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مشكمة النفايات الخطرة ومعالجتيا في ضوء التشريع المصري "دراسة مقارنة"
إعداد الدكتورة :رانا مصباح عبد المحسن عبد الرازق.
الممخص:

تيدؼ الورقة البحثية إلي تسميط الضوء عمي الخطر المحدؽ بكوكب األرض مف جػراء وجػود

النفايػػات الخطػرة عمػػي سػػطحو و ػػي باطنػػو وعمػػي كػػؿ بمنػػة مػػف بماعػػو ،وكيفيػػة منالجتيػػا لمػػتخمص
منيػػا بطػػرؽ سػػميمة بي يػاً ،لضػػماف اسػػتمرار الحيػػاة عمػػي كوكػػب األرض وتنػػرؼ النفايػػات الخطػرة
بأنيػػا النفايػػات الناتجػػة مػػف الننػػاطات اقنسػػانية اخقتيػػادية والخدميػػة ،التػػي تحمػػؿ إحػدى يػػفات

ػاء عميػو يػدخؿ
الخطورة كالمابمية لالنفجار ،والمابمية لالنػتناؿ بػتاتيا أو بوجػود عامػؿ مسػاعد وبن ً
ي مفيوـ النفايات الخطػرة ػي ىػتا البحػث النفايػات اليػناعية وال راعيػة والطبيػة والنوويػة وريرىػا
مف النفايات مادامت توا رت ييا إحدى يفات الخطورة

النفايات الخطرة إما أف تكوف

سامة بحيث تتسبب ي المضاء عمي اقنسػاف واألحيػاء ػو اًر ،أو أف تكػوف تات مخػاطر يػحية
وبي ية ،بحيث خ تؤدي إلي ىالؾ مف يتنرض ليا مبانرة ،بػؿ يسػتقرؽ األمػر بنػض الوقػت حتػ

تبدأ آثارىا ي التدمير والمتؿ واحداث المرض وحاخت النج واقعاقة والتسمـ
ولمد أثارت قضية النفايات الخطرة اىتماـ دوؿ النالـ التي طالما سنت خمتالؾ منايير المػوة

اخقتيادية ،مف خالؿ تطوير يناعاتيا؛ األمر التي سبب إيابة بي ة منظـ ىته الدوؿ بأضرار

جمة خ حير ليا وخ عدد ولـ تمؼ خطورة ىته األضرار البي ية عنػد حػدود الدولػة الواحػدة وانمػا

امتدت إلي الدوؿ المجاورة والبنيدة عمي حد سواء وبات مف الضروري بؿ مف الممػ البحػث عػف

حمػػوؿ لمنالجػػة األخط ػػار الناتجػػة عػػف النفاي ػػات الخط ػرة م ػػف أجػػؿ الحفػػاظ عم ػػي البي ػػة وحمايتي ػػا
والد اع عنيا ضد أي مظير مف مظاىر تمويثيا
وق ػػد أن ػػتمؿ البح ػػث عم ػػي ثالث ػػة مباح ػػث ،استنرضػ ػنا يي ػػا ماىي ػػة النفاي ػػات الخطػ ػرة ،وموق ػػؼ
التنػ ػريل المي ػػري من ػػو ،وبجان ػػب تل ػػؾ توض ػػي لموق ػػؼ التنػ ػرينات الممارن ػػة واختفاقي ػػات الدولي ػػة
واققميمية تات اليمة بنأف نمؿ النفايات عبر الحدود والتخمص منيا بطرؽ سميمة بي ياً

الكممات المفتاحية :النفايات الخطرة ،تموث البي ة ،با ؿ ،باماكو ،المنالجة
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تنتبر منكمة النفايات الخطرة أىـ المناكؿ البي ة المنايرة التي تواجػو دوؿ النػالـ ،وخايػةً

الػػدوؿ الناميػػة ،كػػأىـ ميػػدر مػػف ميػػادر التمػػوث ،وتلػػؾ ألف النفايػػات تسػػاىـ بنػػكؿ مبانػػر ػػي
تمػػوث البي ػػة ومػػا لػػتلؾ مػػف تػػأثير عمػػي الننيػػر البنػػري ،وكػػتا كػػؿ مكونػػات الطبينػػة،

عمػػي

اعتبار أف البي ة ىي المحيط المادي التي ينيش يو اقنساف بما ينمؿ مف مػاء وىػواء ،و ضػاء،

وتربة ،وكا نات حية ،ومننأت نيدىا قنباع حاجاتو
وتنػػرؼ النفايػػات بيػػفة عامػػة بأنيػػا م ػواد مممػػاة أو ميممػػة خ يمكػػف اخسػػتفادة منيػػا بيػػورة

مبان ػرة والنفايػػات الخط ػرة نػػوع مػػف النفايػػات متنػػددة الميػػادر ،حيػػث تمثػػؿ مػػا تبمػػي مػػف الم ػواد

األولي ػػة المس ػػتخدمة ػػي الي ػػناعات المختمف ػػة الت ػػي تنتم ػػد عم ػػي الطاق ػػة التري ػػة النووي ػػة والمػ ػواد
الكيميا ي ػ ػة ،مثػ ػػاؿ تلػ ػػؾ :اليػ ػػناعات التريػ ػػة والكيميا يػ ػػة ،يػ ػػناعة األدويػ ػػة ،يػ ػػناعة البويػ ػػات،
يػناعات اخسػػمنت واألسػػمدة ،يػػناعة األخنػػاب ،يػناعات البتػػروؿ والقػػا الطبينػي ،يػػناعات

النس ػػي

وى ػػي متن ػػددة األن ػػكاؿ ،وتحم ػػؿ ػػي خيا ي ػػيا الكيميا ي ػػة والنض ػػوية خط ػػورة بالق ػػة،

وتسػػبب تبنػاً لكمياتيػػا وتركي اتيػػا وخوايػػيا ،أضػ ار اًر بالقػػة باليػػحة النامػػة والبي ػػة ،إتا تػػـ التنامػػؿ

منيػا عنػػد نمميػػا أو تخ ينيػػا أو منالجتيػػا أو الػػتخمص منيػػا بطػػرؽ ريػػر سػػميمة كمػػا أنيػػا متنػػددة
اآلثار ،منيا السػامة ،ونػديدة التفاعػؿ ،وقابمػة اخنػتناؿ أو اخنفجػار ،وقابمػة التإلكػؿ ،واقنػناعية،
ضػالً عػػف أف ليػػا المػػدرة عمػػي البمػػاء طػػويالً ،وتحتػػاج إلػػي طػػرؽ خايػػة لتػػداوليا والػػتخمص منيػػا

لتجنب مخاطرىا عمي اليحة النامة والبي ة

ولم ػػد دع ػػت األم ػػـ المتح ػػدة إل ػػي تنظ ػػيـ أوؿ م ػػؤتمر دول ػػي ع ػػف البي ػػة ،بس ػػبب ت ػػدىور البي ػػة

النالمية ،عرؼ بمؤتمر البي ة البنرية عمد بالنايمة السويدية استكيولـ عاـ 2971ـ ،مسػتيد اً
تحميػػؽ مبػػادئ منػػتركة قرنػػاد نػػنوب النػػالـ إلػػي حفػػظ البي ػػة البن ػرية وتنميتيػػا ،وبحػػث السػػبؿ
لتنػ ػػجيل الحكومػ ػػات والمنظمػ ػػات الدوليػ ػػة لمميػ ػػاـ بمػ ػػا يجػ ػػب لحمايػ ػػة البي ػ ػة وتحسػ ػػينيا ،والتنميػ ػػة

المستدامة وقد يدر عف ىتا المؤتمر ي ختاـ أعمالو إعالناً عف البي ة اقنسانية متضمناً أوؿ
وثيمػػة دوليػػة بمبػػادئ النالقػػات بػػيف الػػدوؿ ػػي نػػأف البي ػػة ،وكيفيػػة التنامػػؿ منيػػا ،والمسػ ولية عمػػا

يييبيا مػف أضػرار ،باقضػا ة إلػي خطػة النمػؿ الػدولي التػي تتكػوف مػف  )209تويػية و )16

مبػػدأ ،وكػػاف مػػف بػػيف الموضػػوعات التػػي تناوليػػا ،اقدارة السػػميمة بي يػاً لمنفايػػات الخطػرة؛ مػػف أجػػؿ

ضػػماف عػػدـ وقػػوع أضػرار جسػػيمة بػػالنظـ البي ػػة لػػتلؾ خبػػد مػػف وضػػل نظػػاـ نػػامؿ لحمايػػة البي ػػة
والمحا ظػػة عمييػػا مػػف خػػالؿ وضػػل خطػػة عاجمػػة لنػػالج المنػػاكؿ البي ػػة تسػػتيدؼ حمايتيػػا مػػف

التموث والمحا ظة عمي الموارد الطبينية والبنرية وتحميؽ التنمية المستدامة
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وقػػد جػػرـ ق ػػانوف حماي ػة البي ػػة الميػػري رقػػـ  4لس ػػنة  ،2994نمػػؿ وت ػػداوؿ الم ػواد والنفاي ػػات

الخط ػرة والػػتخمص منيػػا بقيػػر تػػرخيص مػػف السػػمطة المختيػػة ،كمػػا جػػرـ أيض ػاً انتيػػاؾ الحظػػر

المطمؽ المفروض عمي استيراد النفايات الخطرة األجنبية إلي جميورية مير النربية
*موضوع البحث:

نػػيد النػػالـ خػػالؿ النمػػود األخي ػرة ثػػورة يػػناعية كبػػري ،وخيوي ػاً ػػي مجػػاؿ إنتػػاج الم ػواد

الكيما ية والنضوية ،وكاف مف الطبيني أف يػ داد حجػـ النفايػات والمػواد الخطػرة الناجمػة عػف ىػته
الثورة اليناعية ،وتند منكمة التموث بالنفايات الخطرة إحدى المنكالت الكبيػرة التػي تتنػرض ليػا

البي ػػة مػػف حولنػػا ،وتت ايػػد ىػػته المنػػكمة يوم ػاً بنػػد يػػوـ نتيجػػة لم يػػادة ػي إنتػػاج ىػػته الم ػواد والتمػػدـ

النممي والتكنولوجي ي دوؿ النالـ ،وتنتبر مير مف أوا ؿ الدوؿ النربية واأل ريمية التي وضنت

قيوداً قانونية بممتضي تنريناتيا الوطنية عمي نمؿ المواد والنفايات الخطرة عبر الحدود ،مف أجؿ
حمايػػة الي ػػحة البنػ ػرية والبي ػػة ع ػػف التم ػػوث الناجم ػػة عػػف النفاي ػػات الخطػػرة وىػػو م ػػا د نن ػػا إلػ ػ

الخػػوض ػػي د ارسػػة منػػكمة النفايػػات الخط ػرة ومنالجتيػػا كد ارسػػة ممارنػػة ،لبيػػاف ماىيػػة النفايػػات

الخط ػ ػرة ،وبيػ ػػاف موقػ ػػؼ التن ػ ػريل الميػ ػػري منػ ػػو ،وممارن ػ ػةً تلػ ػػؾ مػ ػػل موق ػػؼ التن ػ ػرينات الممارنػ ػػة
واختفاقيػات الدوليػة واققميميػة تات اليػمة بنػأف نمػػؿ النفايػات عبػر الحػدود والػتخمص منيػا بطػػرؽ

سميمة بي ياً

*سبب اختيار موضوع البحث وأىميتو:
يرجل اختيار الموضوع محؿ البحػث لتناولػو بالد ارسػة والتحميػؿ ،اخىتمػاـ بمضػايا البي ػة خايػةً

منكمة النفايات الخطرة التي تكتسب اىتماـ كبير عمػي المسػتوي الػدولي واققميمػي ،لمخطػورة التػي
تتسـ بيا المكونات التي تحتوييا النفايات الخطرة ،واألضرار البي ية الناجمة عف التموث بيا ونمميا

عبػػر الحػػدود إلػػي الػػدوؿ الناميػػة التػػي تفتمػػر إلػػي المػػدرة التكنولوجيػػة عمػػي إدارتيػػا ،والحاجػػة إلػػي
تنػػجيل نمػػؿ التكنولوجيػػا مػػف أجػػؿ اقدارة السػػميمة ليػػته النفايػػات ،والحاجػػة الممحػػة والضػػرورية إلػػي

التحكـ اليارـ ييا ،مف أجؿ السيطرة عمييا مف خالؿ إدارتيا بطرؽ سميمة بي ياً سواء ي مجػاؿ
التمميؿ مف توليدىا أو تخ ينيػا أو منالجتيػا أو الػتخمص منيػا بطػرؽ أمنػة ،مػف أجػؿ حمايػة البي ػة

الن ػػاجـ ع ػػف تم ػػؾ النفاي ػػات الخطػ ػرة ،والمحا ظ ػػة عم ػػي ي ػػحة اقنس ػػاف وس ػػالمتو والمحا ظ ػػة عم ػػي

الموارد الطبينية وتحميؽ التنمية المستدامة
*مشكمة البحث:

تتمثػػؿ منػػكمة البحػػث ػػي التسػػاؤؿ الر يسػػي اآلتػػي ،مػػدي ت ايػػد حجػػـ النفايػػات الخطػرة ،وآثارىػػا

عمي البي ة والتنمية ،ويتفرع عف ىتا التساؤؿ الر يسي التساؤخت الفرعية التالية:
 -2ماىية النفايات الخطرة وتينيفيا وميادرىا األساسية ؟
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 -1ما األضرار الناجمة عف التموث البي ي بالنفايات الخطرة ؟

 -3ما موقؼ التنريل الميري مف حماية البي ة مف النفايات الخطرة ؟
 -4ما جيود المنظمات واختفاقيات الدولية واققميمية مف حماية البي ة مف النفايات الخطرة ؟
 -5كيفية المنالجة وطرؽ التخمص النيا ي مف النفايات الخطرة ؟
*منيج البحث:

ت ػػـ اعتم ػػاد الم ػػني النمم ػػي الم ػػا ـ عم ػػي التحمي ػػؿ لمني ػػوص المانوني ػػة تات الي ػػمة ،والم ػػني

المم ػػارف ال ػػتي يي ػػدؼ إل ػػي إبػ ػ ار اخخ ػػتالؼ ب ػػيف الواق ػػل النمم ػػي وم ػػا تض ػػمنتو اختفاقي ػػات الدولي ػػة

واققميمي ػػة والتنػ ػرينات الوطني ػػة تات الي ػػمة بموض ػػوع البح ػػث ،ول ػػتلؾ ج ػػاءت د ارس ػػة تحميمي ػػة

وممارنػػة ،بيػػدؼ الويػػوؿ إلػ أوجػػو الميػػور وابػػداء الممترحػػات والتويػػيات التػػي يجػػب أف

يكوف عمييا ،والتي مف نأنيا حماية البي ة مف النفايات الخطػرة ،لتحميػؽ اقدارة السػميمة بي يػاً
لمنفايات الخطرة مف حيث اقنتاج والتخ يف والمنالجػة والتػدوير والػتخمص النيػا ي منيػا ،مػف أجػؿ
المحا ظة عمي يػحة اقنسػاف وسػالمتو ويػحة البي ػة والمحا ظػة عمػي المػوارد الطبينيػة وتحميػؽ

التنمية المستدامة
*أىداف البحث:

يتمثػػؿ اليػػدؼ الر يسػػي لمبحػػث ػػي منػػكمة تمػػوث البي ػػة بالنفايػػات الخطػرة ،والتػػي تيػػدد وجػػود
اقنساف تاتو وسا ر الكا نات الحية األخرى ،نظ اًر لتضاعؼ اقنتاج النالمي مف النفايات الخطرة،
وت ايد مندخت نمميا عبر الحدود مف الدوؿ المتمدمة إلي الدوؿ النامية التي خ تممؾ المػدرة التمنيػة

والم ار ػػؽ الال م ػػة لم ػػتخمص م ػػف النفاي ػػات الخطػ ػرة بطريم ػػة س ػػميمة بي يػ ػاً وين ػػت ع ػػف تل ػػؾ حػ ػوادث
وكوارث لمبي ة تحتاج إلي منالجة قانونية ،والتنرؼ عمي موقػؼ التنػريل الميػري منيػا ،والتنػرؼ

عمػػي جيػػود المنظمػػات واختفاقيػػات الدوليػػة واققميميػػة تات اليػػمة ،مػػف أجػػؿ حمايػػة البي ػػة مػػف
التموث الناجـ عف النفايات الخطرة ،ومنالجتيا والتخمص منيا نيا يػاً بطػرؽ أمنػة بي يػاً ،وتلػؾ مػف
أجػػؿ المحا ظػػة عمػػي المػوارد الطبينيػػة وتحميػػؽ التنميػػة المسػػتدامة وتلػػؾ بيػػدؼ محاولػػة الويػػوؿ
إلي وضل خطة استراتيجية سميمة تكفؿ حماية وييانة البي ة مف األضرار التي تمحؽ بيا نتيجة
توليد نمؿ النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود

*خطة البحث:

تنمسـ خطة البحث إلي ثالثة مباحث وتلؾ عمي النحو اآلتي:

المبحث األول :ماىية النفايات الخطرة

المبحث الثاني :النفايات الخطرة ي التنريل الميري

المبحث الثالث :طرؽ منالجة النفايات الخطرة والتخمص منيا
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المبحث األول
ماىية النفايات الخطرة
تن ػػد النفاي ػػات الخطػ ػرة م ػػف أى ػػـ مي ػػادر تم ػػوث البي ػػة ،وج ػػاءت ى ػػته النفاي ػػات نتيج ػػة لمث ػػورة

اليػ ػػناعية والمنا سػ ػػة بػ ػػيف الػ ػػدوؿ الكبػ ػػرى ػ ػػي اقنتػ ػػاج اليػ ػػناعي والتطػ ػػور اليا ػ ػػؿ ػ ػػي التمػ ػػدـ
التكنولػوجي؛ ممػا أدي لوجػود كميػػات ىا مػة مػف النفايػػات لػدي تمػؾ الػدوؿ ،والتػػي ليػا تػأثير خطيػػر
عمػػي البي ػػة ،وييػػنب الػػتخمص منيػػا بطػػرؽ أمنػػة بي يػاً لػػتلؾ سػػنتناوؿ يمػػا يمػػي تنريػػؼ النفايػػات
الخطرة ،وبياف تينيفيا وميادرىا؛ لتحديد ماىيتيا

المطمب األول

تعريف النفايات الخطرة
اختمفػػت التنػرينات الوطنيػػة واختفاقيػػات الدوليػػة ػػي وضػػل تنريػػؼ جػػامل ومػػانل ينػػمؿ جميػػل

أنواع النفايػات عمػي سػبيؿ الحيػر أمػر ييػنب تحميمػو؛ بػؿ تناولػت منػكمة النفايػات الخطػرة بػأف
تضػػل ليػػا تنريف ػاً عام ػاً أو أنيػػا تحػػدد خوايػػيا وتكتفػػي بتنػػداد ألنواعيػػا عمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ ولػػي

الحير وتـ تنريؼ النفايات الخطرة مف قبؿ وكالة حماية البي ة األمريكية ) :(EPAبأنيا عبػارة

عف نفاية أو خميط مف عدة نفايات تنكؿ خطػ اًر ،عمػ يػحة اقنسػاف أو الكا نػات الحيػة األخػرى
سواء عم المدى المريب أو البنيد ،كونيػا؛ ريػر قابمػة لمتحمػؿ وتػدوـ ػي الطبينػة،

أو أنيػا قػد

تسبب آثا اًر تراكمية ضارة وىناؾ تنريؼ آخر لمنفايات الخطرة مف قبػؿ الحكومػة البريطانيػة عمػي

أنيا :أف النفايات الخطرة عبارة عف مواد سػامة أو ضػارة باليػحة النامػة

أو أنيػا مػواد مموثػة

تػػؤدي إل ػ إحػػداث أض ػرار بالبي ػػة ممػػا ينػػكؿ خط ػ اًر عم ػ يػػحة اقنسػػاف والكا نػػات الحيػػة نتيجػػة

تموث عناير البي ة بيته المواد وخايةً ميادر المياه الجو ية

)2

و ي جانػب الفمػو،عرؼ الػبنض )1النفايػة بأنيػا :أي مػادة لػـ ينػد ليػا قيمػة ػي اخسػتنماؿ،
أما إتا أمكف إعادة استخداـ أحد أج ا يا أو مركباتيػا مػرة أخػري ػال يمكػف أف يطمػؽ عمييػا نفايػة؛

)3
بينما عر يػا الػبنض اآلخػر بأنيػا مػواد أو أنػياء يػتـ الػتخمص منيػا أو يمػ ـ الػتخمص منيػا طبمػاً

ألحكاـ المانوف الوطني

(ٝ -)1ك ٢إؽار اُوراراخ اُظااررج ناٖ أُ٘أااخ اُي٤ُٝاح :ذعرثار ٓ٘أاح ؼٔا٣اح اُث ٤اح ايٓر٤ٌ٣اح ٓاٖ أُ٘أااخ
اُي٤ُٝح اُر ٢اٛرٔد تٔشٌِح اُ٘لا٣اخ اُخطرج ٗٝوِٜا نثر اُؽيٝر ،ؼ٤س نركد ُلع "اُ٘لا٣ح" ك ٢هرار طارر نٜ٘اا.
 ٖٓٝهثَ اُؽٌٓٞح اُثر٣طاٗ٤ح ؼ٤س نركرٜا ك ٢هرار طارر نٜ٘ا.
( -)2ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب نثي اُعٞار ،اُ٘لا٣اخ اُخطرج ،اُيار اُعرت٤ح ُِ٘شر ٝاُرٞز٣ع ،1332 ،ص .21
( -)3رٓ .ظطلًٔ ٢اٍ ؽِثح ،اٗوار ًًٞث٘ا " اُرؽاي٣اخ ٝآ٥ااٍ"ٓ ،رًاس رراضااخ اُٞؼايج اُعرت٤اح ،ترٗاآط ايٓاْ
أُرؽاايج ُِث ٤ااح ،ت٤اارٝخُ -ث٘ااإ ، ّ1332 ،ص 131؛ ر .طاااُػ ٓؽٔااي تااير اُااي ،ٖ٣أُط ا ٤ُٞح نااٖ ٗوااَ اُ٘لا٣اااخ
اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞاُي ،٢ُٝؽثوا ً يؼٌاّ اذلاه٤ح تازٍ تشإٔ ٗوَ اُ٘لا٣اخ ،رار اُٜ٘ؼح اُعرت٤ح ،ّ2004 ،ص .5
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)2

ماىيػة النفايػات الخطػرة ػي المػادة

 )29/2بأنيػ ػػا :مخمف ػ ػػات األنن ػ ػػطة النممي ػ ػػات المختمفػ ػػة أو رمادى ػ ػػا المحتفظ ػ ػػة بخػ ػ ػواص المػ ػ ػواد

الخطرة )1التي لي

ليا استخدامات تالية أيمية أو بديمة مثؿ النفايات الناتجة عف تينيل أي مف

المستحضرات الييدلية واألدوية أو المتيبات النضوية أو األحبار األيباغ والدىانات

)3

و ػػي إطػػار التن ػرينات الوطنيػػة النربيػػة الممارنػػة ،ػػال يوجػػد تن ػريل وطنػػي يتفػػؽ مػػل آخػػر ػػي
تحديد ماىية لفظ النفاية ،بػؿ قػد تختمػؼ التنػرينات الوطنيػة ػي تات البمػد مػل بنضػيا ػي تحديػد
ماىيػػة لفػػظ النفايػػة ومػػف أمثمػػة التنػرينات الوطنيػػة النربيػػة التػػي انػػتممت عمػػي تحديػػد ماىيػػة لفػػظ

النفايػػة ،المػػانوف اقمػػاراتي رقػػـ  14لسػػنة 2999ـ والمنػػدؿ بالمػػانوف رقػػـ  10لسػػنة 1006ـ بنػػأف
حماية البي ية وتنميتيا؛ حيث عرؼ النفايات ػي المػادة األولػي منػو بأنيػا :جميػل أنػواع المخمفػات
أو الفضػالت الخطػرة بمػا ييػػا النفايػات النوويػة والتػي يجػػري الػتخمص منيػا أو المطمػوب الػػتخمص

منيا بناء عمي أحكاـ المانوف

)4

و ي المممكة النربيػة السػنودية مػد عػرؼ قواعػد واجػراءات الػتحكـ ػي النفايػات الخطػرة لنػاـ

2413ى ػ ػ ،حي ػػث عر تي ػػا الم ػػادة  )59/2النفاي ػػات الخطػ ػرة عم ػػي أني ػػا :ى ػػي مخمف ػػات األنن ػػطة
والنمميات المختمفة التي تنتبر خط اًر عمي البي ة واليحة والسالمة النامة

)5

ومف أمثمة التنرينات الوطنية األجنبية :تنرينات المممكة المتحػدة؛ حيػث عػرؼ قػانوف الػتحكـ

ي التموث لناـ 2974ـ النفاية بأنيا :أ) أي مادة تتألؼ مف ضالت مػادة ،أو منبثمػة منيػا ،أو
أي ض ػػالت أخ ػػرى ري ػػر مطموب ػػة نانػ ػ ة ع ػػف منالجتي ػػا ب) أي م ػػادة أو س ػػمنة يك ػػوف مطموبػ ػاً
التخمص منيا عند كسرىا ،أو تمفيا ،أو تمويثيا ،أو سادىا  ،بينما عر يا قانوف حماية البي ػة لنػاـ

2990ـ والمنػػدؿ عػػاـ 2995ـ بأني ػا :أي مػػادة أو نػػي مػػف الف ػػات المدرجػػة ػػي الما مػػة الثانيػػة
ب) مف ىتا المانوف يتخم أو ينوي أو مطموب أف يتخم عنيا مالكيا

