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  )402ي(بیئیة وتشریعات قوانین مقرر  لثةثاالمحاضرة ال

بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة عبر  )Bazil( إتفاقیة بازل *   
  :الحدود والتخلص منها

هي معاهدة دولیة للحد من تحركات النفایات الخطرة بین الدول ، وعلى وجه التحدید لمنع     
نقل النفایات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان األقل نموًا ، ومعالجة حركة النفایات 

عضو، وتم التصدیق ) 175(المشعة ، وتكاد تتمتع بعضویة عالمیة ، إذ بلغ عدد أعضائها 
   .م1989مارس عام  22هذه االتفاقیة في على 

فبعد تشدید القوانین البیئیة في الدول المتقدمة في السبعینات، إرتفعت تكالیف التخلص     
من النفایات الخطرة بصورة كبیرة ، في الوقت نفسه زادت العولمة من عملیات الشحن العابرة 

، والعدی د من البلدان األقل نموًا كانت بحاجة للحدود والتي جعلت حركة النفایات أكثر یسرًا
للحصول على العملة األجنبیة ونتیجة لذلك، إزداد اإلتجار بالنفایات الخطرة، وال سیما في أقل 

  .البلدان نمواً 

برمیل من النفایات الخطرة ) 8000(إیطالیة بإفراغ  م ، قامت خمسة سفن1988ففي عام    
ا ، وقامت كذلك إحدى السفن األمریكیة والتي على شاطئ إحدى القري الصغیرة في نیجیری

في الوالیات المتحدة وقامت بإغراق نصف ) فیالدلفیا(كانت تحمل رماد محرقة من مدینة 
  .)هایتي(حمولتها على شاطئ في 

، لضمان اإلدارة السلیمة بیئیًا قدر  وتهدف اإلتفاقیة لتقلیل كمیة وسمیة النفایات المتولدة    
ومساعدة أقل البلدان نموًا في اإلدارة السلیمة بیئیًا للنفایات الخطرة والنفایات األخرى اإلمكان، 

  :مبادئ منها ة، لذا إعتمدت على عد التي تولدها

المتولدة  والتخلص منها في نفس مكان تولدها بقدر  ةتقلیل كمیة النفایات الخطر   -1
  .اإلمكان
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ة عبر الحدود إلى درجة تتناسب مع إدارتها بطریقة التقلیل من عملیات نقل النفایات الخطر  -2
  .سلیمة بیئیاً 

  . تقدیم المساعدة للدول النامیة والدول ذات االقتصاد المتغیر  -3

على األطراف أن یقوموا بمنع تصدیر النفایات السامة وغیرها إذا لم یبد الطرف المستورد  -4
  .موافقته كتابیًا على هذا االستیراد 

التعویض عن الخسائر الناتجة عن نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص إمكانیة  -5
    .م تمت المصادقة على هذا البروتوكول1999منها،  وفي عام 

مركزًا إقلیمیًا وتنسیقیًا ) 14(ومن الجدیر بالذكر أن هذه اإلتفاقیة تطورت ، فقد تم إنشاء     
    . )ران وأندونیسیا وروسیا والسنغال األرجنتین والصین ومصر وای( لإلتفاقیة في 


