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 موجز تنفيذي
 

رون الماضية تحت         تدهور النظام البيئي تدريجيا    تدهور النظام البيئي تدريجياً     رون الماضية تحت          خالل الق ادة   خالل الق ادة  وطأة الزي ة والطلب       وطأة الزي ر المنّظم ة والطلب     السكانية غي ر المنظ م السكانية غي
ه، وباتت     بكثير بكثير  أآثر حدة   أآثر حدة  وأمست التحديات البيئية العالمية مؤخرا     وأمست التحديات البيئية العالمية مؤخراً      . . المتزايد على الموارد الطبيعية   المتزايد على الموارد الطبيعية    ا آانت علي ه، وباتت     مم ا آانت علي مم

ة     البيولوجيالبيولوجيتتعل ق بجودة الهواء وتلو ث المياه والبحار وتدهور التربة وإدارة النفايات وفقدان التنوع             تتعّلق بجودة الهواء وتلّوث المياه والبحار وتدهور التربة وإدارة النفايات وفقدان التنوع              تنفاد طبق ة      واس تنفاد طبق  واس
ة بال                         . . الحترار العالمي الحترار العالمي األوزون وا األوزون وا  دان آاف ّس البل ا تم ا أنه ه، آم الم برمت ة بال                       وتتجّلى آثار ذلك التدهور البيئي في الع دان آاف ا تمس  البل ا أنه ه، آم الم برمت وتتجل ى آثار ذلك التدهور البيئي في الع

ا، حدود السياسة                   ..استثناء، وليس أآبر البلدان المسببة للتلوث فحسب      استثناء، وليس أآبر البلدان المسببة للتلوث فحسب       ة، بفعل طبيعته نظم البيئي ذلك، تتخّطى ال ا، حدود السياسة                  آ ة، بفعل طبيعته نظم البيئي ذلك، تتخط ى ال  آ
ا اوالجغرافي ًا  . . والجغرافي ا وهي غالب ة، فتخلوهي غالب دود الوطني ّدى الح ا تتع ة، فتخل م دود الوطني د ى الح ا تتع ب  م ة تتطل ة دولي رض، صالت بيئي ل تف الي، ال ب ب ق بالت ة تتطل ة دولي رض، صالت بيئي ل تف الي، ال ب ق بالت

ة   املة وتعاوني ج ش اع ُنه ة اّتب ا الفعلي ة  إدارته املة وتعاوني ج ش اع ن ه ة ات ب ا الفعلي م     ..إدارته د حاس راف ُبع ذا االعت ن ه ع م م    وينب د حاس راف ب ع ذا االعت ن ه ع م   وينب
 ..من أبعاد التحديات البيئية، وهو البعد ذو الطبيعة العابرة للحدودمن أبعاد التحديات البيئية، وهو البعد ذو الطبيعة العابرة للحدود

 
ابرة للحدود واالستجابات المحد                 ات الع ابرة للحدود واالستجابات المحد               ولم تبرز التحديات الخاصة بالبيئ ات الع اه           ولم تبرز التحديات الخاصة بالبيئ ى انتب م تستحوذ عل ا ول اه           دة له ى انتب م تستحوذ عل ا ول دة له

رة         ة األخي رة        صانعي السياسات والدول إال في اآلون ة األخي ى وضع السياسات            . . صانعي السياسات والدول إال في اآلون د إل ع اآلن عدد الحكومات التي تعم ى وضع السياسات          ويرتف د إل ع اآلن عدد الحكومات التي تعم ويرتف
ر الحدودي               ملةملةلشالشاالعامة ا العامة ا  ة في السياق عب ار البيئي ر الحدودي                وإنشاء المؤسسات لالضطالع بمسؤولية التصدي لآلث ة في السياق عب ار البيئي د    . .  وإنشاء المؤسسات لالضطالع بمسؤولية التصدي لآلث د  وق وق

ي  اون بيئ ن تع اه ع ذا االتج فر ه ي أس اون بيئ ن تع اه ع ذا االتج فر ه اطق   أس رة، والمن واد الخط ل، والم واء، والنق ودة اله ال ج ي مج دود ف ر الح اطق    عب رة، والمن واد الخط ل، والم واء، والنق ودة اله ال ج ي مج دود ف ر الح  عب
ة من                  ود المبذول اآورة الجه ة من                 المحمية وغيرها من القضايا، إضافة إلى االتفاقات المعنية بالمياه العذبة والتي مّثلت ب ود المبذول اآورة الجه المحمية وغيرها من القضايا، إضافة إلى االتفاقات المعنية بالمياه العذبة والتي مث لت ب

ة    ر الوطني ات عب ل إدارة البيئ ة   أج ر الوطني ات عب ل إدارة البيئ ة        . . أج ا البيئ ي تواجهه ديات الت د التح تجابة لتزاي ذا، واس ة      ول ا البيئ ي تواجهه ديات الت د التح تجابة لتزاي ذا، واس وارد  ول وارد   والم   والم
ائي   المي والثن ى آل من الصعيد الع ة، عل ي مضمار البيئ ددة األطراف ف ات متع دان اتفاق ة، صاغت البل ائي  الطبيعي المي والثن ى آل من الصعيد الع ة، عل ي مضمار البيئ ددة األطراف ف ات متع دان اتفاق ة، صاغت البل الطبيعي

ة                 وارد المشترآة بفعالي ة                واإلقليمي، بغية هيكلة التعاون في مجال إدارة الم وارد المشترآة بفعالي ة     ((واإلقليمي، بغية هيكلة التعاون في مجال إدارة الم واء والترب اه واله ة     المي واء والترب اه واله ار    ) ) المي يم اآلث ار    وتقي يم اآلث وتقي
ات         وو  . . السلبية على البيئة والتخفيف من حدتها     السلبية على البيئة والتخفيف من حدتها      ود الماضية، وهي اتفاق ة في العق ة الدولي ات البيئي ات         أما انتشار االتفاق ود الماضية، وهي اتفاق ة في العق ة الدولي ات البيئي أما انتشار االتفاق

ة  ر الوطني ة عب ديات البيئي ترآًا إزاء حل التح ًا مش ر التزام ه يظه ة، فإن ة متنوع ة أو تنفيذي الج شواغل جغرافي ة تع ر الوطني ة عب ديات البيئي ترآا  إزاء حل التح ا  مش ر التزام ه يظه ة، فإن ة متنوع ة أو تنفيذي الج شواغل جغرافي تع
 ..بواسطة التعاون الحكومي الدوليبواسطة التعاون الحكومي الدولي

 
دماً    ة تق رزت إدارة البيئ د أح دما   وق ة تق رزت إدارة البيئ د أح ًاوق ا  ملحوظ ود ال  ملحوظ الل العق ود ال  خ الل العق ادية      خ ة االقتص ة اللجن ي منطق ية ف ة الماض ادية     ثالث ة االقتص ة اللجن ي منطق ية ف ة الماض ثالث

، اشتمل على وضع نظم حكومية وإنشاء مؤسسات إقليمية، فضال عن صياغة             ، اشتمل على وضع نظم حكومية وإنشاء مؤسسات إقليمية، فضال عن صياغة             ))اإلسكوااإلسكوا((واالجتماعية لغربي آسيا    واالجتماعية لغربي آسيا    
ر          . . السياسات البيئية السياسات البيئية  ر إحدى أآث ر        وترتب على أزمة المياه العالمية انعكاسات خطيرة على منطقة اإلسكوا التي ُتعتب ر إحدى أآث وترتب على أزمة المياه العالمية انعكاسات خطيرة على منطقة اإلسكوا التي ت عتب
ة قصوى،              . . ))١((من حيث موارد المياه في العالم     من حيث موارد المياه في العالم     المناطق عسرا    المناطق عسرًا    ا أولوي ة وحمايته اه العذب ة قصوى،               وباعتبار حفظ موارد المي ا أولوي ة وحمايته اه العذب  وباعتبار حفظ موارد المي

اه   اه  رّآزت السياسة العامة وجهود والتعاون البيئي اإلقليمي عبر الحدود بشكل رئيسي على المي م       . . رآ زت السياسة العامة وجهود والتعاون البيئي اإلقليمي عبر الحدود بشكل رئيسي على المي ك، ل ا خال ذل م     وم ك، ل ا خال ذل وم
ام آ                 ة باهتم ة في المنطق ر الوطني ام آ                تحظ إدارة أهم التحديات البيئية عب ة باهتم ة في المنطق ر الوطني ة            . . افافتحظ إدارة أهم التحديات البيئية عب ات البحري ك التحديات البيئ ة          وتشمل تل ات البحري ك التحديات البيئ وتشمل تل

دعو الحاجة أيضاً       . . ث الهواء وتدهور التربة وقضايا ناشئة أخرى       ث الهواء وتدهور التربة وقضايا ناشئة أخرى       والمناطق الساحلية، وتلو   والمناطق الساحلية، وتلوّ   دعو الحاجة أيضا      وت ان النظر       وت ى إمع ان النظر        إل ى إمع  إل
 وهذه الحاجة ملحة ال   وهذه الحاجة ملحة ال    ..في تأثير النزاعات المسلحة على البيئيات العابرة للحدود، في منطقة اإلسكوا بشكل خاص          في تأثير النزاعات المسلحة على البيئيات العابرة للحدود، في منطقة اإلسكوا بشكل خاص          

يما وأن بل  يما وأن بل س ي       س ي ودون اإلقليم عيدين اإلقليم ى الص ة عل وارد الطبيعي ن الم ددًا م م ع كوا تتقاس ي       دان اإلس ي ودون اإلقليم عيدين اإلقليم ى الص ة عل وارد الطبيعي ن الم ددا  م م ع كوا تتقاس ن   . . دان اإلس ن وم وم
دان                            ا زاال يقّي زاع م ال والن ا أن اإلهم وارد وتصّنفها، آم ك الم ّدد تل ا زاال يقي دان                           المؤسف أنه ال توجد قاعدة بيانات موثوقة تح زاع م ال والن ا أن اإلهم وارد وتصن فها، آم ك الم المؤسف أنه ال توجد قاعدة بيانات موثوقة تحد د تل

 .. لتلك الموارد لتلك المواردلةلةعاعااإلدارة الفاإلدارة الف
 

ع البيئات العابرة للحدود بوضوح آأحد الشواغل الملح ة، وهو يعكس           ع البيئات العابرة للحدود بوضوح آأحد الشواغل الملّحة، وهو يعكس           وفيما يتعلق باإلسكوا، يبرز موضو    وفيما يتعلق باإلسكوا، يبرز موضو     
تدامة                      ة المس ز التنمي ة وتعزي ة اإلقليمي تدامة                     التزام اإلسكوا المستمر، والمستند إلى واليتها، إزاء معالجة التحديات البيئي ة المس ز التنمي ة وتعزي ة اإلقليمي التزام اإلسكوا المستمر، والمستند إلى واليتها، إزاء معالجة التحديات البيئي

ا         .  .  بواسطة اإلدارة البيئية اإلقليمية الفعالة    بواسطة اإلدارة البيئية اإلقليمية الفعالة     ا         وقد أجرت اإلسكوا هذه الدراسة في إطار برن رة      وقد أجرت اإلسكوا هذه الدراسة في إطار برن ا للفت رة      مج عمله ا للفت -٢٠٠٤٢٠٠٤مج عمله

                                                      
 ..٢٠٠٢٢٠٠٢، ، ٣٣-برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالميةبرنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية)  )  1(( 
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وترمي هذه الدراسة إلى تعريف التحديات البيئية العابرة للحدود في منطقة           وترمي هذه الدراسة إلى تعريف التحديات البيئية العابرة للحدود في منطقة             . .  بشأن اإلدارة المستدامة للبيئة     بشأن اإلدارة المستدامة للبيئة    ٢٠٠٥٢٠٠٥
ى   تند إل ًا يس يًال مقارن ات حسن اإلدارة يشمل تحل دي آللي ل نق ديم تحلي م، وتق ياقها المالئ ي س كوا ووضعها ف ى  اإلس تند إل ا  يس يال  مقارن ات حسن اإلدارة يشمل تحل دي آللي ل نق ديم تحلي م، وتق ياقها المالئ ي س كوا ووضعها ف اإلس

ابرة للحدود الرئيسية في                    وتشكل هذه وتشكل هذه   . . التجارب الدولية التجارب الدولية  د القضايا الع ى تحدي ة إل ابرة للحدود الرئيسية في                     الدراسة أولى المحاوالت الرامي د القضايا الع ى تحدي ة إل  الدراسة أولى المحاوالت الرامي
ًا دان األعضاء حالي دها البل ي تعتم كوا واستعراض سياسات حسن اإلدارة الت ة اإلس ا منطق دان األعضاء حالي دها البل ي تعتم كوا واستعراض سياسات حسن اإلدارة الت ة اإلس ان، ، منطق انلبي ا وأوجه لبي ا وأوجه  فعاليته  فعاليته

ة        ة الُمبرم ة والعالمي ة       قصورها على ضوء االتفاقات اإلقليمي ة الم برم ة والعالمي ذه الدراس      ..قصورها على ضوء االتفاقات اإلقليمي دَّم ه ذا، ُتق ذه الدراس     ل د م ه ذا، ت ق ة في تعريف      ل ة في تعريف     ة آمساهمة عملي ة آمساهمة عملي
ك القضايا، وهي                             م تل د، وفي فه ى وجه التحدي ة اإلسكوا عل ك القضايا، وهي                            القضايا البيئية ذات الطبيعة العابرة للحدود في منطق م تل د، وفي فه ى وجه التحدي ة اإلسكوا عل القضايا البيئية ذات الطبيعة العابرة للحدود في منطق

 . .  هياآل إقليمية للسياسات وإنشاء آليات فعالة لتنفيذها هياآل إقليمية للسياسات وإنشاء آليات فعالة لتنفيذهاقامةقامةبإبإتقد م التوصيات فيما يتعلق تقّدم التوصيات فيما يتعلق 
 

ا         وعليه، ترآ ز هذه الدراسة على حالة الموارد      وعليه، ترّآز هذه الدراسة على حالة الموارد        ا          المشترآة في الوقت الراهن والمشاآل التي تواجهه ئن  . .  المشترآة في الوقت الراهن والمشاآل التي تواجهه ئن  ول ول
ود        ى الجه ود       طغت المياه على االعتبارات الجيوسياسية في منطقة اإلسكوا لقرون من الزمن، واستحوذت إدارتها عل ى الجه طغت المياه على االعتبارات الجيوسياسية في منطقة اإلسكوا لقرون من الزمن، واستحوذت إدارتها عل

ات الدولي       يم االتفاق كوا ال تخضع لتنظ ة اإلس ي منطق اه ف ة بالمي ة المعني ات الدولي م الهيئ ة، إال أن معظ ات الدولي      اإلقليمي يم االتفاق كوا ال تخضع لتنظ ة اإلس ي منطق اه ف ة بالمي ة المعني ات الدولي م الهيئ ة، إال أن معظ ة ة اإلقليمي
اه، وهي       . . الشاملةالشاملة اه، وهي     غير أن اتفاقات مجّزأة عدة قد ُأبرمت، وهي تطبق مبادئ القانون الدولي على مبادئ تقاسم المي غير أن اتفاقات مجز أة عدة قد أ برمت، وهي تطبق مبادئ القانون الدولي على مبادئ تقاسم المي

اه في أرجاء           . . التعاون والمشارآة الشاملة والمنفعة المتبادلة    التعاون والمشارآة الشاملة والمنفعة المتبادلة     اه في أرجاء         ويزداد تفاقم اآلثار عبر الوطنية الناجمة عن شح المي ويزداد تفاقم اآلثار عبر الوطنية الناجمة عن شح المي
وارد   تغالل الم ي اس راط ف ل اإلف ة بفع وارد  المنطق تغالل الم ي اس راط ف ل اإلف ة بفع االمنطق ة وتلّوثه االمائي ة وتلو ثه ي   . . المائي زداد ف ي وت زداد ف هوت ت نفس هالوق ت نفس ي الوق ديات الت ي  صعوبة التح ديات الت  صعوبة التح

ة  احلية والبحري ات الس ا البيئ ة تواجهه احلية والبحري ات الس ا البيئ ر      . . تواجهه ماك غي ات صيد األس ر، وممارس ي البح ات ف راغ النفاي مل إف ي تش ر    وه ماك غي ات صيد األس ر، وممارس ي البح ات ف راغ النفاي مل إف ي تش وه
ائلة األرضية، فضالً                   ات الس تخلص من النفاي ة وال اجم عن االنسكابات النفطي ّوث الن ائلة األرضية، فضال                   المستدامة، والتل ات الس تخلص من النفاي ة وال اجم عن االنسكابات النفطي و ث الن دمير   المستدامة، والتل دمير    عن ت  عن ت