)6

(٘ٓ -)1شٞر ك ٢اُعر٣يج اُرضٔ٤ح أُظر٣ح تاُعير رهْ  5اُظارر ترار٣خ .ّ1334 /2/3
(ٗ -)2ظد اُلورج اُصآ٘ح نشر ٓاٖ أُاارج ايُٝا ٢نِا ٢إٔ أُاٞار اُخطارج ٛا " :٢أُاٞار ااخ اُخاٞاص اُخطارج
اُراا ٢ذؼاار تظااؽح اأٗطااإ أ ٝذااًشر ذااأش٤راً ػاااراً نِاا ٢اُث ٤ااح ٓصااَ أُااٞار أُعي٣ااح أ ٝاُطااآح أ ٝاُواتِااح ُ ٗلعااار
أ ٝاالشرعاٍ أ ٝااخ اأشعاناخ أًُ٘٣ح.
( -)3راظع ٗض اُلورج اُراضعح نشر ٖٓ أُارج اي ٖٓ ٢ُٝهاٗ ٕٞؼٔا٣ح اُث ٤ح أُظر ١رهْ ُ 4ط٘ح .ّ1334
( -)4راظع ٗض أُارج اي ٖٓ ٢ُٝاُواٗ ٕٞاالذؽار ١رهْ ُ 24ط٘ح  ّ1333ك ٢شإٔ ؼٔا٣ح اُث ٤ح ٝذ٘ٔ٤رٜا ٝأُعيٍ
تاُواٗ ٕٞاالذؽار ١رهْ ُ 20ط٘ح .ّ2006
( -)5راظع ٗض اُلورج  ٖٓ 53أُارج اي ٖٓ ٢ُٝأُرض ّٞأٌُِ ٢اُظارر تارهْ ُ 34طا٘ح ٛ1423ا ٣ٝشأَ نِا٢
ٓ 24اارجٞ٣ٝ .ظاي الةؽاح ذ٘ل٣ ٤اح ذشارَٔ نِآ 22 ٢اارج .كؼا ً ناٖ اُاي كٜ٘ااى  ٓ 6ؼان٣ .رعِان أُِؽان اُراتعااح
توٞاني ٝإظراءاخ اُرؽٌْ ك ٢اُ٘لا٣اخ اُخطرج.
( -)6ر .خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظر ،١رار اُٜ٘ؼح اُعرت٤ح،ّ2002 ،
ص ُِٔ .31س٣ي أٗار أ٣ؼاً:
-Jones,D.G.:"Environmenta law and policy Relating to the Protection of the
Environment" , London,1991,p.267.
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وعػػرؼ المنػػرع األلمػػاني النفايػػات الخط ػرة ػػي المػػانوف اليػػادر ػػي أرسػػط

عػػاـ 2986ـ،

الخاص بالتخمص مف النفايات بأنيا :ىػي التػي تكػوف حسػب تركيبيػا وكميتيػا ليػا طبينػة خايػة
ومضػ ػرة بالي ػػحة واليػ ػواء والمي ػػاه وقابم ػػة لالن ػػتناؿ أو اخحتػػراؽ أو اخنفج ػػار ومس ػػببة ل مػ ػراض

النفايػػات و مػاً ليػػته المػػادة قػػد تكػػوف نفايػػات يػػناعية أو راعيػػة وطبمػاً لنوعيػػا قػػد تنػػمؿ النفايػػات

اليػػمبة وال يػػوت المسػػتنممة ،والسػػيارات الخػػردة ،وتتمي ػ حسػػب تركبييػػا بنفايػػات مندنيػػة ونفايػػات

عضػػوية وألف ألمانيػػا عضػػو ػػي اختحػػاد األوربػػي مثػػؿ بريطانيػػا مػػد اسػػتبندت النفايػػات التريػػة مػػف
المانوف المتكور حيث يجب أف يخضل لنظاـ قانوني خاص ،وتلؾ و ماً لتوجييات األوربية

)2

وعرؼ المانوف اقيطالي النفاية ي المادة الثانية مف المػانوف رقػـ  475اليػادر ػي  9نػو مبر

عػاـ 2988ـ الخػػاص بػالتخمص مػػف النفايػات اليػػناعية عبػر الحػػدود ،بأنيػا :أي مػػادة أو نػ
ينت عف األننطة اقنسانية ،أو الحوادث الطبينية ،ومطموب التخمص منيا

)1

و ي إطار الم اررات اليادرة عف المنظمات الدولية ،تنتبر منظمة التنػاوف والتنميػة اخقتيػادية

 (OECD))3مػ ػف أول ػػي المنظم ػػات الدولي ػػة الت ػػي اىتم ػػت بمن ػػكمة النفاي ػػات الخطػ ػرة ونممي ػػا عب ػػر

الحػػدود ،حيػػث عر ػػت لفػػظ النفايػػة ػػي أكثػػر مػػف ق ػرار يػػادر عنيػػا؛ حيػػث عر تيػػا ػػي الم ػرار
اليادر عنيا ي 2984/1/2ـ ،بنأف نمؿ النفايات الخطرة عبر الحدود بأنيػا :كػؿ مػادة تنتبػر
نفايػة أو تنػػرؼ قانونػاً عمػػي أنيػػا نفايػة ػػي البمػػد الػػتي توجػػو يػو أو توجػػو مػػف خاللػػو

أو عبػره ؛

ولكف ي المرار عنيا ي 2988 /5 / 17ـ ،قد نحػت منحػي آخػر ػي تحديػدىا لماىيػة النفايػة ،

حيػػث عر تيػػا بأنيػػا :م ػواد ريػػر منػػنة ينػػوي الػػتخمص منيػػا ل سػػباب ال ػواردة ػػي الما مػػة األولػػي
وبتلؾ تـ استبناد المواد المننة مف نطاؽ المواد المطموب الػتخمص منيػا

اختحػػاد اخقتيػػادي األوربػػي

)4

وينػرؼ مجمػ

) (EECػػي المػػادة األولػػي مػػف التوجيػػو رقػػـ  329 /78واليػػادر

ي 2978 /3/ 10ـ والخاص بالنفايات الخطرة والسامة ،يميد بميطم

النفايػة بأنػو مػادة أو

ن ػ يثبػػت نيػػة التخمػػي عنػػو مػػف قبػػؿ يػػاحبو كمػػا حػػددت الفم ػرة األولػػي مػػف المػػادة الثانيػػة مػػف

الال حة اليادرة عف اختحػاد األوربػي ػي 2993 /1/2ـ مػا يميػد بمفػظ النفايػة بأنيػا :تننػ أي
مػػادة أو نػ مػػف الف ػػات المدرجػػة ػػي المحمػػؽ األوؿ تػػـ التخمػػي عنيػػا ،أو ينػػوى التخمػي عنيػػا ،أو

مطموب التخمي عنيا

)5

( -)1ر.ط ا غ ز٣ااٖ اُ اي ،ٖ٣تؽااس ٓواايّ ُِٔااًذٔر اُعِٔاا ٢اُواااٗ ٖ٤ٗٞأُظاار ٖ٤٣ذؽااد ن٘ااٞإ "ذطااٞر اُرشاار٣عاخ
ٝاُط٤اضاخ اُث٤ ٤ح ك ٢أُٔاٗ٤ا االذؽار٣ح ٝاالضرلارج ٜٓ٘ا ُِرعرتح أُظر٣ح" ،اُلررج  ،ّ1332 -2-26 ،25ص .15
( -)2ر .خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظر ،١أُرظع اُطاتن ،ص .51
( -)3أٗشأخ ٓ٘أح اُرعاٝ ٕٝاُر٘ٔ٤ح االهرظار٣ح تٔٞظة ٓعاٛيج تاار٣ص كاٝ ّ1360/12 /14 ٢اُرا ٢رخِاد ؼ٤اس
اُ٘لاا ك٘ٓ ٢ٛٝ ،ّ1361/3/30 ٢أح أٝرٝت٤ح أٓر٤ٌ٣حٝ ،نير اينؼاء  54ر ٖٓ ٍٝاُي ٍٝأُرويٓح.
(ٝ -)4كوا ً الذلاه٤ح ٓاضررخد أُثرٓح ك ٢اُطاتع ٖٓ كثرا٣ر ناّ  ّ1332اُخااص تاُ٘لا٣ااخ اُخطارج ٝاُطاآح ،كا٢
شإٔ االذؽار ايٝرتُٔ ٢رؼِح اُ٘لااً ،إ اضٔٓ ٚعِص اُعٔانح ايٝرت٤ح  ٌُٖٝذْ اضرثياُ ٚتاضْ االذؽار ايٝرت.٢
( -)5ر .خاُي اُط٤ي أُر ،٢ُٞأُرظع اُطاتن ،ص  .21 ،26ر.ط غ ز ٖ٣اُي ،ٖ٣أُرظع اُطاتن ،ص .12
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وررـ أف اتفاقية با ؿ لناـ 2989ـ

)2

أبرمت مف أجؿ وضل تنظيـ قانوني لمنفايػات الخطػرة،

إخ أنيا لـ تضل تنريفاً محدداً ليا ،حيث عر ت النفايات الخطرة ي المادة  ) 2/ 1بأنيا :مواد

ػاء عمػػي
أو أنػػياء يجػػري الػػتخمص منيػػا ،أو ينػػوي الػػتخمص منيػػا ،أو مطمػػوب الػػتخمص منيػػا ،بنػ ً
أحكاـ المانوف الوطني  )1مفاد تلؾ أف مػواد أو أنػياء يػراد الػتخمص منيػا طبمػاً ل نظمػة الوطنيػة
وتحتػػاج إلػػي طػػرؽ وأسػػاليب خايػػة لمتنامػػؿ منيػػا ومنالجتيػػا بسػػبب خوايػػيا الخط ػرة وتأثيراتيػػا

الس ػػمبية ػػي البي ػػة والس ػػالمة النام ػػة  ،واكتف ػػت بػ ػأف أوردت ػػي الممح ػػؽ األوؿ لي ػػا تن ػػداداً لف ػػات
النفايػػات الت ػػي اعتبرتي ػػا خطػ ػرة متػػي تػ ػوا رت يي ػػا أي م ػػف الخ ػواص الػ ػواردة ػػي الممح ػػؽ الثال ػػث،
وأضػا ت إلييػػا النفايػات التػػي تنػرؼ أو ينظػػر إلييػا ،بموجػػب التنػريل المحمػػي لطػرؼ التيػػدير أو

اخسػػتيراد أو النبػػور ،بويػػفيا نفايػػات خط ػرة بينمػػا أوردت ػػي الممحػػؽ الثػػاني تنػػداداً لف ػػات مػػف

النفايات ،أطممت عمييا ميطم النفايات األخرى نيػت المػادة  )1/2مػف اختفاقيػة عمػي أنيػا خ
تنػػد نفايػػات خطػرة ،وانمػػا تنػػد نفايػػات عاديػػة يسػػم بنمميػػا لكونيػػا أقػػؿ ضػػر اًر عمػػي البي ػػة واليػػحة

اقنسانية ،ولكف و ماً لتنظيـ قانوني خاص بيا ي اختفاقيػة واجػراءات يجػب إتباعيػا وىػي تنػمؿ
طػػا فتيف مػػف النفايػػات ،األولػػي :ىػػي النفايػػات المن ليػػة ونفايػػات المبػػاني ،والثانيػػة :ىػػي النفايػػات

الناجمػػة عػػف حػػرؽ النفايػػات المن ليػػة ضػالً عػػف أف اختفاقيػػة اسػػتبندت النفايػػات التريػػة والنفايػػات

الناتجػػة عػػف اخسػػتقالؿ النػػادي لمسػفف ػػي البحػػار لخضػػوعيا لتنظػػيـ قػػانوني آخػػر

)3

وتلػػؾ لمنػػل

التضارب والتنارض بيف أحكاـ مناىدة با ؿ والمناىدات الدولية األخػرى المننيػة بالنفايػات التريػة

والنفايات الناتجة عف اخستقالؿ النادي لمسفف ي البحار
وقد حددت اتفاقية باماكو

)4

بنأف حظر استيراد النفايات الخطرة إلي إ ريميا التحكـ ي نمميػا

عبػػر الحػػدود وادارتيػػا ػػي داخػػؿ إ ريميػػا ،والتػػي أبرمػػت تحػػت إن ػراؼ منظمػػة الوحػػدة األ ريميػػة ػػي
باماكو – مالي ،ي 2992 /2/19ـ ،ودخمت حي التنفيت ي عاـ 2994ـ ،ماىية النفايات عمي
ررار اتفاقية با ؿ لناـ 2989ـ وتستخدـ اتفاقية بامػاكو نػكؿ ولقػة مماثمػة لتمػؾ التػي اسػتخدمت
ي اتفاقية با ؿ ،ولكف أقوى ػي حظػر جميػل الػواردات مػف النفايػات الخطػرة باقضػا ة إلػ تلػؾ،
إنػػو خ اسػػتثناءات ػػي بنػػض النفايػػات الخطػرة مثػػؿ تمػػؾ المػواد المنػػنة) التػػي تضػػمنتيا اتفاقيػػة

( -)1اذلاه٤ح تازٍ تشإٔ اُرؽٌْ كٗ ٢وَ اُ٘لا٣اخ اُخطرج ٝاُرخِض ٜٓ٘ا نثر اُؽيٝر ٝاُر ٢ذْ اُرٞه٤ع نِٜ٤ا ك22 ٢
ٓارش ٝ ّ1323رخِد ؼ٤س اُ٘لاا كٓ 5 ٢اا ٞ٣ضا٘ح ٝ .ّ1332ذعاي أ ٍٝاذلاه٤اح ر٤ُٝاح كا ٢إؽاار ايٓاْ أُرؽايج كا٢
ٓعاٍ اُرؽٌْ كٗ ٢وَ اُ٘لا٣اخ اُخطرج ،إال أٜٗا ُْ ذٌٖ تيا٣ح االٛرٔاّ اُي ٢ُٝتخطٞرج اُ٘لا٣اخ نِ ٢اُث ٤اح ٝاُظاؽح
اأٗطاٗ٤ح ،ؼ٤س أضٜٔد أًُذٔراخ ٝاالذلاه٤اخ اُي٤ُٝح ٖٓ خا ٍ أُثاارو ٝاُرٞطا٤اخ اُظااررج نٜ٘ااٝ ،ضاانيخ
كٝ ٢ػع اُعي٣ي ٖٓ اُوٞاني اُواٗ٤ٗٞح اُر ٢شٌِد اُخطٞج اي ٢ُٝك ٢ؼٔا٣ح اُث ٤ح ٖٓ اُرِٞز تاُ٘لا٣اخ اُخطرج.
( -)2راظع اُلورج اي ٖٓ ٢ُٝأُارج اُصاٗ٤ح ٖٓ اذلاه٤ح تازٍ .ّ1323
( -)3ذخؼع اُ٘لا٣ااخ اُ ر٣اح الذلاه٤اح ُ٘ايٕ ُعااّ ُ٘ٔ ّ1312اع ذِاٞز اُثؽاار ناٖ ؽر٣ان اُ٘لا٣ااخ اُطاآح ٝأُاٞار
ايخرٝ .ٟذخؼع اُ٘لا٣اخ اُ٘اذعح نٖ االضرغ ٍ اُعارُِ ١طلٖ ك ٢اُثؽار الذلاه٤اح ُ٘ايٕ ُعااّ ُ٘ٔ ّ1313اع ذِاٞز
اُثؽار ت٘لا٣اخ اُطلٖ أ ٝاُثٞاخرٝ ،اذلاه٤ح ايْٓ أُرؽيج ُواٗ ٕٞاُثؽار .ّ1322
( -)4اذلاه٤ح تآآً – ٞاُ – ٢ترار٣خ ٝ ، ّ1331/1/23طيهد نِٜ٤ا ٓظر ك.ّ1334 /5/12 ٢
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با ؿ والدا ل ختفاقية باماكو ننػأ عػف نػؿ اتفاقيػة بػا ؿ لحظػر تجػارة النفايػات الخطػرة والحػد مػف
نمميا إل الدوؿ النامية ،وبند ما تبيف أف النديد مف الدوؿ المتمدمة تموـ بتيدير النفايات السامة

إل أ ريميا.

المطمب الثاني
تصنيف النفايات
تتنوع النفايات

)2

بتنوع التيػنيفات المتنػددة ليػا ،حيػث تيػنيؼ بحسػب الميػدر أو المننػأ،

إلي نفايات راعية ويناعية وطبية ومن لية ومف حيث النػكؿ أو الطبينػة الفي يا يػة إلػي نفايػات
ي ػمبة وسػػا مة ورا يػػة ،ومػػف حيػػث آثارىػػا عمػػي يػػحة اقنسػػاف والبي ػػة إلػػي نفايػػات عاديػػة وريػػر
عادية وتلؾ عمي التفييؿ التالي:

أوال :تصنيف النفايات من حيث المنشأ:
يمكف تيػنيؼ النفايػات بحسػب الميػدر أو المننػأ أو الننػاط اقنسػاني الػتي تتولػد عنػو إلػي
نفاي ػػات راعي ػػة ،ونفاي ػػات ي ػػناعية ،ونفاي ػػات تجاري ػػة ،نفاي ػػات طبي ػػة ،ونفاي ػػات نووي ػػة أو من ػػنة،

ونفايات من لية ،ونفايات حيوانية ،ونفايات إلكترونية وكيربا ية و ماً ختفاقية با ؿ 2989ـ

)1

وتويػػؼ النفايػػات اخلكترونيػػة والكيربيػػة بأنيػػا نفايػػات خط ػرة بموجػػب اتفاقيػػة بػػا ؿ عنػػدما تحتػػوي
عمػػي بػػداخت ال بػػؽ وال جػػاج المننػػط أو عنػػدما تكػػوف مموثػػة بالكػػاديوـ وال بػػؽ والريػػاص

أو

ثنػػا ي الفينيػػؿ متنػػدد الكمػػور كمػػا يويػػؼ رمػػاد المنػػادف النفيسػػة النػػاجـ عػػف ترميػػد لوحػػات الػػدا رة

المطبوعة ونفايات ال جاج مف ميػابي األنػنة الميبطيػة وريػره مػف ال جػاج الننػط نفايػات خطػرة

أيض ػاً

)3

وأيػػبحت يػػناعة المنػػدات اقلكترونيػػة مػػف أسػػرع اليػػناعات نم ػواً ػػي النػػالـ ويمتػػرف

انتن ػػار ى ػػته المن ػػدات بتح ػػدي بي ػػي مت اي ػػد يتمث ػػؿ ػػي التح ػػدي المتنم ػػؽ ب ػػاقدارة الس ػػميمة لي ػػته

المنػ ػػدات عنػ ػػد نيايػ ػػة يػ ػػالحيتيا ويرجػ ػػل تلػ ػػؾ إلػ ػػي قيػ ػػر النمػ ػػر اخ ت ارضػ ػػي لقالبيػ ػػة األجي ػ ػ ة
اخلكترونية ،وخضوعيا لتقييرات أو تحويالت سرينة بسبب التمدـ التكنولوجي

( -)1ذر٘ااٞا اُ٘لا٣اااخ ٓااٖ ؼ٤ااس خطٞرذٜااا إُااٗ ٢لا٣اااخ ؼٔ٤اايج ٗٝلا٣اااخ خطاارج٣ ،وظااي تاُ٘لا٣اااخ اُؽٔ٤اايجٛ :اا٢
"ٓعٔٞنح أُٞار اُر ٢ال ٣ظاؼة ٝظٞرٓ ٙشٌ خ ت٤ ٤ح خط٤رج ٣ٝط َٜك ٢اُٞهد ااذ ٚاُرخِض ٜٓ٘ا تطر٣وح أٓ٘اح
ت٤ ٤ااً"؛ ٣ٝوظااي ت اُ٘لا٣اااخ اُخطاارجٛ :اا " ٢اُ٘لا٣اااخ اُراا ٢ذشاارَٔ ٌٓٗٞاذٜااا نِاآ ٢رًثاااخ ٓعيٗ٤ااح شوِ٤ااح أ ٝإشااعان٤ح
أٓ ٝرًثاخ كطلٞر٣ح نؼ٣ٞح أٓ ٝرًثاخ اُط٤اٗ٤ي اُعؼ٣ٞح أ ٝاُل ٍٞ٘٤أ ٝغ٤رٛا".
( -)2رٓ .ظطلًٔ ٢اٍ ؽِثحٓ ،رظع ضاتن ،ص ٓٝ 122ا تعيٛا؛ ر.أؼٔي ٓيؼد إض ّ ،اُطاهح ٝذِٞز اُث ٤ح ،رار
اُلٌر اُعرت ،ّ1333 ،٢ص ٓٝ 250ا تعيٛا؛ ر .خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣ااخ اُخطارج كا ٢اُواإٗٞ
أُظرٓ ،١رظع ضاتن ،ص ٓٝ 40ا تعيٛا.
(ُِٔ -)3س٣ي راظع ترٗآط ايْٓ أُرؽيج ُِث ٤اح" ،اضارؽياز ؼِآ ٍٞثرٌارج ٓاٖ خا ٍ اذلاه٤اح تاازٍ ُرؽو٤ان اأرارج
اُطِٔ٤ح ت٤ ٤ا ً ُِ٘لا٣اخ اأٌُرر٤ٗٝح" ،االظرٔاا اُصآٖ ًُٔذٔر اُي ٍٝايؽراف ك ٢اذلاه٤ح تازٍ٤ٗ ،رٝت ،٢أُ٘عوي كا٢
اُلررج تٞٗ 21 ٖ٤كٔثر –  1ر٣طٔثر  ،ّ2006اُلورج  ،11ص ٓٝ 3ا تعيٛا.
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وتواجػػو الكثيػػر مػػف الػػدوؿ الناميػػة يػػنوبة ػػي اقدارة السػػميمة لمحجػػـ المت ايػػد مػػف النفايػػات

اخلكترونيػػة والكيربيػػة بطريمػػة خ تػػؤثر عمػػي يػػحة البنػػر أو البي ػػة ،ويرجػػل تلػػؾ إلػػي الت ايػػد ػػي
حجـ النفايات اخلكترونية والكيربية لمياـ النديد مف الدوؿ اليػناعية بتيػدير نفاياتيػا اخلكترونيػة

والكيربا ية إلي الدوؿ النامية قعادة استنماليا ومنيا الدوؿ النربية و ضالً عف قياـ بنض الدوؿ
األخيرة بإنتاج المندات اخلكترونية أو الكيربية مما أدي إلػي تػراكـ النفايػات اخلكترونيػة والكيربيػة

المنتجػػة محمي ػاً وىػػته األسػػباب وريرىػػا أدت إلػػي تضػػاعؼ حجػػـ النفايػػات اقلكتروني ػة والكيربيػػة،
وعدـ امتالؾ نظـ إدارة النفايات ،والػتخمص منيػا بطريمػة ريػر سػميمة بي يػاً كػد ف ىػته النفايػات أو

حرقيػػا ػػي الخػػالء ،ممػػا يػػؤدي إلػػي انبنػػاث أدخنػػة سػػامة ،أو إرراقيػػا ػػي ميػػاه األنيػػار أو ميػػاه

اليرؼ اليحي ،ومف ثػـ حػدوث التمػوث البي ػي بأنػكالو المختمفػة والحػاؽ الضػرر بيػحة البنػر
والبي ة

)2

ثانياً :تصنيف النفايات من حيث الشكل أو الطبيعة الفيزيائية:

يمكػػف تيػػنيؼ النفايػػات مػػف حيػػث النػػكؿ أو بحسػػب حالتيػػا الفي يا يػػة إلػػي :نفايػػات يػػمبة،

والنفايات اليمبة قد تكوف من لية أو راعيػة ،أو يػناعية ،أو تجاريػة ،أو طبيػة ،أو نوويػة

أو

مننة ،ونفايات حيوانية ،ونفايات إلكترونية وكيربا يػة ونفايػات سػا مة ويميػد بيػا ،الميػاه المموثػة
نتيجة عمميات تبريد الماكينات ي الميانل ومحطات توليد الطاقة وتحميو ميػاه البحػر ،وميػا ي

تكرير البتروؿ ،ومياه اليػرؼ اليػحي وال ارعػي ونفايػات را يػة ويميػد بيػا ،المػواد أو القػا ات
أو األدخنػػة التػػي تنبنػػث ػػي اليػواء مػػف المننػػإلت اليػػناعية والكيميا يػػة والنوويػػة ،أو يػػتـ إطالقيػػا

كنتيجة عرضية لمكوارث الطبينية والحوادث اليناعية

)1

ثالثاً :تصنيف النفايات من حيث آثارىا عمي صحة اإلنسان والبيئة:

يمكف تينيؼ النفايات مف حيث آثارىا عمي يحة اقنساف والبي ة إلي نفايات عاديػة وريػر

عاديػة خطػرة وينتبػػر ىػتا التيػػنيؼ ىػو الػػتي تػواترت عمػي األخػػت بػو رالبيػػة اختفاقيػات الدوليػػة
الخاية بحماية البي ة مف التموث الناجـ عف نمؿ النفايات والتخمص منيا أما النفايات الناديػة خ

تحتاج إلي بتؿ عناية خايػة ػي التنامػؿ منيػا ،سػواء بتػدويرىا أو إعػادة اسػتخداميا أو الػتخمص
منيا ،ألف تأثيرىا محدود عمي يحة اقنساف والبي ة ،كناسة النوارع وبنض مخمفات المنا ؿ أمػا
النفايات الخطرة والتي يطمؽ عمييا النفايات الخاية أو النفايات السامة

)3

( -)1ر .خاُي اُط٤ي أُرٗ ،٢ُٞوَ اُ٘لا٣اخ اُخطرج نثر اُؽيٝر ٝاُرخِض ٜٓ٘اا كاٝ ٢ػاٞء أؼٌااّ اُوااٗ ٕٞاُاي،٢ُٝ
رار اُٜ٘ؼح اُعرت٤ح ،2006 ،ص ٓٝ 551اتعيٛا؛ رٓ .ظطلًٔ ٢اٍ ؽِثحٓ ،رظع ضاتن ،ص ٓٝ 63ا تعيٛا.
( -)2ر .أؼٔي نثي اٌُر ْ٣ض ٓح ،هاٗ ٕٞؼٔا٣ح اُث ٤ح اأض ٓ ،٢رار اُٜ٘ؼح اُعرت٤ح،ّ1336 ،ص .203
(٣ -)3وظي تاُ٘لا٣اخ اُطاآحٛ :ا ٢اُ٘لا٣ااخ اُرا ٢هاي ذطاثة اُٞكااج أ ٝإطااتح خط٤ارج ،أ ٝهاي ذِؽان اُؼارر تظاؽح
اأٗطإ إاا اترِعد ،أ ٝاضر٘شود ،أ ٝالٓطد اُعِي٣ٝ .وظي تأُٞار اُطآح ُِث ٤ح :أُٞار أ ٝاُ٘لا٣ااخ اُرا٣ ٢طاثة أٝ
هي ٣طثة إؽ هٜا أػراراً ٓثاشرج أ ٝغ٤ر ٓثاشرج نُِِ ٢ث ٤ح تلعَ ذرأًٜا ك ٢اٌُاة٘اخ اُؽ٤ح أ ٝآشارٛا اُطآح.
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ويميػد بيػا النفايػػات أو المػواد التػػي تتميػ بخػواص نػديد الخطػػورة عمػي اليػػحة اقنسػاف والبي ػػة،

