
اتفاقية  إطار  في  املقدمة  الوطنية  التقارير  تشير 
بازل إلى أن كمية النفايات اخلطرة والنفايات املنزلية 
التي يطرحها العالم1كل عام تقارب 180 مليون طناً. 
وتشير التقارير نفسها إلى أن 9 ماليني طن من هذه 
النفايات على األقل ينتقل من بلد إلى بلد كل عام، 
باعتبارها  بسرور  تستقبل  النفايات  هذه  أن  ويعتقد 
مليون طناً  ويتبقى من اجملموع 170  للعمل.  مصدراً 
أنه  يعتقد  املنزلية  والنفايات  اخلطرة  النفايات  من 
بطريقة  الوطني  املستوى  على  منها  التخلص  يتم 
اعتقادنا  في  محقون  نحن  هل  لكن،  بيئياً.  سليمة 

هذا؟

تشتكي العديد من البلدان من أنها تتلقى شحنات 
التخلص  ميكنها  ال  أو  استقبالها  على  توافق  لم 
البرازيل  من  بحثنا  ما  مالئم. وإذا  نحو  على  منها 
إلى سنغافورة، ومن بلجيكا إلى غانا، ومن كندا إلى 
روسيا، فمن األرجح أننا لن جند بلداً واحداً لم يتعرض 

حلالة اجتار غير مشروع في النفايات.

املشروع في  االجتار غير  نشرة عن 
بازل اتفاقية  إطار 

ما هو االجتار غير املشروع؟

النفايات  حركة  ينظم  دولي  اتفاق  هي  بازل  اتفاقية 
وإجراءات  احلدود،  عبر  النفايات  من  وغيرها  اخلطرة 
التخلص منها. وقد وضعت االتفاقية مجموعة من 
والتي  بها،  التقيد  ينبغي  التي  اإللزامية  اإلجراءات 
الرقابة على عمليات تصدير وعبور  إلى فرض  تهدف 
واستيراد أنواع معينة من النفايات، من بينها بعض 
كأجهزة  اليومية،  احلياة  في  املستخدمة  األصناف 
التلفاز، والكوابل املعدنية املعزولة مبواد بالستيكية، 
املنزلية،  والنفايات  الرصاصية،  احلمضية  والبطاريات 

والزيوت املستعملة املراد التخلص منها.

ويتمثل الهدف الرئيسي لالتفاقية في حماية صحة 
اإلنسان والبيئة من الضرر الناجم عن توليد النفايات 
أن  احلدود. وقبل  عبر  حركتها  ذلك  في  مبا  وإدارتها، 
من  غيرها  أو  اخلطرة  النفايات  من  شحنة  أي  تغادر 
الذي  البلد  إعالم  من  بد  ال  املصّدر،  البلد  النفايات 
سيتولى التخلص من النفايات أو أي بلدان ستعبرها 
تلك الشحنة، واحلصول على موافقتها. وال بد أيضاً 
من التحقق من وجود عقد بني اجلهة املصّدرة واجلهة 
أن  على  ينص  النفايات،  من  التخلص  ستتولى  التي 
النفايات هي طريقة  إدارة  التي ستتبع في  الطريقة 

سليمة من الناحية البيئية.

’’املوافقة  شروط  تستوفي  ال  التي  الشحنات  وتعّد 
بازل،  اتفاقية  عليها  تنص  التي  علم‘‘  عن  املسبقة 
أو التي قد يجري التخلص من محتواها من النفايات 
على نحو يخالف االتفاقية )رمي النفايات( شحنات 

غير مشروعة. ويعد االجتار غير املشروع جرمية.

املعاهدات  من  قلة  بني  من  واحدة  بازل هي  واتفاقية 
جرمية.  أنه  على  ممنوعاً  نشاطاً  تعرّف  التي  البيئية 
يعّد  املشروع  االجتار غير  أن  املتمثل في  الواقع  وليس 
على  واملعاقبة  منعها  إلى  األطراف  تسعى  جرمية 

باإلدارة  الدولي  اجملتمع  التزام  على  دليل  إال  ارتكابها 

من  وغيرها  اخلطرة  للنفايات  بيئياً  السليمة 
النفايات.
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من املتضرر من االجتار غير املشروع؟

