
ايعًُ ،ٞداَع ١ايهٜٛتَ ،طبع ١ايهتب ازباَع.2007 ،١ٝ
َ .4صطؿ ٢ؾاضٌ ايطٜٛعد ،ٟاملطٚ٪ي ١ٝايدٚي ١ٝعٔ ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطس ٠يف ض٤ٛ
اتؿاق ١ٝباشٍ َٓ ،1989ػٛزات ش ٜٔاسبكٛق ،١ٝبرلٚت ،ايطبع ١اٚ٫ىل.2018 ،
َ .5صطؿ ٢نُاٍ طًب ،١إْكاذ نٛنبٓا ايتشدٜاتٚ....ا٭َاٍ (ساي ١ايب ١٦ٝيف ايعامل،
 -)1992-1972بسْاَر ا َِ٫املتشدَ ،٠سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبرلٚت ،ايطبع١
ايجاْ.1995 ،١ٝ
َ .6عُس زتٝب عبد اسباؾغ ،املطٚ٪ي ١ٝايدٚي ١ٝعٔ ْكٌ ٚربص ٜٔايٓؿاٜات اشبطس ،٠داز
ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.2004 ، ٠
ايسضاٌ٥
 .1بٔ غعبإ ضبُد ؾٛش ،ٟمحا ١ٜايب َٔ ١٦ٝايتًٛخ بايٓؿاٜات اشبطس ٠يف ض ٤ٛاسهاّ
اتؿاق ١ٝباشٍ يعاّ  ،1989اطسٚس ١دنتٛزا ،ٙنً ١ٝاسبكٛم -داَع ١ازبصا٥س  1بٔ ٜٛضـ
بٔ خد ،٠ازبصا٥س.2018 ،
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ا٫تؿاقٝات ٚايكٛاْني:
 .1اتؿاق ١ٝباشٍ بػإٔ ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل اسبدٚد يطٓ١
.1989
 .2بسٚتٛن ٍٛبػإٔ املطٚٛ٦يٚ ١ٝايتعٜٛض عٔ ايطسز ايٓادِ عٔ ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطس٠
ٚايتدًص َٓٗا عدل اسبدٚد يطٓ.1999 ١
 .3قاْ ٕٛايب ١٦ٝاملصس ٟزقِ  44يطٓ.1994 ١
 .4قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜذبطني ايب ١٦ٝايعساق ٞزقِ  27يطٓ.2009 ١
 .5قاْ ٕٛاْطُاّ مجٗٛز ١ٜايعسام ٫تؿاق ١ٝباشٍ بػإٔ ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطس٠
ٚايتدًص َٓٗا عدل اسبدٚد زقِ ( )3يطٓ :2011 ١دسٜد ٠ايٛقا٥ع ايعساق ،١ٝايعدد ،4175
.2011 /1 /31
 .6تعًُٝات إداز ٠ايٓؿاٜات اشبطس ٠ايعساق ٞزقِ  3يطٓ.2015 ١
ٚثا٥ل ا َِ٫املتشد:٠
 .1ا َِ٫املتشد -٠ازبُع ١ٝايعاَ ،١صبًظ سٛم اْ٫طإ ،ايدٚز ٠ايجآَ ١عػس ،٠تعصٜص
ٚمحا ١ٜمجٝع سكٛم اْ٫طإ املدْٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝا٫قتصادٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
مبا يف ذيو اسبل يف ايتُٓ -١ٝازبًط ،36 ١ايكساز  ١ٜ٫ٚ ،11/18املكسز اشباص املعين
باٯثاز املذلتب ١يف صباٍ سكٛم اْ٫طإ عً ٢إداز ٠املٛاد ٚايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص
َٓٗا بطسٜك ١ضً ١ُٝبٝ٦ٝاً 29 ،ا،2011ًٍٜٛايٛثٝكA/HRC/RES/18/11 :١
 .2ا َِ٫املتشد ،٠اجملًظ ا٫قتصادٚ ٟا٫دتُاع -ٞزبٓ ١ايتُٓ ١ٝاملطتداَ ،١ايدٚز٠
ايجآَ ١عػس ،٠اضتعساض تٓؿٝر دد ٍٚاعُاٍ ايكسٕ ٚ 21خط ١دٖٛاْطدلؽ يًتٓؿٝر:
اداز ٠ايٓؿاٜات 14-3 ،اٜاز  ،2010ايٛثٝكE/CN.17/2010/6. :١
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 .3ا َِ٫املتشد ،٠بسْاَر ا َِ٫املتشد ٠يًب٪َ ،١٦ٝمتس ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ بػإٔ
ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل اسبدٚد ،ا٫دتُاع ايجايح عػس-
املباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝايتكٓ ١ٝايعاَ ١بػإٔ اٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات املهَٔ ١ْٛ
ًَٛثات عط ١ٜٛثابت ١أ ٚاحملت ١ٜٛعًٗٝا أ ٚاملًٛث ١بٗا ،دٓٝـ ْٝ 24طإ–  5اٜاز
 ،2017ايٛثٝكUNEP/chw.13/6/Add/Rev.1 :١
 .4ا َِ٫املتشد ،٠بسْاَر ا َِ٫املتشد ٠يًب٪َ ،١٦ٝمتس ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ بػإٔ
ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل اسبدٚد -ا٫دتُاع ايجاْ ٞعػس،
َتابع ١املبادز ٠ايكطس ١ٜبكٝاد ٠إْدْٝٚطٝا ٚضٜٛطسا يتشطني ؾعاي ١ٝاتؿاق ١ٝباشٍ
صبُٛع ١أدي ١عًُ ١ٝيتعصٜص اٱداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات ،دٓٝـ 15-4 ،اٜاز،2015/
ايٛثٝك.UNEP/CHW.12/3/Add.2 :١
 .5ا َِ٫املتشد ،٠بسْاَر ا َِ٫املتشد ٠يًب٪َ ،١٦ٝمتس ا٫طساف يف اتؿاق ١ٝباشٍ بػإٔ
ايتشهِ يف ْكٌ ايٓؿاٜات اشبطسٚ ٠ايتدًص َٓٗا عدل اسبدٚد ،ا٫دتُاع اسباد ٟعػس،
َتابع ١املبادز ٠ايكطس ١ٜبكٝاد ٠إْدْٝٚطٝا ٚضٜٛطسا يتشطني ؾعاي ١ٝاتؿاق ١ٝباشٍ –
َػسٚع إطاز يٲداز ٠ايطً ١ُٝبٝ٦ٝاً يًٓؿاٜات اشبطسٚ ٠غرلٖا َٔ ايٓؿاٜات ،دٓٝـ 28
ْٝطإ 10 -اٜاز  ،2013 /ايٛثٝك.UNEP/CHW.11.3/Add.1 :١
 .6تكسٜس َ٪متس ا٭َِ املتشد ٠املعين بايبٚ ١٦ٝايتُٓ ،١ٝايكسازات اييت اربرٖا امل٪متس-
ز ٜٛد ٟداْرل ،ٚاجملًد ا 14-3 ، – ٍٚ٫سصٜسإ  ،1992ا َِ٫املتشدْٜٛٛٝ ،٠زى،
 ،1993ايٛثٝكA/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.1). :١
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