وعػادةً مػػا تحتػػاج النفايػػات الخطػرة إلػػي منامػػؿ خايػػة ػػي التنامػػؿ منيػػا سػواء نمميػػا أو ػػي إعػػادة
)2
تدويرىا ،أو ي التخمص منيا
ومػػف الجػػدير بال ػتكر ،أنػػو مػػف اليػػنوبة وضػػل تنريػػؼ جػػامل أو تيػػور محػػدد لكػػؿ أن ػواع

النفايػػات الخطػرة ،ولمتقمػػب عمػػي ىػػته اليػػنوبة ،أخػػتت رالبيػػة اختفاقيػػات الدوليػػة تات اليػػمة ػػي

تحديدىا لماىية النفايات الخطرة التي تخضل ألحكاميا ،بأسموب الموا ـ والتي بممتضاه يػتـ إدراج
ػػات النفايػػات الخط ػرة التػػي مػػف نػػأنيا إلحػػاؽ الضػػرر باليػػحة البن ػرية أو البي ػػة اقنسػػانية ،ػػي

مالحػػؽ تر ػػؽ بيػػا ،وتنتبػػر ج ػ ء خ يتج ػ أ منيػػا وتتمي ػ عػػادة تمػػؾ الم ػوا ـ بالمرونػػة ،بحيػػث تكػػوف
ات النفايات الخطرة ،المدرجة ييا قابمة لمتنديؿ سواء باقضا ة ،أو الحتؼ استنادا إلي أنػو لػـ

يتـ بند توثيؽ المخاطر المحتممة التي تسببيا أنواع منينة مف النفايات توثيماً كامالً
 تصنيف النفايات في التشريعات المقارنة:يينؼ المانوف اقيطالي الخاص بالتخمص مف النفايات ،النفايات إلي ثالثػة أنػواع  :نفايػات
المدف والنفايات الخاية ،والنفايات السامة والضارة ،ويميد بالنوع األوؿ :النفايات التي تنت عف

المبػاني ،والنػوارع النامػة،

الػم أمػا النػوع الثػاني :يميػد بػو النفايػات التػي تنػت عػف األننػطة

اقنسانية كاألننطة اليناعية وال راعية والتجارية
المختمفػػة ،كالمستنػػفيات والنيػػادات ريرىػػا

الم ،وكتلؾ النفايات الناتجػة عػف المننػإلت

الػػم أمػػا النػػوع الثالػػث النفايػػات السػػامة أو الضػػارة ،

يمي ػػد بي ػػا أي نفاي ػػات تن ػػتمؿ عم ػػي إح ػػدى المػ ػواد المدرج ػػة ػػي الما م ػػة الممحم ػػة بي ػػتا المرس ػػوـ

بكميات أو بتركي ات تنكؿ خط ار عمي اليحة والبي ة

)1

ويينؼ المانوف اختحػادي اقمػاراتي رقػـ  14لسػنة 2999ـ ػي نػأف حمايػة البي ػة وتنميتيػا

المنػػدؿ بالمػػانوف رقػػـ  10لسػػنة  1006النفايػػات إلػػي  :)3النفايػػات اليػػمبة :مثػػؿ النفايػػات المن ليػػة
واليػػناعية وال راعيػػة والطبيػػة ومخمف ػات التنػػييد والبنػػاء واليػػدـ والنفايػػات السػػا مة :وىػػي اليػػادرة

ع ػػف المنن ػػإلت التجاري ػػة والي ػػناعية وريرى ػػا والنفاي ػػات القا ي ػػة :مث ػػؿ ال ػػدخاف واألبخػ ػرة والقب ػػار
اليػ ػػادرة عػ ػػف المنػ ػػا ؿ و المخػ ػػابر والميػ ػػانل ومحطػ ػػات الطاقػ ػػة وأعمػ ػػاؿ الػ ػػنفط ووسػ ػػا ؿ النمػ ػػؿ

والمواي ػ ػػالت المختمف ػ ػػة النفاي ػ ػػات الخط ػ ػػرة :مخمف ػ ػػات األنن ػ ػػطة والنممي ػ ػػات المختمف ػ ػػة أو رمادى ػ ػػا

المحتفظػػة بخ ػواص المػواد الخط ػرة والنفايػػات الطبيػػة :أيػػة نفايػػات تنػػكؿ كمي ػاً أو ج يػاً مػػف نسػػي

( -)1طاا٘ق هاااٗ ٕٞؼٔا٣ااح اُث ٤ااح اأٗعِ٤ااسُ ١عاااّ ٝ ّ1330أُعاايٍ ناااّ ّ1335؛ اُ٘لا٣اااخ إُااٗ ٢لا٣اااخ أُ٘ااازٍ،
ٗٝلا٣اخ ذعار٣حٗٝ ،لا٣اخ ط٘ان٤حٗٝ ،لا٣اخ خاطح ٣ٝوظي تٜا اُ٘لا٣اخ اُخطرج اُر ٢ذؽراض إُ ٢إظراءاخ طارٓح
ضٞاء ٓعاُعرٜا ،أ ٝؼلاٜا ،أ ٝاُرخِض ٜٓ٘ا.
( -)2ر .خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظرٓ ،١رظع ضاتن ،ص . 51
( -)3أٗار ٗض أُارج اي ٢ُٝاالذؽار ١اأٓاراذ ٢رهْ ُ 24ط٘ح  ّ1333ك ٢شإٔ ؼٔا٣ح اُث ٤ح ٝذ٘ٔ٤رٜا.
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بن ػ ػ ػػري أو حيػ ػ ػ ػواني أو دـ أو سػ ػ ػ ػوا ؿ الجس ػ ػ ػػـ األخ ػ ػ ػػرى أو النم ػ ػ ػػاقير أو المنتج ػ ػ ػػات الي ػ ػ ػػيدخنية

كالضمادات والحمف ،أية نفايات أخري مندية أو كيميا ية أو مننة ناتجة عف نناطات طبية

المطمب الثالث
مصادر النفايات الخطرة
تمسـ النفايات الخطرة مف حيث ميدرىا إلي ثالثة أقساـ أساسية ىي:

 -2النفايات الصـناعية :حيػث تتولػد منظػـ النفايػات الخطػرة مػف اليػناعة ،إضػا ة إلػي محطػات

توليػ ػػد الطاقػ ػػة النوويػ ػػة التػ ػػي تنتبػ ػػر مػ ػػف أكثػ ػػر ميػ ػػادر النفايػ ػػات النوويػ ػػة )2؛ حيػ ػػث أدي التطػ ػػور
الي ػػناعي بن ػػد الح ػػرب النالمي ػػة الثاني ػػة إلػ ػػي إجي ػػاد بي ػػي وتػ ػراكـ النفاي ػػات الكيميا ي ػػة والسػ ػػامة

وتنمسـ النفايات اليناعية حسب الحالة إلي النفايات اليناعية السا مة :وىي نػوات سػا مة تتكػوف

مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ الميػػاه ػػي عمميػػات التيػػنيل المختمفػػة ،وميػػاه اليػػرؼ اليػػناعية ،وتممػػي ػػي
الميبات الما ية سواء األنيار أو البحار أو المحيطات والنفايات اليػناعية اليػمبة :ىػي المػواد
تنت أثناء مراحؿ التينيل والتي تيدؼ إلي تحويؿ المواد األولية إلػي مػواد جػاى ة ،وتختمػؼ كميػة

تركي ػ ىػػته النفايػػات حسػػب نوعيػػة اليػػناعة وتنػػد األوحػػاؿ ال يتيػػة الناتجػػة مػػف عمميػػات إنتػػاج
البتػػروؿ أىػػـ النفايػػات اليػػمبة الناتجػػة عػػف اليػػناعة والنفايػػات اليػػمبة القا يػػة :ىػػي القػػا ات أو
األبخػرة الناتجػػة عػػف حممػػات التيػػنيل والتػػي تنفػػث ػػي اليػواء الجػػوي مػػف خػػالؿ مػػداخف الميػػانل،

مثؿ رػا أوؿ أكسػيد الكربػوف ،ثػاني أكسػيد الكبريػت ،األكاسػيد النيتروجينيػة ،والجسػيمات اليػمبة
النالمة ي اليواء كاألتربة وبنض ترات المنادف المختمفة

)1

 -1النفايات الطبية :ىي المخمفات التي تنت عف مؤسسات النالج الطبية مثؿ :كالمستنفيات،
وبنوؾ الدـ ،والمختبرات الطبية ،والمؤسسات والمراك البحثية لمتمنيات الحيوية ،وم اركػ التجميػؿ،

النيػػادات الي ػػحية) وتنتب ػػر النفايػػات الطبي ػػة م ػػف النفاي ػػات الخط ػرة تات الطبين ػػة الخاي ػػة نظػ ػ اًر
لسػػميتيا الناليػػة ومحتوياتيػػا مػػف الم ػواد الكيميا يػػة السػػامة والمنػػنة والم ػواد المنديػػة مػػف يروسػػات

وميكروبػات والجػراثيـ والبكتيريػا سػػرينة اخنتنػار قػادرة عمػي اقيػػابة بػاألمراض ،وتنػمؿ النفايػػات

الطبية ضالت ررؼ المرضي الميابيف بأمراض منديػة ،ونفايػات األعضػاء البنػرية ،ومخمفػات
األدويػػة والمنالجػػة لمرضػػي السػػرطاف ،والمخمفػػات اليػػناعات الدوا يػػة المموثػػة ،والنفايػػات الحػػادة

كاقبر والمنارط والمميات المموثة بسوا ؿ ودماء المرضي

)3

(٣ -)1وظي تٜا اُ٘لا٣اخ أُشعح ٢ٛ :أُٞار اُر ٢ذؽر ١ٞنِ ٢تعغ اُ٘اااةر أُشاعح اُ٘اذعاح ناٖ اضارخياّ اُطاهاح
اُ٘٣ٝٞح ،أ ٝتوا٣ا اُرلان خ اُ٘٣ٝٞح أُطرخيٓح ك ٢أُلان خ اُ ر٣ح يغراع ني٣يج ٜٓ٘ا ايتؽاز اُطث٤ح  ...اُخ.
( -)2رٓ .ؽٔي طاتر ،اُ٘لا٣اخ اُظِثح٘ٓ ،آٞح اُرياٝ ٍٝاأرارج ،ضِطاِح هؼاا٣ا ت٤ ٤اح ٓعاطارج ،أًار٤ٔ٣اح اُثؽاس
اُعِٔٝ ٢اُرٌُ٘ٞٞظ٤ا ،ّ2000 ،ص 311؛ ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب نثي اُعٞارٓ ،رظع ضاتن ،ص .33
( -)3ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب نثي اُعٞار ،أُرظع اُطاتن ،ص  35؛ رٓ .ؽٔي طاتر ،أُرظع اُطاتن ،ص . 312
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 -3النفايــــات الزراعيــــة :ويمي ػػد بي ػػا الكيماوي ػػات ال راعي ػػة الت ػػي تراكم ػػت خ ػػالؿ الس ػػنوات مثػ ػؿ
المبيدات ،واليناعات المندنية ويناعة المنظفات وميا ي البتروؿ وطالء المنادف واليناعات
الكيميا ية النضوية وتنت البمداف اليناعية  %90مف النفايات الخطػرة ػي النػالـ ،والتػي ينتيػي
بيا المطاؼ ي كثير مف األحياف إلي أماكف رير مال مة لمػتخمص منيػا

)2

لػتلؾ تمجػأ بنػض

الدوؿ المتمدمة إلي التخمص مف النفايات الخطرة عف طريؽ الد ف ي ج ء مف إقميميػا اليػاب

أو

ػػي قين ػػاف البح ػػار ،أو بإلما ي ػػا عم ػػي نػ ػواط البح ػػار المطم ػػة عم ػػي سػ ػواحؿ ال ػػدوؿ النامي ػػة دوف

منالجػػة ،بالتػػالي تتحػػوؿ ىػػته المنػػاطؽ إلػػي منػػاطؽ موبػػوءة ريػػر يػػالحة لالسػػتقالؿ ،ضػالً عمػػا
يترتػػب عمػػي تلػػؾ مػػف آثػػار سػػامة تتسػػرب لتحػػدث أضػ ار اًر بالقػػة بالكا نػػات الحيػػة والبي ػػة بننايػػرىا

المختمفة

و ػػي ضػػوء مػػا تمػػدـ ،يمكػػف تنريػػؼ النفايػػات الخط ػرة بأنيػػا :مجموعػػة النفايػػات الناتجػػة مػػف

الننػ ػػاطات اليػ ػػناعية أو ال راعيػ ػػة أو الطبيػ ػػة والتػ ػػي بسػ ػػبب كميتيػ ػػا أو تركي ىػ ػػا أو خيا يػ ػػيا
الكيميا ي ػػة أو الفي يا ي ػػة أو الحيوي ػػة تن ػػكؿ مخ ػػاطر عم ػػي ي ػػحة اقنس ػػاف وبي ت ػػو خ ػػالؿ الت ػػداوؿ
والتخ يف والنمؿ والمنالجة ،أو تطمؽ را ات قابمػة لالنػتناؿ عنػد مالمسػة المػاء ،أو تطمػؽ رػا ات
سامة عند مالمسة اليواء أو المػاء ،أو تتضػمف مؤكسػدات عضػوية ،أو مػواد سػامة

أو منديػة

أو قادرة عمي إنتاج مادة أخري بند التخمص منيا وخ ينمؿ ىتا التنريؼ النفايات المننة والتػي
تحتاج إلي إجراءات أمنية خاية لمتخمص منيا

)1

ويمكػػف أف نمػػرر أف التمػػوث بالنفايػػات الخطػرة يننػػي إدخػػاؿ م ػواد أو طاقػػة بيػػورة مبان ػرة أو

ريػػر مبان ػرة نتيجػػة عمميػػات نمػػؿ وتخ ػ يف ومنالجػػة النفايػػات الخط ػرة يترتػػب عمييػػا أو يحتمػػؿ أف
يترتػػب عمييػػا تقييػػر ػػي خػواص البي ػػة ،بمػػا ينوقيػػا عػػف أداء وظيفتيػػا المنػػدة ليػػا

التمػػوث بالنفايػػات الخط ػرة خ يمتيػػر عمػػي عنيػػر واحػػد مػػف عنايػػر البي ػػة ،بػػؿ يمكػػف

وأف
أف

يمتد لينمؿ عنايرىا المختمفة ي البر والبحر والجو حسب حالػة النفايػات الخطػرة ومػا إتا كانػت

يػػمبة أو سػػا مة أو را يػػة ػػالتموث خ يمتيػػر عمػػي جػ ء مػػف إقمػػيـ دولػػة واحػػدة ،بػػؿ قػػد يمتػػد أثػره

ليتندى حدود أكثر مف دولة ،التموث خ ينترؼ بالحدود الدولية

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب نثي اُعٞار ،أُرظع اُطاتن ،ص  35؛ رٓ .ؽٔي طاتر ،أُرظع اُطاتن ،ص . 312
(٣ -)2وظي تأُٞار أُشعح ٢ٛ :ذِي أُٞار اُر ٢ذظير نٜ٘اا إشاعاناخ أ٤ٗٞ٣اح ذشاٌَ خطاراً نِا ٠اٌُاة٘ااخ اُؽ٤اح
اُر ٢ذرعرع ُٜاٝ ،ذرظق أُٞار أُشعح تأٜٗا ذثو ٠ذشع كررج ؽِ٣ٞح ٓاٖ اُاسٖٓٝ ،إٔ اأشاعاناخ اُظااررج نٜ٘اا
ذرراًْ ك ٢ظطْ اٌُاةٖ اُؽ ٢إُ ٠إٔ ذظَ إُ ٠اُعرنح اٌُاك٤ح أؼياز اُؼررٝ .إٕ اُرخِض ٖٓ اُ٘لا٣ااخ أُشاعح
٣عااة إٔ ٣خؼااع ُِرهاتااح اُ ظااارٓح ٓااٖ هثااَ  ٤ٛاااخ رضاأ٤ح نِاا ٠ررظااح ناُ٤ااح ٓااٖ اٌُلاااءج٣ٝ .اارْ ذخااس ٖ٣اُ٘لا٣اااخ
أُشعح كٞٓ ٢اهع خاطح تٜا تع٤يج نٖ أ٣ح ٗلا٣اخ أخر ،ٟؼ٤س ٣رْ ذ ٤ٜح  ٙ ٛأُٞاهع نِ ٠أنٔام تع٤يج ناٖ ضاطػ
ايرعٝ،غ٤اار هر٣ثااح ٓااٖ ٓظااارر أُ٤ااا ٙاُعٞك٤ااحٝ ،ذِعااأ اٌُص٤اار ٓااٖ اُااي ٍٝإُااٝ ٠ػ اع اُ٘لا٣اااخ أُشااعح راخااَ
ًااف كا٢
ن
ف
ًثطٞالخ ٖٓ اُرطاص ُٔ٘ع ذطارب اأشاعاناخ ٜٓ٘اا ٝإؼٌااّ غطاةٜاا ظ٤اياً ٓٝاٖ شاْ ركٜ٘اا نِا ٠نٔا ف
تاؽٖ ايرع ؼر ٠ال ٣رٌٖٔ أؼي ٖٓ اُٞطا ٍٞإُٜ٤اأً ،اا أٗأٌ٣ ٚاٖ إٗشااء خساٗااخ إضأ٘ر٤ح ذؽاد ضاطػ ايرع
ٓثط٘ح تاُرطاص٣ ،رْ ذخس ٖ٣اُ٘لا٣اخ أُشعح كٜ٤ا كررج ؽِ٣ٞح ذرعي ٟكررج ٗظق اُعٔر ُِع٘ظر أُشع ُِ٘لا٣اخ.
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المبحث الثاني
النفايات الخطرة في التشريع المصري
عندما يريد المنرع الميري أف يحم ميمحة منينة ،إنو يضل مجموعة مف المواعػد

المانونية لتحمؽ تمػؾ الحمايػة والقػرض منيػا ،كػؿ نػص تجريمػي خ يجػرـ األ نػاؿ المندرجػة
تحتػػو مػػف أجػػؿ التج ػريـ وانمػػا مػػف أجػػؿ تحميػػؽ الحمايػػة لميػػمحة بنينيػػا وخعتبػػارات تتنمػػؽ
بحماية يحة اقنساف والبي ة مف النفايات الخطرة ،جرـ قانوف حماية البي ة الميري رقـ  4لسػنة

2994ـ والمندؿ بمانوف رقـ  205لسنة 1025ـ ،نمؿ وتداوؿ المػواد والنفايػات الخطػرة والػتخمص

منيا بقير ترخيص مف السمطة المختية ،كما جرـ أيضاً انتيػاؾ الحظػر المفػروض عمػي اسػتيراد
النفايات الخطػرة األجنبيػة إلػي جميوريػة ميػر النربيػة ويناقػب بالسػجف مػدة خ تمػؿ عػف خمػ

سػػنوات ور ارم ػػة خ تمػػؿ ع ػػف عنػ ػريف ألػػؼ جني ػػة ك ػػؿ مػػف يت ػػداوؿ المػ ػواد والنفايػػات الخطػػرة بقي ػػر

ترخيص ،وكؿ مف يستورد النفايات الخطرة أو يسم بمرورىا ي األراضي الميػرية كمػا يناقػب

أيضػ ػاً ب ػػالحب

خ تم ػػؿ ع ػػف عنػ ػرة آخؼ جني ػػو وخ ت ي ػػد ع ػػف

م ػػدة خ تم ػػؿ ع ػػف س ػػنة وبق ارم ػػة

عنريف ألؼ جنيو كؿ يخالؼ المواعد واخنتراطات البي ة واليحية الخاية بإنتاج أو بتخ يف ،أو

بتنب ة ،أو نمؿ ،أو بتداوؿ المواد والنفايات الخطرة وادارتيا والتخمص منيا بطريمة سميمة بي ياً

)2

ولمػػد قامػػت ميػػر بػػالتوقيل والتيػػديؽ عمػػي النديػػد مػػف اختفاقيػػات الدوليػػة واققميميػػة المتنممػػة

بنم ػػؿ المػ ػواد والنفاي ػػات الخطػ ػرة عب ػػر الح ػػدود وال ػػتخمص مني ػػا ،وم ػػف أى ػػـ اختفاقي ػػات الدولي ػػة تات

اليػػمة :اتفاقيػػة لنػػدف لنػػاـ 2971ـ بنػػأف منػػل التمػػوث البحػػري النػػاجـ عػػف إرػراؽ النفايػػات والمػواد
األخرى ،واتفاقية با ؿ لناـ 2989ـ بنأف التحكـ ي نمؿ النفايات الخطرة عبر الحػدود والػتخمص

منيػػا ،واتفاقيػػة اسػػتكيولـ بنػػأف المموثػػات النضػػوية لنػػاـ 1002ـ ومػػف بػػيف اختفاقيػػات اققميميػػة
بامػػاكو لنػػاـ 2992ـ بنػػأف حظػػر اسػػتيراد النفايػػات الخط ػرة إلػػي إ ريميػػا والػػتحكـ ػػي نمميػػا عبػػر

الحدود وادارتيا ي داخؿ إ ريميا ،وبرتوكوؿ أ مير لناـ 2996ـ بنأف منػل تمػوث البحػر المتوسػط

النػػات عػػف نمػػؿ النفايػػات الخط ػرة والػػتخمص منيػػا عبػػر الحػػدود لػػتا تنتبػػر أحكػػاـ تمػػؾ اختفاقيػػات
المتنممة بتحديد ماىية النفايات الخطرة ج ء خ يتج أ مف المانوف الميري

و ي ضوء ما سبؽ سنتناوؿ ي ىتا المبحث ماىية النفايات الخطرة ػي المػانوف الميػري ،ماىيػة
النفايات الخطرة ي اختفاقيات الدولية،ثـ ماىية النفايات الخطرة ي اختفاقيات اققميمية

المطمب األول
( -)1راظع ٗض أُاٞارٓ )22 -26 -25 ( :اٖ هااٗ ٕٞؼٔا٣اح اُث ٤اح أُظار ١رهاْ ُ 4طا٘ح ًٔٝ .ّ1334اا ٗظاد
أُااارج (ٌٓ )34اارراً :أُؼاااكح تواااٗ ٕٞرهااْ ُ 3طاا٘ح ٣" :ّ2003عاهااة تاُطااعٖ ٝتغرآااح ال ذوااَ نااٖ ِٓ٤اا ٕٞظ٘٤ااٚ
ٝال ذس٣ي نِ ٠خٔطح ٓ  ٖ٤٣ظ٘ ٖٓ ًَ ٚ٤هاّ تإغرام اُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُثؽر اأهِٔ٤ا ٢أ ٝأُ٘طواح االهرظاار٣ح
اُخاُظح أ ٝاُعرف اُوارٓ ١ع إُساّ أُخاُق تيكع ذٌاُ٤ق إزاُح آشار أُخاُلح ٝاُرع٣ٞؼاخ اُث٤ ٤ح اُ زٓح" .
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النفايات الخطرة في القانون المصري
إف الجػ ار ـ البي ػػة نػػأنيا نػػأف أي الجػ ار ـ األخػػرى تتطمػػب ركنػػيف الجريمػػة ركػػف مػػادي وركػػف
مننوي  ،ويتمثؿ الركف المادي ي الفنؿ الػتي يأتيػو الجػاني وىػو سػموكو اقج ارمػي ،وخطػورة نمػو

ونوع اآلثار التي تترتب عمي موضوع الحؽ التي يحميو المانوف والتي ينيب عميو نؿ الجاني
وتتحمػؽ يػو النتيجػة اقج ار يػػة ،ويتوقػل النتيجػة اقجراميػػة التػي يحػدثيا الفنػػؿ عمػي موضػوع الحػػؽ
التي ينالو اخعتداء بارتكاب الجريمة ،ويتوقل عالقة السببية التي تربط بيف الفنؿ والنتيجة وبينما

يتمثؿ الركف المننوي ي الميد الجنا ي التي يتطمب اقرادة والنمـ وىما عنيري الميد الجنا ي
النػػاـ ،ويمػ ـ لتػوا ر الميػػد الجنػػا ي ػػي جػ ار ـ تمويػػث البي ػػة

عمػػـ الجػػاني بالوقػػا ل التػػي يحػػددىا

الػػنص المػػانوني لمجريمػػة لػػتا ينػػترط خرتكػػاب الجريمػػة البي ػػة عمػػـ الجػػاني بخطػػورة النفايػػات عمػػي
اليػػحة البنػرية والبي ػػة اقنسػػانية ،وبقيػػر النمػػـ بيػػتا التكييػػؼ المػػانوني لمنفايػػة خ تيػػم موضػػوعاً
لمجريمة ،ومف ثـ خ يتوا ر الركف المننوي لمجريمة

)2

ولمػػد عػػرؼ قػػانوف حمايػػة البي ػػة الميػػري رقػػـ  4لسػػنة 2994ـ ماىيػػة النفايػػات الخط ػرة ػػي

الفت ػرة التاسػػنة عنػػر مػػف المػػادة األولػػي بأنيػػا :مخمفػػات األننػػطة النمميػػات المختمفػػة أو رمادىػػا
المحتفظػػة بخػواص المػواد الخطػرة التػػي لػػي