لننظر  متفاوتة.  بدرجات  جميعاً  بنا  يضرّ  املشروع  غير  االجتار 
األجهزة  من  نفاياتهم  يجلبون  الذين  املستهلكني  حالة  في  مثالً 
املصرّح  التدوير  وإعادة  اجلمع  مرافق  إلى  الكهربائية  أو  اإللكترونية 
لها بذلك. فإذا مت حتويل هذه النفايات من سلسلة معاملة النفايات 
وإلقائها بصورة غير مشروعة، فإن ذلك سيضرّ  بطريقة مشروعة 
باملستهلكني. وسيلحق الضرر أيضاً مبن يعيشون على مقربة من 
واملياه  الهواء  تلوث  بسبب  النفايات  تلك  فيها  تلقى  التي  املواقع 
والتربة باملواد الكيميائية الناشئة عنها. أما العمال املستخدمون 
للتخلص من نفاياتنا اإللكترونية والكهربائية في شروط غير آمنة 
وغير منظّمة، ومن بينهم األطفال، فهم الفئة األكثر عرضة لآلثار 
السلبية  النتائج  فإن  النفايات.كذلك  تلك  عن  الناجمة  الضارة 
تخلف  سوف  النفايات  لتلك  السليمة  غير  املعاجلة  عن  الناجمة 

آثارها على األجيال القادمة.

اإلنسان  مقيتة على صحة  آثاراً  تخّلف  أن  اخلطرة  للنفايات  وميكن 
التعرض  أن  املعروف  سليم. فمن  نحو  على  تُعامل  لم  إذا  والبيئة 
املستمر للديوكسينات مثالً، وهي منتجات ثانوية غير مرغوبة تنتج 
في  املستخدمة  العمليات  فيها  مبا  والتصنيع،  احلرق  عمليات  عن 
تبييض لّب الورق، ميكن أن يؤدي إلى إصابات جلدية وإلى اضطراب في 
وظائف الكبد خالل األجل القصير، وقد يؤدي إلى تضرر جهاز املناعة، 

بل واإلصابة بالسرطان أيضا خالل األجل الطويل.

 وثمة مثال مروع آخر عن اآلثار احملتملة للتخلص غير السليم من 
النفايات اخلطرة، يتجلى في العمال املستخدمني لتقطيع األسالك 
استعماله.  إعادة  بغرض  الثمني  النحاس  واستخالص  الكهربائية 
ويحرق الغالف البالستيكي لألسالك بعد إزالة النحاس فيطلق إلى 
البروم.  على  احملتوية  اللهب  ومثبطات  البوليفينيل  كلوريد  البيئة 
تنفسية  بأمراض  اإلصابة  خلطر  العمال  العملية  هذه  وتعرّض 

وجلدية، وبالتهابات في العني وبالسرطان.

وكثير ما تلقى شحنات النفايات اخلطرة غير املشروعة في األنهار 
والقرى والبحار دون تفكير. وعالوة على اآلثار املضرة بصحة اإلنسان، 
فإن تلوث األرض والهواء واملياه قد يؤدي بدوره إلى إحداث أضرار بيئية 

ال ميكن إصالحها.

احلدود  عبر  نقل  أي  أن  على  بازل  اتفاقية  من   9 املادة  تنص 
لنفايات خطرة أو نفايات أخرى:

هذه  بأحكام  عمالً  املعنية  الدول  جميع  إخطار  دون  )أ(  
االتفاقية؛ أو 

)ب(  دون احلصول على موافقة الدولة املعنية عمالً بأحكام 
هذه االتفاقية؛ أو

)ج(  باحلصول على موافقة الدولة املعنية عن طريق 
التزوير، أو االدعاء الكاذب، أو الغّش من جانب املصّدر أو 

املستورد، حسب احلالة؛ أو

)د(  ال يتفق من الناحية املادية مع الوثائق؛ أو

نفايات  من  اإللقاء(  )مثل  متعمد  تخلص  عن  ينتج  )ه(  
االتفاقية  هذه  مع  يتناقض  مما  أخرى  نفايات  أو  خطرة 
غير  اجتاراً  يعتبر  الدولي،  للقانون  العامة  واملبادئ 

مشروع.

أمر  بازل  اتفاقية  عنه  تعّبر  الذي  املشترك  العاملي  الطموح  أن  يد 
املبتكرة  الطرائق  من  عدداً  يجد  من  هناك  بل  اجلميع،  يتقاسمه  ال 
تهريب الشحنات  بينها مثالً  االتفاقية، من  التقّيد بقواعد  لتفادي 
هو  الكاذبة. وكما  والبالغات  والغش،  الرشاوى،  وتقدمي  احلدود،  عبر 
احلال بالنسبة للجرائم األخرى، فإن الطمع هو العامل احملرك لالجتار 

غير املشروع في كثير من األحيان.