 ..الموائل بفعل دفن القمامة في البر، وتمهيد وتجريف األراضيالموائل بفعل دفن القمامة في البر، وتمهيد وتجريف األراضي
 

ل في داخل                     وتتعر ض البيئة العابرة للحدود أيضا     وتتعّرض البيئة العابرة للحدود أيضاً      ذي ينتق واء، ال وث اله د تل ى تهدي ة اإلسكوا إل ل في داخل                      في منطق ذي ينتق واء، ال وث اله د تل ى تهدي ة اإلسكوا إل  في منطق
ابر للحد          ..المنطقة وإلى خارجها  المنطقة وإلى خارجها   د ع د، تهدي ا، بالتحدي ابر للحد         وُيعترف اآلن بقضية الملّوثات العضوية الثابتة على أنه د ع د، تهدي ا، بالتحدي ود، ود،  وي عترف اآلن بقضية الملو ثات العضوية الثابتة على أنه

اب السياسات       ..وتبرز االستراتيجيات الرامية إلى الحد من آثارها على الصعيد اإلقليمي         وتبرز االستراتيجيات الرامية إلى الحد من آثارها على الصعيد اإلقليمي          اب السياسات      ويزداد الوضع سوءًا لغي  ويزداد الوضع سوءا  لغي
ام               ..الصارمة الرامية إلى التحك م بتلو ث الهواء منذ البداية       الصارمة الرامية إلى التحّكم بتلّوث الهواء منذ البداية        ردي الع ا، وهي الت ام              وتتجّلى النتائج في المنطقة وخارجه ردي الع ا، وهي الت  وتتجل ى النتائج في المنطقة وخارجه

وث               ة من التل رات متفرق واء، وفت وث              في جودة اله ة من التل رات متفرق واء، وفت واء، والمطر الحمضي، و        في جودة اله اد لله واء، والمطر الحمضي، و        الح اد لله د الح د الت ة     اعياتاعياتالت ة والعالمي ة      اإلقليمي ة والعالمي  اإلقليمي
 ..الحادة الناجمة عن تغير المناخالحادة الناجمة عن تغير المناخ

 
ة                         ى في االتجاهات الحالي ا يتجّل ة                       وتعاني البيئة األرضية في منطقة اإلسكوا من تدهور التربة، على نحو م ا يتجل ى في االتجاهات الحالي وتعاني البيئة األرضية في منطقة اإلسكوا من تدهور التربة، على نحو م

ة ا         وجي، وإزال ة ا        التي تشهد فقدان التنوع البيول وجي، وإزال ات لغالغاالتي تشهد فقدان التنوع البيول ات ب تخلص من             عن     عن     والتصح ر، فضال      والتصّحر، فضالً    ب ّراء ال ة من ج وث الترب تخلص من            تل ة من جر اء ال وث الترب تل
رنة   راض الحض ة ألغ د الترب ات وتمهي رنة  النفاي راض الحض ة ألغ د الترب ات وتمهي ات       . . النفاي أن الكائن ي واضح بش ف إقليم ود موق دم وج ى ع النظر إل ات     وب أن الكائن ي واضح بش ف إقليم ود موق دم وج ى ع النظر إل وب

ابرة للحدود         المحو رة وراثيا  المحّورة وراثياً  ة الع دًا إضافيًا يحدق بالبيئ ة تهدي ابرة للحدود         ، تظل حرآة تلك الكائنات العابرة للحدود والالإرادي ة الع دا  إضافيا  يحدق بالبيئ ة تهدي ، تظل حرآة تلك الكائنات العابرة للحدود والالإرادي
 ..في منطقة اإلسكوافي منطقة اإلسكوا

 
ة اإلسكوا                     ويوي  ابر للحدود في منطق ه التحدي البيئي الع ز ب ة اإلسكوا                     شكل النزاع المسّلح عنصرًا آخر يتمّي ابر للحدود في منطق ه التحدي البيئي الع  فخالل   فخالل    ..شكل النزاع المسل ح عنصرا  آخر يتمي ز ب

ة                      د من الحروب الوطني ّن العدي ة                     العقود األربعة الماضية، أفضى المناخ السياسي المتقلب في منطقة اإلسكوا إلى ش د من الحروب الوطني العقود األربعة الماضية، أفضى المناخ السياسي المتقلب في منطقة اإلسكوا إلى شن  العدي
ا ة وحاالت احتالل واجتي ي اآتسبت شكل نزاعات داخلي ة الت اواإلقليمي ة وحاالت احتالل واجتي ي اآتسبت شكل نزاعات داخلي ة الت ابر   . . ححواإلقليمي ي الع ق الضرر البيئ دما تراف ابر وعن ي الع ق الضرر البيئ دما تراف وعن

ة، نتجت                فترة  فترة للحدود في زمن الحرب مع التلوث المزمن التي سيطر على         للحدود في زمن الحرب مع التلوث المزمن التي سيطر على          ادات البيئي ل الحرب ومع اإلجه ا قب ة، نتجت                م ادات البيئي ل الحرب ومع اإلجه ا قب  م
 ..عن ذلك الضرر آثار مدمرة على المنطقة على نحو مباشر أو غير مباشرعن ذلك الضرر آثار مدمرة على المنطقة على نحو مباشر أو غير مباشر

 
المي، وآانت           ى الصعيد الع ابرة للحدود أخرى عل المي، وآانت         وبرزت تحديات ع ى الصعيد الع ابرة للحدود أخرى عل ة       وبرزت تحديات ع ة في منطق ى البيئ ا تبعات عل ة        له ة في منطق ى البيئ ا تبعات عل  له

فالمنطقة تفتقر إلى القدرة على إدارة      فالمنطقة تفتقر إلى القدرة على إدارة        . . اإلسكوا، وخاصة األزمة البيئية العالمية الناجمة عن إدارة النفايات الخطرة         اإلسكوا، وخاصة األزمة البيئية العالمية الناجمة عن إدارة النفايات الخطرة         
ا تنقصها   ا، آم تخلص منه ات وال ق لتخزين النفاي زم من مراف ا يل ى م ر إل أمون، وتفتق ات الخطرة بشكل م ا تنقصها  النفاي ا، آم تخلص منه ات وال ق لتخزين النفاي زم من مراف ا يل ى م ر إل أمون، وتفتق ات الخطرة بشكل م النفاي
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ى                      المهارات الالزمة ل  المهارات الالزمة ل   درة عل ى الق ى اآلن إل ر حت دوير، وتفتق ات أو الت راغ النفاي ى                      تقييم المخاطر ورصد ومراقبة إف درة عل ى الق ى اآلن إل ر حت دوير، وتفتق ات أو الت راغ النفاي تقييم المخاطر ورصد ومراقبة إف
ن    الج الممك ديم الع ة أو تق الفحص أو المعالج ام ب ن   القي الج الممك ديم الع ة أو تق الفحص أو المعالج ام ب ت       . . القي ا زال كوا وم ة اإلس ت منطق ا، آان باب آله ك األس ت     ولتل ا زال كوا وم ة اإلس ت منطق ا، آان باب آله ك األس ولتل

 ..تتعرض دوريا  لمشكلة إفراغ النفايات غير المشروع عبر الحدودتتعرض دوريًا لمشكلة إفراغ النفايات غير المشروع عبر الحدود
 

ياق تل   ي س ياق تل وف ي س ذه      وف ز ه ة، ترآ ا واإلقليمي ة منه ة، العالمي دود والقهري ابرة للح ة الع ديات البيئي ذه      ك التح ز ه ة، ترآ ا واإلقليمي ة منه ة، العالمي دود والقهري ابرة للح ة الع ديات البيئي  ك التح
ددة األطراف                   ة المتع ات البيئي ًا لالتفاق ددة األطراف                  الدراسة على التحديات التي يواجهها حسن اإلدارة عبر الحدود، وتقّدم تقييم ة المتع ات البيئي ا  لالتفاق الدراسة على التحديات التي يواجهها حسن اإلدارة عبر الحدود، وتقد م تقييم

ة عب        . . والهياآل واآلليات اإلقليمية الموجودة   والهياآل واآلليات اإلقليمية الموجودة    ة عب      وتبرز صورة اإلدارة البيئي ا من التحديات،       وتبرز صورة اإلدارة البيئي ا من التحديات،       ر الحدود بوصفها مزيج ر الحدود بوصفها مزيج
ى وضع              ..))٢((اإلقليمية والعالمية، وال سيما في مجالي التنفيذ والرصد       اإلقليمية والعالمية، وال سيما في مجالي التنفيذ والرصد        ة إل ود الرامي ى وضع                وبالرغم من نجاح معظم الجه ة إل ود الرامي   وبالرغم من نجاح معظم الجه

روادع    ة، يظل نقص ال دود المحتمل ابرة للح ديات الع اون وإلدارة التح ة لحسن اإلدارة آأساس للتع ل عالمي روادع   هياآ ة، يظل نقص ال دود المحتمل ابرة للح ديات الع اون وإلدارة التح ة لحسن اإلدارة آأساس للتع ل عالمي هياآ
ددة االختصاصات       . .  مشترآا  مشترآًا قصورا  قصورًا يمثل يمثلثني عن ارتكاب االنتهاآاتثني عن ارتكاب االنتهاآاتوالجزاءات الالزمة لل  والجزاءات الالزمة لل   ة المتع ددة االختصاصات     وبفعل الطبيع ة المتع وبفعل الطبيع

الهم شرطاً             م وامتث الهم شرطا             التي تتميز بها التحديات البيئية العابرة للحدود، يصبح تعاون المعنيين آله م وامتث ياً التي تتميز بها التحديات البيئية العابرة للحدود، يصبح تعاون المعنيين آله يا   أساس  إلنشاء نظام    إلنشاء نظام    أساس
ال ي فع البيئ ي فع المي أو إقليمي   ..بيئ اق ع اون أو اتف ز أي تع ذا، ينبغي أن يرتك المي أو إقليمي  ل اق ع اون أو اتف ز أي تع ذا، ينبغي أن يرتك ة،  ل ة البيئي ايير واألنظم د المع ى توحي ة، عل ة البيئي ايير واألنظم د المع ى توحي عل

 ..، وإشراك الجمهور، وإشراك الجمهوروالخبراتوالخبراتوتبادل المعلومات وتبادل المعلومات 
 

وارد  عاعا أو القوانين الف أو القوانين الفوتفتقر منطقة اإلسكوا إلى حد بعيد إلى االتفاقات الملزمة قانونا          وتفتقر منطقة اإلسكوا إلى حد بعيد إلى االتفاقات الملزمة قانوناً           وارد  لة المتعلقة بإدارة الم لة المتعلقة بإدارة الم
ات البيئي          ى السياس ار إل ن االفتق ك ع ا، ناهي ة وحمايته ر الوطني ة عب ات البيئي         البيئي ى السياس ار إل ن االفتق ك ع ا، ناهي ة وحمايته ر الوطني ة عب وطني    البيئي عيدين ال ى الص املة عل وطني    ة الش عيدين ال ى الص املة عل ة الش

ا تبقى                       . . واإلقليميواإلقليمي ر أنه ام، غي ا تبقى                     وتشير االتفاقات عبر الوطنية، إن وجدت، إلى مبادئ الحماية أو التنظيم البيئي الع ر أنه ام، غي وتشير االتفاقات عبر الوطنية، إن وجدت، إلى مبادئ الحماية أو التنظيم البيئي الع
ة           اذ المالئم اليب الرصد واإلنف ى أس ر إل ة          جزئية وغير منصفة عمومًا، آما أنها تفتق اذ المالئم اليب الرصد واإلنف ى أس ر إل ة       . . جزئية وغير منصفة عموما ، آما أنها تفتق ات اإلقليمي إن اآللي ذلك، ف ة     آ ات اإلقليمي إن اآللي ذلك، ف آ

ة                          تنظمتنظموالوطنية التي   والوطنية التي    ى االضطالع بمهم ادرة عل ر ق ة غي ى ُنهج قطاعي ّزأة إل ة اإلسكوا مج ة                           إدارة البيئة في منطق ى االضطالع بمهم ادرة عل ر ق ة غي ى ن هج قطاعي ة اإلسكوا مجز أة إل  إدارة البيئة في منطق
ة والمتنوعة              ابرة للحدود، الهائل ة الع ة للتحديات البيئي ة متكامل ة والمتنوعة             التصدي بطريق ابرة للحدود، الهائل ة الع ة للتحديات البيئي ة متكامل ذه الدراسة أيضاً      ..التصدي بطريق ذه الدراسة أيضا      وأظهرت ه  أن  أن  وأظهرت ه

ة اإلس   ي منطق دود ف ابرة للح ة الع ى إدارة البيئ ة إل اعي الرامي م المس ة اإلس  معظ ي منطق دود ف ابرة للح ة الع ى إدارة البيئ ة إل اعي الرامي م المس ود  معظ ل القي ة بفع ات قوي ه معوق ود  كوا تواج ل القي ة بفع ات قوي ه معوق كوا تواج
ة        ة       السياسية، ونقص التعاون الجدي، وعدم آفاية الموارد المالية، وعدم فعالية التشريع البيئي الوطني، وعدم مالءم السياسية، ونقص التعاون الجدي، وعدم آفاية الموارد المالية، وعدم فعالية التشريع البيئي الوطني، وعدم مالءم

ن،             . . إنفاذ األنظمة الموجودة  إنفاذ األنظمة الموجودة   دام األم ن،           آما أن معظم بلدان اإلسكوا عرضة لحاالت متكررة من التقلب السياسي وانع دام األم آما أن معظم بلدان اإلسكوا عرضة لحاالت متكررة من التقلب السياسي وانع
 ..ن في عرقلة التواصل والتعاون في داخل المنطقة وخارجهان في عرقلة التواصل والتعاون في داخل المنطقة وخارجهااألمر الذي يمعاألمر الذي يمع

 
ى نحو          فعالفعالوت ختتم هذه الدراسة بتوصيات بشأن تحقيق تعاون        وُتختتم هذه الدراسة بتوصيات بشأن تحقيق تعاون          ى نحو           وإدارة التحديات البيئية العابرة للحدود عل  وإدارة التحديات البيئية العابرة للحدود عل

ات حسن اإلدارة                             ذ اتفاق دان األعضاء في اإلسكوا بتنفي ام البل ى قي ات حسن اإلدارة                            مشترك، آما أنها تكشف عن الحاجة الماسة إل ذ اتفاق دان األعضاء في اإلسكوا بتنفي ام البل ى قي مشترك، آما أنها تكشف عن الحاجة الماسة إل
ة             . . يئية على الصعيدين العالمي واإلقليمي    يئية على الصعيدين العالمي واإلقليمي    البالب ة السياسية واألمني ا النزاعات، ال يمكن للحال ة تتفشى فيه ة           وفي منطق ة السياسية واألمني ا النزاعات، ال يمكن للحال ة تتفشى فيه وفي منطق

ة        المتقل بة إال أن تشحذ الحاجة الملحة إلى صياغة استراتيجيات وآليات محددة جيدا            المتقّلبة إال أن تشحذ الحاجة الملحة إلى صياغة استراتيجيات وآليات محددة جيداً            اون والتنسيق بغي ة         من أجل التع اون والتنسيق بغي  من أجل التع
ترآة   وارد المش ى الم ات عل وية النزاع ترآة  تس وارد المش ى الم ات عل وية النزاع دِّم آل  . . تس د م آلوتق ي   وتق ودة ف ات الموج وية النزاع ات تس ي   ي ودة ف ات الموج وية النزاع ات تس  ي

الل              اء خ دان األعض ًا للبل ًا قّيم ة، دعم االت الدولي ة والوآ ان اإلقليمي ترآة واللج ان المش ا اللج ة، ومنه الل             المنطق اء خ دان األعض ا  للبل ا  قي م ة، دعم االت الدولي ة والوآ ان اإلقليمي ترآة واللج ان المش ا اللج ة، ومنه المنطق
ائي             . . مفاوضاتهامفاوضاتها ائي           إال أن تلك اآلليات ال تكفل أداء دور حاسم ونه درات جزءًا آخر ال يتجزأ من                  ..إال أن تلك اآلليات ال تكفل أداء دور حاسم ونه اء الق درات جزءا  آخر ال يتجزأ من                 ويشكل بن اء الق  ويشكل بن

ا  ات اإلدارة الع ا مكون ات اإلدارة الع كوا    مكون ة اإلس ي منطق ة ف دود الفعال كوا    برة للح ة اإلس ي منطق ة ف دود الفعال ره        . . برة للح ذي تيّس درات، ال اء الق تلزم بن ذي تيس ره      ويس درات، ال اء الق تلزم بن  ويس
اون                   ز التع م تعزي اون                  المنظمات اإلقليمية والوآاالت الدولية، االعتراف بالتحديات العابرة للحدود وفهمها أوًال، ومن ث ز التع م تعزي المنظمات اإلقليمية والوآاالت الدولية، االعتراف بالتحديات العابرة للحدود وفهمها أوال ، ومن ث