ليػػا اسػػتخدامات تاليػػة أيػػمية أو بديمػػة مثػػؿ النفايػػات

الناتجػػة عػػف تيػػنيل أي مػػف المستحضػرات اليػػيدلية واألدويػػة أو المػػتيبات النضػػوية أو األحبػػار

األيباغ والدىانات كما حدد الفمرة الثامنة عنر مف المادة األولي عمي أف المواد الخطرة ىي:

الم ػواد تات الخ ػواص الخط ػرة التػػي تضػػر بيػػحة اقنسػػاف أو تػػؤثر تػػأثي اًر ضػػا اًر عمػػي البي ػػة مثػػؿ
المواد المندية أو السامة أو المابمة لالنفجار أو اخنتناؿ أو تات اقنناعات المؤينة
وتينؼ المادة  )15مف الال حة التنفيتية

)1

مف المانوف رقػـ  4لسػنة 2994ـ بنػأف حمايػة

البي ة المندؿ بمانوف رقـ  205لسنة 1025ـ ،)3المواد والنفايػات الخطػرة تيػنيفات متنػددة؛ حيػث

جػػاء يي ػػا م ػػا ني ػػو :يحظ ػػر ت ػػداوؿ المػ ػواد والنفاي ػػات الخطػػرة بقي ػػر ت ػػرخيص يي ػػدر م ػػف الجي ػػة
المختي ػػة المبين ػػة ق ػ ػريف ك ػػؿ نوعيػػػة م ػػف تمػػػؾ المػ ػواد والنفايػ ػػات واس ػػتخداميا وتل ػػؾ عم ػػي الوجػػػو

التالي -2:المػواد والنفايػات الخطػرة ال راعيػة ومنيػا مبيػدات اآل ػات والمخيػبات – و ارة ال ارعػة

الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة اليػػناعية – و ارة اليػػناعية  -3الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة لممستنػػفيات
والنيػ ػػادات والمننػ ػػإلت الطبيػ ػػة المننػ ػػإلت الدوا يػ ػػة والمنمميػ ػػة والمبيػ ػػدات الحن ػ ػرية المن ليػ ػػة -و ارة

البتروؿ  -5المواد والنفايات الخطرة التي ييدر عنيا إنناعات مؤينػة – و ارة الكيربػاء – ىي ػة
( -)1رٓ .ؽٔي ؼطٖ اٌُ٘ير ،١أُط ٤ُٞح اُع٘اة٤ح نٖ اُرِٞز اُث ،٢ ٤رار اُٜ٘ؼح اُعرت٤ح ،ّ2006 ،ص . 26
( -)2راظع ٗض أُارج ( ٖٓ )25اُ ةؽح اُر٘ل٣ ٤ح ُواٗ ٕٞؼٔا٣ح اُث ٤ح أُظر ١رهْ ُ 4ط٘ح .ّ1334
(٘ٓ -)3شٞر تاُعر٣يج اُرضٔ٤ح ،اُعير ٌٓ 42ررا (أ) ،ترار٣خ .ّ2015 /10/13
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الطاق ػػة التري ػػة  -6المػ ػواد والنفاي ػػات الخطػ ػرة المابم ػػة لالنفج ػػار واخن ػػتناؿ – و ارة الداخمي ػػة -7

المواد والنفايات الخطرة األخػرى ييػدر بتحديػد الجيػة المختيػة بإيػدار التػرخيص بتػداوليا قػرار
مف الو ير المختص بن وف البي ة بناء عمي عرض الر ي

التنفيتي لجيا ن وف البي ة وييػدر

كػػؿ و يػػر لمػػو ارات المبينػػة ػػي ىػػته المػػادة كػػؿ ػػي نطػػاؽ اختيايػػو بالتنسػػيؽ مػػل و يػػر اليػػحة
وجيػػا ن ػ وف البي ػػة جػػدوخً بػػالمواد والنفايػػات الخط ػرة :أ) -نوعيػػة الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة التػػي

تدخؿ ي اختياص و ارتو ودرجة خطورة كؿ منيا ب) -الضوابط الواجب مراعاتيػا عنػد تػداوؿ

كػػؿ منيػػا ج) -أسػػموب الػػتخمص مػػف النبػوات الفاررػػة لتمػػؾ المػواد بنػػد تػػداوليا د) -أيػػة ضػوابط
أخري تري الو ارة أىمية إضا تيا

)2

ويجػػب التنػػرؼ عمػػي األحكػػاـ تات اليػػمة بتحديػػد ماىيػػة النفايػػات الخط ػرة التػػي وردت ػػي

اخلت امػػات الدوليػػة التػػي ت ػرتبط بيػػا جميوريػػة ميػػر النربيػػة ،مػػف أجػػؿ تال ػػي أوجػػو الػػنمض ػػي
التنرينات الميرية و ي ييارة أحكاميا يما يتنمؽ بتحديد ماىية النفايات الخطرة خايػةً ،بنػد

أف أك ػػد ق ػػانوف حماي ػػة البي ػػة المي ػػري رق ػػـ  4لس ػػنة 2994ـ ،عم ػػي ى ػػتا المنن ػػي ػػي الندي ػػد م ػػف
أحكامو؛ حيث أحالت إلي اختفاقيات الدولية التي ترتبط بيا مير وأخت ما بيا مف أحكاـ كمنيار
أو مني لتحديد المميود بمسألة منينة ومف أمثمة تلؾ ما نيت عميػو المػادة األولػي مػف قػانوف

حمايػػة البي ػػة الميػػري بأنػػو :يميػػد ػػي تطبيػػؽ يميػػد ػػي تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػتا المػػانوف باأللفػػاظ
والنبارات اآلتية المناني المبينػة قػريف كػؿ منيػا( .)2واختفاقيػات الدوليػة التػي تنضػـ إلييػا جميوريػة

ميػػر النربيػػة ػػي مجػػاؿ حمايػػة البي ػػة ومػػف ثػػـ يمػ ـ لتحديػػد ماىيػػة ميػػطم
والخطرة يم ـ الرجوع إلي اختفاقيات الدولية لبياف منناه ومبناه وجوىره

المخمفػػات الضػػارة

( -)1راظع ٗض أُارج ( ٖٓ )25اُ ةؽح اُر٘ل٣ ٤ح ُواٗ ٕٞؼٔا٣ح اُث ٤ح أُظر ١رهْ ُ 4ط٘ح .ّ1334
 ًٔا ٗظد أُارج ( ٖٓ )23اُلظَ اُصاٗ " ٢أُاٞار ٝاُ٘لا٣ااخ اُخطارج" ٓاٖ هااٗ ٕٞؼٔا٣اح اُث ٤اح أُظار ١نِا٢أٗ٣" :ٚؽار ذيا ٍٝأُٞار  ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج تغ٤ار ذارخ٤ض ٓاٖ اأرارج أُخرظاح  ٝ .ذثا ٖ٤اُ ةؽاح اُر٘ل٣ ٤اح ُٜا ا
اُواااٗ ٕٞإظااراءاخ  ٝشاارٝؽ ٓاا٘ػ اُراارخ٤ض  ٝاُعٜااح أُخرظااح تإطاايار٣ ٝ .ٙظااير اُااٞزراء ً -ااَ كااٗ ٢طااام
اخرظاط – ٚتاُر٘ط٤ن ٓع ٝز٣ر اُظؽح  ٝظٜاز ش  ٕٞاُث ٤ح ظايٝال تاأُٞار  ٝاُ٘لا٣ااخ اُخطارج أُشاار إُٜ٤اا كا٢
اُلورج اي ٙ ٛ ٖٓ ٢ُٝأُارجًٔٝ ".ا ٗظد أُارج ( ٖٓ )30هاٗ ٕٞؼٔا٣ح اُث ٤ح أُظر ١نِ ٢أٗا " :ٚذخؼاع إرارج
اُ٘لا٣اااخ اُخطاارج ُِوٞاناي  ٝاأظااراءاخ اُااٞاررج تاُ ةؽااح اُر٘ل٣ ٤ااح ُٜا ا اُواااٗٝ .ٕٞذؽااير اُ ةؽااح أُا ًٞرج اُعٜااح
أُخرظح تٞػع ظياُِ٘ ٍٝلا٣اخ اُخطرج اُر ٢ذخؼع يؼٌآ ٝ ٚاُي تعي أخ رأ ١ظٜاز ش  ٕٞاُث ٤ح.
( -)2أٗار ٗض أُارج اي ٖٓ ٢ُٝاُلظَ اي ٍٝتاُثاب اُرٔ٤ٜي -3......":١االذلاه٤ح :االذلاه٤اح اُي٤ُٝاح ُٔ٘اع اُرِاٞز
اُثؽر ٖٓ ١اُطلٖ ُعاّ  ًٝ 1312 / 13ا االذلاه٤اخ اُي٤ُٝح اُر ٢ذ٘ؼاْ إُٜ٤اا ظٜٔٞر٣اح ٓظار اُعرت٤اح كآ ٢عااٍ
ؼٔا٣ح اُث ٤ح اُثؽر٣ح ٖٓ اُرِٞز  ٝاُرعا٣ٞغ ناٖ ؼاٞارز اُرِاٞز  -14 0أُاٞار أُِٞشاح ُِث ٤اح أُاة٤اح  :أ٣اح ٓاٞار
٣ررذة نِ ٢ذظر٣لٜا ك ٢اُث ٤اح أُاة٤اح تطر٣واح إرار٣اح أ ٝغ٤ار إرار٣اح ذغ٤٤ار كا ٢خظاةظاٜا أ ٝاأضاٜاّ كا ٢اُاي
تطر٣وااح ٓثاشاارج أ ٝغ٤اار ٓثاشاارج نِااٗ ٢ؽاا٣ ٞؼاار تاأٗطااإ أ ٝتااأُٞارر اُطث٤ع٤ااح أ ٝتأُ٤ااا ٙاُثؽر٣ااح أ ٝذؼاار
تأُ٘اااؽن اُطاا٤اؼ٤ح أ ٝذرااياخَ ٓااع االضاارخيآاخ ايخاار ٟأُشاارٝنح ُِثؽاار٘٣ ٝ .اايرض ذؽااد ٛا  ٙأُااٞار  ( :ب )
أُخِلاخ اُؼارج  ٝاُخطرج أُ٘ظٞص نِٜ٤اا كا ٢االذلاه٤ااخ اُي٤ُٝاح اُرا ٢ذارذثؾ تٜاا ظٜٔٞر٣اح ٓظار اُعرت٤اح.
( ٓ ) ٝا ٘ٓ ٞٛظٞص نِ ٚ٤ك ٢االذلاه٤ح  ٓ ٝؼوٜا".
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ونيت المادة  )31مف قانوف حماية البي ة رقـ  4لسنة 2994ـ عمي أنو :يحظر استيراد

النفايات الخطرة أو السماح بدخوليا أو مرورىا ي أراضي جميورية مير النربية ويحظػر بقيػر
تيري مف الجية اقدارية المختية السماح بمرور السفف التي تحمؿ النفايات الخطرة ي البحر

اققميمي أو المنطمة البحرية اخقتيادية الخالية لجميوريػة ميػر النربيػة ونيػت المػادة )32
منو عمي أنو :يحظر إقامة أي مننػإلت بقػرض منالجػة النفايػات الخطػرة إخ بتػرخيص مػف الجيػة
المختيػػة بنػػد أخػػت رأي جيػػا نػ وف البي ػػة و يكػػوف الػػتخمص مػػف النفايػػات الخطػرة طبمػػا لمنػػروط
والمنايير التي تحددىا الال حة التنفيتية مف النفايات الخطرة

)2

وكما جاء ػي المػادة  )30مػف الال حػة التنفيتيػة مػا نيػو :يحظػر اسػتيراد النفايػات الخطػرة

أو السػػماح بػػدخوليا أو مرورىػػا ػػي أ ارضػػي جميوريػػة ميػػر النربيػػة ويحظػػر بقيػػر تي ػري مػػف
الجيػػة المختيػػة بػػو ارة النمػػؿ البحػػري أو ىي ػػة قنػػاة السػػوي

كػػؿ ػػي حػػدود اختيايػػيا السػػماح

بمػػرور السػػفف التػػي تحمػػؿ النفايػػات الخطػرة ػػي البحػػر اققميمػػي أو المنطمػػة اخقتيػػادية الخاليػػة

لجميورية مير النربية ،عمي أف يخطر جيا ن وف البي ة

)1

ونيت المادة  )18مف الال حة التنفيتية لمانوف حماية البي ة ،لمتيػري بنبػور السػفف الناقمػة

النفايات الخطرة يم ـ مراعاة اآلتي  :)3أ) -ضرورة اقخطار المسبؽ و ماً لما نيػت عميػو اتفاقيػة
با ؿ ،ولمجية اقدارية المختية عػدـ التيػري

ػي حالػة احتمػاؿ حػدوث أي تمػوث لمبي ػة ب)-

ي حالة السماح يجب اتخات اخحتياجات الال مػة والمنيػوص عمييػا ػي اختفاقيػات الدوليػة عمػي

أف ي ارعػػي وجػػود ن ػػيادة الضػػماف المنيػػوص عميي ػػا ػػي المػػانوف رق ػػـ  4لسػػنة 2994ـ وج ػػدير
بالتكر ،أف جميورية مير النربية قد قامت بػالتوقيل والتيػديؽ عمػي النديػد مػف اختفاقيػة الدوليػة
واققميميػػة المتنممػػة بنمػػؿ المػواد والنفايػػات الخطػرة والػػتخمص منيػػا ،ومػػف أىػػـ اختفاقيػػة الدوليػػة تات

اليػػمة :اتفاقيػػة لنػػدف لنػػاـ 2971ـ بنػػأف منػػل التمػػوث البحػػري النػػاجـ عػػف إرػراؽ النفايػػات والمػواد

األخرى واتفاقية با ؿ لناـ 2989ـ بنأف التحكـ ي نمؿ النفايات الخطرة عبر الحػدود والػتخمص
منيػػا ،واتفاقيػػة اسػػتكيولـ بنػػأف المموثػػات النضػػوية لنػػاـ 1002ـ ومػػف بػػيف اختفاقيػػات اققميميػػة
بامػػاكو لنػػاـ 2992ـ بنػػأف حظػػر اسػػتيراد النفايػػات الخط ػرة إلػػي إ ريميػػا والػػتحكـ ػػي نمميػػا عبػػر

الحػػدود وادارتيػػا ػػي داخػػؿ إ ريميػػا ،وبرتوكػػوؿ أ ميػػر 2996ـ بنػػأف منػػل تم ػوث البحػػر المتوسػػط
النات عف نمؿ النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود
( -)1راظع ٗض أُٞار (ٗٝ .)31 – 32ظد أُارج (٣" )25عاهة تاُؽثص ٓيج ضا٘ح  ٝتغرآاح ال ذواَ ناٖ نشارج
آالف ظ٘ ٝ ٚ٤ال ذس٣ي نِ ٢نشر ٖ٣أُق ظ٘٤ا ٚأ ٝتإؼايٛ ٟااذ ٖ٤اُعواٞترً ٖ٤اَ ٓاٖ خااُق أؼٌااّ أُاٞار ،31 ، 30
ٝ ." 33أٗار ٗض أُارج (٣" )22عاهة تاُطعٖ ٓيج ال ذس٣ي نٖ خٔص ض٘ٞاخ  ٝغرآح ال ذوَ نٖ نشار ٖ٣أُاق
ظ٘ٝ ٚ٤ال ذس٣ي نِ ٢أرتع ٖ٤أُق ظ٘ ٖٓ ًَ ٚ٤خاُق أؼٌاّ أُٞار ( ٛ ٖٓ )41( ، )32( ، )23ا اُواًٗٔ .ٕٞا ِ٣اسّ
ًَ ٖٓ خاُق أؼٌاّ أُارج ( )32تإنارج ذظي٣ر اُ٘لا٣اخ اُخطرج ٓؽَ اُعرٔ٣ح نِٗ ٢لور ٚاُخاطح".
( -)2راظع ٗض أُارج ( ٖٓ )30اُ ةؽح اُر٘ل٣ ٤ح ُواٗ ٕٞؼٔا٣ح اُث ٤ح أُظر ١رهْ ُ 4ط٘ح .ّ1334
( -)3راظع ٗض أُارج ( ٖٓ )22اُ ةؽح اُر٘ل٣ ٤ح ُواٗ ٕٞؼٔا٣ح اُث ٤ح أُظر ١رهْ ُ 4ط٘ح .ّ1334
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المطمب الثاني
ماىية النفايات الخطرة في االتفاقيات الدولية
مػف أىػػـ اختفاقيػػات الدوليػػة الخايػة بحمايػػة اليػػحة البنػرية والبي ػة مػػف اآلثػػار الناجمػػة عػػف

نمػػؿ الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة والػػتخمص منيػػا ،وعمػػي ق ػوا ـ بػػالمواد والنفايػػات الخط ػرة التػػي يحظػػر
التخمص منيا ،واتباع إجراءات منينة لنمميا عبر الحدود أو التي التخمص منيا ،خعتبارات تتنمػؽ

بحماية يػحة اقنسػاف والبي ػة وانضػمت جميوريػة ميػر النربيػة إلػي اتفاقيػة لنػدف لنػاـ 2971ـ

بنأف منل التموث البحري الناجـ عف إرراؽ النفايات والمػواد األخػرى ،واتفاقيػة بػا ؿ لنػاـ 2989ـ
بنػػأف الػػتحكـ ػػي نمػػؿ النفايػػات الخط ػرة عبػػر الحػػدود والػػتخمص منيػػا ،واتفاقيػػة اسػػتكيولـ بن ػػأف

المموثات النضوية لناـ 1002ـ وتلؾ عمي التفييؿ التالي:

أوالً :ماىية المواد والنفايات الخطرة في اتفاقية لندن لعام 0393م:

تند اتفاقية لندف لناـ 2971ـ بنأف منػل التمػوث البحػري النػاجـ عػف إرػراؽ النفايػات والمػواد

األخ ػػرى  ،)2م ػػف أى ػػـ اختفاقي ػػات الدولي ػػة تات الي ػػمة الت ػػي ت ػػـ إبرامي ػػا لمنم ػػؿ عم ػػي حماي ػػة البي ػػة
البحري ػػة ،حي ػػث تس ػػتيدؼ اختفاقي ػػة المحا ظ ػػة عم ػػي البي ػػة بوج ػػو ع ػػاـ والبي ػػة البحري ػػة عم ػػي وج ػػو
خػػاص ،وينتبػػر منػػل التمػػوث البي ػػي النانػ عػػف إرػراؽ النفايػػات الخطػرة والمػواد الضػػارة األخػػرى،
ىدؼ ييتـ بو جميل دوؿ النالـ لحماية اليحة البنرية والبي ة اقنسانية

)1

واعتمػػدت اتفاقيػػة لنػػدف لنػػاـ 2971ـ ػػي تحديػػدىا لماىيػػة الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة أس ػػموباً

جديػػداً ،تمثػػؿ ػػي إدراج ػػات الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة ػػي عػػدة ق ػوا ـ ،انػػتممت عمييػػا المالحػػؽ
المر مػػة باختفاقيػػة وقػػد تمي ػ ت اتفاقيػػة لنػػدف لنػػاـ 2971ـ عمػػي اختفاقيػػات الدوليػػة تات اليػػمة،
بالتوسػػل ػػي تن ػػداد ػػات المػ ػواد والنفاي ػػات الت ػػي ت ػؤدي إل ػػي تم ػػوث البي ػ ػة البحري ػػة ،والت ػػي يحظ ػػر

الػتخمص منيػا ػي البي ػة البحريػة حظػ اًر تامػاً؛ حيػث نيػت المػادة الرابنػة مػف اختفاقيػة عمػي التػ اـ
الدوؿ األطراؼ بحظر التخمص مف النفايات المدرجة ي المر ؽ األوؿ الما مة السوداء

مطمماً ،نظ اًر لما تتمتل بو تمػؾ المػواد مػف خػواص نػديدة السػمية

)4

)3

حظ اًر

وحظػر الػتخمص مػف النفايػات

( -)1اٗؼٔد ٓظر إُ ٢اذلاه٤ح ُ٘يٕ ُعاّ  ، ّ1312تٔٞظة هرار رة٤ص اُعٜٔٞر٣ح رهْ ُ 112ط٘ح .ّ1332
( -)2ر .نثي اُٞاؼي ٓؽٔي اُلار ،اُعراةْ اُي٤ُٝح ٝضِطح اُعواب نِٜ٤ا ،رار اُٜ٘ؼح اُعرت٤اح ،ّ2002 ،ص 323؛
ر .خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظرٓ ،١رظع ضاتن ،ص .22
(٣ -)3وظي تاُواةٔح اُطٞراء أُٞار أُيرظح ك ٢أُركن اي ٍٝالذلاه٤ح ُ٘يٕ ٖٓٝ ،أٓصِاح اُ٘لا٣ااخ اُراٝ ٢ررخ كا٢
أُركن ايٝ ٍٝاُر ٢ذرٔرع تخٞاص شي٣يج اُطٔ٤ح ،اٌُارٓٝ ّٞ٣رًثاذٝ ،ٚاُسةثن ٓٝرًثاذٝ ،ٚاُثرر ٍٝاُخاّ ٝأُاٞار
اُ٤ٜيرًٝرت٤ٗٞح أُشروح ٓ٘ٝ ،ٚاُ٘لا٣اخ أُشعح ااخ أُطر ١ٞاُعاُٝ . ٢اُر٣ ٢ؽار ٓطِواً اُارخِض ٜٓ٘اا اأغارام
ك ٢اُثؽار ًوانيج نآحٝ ،اضرص٘اء ٖٓ اُي٣ ،عٞز اُطٔاغ تإغراهٜا ك ٢اُثؽر إاا هيرخ إؼي ٟاُاي ،ٍٝإٔ اُارخِض
ٜٓ٘ا تاُثر ضِ٤ؽن أػرار ظطٔ٤ح تاُظؽح اُثشر٣ح ٝاُث ٤ح اأٗطااٗ٤حٌُٝ .اٖ ٛا ا االضارص٘اء ٓاٖ شاأٗٗ ٚواض اُؽاار
أُلرٝع تٔٞظة أؼٌاّ االذلاه٤ح ،يٗ٣ ٚعط ٢اُلرطح اُي ٍٝايؽراف إٔ ذرٜرب ٖٓ ذطث٤ن أؼٌاّ االذلاه٤ح.
( -)4ر .أتاا ٞاُخ٤اار أؼٔااي نط٤ااح ،االُرااساّ اُاايُ ٢ُٝؽٔا٣ااح اُث ٤ااح اُثؽر٣ااح ٝأُؽاكاااح نِٜ٤ااا ٓااٖ اُرِااٞز ،رضاااُح
رًرٞرا٤ًِ -ٙح اُؽوٞم -ظآعح ن ٖ٤شٔص ،ّ1335 ،ص  .164ر .خاُي اُط٤ي أُر ،٢ُٞأُرظع اُطاتن ،ص .23
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المدرجػة ػػي المر ػؽ الثػػاني الما مػة الرماديػػة

)2

بػدوف إتف خػػاص مسػبؽ مػػف السػمطة المختيػػة،

وعدـ السماح بالتخمص مػف النفايػات المدرجػة ػي المر ػؽ الثالػث ،بػدوف تيػري

عػاـ مسػبؽ مػف

السمطة المختية

ثانياً :ماىية المواد والنفايات الخطرة في اتفاقية بازل لعام 0323م:

تنػػد اتفاقيػػة بػػا ؿ لنػػاـ 2989ـ بنػػأف الػػتحكـ ػػي نمػػؿ النفايػػات الخطػرة والػػتخمص منيػػا عبػػر

الحػػدود ،مػػف أىػػـ اختفاقيػػات الدوليػػة تات اليػػمة التػػي تسػػتيدؼ حمايػػة اقنسػػاف والمحا ظػػة عمػػي

البي ػػة مػػف اآلثػػار الناجمػػة عػػف توليػػد ونمػػؿ الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة والػػتخمص منيػػا ،بأنيػػا تمػػؾ
النفايػػات الناجمػػة عػػف المننػػإلت الطبيػػة ،والنفايػػات الناجمػػة عػػف إنتػػاج المستحض ػرات اليػػيدلية،

والمبيػػدات البيولوجيػػة ،أو النفايػػات التػػي تحتػػوي عمػػي مركبػػات منينػػة كػػال رنيم وال نػػؾ والكػػاديوـ،
مادامت تتمي بخواص منينة كالمابمية لالنفجار أو اخنتناؿ

وني ػػت الم ػػادة األول ػػي م ػػف اتفاقي ػػة ب ػػا ؿ عم ػػي أن ػػو -2 :ألرػ ػراض ى ػػته اختفاقي ػػة ،تنتب ػػر

النفايات التالية التي تخضل لمنمؿ عبر الحدود نفايات خطرة  :أ) -النفايات التػي تنتمػي إلػي أي
ة واردة ي الممحؽ األوؿ ،إخ إتا كانت خ تتمي بػأي مػف الخػواص الػواردة ػي الممحػؽ الثالػث،

ب) -النفايػػات التػػي خ تنػػمميا الفم ػرة أ) ولكنيػػا تنػػرؼ أو ينظػػر إلييػػا بموجػػب التن ػريل المحمػػي

لطرؼ التيدير أو اخستيراد أو النبور ،بويفيا نفايات خطرة  -1ألرراض ىته اختفاقية تننػي
النفايات األخرى النفايات التي تنتمي إلي أي ة واردة ي الممحؽ الثػاني والتػي تخضػل لمنمػؿ

عبػػر الحػػدود  -3تسػػتثني مػػف نطػػاؽ ىػػته اختفاقيػػة النفايػػات التػػي تخضػػل ،لكونيػػا منػػنة ،لػػنظـ

رقابة دولية أخرى ،مف بينيا يكوؾ دولية مطبمػة بنػكؿ محػدد عمػي المػواد المنػنة  -4تسػتثني

مػػف نطػػاؽ ىػػته اختفاقيػػة النفايػػات الناجمػػة عػػف النمميػػات الناديػػة لمسػػفف ،والتػػي يقطػػي تيػريفيا