مبكافحة االجتار غير املشروع في كل يوم: حاالت واقعية لالجتار غير 
املشروع في هولندا

’’عندما مرّ رجال اجلمارك الهولنديون بجانب إحدى احملطات في ميناء 
من  تلفاز  أجهزة  يخرجون  األشخاص  من  عدداً  شاهدوا  أمستردام، 
علبها ليضعوها في حاوية. ويعرف رجال اجلمارك تلك احملطة بأنها 
أفريقيا. وعندما  إلى  املتجهة  احلاويات  منها  تشحن  التي  احملطة 
اقتربوا من احلاوية، شاهدوا بعض أجهزة التلفاز املكسورة وأجهزة 
أخرى دون تغليف وأجهزة غير مرتبة داخل احلاوية، فاتصلوا بهيئة 
التفتيش في وزارة البيئة الهولندية لطلب املساعدة. وتقرر أن يقوم 
جهاز اجلمارك بالتحقيق بشأن الشحنة املرسلة من أمستردام إلى 
بلد الوجهة غانا، وأن تتولى هيئة التفتيش في وزارة البيئة التحقيق 
الرجل  باستجواب  اجلمارك  رجال  التلفاز. وقام  أجهزة  مصدر  في 
شركة  من  األجهزة  اشترى  إنه  احلاوية، فقال  حتميل  عن  املسؤول 
في مدينة كامبني )هولندا(. وقامت هيئة التفتيش في وزارة البيئة 
بالتحقيق مع الشركة املذكورة، واتضح أن الشركة ابتاعت أجهزة 
التلفاز في مدينة منستر )أملانيا( وقامت بنقلها إلى أمستردام. ومت 
القبض على الشخص الذي استلم األجهزة في أمستردام بتهمة 
غانا،  إلى  أمستردام  من  النفايات  من  مشروعة  غير  شحنة  إرسال 
غير مشروعة  بتهمة جلب شحنة  كامبني  في  الشركة  ومالحقة 
الهولندية،  البيئة  إلى أمستردام‘‘. )وزارة  النفايات من منستر  من 
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ما الذي يدعونا لالهتمام باالجتار غير املشروع؟

تلك  تتلقى  أال  اخلطرة  بالنفايات  املشروع  غير  االجتار  منع  يكفل 
بطريقة  النفايات  من  التخلص  في  الراغبة  اجلهات  إال  النفايات 

سليمة بيئياً والقادرة على التخلص منها بتلك الطريقة.

صحة  حتسني  في  سيسهم  املشروع  غير  االجتار  منع  فإن  كذلك 
ظروف  في  عام  حتسن  إلى  وسيفضي  الفقراء،  السيما  اإلنسان، 
معيشة الشرائح الضعيفة، وسيحمي البيئة التي نعيش فيها من 
مزيد من الدمار بسبب عمليات التخلص غير املنظم من النفايات 

اخلطرة وغيرها من النفايات.

غير  لالجتار  السلبية  النتائج  من  الوقاية  فإن  ذلك  على  وعالوة 
املشروع ستساعد البلدان على النمو دون إحلاق ضرر كبير بالبيئة، 
في  توفرها  التي  وباملوارد  بالبيئة  التمتع  مواصلة  بذلك  متيحة 
األجل الطويل. وسنخطو بذلك خطوة إضافية نحو حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية، السيما األهداف املتعلقة باحلد من الفقر واحلد من 
وفيات األطفال وحتسني صحة األمهات وكفالة االستدامة البيئية.

ما هي اخلطوات املتخذة بهذا الشأن؟

النفايات  من  وغيرها  اخلطرة  بالنفايات  املشروع  غير  االجتار  يعد 
موضوعاً معقداً، مثله في ذلك مثل العديد من األنشطة اإلجرامية. 
وتبذل اجلهود حاليا لتعزيز إجراءات منع االجتار غير املشروع بالنفايات 
اخلطرة وغيرها من النفايات، وكشفه، واحلد منه، ومعاقبته، بيد أن 

ثمة حاجة للمزيد منها. وميكن حتقيق ذلك على عدة جبهات:

على الصعيد الوطني:

اعتماد إطار قانوني مناسب يتم من خالله تنفيذ اتفاقية بازل،   •
ويتضمن تدابير ملنع االجتار غير املشروع ومعاقبته، كما يوضح 
اإلجراءات التي تعمل مبوجبها الكيانات املضطلعة بالتصدي 