ة             ة اإلقليمي ر الحكومي ة            اإلقليمي بواسطة المؤسسات والمحافل الوزارية والمنظمات غي ة اإلقليمي ر الحكومي اء            ..اإلقليمي بواسطة المؤسسات والمحافل الوزارية والمنظمات غي اء        ويمكن أيضًا تحقيق بن ويمكن أيضا  تحقيق بن
ة اإلسكوا                 ة في منطق ا البيئي رة في التكنولوجي ة اإلسكوا                القدرات بتحسين المهارات والخب ة في منطق ا البيئي رة في التكنولوجي االت ا    .  .  القدرات بتحسين المهارات والخب االت ا    ويمكن للوآ ا   سبة سبة لمنالمناويمكن للوآ ا   ، بم ، بم

ات    ة وحلق دورات التدريبي وفير ال وي بت دور حي ة، االضطالع ب ة والدولي ة اإلقليمي ر الحكومي ات غي ا المنظم ات   فيه ة وحلق دورات التدريبي وفير ال وي بت دور حي ة، االضطالع ب ة والدولي ة اإلقليمي ر الحكومي ات غي ا المنظم فيه
 ..العملالعمل

                                                      
 ))2  (  (E.L. Miles et al, Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. (Cambridge: MIT  

Press, 2002).                                                                                                                                                                                                  
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ة             رئيسيا   رئيسياً ا ًاويظل نقص التمويل عائق   ويظل نقص التمويل عائق     وانين البيئي اذ الق دة وإنف ة             في وجه تنفيذ السياسات المعتم وانين البيئي اذ الق دة وإنف ك     . .  في وجه تنفيذ السياسات المعتم ؤدي ذل ك   وي ؤدي ذل وي

ى  ل إل ي التموي نقص ف ى ال ل إل ي التموي نقص ف ةال ةإعاق ة، فضال عن  إعاق ة حيوي ذي يكتسي أهمي ة ال ات البيئي ع البيان ة، فضال عن   جم ة حيوي ذي يكتسي أهمي ة ال ات البيئي ع البيان ة جم ةإعاق د إعاق اء قواع د  إنش اء قواع  إنش
دقيقة، يظل من المستحيل  دقيقة، يظل من المستحيل   وفي غياب معلومات بيئية     وفي غياب معلومات بيئية      ..البيانات، وتبادل المعلومات وتطبيق التكنولوجيا المعاصرة     البيانات، وتبادل المعلومات وتطبيق التكنولوجيا المعاصرة     

 لذا، ينبغي أن يشك ل تحسين جمع   لذا، ينبغي أن يشّكل تحسين جمع    ..توخي الدقة في تحديد القضايا البيئية العابرة للحدود الخاصة بالمنطقة وتقييمها        توخي الدقة في تحديد القضايا البيئية العابرة للحدود الخاصة بالمنطقة وتقييمها        
ة الحد من                  - وتنسيق المعايير البيئية    وتنسيق المعايير البيئية   -المعلومات البيئية المعلومات البيئية  ة، بغي ة المؤاتي ات اإلقليمي ة الحد من                   دعامة لتطوير السياسات واآللي ة، بغي ة المؤاتي ات اإلقليمي  دعامة لتطوير السياسات واآللي
ة   التحديات البيئية   التحديات البيئية    ر الوطني ة   عب ر الوطني ديم                   . . عب ا تق ى حد م ة يعوضه إل ة اإلقليمي ات المالي ة اآللي الرغم من أن عدم مالءم ديم                 وب ا تق ى حد م ة يعوضه إل ة اإلقليمي ات المالي ة اآللي الرغم من أن عدم مالءم وب

ى البحث                          د المستمر الرامي إل ى الجه ودًا إضافية عل ى البحث                         الوآاالت الدولية الدعم المالي، إال أن تلك اآلليات تفرض قي د المستمر الرامي إل ى الجه ودا  إضافية عل الوآاالت الدولية الدعم المالي، إال أن تلك اآلليات تفرض قي
 ..عن موارد تمويل جديدة ومستدامةعن موارد تمويل جديدة ومستدامة

 
د االنع  ن الضروري تحدي إن م ذلك، ف د االنعآ ن الضروري تحدي إن م ذلك، ف اريع واألنشطة  آ ة عن المش دود الناجم ابرة للح ة الع اريع واألنشطة  كاسات البيئي ة عن المش دود الناجم ابرة للح ة الع كاسات البيئي

ي                    ..اإلقليمية والوطنية وتقييمها  اإلقليمية والوطنية وتقييمها   ي                   وينبغي أن يسبق ذلك مرحلة التنفيذ، وأن يستمر إلى ما بعد مرحلة الرصد التي تل  وينبغي أن يسبق ذلك مرحلة التنفيذ، وأن يستمر إلى ما بعد مرحلة الرصد التي تل
ى وضع السبل             . . تنفيذ المشروع تنفيذ المشروع  ابر للحدود إل ى وضع السبل           وهكذا، يستند التنفيذ الفعال لتقييم األثر البيئي الع ابر للحدود إل ة لإلخطار   وهكذا، يستند التنفيذ الفعال لتقييم األثر البيئي الع ة لإلخطار   الالزم الالزم

 .. عن آليات تسوية النزاعات عن آليات تسوية النزاعاتوالتشاور، والمشارآة العامة الفعلية، والتمويل المستدام، فضال والتشاور، والمشارآة العامة الفعلية، والتمويل المستدام، فضًال
 

ة،                  وبعد تخطي التحديات المذآورة آنفا     وبعد تخطي التحديات المذآورة آنفاً      ة الحالي ات البيئي ذ االتفاق دان األعضاء في اإلسكوا تنفي ة،                  ، يمكن للبل ة الحالي ات البيئي ذ االتفاق دان األعضاء في اإلسكوا تنفي ، يمكن للبل
ابرة للحدود          واقتراح المبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة وتعزيز اال      واقتراح المبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة وتعزيز اال       ة الع ابرة للحدود          تفاقات اإلقليمية التي تعالج القضايا البيئي ة الع تفاقات اإلقليمية التي تعالج القضايا البيئي

د ه التحدي ى وج دعل ه التحدي ى وج ا    . . عل ة وخارجه ل المنطق ي داخ اون ف ن التع ة أن تحّس ك العملي أن تل ن ش الي، م ا  وبالت ة وخارجه ل المنطق ي داخ اون ف ة أن تحس ن التع ك العملي أن تل ن ش الي، م  وبالت
ة ز اإلدارة البيئي ةمن أجل تعزي ز اإلدارة البيئي ةمن أجل تعزي ة الفعال دود،  الفعال ر الح دود،  عب ر الح المي عب ى المستوى الع الميعل ى المستوى الع اعل اَهمة فيه ا، والمس اه مة فيه كوا   . . ، والمس كوا وبوسع اإلس وبوسع اإلس

 ..تلك العمليات واآلليات وتيسيرها، بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية األخرىتلك العمليات واآلليات وتيسيرها، بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية األخرىتحفيز تحفيز 
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 ابرة للحدوداستعراض عام للبيئات الع  -أوال 
 

ذي   ة، ال رة بهدف النهوض بالقضايا والسياسات البيئي ود األخي ي العق ة ف ود العالمي ي ظل تكثيف الجه ذي ف ة، ال رة بهدف النهوض بالقضايا والسياسات البيئي ود األخي ي العق ة ف ود العالمي ي ظل تكثيف الجه ف
ك التي                   يما تل ة، وال س دات البيئي وعي بخطورة التهدي ك التي                  يظهره ارتفاع عدد االتفاقات الدولية المعنية بالبيئة، يزداد ال يما تل ة، وال س دات البيئي وعي بخطورة التهدي يظهره ارتفاع عدد االتفاقات الدولية المعنية بالبيئة، يزداد ال

يا،               وقد شهدت ال     وقد شهدت ال    . . ))٣((تكون عابرة للحدود بطبيعتها   تكون عابرة للحدود بطبيعتها    ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي دان األعضاء في اللجن يا،              بل ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي دان األعضاء في اللجن بل
وال شك في أن ذلك أدى إلى اإلفراط في استغالل   وال شك في أن ذلك أدى إلى اإلفراط في استغالل   .  .  التي تشك ل محور هذه الدراسة، تزايدا  هائال  في أعداد السكان التي تشّكل محور هذه الدراسة، تزايدًا هائًال في أعداد السكان 

ة الدو               أغلبيةأغلبية وقد صدقت     وقد صدقت      ..البيئة وإلى تدهورها  البيئة وإلى تدهورها   ات البيئي ى االتفاق دان األعضاء في اإلسكوا عل ة الدو                البل ات البيئي ى االتفاق دان األعضاء في اإلسكوا عل ة، والتزمت     البل ة، والتزمت    لي لي
ة     . . بتعزيز هياآل حسن اإلدارة الالزمة، ووضع خطط العمل وتقديم التقارير بشأن حالة البيئة            بتعزيز هياآل حسن اإلدارة الالزمة، ووضع خطط العمل وتقديم التقارير بشأن حالة البيئة             ة     إال أن النهج القطاعي إال أن النهج القطاعي

والسياسات المجز أة الناجمة عن تلك العملية لم تفلح في تحديد التحديات ذات الطبيعة العابرة للحدود بشكل خاص                   والسياسات المجّزأة الناجمة عن تلك العملية لم تفلح في تحديد التحديات ذات الطبيعة العابرة للحدود بشكل خاص                   
 ..أو معالجتها آما يجبأو معالجتها آما يجب

 
كل  ه، تش كلوعلي ه، تش كوا       وعلي ة اإلس ي منطق دود ف ابرة للح ة الع دات البيئي م التهدي د أه ة لتحدي ة محاول ذه الدراس كوا        ه ة اإلس ي منطق دود ف ابرة للح ة الع دات البيئي م التهدي د أه ة لتحدي ة محاول ذه الدراس  ه

ا اومعالجته اً    ..ومعالجته ودة حالي ات الموج ل السياس ن اإلدارة وهياآ ات حس ى آلي ّرق إل ي تتط ا    وه ودة حالي ات الموج ل السياس ن اإلدارة وهياآ ات حس ى آلي ي تتطر ق إل ي،  وه ى الصعيد اإلقليم ي،  عل ى الصعيد اإلقليم  عل
اطق ا          ارب المن ن تج تفيد م ا تس ا أنه المي، آم عيد الع ى الص ودة عل ك الموج ا بتل اطق ا         وتقارنه ارب المن ن تج تفيد م ا تس ا أنه المي، آم عيد الع ى الص ودة عل ك الموج ا بتل ديم  وتقارنه رى لتق ديم  ألخ رى لتق  ألخ

 لذا، تساهم هذه الدراسة مساهمة رئيسية           لذا، تساهم هذه الدراسة مساهمة رئيسية            ..التوصيات الرامية إلى تحسين اإلدارة البيئية في السياق عبر الحدودي         التوصيات الرامية إلى تحسين اإلدارة البيئية في السياق عبر الحدودي         
 ..في تعريف وفهم القضايا البيئية ذات الطبيعة العابرة للحدود، بالتحديد، في منطقة اإلسكوافي تعريف وفهم القضايا البيئية ذات الطبيعة العابرة للحدود، بالتحديد، في منطقة اإلسكوا

 
 سياقها الصحيح تعريف التحديات البيئية العابرة للحدود وتحديد  -ألف

 
ر                              د غي ى حد بعي ة إل نظم البيئي ا، تظل ال ر                            نظرا إلى أن الطبيعة تنزع إلى تخطي حدود السياسة والجغرافي د غي ى حد بعي ة إل نظم البيئي ا، تظل ال نظرا إلى أن الطبيعة تنزع إلى تخطي حدود السياسة والجغرافي

ة        ..عابئة بالحدود، وتسير آنظام متناغم بغض النظر عن الخرائط والحدود     عابئة بالحدود، وتسير آنظام متناغم بغض النظر عن الخرائط والحدود      نظم البيئي ا تتخطى ال ًا م ة       وبالفعل، غالب نظم البيئي ا تتخطى ال ا  م  وبالفعل، غالب
 ..ية دولية تستلزم إدارة شاملة ومتكاملةية دولية تستلزم إدارة شاملة ومتكاملةالحدود الوطنية، وتخلق، ال بل تفرض، صالت بيئالحدود الوطنية، وتخلق، ال بل تفرض، صالت بيئ

 
وارد   ة بم ة المتعلق ات اإلقليمي ي االتفاق دود ف ابرة للح ات الع ى إدارة البيئ ة إل ود الرامي ى الجه وارد وتظهر أول ة بم ة المتعلق ات اإلقليمي ي االتفاق دود ف ابرة للح ات الع ى إدارة البيئ ة إل ود الرامي ى الجه وتظهر أول

ام      ى الع د، أي إل ام     المياه العذبة العابرة للحدود الوطنية، والتي تعود إلى زمن بعي ى الع د، أي إل دول    . . ))٤((١٨٢٠١٨٢٠المياه العذبة العابرة للحدود الوطنية، والتي تعود إلى زمن بعي الرغم من أن ال دول     وب الرغم من أن ال  وب
واد                          وس عت نطاق ج  وّسعت نطاق ج   واء والم ل جودة اله اره لتشمل قضايا أخرى مث ة وآث دهور البيئ واد                          هودها المشترآة في مجال ت واء والم ل جودة اله اره لتشمل قضايا أخرى مث ة وآث دهور البيئ هودها المشترآة في مجال ت

دول          ام ال م تستقطب اهتم رز ول م تب دول         الخطرة والمناطق المحمية، إال أن التحديات الخاصة بالبيئات العابرة للحدود ل ام ال م تستقطب اهتم رز ول م تب الخطرة والمناطق المحمية، إال أن التحديات الخاصة بالبيئات العابرة للحدود ل
بياً         بيا         وصانعي السياسات إال منذ وقت قصير نس ة في ال            . . وصانعي السياسات إال منذ وقت قصير نس ة في ال          وظهرت نقطة تحول مهم ام   وظهرت نقطة تحول مهم ام   ع اء       ١٩٧٩١٩٧٩ع د العلم دما أآ اء        عن د العلم دما أآ  عن

رات االسكندنافية                        ا وتحّمض البحي ون في أورب يد الكرب اني أوآس ات ث ين مستويات انبعاث رات االسكندنافية                       وجود عالقة ب ا وتحم ض البحي ون في أورب يد الكرب اني أوآس ات ث ين مستويات انبعاث د   . . ))٥((وجود عالقة ب د    وق  وق
دة  ملو ثات الهواء تجنح إلى قطع مسافات          ملّوثات الهواء تجنح إلى قطع مسافات         أنأنأآدت الدراسات   أآدت الدراسات    دة بعي دا أن ا         . . بعي ذلك، ب دا أن ا       ونتيجة ل ذلك، ب ابرة للحدود     اقب اقب لعولعوونتيجة ل ابرة للحدود      الع  الع

                                                      
 ))3 ( (  L. Mastny, and H. French, “Crimes of (a) global nature”, World Watch Magazine, vol. 15, No. 5  

(September/October 2002), p. 13  . .      ر عدد المعاهدات الدوليـة واالتفاقـات المعنيـةيشير الكاتبان إلى أن برنامج األمم المتحدة للبيئة يقد ر عدد المعاهدات الدوليـة واالتفاقـات المعنيـة    يشير الكاتبان إلى أن برنامج األمم المتحدة للبيئة يقد
 .. منها في السنوات الثالثين الماضية منها في السنوات الثالثين الماضية٣٠٠٣٠٠، وقد تم التفاوض بشأن أكثر من ، وقد تم التفاوض بشأن أكثر من ٥٠٠٥٠٠بالبيئة بأكثر من بالبيئة بأكثر من 

 ))4  (  (T.M. Parris, “Managing Transboundary Environments”, Environment, vol. 46, No. 1 (January/February 2004), p. 3   
لحـدود  لحـدود  بابا، واالتفاقية المتعلقة    ، واالتفاقية المتعلقة    ١٨٨٥١٨٨٥تشمل األمثلة على تلك االتفاقات المعاهدة المتعلقة بتنظيم مصائد السلمون في حوض نهر الراين للعام                تشمل األمثلة على تلك االتفاقات المعاهدة المتعلقة بتنظيم مصائد السلمون في حوض نهر الراين للعام                

الواليات المتحدة األمريكية وكنـدا بشـأن الميـاه         الواليات المتحدة األمريكية وكنـدا بشـأن الميـاه         ، والمعاهدة بين    ، والمعاهدة بين    ١٨٨٩١٨٨٩والمياه المشتركة بين الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك للعام         والمياه المشتركة بين الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك للعام         
 ..١٩٠٩١٩٠٩الحدودية بين البلدين للعام الحدودية بين البلدين للعام 