يؾ دولي آخر

)1

يتض لنا مما سبؽ ،أف اتفاقية با ؿ أختت ي تحديدىا لماىية النفايات الخطرة التػي تخضػل

ألحكاميػا بأسػػموب المػوا ـ ،وتػواترت رالبيػػة اختفاقيػػات الدوليػة تات اليػػمة عمػػي األخػت بيػػا ،حيػػث

عػػادةً مػػا يػػتـ إدارج المػواد أو البضػػا ل أو النفايػػات الخطػرة التػػي مػػف نػػأنيا إلحػػاؽ الضػػرر بيػػحة
اقنسػػاف أو البي ػػة س ػواء أكػػاف تلػػؾ م ػػف ج ػراء إنتاجيػػا ،أو نمميػػا ،أو إعػػادة تػػدويرىا أو ال ػػتخمص
( ٖٓ -)1أٓصِح اُ٘لا٣ااخ اُراٝ ٢ررخ كا ٢أُركان اُصااٗ ٢الذلاه٤اح ُ٘ايٕٝ ،اُرا٣ ٢وظاي تٜاا اُواةٔاح اُرٓار٣احٝ ،اُرا٢
ذؽار اذلاه٤ح ُ٘يٕ اُرخِض ٜٓ٘ا تاأغرام تي ٕٝإإ خاص ٓطثن ،أُٞار أُؽر٣ٞح نِ٤ًٔ ٢ح ًث٤رج ٓاٖ اُاسرٗ٤خ
أ ٝاُرطاص أ ٝاُ٘ؽاش أ ٝاُسٗي ٝاُ٘لا٣اخ أُعيٗ٤ح ٝاُ٘لا٣اخ ايخر ٟاُر ٌٖٔ٣ ٢إٔ ً٣ر ١إغراهٜا ك ٢اُواا إُا٢
نوثاخ ظطٔ٤ح تاُظ٤ي أ ٝتأُ ؼح .ر.نثي اُٞاؼي ٓؽٔي اُلار ،االُرساّ اُيُ ٢ُٝؽٔا٣ح اُث ٤ح اُثؽر٣ح ٝاُؽلاظ نِٜ٤اا
ٖٓ أخطار اُرِٞز ،رراضح ٓوارٗح ك ٢ػٞء اذلاه٤ح اُثؽار  ،ّ1322رار اُٜ٘ؼح اُعرت٤ح ،ّ1325 ،ص .330
( -)2راظع ٗض أُارج اي ٖٓ ٢ُٝاذلاه٤ح تازٍ ُعاّ ٝ .ّ1323ظي٣ر تاُ ًر إٔ غاُث٤ح أُاٞار اُاٞاررج كا ٢أُركان
اي ٖٓ ٍٝاذلاه٤ح ُ٘يٕ  ،ّ1312ذخؼع أ٣ؼا ً يؼٌاّ اذلاه٤ح تازٍ تشإٔ اُرؽٌْ كٗ ٢وَ اُ٘لا٣اخ اُخطرج ٝاُارخِض
ٜٓ٘ا نثر اُؽيٝر ،تاضارص٘اء أُاٞار أُشاعح ،ؼ٤اس ذخارض ٓاٖ ٗطاام ذطث٤ان أؼٌااّ اذلاه٤اح تاازٍ ؽثوااً ُا٘ض أُاارج
ايٜ٘ٓ ٢ُٝا.ر .خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظر،١أُرظع اُطاتن،ص .32
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النيا ي منيا ،ي مالحؽ تر ؽ باختفاقيات الدولية؛ حيث أنتمؿ الممحؽ األوؿ ختفاقية بػا ؿ لنػاـ

2989ـ بنػػأف الػػتحكـ ػػي نمػػؿ النفايػػات الخطػػرة والػػتخمص منيػػا عبػػر الحػػدود ،والمننػػوف بف ػػات
النفايات التي تتطمب مراعاة خاية ،أنتمؿ عمي قا مة بالنفايات األخرى

والمر ؽ باتفاقية با ؿ ،أنتمؿ عمي قا مة بالخواص الخطرة

أما الممحػؽ الثالػث،

وعمػالً بأحكػػاـ الفمػرة /2أ) مػػف المػػادة األولػػي مػػف اتفاقيػػة بػػا ؿ تنتبػػر نفايػػات خطػرة ،النفايػػات

التي تنتمػي إلػي أي ػة واردة ػي الممحػؽ األوؿ إخ إتا كانػت خ تتميػ بػأي مػف الخػواص الػواردة
ػػي الممحػػؽ الثالػػث مػػف اختفاقيػػة؛ حيػػث نيػػت الفمػرة /2أ) مػػف المػػادة األولػػي مػػف اختفاقيػػة عمػػي

أف :النفايػات الخطػرة التػي تخضػػل ألحكػاـ اختفاقيػػة ،النفايػات التػػي تنتمػي إلػػي أي ػة واردة ػػي
الممحػػؽ األوؿ إخ إتا كانػػت خ تتميػ بػػأي مػػف الخػواص الػواردة ػػي الممحػػؽ الثالػػث مػػف اختفاقيػػة
ويتألؼ الممحؽ األوؿ ،المر ؽ األوؿ باتفاقية با ؿ ،مف قا مة عمي  45ة مف النفايات

)2

وقد تـ توجيو النديد مػف اخنتمػادات لتحديػد اتفاقيػة بػا ؿ لماىيػة النفايػات الخطػر عمػي النحػو

التي وردت بو ي الممحؽ األوؿ المر ؽ بيا ،ومف ىته اخنتمادات ما يمي :)1

 -2جاءت اتفاقية با ؿ رير واضحة ومحددة لماىية النفايات الخطرة التي تخضل ألحكاميا؛
حيػػث أنػػتمؿ الممحػػؽ األوؿ ختفاقيػػة بػػا ؿ الخػػاص بف ػػات النفايػػات الخط ػرة ،ول ػـ ينػػرؼ

مكونػػات ػػات النفايػػات الخط ػرة ،مػػثالً نػػص عمػػي أنػػو ،تنتبػػر نفايػػات خط ػرة ،النفايػػات
اقكمينيكية المتخمفة عف الرعاية الطبيػة ػي المستنػفيات والم اركػ والنيػادات الطبيػة ولػـ

ينػػر الممحػػؽ إلػػي مكونػػات النفايػػات اقكمينيكيػػة وىػػو األمػػر الػػتي يتػػرؾ مجػػاخً خيػػباً

ل طػ ػراؼ ػػي اختفاقي ػػة ،ػػي تفس ػػير تم ػػؾ المي ػػطمحات النام ػػة عم ػػي حس ػػب مي ػػالحيا،
وبالتػػالي يكػػوف مػػف اليػػنب تنفيػػت أحكػػاـ اختفاقيػػة بػػالطرؽ التػػي تحمػػي اليػػحة البن ػرية
والبي ػػة مػػف المخػػاطر الناتجػػة عػػف النفايػػات الخط ػرة ،طالمػػا أف األمػػر متنمػػؽ بما مػػة مػػف

الميطمحات النامة لنفايات خطرة

 -1نجحت اتفاقية با ؿ ي وضل قا مة بالميطمحات النامة لف ات النفايات الخطرة ،ولكنيا
نػمت ػػي تحديػػد كميػة ىػػته المػواد ،أو الممػػدار الػال ـ مػػف ىػػته المػواد ،لكػػي يػػتـ اعتبارىػػا

نفايات خطرة تخضل ألحكاـ اختفاقية

 -3تنػػترط اتفاقيػػة بػػا ؿ ػػي ػػات النفايػػات الخط ػرة المدرجػػة ػػي الممحػػؽ األوؿ ،أف تتمتػػل
بإحػدى الخػواص الخطػرة التػػي أنػػتمؿ عمييػا الممحػػؽ الثالػػث ،كالمابميػػة لالنػػتناؿ والمابميػػة
لمتإلكػؿ ،وقػد جػاءت قا مػػة الخػواص الخطػرة عبػارة عػػف قا مػة بميػطمحات عمميػة منناىػػا
رير دقيؽ ،كما لـ تنص اختفاقية عمي الوسا ؿ التي يمكف بيا تحديد تمؾ الخواص
( -)1راظع أُِؽن اي ٍٝالذلاه٤ح تازٍ؛ ٝراظع هاةٔح " اُخٞاص اُخطرج" أُيرظح ك ٢أُِؽن اُصاُس الذلاه٤ح.
( -)2ر .خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظر ،١أُرظع اُطاتن ،ص .101
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 -4إف تنريػػؼ النفايػػات الخط ػرة و م ػاً لمػػا جػػاء ػػي الفم ػرة األولػػي أ) مػػف المػػادة األولػػي مػػف
اتفاقيػػة بػػا ؿ ،خ يميػػد بػػو أف يكػػوف تنريف ػاً جامن ػاً ومانن ػاً لكػػؿ أن ػواع النفايػػات الخط ػرة،
بمننػػي أف قا مػػة النفايػػات الخطػرة الػواردة ػػي المر ػػؽ األوؿ لالتفاقيػػة قابمػػة لمتنػػديؿ سػواء

باقضػػا ة أو الحتؼ،اسػػتناداً إلػػي أنػػو لػػـ يػػتـ بنػػد توثيػػؽ المخػػاطر المحتممػػة التػػي تسػػببيا

أنواع منينة مف النفايات توثيماً كػامالً ،لػتلؾ مػف الضػروري إجػراء م يػد مػف البحػوث مػف
أجؿ استنباط وسا ؿ لمنل المخاطر المحتممة ليته النفايات عمي اقنساف والبي ة

)2

وعم ػالً بػػالفمرة /2ب) مػػف المػػادة األولػػي م ػف اتفاقيػػة بػػا ؿ والتػػي تيػػنفيا باعتبارىػػا نفايػػات

خطرة ،وتخضل ألحكاـ اتفاقية با ؿ ،تينيفات التنرينات الوطنيػة لمػدوؿ األطػراؼ المنينػة دوؿ
التيدير أو اخستيراد أو النبور) بنرط إخطار أمانة اتفاقية با ؿ

ومػػف أىػػـ اخنتمػػادات التػػي وجيػػت ختفاقيػػة بػػا ؿ ،تنريػػؼ النفايػػات الخطػرة ،موضػػوع الخطػػر
جاء رامضاً ،سواء بالنسبة لمنفايات التي ووردت ي المر ؽ األوؿ ختفاقية ،أو التي تتمي
مف الخواص الواردة ي المر ؽ الثالث لالتفاقية ،أو النفايات التي تنرؼ بأنيا خطػرة

وطنػػي لطػػرؼ مػػا ػػي اختفاقيػػة ،وخ تنتبػػر كػػتلؾ ػػي تن ػريل وطنػػي لطػػرؼ آخػػر

بػأي

ػي تنػريل

ومػػف أجػػؿ

المضاء عمي الجدؿ المثار ،حوؿ مسػألة تنريػؼ النفايػات الخطػرة ،وأنواعيػا التػي تخضػل لمحظػر،
ولكي تتسـ تنريفات اتفاقية با ؿ ،بالوضوح ،لضماف تطبيؽ أحكاـ اختفاقية ،عمد الدوؿ األعضاء

مؤتم اًر مف أجؿ تخويؿ الفريؽ النامؿ التمني لتوييؼ الخيا ص النفايات الخطرة ووضػل المػوا ـ
وتلػػؾ لتمػػديميا إلػػي اخجتمػػاع ال اربػػل لمػػؤتمر األط ػراؼ

)1

لمموا مػػة عمييػػا ،ولمػػد كػػاف الق ػرض مػػف

ميمة الفريؽ النامؿ التمني ي ىتا النأف مراجنة ثػالث قػوا ـ لمنفايػات

)3

وجػدير بالػتكر ،أنػو تػـ

إضػػا ة المػػر ميف الجديػػديف إلػػي اختفاقيػػة باعتبارىمػػا المػػر ميف الثػػامف والتاسػػل ،وو م ػاً لمفم ػرة  1ج)

والفم ػرة  3مػػف المػػادة  )28مػػف اتفاقيػػة بػػا ؿ ،دخػػؿ تنػػديؿ الممحػػؽ األوؿ ختفاقيػػة بػػا ؿ واعتمػػاد
الممحميف الثامف والتاسل حي النفات ي نو مبر 2998ـ و ػي ضػوء مػا سػبؽ يمكػف تحديػد ماىيػة

النفايػػات الخط ػرة التػػي تخضػػل ألحكػػاـ اتفاقيػػة ب ػا ؿ ،والممػػررات اليػػادرة عػػف اجتماعػػات مػػؤتمر
األطػراؼ ،والػػتي بممتضػػاىا تػػـ حظػػر نمػػؿ النفايػػات الخطػرة عبػػر الحػػدود مػػف الػػدوؿ المتمدمػػة إلػػي

الدوؿ النامية -بف ات النفايات الواردة ي الممحماف األوؿ والثػامف ختفاقيػة ،إخ إتا كانػت خ تتميػ
بأي مف الخواص الواردة ي الممحؽ الثالث

( -)1رٓ .ظطلًٔ ٢اٍ ؽِثحٓ ،رظع ضاتن ،ص .134
( -)2اٗعوي االظرٔاا اُراتع ًُٔذٔر ايؽراف كًٞ ٢ش٘٤غٓ ،اُ٤س٣ا ،ك ٢اُلررج ( 21 -23كثرا٣ر .)ّ1332
( -)3اي :٢ُٝاُواةٔح (أ) ٝذشرَٔ نِ ٢ظٔ٤ع اُ٘لا٣اخ اُرا ٢غاُثاا ٓاا ٣ارْ انرثارٛاا ٗلا٣ااخ خطارج ٓاٖ ظاٗاة اُايٍٝ
اينؼاء ك ٢اذلاه٤ح تازٍ .اُصاٗ٤ح :اُواةٔح (ب) ٝذشرَٔ نِ ٢ظٔ٤ع اُ٘لا٣اخ اُر ٢غاُثا ٓا ٣رْ انرثارٛا ٗلا٣ااخ غ٤ار
خطرج ٖٓ ظاٗة اُاي ٍٝاينؼااء كا ٢اذلاه٤اح تاازٍ .اُصاُصاح :اُواةٔاح (ض) ٝذشارَٔ نِاٗ ٢لا٣ااخ ذرطِاة أُس٣اي ٓاٖ
اُثؽٞز اُيراضاخ ُرؽي٣ي ٓا ٘٣يرض ٜٓ٘ا ذؽد اُواةٔح اي ٝ ٢ُٝاُواةٔح اُصاٗ٤ح.
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ثالثاً :ماىية المواد والنفايات الخطرة في اتفاقية استكيولم لعام 3110م:

تند اتفاقية استكيولـ لناـ 1002ـ بنأف المموثات النضوية الثابتػة ،)2مػف اختفاقيػات الدوليػة

تات الي ػػمة الت ػػي تس ػػتيدؼ حماي ػػة اقنس ػػاف والمحا ظ ػػة عم ػػي البي ػػة م ػػف اآلث ػػار الض ػػارة لممػ ػواد
الكيميا يػػة ،كالمبيػػدات وكموريػػد الفينيػػؿ وثنا يػػات الفينيػػؿ متنػػددة الكمػػور ومركبػػات الكربػػوف ،حيػػث
تنػػترؾ المموثػػات النضػػوية الثابتػػة ػػي أربػػل خيػػا ص ىػػي -0 :الســـمية :حيػػث تنػػد المموثػػات

الثابتة سامة جداً  -3الثبات :وىو المػدرة عمػي مماومػة التحمػؿ ػي األوسػاط المختمفػة حيػث تبمػي

لسػػنوات أو حت ػ عمػػود مػػف ال ػ مف قبػػؿ أف تنحػػؿ إلػػي أنػػكاؿ أقػػؿ خطػػورة  -3إمكانيــة االنتقــال
مســافات بعيــدة :حيػػث تتبخػػر المموثػػات النضػػوية وتنتمػػؿ عبػػر مسػػا ات طويمػػة عػػف طريػػؽ اليػواء
والميػػاه ،وقػػدرتيا عمػػي اخنتمػػاؿ ،مننػػاه أنيػػا تتواجػػد نميػاً ػػي كػػؿ مكػػاف مػػف النػػالـ ،وينتمػػد انتمػػاؿ

المموثات النضوية الثابتة عمي درجػة الحػ اررة؛ حيػث تتبخػر ػي األمػاكف الدا ػة وتنتمػؿ مػل الريػاح
ودقا ؽ القبار ،ثـ تستمر عمي األرض ي األماكف البػاردة ،ثػـ تتبخػر وتنتمػؿ مػرة أخػرى ومػف ثػـ
نجد لدي سكاف المطػب النػمالي األيػمييف ،أعمػي مسػتويات المموثػات النضػوية الثابتػة المسػجمة،
-4

كالمبي ػػدات اآل ػػات والمػ ػواد الكيميا ي ػػة الي ػػناعية وريرى ػػا م ػػف المموث ػػات النض ػػوية

التراكم اإلحيائى :ىو قدرة المموثات النضوية عمي التراكـ ي األنسجة الحية بمستويات أعمي مػف

المسػتويات الموجػودة ػي البي ػة المحيطػة بػالررـ مػف أف ىػته المموثػات ل نسػجة الدىنيػة وتتػراكـ
ييػػا – الظػػاىرة المنرو ػػة بػػالتراكـ اقحيػػا

وتيػػؿ المموثػػات النضػػوية إلػػي مسػػتويات مضػػاعفة

آخؼ المػرات بالممارنػػة مػػل المسػػتويات الخمفيػػة ػػي األنسػػجة الدىنيػػة لممخموقػػات الواقنػػة ػػي أعمػػي

السمسة القتا ية كاألسماؾ والثػدييات بمػا ػي تلػؾ اقنسػاف واألخطػر مػف تلػؾ ىػو أنػو ػي خػالؿ
ترة الحمؿ والرضاعة عادة ما تنتمؿ ىته المموثات النضوية الثابتة إلي الجيؿ الالحؽ

)1

وجدير بالتكر ،أف بنض المموثات النضػوية الثابتػة التػي نيػت عمييػا اتفاقيػة اسػتكيولـ تكػاد

تكػػوف قػػد اختفػػت خاي ػةً ػػي الػػدوؿ المتمدمػػة؛ حيػػث ظيػػرت أثارىػػا السػػامة وتػػـ حظرىػػا أو تمييػػد

استخداميا بنكؿ يارـ ي تمؾ الدوؿ منت وقت طويؿ،ولكف ما الت تستخدـ ي الدوؿ النامية

( -)1أترٓد اذلاه٤ح اضرٌُ ُْٜٞعاّ  ّ2001تشاإٔ أُِٞشااخ اُعؼا٣ٞح اُصاتراح ،كا ٢اُطا٣ٞي تراار٣خ ،ّ2001/5/22
ٝرخِد ؼ٤س اُ٘لاا هُٝ .ّ2004/5 /11 ٢وي ذْ إرراض ك اخ أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج  -أُِٞشاخ اُعؼ٣ٞح اُصاتراح،
ك ٢ش شح ٓركواخ ِٓؽواح تٜاا ،تا ٖ٤ك رآ ٖ٤اٖ أُِٞشااخ اُعؼا٣ٞح اُصاتراح :اُل اح ايُٝا :٢أُِٞشااخ اُعؼا٣ٞح اُصاتراح
أُ٘رعح نٖ نٔيٝ ،أُطِٞب تاُ٘طثح أٗراظٜا أ ٝاضرخيآٜا إٔ ٣رْ اأزاُح ؽثوا ً يؼٌاّ أُركن (أ)؛ أ ٝاُرو٤٤ي ؽثوااً
يؼٌاّ أُركن (ب)ٝ .اُل اح اُصاٗ٤اح :أُِٞشااخ اُعؼا٣ٞح اُصاتراح أُ٘رعاح ناٖ نٔايٝ ،أُطِاٞب إٔ ذرخا ايؽاراف
تشأٜٗا ذيات٤ر ٓيرظح ُخلغ اأؽ م اُ٘اذط نٖ أُظارر االطط٘ان٤ح ،تٜيف اُخلاغ أُرٞاطاَ ُٜاا يرٗا ٢ؼاي
ٝإٕ أٌٖٓ اُرخِض ٜٓ٘ا ٜٗاة٤اًٝ .ذؽر ٙ ٛ ١ٞاالذلاه٤ح نِٓ 12 ٢اارج ضاآح ،ذعاي أضاٞء أُِٞشااخ اُعؼا٣ٞح اُصاتراح،
ُِؽي ٜٓ٘ا  ٖٓٝشْ اُرخِض ٜٓ٘اأٛ ،اا ضياضاًِ ٢اٞر اُث٘اسٝ ،ٖ٣ضاثان ٢اٌُِاٞرٝ ،ش٘اة٤ااخ اُل٤٘٤اَ ٓرعايرج اٌُِاٞر،
ٝاالٗيرٝ ،ٖ٣أُ٤رًص ،اٌُِٞرر ،ٖ٣ايُير ،ٖ٣اُيِ٣يرٝ،ٖ٣اُرًٞطاكٝ ،ٖ٤ر ١ر ١ذٝ ،٢اُيًٞ٣ط٘٤اخٝ ،اُلٞراٗاخ.
( -)2ر.خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظرٓ ،١رظع ضاتن،صٓٝ121اتعيٛا.
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أمػا الػػبنض األخػػر مػػف المموثػػات النضػػوية الثابتػة ،سيمتضػػي اسػػتبداليا بمػواد كيميا يػػة بي يػاً

بتؿ جيود أكبر ،وقد تكػوف البػدا ؿ أكثػر تكمفػة ،وىػتا األمػر قػد يحػرج الػدوؿ الناميػة ،لػتا خ يكفػي
ختفاقية استكيولـ أف تمنل استخداـ المواد والنفايات الخطرة المدرجػة ػي قػوا ـ المموثػات النضػوية

التػػي تخضػػل ألحكاميػػا ،بػػؿ عمييػػا أيض ػاً أف تسػػاعد الحكومػػات عمػػي إيجػػاد وسػػيمة لمبػػوؿ الحمػػوؿ

البديم ػػة تس ػػتيدؼ اتفاقيػ ػة اس ػػتكيولـ اتخ ػػات ت ػػدابير لمن ػػل اآلث ػػار الض ػػارة الت ػػي تس ػػببيا المموث ػػات
النضوية الثابتة ،وعمي تطوير واستخداـ مواد كيميا ية بديمة تكوف سميمة بي ياً

)2

المطمب الثالث
ماىية النفايات الخطرة في االتفاقيات اإلقميمية
مف أىـ اختفاقيات اققميمية الخاية بحماية اليحة البنػرية والبي ػة مػف اآلثػار الناجمػة عػف

نمػػؿ الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة والػػتخمص منيػػا ،وعمػػي ق ػوا ـ بػػالمواد والنفايػػات الخط ػرة التػػي يحظػػر
التخمص منيا ،واتباع إجراءات منينة لنمميا عبر الحدود أو التي التخمص منيا ،خعتبارات تتنمػؽ

بحماية يحة اقنساف والبي ة وانضمت جميورية مير النربية إلي اتفاقية بامػاكو لنػاـ 2992ـ

بنأف حظر استيراد النفايات الخطرة إلي إ ريميا والتحكـ ي نمميػا عبػر الحػدود واداراتيػا ػي داخػؿ

إ ريميا  ،)1وبروتوكوؿ أ مير 2996ـ ،وتلؾ عمي التفييؿ التالي:

أوالً :ماىية النفايات الخطرة في اتفاقية باماكو لعام 0330م:

قامت النديد مف الدوؿ األ ريمية مف أجؿ حماية بي تيا ويحة ننوبيا مف األضرار الناجمػة

عف قياـ بنض النركات الدولية والدوؿ اليناعية المتمدمة بالتخمص مف نفاياتيا السامة والخطػرة
ػػي األقػػاليـ األ ريميػػة ،بإيػػدار تن ػرينات وطنيػػة تحظػػر بممتضػػاىا اسػػتيراد النفايػػات الخط ػرة إلػػي

داخ ػػؿ المن ػػاطؽ الخاض ػػنة لوخيتي ػػا المض ػػا ية ،سػ ػواء لق ػػرض ال ػػتخمص الني ػػا ي مني ػػا أو قع ػػادة
تدويرىا وكما قامت الدوؿ األ ريمية – عمالً بالمادة  22مف اتفاقية با ؿ لنػاـ 2989ـ  -)3بػإبراـ

اتفاقيػػة بامػػاكو لنػػاـ 2992ـ بنػػأف حظػػر اسػػتيراد النفايػػات الخط ػرة إلػػي إ ريميػػا والػػتحكـ ػػي نمميػػا
عبر الحدود واداراتيا ي داخؿ إ ريميا ،والتي تجرـ قياـ بنض النركات األجنبيػة والػدوؿ المتمدمػة
بتيدير النفايات الخطرة إلي األراضي األ ريمية