لالجتار غير املشروع، وحقوق كل من هذه الكيانات وواجباتها؛

املتعلقة  باألحكام  املعنيني  الشأن  أصحاب  جميع  توعية   •
باالجتار غير املشروع الواردة في اتفاقية بازل واإلطار القانوني 
وصنع  القوانني  سّن  عن  املسؤولون  ذلك:  ويشمل  الوطني، 
البيئة،  عن  املسؤولة  السلطات  القضائي،  اجلهاز  القرارات، 
كيانات إنفاذ القانون، سلطات املوانئ، قطاع الشحن، اجلهات 
من  التخلص  مجال  في  العاملة  اجلهات  للنفايات،  املولدة 

النفايات؛

النفايات  من  للتخلص  املناسبة  املرافق  توافر  من  التحقق   •
اخلطرة وغيرها من النفايات بطريقة سليمة بيئياً داخل البلد 

إذا أمكن؛
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وسلطات  )اجلمارك  اإلنفاذ  عن  املسؤولني  املوظفني  تدريب   •
وبناء  والشرطة(  البيئة  ووكاالت  السواحل  وخفر  املوانئ 
قدراتهم لكي يتمكنوا من منع االجتار غير املشروع والكشف 

عنه والتعرّف عليه والتعامل معه؛

التركيز على الصادرات والواردات بالقدر نفسه، وتوفير احلوافز   •
للكيانات املسؤولة عن اإلنفاذ على نحو ميكنها من منع االجتار 
النفايات ومعاجلة  بالنفايات اخلطرة وغيرها من  غير املشروع 

القضايا في هذا اجملال؛

التنفيذ  عن  املسؤولة  الكيانات  بني  التعاون  عالقات  حتسني   •
واالمتثال واإلنفاذ على املستوى الوطني، السيما التعاون بني 

السلطات املعنية باتفاقية بازل وسلطات اإلنفاذ؛

املشروع ومالحقة مرتكبيها  االجتار غير  التحقيق في قضايا   •
ومعاقبتهم.

على الصعيد اإلقليمي:

كل  بلدان  بني  التعاون  وتعزيز  للمعلومات  الفعال  التبادل   •
منطقة، السيما البلدان ذات احلدود واملعابر املائية املشتركة، 
وغير  احملتملة  بالتحركات  البلدان  جميع  إعالم  يكفل  مبا 
بني  التنقل  محاوالت  من  بالتالي  واحلد  للنفايات  املشروعة 

املوانئ؛

تبادل أفضل املمارسات داخل املنطقة مبا يساعد على حتسني   •
قدرة البلدان على التعامل مع هذه املشكلة.

على الصعيد الدولي:

فهم ومعاجلة العوامل االجتماعية واالقتصادية احملركة لهذه   •
واجلانب  بالطلب  املتعلق  اجلانب   - أفضل  نحو  على  الظاهرة 
نفاذ  تيسر  التي  واألسباب  السواء،  على  بالعرض  املتعلق 
األنشطة غير املشروعة إلى سلسلة النفايات العاملية وكيف 

يتم ذلك ومتى؛

اقتصاداتها  متر  التي  والبلدان  النامية  البلدان  قدرات  بناء   •
مبرحلة انتقال على إدارة النفايات اخلطرة وغيرها من النفايات 

بصورة سليمة بيئياً؛

التي  والبلدان  النامية  البلدان  وبخاصة  البلدان،  قدرات  بناء   •
املشروع  غير  االجتار  منع  على  انتقال،  مبرحلة  اقتصاداتها  متر 
والتعامل معه. وميكن حتقيق ذلك من خالل وضع أدوات ومواد 
إعالمية، ومن خالل توفير التدريب عبر قنوات عدة، من بينها 
أمانة  التي تقوم بها  مثال مبادرة اجلمارك اخلضراء، واملشاريع 

اتفاقية بازل واملراكز التابعة لالتفاقية؛

تعزيز التعاون بني املنظمات والشبكات الناشطة في ميدان   •
االجتار غير املشروع؛

توضيح اإلجراءات املطبقة وحتسني التعاون بني األطراف املعنية   •
بقضية محددة من قضايا االجتار غير املشروع. فعلى سبيل 
غير مشروعة،  املصّدرة شحنة  اجلهة  تسترد  أن  وبعد  املثال، 
ميكن للبلدان املعنية أن تقوم معاً مبراقبة الشحنة والتحقق 
متّ  قد  التخلص منها  أن  ومن  املصّدرة  اجلهة  إلى  من عودتها 

على نحو ميتثل التفاقية بازل؛

التوعية مبا لالجتار غير املشروع من تبعات على صحة اإلنسان   •
والبيئة.