 ..htm.1lrtap_h/lrtap/ env/org.unece.www   :: متاحة على الموقع متاحة على الموقع  ..اتفاقية تلو ث الهواء إلى مسافات بعيدة عبر الحدوداتفاقية تلوث الهواء إلى مسافات بعيدة عبر الحدودانظر انظر ) ) 5(( 
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ا أسفر   تمثل مشكلة بيئية خطيرة، وأن   تمثل مشكلة بيئية خطيرة، وأن    ا أسفر   ها تتطّلب اتخاذ إجراءات فورية، وتحقيق التعاون بين البلدان المتضررة، مم ها تتطل ب اتخاذ إجراءات فورية، وتحقيق التعاون بين البلدان المتضررة، مم
   ..))٦(( في العام نفسه في العام نفسهعن اعتماد اتفاقية تلو ث الهواء إلى مسافات بعيدة عبر الحدود الحقا عن اعتماد اتفاقية تلّوث الهواء إلى مسافات بعيدة عبر الحدود الحقًا

 
 البيئة العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا  -باء

 
ابرة للحدود ال         ة الع ابرة للحدود ال       أسفر االعتراف مؤخرا بالطبيع ة الع اع عدد          أسفر االعتراف مؤخرا بالطبيع دة عن ارتف ة عدي ا مشاآل بيئي اع عدد          تي تتصف به دة عن ارتف ة عدي ا مشاآل بيئي تي تتصف به

وزارات أو            ين ال ترآة ب ان المش ل اللج املة، مث ات ش تحدث مؤسس ة وتس ات عام ع سياس ي تض ات الت وزارات أو           الحكوم ين ال ترآة ب ان المش ل اللج املة، مث ات ش تحدث مؤسس ة وتس ات عام ع سياس ي تض ات الت الحكوم
دودي    ر الح ياق عب ي الس ة ف اآل البيئي ن المش د م ي الح ا الرئيسي ف ن واجبه ي يكم دودي   اإلدارات، والت ر الح ياق عب ي الس ة ف اآل البيئي ن المش د م ي الح ا الرئيسي ف ن واجبه ي يكم ى   . . اإلدارات، والت رًا إل ى ونظ را  إل ونظ

 ..ة وإلى طبيعتها العابرة للحدود، تبر م االتفاقات اإلقليمية واألقاليمية لحل تلك التحدياتة وإلى طبيعتها العابرة للحدود، تبَرم االتفاقات اإلقليمية واألقاليمية لحل تلك التحدياتالترابط بين القضايا البيئيالترابط بين القضايا البيئي
 

دان األعضاء                  زام البل اع مستوى الت ة اإلسكوا بفعل ارتف دان األعضاء                وقد أحرزت إدارة البيئة تقدما ملحوظا في منطق زام البل اع مستوى الت ة اإلسكوا بفعل ارتف وقد أحرزت إدارة البيئة تقدما ملحوظا في منطق
ذا في إنشاء نظم جدي           . . ))٧((تجاه البيئة خالل العقود الثالثة الماضية     تجاه البيئة خالل العقود الثالثة الماضية      ذا في إنشاء نظم جدي            ويتجّلى ه نظم        ويتجل ى ه ر ال ة، وتغيي نظم       دة لحسن إدارة البيئ ر ال ة، وتغيي دة لحسن إدارة البيئ

القديمة، ويشتمل ذلك على إنشاء مؤسسات إقليمية على غرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة               القديمة، ويشتمل ذلك على إنشاء مؤسسات إقليمية على غرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة               
ّرد                 ..واللجنة المشترآة للبيئة والتنمية في الوطن العربي      واللجنة المشترآة للبيئة والتنمية في الوطن العربي       دابير تتخّطى مج اذ ت ا زالت ماسة التخ د أن الحاجة م دابير تتخط ى مجر د                بي اذ ت ا زالت ماسة التخ د أن الحاجة م  بي

ات ووض اء المؤسس ات ووضإنش اء المؤسس ى   إنش ة عل ة المتكامل تراتيجيات البيئي ذ االس ى تنفي ن أجل التوصل إل ة، م ى   ع السياسات العام ة عل ة المتكامل تراتيجيات البيئي ذ االس ى تنفي ن أجل التوصل إل ة، م ع السياسات العام
اه،                 . . الصعيدين الوطني واإلقليمي  الصعيدين الوطني واإلقليمي   ة المي واء وآمي اه،               وبينما رّآزت الجهود على إدارة الموارد الطبيعية مثل جودة اله ة المي واء وآمي وبينما رآ زت الجهود على إدارة الموارد الطبيعية مثل جودة اله

ة، إال            ى األصعدة الوطني ة في مختلف القطاعات وعل ة، إال           وعلى تحديد التحديات البيئي ى األصعدة الوطني ة في مختلف القطاعات وعل د القضايا ذات      وعلى تحديد التحديات البيئي تم تحدي م ي ه ل د القضايا ذات      أن تم تحدي م ي ه ل أن
 . . الطبيعة العابرة للحدود أو النظر فيها على النحو المالئم، ناهيك عن إدارتها أو تنظيمها بفعاليةالطبيعة العابرة للحدود أو النظر فيها على النحو المالئم، ناهيك عن إدارتها أو تنظيمها بفعالية

 

                                                      
تناقش أدناه وبالتفصيل تلك االتفاقية واالتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت الرئيسية األخرى المتعلقة بالبيئة العابرة للحدود              تناقش أدناه وبالتفصيل تلك االتفاقية واالتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت الرئيسية األخرى المتعلقة بالبيئة العابرة للحدود              )  )  6(( 

 ". ". تحديات حسن اإلدارة عبر الحدودتحديات حسن اإلدارة عبر الحدود""في القسم المعنون في القسم المعنون 

 ))7  (  (ESCWA, “Governance for sustainable development in the Arab region: Institutions and instruments for moving 
beyond an environmental management culture” (2003).                                                                                                                              
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  أهم التحديات العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا -ثانيا 
 

ة              ا الطبيعي ة            تتشارك البلدان األعضاء في اإلسكوا في معظم موارده ا الطبيعي و     . . تتشارك البلدان األعضاء في اإلسكوا في معظم موارده ا أن حفظ م و   وبم ا أن حفظ م ة   وبم اه العذب ة   ارد المي اه العذب ارد المي
ود المشترآة                  ة، آانت الجه رة العربي ود المشترآة                 وحمايتها يشكالن أولوية ثابتة ومرآزية في المنطقة، والسيما في شبه الجزي ة، آانت الجه رة العربي وحمايتها يشكالن أولوية ثابتة ومرآزية في المنطقة، والسيما في شبه الجزي

ة             وارد المائي ى الم ة            والسياسة البيئية العابرة للحدود وال تزال ترّآز عل وارد المائي ى الم رتبط التحديات األساسية األخرى التي           . . والسياسة البيئية العابرة للحدود وال تزال ترآ ز عل رتبط التحديات األساسية األخرى التي            وت  وت
ًا كوا ارتباط ة اإلس ا منطق ا تواجهه كوا ارتباط ة اإلس ا منطق امًالتواجهه امال  آ رة   آ ات الخط ة والنفاي ة البحري ذائي والبيئ ن الغ ة واألم دهور الترب ار ت رة   بآث ات الخط ة والنفاي ة البحري ذائي والبيئ ن الغ ة واألم دهور الترب ار ت  بآث

دود ابرة للح ات الع ى إدارة البيئ واء عل وث اله دودوتل ابرة للح ات الع ى إدارة البيئ واء عل وث اله ى   ..وتل ام حت ه من االهتم در عين م تحظ بالق ك العوامل ل د أن تل ى  بي ام حت ه من االهتم در عين م تحظ بالق ك العوامل ل د أن تل  بي
 ..))٨((اآلناآلن

 
 إدارة الموارد المائية المشترآة  -ألف

 
ارات الجيوسياسية في              . . إنمائية بشكل رئيسي    إنمائية بشكل رئيسي    المياه هي قضية سياسية وبيئية و     المياه هي قضية سياسية وبيئية و       ى االعتب ارات الجيوسياسية في            وهي تطغى عل ى االعتب وهي تطغى عل

ا                       . . منطقة اإلسكوا منذ قرون   منطقة اإلسكوا منذ قرون    ا أن م اه، بم وارد المي ا                     والمنطقة اآلن هي إحدى أآثر مناطق العالم عسرًا من حيث م ا أن م اه، بم وارد المي والمنطقة اآلن هي إحدى أآثر مناطق العالم عسرا  من حيث م
اد   ٧٠٧٠يربو على   يربو على    ائي ح اد    مليون نسمة يعيشون في مناطق تعاني من عسر م ائي ح ات الدو   . . ))٩(( مليون نسمة يعيشون في مناطق تعاني من عسر م ة الهيئ ات الدو    وال تخضع أغلبي ة الهيئ ة   وال تخضع أغلبي ة  لي لي

انون           . . المعنية بالمياه في المنطقة لتنظيم االتفاقات الدولية الشاملة       المعنية بالمياه في المنطقة لتنظيم االتفاقات الدولية الشاملة        انون         وقد ُأبرمت بعض االتفاقات التي آّيفت مبادئ الق وقد أ برمت بعض االتفاقات التي آي فت مبادئ الق
ًا دولي وفق ا ال دولي وفق ي    ال وافز لجن نح الح املة وم ارآة الش اون والمش ي التع اه، وه ارك المي ادئ تش ي     لمب وافز لجن نح الح املة وم ارآة الش اون والمش ي التع اه، وه ارك المي ادئ تش   لمب
ة افع متبادل ةمن افع متبادل ادرًا  . . من ن، ن ادرا ولك ن، ن دول ولك وم ال ا تق دول  م وم ال ا تق اطئة م اطئةالمتش االمتش ا آله ات  آله ك االتفاق ى تل التوقيع عل ات  ب ك االتفاق ى تل التوقيع عل ع . . ))١٠(( ب ا أن التوزي ع  آم ا أن التوزي  آم

ار        واحدا   واحداً المنصف ليس إال مكو نا    المنصف ليس إال مكّوناً    نظم األنه ل ل ة، فاالستعمال األمث ار        فحسب من مكونات قضية مجاري المياه الدولي نظم األنه ل ل ة، فاالستعمال األمث  فحسب من مكونات قضية مجاري المياه الدولي
ة           وحمايتها البيئية هما أيضا    وحمايتها البيئية هما أيضاً   خزانات المياه الجوفية    خزانات المياه الجوفية    أو  أو   ة            شرطان أساسيان إلدارة المياه على نحو مستدام في المنطق   . .  شرطان أساسيان إلدارة المياه على نحو مستدام في المنطق

ي      راط ف ل اإلف كوا بفع ي اإلس دان األعضاء ف ي البل اه ف ح المي ن ش ة ع ة الناجم ر الوطني ات عب اقم االنعكاس ي     وتتف راط ف ل اإلف كوا بفع ي اإلس دان األعضاء ف ي البل اه ف ح المي ن ش ة ع ة الناجم ر الوطني ات عب اقم االنعكاس وتتف
واتج           ة والن ناعية والقمام ائلة الص ات الس راء النفاي ن ج ا م ة، وتلوثه وارد المائي تغالل الم واتج          اس ة والن ناعية والقمام ائلة الص ات الس راء النفاي ن ج ا م ة، وتلوثه وارد المائي تغالل الم  اس

ة          وي توقع أن يؤدي استمرار غياب اتفاقات فعلية بشأن ا        وُيتوقع أن يؤدي استمرار غياب اتفاقات فعلية بشأن ا        .  .  نويةنويةلثالثاالزراعية ا الزراعية ا  ا الفعال ة وإدارته وارد المائي ة          ستخدام الم ا الفعال ة وإدارته وارد المائي ستخدام الم
 ..))١١((في المنطقة إلى نشوب النزاعات فيها في السنوات المقبلة بسبب المياه وليس النفطفي المنطقة إلى نشوب النزاعات فيها في السنوات المقبلة بسبب المياه وليس النفط

 
د               رن الماضي، بسبب تزاي بعينيات من الق ى في الس د             وقد نشبت أزمة المياه في منطقة اإلسكوا للمرة األول رن الماضي، بسبب تزاي بعينيات من الق ى في الس وقد نشبت أزمة المياه في منطقة اإلسكوا للمرة األول

كانية ادة الس راء الزي ن ج اه م ى المي ب عل كانيةالطل ادة الس راء الزي ن ج اه م ى المي ب عل االطل اح منه اقص المت بب تن ادية، وبس ة االقتص ا والتنمي اح منه اقص المت بب تن ادية، وبس ة االقتص    . . ))١٢(( والتنمي

                                                      
برز صعوبة خاصة فيما يتعلق بقضـايا البيئـة العـابرة           برز صعوبة خاصة فيما يتعلق بقضـايا البيئـة العـابرة             ت    ت  ..٢٠٠٢٢٠٠٢،  ،  ٣٣-البيئة العالمية البيئة العالمية برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات      برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات      )  )  8(( 

كما أن كم  المؤلفات الرئيسية يتعلـق بمـوارد الميـاه           كما أن كم المؤلفات الرئيسية يتعلـق بمـوارد الميـاه             . . للحدود في منطقة اإلسكوا، وهي النقص الملحوظ في البيانات والدراسات الالزمة          للحدود في منطقة اإلسكوا، وهي النقص الملحوظ في البيانات والدراسات الالزمة          
 ..فيةفيةألخرى مبهمة وغير كاألخرى مبهمة وغير كاالدولية، بينما تظل المعلومات المتعلقة بالموارد المشتركة االدولية، بينما تظل المعلومات المتعلقة بالموارد المشتركة ا

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢، ، ٣٣-برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالميةبرنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية)  )  9(( 

 ))10  (  (ESCWA, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Germany (BGR), Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ), “Enhancing negotiation skills on international water issues in the ESCWA region” (2003).                              

ـ ة، علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدولي، ومنهـا                     نُشرت في السنوات األخيرة دراسات عديـدة مؤيـدة لتلـك الحجـة، علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدولي، ومنهـا                     )  )  11((  ـ دة لتلـك الحج    ::ن شرت في السنوات األخيرة دراسات عديـدة مؤي
G. Bromberg, “Water and peace”, World Watch Magazine (July/August 2004), pp. 24-30; H. Haftendorn, “Water and international 
conflict”, Third World Quarterly, vol. 21, No. 1 (February 2000), pp. 51-68; H.P.W. Toset et al, “Shared rivers and interstate 
conflict”, Political Geography, vol. 19 (2000), pp. 971-996.                                                                                                                       

 ))12  (  (M.J. Haddadin, “Water issues in the Middle East: Challenges and opportunities”, Water Policy, vol. 4 (2002),  
pp. 205-222 . .  ويقاس النقص على أنه الفرق بـين االحتياجـات   ويقاس النقص على أنه الفرق بـين االحتياجـات     . . يرى الكاتب أن محنة المياه تتجل ى في النسبة بين نقص المياه وتوف رهايرى الكاتب أن محنة المياه تتجلّى في النسبة بين نقص المياه وتوفّرها 

 . . من المياه وتوفرهامن المياه وتوفرها



 -٤-

اون والتواصل                          تلزم التع ا يس ل، مم ى نهج إقليمي متكام ر إل اون والتواصل                         إال أن المخططات الدولية إلدارة المياه وحمايتها تفتق تلزم التع ا يس ل، مم ى نهج إقليمي متكام ر إل إال أن المخططات الدولية إلدارة المياه وحمايتها تفتق
ين  ين ب اطئة ب دان المتش اطئة البل دان المتش ن         البل ادئ م رام مب ب احت ذي يتطل اه، ال ي بالمي دولي المعن انون ال ال للق ي االمتث ة ف ن          الراغب ادئ م رام مب ب احت ذي يتطل اه، ال ي بالمي دولي المعن انون ال ال للق ي االمتث ة ف   الراغب

اوض           اوض          قبيل االستعمال المعقول والمنصف، واإلخطار المسبق، والتف اء في مجال                 ..قبيل االستعمال المعقول والمنصف، واإلخطار المسبق، والتف اون البّن د شارآت في التع اون البن اء في مجال                وق د شارآت في التع  وق
ة، حس           ة دولي ة لجان حكومي ة، حس          المياه الدولي ة دولي ة لجان حكومي ك في أور       ببالمياه الدولي د ذل ك في أور       ما تجّس دانوب التي             ووما تجس د ذل راين وال ا في نجاح إدارة نهري ال دانوب التي             ب راين وال ا في نجاح إدارة نهري ال ب