( -)1ر.خاُي اُط٤ي أُرٓ ،٢ُٞا٤ٛح أُٞار ٝاُ٘لا٣اخ اُخطرج ك ٢اُواٗ ٕٞأُظر،١أُرظع اُطاتن،ص.135 ،133
( -)2أترٓااد ذؽااد إشااراف ٓ٘أااح اُٞؼاايج ايكر٣و٤ااح – االذؽااار ايكر٣واا ٢ؼاُ٤ااا ً كاآ ٢ي٘٣ااح تآااآً ،ٞاااُ ٢كاا٢
ٝ ،ّ1331/1/23اُر ٢طيهد نِٜ٤ا ظٜٔٞر٣ح ٓظر اُعرت٤ح ك.ّ1334 /5/12 ٢
(ٝ -)3كوا ً ُِٔارج (ٓ )1/11اٖ اذلاه٤اح تاازٍ أظاازخ ُرؽاراف إتاراّ اذلاه٤ااخ إهِ٤ٔ٤اح شار٣طح إٔ ذرانا ٢أؼٌآٜاا
ٓظاُػ اُي ٍٝاُ٘آ٤ح ٝأال ذشٌَ أؼٌآٜاا اٗرواطاا ً ٓاٖ اأرارج اُطأِ٤ح ت٤ ٤ااً ُِ٘لا٣ااخ اُخطارج ،ؼ٤اس ٗظاد أُاارج
( )11نِ ٢أٗ : ٚاالذلاه٤اخ اُص٘اة٤ح ٓٝرعيرج ايؽراف ٝاأهِ٤ٔ٤ح٣ -1 :عٞز ُرؽراف تي ٕٝاأخ ٍ تأؼٌااّ اُلوارج
اُخآطح ٖٓ أُارج اُراتعاح ،اُايخ ٍٞكا ٢اذلاه٤ااخ ش٘اة٤اح أٓ ٝرعايرج ايؽاراف أ ٝإهِ٤ٔ٤اح كٔ٤اا ٣رعِان ت٘واَ اُ٘لا٣ااخ
اُخطرج أ ٝاُ٘لا٣اخ ايخر ،ٟشر٣طح أال ذشٌَ  ٙ ٛاالذلاه٤ااخ اٗرواطاا ً ٓاٖ اأرارج اُطأِ٤ح ت٤ ٤اا ً ُِ٘لا٣ااخ اُخطارج
ٝاُ٘لا٣اخ ايخرٝ ،ٟكوا ً ُٔا ذورؼ ٙ ٛ ٚاالذلاه٤حٝ .نِ ٢إٔ ذ٘ض نِ ٢أؼٌاّ ال ذوَ ٖٓ ؼ٤س ض ٓرٜا اُث٤ ٤ح نٜ٘ا.
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ولمد حددت الفمرة الثانية مف المػادة األولػي مػف اتفاقيػة بامػاكو ،ماىيػة النفايػات الخطػرة ،عمػي

خػػالؼ مػػا جػػاء ػػي المػػادة األولػػي مػػف اتفاقيػػة بػػا ؿ لنػػاـ 2989ـ ،حيػػث ح ػددت اتفاقيػػة بامػػاكو،
ماىية النفايات الخطرة بأنيا :تنني النفايات كما تـ تحديدىا ي المادة الثانية مف ىته اختفاقية

وقد نيت عمي أنػو -2 ،تنتبػر المػواد التاليػة نفايػات خطػرة  :أ) -النفايػات التػي تنتمػي إلػي أي
ػػة واردة ػػي المر ػػؽ األوؿ مػػف ىػػته اختفاقيػػة ب) -النفايػػات التػػي خ تنػػمميا الفم ػرة أ) أعػػاله
أو

ولكنيا تنرؼ أو ينظػر إلييػا كنفايػات خطػرة بموجػب التنػريل المحمػي لدولػة التيػدير،

اخستيراد ،أو النبور ج) -النفايات التي تتميػ بػأي مػف الخػواص الػواردة ػي المر ػؽ الثػاني مػف
ىػػته اختفاقيػػة د) -المػواد الخطػرة ،وىػػي المػواد المحظػػورة أو الممقيػػة أو المحرومػػة مػػف التسػػجيؿ
بممتضػػي تػػدابير تنظيميػػة حكوميػػة أو المسػػحوبة طواعيػػة مػػف التسػػجيؿ ػػي بمػػد يػػناعتيا ألسػػباب

تتنمؽ بيحة اقنساف أو البي ة

 -1النفايػات التػػي تخضػػل ،لكونيػػا منػػنة أليػػة نظػػـ رقابػػة دوليػػة ،مػػف بينيػػا يػػكوؾ دوليػػة مطبمػػة
بنكؿ محدد عمي المواد المننة تدخؿ ي نطاؽ ىته اختفاقية

 -3تمػػل ػػي نطػػاؽ ىػػته اختفاقيػػة أيضػاً النفايػػات الناجمػػة عػػف النمميػػات الناديػػة لمسػػفف والتػػي يػػتـ
تيريفيا يؾ دولي آخر

)2

 فئات النفايات المدرجة في الممحق األول لالتفاقية:تنتبػػر نفايػػات خطػرة عمػالً بأحكػػاـ المػػادة  )2/1أ) مػػف اتفاقيػػة بامػػاكو ،ػػات النفايػػات التػػي

تنتمي إلي أي ة واردة ي المر ؽ األوؿ باتفاقية باماكو لنػاـ 2992ـ وبيػرؼ النظػر عمػا إتا

كانت تتمي بأي مف الخواص الخطرة ي المر ؽ الثاني مف عدمو وبالررـ مف أف الممحؽ األوؿ
ختفاقية باماكو ،قد أنتمؿ عمي كػؿ ػات النفايػات المدرجػة ػي الممحػؽ األوؿ ختفاقيػة بػا ؿ لنػاـ

2989ـ ،إخ أنو توجد عدة اختال ات بيف الممحؽ األوؿ اتفاقية با ؿ لناـ 2989ـ ،وبيف الممحؽ
األوؿ اتفاقية باماكو ،مف أىميا :)1

 -2نيت المادة  )1/2مػف اتفاقيػة بامػاكو عمػي أنػو :النفايػات التػي تخضػل ،لكونيػا منػنة أليػة
نظـ رقابة دولية ،مف بينيا يكوؾ دولية مطبمة بنكؿ محدد عمي المواد المننة تدخؿ ي نطاؽ

ىته اختفاقية تينؼ النفايات المننة نفايات خطرة  ،ومف ثـ تخضل ألحكاميا

 -1تينيؼ النفايات المن ليػة نفايػات خطػرة حيػث أنػتمؿ عمييػا الممحػؽ األوؿ ختفاقيػة بامػاكو،
بينما إدراجيا ي الممحؽ الثاني ختفاقية با ؿ ات النفايات التي تتطمب مراعاة خاية

 -3تينيؼ كؿ ات النفايات المدرجة ي الممحؽ األوؿ باعتبارىا نفايات خطرة

)3

)4

( -)1راظع ٗض اُلورج اُصاٗ٤ح ٖٓ أُارج اي ٖٓ ٢ُٝاذلاه٤ح تآاًُ ٞعاّ .ّ1331
( -)2ر .خاُي اُط٤ي أُرٗ ،٢ُٞوَ اُ٘لا٣اخ اُخطرج نثر اُؽيٝر ٝاُرخِض ٜٓ٘آ ،رظع ضاتن ،ص ٓٝ 62ا تعيٛا.
( -)3راظع ٗض أُارج ( ٖٓ )3/1اذلاه٤ح تازٍ ُعاّ .ّ1323
( -)4راظع أُِؽن اي ٍٝالذلاه٤ح تآاًُ ٞعاّ .ّ1331
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 -4تنتبر نفايات خطرة بموجب التنرينات الوطنية لدولة التيدير ،أو اخستيراد ،أو النبور
النفايات التي تتمي بأي مف الخواص الواردة ي المر ؽ الثاني مف ىته اختفاقية

 -5تيػػنؼ باعتبارىػػا نفايػػات خط ػرة ،الم ػواد الخط ػرة :وىػػي الم ػواد المحظػػورة أو الممقيػػة

أو

المحرومة مف التسجيؿ بممتضي تدابير تنظيميػة حكوميػة أو المسػحوبة طواعيػة مػف التسػجيؿ ػي

بمد يناعتيا ألسباب تتنمؽ بيحة اقنساف أو البي ة

يتضػ ػ لن ػػا مم ػػا س ػػبؽ ،أف تي ػػنيؼ المػ ػواد الكيميا ي ػػة واألدوي ػػة والمبي ػػدات المحظ ػػورة دوليػ ػاً،

باعتبارىا نفايات خطرة ،ومف خضوعيا ألحكاـ اتفاقية باماكو لنػاـ 2992ـ ،سػوؼ يحمػي الػدوؿ
األ ريميػػة ومػػف اآلثػػار السػػمبية لممػوانيف البي ػػة المنمػػوؿ بيػػا ػػي الػػدوؿ المتمدمػػة ،والتػػي مػػف أىميػػا:
ىجرة اليناعات المموثة لمبي ة لمدوؿ النامية ،وتيدير المنتجات المحظور استخداميا ،أو تداوليا
ي الدوؿ اليناعية إلي الدوؿ النامية ،مد اعتادت الدوؿ المتمدمة أف تيدر النديد مف المبيدات

ال راعيػػة والم ػواد الكيميا يػػة السػػامة إلػػي الػػدوؿ الناميػػة ،تخسػػر تمػػؾ الػػدوؿ األخي ػرة عػػدة م ػرات،
األولي :عند استيراد مواد كيميا ية خطرة ومبيدات راعية أنفمت عمييا المالييف ،الثانية :األضرار

اليحية والبي ة المترتبة عمػي اسػتخداميا والثالثػة :الخسػارة المترتبػة عمػي ر ػض الػدوؿ اليػناعية

دخوؿ المنتجات أسواقيا

)2

ثانياً :ماىية النفايات الخطرة في برتوكول لعام 0339م:

حددت المادة األولػي مػف برتوكػوؿ أ ميػر المنتمػد ػي سػبتمبر عػاـ 2996ـ بنػأف منػل تمػوث

البحػػر األبػػيض المتوسػػط النػػاجـ عػػف نمػػؿ الم ػواد والنفايػػات الخط ػرة والػػتخمص منيػػا عبػػر الحػػدود،
وتح ػػدد ماىي ػػة النفاي ػػات الخطػ ػرة  ،)1حي ػػث ج ػػاءت الف ػػات م ػػف المػ ػواد ػػي الم ػػادة الثالث ػػة م ػػف ى ػػتا

البرتوكوؿ حيث نيت المادة الثالثة عمػي أنػو -2 :ينطبػؽ ىػتا عمػي :أ) -النفايػات التػي تنتمػي
إلػػي أي ػػة واردة ػػي المر ػػؽ األوؿ بيػػتا البرتوكػػوؿ ،ب) -النفايػػات التػػي خ تنػػمميا الفم ػرة أ)
أعػػاله ولكنيػػا تنػػرؼ أو تنتبػػر بموجػػب التن ػريل المحمػػي لدولػػة التيػػدير ،أو اخسػػتيراد ،أو النبػػور

بوي ػػؼ نفاي ػػات خطػ ػرة ،ج) -النفاي ػػات الت ػػي تتميػ ػ ب ػػالخواص الػ ػواردة ػػي المر ػػؽ الث ػػاني بي ػػتا

البرتوكػػوؿ د) -الم ػواد الخط ػرة التػػي تػػـ حظرىػػا ،أو إلقاؤىػػا ،أو ر ػػض تسػػجيميا مػػف قبػػؿ إج ػراء
حكػػومي ػػي بمػػد التيػػنيل لقػػرض اليػػحة البن ػرية ،أو ألسػػباب بي يػػة ،أو تػػـ سػػحبيا طوعي ػاً ،أو

حت يا مف التسجيؿ الحكومي المطموب خستخداميا ي بمد التينيل ،أو التيدير

يتض لنا مما سبؽ ،أنو جػاءت نػص المػادة الثالثػة مػف برتوكػوؿ أ ميػر 2996ـ ،عمػي رػرار

المادة الثانيػة مػف اتفاقيػة بامػاكو لنػاـ 2992ـ ،مػل اخػتالؼ بسػيط ػي اليػيارة مخالفػاً بػتلؾ مػا

جاء ي اتفاقية با ؿ لناـ 2989ـ ي ىتا النأف

( -)1ر .خاُي اُط٤ي أُرٗ ،٢ُٞوَ اُ٘لا٣اخ اُخطرج نثر اُؽيٝر ٝاُرخِض ٜٓ٘ا ،أُرظع اُطاتنٓٝ 423 ،اتعيٛا.
( -)2راظع ٗض اُلورج (ر) ٖٓ أُارج اي ٖٓ ٢ُٝترذ ًٍٞٞأزٓ٤ر ُعاّ .ّ1336
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المبحث الثالث
طرق معالجة النفايات الخطرة والتخمص منيا
ت ايػػدت النفايػػات بسػػبب التط ػور اليػػناعي الػػتي حيػػؿ ػػي دوؿ النػػالـ ،كمخمفػػات اقنسػػاف

التػ ػي تن ػػت بن ػػكؿ متواي ػػؿ ري ػػر منمط ػػل بس ػػبب اس ػػتيالكو ،ري ػػر الماب ػػؿ لمتوقػ ػؼ م ػػف المنتج ػػات
المختمفة ،ىتا اخستيالؾ بيته النراىة ،جمب الويالت لإلنسانية والبي ة عم حد سواء؛ واسػتن ت
البي ػػة بسػػبب ت ػراكـ النفايػػات والم ػواد الضػػارة س ػواء اليػػمبة أـ القا يػػة أـ السػػا مة ولمسػػيطرة عم ػ

النفايػات الخطػرة والحػد مػف أضػرارىا عمػ البي ػة واليػحة النامػة ،قامػػت النديػد مػف الػدوؿ بوضػػل

تنرينات لمسيطرة عمػ النفايػات الخطػرة والػتخمص منيػا بطػرؽ أمنػة لمحػد مػف مخاطرىػا المحتممػة
عم اقنساف ،والحيوانات والنباتات ،ولكف ىته الضوابط التي كانت قد أدخمت وتـ تطبيميا ،عثػر

عمي وجود ٍ
كثير مف التجاو ات التي تتـ خارج نطاؽ السيطرة الرقابية ،حيث أف ىناؾ الكثير مف

الحاخت التي يتـ اكتناؼ مستويات خطرة مف المواد السامة ييا ،وقد تسػببت النفايػات الكيميا يػة

السػامة ػي تمػوث إمػدادات الميػاه الجو يػة ،والميػاه السػطحية ػي المنػاطؽ المحيطػة بيػا ررػـ عػدـ

انتماؿ كميات كبيرة مف تمػؾ النفايػات مػف موقنيػا

وأف القػا ات الناجمػة عػف تحمػؿ النفايػات

اليمبة قد تؤدي إل قتؿ القطاء النباتي،وكتلؾ النفايات السامة التي تتحوؿ مف يمبة إلػ سػا مة
أو را ات تتسرب بند د نيا مف خػالؿ التربػة وتػؤدي إلػ تمػوث الميػاه الجو يػة ،والتربػة ،والنباتػات
ومراعي المانية .)2

واف ىته الكميات اليا مػة مػف النفايػات التػي ينتجيػا اقنسػاف بنػكؿ يػومي تحتػاج إلػ عمميػات
منالجػػة تجنمػػو قػػاد اًر عم ػ أف يػػتخمص مػػف ىػػته النفايػػات بطريمػػة خ تس ػبب أتى بي ي ػاً ،وأض ػ ار اًر
جسيمة عم يحة اقنساف وتنتبر عمميات المنالجة المختمفة التي تػتـ عمػ النفايػات جػ ءاً مػف

مفيوـ أوسل وأنمؿ ينرؼ بإدارة النفايات؛ حيث يتضمف ىتا المفيوـ النديد مف النمميات األخرى
منيا :جمل النفايات مف أماكف إنتاجيا ،ونمميا ،ومف ثـ تأتي منالجة النفايات .)1

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞابٓ ،رظع ضاتن ،ص ٓٝ 121ا تعيٛا.
 ٣وظي تٔعاُعاح اُ٘لا٣ااخٛ :ا ٢اُعِٔ٤ااخ اُرا ٢ذعارُ ١رغ٤٤ار اُظالح اُطث٤ع٤اح أ ٝاُررً٤ثاح اُل٤س٣اة٤اح أ ٝاٌُ٤ٔ٤اة٤احأ ٝاُثُٞٞ٤ظ٤ح ُِ٘لا٣اخ تاضرخياّ ٝضاةَ ٓخرِلح ،هي ذٌ ٕٞؽث٤ع٤ح ،ذرٔصَ ك ٢نسٍ أُِٞشاخ اُخطرجٝ ،ذرً٤سٛا كا٢
ًٔ٤اخ طغ٤رج اُؽعْٝ ،ذؽِٜ٣ٞا إُٞٓ ٢ار طِثح غ٤ر هاتِاح ُِا ٝتإ ،أ٤ٔ٤ً ٝاة٤اح ،ذرٔصاَ كا ٢إزاُاح ضأ٤ح ٓرًثااخ
اُ٘لا٣اااخ اُخطاارج ٝذؽِٜ٣ٞااا إُاا ٢غااازاخ ال ذؽراااض إُاا ٢ركااٖٝ ،ذصث٤رٜااا ً٤ٔ٤اة ٤ااً ،أٓ ٝعارُااح اُؽٔٞػااح أ ٝاُوِ٣ٞااح،
أ ٝتُٞٞ٤ظ٤ح ،تاضرخياّ اٌُاة٘اخ اُؽ٤اح اُيه٤واح كا ٢ذؽِ٤اَ اُ٘لا٣ااخ اُخطارجٝ ،هاي ذارْ أُعاُعاح تاضارخياّ ٓعاآ خ
اٌُراَ اُظاِثحٓ ،اٖ أظااَ ذوِ٤اَ خطٞرذٜاا نِاا ٢اُث ٤اح ن٘اي اُ٘وااَ أ ٝاُارخِض اُٜ٘ااةٜ٘ٓ ٢اااٝ ،االضارلارج ٓاٖ أُااٞار
أ ٝاُطاهح أُٞظٞرج كٜ٤اٝ .نِٔ٤ح ٓعاُعح اُ٘لا٣اخ ُ٤طد شاتراح كآ ٢خرِاق توااا اُعااُْ؛ تاَ ٛا ٢نِٔ٤اح ٓخرِلاح ٓاٖ
ٓ٘طوح إُ٘ٓ ٠طوح أخر ،ٟاُي يٜٗا ذعرٔي نِ ٠اُعي٣ي ٖٓ اُعٞآَ أُخرِلح اُر ٢ذخرِق ٖٓ ٓ٘طوح إُ ٠أخر.ٟ
 ٣وظي تاُرخِض  :ؼرم أ ٝذرض٤ة أ ٝؼوٖ أ ٝذظار٣ق ،أٗ ١لا٣ااخ ٓٔاا ٣اًر ١إُا ٢إرخااٍ ٛا  ٙاُ٘لا٣ااخ أ ٝأؼايٌٓٗٞاذٜا إُ ٢ايٝضاؽ اُث ٤ح (اُررتح ،اُٜٞاء ،أُ٤ا ٙاُططؽ٤ح أ ٝاُعٞك٤ح).
 ٣وظي تاُرخس :ٖ٣االؼرلاظ تاُ٘لا٣اخ أ ٝاؼرٞاةٜا تظٞرج ذطرٜيف اُرخِض اُٜ٘اةٜ٘ٓ ٢ا أٓ ٝعاُعرٜا أٗ ٝوِٜا.21

المطمب األول
طرق معالجة النفايات الخطرة
تركػ ػ إدارة النفاي ػػات الخطػ ػرة عم ػػي من ػػل التم ػػوث وخف ػػض النفاي ػػات واع ػػادة ت ػػدويرىا ،تس ػػتخدـ

تمني ػػات اقنت ػػاج النظي ػػؼ ،ألف م ػػف اس ػػتراتيجيات إدارة النفاي ػػات تممي ػػؿ ى ػػته النفاي ػػات لدرج ػػة ع ػػدـ
الحاجػػة إلػػي وسػػا ؿ لمػػتخمص منيػػا ،تننػػي عمميػػة منالجػػة النفايػػات تقييػػر خيا يػػيا الكيميا يػػة

أو الفي يا يػػة أو البيولوجيػػة ،وا الػػة سػػمية المموثػػات الخطػرة وتركي ىػػا ػػي كميػػات يػػقيرة ،والتثبيػػت
الكيميا ي لمنفايات وتحويميا إلي مواد يمبة رير تا بة قبؿ التخمص منيا نيا ياً

أوالً :المعالجة الطبيعية:

تنػػمؿ المنالجػة الطبينيػػة عمميػػات الفيػػؿ ،وعمميػػة التحويػػؿ إلػػي مػواد يػػمبة ومنيػػا عمميػػات

الفي ػػؿ بالترس ػػيب ػػي المس ػػتنمنات ،وتخفي ػػؼ الروب ػػات ،والتخػ ػ يف ػػي تانك ػػات) ،وتنتم ػػد ط ػػرؽ
الفيػػؿ الػػثالث عمػػي الترسػػيب بالجاتبيػػة األرضػػية ،أو اليػػرؼ أو التطػػاير تسػػتنمؿ المسػػتنمنات

والتخ يف ػي تانكػات) عمػي نطػاؽ واسػل حيػث يفيػؿ ال يػت والمػاء عػف خمػيط النفايػات ،ويمكػف
إضػػا ة بنػػض المركبػػات؛ بيػػدؼ كسػػر المسػػتحمبات المتكونػػة مػػف ال يػػوت المػػاء أو إح ػراؽ ال يػػت

الموجود ي أعمي التانكات)؛ لتسييؿ عممية الفيؿ واقسراع بيا

)2

 -0عممية التحويل إلي مواد صمبة:

تستخدـ ىته الطريمة لتحويؿ المواد إلي مواد رير تا بة ،تنػبو اليػخور ػي قوتيػا وتسػتنمؿ
مل النفايات قبؿ الػد ف األرضػي؛ حيػث يػتـ مػ ج النفايػات بنػدة مػواد؛ قنتػاج مػواد تنػبو األسػمنت

ويػػتـ الػػتخمص مػػف ىػػته النفايػػات ػػي أوعيػػة مقممػػة أو أكيػػا

مػػف البالسػػتيؾ المحكمػػة اقرػػالؽ

وىناؾ عديد مف ميادر النفايػات المحتويػة عمػي مركبػات الػ رنيم )1الناتجػة مػف الميػانل؛ أىميػا
ميانل ال جاج ،وميانل النحا  ،وال نؾ والميدير والرياص

)3

 -3فصل الزيت عن الماء:

يمكػف يػػؿ ال يػػت عػػف المػػاء؛ عػػف طريػؽ الفيػػؿ الميكػػانيكي؛ أو الفيػػؿ بػػالطرؽ الطبينيػػة؛
حي ػػث يمك ػػف إض ػػا ة بن ػػض المػ ػواد الت ػػي ت ػػؤدي إل ػػي انفي ػػاؿ ال ي ػػوت ع ػػف الم ػػاء ،كإض ػػا ة م ػػادة

ألومونيػػوـ ،كبريتػػات الييػػدروجيف ،ثػػـ يضػػاؼ الجيػػر؛ لتتكػػوف عجينػػة مػػف ال يػػت ،يسػػيؿ يػػميا
وحرقيا و ي يناعة المواد القتا ية يسيؿ يؿ المحاليػؿ الدىنيػة ،ويػتـ حػرؽ الػدىوف

ما يتـ استخداـ الكا نات الموجودة ي التربة كوسيمة ليدـ الدىوف وال يوت ي النفايات

)4

وعػادةً

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص .123
(٣ -)2عرثر اُسرٗ٤خ ٖٓ أُٞار اُشي٣يج اُخطٞرج٣ٝ ،طثة ضرؽاٗاً ُإلٗطإُ ُ ،ي ٣عة ٓعاُعح ٗلا٣اذ ٚتؽ ر شي٣ي.
( -)3ر .ؽارم ٓؽٔٞر،نِْ ٝذٌُ٘ٞٞظ٤ا اُث ٤ح ،رضاُح ٓاظطر٤ر -ظآعح أُٞطَ ،اُعرام ،1322 ،ص . 56
( -)4ر .خاُي ن٘اةسج ،اُ٘لا٣اخ اُخطرج ٝاُث ٤ح ،اي٤ِٛح ُِ٘شر ٝاُرٞز٣ع ،ايررٕ ،2002 ،ص ٓٝ 103ا تعيٛا.
22

 -2المذيبات المخموطة بمواد شديدة االشتغال:
المػػتيبات النضػػوية النػػديدة اخنػػتقاؿ رالب ػاً مػػا تكػػوف م ػواد سػػامة ،كمػػا أف خمطيػػا مػػل الي ػواء

ينتبر مف المتفجرات منظـ ىته النفايات يكمف استرجاعيا؛ لتلؾ يجب إنناؿ ىػته المػتيبات ػي
منػػاطؽ إنتاجيػػا أمػػا المػػتيبات ريػػر المابمػػة لالن ػتقاؿ مثػػؿ ال يػػوت ،والروبػػات ال يتيػػة ،نػػادةً مػػا
تحتوي عمي مواد نديدة السمية؛ البد مف حرقيا ي محارؽ خاية عالية الح اررة؛ حيث يسػتنمؿ
يت الدي ؿ ،مل ضرورة استخداـ أجي ة ق الة را حامض الييدروكموريؾ

)2

ثانياً :المعالجة الكيميائية:

تتضمف المنالجة الكيميا ية استنماؿ تفاعالت كيميا ية لتحويؿ النفايات الخطرة إلي مواد أقػؿ

خط ػػورة أو إ ال ػػة س ػػميتيا ك ػػانحالؿ وتفك ػػؾ النفاي ػػات الخطػ ػرة إل ػػي ر ػػا ات ري ػػر س ػػامة

أو

تخف ػػض قابميتي ػػا لم ػػتوباف ػػي الم ػػاء أو تبط ػػؿ حمض ػػيتيا أو قمويتي ػػا و ػػي بن ػػض الح ػػاخت تن ػػد

المنالجة الكيميا ية أ ضؿ وسيمة ي إدارة النفايات مف التخمص بػالطمر األرضػي ،بػالررـ مػف أف

الػػتخمص بػػالطمر األرضػػي أق ػػؿ تكمفػػة تنػػمؿ أسػػاليب المنالج ػػة الكيميا يػػة ،التسػػوية ،)1عممي ػػات
األكسدة واخخت اؿ ،التنادؿ الكيميا ي ،الترسيب ،اخسترجاع اخلكتروليتي ،التبادؿ األيوني

 -0عمميات األكسدة واالختزال:

تستخدـ المنالجة الكيميا ية باألكسدة واخخت اؿ لتحويؿ المموثات السامة إلي مػواد ريػر ضػارة
بالبي ػػة أو إل ػػي مػ ػواد أق ػػؿ س ػػمية ،وى ػػته التف ػػاعالت ميم ػػة ػػي منالج ػػة النفاي ػػات الخطػ ػرة الحاوي ػػة

لممنادف والسموـ رير النضوية ،وقد تستخدـ ىته التفاعالت ي منالجة بنض النفايات النضوية
السامة مثؿ الفينوخت والمبيدات

)3

 -3التعادل الكيميائي:

تحتوي منظـ النفايات اليناعية عمي مواد حامضية أو قاعدية والتي تحتاج إلي منادلة قبؿ

طرحيػػا إلػػي األنظمػػة الما يػػة ،أو قبػػؿ المنالجػػة الكيميا يػػة أو الفي يا يػػة ،أمػػا ػػي حالػػة المنالجػػة
البيولوجيػػة يجػػب المحا ظػػة عمػػي درجػػة حموضػػة مال مػػة لمننػػاط البيولػػوجي ،واف منادلػػة النفايػػات
الحامضػػية أو الماعدي ػػة لتممي ػػؿ ن ػػدة النفاي ػػات األكال ػػة والت ػػي تنتب ػػر خطػػرة بس ػػبب ى ػػته الخاي ػػية،

ومف أىـ الممويات التي تستخدـ ي منالجة النفايػات الحامضػية ،ىيدروكسػيد الكالسػيوـ ،كربونػات

اليوديوـ ،اليودا الكاوية ،ونظ اًر خنخفاض تكمفة اليودا الكاوية ممارنةً مل ريرىا مف الممويػات

إنيا تستخدـ بنكؿ واسل ي ىتا المجاؿ أما النفايات الماعدية يتـ منادلتيػا باسػتخداـ أحمػاض

مندنيػ ػػة قويػ ػػة مثػ ػػؿ حػ ػػامض الكبريتيػ ػػؾ أو حػ ػػامض الييػ ػػدوركموريؾ وتنػ ػػت النفايػ ػػات الحامضػ ػػية
( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 123؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .115 ،114
(٣ -)2وظي تاُرط٣ٞح ٢ٛ :ذط٣ٞح اُ٘لا٣اخ أ ١خلغ اُرغ٤راخ ك ٢خظاةض  ٙ ٛاُ٘لا٣اخ ٝاُط٤طرج نِٜ٤ا ٖٓ أظَ
ذٞك٤ر اُارٝف أُ٘اضثح ُعِٔ٤اخ أُعاُعح ٝنارج ٣خرِق ؼعْ ٞٗٝا اُرط٣ٞح ٓع اخر ف ًٔ٤ح ٝؽث٤عح اُ٘لا٣اخ.
( -)3ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 126 ،125؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .113 ،112
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والماعدي ػػة م ػػف الي ػػناعات الكيميا ي ػػة والمندني ػػة ومي ػػانل ط ػػالء المن ػػادف ،ومح ػػالت التنظي ػػؼ،
وميػا ي تكريػػر البتػروؿ ،و ػػي حػاخت كثيػرة تحتػوي ىػػته النفايػات عمػػي منػادف ثميمػػة مثػؿ الكػػروـ

والكادميوـ ،والرياص ومركبات السيانيد وال يوت والفينوؿ

)2

 -2الترسيب:

تسػػتخدـ ىػػته الطريمػػة ق الػػة المنػػادف الثميمػػة السػػامة مثػػؿ الكػػروـ والكػػادميوـ والنحػػا

وال بػػؽ

وال نػػؾ مػػف النفايػػات الخط ػرة السػػا مة ،حيػػث يػػتـ تحويػػؿ ىػػته المموثػػات التا بػػة بواسػػطة تفػػاعالت

كيميا ية إلي مترسبة عمي نكؿ ىيدروكسيد اليػوديوـ ،كربونػات ،حيػث تنػت

ػي جميػل الحػاخت

رواسب كبريتيدات تكوف منرضة ل كسدة والتي تسم بنممية ترني ىته المنادف

)1

 -2االسترجاع االلكتروليتي:

تستخدـ ىته الطريمة بنكؿ أساسي خسترجاع منادف ثمينػة مػف النفايػات لميمتيػا اخقتيػادية،

وقد استخدمت ىػته الطريمػة بنجػاح خسػترجاع النحػا

وال نػؾ والفضػة والكػادميوـ والػتىب وريرىػا

مف المنادف الثميمة ،تتضمف طريمة اخسترجاع اخلكتروليتي تفاعالت أكسػدة واختػ اؿ تحػدث عمػي

سػػط قطبػػي خميػػة التحميػػؿ الميػػبط والميػػند) ،حيػػث تكػػوف ىػػته األقطػػاب مقموسػػة ػػي محمػػوؿ
النفايػػات ،وعنػػد تطبيػػؽ جيػػد كيربػػا ي تخت ػ ؿ أيونػػات المنػػدف إلػػي المنػػدف األيػػمي عنػػد الميػػبط،

بينما تتياعد را ات مثؿ األوكسجيف والييدروجيف والنيتروجيف والكمور عند الميند ،وىتا ينتمد
بنػػكؿ أساسػػي عم ػػي طبينػػة النفايػػات وتس ػػتخدـ ىػػته الطريم ػػة بنػػكؿ واسػػل ػػي ميػػانل الط ػػالء

الكيربا ي؛ نظ اًر لوجود نفايات مرك ة بالمنادف الثميمة وتػو ر خاليػا التحميػؿ الكيربػا ي بسػيولة ػي

الموقل

)3

 -5التبادل األيوني:
يسػ ػػتخدـ التبػ ػػادؿ األيػ ػػوني ػ ػػي منالجػ ػػة الميػ ػػاه مػ ػػف أجػ ػػؿ إ الػ ػػة أيونػ ػػات النس ػ ػرة الكالسػ ػػيوـ
والمارنسػػيوـ) مػػف الميػػاه ،وا الػػة ايونػػات والمارنسػػيوـ والحديػػد مػػف الميػػاه الجو يػػة ،أمػػا ػػي مجػػاؿ
منالجػػة النفايػػات الخط ػرة يسػػتخدـ ػػي إ الػػة المموثػػات المندنيػػة خاي ػةً عنػػدما تكػػوف تات تركي ػ

خفيفػ ػػة و تات قيمػ ػػة اقتيػ ػػادية تنػ ػػجل اسػ ػػترجاعيا ونتيجػ ػػة اخسػ ػػتخداـ المتوايػ ػػؿ تيػ ػػب ىػ ػػته
الراتنجات منبنة بالمموثات لتلؾ تحتاج إلي عممية إنناش خستخداميا مرات عديػدة ،يمكػف إعػادة

إنن ػػاش الراتنج ػػات الموجب ػػة باس ػػتخداـ أحم ػػاض مندني ػػة ،أم ػػا الراتنج ػػات الس ػػالبة ػػيمكف إننان ػػيا
بواسطة ىيدروكسيد اليوديوـ نظ اًر خحتواء محموؿ اقنناش عمي ايونػات المنػدف األيػمية يمكػف

تدويرىا واعادة استخداميا

)4

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 121؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .116 ،115
( -)2ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 126؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص ٓٝ ،111ا تعيٛا.
( -)3ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 130؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .132 ،131
( -)4ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 132؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص ٓٝ 133ا تعيٛا.
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ثالثاً :المعالجة الفيزيائية:

تنتمػػد عمميػػات المنالجػػة الفي يا يػػة عمػػي اخػػتالؼ الخيػػا ص الفي يا يػػة لمنفايػػات حيػػث يػػتـ

ال ػػتحكـ بي ػػا لتس ػػييؿ إ ال ػػة المموث ػػات الخطػ ػرة مني ػػا وتن ػػمؿ المنالج ػػة الفي يا ي ػػة عممي ػػات الفي ػػؿ
لمركبػػات النفايػػات أو تحويميػػا إلػػي م ػواد يػػمبة ،حيػػث تتضػػمف عمميػػات الفيػػؿ سػػحب المػػاء مػػف

النفايػػات وتجفيفيػػا ػػي قػػاع المكبػػات وخ نيػػا طػػويالً ػػي مسػػتوعبات ،يمػػا يحػػوؿ التجميػد النفايػػات
إلػػي مػػادة يػػمبة ريػػر قابمػػة لمػػتوباف ،وتطبػػؽ ىػػته الطريمػػة عػػادة قبػػؿ طمػػر النفايػػات ػػي األرض
والػ رنيم مػػف المػواد نػػديدة الخطػورة وينػػت مػف ميػػادر يػناعية أىميػػا ميػانل ال جػػاج والنحػػا

ال نػػؾ ومنالجػػة الجمػػود وحفػػظ األخنػػاب ،يػػتـ ػػي بنػػض الحػػاخت الػػتخمص مػػف نفايػػات ال ػ رنيم
بطمرىػا ػػي األرض مػػل اتخػػات اقجػراءات الوقا يػػة الال مػة ،يػػتـ تحويميػػا إلػػي مػػادة يػػمبة بم جيػػا
مل اخسمنت لتلؾ سنتناوؿ أىـ طرؽ المنالجة الفي يا ية عمي النحو التالي:

 -0الفصل بفعل الجاذبية:

ينتبػػػر اسػ ػػتخداـ الفيػ ػػؿ بفنػ ػػؿ الجاتبيػ ػػة مػ ػػف أسػ ػػيؿ طػ ػػرؽ منالجػ ػػة النفايػ ػػات الخط ػ ػرة ،وتلػ ػػؾ

باخسػػتفادة مػػف اخػػتالؼ الكثا ػػة النوعيػػة لممموثػػات المكونػػة ليػػته النفايػػات ممارن ػةً بالمػػاء والكثا ػػة
النوعيػػة لم يػػوت ،والكثا ػػة النوعيػػة لممػواد اليػػمبة ،ولػػتلؾ عنػػد الميػػاـ بنمميػػة الفيػػؿ بيػػته الطريمػػة

تطفو ال يوت والدىوف عمي السط وتترسب المواد اليمبة ي األسفؿ ،كمما كاف المادة أثمؿ كمما

كاف تسريبيا أسيؿ ،وكمما كانت المادة أخؼ كاف طفوىا أسػرع ولمحيػوؿ عمػي يػؿ تػاـ يجػب
أف تستمر النفايات ي أسفؿ الحوض ،وتنتمد عممية اخسػتمرار عمػي عوامػؿ كثيػرة أىميػا التيػارات

التػػي تحػػدث ػػي الحػػوض ،وا الػػة الم ػواد اليػػمبة المترسػػبة وعمػػؽ الحػػوض والوقػػت الػػال ـ لنمميػػة

الترسيب وسرعة خروج النفايات السا مة

)2

 -3التعويم:

تسػػتخدـ ىػػته الطريمػػة لفيػػؿ المػواد اليػػمبة تات الكثا ػػة المنخفضػػة والمػواد الكربوىيدراتيػػة مػػف

السػوا ؿ ،حيػػث يػػتـ د ػل اليػواء خػػالؿ النفايػػات السػا مة عمػػي نػػكؿ مػػاقيل ىػواء والتػػي تتماسػػؾ مػػل
المواد اليمبة المراد إ التيا وترتفل إلي السط لمتخمص منيا بالكنط ،كمنالجة ال يوت

)1

 -2اإلدمصاص:

يسػػتخدـ الكربػػوف المننػػط ػػي منالجػػة الميػػاه وتلػػؾ ق الػػة ال ار حػػة والطنػػـ منيػػا ،و ػػي منالجػػة

النفايػػات اليػػناعية وتلػػؾ لمػػتخمص مػػف المػػوف ،يمتمػػؾ الكربػػوف المننػػط مسػػاحة سػػطحية عاليػػة،
وىته خايية تؤدي إلي التياؽ الج يات بسطحو وترسبييا ،كمما كانت المساحة السػطحية أكبػر
كممػػا كػػاف عػػدد الج ي ػػات الممتيػػمة أكثػػر وييػػنل الكربػػوف المننػػط بميػػادر نباتيػػة أىميػػا الفحػػـ

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 135؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .136 ،135
( -)2ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 136؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .132
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وتسػتخدـ بكفػػاءة ق الػة بنػػض المموثػات ريػػر النضػوية والمموثػػات النضػوية المتابػػة كمػا تسػػتخدـ

عمميػػة اقدميػػاص بػػالكربوف المننػػط ػػي منالجػػة نفايػػات ال بػػؽ ،وتنتمػػد كفػػاءة المنالجػػة عمػػي
عوامؿ مختمفة أىميا نكؿ وتركي ال بؽ ي النفايات ،وجرعة الكربوف المننط

)2

رابعاً :المعالجة البيولوجية:

تستخدـ عمميات المنالجة البيولوجية قحداث تقيير كيميا ي ي المموثات بفنؿ أنػواع مختمفػة

مػػف الكا نػػات الحيػػة الدقيمػػة ،حيػػث تنمػػؿ ىػػته الميكروبػػات عمػػي اسػػتخداـ محتويػػات النفايػػات مػػف

المموثػػات النضػػوية كميػػدر لمقػػتاء ،مؤديػػة إلػػي تحمػػؿ ىػػته المركبػػات وانتػػاج الم يػػد مػػف الكتمػػة

الحيويػػة والطاقػػة وتنتب ػػر المنالجػػة البيولوجي ػػة لمنفايػػات الخط ػرة م ػػف أ ضػػؿ الط ػػرؽ م ػف الناحي ػػة
اخقتيادية ،واستخداـ تكنولوجيا اقنتاج النظيؼ تند مف أ ضػؿ الخيػارات المتاحػة عمػي اقطػالؽ
لحماية يحة اقنساف والبي ة إخ أف بنض النفايات خ يمكف استخداـ الكا نات الحية الدقيمة ػي

تحمييػػا؛ نظػ ػ اًر خحتوا ي ػػا مػ ػواد نػػديدة الس ػػمية لي ػػته الكا ن ػػات وتنػػمؿ المػ ػواد الت ػػي يمك ػػف تحميمي ػػا
بيولوجيػػا ،نفايػػات تكريػػر البتػػروؿ ،والم ػواد النضػػوية الناتجػػة مػػف ميػػانل الكيماويػػات ،ومنتجػػات

البتروؿ والبالستيؾ ،ومواد الطالء،
الكا نات الحية الدقيمة

)1

 ،ويفضؿ تخفيؼ ىته المموثات؛ لمنل تأثيرىا الضػار عمػي

 -0المعالجة بالترسيب والتجميع:
إف عمميػػة الترسػػيب :ىػػي عمميػػة كيميا يػػة طبينيػػة؛ حيػػث تتحػػوؿ كػػؿ الم ػواد أو بنضػػيا ػػي
المحمػػوؿ إلػػي يػػورة يػػمبة ،وىػػي تنتمػػد عمػػي النالقػػات بػػيف عمميػػة التػوا ف الكيمػػاوي ،التػػي تػػؤثر

عمي قابمية الػتوباف لممػواد ريػر النضػوية واف عمميػة إ الػة المنػادف كييدروكسػيدات

أو

كبريتيدات ىي أىـ الوسا ؿ النامة ي ترسيب ىته المنادف مػف النفايػات السػا مة وتنتمػد الطريمػة
عمػػي ترسػػيب رواسػػب ،يػػتـ تجميػػل حبيباتيػػا؛ لتكبػػر ػػي الحجػػـ ،ويػػتـ ترسػػبييا ويػػتـ الترسػػيب ػػي

رػ ػػرؼ خايػ ػػة لمترسػ ػػيب وتنتمػ ػػد عمميػ ػػة ترسػ ػػيب أي منػػػدف عمػ ػػي درجػ ػػة توبػ ػػاف المركػ ػػب ونػ ػػوع
اخيونات ،وطريمة الترسيب وتركي ات المواد المضا ة لمترسيب والتجميل

)3

 -3المعالجة عن طريق األكسدة باألوزون واألشعة فوق البنفسجية:

ينتبر األو وف مف أند المركبات نناطاً ي عممية األكسػدة؛ يػو يفػرؽ توبػاف األكسػجيف ػي

المػػاء ويػػتـ الػػتحكـ األوتومػػاتيكي ػػي عمميػػة األكسػػدة بػػاألو وف؛ نظػ اًر لخطػػورة اسػػتنماؿ األو وف

ويوجػػد بنػػض المركبػػات النضػػوية نػػديدة المماومػػة ل كسػػدة بػػاألو وف؛ لػػتلؾ يػػتـ اسػػتخداـ األنػػنة
وؽ البنفسجية؛ بالتناوف مل األو وف؛ حيث يننط وي يد مف ناليتو

)4

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 131؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .140 ،133
( -)2ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 123؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .131
( -)3ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 133 ،131؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .132 ،131
( -)4ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص .142 ،141
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 -2المعالجة بتحويل النفايات إلي مواد صمبة:
يسػػتخدـ ىػػتا النػوع مػػف المنالجػػة لمنالجػػة النفايػػات ،التػػي يمكػػف بيػػا تحويػػؿ النفايػػات الخطػرة

إلي مواد يمبة ،يسيؿ تحويميا إلي مواد يمبة ،وترسيبيا بند تحويميا إلي مػواد ريػر تاتيػة وتػتـ
ىػػته المنالجػػة باسػػتخداـ اخسػػمنت؛ لتكػػويف م ػواد يػػمبة مػػل النفايػػات أو الجيػػر ،كوسػػا ؿ رخييػػة

التكاليؼ

)2

 -2المعالجة النفايات العضوية الصمبة إلى غاز حيوي:
يستخدـ ىتا النوع مف المنالجة لمنالجة النفايات التي يمكف بيا تحمؿ الفضػالت التػي تحتػوي

عمػ مػواد عضػػوية بتػػأثير البكتيريػػا الالىوا يػػة ،إنيػػا تنػػت القػػا الحيػػوي الػػتي يتكػػوف مػػف رػػا ي

الميثػػاف ،وثػػاني أكسػػيد الكربػػوف ويػػتـ تحويػػؿ النفايػػات إل ػ رػػا ات وس ػوا ؿ وم ػواد يػػمبة بالتحم ػؿ
تحوؿ إل را ات وسػوا ؿ عػف طريػؽ
الحراري؛ حيث تترك ىته النممية عم النفايات النضويةَ ،
عممية التمطير ،ويمكف اخستفادة مف ىته السوا ؿ والقا ات . )1
 -5المعالجة عن طريق التحويل النفايات إلى أسمدة عضوية:

تنتبر ىته النممية مف النمميات الحيوية اليامة التي يتـ ييا تحويؿ المواد النضوية إلي مواد

عضػػوية تحتػػوى عمػػي نسػػبة عاليػػة مػػف النتػػروجيف ،وتنتبػػر سػػماداً عضػػوياً عػػالي الميمػػة السػػمادية؛
حيث تتاح لمكا نات الحية الدقيمة أف تنمؿ ي مػواد عضػوية ،والفطريػات بتحميػؿ المػواد النضػوية
يي ػػا ،م ػػل الح ػػرص عمػ ػ تممي ػػب الفض ػػالت ب ػػيف ت ػػرة وأخ ػػرى لمس ػػماح ل كس ػػجيف بالتخمػ ػؿ ب ػػيف

الفضالت حت خ تمجأ البكتيريا لمتحمػؿ الالىػوا ي الػتي ينػت رػا الميثػاف ،ورػا ات أخػرى تسػبب
ار حة رير محببة وعند انتياء عمميػة التحمػؿ تتحػوؿ الفضػالت إلػ سػماد حيػوي  -يسػم أحيانػاً
ال ػػتىب األس ػػود -يمك ػػف خمط ػػو بالترب ػػة ،أو وض ػػنو ح ػػوؿ النبات ػػات وتحوي ػػؿ النفاي ػػات إلػ ػ مػ ػواد
عضػوية مفيػدة لمتربػة وتلػػؾ مػف خػالؿ إدخػاؿ بنػػض النفايػات التػي تفيػد ػػي الحيػوؿ عمػ سػػماد

عضػػوي إل ػ ميػػانل خايػػة تنمػػؿ عم ػ إج ػ ارء بنػػض النمميػػات عمييػػا لمحيػػوؿ عم ػ السػػماد

النضوي المفيد لمتربة والنباتات .)3

ويتض لنا مما سبؽ ،أف تدوير النفايات والحيوؿ عم المواد الخاـ منيا :يتـ مف خالؿ ىته

الطريمة يؿ النفايات وتينيفيا والنمؿ عم إعػادة اسػتخداـ بنضػيا مػف جديػد واعػادة تيػنينو،
التمميػػؿ م ػػف كمي ػػة النفاي ػػات ىػػي م ػػف أنجػ ػ الحم ػػوؿ لتخفي ػػؼ منػػاكؿ النفاي ػػات ،وتل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ
اخنتمػػاؿ إل ػ اسػػتخداـ الطاقػػة البديمػػة النظيفػػة ،كمػػا أن ػو يجػػب لح ػد مػػف ننػػاطات اقنسػػاف ريػػر

المس ولة لمتخفيؼ مف تراكـ النفايات.

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 142؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .145
( -)2ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 145؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص .143
( -)3ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص 151؛ ر.خاُي ن٘اةسج ،أُرظع اُطاتن ،ص ٓٝ 154ا تعيٛا.
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المطمب الثاني
طرق التخمص من النفايات الخطرة
إف منكمة النفايات الخطرة تكمف ي كيفية التخمص منيا بطرؽ أمنػة يػحياً وبي يػاً ،وتلػؾ مػف

أجؿ المحا ظة عمي يحة اقنساف والبي ة ،والتنمية المستدامة وتلؾ عمي التفييؿ التالي:

 -0الدفن األرضي :

ين ػػد ال ػػد ف األرض ػػي ػػي م ػػدا ف ي ػػحية أمن ػػة ،م ػػف أ ض ػػؿ الط ػػرؽ م ػػف الناحي ػػة اخقتي ػػادية

والتكنيكية مف وجية نظر اقدارة البي ية لن ؿ المموثات الخطرة عف البي ة بجميل مكوناتيا والتحكـ
ييا ،وتمميؿ كمية المواد الضارة الناتجػة مػف التفػاعالت البيولوجيػة أو مػف محتػوى المػواد المد ونػة

إلي أدني حد ممكف ومنل تسربيا ػي أي اتجػاه سػواء إلػي الميػاه األرضػية

أو السػط

وتتبػل

ىته الطريمة ي التخمص مف النفايات ي النديد مػف منػاطؽ النػالـ؛ حيػث يػتـ طمػر النفايػات ػي
باطف األرض تتمي ىته الطريمة بكونيا رير مكمفة ،ونظيفة ي الوقت تاتو؛ إف تمت إدارة ىته

النممية بطريمة جيدة يمكف أف تمثؿ حالً مناسباً لمتخمص مف النفايات ،أما إف لـ تدر جيداً حين ت

تنتبػػر ىػػته الطريمػػة ميػػد اًر لمممػػؽ؛ حيػػث يمكػػف أف تيػػب ىػػته النفايػػات مكانػاً لتجمػػل الحنػرات،
وتموث جوؼ األرض بالنفايات المتسربة .)2

 -3الدفن في البحار والمحيطات:

تنتبر المحيطات موارد عالمية؛ يػي ميػدر ىػاـ لمطنػاـ ،وىػي المسػ ولة عػف عمميػة التػوا ف
بيف ثػاني أكسػيد الكربػوف واألكسػجيف ػي الجػو ،وىػي المسػ ولة عػف جػ ء كبيػر مػف ميػاه األمطػار

التػػي تسػػتخدـ ػػي ال ارعػػة ،وبالتػػالي يػػؤدي اسػػتخداميا كمػػدا ف لمنفايػػات إلػػي حػػدوث أضػرار بي يػػة
خطيرة؛ مما أدي إلي إبراـ النديد مف اختفاقيات التي تيدؼ إلي حماية البي ػة البحريػة مػف التمػوث

بالنفايات الضارة ،حيث تتضمف ىته اختفاقيات

)1

قوا ـ تبيف النفايات نديدة الخطورة التػي يحظػر

إلماؤىا ي البحار أو المحيطات نظ اًر لسميتيا وبما يا الطويؿ وتراكميػا الحيػوي الما مػة السػوداء ،

والنفايات التي يمكف د نيػا ػي البحػار أو المحيطػات تحػت موا مػات خايػةً تضػمف أنػو لػف يكػوف

ليػػا تػػأثيرات ضػػارة عمػػي البي ػػة البحريػػة الما مػػة الرماديػػة  ،والنفايػػات المسػػموح بإلما يػػا ػػي البحػػار
والمحيط ػ ػػات الما م ػ ػػة البيض ػ ػػاء وى ػ ػػي المػ ػ ػواد الت ػ ػػي تخ ػ ػػرج عم ػ ػػا ج ػ ػػاء ػ ػػي الم ػ ػػا متيف الس ػ ػػوداء

والرمادية

)3

( -)1ر .أؼٔي نثي اُٛٞابٓ ،رظع ضاتن ،ص ٓٝ 52ا تعيٛا؛ ر .ز ٖ٣نثي أُوظٞرٓ ،رظع ضاتن ،ص .20
( -)2أ ٙ ٛ ْٛاالذلاه٤اخ :االذلاه٤اخ اُخاطح تؽٔا٣ح أُؽ٤ؾ ايؽِ٘طا ٢نااّ ٝ ،ّ1314أُؽ٤طااخ كا ٢اُعااُْ نااّ
ٝ ،ّ1315اُثؽر ايت٤غ أُرٞضؾ ناّ ٝ ،ّ1312تؽر اُثِط٤ن ناّ  ،ّ1321اذلاه٤ح ُ٘يٕ ُٔ٘ع ذِٞز أُ٤اا ٙتايكٖ
اُ٘لا٣اخ اُظِثح ٝأُٞار ايخر ٟناّ ٝ ،ّ1312اذلاه٤ح ظ٘٤ق ُٔ٘ع ذِٞز اُثؽار اُعِ٤ا ناّ ٝ ،ّ1352اذلاه٤ح ايْٓ
أُرؽيج ُِثؽار ُعاّ ٝ،ّ1322اذلاه٤ح ٓٗٞرر٣اٍ ُؽٔا٣ح اُث ٤ح اُثؽر٣ح ٖٓ اُرِٞز ٖٓ ٓظارر أرػ٤ح ناّ .ّ1325
( -)3ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص ٓٝ114ا تعيٛا؛ ر .ز ٖ٣نثي أُوظٞر ،أُرظع اُطاتن،ص .22
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يميػػد بالػػد ف ػػي البحػػار والمحيطػػات تخفيػػؼ المموثػػات وتو ينيػػا عمػػي كميػػات أكبػػر لتمميػػؿ