ة االقتصادية وحما    ة االقتصادية وحما   انطوت على االعتراف بالحاجة إلى دعم التنمي لمية للنزاعات     انطوت على االعتراف بالحاجة إلى دعم التنمي ة واإلدارة الس وارد المائي ة الم لمية للنزاعات     ي ة واإلدارة الس وارد المائي ة الم     ..ي
ات                      اه، وآلي ع المي اق بشأن توزي ين مواصلة التصدي لقضايا االتف ات                     وعلى خالف ذلك، فإنه في منطقة اإلسكوا، يتع اه، وآلي ع المي اق بشأن توزي ين مواصلة التصدي لقضايا االتف وعلى خالف ذلك، فإنه في منطقة اإلسكوا، يتع

ة في                 ..رصد ذلك االتفاق واإلبالغ عنه وإنفاذه     رصد ذلك االتفاق واإلبالغ عنه وإنفاذه      اه الدولي ة في                وينظر الفرع التالي في التحديات التي تواجهها موارد المي اه الدولي  وينظر الفرع التالي في التحديات التي تواجهها موارد المي
 ).).موارد المياه الجوفية والمياه السطحية المتجددةموارد المياه الجوفية والمياه السطحية المتجددة((قة اإلسكوا قة اإلسكوا منطمنط
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ا، وهي تشمل                          ة وخارجه ع في داخل المنطق دان تق ا، وهي تشمل                        أهم األنهار الدولية في منطقة اإلسكوا مشترآة بين بل ة وخارجه ع في داخل المنطق دان تق أهم األنهار الدولية في منطقة اإلسكوا مشترآة بين بل

لعاصي، المشترك   لعاصي، المشترك   دجلة والفرات، المشترآان بين ترآيا والجمهورية العربية السورية والعراق؛ وا         دجلة والفرات، المشترآان بين ترآيا والجمهورية العربية السورية والعراق؛ وا         : : األنهار التالية األنهار التالية 
ان؛ واألردن             ة السورية ولبن ة العربي ان؛ واألردن            بين ترآيا والجمهوري ة السورية ولبن ة العربي ة       ) ) ويضم اليرموك   ويضم اليرموك   ((بين ترآيا والجمهوري ين األردن والجمهوري ة       المشترك ب ين األردن والجمهوري المشترك ب

ين تسعة أطراف متشاطئة ليست أي                       الم، والمشترك ب ين تسعة أطراف متشاطئة ليست أي                      العربية السورية وفلسطين ولبنان؛ والنيل، أطول أنهار الع الم، والمشترك ب العربية السورية وفلسطين ولبنان؛ والنيل، أطول أنهار الع
د تم     ..منها دولة عضو في اإلسكوا ما عدا مصر       منها دولة عضو في اإلسكوا ما عدا مصر        د تم    وق ات              وق د اتفاق ى مدى سنوات عن عق ة عل ود المبذول ات             ّخضت الجه د اتفاق ى مدى سنوات عن عق ة عل ود المبذول خ ضت الجه

ة المشترآة     ) ) مثل مبادرة حوض النيل   مثل مبادرة حوض النيل   ((رسمية  رسمية   ة المشترآة     إلدارة الموارد المائي ر               . . إلدارة الموارد المائي ي وغي ات جزئ ذه االتفاق ر أن معظم ه ر             غي ي وغي ات جزئ ذه االتفاق ر أن معظم ه غي
ر منصف    ال وغي ر منصف   فع ال وغي ي ضوءفع ي ضوءف وق  ف وق   آامل مجموعة الحق دان المتشاطئةالمستحقة المستحقة  آامل مجموعة الحق دان المتشاطئة للبل ى الصعيدين اإلقليمي  . .  للبل ى الصعيدين اإلقليمي  وعل وعل

أثر  ي، يت أثر والبين ي، يت ة والبين ائد والنزاعات القائم التوتر السياسي الس دة ب ا بش اه وإدارته تخدام المي ي اس اون ف ة التع ائد والنزاعات القائم التوتر السياسي الس دة ب ا بش اه وإدارته تخدام المي ي اس اون ف وتصبح وتصبح   . . التع
ة في فلسطين                   اطق المحتل ار المن ر األنه دما تعب ة في فلسطين                  قضية المياه مقلقة خاصة عن اطق المحتل ار المن ر األنه دما تعب ألة ال         ..قضية المياه مقلقة خاصة عن ر المس ة، ُتعتب ك الحال ألة ال        ففي تل ر المس ة، ت عتب ك الحال  ففي تل

 ..اإلسرائيلياإلسرائيلي- ال يتجز أ من المفاوضات الرامية إلى حل النزاع العربي ال يتجّزأ من المفاوضات الرامية إلى حل النزاع العربيمحالة جزءا محالة جزءًا
 

ل                 ل               أما التحديات الرئيسية، وهي توزيع المياه ورصد جودتها، فال تلقي بثقلها على البلد المصدر فحسب، ب أما التحديات الرئيسية، وهي توزيع المياه ورصد جودتها، فال تلقي بثقلها على البلد المصدر فحسب، ب
اه          . . على النهر برمته، وبالتالي على مصالح البلدان المتشاطئة آلها        على النهر برمته، وبالتالي على مصالح البلدان المتشاطئة آلها         ار والمي اه        وتكمن المصادر الرئيسية لتلوث األنه ار والمي وتكمن المصادر الرئيسية لتلوث األنه

ائلة الز    ات الس ن النفاي تخلص م ي ال ة ف ائلة الز   العذب ات الس ن النفاي تخلص م ي ال ة ف ار،      العذب اري األنه ي مج ة ف ر المعاَلج ة غي ناعية والمحلي ة والص ار،      راعي اري األنه ي مج ة ف ر المعال ج ة غي ناعية والمحلي ة والص راعي
ار، فضالً            . . باإلضافة إلى النفايات الصلبة   باإلضافة إلى النفايات الصلبة    وانئ األنه ى أرصفة م ة األنشطة عل ار، فضال           وتمعن آثاف وانئ األنه ى أرصفة م ة األنشطة عل دات    وتمعن آثاف دات     عن استخدام مبي  عن استخدام مبي

ار ي تلويث األنه ات، ف اراألعشاب واآلف ي تلويث األنه ات، ف ذ . . ))١٣((األعشاب واآلف ار وتنفي اه األنه تخدام مي دم تنسيق اس ى صعيد آخر، يسفر ع ذ  وعل ار وتنفي اه األنه تخدام مي دم تنسيق اس ى صعيد آخر، يسفر ع  وعل
مشاريع في بلد معي ن عن نتائج سلبية على تكوين النهر المعني، ويشمل ذلك مدى توافر المياه في البلدان الواقعة                   مشاريع في بلد معّين عن نتائج سلبية على تكوين النهر المعني، ويشمل ذلك مدى توافر المياه في البلدان الواقعة                   الال

ا  ر وجودته رى النه ى مج ا عل ر وجودته رى النه ى مج دود      . . عل اء الس ا ببن ر اتجاهه ة وتغيي ار الدولي اه األنه زين مي ّكل تخ ا ش ه، لطالم دود    وعلي اء الس ا ببن ر اتجاهه ة وتغيي ار الدولي اه األنه زين مي ك ل تخ ا ش ه، لطالم وعلي
   ويرتدي تأثير السدود على البلدان المتشاطئة أشكاال          ويرتدي تأثير السدود على البلدان المتشاطئة أشكاالً        . . ))١٤(( للتوتر بين البلدان المتشاطئة في منطقة اإلسكوا        للتوتر بين البلدان المتشاطئة في منطقة اإلسكوا       مصدرا مصدرًا

ر بأشواط             ر بأشواط            عدة، حيث يكون تأثير تناقص التدفقات على النظام البيئي لألنهار وخصوبة التربة وتوافر األسماك أآب عدة، حيث يكون تأثير تناقص التدفقات على النظام البيئي لألنهار وخصوبة التربة وتوافر األسماك أآب
تيني      . . ))١٥((منه عن االحتياجات من المياه الالزمة للري واالستهالك البشري       منه عن االحتياجات من المياه الالزمة للري واالستهالك البشري        ذ الس ال، نشبت من ى سبيل المث تيني       فعل ذ الس ال، نشبت من ى سبيل المث ات ات  فعل

ة      وترات مائي رن الماضي ت ة     من الق وترات مائي رن الماضي ت ة           -من الق ا والجمهوري رات، وهي ترآي ة المشاطئة لنهر الف دان الثالث ين البل ة           سياسية ب ا والجمهوري رات، وهي ترآي ة المشاطئة لنهر الف دان الثالث ين البل سياسية ب
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 ))14  (  (H.L. Beach et al, Transboundary Freshwater Dispute Resolution: Theory, Practice and Annotated References (New 
York: United Nations University Press, 2000).                                                                                                                                            

د اإلقليمي في غربي آسيا، لم تنفذ حتى اآلن مبادئ اللجنة العالمية المعنية بالسدود، وهي تقوم على االستعمال                  د اإلقليمي في غربي آسيا، لم تنفذ حتى اآلن مبادئ اللجنة العالمية المعنية بالسدود، وهي تقوم على االستعمال                  على الصعي على الصعي )  )  15(( 
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وب شرق األناضول                   وب شرق األناضول                  العربية السورية والعراق، وتأّججت مؤخرا بسبب إنشاء مشروع جن المعروف بمشروع    المعروف بمشروع    ((العربية السورية والعراق، وتأج جت مؤخرا بسبب إنشاء مشروع جن
GAP((           في مجرى النهر وترد ي جودتها إلى حد         في مجرى النهر وترّدي جودتها إلى حد        ، الذي يمكن أن يفضي بعد إنجازه، إلى خفض آمية المياه المتدفقة           ، الذي يمكن أن يفضي بعد إنجازه، إلى خفض آمية المياه المتدفقة 
رات لملء                 . . ))١٦((بعيدبعيد دفق نهر الف رات لملء                  وقد شهدت السنوات األخيرة حوادث متنوعة، مثل ما جرى عندما سدت ترآيا ت دفق نهر الف  وقد شهدت السنوات األخيرة حوادث متنوعة، مثل ما جرى عندما سدت ترآيا ت

، األمر  ، األمر   يوما   يوماً ٣٠٣٠، حارمة بذلك الجمهورية العربية السورية والعراق من المياه لزهاء           ، حارمة بذلك الجمهورية العربية السورية والعراق من المياه لزهاء           ١٩٩٠١٩٩٠سد أتاتورك في العام     سد أتاتورك في العام     
ار النهر            . . زاع مسلح بين هذه البلدان    زاع مسلح بين هذه البلدان    الذي آاد أن يتسبب بن    الذي آاد أن يتسبب بن     ار النهر          آذلك، فإنه بسبب اإلفراط في تغيير اتجاه المياه ضد تي آذلك، فإنه بسبب اإلفراط في تغيير اتجاه المياه ضد تي

ر     ن البح ة م وارد الطبيعي تغالل الم يق اس دم تنس وك وع ري األردن واليرم ن نه اه م تخراج المي يم اس دم تنظ ر    وع ن البح ة م وارد الطبيعي تغالل الم يق اس دم تنس وك وع ري األردن واليرم ن نه اه م تخراج المي يم اس دم تنظ وع
ذ          ه من ذي آانت علي ذ         الميت، خّفت المياه وأمسى حجمها ثلث الحجم ال ه من ذي آانت علي اً ٥٠٥٠الميت، خف ت المياه وأمسى حجمها ثلث الحجم ال ا   عام ا   عام ا  ، مم اه     ، مم اه     يعّرض النظام البيئي للمي يعر ض النظام البيئي للمي

   ..))١٧((للخطر ويهدد وجودها بحد ذاتهللخطر ويهدد وجودها بحد ذاته
 

ر           ة المشترآة غي وارد المائي ع الم ر         وقد تضّخم استغالل األنهار الدولية في أزمان الحرب، عندما آان توزي ة المشترآة غي وارد المائي ع الم وقد تضخ م استغالل األنهار الدولية في أزمان الحرب، عندما آان توزي
رر         بب بض ا تس عوب، مم ع الش الح لقم تخدمان آس رَّر ُيس ر المب ارخ وغي ا الص ردي جودته ف وت رر        المنص بب بض ا تس عوب، مم ع الش الح لقم تخدمان آس ر ر ي س ر المب ارخ وغي ا الص ردي جودته ف وت  المنص

ة التي يلتقي         . .  في البيئات العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا   في البيئات العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا  ال يمكن إصالحه  ال يمكن إصالحه   اه المنطق ّم سحب مي ة التي يلتقي       وفي العراق، ت اه المنطق م  سحب مي وفي العراق، ت
ّلح            زاع مس رات لقمع ن ة والف ل ح           فيها نهرا دجل زاع مس رات لقمع ن ة والف ة                      . . فيها نهرا دجل نظم البيئي ة وال ة الطبيعي اف الممرات المائي ذا عن جف د أسفر ه ة                    وق نظم البيئي ة وال ة الطبيعي اف الممرات المائي ذا عن جف د أسفر ه وق

ة أيضاً             . . الموجودة منذ أآثر من مليون سنة     الموجودة منذ أآثر من مليون سنة      زاع في المنطق اح الن ا أت ة أيضا            آم زاع في المنطق اح الن ا أت ا العسكرية           آم تفادة من قوته ا العسكرية            إلسرائيل االس تفادة من قوته  إلسرائيل االس
واستغالل معظم مياه نهر األردن، ضاربة عرض الحائط بحقوق األردنيين والفلسطينيين في استخدام مورد المياه               واستغالل معظم مياه نهر األردن، ضاربة عرض الحائط بحقوق األردنيين والفلسطينيين في استخدام مورد المياه               

 ..))١٨((العذبة الحيوي ذاكالعذبة الحيوي ذاك
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ى  ىحت نح قضية حت م ُتم نح قضية  اآلن، ل م ت م د إال ا  اآلن، ل ن بل ر م ي أآث ة ف اه الجوفي ات المي د إال ا خزان ن بل ر م ي أآث ة ف اه الجوفي ات المي ا خزان ا هتمام ي الدراسات هتمام دودًا ف ي الدراسات مح دودا  ف مح
دود  ابرة للح اه الع ة بقضايا إدارة المي دود المتعلق ابرة للح اه الع ة بقضايا إدارة المي ي     . . المتعلق اف ف كل آ ألة بش ك المس ة تل دم تغطي ي ع ر ف ك األم ى ذل ي   ويتجّل اف ف كل آ ألة بش ك المس ة تل دم تغطي ي ع ر ف ك األم ويتجل ى ذل

ي  ابرة للحدود، الت ة الع رات الدولي ة والبحي تخدام المجاري المائي ة واس ة حماي تثناء اتفاقي ة، باس دات الدولي ي المعاه ابرة للحدود، الت ة الع رات الدولي ة والبحي تخدام المجاري المائي ة واس ة حماي تثناء اتفاقي ة، باس دات الدولي المعاه
ة عل اه الجوفي ة علتشمل المي اه الجوفي دتشمل المي دى وجه التحدي ط  . . ى وجه التحدي ة فق اه الجوفي اول المي ي آخر يتن اق دول رم أي اتف م ُيب داها، ل ا ع طوم ة فق اه الجوفي اول المي ي آخر يتن اق دول رم أي اتف م ي ب داها، ل ا ع . . وم

ألة                           ة مس اه الدولي ذي يرعى مجاري المي انوني ال ألة                          وعليه، يشّكل إدراج المياه الجوفية العابرة للحدود في النظام الق ة مس اه الدولي ذي يرعى مجاري المي انوني ال وعليه، يشك ل إدراج المياه الجوفية العابرة للحدود في النظام الق
 . .  في القانون الدولي المتعلق بالمياه في القانون الدولي المتعلق بالمياهجديدة نسبيا جديدة نسبيًا

 
اه الجووو  ات المي اه الجوخزان ات المي ةخزان ةفي اً  في ي غالب ة الت اه الجوفي م للمي ي نظ ا    ه ي غالب ة الت اه الجوفي م للمي ي نظ ة،    ه اه العذب د للمي ون المصدر الوحي ا تك ة،    م اه العذب د للمي ون المصدر الوحي ا تك   م

دان اإلسكوا           ((ال سيما في المناطق التي تسود فيها ظروف مناخية قاحلة وشبه قاحلة             ال سيما في المناطق التي تسود فيها ظروف مناخية قاحلة وشبه قاحلة              دان اإلسكوا           آما هو الحال في بعض بل ، ، ))آما هو الحال في بعض بل
دولي                  وطني وال ائي ال ة لألمن الم ل ضمانة حيوي دولي                 آما أنها تمث وطني وال ائي ال ة لألمن الم ل ضمانة حيوي ى الصع    ).).١١نظر الشكل    نظر الشكل    اا((آما أنها تمث ى الصع   وعل يد اإلقليمي، تكون   يد اإلقليمي، تكون    وعل

ا                   ين ترآي ة ب اطق الحدودي ة في المن ك الواقع ا تل د، ومنه ة للتجدي ابرة للحدود قابل ا                  بعض خزانات المياه الجوفية الع ين ترآي ة ب اطق الحدودي ة في المن ك الواقع ا تل د، ومنه ة للتجدي ابرة للحدود قابل بعض خزانات المياه الجوفية الع
ة                     ة العربي ة السورية؛ والجمهوري ة العربي ان؛ واألردن والجمهوري ة السورية؛ وإسرائيل ولبن ة                    والجمهورية العربي ة العربي ة السورية؛ والجمهوري ة العربي ان؛ واألردن والجمهوري ة السورية؛ وإسرائيل ولبن والجمهورية العربي

وي       ت مياه جوفية  ت مياه جوفية  نانا وتوجد خزا   وتوجد خزا  . . ))١٩((لغربيةلغربيةالسورية والعراق؛ وإسرائيل والضفة ا    السورية والعراق؛ وإسرائيل والضفة ا     وي        أخرى غير قابلة للتجديد، وتحت  أخرى غير قابلة للتجديد، وتحت

                                                      
 ))16  (  (H.L. Beach et al, Transboundary Freshwater Dispute Resolution: Theory, Practice and Annotated References  

(New York: United Nations University Press, 2000), p. 89   .  . يهدف مشروع يهدف مشروعGAPسـدا   سـدا  ٢١٢١لطاقة والتنمية الزراعية إلى بناء لطاقة والتنمية الزراعية إلى بناء   لتطوير ا  لتطوير ا 
 .. مصنعا كهرمائيا على ضفاف نهري دجلة والفرات مصنعا كهرمائيا على ضفاف نهري دجلة والفرات١٩١٩وو

 ))17  (  (G. Bromberg, “Water and peace”, World Watch Magazine, (July/August 2004), pp. 24-30.. 