أثرىا عمي مكاف محدد حيث يتـ ىدميا أو تحميميػا عػف طريػؽ الكا نػات النباتيػة أو الحيوانيػة ،أو
ع ػػف طري ػػؽ ح ػػدوث تف ػػاعالت كيميا ي ػػة بيني ػػا وب ػػيف البي ػػة الما ي ػػة وع ػػادةً تس ػػتخدـ ى ػػته الطريم ػػة
ألسباب اقتيادية أو تكنولوجية ،حيث يتنتر منالجة بنض المواد عمي األرض

)2

 -2عمميات الحرق:

يميػػد بنمميػػة الحػػرؽ )1ىػػي تن ػريض النفايػػات إلػػي درجػػة ح ػ اررة عاليػػة حت ػ تتحػػوؿ إلػػي م ػواد

عديمة الضرر نتيجة عممية األكسػدة الح ارريػة التػي تػتـ ػي وجػود األكسػجيف الموجػود ػي اليػواء

وتستخدـ ىته الطريمة ي النفايات التي ييػنب إعػادة اسػتخداميا ،أو اخسػتفادة بنػض مكوناتيػا،
أو د ني ػػا وتالق ػػي ى ػػته الطريم ػػة انتن ػػا اًر ػػي بن ػػض من ػػاطؽ الن ػػالـ ،وى ػػي تتب ػػل لط ػػرؽ المنالجػ ػة

الح اررية وتنمؿ محارؽ النفايات عم تحويؿ النفايات التػي تتنػرض لمحػرؽ إلػ كػؿ مػف الحػ اررة،
والبخار ،والقا  ،والرماد

)3

وتنتبر ىته الطريمة مف الطرؽ النممية التي يتـ مػف خالليػا الػتخمص

مف بنض أنواع النفايػات الضػارة كالنفايػات الطبيػة ،إخ أنػو ينػوؽ اسػتخداـ ىػته الطريمػة ارتفػاع
تكاليفيا ،وقمة الكمية التي يمكف التخمص منيا باستخداميا

)4

 -2إعادة التدوير:

تنتبر ىته الطريمة مف أ ضؿ الطرؽ التي يتـ التخمص عبرىا مف النفايات مل اخسػتفادة منيػا

وبنػػكؿ كبيػػر؛ إعػػادة التػػدوير تننػػي إعػػادة اسػػتخداـ النفايػػات ػػي اقنتػػاج مػواد جديػػدة ويػػناعات
نا نة لإلنساف ومف ممي ات ىته الطريمة أنيا تممؿ مػف الحاجػة إلػ مػوارد جديػدة ،كمػا أف الطاقػة

الال مػػة قعػػادة تػػدوير المػواد تكػػوف أقػػؿ مػػف الطاقػػة الال مػػة قنتػػاج منػػت باسػػتخداـ مػواد جديػػدة،
واألىـ مف تلؾ كمو أف إعادة التدوير تممؿ مف كمية النفايات التي تتطمػب الػتخمص منيػا بػالحرؽ،

أو الػػد ف باقضػػا ة إل ػ تػػو ير األيػػدي الناممػػة وبكث ػرة ،كمػػا أنيػػا تنتبػػر طريمػػة جي ػدةً و نالػػة ػػي

التخمص مف األضرار التي تتسبب النفايات بيا .وتنمؿ إعادة التػدوير أنواعػاً عديػدة ومختمفػة مػف
النفايات منيا؛ كالنفايات الورقيػة ،والبالسػتيكية ،وال جاجيػة ،والمندنيػة ،والنديػد مػف أنػواع النفايػات
األخرى

)5

( -)1ر .ضٔ٤ر ٓؽٔي ،اُرخِض ٖٓ اُلؼ خ اُ ر٣ح ك ٢اُثؽار ك ٢ػٞء اُواٗ ٕٞاُي ،٢ُٝأُعِح أُظر٣ح ُِواإٗٞ
اُي ،٢ُٝاُعير  ،ّ2004 ،32ص  .101ر .ز ٖ٣نثي أُوظٞر ،أُرظع اُطاتن ،ص .20
( -)2ؼ٤س ذرْ نِٔ٤ح اُؽرم ٖٓ خ ٍ أظٜسج ٓغِوح ذطٔ" ٢أُؽارم" ذطرخيّ اُؽرم تٞاضطح اُِٜة أُرؽٌْ ك٤اٚ
ُراايٓ٤ر اُ٘لا٣اااخ ترغ٤٤اار خٞاطااٜا أزاُااح أ ٝذوِ٤ااَ آشارٛااا اُؼااارجٝ ،تؽ٤ااس ال ٌ٣اا ٕٞاُٜاايف ايضاضاآ ٢ااٖ اُؽاارم
االضرلارج ٖٓ اُطاهح اُؽرار٣ح (ٓصَ اُغ ٣اخ) أ ٝذوِ َ٤أ ٝاضرعارج أُٞار اُ٘اذعح (ٓصَ ايكرإ اُظ٘ان٤ح).
(٣ -)3وظي تاُررٓ٤ي ٢ٛ :نِٔ٤ح ؼرم أُٞار اُعؼ٣ٞح ك ٢اُ٘لا٣اخ اُظِثح ٝذؽِٜ٣ٞا إُا ٠رٓاارٝ ،غاازٝ ،ؼارارج،
٣ٝطرلار ٖٓ اُؽرارج اُ٘اذعح ك ٢إٗراض اُطاهاح اٌُٜرتاة٤اح ٓ .اٖ ٓسا٣اا ذرٓ٤اي اُ٘لا٣ااخ أٜٗاا ال ذِاٞز أُ٤اا ٙاُعٞك٤اح،
ٝإٔ أُؽارم ال ذشغَ ؼ٤ساً ًث٤راً ٖٓ ايرع ،ك ٢أُواتَ كإٕ أُؽارم ٌِٓلح ٗٞنا ً ٓأً ،ا أٜٗا ذِٞز اُث ٤ح.
( -)4ر .أؼٔي نثي اُٛٞاب ،أُرظع اُطاتن ،ص ٓٝ102ا تعيٛا .ر.خاُي ن٘اةسجٓ ،رظع ضاتن ،ص .152
( -)5ر .نِ ٢نثي اُط ّ؛ ٓؽٔي أُرػ ،٢ذِٞز اُث ٤ح شٖٔ أُي٘٣ح ،أٌُرثح ايًار٤ٔ٣ح اُواٛرج ،1332،ص.323
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الخاتمة
ي ضوء يػادة اخىتمػاـ النػالمي والمحمػي بمضػايا البي ػة وأىميػة تحميػؽ تنميػة مسػتدامة تفػي
باحتياجػػات الحاضػػر وتحميػػؽ الت ػوا ف بينػػو وبػػيف المسػػتمبؿ لتمكػػيف األجيػػاؿ المادمػػة مػػف اسػػتيفاء

احتياجاتي ػػا وتم ػػدي اًر ألىمي ػػة قدارة النفاي ػػات الخطػ ػرة إدارة بي ي ػػة س ػػميمة ،ػػإف الي ػػدؼ من ػػو خف ػػض
مخػػاطر التمػػوث النػػات عػػف ىػػته النفايػػات الخط ػرة ،والتػػي أيػػبحت تمثػػؿ تيديػػداً واضػػحاً لميػػحة
النامة والبي ة إف لـ يتـ تداوليا بطريمة أمنػة يػحياً وبي يػاً ومنالجتيػا والػتخمص النيػا ي منيػا ،وخ
جداؿ أف اآلثار النفايػات الخطػرة التػي يػتـ د نيػا ػي جػ ء اققمػيـ ،أو عمػي النػواط المطمػة عمػي

البحػػار والمحيطػػات ،أو ػػي قينػػاف البحػػار دوف منالجػػة تكنولػػوجي لمنالجػػة ىػػته النفايػػات ،األمػػر

التي أدي إلي عواقب وكوارث بي يػة كبيػرة عػف طريػؽ تسػرب اآلثػار السػامة ليػته النفايػات لتحػدث
أض ػرار بالقػػة بالبي ػػة بننايػػرىا الػػثالث :اققم ػػيـ اليػػاب

والمػػاء واليػ ػواء وباقضػػا ة إلػػي ظي ػػر

األم ػراض الفتاكػػة مثػػؿ نػػؿ كبػػدي وسػػرطاف وأم ػراض الكبػػد والمػػم
اآلثار السامة لمنفايات الخطرة لمأكؿ ومنرب اقنساف والحيواف

الػػم يػػي نتػػاج تسػػرب

نتكر عمي سبيؿ المثاؿ خ الحير عدة كوارث بي ية ػي النػالـ ،نتيجػة تمػوث البي ػة بالنفايػات
الخطرة ومف أنير األمثمة عمي تلؾ كارثة ميانل نركة كاميوكا لم نؾ ي الياباف ،حيث قامػت
بيػػرؼ كميػػات كبيػرة مػػف الميػػاه المموثػػة بالكػػادميوـ ػػي نيػػر يسػػتخدـ ػػي ميػػاه النػػرب

أو ري

محاييؿ األر  ،أدي تلؾ إلي تنرضت أعداد كبيرة مػف البنػر لإليػابة بػأمراض الفنػؿ الكمػوي

كما أدي أيضاً إلي حدوث حاخت إجياض األطفاؿ مف النساء الحوامػؿ ،كمػا تو يػت أعػداد كبيػرة
مف المواطنيف بسبب أييبيـ بمرض آيتاي آيتاي ،والتي يسبب إحالؿ الكػادميوـ محػؿ الكالسػيوـ
ػػي النظػػاـ وكارثػػة أخػػري ػػي اليابػػاف عػػاـ 2960ـ عنػػدما تو يػػت أعػػداد كبي ػرة مػػف الم ػواطنيف؛

نتيجة تناوليـ أسماؾ مموثة بال بؽ ،بسبب تموث ميػاه نيػر " Aganoػي " Miigataبػال بؽ،
وتحوؿ ال بؽ بواسطة الكا نات الحية الدقيمة إلي ميثيؿ ال بػؽ وىػي مػادة نػديدة السػمية ،وتنتبػر

مف المركبات النديدة البماء ،ريػر المابمػة لمتحمػؿ ػي البي ػة التػي تنػيش ييػا أدي تلػؾ إلػي تػراكـ

ميثيػػؿ ال بػػؽ ػػي السػػمؾ و ػػي قنػػر بػػيض السػػمؾ وكارثػػة لنػػدف ػػي نػػتاء عػػاـ 2951ـ ،بسػػبب
تموث اليواء ،مم ت سماء لندف ي ديسمبر 2951ـ بالسحب الركامية ،وكاف الضباب الكثيؼ قػد

حجػػب السػػماء ،وتوقفػػت حركػػة الطػػا رات والسػػيارات وتػػو ي أثنػػاء انتنػػار الضػػباب األسػػود أربنػػة
أخؼ ن ػػخص بس ػػبب التم ػػوث مبانػ ػرةً ،وت ػػو ي ثماني ػػة آخؼ آخػ ػريف ػػي خ ػػالؿ الن ػػيريف الت ػػالييف
بػاألمراض التػػي أيػابتيـ بسػػبب ىػته الكارثػػة و ػي عػػاـ 2956ـ مػرت بمنػػدف كارثػة أخػػري بسػػبب
تمػػوث الي ػواء ،نػػت عنيػػا و ػػاة ألػػؼ نػػخص ،و ػػي عػػاـ 2961ـ تػػو ي أربنما ػػة نػػخص آخ ػريف،

بسبب تموث اليواء أيضاً
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حظيػػت منػػكمة التمػػوث بالنفايػػات الخط ػرة باىتمػػاـ دولػػي واسػػل ،وتلػػؾ مػػف خػػالؿ المنظمػػات

الدولية منيا واققميمية النامػة والمتخييػة المننيػة بحمايػة البي ػة؛ لمػا قػد يحدثػو ىػتا التمػوث مػف
مخػاطر يػػحية وبي يػة إتا مػػا تسػربت ىػته النفايػػات بطػػرؽ ريػر سػػميمة؛ مػػف أجػؿ المحا ظػػة عمػػي
يػ ػػحة اقنسػ ػػاف وسػ ػػالمتو ويػ ػػحة البي ػ ػػة والمحا ظػ ػػة عمػ ػػي الم ػ ػوارد الطبينيػ ػػة وتحميػ ػػؽ التنميػ ػػة

المسػػتدامة ومػػف أجػػؿ التػرابط والتكامػػؿ بػػيف التنػريل الػػوطني والتنػريل الػػدولي ػػي مجػػاؿ مكا حػػة
تموث البي ة تموـ كؿ دولة بإيدار ما يمػ ـ مػف تنػرينات لحمايػة البي ػة الوطنيػة ،وتوقػل وتيػدؽ
عمػػي النديػػد اختفاقيػػات الدوليػػة واققميميػػة لحمايػػة البي ػػة مػػف النفايػػات الخطػرة ،والػػتحكـ ػػي انتمػػاؿ
ىته النفايات مف دولة إلي دولة ،ألف التموث خ يمتير عمي إقميـ دولة واحدة بؿ يمتد ي القالب

لحدود أكثر مف دولة واحدة ،التموث خ ينترؼ بالحدود الدولية

وقد عال قانوف حماية البي ة الميري رقػـ  4لسػنة  2994والمنػدؿ بالمػانوف رقػـ  205لسػنة
1025ـ ،نمؿ وتداوؿ المواد والنفايات الخطرة والتخمص منيا ،والحظر عمي استيرادىا ،كما قامت
مي ػػر ب ػػالتوقيل والتي ػػديؽ عم ػػي الندي ػػد م ػػف اختفاقي ػػات الدولي ػػة واققميمي ػػة المتنمم ػػة بنم ػػؿ المػ ػواد

والنفايػػات الخطػرة عبػػر الحػػدود والػػتخمص منيػػا ،ومػػف أىػػـ اختفاقيػػات الدوليػػة تات اليػػمة :اتفاقيػػة
لندف لناـ 2971ـ بنأف منل التموث البحري الناجـ عف إرػراؽ النفايػات والمػواد األخػرى ،واتفاقيػة

بػػا ؿ لنػػاـ 2989ـ بنػػأف الػػتحكـ ػػي نمػػؿ النفايػػات الخطػرة عبػػر الحػػدود والػػتخمص منيػػا ،واتفاقيػػة
اسػػتكيولـ بن ػػأف المموث ػػات النض ػػوية لن ػػاـ 1002ـ وم ػػف ب ػػيف اختفاقي ػػات اققميمي ػػة بام ػػاكو لن ػػاـ

2992ـ بنأف حظػر اسػتيراد النفايػات الخطػرة إلػي إ ريميػا والػتحكـ ػي نمميػا عبػر الحػدود وادارتيػا
ي داخؿ إ ريميا ،وبرتوكوؿ أ مير لناـ 2996ـ بنأف منل تمػوث البحػر المتوسػط النػات عػف نمػؿ

النفايات الخطرة والتخمص منيا عبر الحدود
أوالً -النتائج:

وقد تويمت الدراسة إلي عدة النتا

التي تتمثؿ يما يمي:

 أيػػبحت منػػكمة تمػػوث البي ػػة بالنفايػػات الخط ػرة أىػػـ تحػػدى لبمػػاء اقنسػػاف واسػػتمرار ر اىيتػػو،وحمو النيش ي بي ة سميمة خالية مف ميادر التموث ،مف أجؿ تحميؽ التنمية المستدامة

 أف التموث بالنفايػات الخطػرة خ يمتيػر عمػي دولػة واحػدة ،بػؿ قػد يمتػد أثػره ليتنػدى حػدود أكثػرمف دولة ،التموث خ ينترؼ بالحدود الدولية

 وضػنت اتفاقيػػة بػا ؿ لنػػاـ 2989ـ ،تنظيمػاً قانونيػاً دوليػاً عالميػاً قدارة النفايػات الخطػرة بطػػرؽسميمة بي ياً مف أجؿ ضماف عدـ وقوع أضرار جسيمة بالنظـ البي ية

 اسػػتبناد اتفاقيػػة بػػا ؿ لنػػاـ 2989ـ ،لمنفايػػات المنػػنة مػػف النطػػاؽ الموضػػوعي لتطبيميػػا ررػػـالخطورة ليتا النوع مف النفايات عمي البي ة واليحة اقنسانية
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 خ تمم ػػؾ ال ػػدوؿ النامي ػػة تكنولوجي ػػا ال ػػتخمص الس ػػميـ م ػػف النفاي ػػات الخطػ ػرة ،وبالت ػػالي تمج ػػأ إل ػػيتخ ينيا ي أماكف بباطف األرض أو عمي السواحؿ أو ي اليحراء أو حرقيا وتدميرىا

ثانياً -التوصيات:

خميت الدراسة إلي مجموعة مف التوييات:

 بناء مراك لمنالجة النفايات الخطرة سواء عمي المستوي الوطني أو اققميمي أو الدولي ،ينبقيأف تنال وتكرر ويناد استخداميا ومف ثـ يتـ التخمص مف النفايات الناجمة عنيا

 -التمميؿ مف إنتاج النفايات المننة أو تمييد مف إنتاجيا

 التخطيط السميـ واآلمف واستخداـ الطرؽ السميمة بي ياً ػي إدارة النفايػات الخطػرة أو التػي يمكػفتضمينيا ي تمييـ األثر البي ي

 وضل استراتيجية لجمل النفايات الخطرة ونمميا لمنالجتيا والتخمص منيا -ننر الوعي والثما ة ي مجػاؿ البي ػة مػف خػالؿ إعػداد بػرام خايػة وعمػد المػؤتمرات والػدورات

التدريبية ،وادخاؿ المفاىيـ البي ة ضمف مناى التنميـ ،وتلؾ لتأىيؿ اقعالمييف لتنػاوؿ المضػايا

البي ة

 التن ػاوف والتنسػػيؽ المسػػتمر مػػل الػػدوؿ والمنظمػػات الدوليػػة ػػي مجػػاؿ البي ػػة ويػػيانة مواردىػػاالطبينية

 ضػػرورة إننػػاء أجي ػ ة دوليػػة إقميميػػة لمراقبػػة حركػػة النفاي ػات الخطػرة والػػتخمص منيػػا ،مػػف الػػدوؿالمتمدمة إلي الدوؿ النامية

 النمؿ عمي إيجاد نظاـ ناؿ لمتنسيؽ بػيف التنػرينات الوطنيػة ػي مجػاؿ حمايػة البي ػة؛ قتاحػةالفرية لمدوؿ لإل ادة مف الخبرات السابمة لبنضيا ي ىتا المجاؿ

 النمؿ عمي خفض إنتاج النفايات ،وتبني منيجية لمحد مف تولد المخمفات -النمؿ عمي إعادة تأىيؿ النفايات الخطرة ،حفاظاً عمي المواد األولية الال مة لميناعة

 تمػديـ المسػاعدة لمػػدوؿ الناميػة ألجػػؿ تن يػ قػدراتيا عمػػي اقدارة السػميمة بي يػاً لمنفايػات الخطػرة،وتلؾ عف طريؽ نمؿ التكنولوجيا المتطورة

 نطالػػب مػػف المجنػػة الر يسػػية ختفاقيػػة بػػا ؿ ،أف تنػػد ممحمػاً يمحػػؽ باختفاقيػػة تكػػوف الػػدوؿ الناميػػةمحؿ اعتبار واىتماـ مف خالؿ إمكانية نمؿ التكنولوجيا لتخمص السميـ مف النفايات الخطرة

 حث الدوؿ عمي سف التنرينات الداخمية لممحا ظة عمي البي ػة سػميمة مػف النبػث ،ومنػل خػروجالنفايات الخطرة خارج حدودىا ،وتفنيؿ دور الرقابة البي ية عمي النفايات الخطرة

 تقم ػػيظ النموب ػػات ػػي ق ػػانوف حماي ػػة البي ػػة المي ػػري عم ػػي ت ػػداوؿ ونم ػػؿ النفاي ػػات الخطػػرة عب ػػرالحدود ،لتحميؽ الردع الكا ي لمرتكبي الج ار ـ ،وحت خ تكوف مير ممبرة لمنفايات الخطرة
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قائمة المراجع
أوالً -الكتب:

 -2د إبراىيـ سميماف عيسي ،تموث البي ة ،أىـ قضايا النير ،دار الكتاب الحديث1000 ،ـ
 -1د أحمد عبد الكريـ سالمة ،قانوف حماية البي ة اقسالمي ،دار النيضة النربية2996 ،ـ

 -3د أحمد عبد الوىاب عبد الجواد ،النفايات الخطرة،الدار النربية لمننر والتو يل2991 ،ـ
 -4د أحمد مدحت إسالـ ،الطاقة وتموث البي ة ،دار الفكر النربي2999 ،ـ
 -5د خالد السيد المتولي:

 -نمؿ النفايات الخطرة عبر الحػدود والػتخمص منيػا ػي وضػوء أحكػاـ المػانوف الػدولي،

دار

النيضة النربية1006 ،ـ

 ماىية المواد والنفايات الخطرة ي المانوف الميري ،دار النيضة النربية1008 ،ـ -6د خالد عنا ة ،النفايات الخطرة والبي ة ،األىمية لمننر والتو يل ،األردف1001 ،ـ

 -7د يػػف عبػػد المميػػود ،قضػػايا بي يػػة مناي ػرة ،المواجيػػة والميػػالحة بػػيف اقنسػػاف والبي ػػة،
مننأة المنارؼ اقسكندرية1002 ،ـ

 -8د يػػال محمػػد بػػدر الػػديف ،المس ػ ولية عػػف نمػػؿ النفايػػات الخط ػرة ػػي المػػانوف الػػدولي ،طبم ػاً
ألحكاـ اتفاقية با ؿ بنأف نمؿ النفايات الخطرة ،دار النيضة النربية1004 ،ـ

 -9عبػػد الن ي ػ محمػػد اليػػادي مخيمػػر ،حمايػػة البي ػػة مػػف النفايػػات اليػػناعية ػػي ضػػوء أحكػػاـ
التنرينات الوطنية واألجنبية الدولية ،دار النيضة النربية2985 ،ـ

 -20د عبد الواحد محمد الفار:

 اخلتػ اـ الػػدولي لحمايػة البي ػػة البحريػػة والحفػاظ عمييػػا مػف أخطػػار التمػػوث ،د ارسػة ممارنػػةضوء اتفاقية قانوف البحار ،دار النيضة النربية2985 ،ـ

ػػي

 -الج ار ـ الدولية وسمطة النماب عمييا ،دار النيضة النربية1001 ،ـ

 -22د عمػ ػػي عبػ ػػد السػ ػػالـ؛ محمػ ػػد المرضػ ػػي ،تمػ ػػوث البي ػ ػػة ثمػ ػػف المدينػ ػػة ،المكتبػ ػػة األكاديميػ ػػة
الماىرة2991،ـ

 -21د محم ػػد حس ػػف الكن ػػدري ،المسػ ػ ولية الجنا ي ػػة ع ػػف التم ػػوث البي ػػي ،دار النيض ػػة النربي ػػة،
1006ـ

 -23د محمد يابر ،النفايات اليمبة ،منظومة التداوؿ واقدارة ،سمسمة قضايا بي ية منايػرة،
أكاديمية البحث النممي والتكنولوجيا1000 ،ـ

 -24د ميطفي كماؿ طمبة ،انماد كوكبنػا التحػديات واآلمػاؿ  ،مركػ د ارسػات الوحػدة النربيػة،
برنام األمـ المتحدة لمبي ة ،بيروت -لبناف ،سنة 2991ـ
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ثانياً -الرسائل والمقاالت واالبحاث:

 -2د أبو الخير أحمد عطية ،اخلت اـ الدولي لحماية البي ة البحرية والمحا ظػة عمييػا مػف التمػوث،
رسالة دكتوراه – كمية الحموؽ -جامنة عيف نم 2995 ،ـ

 -1د سمير محمد ،التخمص مف الفضالت الترية ػي البحػار ػي ضػوء المػانوف الػدولي ،المجمػة
الميرية لممانوف الدولي ،الندد 1004 ،31ـ

 -3د يػػالح يػػف الػػديف ،بحػػث ممػػدـ لممػػؤتمر النممػػي المػػانونيف المي ػرييف ،بالجمنيػػة المي ػرية
لالقتيػػاد السياسػػي واقحيػػاء والتن ػريل ،تحػػت عن ػواف تطػػور التن ػرينات والسياسػػات البي يػػة
ي ألمانيا اختحادية واخستفادة منيا لمتجربة الميرية  ،ي الفترة 2991 /1/16 -15ـ

 -4د طارؽ محمود،عمـ وتكنولوجيا البي ة،رسالة ماجستير ،جامنة المويؿ،النراؽ2988 ،ـ
ثالثاً -القوانين:

 -2قانوف حماية البي ة الميري رقـ  4لسنة 2994ـ
 -1المانوف اقماراتي بنأف حماية البي ية وتنميتيا رقـ  14لسنة 2999ـ
 -3قواعد واجراءات التحكـ ي النفايات الخطرة لناـ 2413ىػ بالمممكة النربية السنودية
 -4قانوف حماية البي ة اقنجمي ي لناـ 2990ـ والمندؿ عاـ 2995ـ
 -5المانوف األلماني الخاص بالنفايات الخطرة اليادر ي أرسط

عاـ 2986ـ

-6المانوف اقيطالي الخاص بالتخمص مف النفايات اليناعية اليادر ي نو مبر عاـ 2988ـ

رابعاً  -المؤتمرات واالتفاقيات الدولية:

 -2مؤتمر البي ة البنرية عمد بالنايمة السويدية استكيولـ عاـ 2971ـ

 -1اتفاقية لندف لناـ 2971ـ بنأف منل التموث البحري الناجـ عف إرراؽ النفايات

 -3اتفاقية با ؿ لناـ 2989ـ بنأف التحكـ نمؿ النفايات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا
 -4اتفاقية باماكو لناـ 2992ـ بنأف حظر استيراد النفايات الخطرة إلي إ ريميا والتحكـ ي نمميا
عبر الحدود وادارتيا ي داخؿ إ ريميا

 -5اتفاقية استكيولـ بنأف المموثات النضوية لناـ 1002ـ

 -6برتوكوؿ أ مير لناـ 2996ـ بنأف منل تموث البحر المتوسط النات عف نمؿ النفايات الخطرة
والتخمص منيا عبر الحدود
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