 ..١٣١٣-١٢١٢، ص ، ص ))٢٠٠٣٢٠٠٣((  ٦٠٦٠، العدد ، العدد ٨٨، البيئة والتنمية، المجلد ، البيئة والتنمية، المجلد ""حروب الماء بعد حرب النفطحروب الماء بعد حرب النفط""صعب، صعب، . . نن)  )  18(( 

 ))19  (  (M.J. Haddadin, “Water issues in the Middle East: Challenges and opportunities”, Water Policy, vol. 4 (2002),  
p. 206.                                                                                                                                                                                                            
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ة        ة الليبي ة العربي اد والجماهيري ي في تش وبي الحجري الرمل ة الن اه الجوفي ا خزان المي ة، ومنه اه أحفوري ى مي ة       عل ة الليبي ة العربي اد والجماهيري ي في تش وبي الحجري الرمل ة الن اه الجوفي ا خزان المي ة، ومنه اه أحفوري ى مي عل
اه ال     البازلتي في األردن والمملكة العربية السعودية؛ و        البازلتي في األردن والمملكة العربية السعودية؛ و       خزان المياه الجوفية  خزان المياه الجوفية  ومصر، و ومصر، و  اه ال    خزان المي ة خزان المي ة جوفي ع في     جوفي ع في      الواق  الواق

ة السورية والعراق                ة العربي ذي تتقاسمه األردن والجمهوري ة السورية والعراق               شبه الجزيرة العربية ال ة العربي ذي تتقاسمه األردن والجمهوري د    . . شبه الجزيرة العربية ال د  وتمت ة   وتمت اه جوفي ات مي ة   خزان اه جوفي ات مي   خزان
راق؛         عودية؛ واألردن والع ة الس ة العربي ت والمملك راق والكوي وف الع ي ج رى ف ة أخ ددة عميق ر متج راق؛        غي عودية؛ واألردن والع ة الس ة العربي ت والمملك راق والكوي وف الع ي ج رى ف ة أخ ددة عميق ر متج غي

اه      . . والجمهورية العربية السورية والعراق   والجمهورية العربية السورية والعراق    اه    ومع أن المي اً      ومع أن المي ات ال تكفي إال جزئي ك الخزان ا       في بعض تل ات ال تكفي إال جزئي ك الخزان ة الطلب   في بعض تل ة الطلب    لتلبي  لتلبي
د حسب مستوى الملوحة في                    ى حد بعي اوت إل د حسب مستوى الملوحة في                   على المياه العذبة، فإن جودتها تتف ى حد بعي اوت إل اه   على المياه العذبة، فإن جودتها تتف ات المي اه   خزان ات المي ة   خزان ة   السطحية القابل السطحية القابل

 ..))٢٠((العميقة وغير المتجددةالعميقة وغير المتجددةخزانات المياه الجوفية خزانات المياه الجوفية للتجديد، وبسبب تفاوت آميات المواد الصلبة الذائبة في للتجديد، وبسبب تفاوت آميات المواد الصلبة الذائبة في 
 

نجم عن تعطل               وعوع  نجم عن تعطل               لى الصعيد عبر الحدودي، يمكن أن ي ة       لى الصعيد عبر الحدودي، يمكن أن ي اه الجوفي ة       خزان المي اه الجوفي ك          خزان المي ه في أي من تل ك          أو تلّوث ه في أي من تل أو تلو ث
اه و            ة المي ث آمي ن حي ة، م دان المتاخم ي البل ة ف اه الجوفي وارد المي ارة بم ار ض دان آث اه و           البل ة المي ث آمي ن حي ة، م دان المتاخم ي البل ة ف اه الجوفي وارد المي ارة بم ار ض دان آث ا //البل ا أو جودته د   . . أو جودته د وق  وق

ا    ال تظهر تلك االنعكاسات العابرة للحدود فورا ، غير أنه قد يكون من الصعوب               ال تظهر تلك االنعكاسات العابرة للحدود فورًا، غير أنه قد يكون من الصعوب                ان احتواؤه ا    ة بمك ان احتواؤه ا        . . ة بمك ى نحو م ا      وعل ى نحو م وعل
وارد              ك الم إدارة تل ة ب ة المتعلق ة والدولي ات اإلقليمي ى االتفاق ار إل ل االفتق وءًا بفع ة س زداد الحال الفًا، ت وارد             ورد س ك الم إدارة تل ة ب ة المتعلق ة والدولي ات اإلقليمي ى االتفاق ار إل ل االفتق وءا  بفع ة س زداد الحال الفا ، ت ورد س

 ..المشترآة األخرىالمشترآة األخرىخزانات المياه الجوفية خزانات المياه الجوفية المشترآة، ونقص المعدات والنظم الحديثة والمالئمة التي تتيح تحديد المشترآة، ونقص المعدات والنظم الحديثة والمالئمة التي تتيح تحديد 
 

ل تحد رئ    واد         ويتمث ل تحد رئ  ويتمّث اجم عن تغلغل الم وث الن ة في التل اه الجوفي وارد من المي ذه الم ه إدارة ه واد         يسي تواجه اجم عن تغلغل الم وث الن ة في التل اه الجوفي وارد من المي ذه الم ه إدارة ه يسي تواجه
دات ا    ناعية ومبي ات الص اه الصرف والنفاي ن مي ة م دات ا   الملّوث ناعية ومبي ات الص اه الصرف والنفاي ن مي ة م اتآلآلالملو ث اتف ان   ف نع اإلنس ن ص ي م واد الت ن الم ا م ان    وغيره نع اإلنس ن ص ي م واد الت ن الم ا م      .. وغيره

راط ف          ل اإلف طة مث ن أنش ا ع تج أيض و ين ط، فه ات فق ك الملوث ن تل اه ع ّوث المي تج تل راط ف         وال ين ل اإلف طة مث ن أنش ا ع تج أيض و ين ط، فه ات فق ك الملوث ن تل اه ع و ث المي تج تل اه  وال ين تغالل المي اه  ي اس تغالل المي  ي اس
ا         //وو دل ملئه وق مع ا         أو استخدامها إلى حد يف دل ملئه وق مع ة أيضاً           . . أو استخدامها إلى حد يف ك الممارسة، المعروف ة أيضا          وتشكل تل ك الممارسة، المعروف ى         وتشكل تل ة عل اه الجوفي ى          بسحب المي ة عل اه الجوفي  بسحب المي

اه               وغالبا وغالبًا  . . المكشوف، مشكلة حادة ومتفشية، ال سيما في دول الخليج        المكشوف، مشكلة حادة ومتفشية، ال سيما في دول الخليج         ات المي اه من مخزون الى في ضخ المي اه                ما ُيغ ات المي اه من مخزون الى في ضخ المي  ما ي غ
ادة ا   ات الزي ة احتياج ة تلبي ة بغي ادة ا  الجوفي ات الزي ة احتياج ة تلبي ة بغي ناعية  الجوفي ات الص ة واالحتياج ة الزراعي كانية والتنمي ناعية  لس ات الص ة واالحتياج ة الزراعي كانية والتنمي ر    . . لس ذا األم ّر ه ر  ويض ذا األم ويضر  ه

وإنتاجيتها في المستقبل، وقد يسفر عن تغلغل مياه البحار في داخل الخزان في           وإنتاجيتها في المستقبل، وقد يسفر عن تغلغل مياه البحار في داخل الخزان في           خزانات المياه الجوفية    خزانات المياه الجوفية    باستمرارية  باستمرارية  
دهور مع مر        . . المناطق الساحلية نتيجة لتشك ل عدد من المخروطات المنخفضة       المناطق الساحلية نتيجة لتشّكل عدد من المخروطات المنخفضة        ا سلف، تت دهور مع مر      ونتيجة لم ا سلف، تت ور الوقت  ور الوقت  ونتيجة لم

اه               خزان المياه الجوفية  خزان المياه الجوفية  حالة  حالة   درة المي زداد ن ة، وت اه العذب اه               ، وهو مصدر رئيسي للمي درة المي زداد ن ة، وت اه العذب ل           . . ، وهو مصدر رئيسي للمي دان مث ذا، تواجه اآلن بل ل         ول دان مث ذا، تواجه اآلن بل ول
ة في الماضي                        اه العذب ًا للمي ان مصدرًا جوفي ة في الماضي                       األردن والجمهورية العربية السورية والعراق التي تتشارك في ما آ اه العذب ا  للمي ان مصدرا  جوفي األردن والجمهورية العربية السورية والعراق التي تتشارك في ما آ

رة                      . . تحديا  جديدا ، وهو إيجاد موارد مائية أخرى       تحديًا جديدًا، وهو إيجاد موارد مائية أخرى        دان في شبه الجزي رز خطورة المشكلة بشكل خاص في بل رة                    وتب دان في شبه الجزي رز خطورة المشكلة بشكل خاص في بل وتب
ان           ة المتحدة والبحرين وعم ان          العربية، وهي اإلمارات العربي ة المتحدة والبحرين وعم ة وتطوير          . . العربية، وهي اإلمارات العربي وارد المعدني ذلك، يمكن الستخراج الم ة وتطوير        آ وارد المعدني ذلك، يمكن الستخراج الم آ

ار الطبيعي أيضاً                   ل مجرى األنه ة األخرى وتحوي ار الطبيعي أيضا                   السدود ومشاريع األشغال المائي ل مجرى األنه ة األخرى وتحوي تنفاد        السدود ومشاريع األشغال المائي تنفاد         التسبب في اس ات   التسبب في اس ات  خزان خزان
     ..))٢١((الجوفية المترابطة أو تلويثهاالجوفية المترابطة أو تلويثهااه اه الميالمي

 
 
 

 خريطة موارد المياه الجوفية في منطقة اإلسكوا  -١الشكل 
 
 
 
 
 

                                                      
 ))20  (  (ESCWA, 1998. “Transboundary water resources in the ESCWA region: utilization, management and cooperation” 

(1998), p. 12.                                                                                                                                                                                                 

 ))21  (  (ESCWA, “Transboundary Aquifer Resources Management Programme: summary note” (2000).. 
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رت         ي، أج ي ودون اإلقليم اون اإلقليم ز التع ي تعزي كوا، وه ة اإلس ًا لوالي ة، ووفق ك الحال تجابة لتل رت       واس ي، أج ي ودون اإلقليم اون اإلقليم ز التع ي تعزي كوا، وه ة اإلس ا  لوالي ة، ووفق ك الحال تجابة لتل واس
ن ا   ا م روعا إقليمي كوا مش ن ا  اإلس ا م روعا إقليمي كوا مش ام اإلس ام لع ام  ١٩٩٤١٩٩٤لع ة الع ام   لغاي ة الع ق    ١٩٩٥١٩٩٥ لغاي ا يتعل ة فيم ة المعرف ين حال دف تحس ق    ، به ا يتعل ة فيم ة المعرف ين حال دف تحس  ، به

ات      م المعلوم د ونظ ن بع عار ع تخدام االستش ي اس ة، وه اليب الحديث ق األس ة، بتطبي ي المنطق ة ف الموارد المائي ات     ب م المعلوم د ونظ ن بع عار ع تخدام االستش ي اس ة، وه اليب الحديث ق األس ة، بتطبي ي المنطق ة ف الموارد المائي ب
ة ةالجغرافي ام     . . الجغرافي ي الع ز ف ذي ُأنج روع، ال تمل المش ام     واش ي الع ز ف ذي أ نج روع، ال تمل المش ة    ١٩٩٦١٩٩٦واش طحية والجوفي ابع الس ي للمن يم إقليم ى تقي ة    ، عل طحية والجوفي ابع الس ي للمن يم إقليم ى تقي ، ، ، عل

ة،                    اه الجوفي دّفق المي ار نمط ت ة،                   وصياغة استراتيجيات مائية تشّدد على موارد المياه الدولية، ووضع الخرائط إلظه اه الجوفي دف ق المي ار نمط ت وصياغة استراتيجيات مائية تشد د على موارد المياه الدولية، ووضع الخرائط إلظه
ا في                          اطق المحتمل تطويره اطق المتطورة الموجودة والمن ة، والمن اه الجوفي ات المي اه، وحدود خزان ا في                         وجودة المي اطق المحتمل تطويره اطق المتطورة الموجودة والمن ة، والمن اه الجوفي ات المي اه، وحدود خزان وجودة المي

تقبل تقبلالمس ى . . ))٢٢((المس ة، ُيرجى التعرف عل ذه الدراس اعدة ه ى  وبمس ة، ي رجى التعرف عل ذه الدراس اعدة ه ة والحؤول دون  وبمس اه الجوفي ات المي د من خزان ة والحؤول دون المزي اه الجوفي ات المي د من خزان المزي
 . . حدوث التلوث أو الضرر عبر الحدودحدوث التلوث أو الضرر عبر الحدود

 
  البيئات البحرية والمناطق الساحلية العابرة للحدود -باء

 
                                                      

 ))22  (  (ESCWA, 1998. “Transboundary water resources in the ESCWA region: utilization, management and cooperation” 
(1998), p. 22.                                                                                                                                                                                                 

ال سـيما األحجـار   ال سـيما األحجـار   ((أحواض رسوبية واسعة االنتشار، ذات إنتاجية مرتفعة نسبيا من المياه الجوفية األحفورية أساسا  وذات جودة مقبولـة                أحواض رسوبية واسعة االنتشار، ذات إنتاجية مرتفعة نسبيا من المياه الجوفية األحفورية أساساً وذات جودة مقبولـة                
 ).).بعدهبعده العصر الطباشيري أو ما  العصر الطباشيري أو ما منمنالرملية الرملية 

 
بية واسعة االنتشار، ذات إنتاجية مرتفعة عموما ولكن متغيرة من المياه الجوفية األحفورية ذات إمكانيـة الـتمل ح المرتفعـة                    بية واسعة االنتشار، ذات إنتاجية مرتفعة عموما ولكن متغيرة من المياه الجوفية األحفورية ذات إمكانيـة الـتملّح المرتفعـة                    أحواض رسو أحواض رسو 

 ).).البليوجينيالبليوجيني  - العصر الطباشيري العصر الطباشيريمنمننات الكربونية نات الكربونية ييالتكوالتكوالسيما السيما ((

متجددة حسنة الجودة، وهـي ذات إنتاجيـة        متجددة حسنة الجودة، وهـي ذات إنتاجيـة        أحواض رسوبية محلية أو متقط عة تقتصر خاصة على المناطق الجبلية التي تضم مياه جوفية               أحواض رسوبية محلية أو متقطّعة تقتصر خاصة على المناطق الجبلية التي تضم مياه جوفية               
 ).).ييالميوسينالميوسين حقب  حقب - العصر الطباشيري العصر الطباشيريمنمننات الكلسية الكربونية نات الكلسية الكربونية ييالتكوالتكوال سيما ال سيما ((متغي رة، وعموما ما يكون تصريفها على شكل ينابيع متغيرة، وعموما ما يكون تصريفها على شكل ينابيع 

 
 ..ية متجددةية متجددةطميية محلية أو متقط عة، تقتصر خاصة على محيط المناطق الناشطة تكتونيا التي تضم مياه  جوفطميية محلية أو متقطّعة، تقتصر خاصة على محيط المناطق الناشطة تكتونيا التي تضم مياه  جوف//أحواض رسوبيةأحواض رسوبية

 
مياه  جوفية متجددة ذات إنتاجية متغيرة وإمكانية تمل ح مياه  جوفية متجددة ذات إنتاجية متغيرة وإمكانية تملّح  ، وهي تضم  ، وهي تضم غور البحرين األحمر والميتغور البحرين األحمر والميتأحواض بركانية محلية أو متقط عة ترتبط بأحواض بركانية محلية أو متقطّعة ترتبط ب

 ..))العصر الميوسيني إلى الحقبة الرابعةالعصر الميوسيني إلى الحقبة الرابعة((مرتفعة مرتفعة 
 

 مياه جوفية، أو أنها تعطي مردودات محدودة جـدا وذات            مياه جوفية، أو أنها تعطي مردودات محدودة جـدا وذات           أو التشكيالت الرسوبية الغطائية، ال تضم     أو التشكيالت الرسوبية الغطائية، ال تضم     //مناطق محددة في الصخور البلورية و     مناطق محددة في الصخور البلورية و     
 ).).صخور متداخلة ومكثفةصخور متداخلة ومكثفة((جودة متغيرة من المياه الجوفية جودة متغيرة من المياه الجوفية 

 



 -٨-

ة    ة عام ة بحري ي بيئ ة اإلسكوا ف ي منطق دة ف دان عدي ة  تتشارك بل ة عام ة بحري ي بيئ ة اإلسكوا ف ي منطق دة ف دان عدي ة السورية   . . تتشارك بل ة العربي ة السورية فكل من الجمهوري ة العربي فكل من الجمهوري
ة     ي بيئ ارك ف ان يتش طين ولبن ة    وفلس ي بيئ ارك ف ان يتش طين ولبن رين      وفلس دة والبح ة المتح ارات العربي ارك اإلم ط؛ وتتش يض المتوس ر األب رين      البح دة والبح ة المتح ارات العربي ارك اإلم ط؛ وتتش يض المتوس ر األب البح

ي؛ وتتشارك األردن وفلسطين                    يج العرب ة الخل ي؛ وتتشارك األردن وفلسطين                   والعراق وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية في بيئ يج العرب ة الخل والعراق وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية في بيئ
ئات الساحلية   ئات الساحلية   وتنجم التحديات التي تواجهها البي    وتنجم التحديات التي تواجهها البي      . . ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن في بيئة البحر األحمر        ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن في بيئة البحر األحمر        

ة العشوائي في                    راغ القمام ة العشوائي في                   والبحرية عن تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية األرضية والبحرية، وهي تشمل إف راغ القمام والبحرية عن تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية األرضية والبحرية، وهي تشمل إف
ات                ات               البحر، وممارسات صيد األسماك واإلفراط في استغالل الموارد السمكية، واالنسكابات النفطية وصرف النفاي البحر، وممارسات صيد األسماك واإلفراط في استغالل الموارد السمكية، واالنسكابات النفطية وصرف النفاي

د وتجريف   السائلة األرضية، وتدمير الموائل من خالل تغيير    السائلة األرضية، وتدمير الموائل من خالل تغيير     د وتجريف    شكل المناطق الساحلية بدفن القمامة في البر، وتمهي  شكل المناطق الساحلية بدفن القمامة في البر، وتمهي
 ..األراضياألراضي
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دالت             جيلها مع ن تس ة ع غوط الناجم ة للض زال عرض كوا وال ت ة اإلس ي منطق ة ف ة البحري ت البيئ دالت           آان جيلها مع ن تس ة ع غوط الناجم ة للض زال عرض كوا وال ت ة اإلس ي منطق ة ف ة البحري ت البيئ  آان

ى أن      ١٩٩٥١٩٩٥وتشير التقديرات المستندة إلى أرقام العام       وتشير التقديرات المستندة إلى أرقام العام           ..نمو حضري وصناعي غير مسبوق    نمو حضري وصناعي غير مسبوق     ى أن       والمتعلقة بالسكان إل  والمتعلقة بالسكان إل
ومتر من الساحل      ١٠٠١٠٠ من سكان المنطقة تعيش ضمن          من سكان المنطقة تعيش ضمن          في المائة تقريبا     في المائة تقريباً   ٣٩٣٩نسبة  نسبة   ومتر من الساحل       آيل ذا         . . ))٢٣(( آيل ى ه د ترتبت عل ذا          وق ى ه د ترتبت عل  وق

ة    دّمرة للبيئ ار م ر آث ة   األم دم رة للبيئ ار م ر آث وانين الب          األم ى الق ار إل ل االفتق اقم بفع ل يتف ري هائ وث بح كل تل ذت ش وانين الب         اتخ ى الق ار إل ل االفتق اقم بفع ل يتف ري هائ وث بح كل تل ذت ش ة اتخ ة يئي  يئي
كوا     ي اإلس دان األعضاء ف ي البل ات، ف ن النفاي التخلص م ة ب ة المتعلق كوا    الصارمة، وخاصة األنظم ي اإلس دان األعضاء ف ي البل ات، ف ن النفاي التخلص م ة ب ة المتعلق ب   ..الصارمة، وخاصة األنظم ا الترّس ا الترس ب  أم  أم

ة   احلية البحري ة الس ث البيئ ر مصدر لتلوي ة، فيظل أآب ر المعالج اه الصرف غي ات ومي ر والمباشر للنفاي ة  الخطي احلية البحري ة الس ث البيئ ر مصدر لتلوي ة، فيظل أآب ر المعالج اه الصرف غي ات ومي ر والمباشر للنفاي   . . الخطي
ات السامة والصناعية ال            ات السامة والصناعية ال           وتضم مصادر التلويث األخرى النفاي ة عشوائياً  وتضم مصادر التلويث األخرى النفاي ة عشوائيا   مدفون واد السامة     ، فضال  ، فضالً مدفون واد السامة      عن تغلغل الم  عن تغلغل الم

ّوث                  . . التي تمعن في تعريض النظام البيئي البحري للخطر       التي تمعن في تعريض النظام البيئي البحري للخطر        ر مشاآل التل ر الحدودي، تشمل أآث ى النطاق عب و ث                وعل ر مشاآل التل ر الحدودي، تشمل أآث ى النطاق عب وعل
واء والموج                   ة اله ة وانتشارها بسبب حرآ واء والموج                  البحري حدة تنّقل الملوثات من قبيل االنسكابات النفطي ة اله ة وانتشارها بسبب حرآ د درجة      . . البحري حدة تنق ل الملوثات من قبيل االنسكابات النفطي د درجة    وتعتم وتعتم

ات            األثر الملط  األثر الملطِّ  ى درجة سمية النفاي ات            ف لالنتشار عل ى درجة سمية النفاي ل انتشارها        ((ف لالنتشار عل ا قب ات وآثافته ة الملوث ل انتشارها        طبيع ا قب ات وآثافته ة الملوث ي،     ). ). طبيع الخليج العرب ي،   ف الخليج العرب ف
د               مثال مثًال اه الساحلية في بل د               ، هو آيان مائي حبيس وضحل نسبيًا، يتسم بنمط جريان يسمح للملوثات باالنتقال من المي اه الساحلية في بل ، هو آيان مائي حبيس وضحل نسبيا ، يتسم بنمط جريان يسمح للملوثات باالنتقال من المي

اح                دفع الري نمط ال يخضع ل ذا ال اح               إلى آخر، بالرغم من أن ه دفع الري نمط ال يخضع ل ذا ال د مكّ     . . إلى آخر، بالرغم من أن ه د مك    وق ان النظام البيئي في               وق نمط من الجري ذا ال ان النظام البيئي في               ن ه نمط من الجري ذا ال ن ه
روز خالل الحرب                               ل نفط الني ام من حق نفط الخ ل ال ين برامي ه مالي روز خالل الحرب                              الخليج من استرداد سالمته بعد أن ُأفرغت في ل نفط الني ام من حق نفط الخ ل ال ين برامي ه مالي الخليج من استرداد سالمته بعد أن أ فرغت في

ة ةاإليراني ة-اإليراني ةالعراقي ة    . . العراقي كابات النفطي ول االنس بب بوص د تس نمط ق ك ال ر أن ذل ة  غي كابات النفطي ول االنس بب بوص د تس نمط ق ك ال ر أن ذل  غي
     ..))٢٤((خالل اجتياح الكويت إلى خليج ع مانخالل اجتياح الكويت إلى خليج ُعمان

 
ة،                 وتوت  يج، هي االنسكابات النفطي يما في دول الخل ة،                 وجد عوامل رئيسية أخرى تساهم في تلوث البحار، الس يج، هي االنسكابات النفطي يما في دول الخل وجد عوامل رئيسية أخرى تساهم في تلوث البحار، الس

وع حادث أو تسّرب مباشر                                د وق ا، بع ى داخله ة وتسربها إل ة البحري النفط في البيئ ة ب اه الملوَّث وع حادث أو تسر ب مباشر                               والتخلص من المي د وق ا، بع ى داخله ة وتسربها إل ة البحري النفط في البيئ ة ب اه الملو ث والتخلص من المي
ة         " " العالميةالعالميةآفاق البيئة   آفاق البيئة   "" لوثيقة    لوثيقة    ووفقا   ووفقاً   ..ومتعم د من ناقالت النفط أو األنابيب     ومتعّمد من ناقالت النفط أو األنابيب      م المتحدة للبيئ ة         التي نشرها برنامج األم م المتحدة للبيئ التي نشرها برنامج األم

اء     ٢٠٠٠٢٠٠٠في العام   في العام    اء     ، ينسكب زه يج العربي            ١٫٢١٫٢، ينسكب زه نفط في آل سنة في الخل ل من ال ون برمي يج العربي             ملي نفط في آل سنة في الخل ل من ال ون برمي ا ساهمت       ..))٢٥(( ملي ا ساهمت   آم آم
ة في النظام البيئي           حربا الخليج اللتان نشبتا في المنطقة أيضا  حربا الخليج اللتان نشبتا في المنطقة أيضاً  ة الثانوي نفط والمنتجات النفطي د انسكاب ال ة في النظام البيئي            في تزاي ة الثانوي نفط والمنتجات النفطي د انسكاب ال  في تزاي

احلية في شط العرب       البحري البحري  ات الس ذي ضرب البيئ ادي والبيئي ال دمار الم احلية في شط العرب       ، وفي ال ات الس ذي ضرب البيئ ادي والبيئي ال دمار الم التلوث   . . ))٢٦((، وفي ال ق ب ا يتعل التلوث    وفيم ق ب ا يتعل  وفيم
                                                      

، متاح علـى    ، متاح علـى    ))٢٠٠٢٢٠٠٢((، التقرير الفني،    ، التقرير الفني،    ٣٣-، توقعات البيئة العالمية   ، توقعات البيئة العالمية    لغرب آسيا، برنامج األمم المتحدة للبيئة       لغرب آسيا، برنامج األمم المتحدة للبيئة      اإلقليمياإلقليميالمكتب  المكتب  )  )  23(( 
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 ))24  (  (H. Khordagui, “Comments on current environmental events in Kuwait”, Environmental Management, vol. 15,  
No. 4 (1991), pp. 445-459.                                                                                                                                                                            
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البحري، تتجلى نتائجه بوضوح في وجود بقع النفط بشكل دائم على سطح البحر، وتلوث الرمل والشاطئ، وتدني                 البحري، تتجلى نتائجه بوضوح في وجود بقع النفط بشكل دائم على سطح البحر، وتلوث الرمل والشاطئ، وتدني                 
ة                ى المنتجات البحري وث إل ال التل ة، وانتق ات المائي ة               أرصدة األسماك والكائن ى المنتجات البحري وث إل ال التل ة، وانتق ات المائي ى        أرصدة األسماك والكائن ار عل ك من آث ى ذل ا يترتب عل ى         وم ار عل ك من آث ى ذل ا يترتب عل  وم

 ..الصحة العامة في منطقة اإلسكواالصحة العامة في منطقة اإلسكوا
 

اء       ى استقص كوا إل ة اإلس ي منطق ة ف اه العذب ى المي ب عل ة الطل ي تلبي ل ف دي المتمّث ذلك، أدى التح اء     آ ى استقص كوا إل ة اإلس ي منطق ة ف اه العذب ى المي ب عل ة الطل ي تلبي دي المتمث ل ف ذلك، أدى التح  آ
ة          وسائل  وسائل  وتنفيذ  وتنفيذ   اه العذب ى المي ة للحصول عل ة          غير تقليدي اه العذب ى المي ة للحصول عل اه في                    . . غير تقليدي ة المي ا تحلي ّدم ملحوظ في تكنولوجي د ُأحرز تق اه في                  وق ة المي ا تحلي د م ملحوظ في تكنولوجي د أ حرز تق وق

ة المتحدة      ١٩٨١١٩٨١البلدان األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الذي أنشئ في العام           البلدان األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الذي أنشئ في العام            ارات العربي ة المتحدة      ، وهو يضم اإلم ارات العربي ، وهو يضم اإلم
اج             . . والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية      والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية       درة اإلنت أآثر من نصف ق دان ب اج           وتتمتع تلك البل درة اإلنت أآثر من نصف ق دان ب وتتمتع تلك البل

  بيد أن      بيد أن    ..))٢٧((عذبة من تحلية مياه البحر أو المياه األجاج       عذبة من تحلية مياه البحر أو المياه األجاج        مليار متر مكع ب من المياه ال       مليار متر مكّعب من المياه ال      ١٫٥١٫٥العالمية، فهي تنتج زهاء     العالمية، فهي تنتج زهاء     
ة              ة بالوسائل الحراري ة إلجراء التحلي ة آثيف تلزم طاق ى محطات تس د عل ة             تلك األنشطة البديلة للموارد المائية تعتم ة بالوسائل الحراري ة إلجراء التحلي ة آثيف تلزم طاق ى محطات تس د عل   . . تلك األنشطة البديلة للموارد المائية تعتم

اً   بب تلوث واحل، وهي تس ى الس ك المحطات عل ة تل ع غالبي ا   وتق بب تلوث واحل، وهي تس ى الس ك المحطات عل ة تل ع غالبي ادًاوتق ادا  ح ؤدي إل  ح ا ي دة، مم ات المتزاي ل االنبعاث ؤدي إل  بفع ا ي دة، مم ات المتزاي ل االنبعاث ى ى  بفع
   ..))٢٨((ترسبات المطر الحمضي في البلدان األخرى الواقعة في اتجاه الريحترسبات المطر الحمضي في البلدان األخرى الواقعة في اتجاه الريح
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ر البحار             ة اإلسكوا بعض أآث ر البحار           تضم بحار منطق ة اإلسكوا بعض أآث ة    تضم بحار منطق ًا بالحرآ ة     ازدحام ا  بالحرآ ة           ازدحام ة البحري ا يعّرض البيئ الم، مم ة           في الع ة البحري ا يعر ض البيئ الم، مم  في الع

يج                 ٣٠٣٠ويسافر أآثر من    ويسافر أآثر من      . . وع من المصادر  وع من المصادر  للتلو ث بسبب عدد متن   للتلّوث بسبب عدد متن    ر الخل الم عب نفط في الع اقالت ال يج                  في المائة من ن ر الخل الم عب نفط في الع اقالت ال  في المائة من ن
ة                       ام والمنتجات النفطي نفط الخ ل ال تّم تحمي ا، حيث ي ة                      العربي نحو محطات النفط على ساحل الخليج ومنه ام والمنتجات النفطي نفط الخ ل ال تم  تحمي ا، حيث ي ا   . . ))٢٩((العربي نحو محطات النفط على ساحل الخليج ومنه ا    آم  آم

ال      ي الع رة ف ات الخط ردي للنفاي اج الف دالت اإلنت ى مع د أعل كوا أح ة اإلس ّجل منطق ال     تس ي الع رة ف ات الخط ردي للنفاي اج الف دالت اإلنت ى مع د أعل كوا أح ة اإلس ج ل منطق ناعة  تس واع الص بب أن ناعة  م بس واع الص بب أن م بس
وث           . . ))٣٠((الموجودة فيها، وخاصة الصناعات الكيميائية والبتروآيميائية     الموجودة فيها، وخاصة الصناعات الكيميائية والبتروآيميائية      ة العرضية والتل وث            وتظل االنسكابات النفطي ة العرضية والتل  وتظل االنسكابات النفطي

ات سامة في                  النابع من السفن أيضا    النابع من السفن أيضاً    ات سامة في                   تهديدًا هامًا، ال سيما عندما تكون الشحنات المنقولة مواد آيميائية خطرة ونفاي  تهديدا  هاما ، ال سيما عندما تكون الشحنات المنقولة مواد آيميائية خطرة ونفاي
ان المناسب  ى المك ا إل ان المناسب طريقه ى المك ا إل ا طريقه تخلص منه ا  لل تخلص منه كل اا(( لل ر الش كل نظ ر الش ة    ). ). ٢٢نظ ات البحري ذي يلحق بالبيئ د األذى ال ة  إال أن أش ات البحري ذي يلحق بالبيئ د األذى ال إال أن أش

د                        ى نحو متعّم ائعة في البحر عل ات الش واد النفاي ة م ى نحو متعم د                       العابرة للحدود في المنطقة ينجم عن إفراغ األساطيل البحري ائعة في البحر عل ات الش واد النفاي ة م العابرة للحدود في المنطقة ينجم عن إفراغ األساطيل البحري
ف          .  .  وغير مشروع وغير منظ م على اإلطالق     وغير مشروع وغير منّظم على اإلطالق      ة الس ف          وتشمل تلك المواد فضالت الشحنات، وقمام ة الس ة وسفن     وتشمل تلك المواد فضالت الشحنات، وقمام ة وسفن     ن التجاري ن التجاري

ا، يجري                  ..نقل الرآاب ومنظفات الناقالت والوحل النفطي     نقل الرآاب ومنظفات الناقالت والوحل النفطي      ة وإليه وانئ البحري ا، يجري                 آذلك، وبما أن السفن تنتقل من الم ة وإليه وانئ البحري  آذلك، وبما أن السفن تنتقل من الم
ات من                       ا آائن ات من                      التخلص من مياه التوازن المخّزنة في هياآل ناقالت النفط بشكل غير مشروع، فتنقل هذه المياه معه ا آائن التخلص من مياه التوازن المخز نة في هياآل ناقالت النفط بشكل غير مشروع، فتنقل هذه المياه معه

دا ل  ّكل تهدي ا يش ة، مم وانئ األجنبي دا ل الم ك ل تهدي ا يش ة، مم وانئ األجنبي ماك الم ات األس ي وجماع وجي المحل وع البيول ماك لتن ات األس ي وجماع وجي المحل وع البيول وازن ..))٣١((لتن اه الت ع أن مي وازن   وم اه الت ع أن مي   وم
ة واقتصادية وصحية جسيمة                     دات بيئي ة، فهي تتسبب بتهدي ة واقتصادية وصحية جسيمة                    ضرورية إلجراء عمليات شحن مأمون دات بيئي ة، فهي تتسبب بتهدي ى      . . ضرورية إلجراء عمليات شحن مأمون ى    ونظرا إل ونظرا إل

ك            اجم عن تل وم الن ر المعل ي غي ر البيئ ي البحر واألث د ف ادة التعبي ة بممارسة إع ك           خطورة شواغل السالمة المتعلق اجم عن تل وم الن ر المعل ي غي ر البيئ ي البحر واألث د ف ادة التعبي ة بممارسة إع خطورة شواغل السالمة المتعلق
واع        ب األن ن جل د م ى الح ة إل ات الرامي نهج والتقني ف ال ي مختل المي ف ى الصعيد الع ر اآلن عل ة، ُينظ واع       الممارس ب األن ن جل د م ى الح ة إل ات الرامي نهج والتقني ف ال ي مختل المي ف ى الصعيد الع ر اآلن عل ة، ي نظ الممارس

 ..))٣٢(( ولم يبدأ نفاذ تلك الجهود العالمية في المنطقة حتى اآلن ولم يبدأ نفاذ تلك الجهود العالمية في المنطقة حتى اآلن  ..الخطرة، وذلك بتنظيم مياه التوازن على نحو أفضلالخطرة، وذلك بتنظيم مياه التوازن على نحو أفضل
                                                      

 ..))٢٠٠٢٢٠٠٢((، التقرير الفني، ، التقرير الفني، ٣٣- برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية) ) 27(( 

 ..htm.freshwat/bh.org.unep.www: : تتوفر معلومات إضافية على الموقعتتوفر معلومات إضافية على الموقع)  )  28(( 

 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠(( برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية،  برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، ) ) 29(( 

 ).).٢٠٠٢٢٠٠٢((، ، ٣٣-برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالميةبرنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية)  )  30(( 

 ))31((    L.M. Hraster, “Two if by sea: Invasive species are changing the ocean environment”, E: the Environment Magazine, 
vol. 13, Issue 3 (May/June 2002), p. 18.                                                                                                                                                       

تعني إعادة التعبيد بأن السفن تفرغ حامالت الحصى الموجودة فيها في البحر، ثم تعبئها من جديد بالمياه في عرض البحر،                    تعني إعادة التعبيد بأن السفن تفرغ حامالت الحصى الموجودة فيها في البحر، ثم تعبئها من جديد بالمياه في عرض البحر،                    )  )  32(( 
 للمنظمة البحرية العالمية، يمكن لعدد من        للمنظمة البحرية العالمية، يمكن لعدد من       ووفقا ووفقاً  . . ، لتغسلها من البكتيريا والنباتات والحيوانات المستوردة من الموانئ األجنبية         ، لتغسلها من البكتيريا والنباتات والحيوانات المستوردة من الموانئ األجنبية         وذلك، نظريا  وذلك، نظرياً 
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درة                نقص في الق درة              إما إفراغ النفايات العشوائي في البحر، الذي يتسبب بالتلّوث االعتيادي، فينجم إما عن ال نقص في الق إما إفراغ النفايات العشوائي في البحر، الذي يتسبب بالتلو ث االعتيادي، فينجم إما عن ال
ة       ى اليابس ات عل ن النفاي تخلص م اليف ال اع تك ي ارتف ا لتالف فن، وإم تن الس ى م ة عل زين أو المعالج ى التخ ة      عل ى اليابس ات عل ن النفاي تخلص م اليف ال اع تك ي ارتف ا لتالف فن، وإم تن الس ى م ة عل زين أو المعالج ى التخ   . . عل

ذا الغرض، وافق        . . ئمة في الموانئ البحرية في منطقة اإلسكوا      ئمة في الموانئ البحرية في منطقة اإلسكوا      والعامل اآلخر هو غياب مرافق االستالم المال      والعامل اآلخر هو غياب مرافق االستالم المال       ذا الغرض، وافق      وله وله
ى التصديق           اون الخليجي، عل ى التصديق          عدد من البلدان األعضاء، أولها عمان، ثم تلتها بلدان أخرى أعضاء في مجلس التع اون الخليجي، عل عدد من البلدان األعضاء، أولها عمان، ثم تلتها بلدان أخرى أعضاء في مجلس التع

نظّ (MARPOL 73/78)على االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن على االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن  نظ  ، التي تنظم حماية البيئة البحرية، وت تخلص  ، التي تنظم حماية البيئة البحرية، وت تخلص  م ال م ال
وانئ                           ات في الم ليمة الستالم النفاي ة وس تلزم إنشاء مرافق مالئم وانئ                          من النفايات والملوثات األخرى في البحر، وتس ات في الم ليمة الستالم النفاي ة وس تلزم إنشاء مرافق مالئم من النفايات والملوثات األخرى في البحر، وتس

   ..))٣٣((البحريةالبحرية
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ى ال     تتنامى مشكلة الصيد غير المشروع وغير المنظ م وغير المبل غ عنه، نطاقا           تتنامى مشكلة الصيد غير المشروع وغير المنّظم وغير المبّلغ عنه، نطاقاً            ّدة، عل ى ال      وح المي،     وحد ة، عل المي،    صعيد الع صعيد الع
نّظم أنشطة صيد األسماك              نظ م أنشطة صيد األسماك             والسيما في منطقة اإلسكوا في غياب االتفاقات التي ت ر المشروع     .  .  والسيما في منطقة اإلسكوا في غياب االتفاقات التي ت ر المشروع     ويشمل الصيد غي ويشمل الصيد غي

ورة        واع المحظ تهداف األن رخيص؛ أو اس ن دون ت يد م ه الص غ عن ر المبّل نّظم وغي ر الم ورة       وغي واع المحظ تهداف األن رخيص؛ أو اس ن دون ت يد م ه الص ر المبل غ عن نظ م وغي ر الم  وغي
ى                اظ عل رات المحظورة المخّصصة للحف ى               وصيدها، أو مواصلة الصيد خالل الفت اظ عل رات المحظورة المخص صة للحف  األرصدة السمكية؛ أو استخدام         األرصدة السمكية؛ أو استخدام        وصيدها، أو مواصلة الصيد خالل الفت

ه             واع الصيد وأوزان الغ عن أن ه            أدوات أو أساليب الصيد المحّرمة؛ أو عدم االآتراث بحصص الصيد؛ أو عدم اإلب واع الصيد وأوزان الغ عن أن أدوات أو أساليب الصيد المحر مة؛ أو عدم االآتراث بحصص الصيد؛ أو عدم اإلب

                                                                                                                                                                                
   ومالءمـة   ومالءمـة  لوجيات المعالجة أن تحل محل إعادة التعبيد، وهي ممارسات أكثر سالمة وأكثر فعالية من حيث الكلفـة ونجاحـا                   لوجيات المعالجة أن تحل محل إعادة التعبيد، وهي ممارسات أكثر سالمة وأكثر فعالية من حيث الكلفـة ونجاحـاً                  خيارات تكنو خيارات تكنو 

Environmentalists, “Christen, . K: : انظـر أيضـا  انظـر أيضـا    . . true=htm&menu.ballastw_treatm=asp?page.index/org.imo.globallast://http للبيئةللبيئة
water agencies seek stricter controls on ballast water discharges”, Environmental Science & Technology, vol. 33, Issue 7 (1 April 

1999), pp. 151-152.                                                                                                                                                            

: :  علـى الموقـع   علـى الموقـع  ) 73/78MARPOL(االتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث مـن السـفن       االتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث مـن السـفن       لمزيد مـن المعلومـات، ت تـاح    لمزيد مـن المعلومـات، تُتـاح    )  )  33(( 
asp.home/org.imo.www.. 
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ة                    . . أو التقصير في اإلبالغ عنها    أو التقصير في اإلبالغ عنها     ة البحري نظم البيئي الم السمكية في ال ة                  وتترتب على اإلفراط في استغالل موارد الع ة البحري نظم البيئي الم السمكية في ال وتترتب على اإلفراط في استغالل موارد الع
تهدفة                   إلى أن     إلى أن    آثار جم ة، نظرا   آثار جّمة، نظراً   واع المس ى األن ّرد القضاء عل ر مج ّدى بكثي تهدفة                  آثار صيد األسماك تتع واع المس ى األن ر مجر د القضاء عل د ى بكثي ؤّثر      . . آثار صيد األسماك تتع ؤث ر    فالصيد ي فالصيد ي

دد أيضاً        دد أيضا        على التوازن البيئي برمته في البيئات البحرية العابرة للحدود، ويته ة الساحلية     على التوازن البيئي برمته في البيئات البحرية العابرة للحدود، ويته ة الساحلية      معيشة المجتمعات المحلي  معيشة المجتمعات المحلي
ة أآوالت البحري تهالك الم ارة األسماك واس ى تج وة عل ّول بق ي تع ةالت أآوالت البحري تهالك الم ارة األسماك واس ى تج وة عل و ل بق ي تع اج مصائد  وبال وبال. . ))٣٤((الت فر تراجع إنت الي، يس اج مصائد ت فر تراجع إنت الي، يس ت

األسماك البحرية وارتفاع أسعارها عن انخفاض نصيب الفرد من االستهالك، خاصة بين الفقراء وفي المجتمعات               األسماك البحرية وارتفاع أسعارها عن انخفاض نصيب الفرد من االستهالك، خاصة بين الفقراء وفي المجتمعات               
وتنص  المعاهدات الرامية إلى تنظيم الصيد   وتنّص المعاهدات الرامية إلى تنظيم الصيد     . . المتعي شة بصيد األسماك في منطقة اإلسكوا التي تدعم تلك الصناعة         المتعّيشة بصيد األسماك في منطقة اإلسكوا التي تدعم تلك الصناعة         

اق           المفرط بشكل عام على أن تق     المفرط بشكل عام على أن تق      ود االتف اق           وم الدولة التي ُتسّجل فيها سفينة معينة بتنفيذ بن ود االتف ذا األمر            . . وم الدولة التي ت سج ل فيها سفينة معينة بتنفيذ بن د نجم عن ه ذا األمر          وق د نجم عن ه وق
ك المعاهدات                      اذ تل ك المعاهدات                     ميل الصيادين التجاريين في العالم إلى تسجيل سفنهم لدى البلدان التي تكون غير قادرة على إنف اذ تل ميل الصيادين التجاريين في العالم إلى تسجيل سفنهم لدى البلدان التي تكون غير قادرة على إنف

ع أعالم المالءم            . . أو غير راغبة في ذلك    أو غير راغبة في ذلك     ع أعالم المالءم          ولذا، أصبحت ظاهرة السفن التي ترف ى نطاق واسع، وهي           ولذا، أصبحت ظاهرة السفن التي ترف ائعة عل ى نطاق واسع، وهي           ة ش ائعة عل ة ش
 ..))٣٥((تضم ع شر أساطيل الصيد في العالم، مما يهدد أيضا  باستنفاد أرصدة األسماك في أنحاء العالمتضم ُعشر أساطيل الصيد في العالم، مما يهدد أيضًا باستنفاد أرصدة األسماك في أنحاء العالم

 
اجم عن                        ّوث الن اع مستوى التل اجم عن                      وتتفاقم آثار الصيد المفرط في البيئة البحرية في منطقة اإلسكوا بفعل ارتف و ث الن اع مستوى التل وتتفاقم آثار الصيد المفرط في البيئة البحرية في منطقة اإلسكوا بفعل ارتف

كابات النفطي اه الصرف واالنس ات ومي كابات النفطيالنفاي اه الصرف واالنس ات ومي ا النفاي ة وجودته وارد البحري ة الم ردي آمي فر عن ت ذي ال يس ر ال ا ة، األم ة وجودته وارد البحري ة الم ردي آمي فر عن ت ذي ال يس ر ال ة، األم
ًا ل أيض ب، ب ا فحس ل أيض ب، ب ي   فحس ماك ف وق األس ا، ونف امة وتواتره راء الس ب الحم ار الطحال د انتش ن تزاي ي    ع ماك ف وق األس ا، ونف امة وتواتره راء الس ب الحم ار الطحال د انتش ن تزاي   ع

كوا  ي اإلس دان األعضاء ف ي بعض البل احلية ف ة الس كوا المنطق ي اإلس دان األعضاء ف ي بعض البل احلية ف ة الس ة    . . المنطق وق جماعي االت نف ى ح وادث إل ك الح د أّدت تل ة  وق وق جماعي االت نف ى ح وادث إل ك الح د أد ت تل وق
ًال ماك فض ال لألس ماك فض ن اللألس ن ال ع ة     ع ر والمملك رقي لقط احل الش ى الس دوثها عل واتر ح ور، ت ف والطي دييات والزواح ة    ث ر والمملك رقي لقط احل الش ى الس دوثها عل واتر ح ور، ت ف والطي دييات والزواح  ث

ان وقطر والكويت                    ة المتحدة والبحرين وعم ان وقطر والكويت                   العربية السعودية، وفي الخليج العربي، ال سيما في اإلمارات العربي ة المتحدة والبحرين وعم العربية السعودية، وفي الخليج العربي، ال سيما في اإلمارات العربي
بتمبر من   //أغسطس وأيلولأغسطس وأيلول// وقد وقعت آخر آارثة في شهري آب وقد وقعت آخر آارثة في شهري آب. . ))٣٦((والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية  بتمبر من   س ام  س ام  الع ، ، ٢٠٠١٢٠٠١الع

ة            ٣٣  ٠٠٠٠٠٠حينما طفا   حينما طفا    اه الكويتي ى سطح المي ة             طن من السمك النافق عل اه الكويتي ى سطح المي ك                . .  طن من السمك النافق عل ة في ذل ردد عدد من األسباب الممكن ك              وت ة في ذل ردد عدد من األسباب الممكن وت
اع                      اه نتيجة الرتف اع حرارة المي اع                     الحين، تراوحت بين التخلص من مياه الصرف في البحر والتلّوث النفطي، وارتف اه نتيجة الرتف اع حرارة المي الحين، تراوحت بين التخلص من مياه الصرف في البحر والتلو ث النفطي، وارتف

 .. أو مخفيا  أو مخفيًاغير أن السبب الحقيقي يظل مجهوال غير أن السبب الحقيقي يظل مجهوًال  . . يةيةمستوى التلوث، والبكتيريا المسببة للمكورات العقدمستوى التلوث، والبكتيريا المسببة للمكورات العقد
 

رة يمكن                       ى مسارات خطي نخفض المستوى إل د والم رة يمكن                     وفي الوقت عينه، يتخذ التلويث البحري الطويل األم ى مسارات خطي نخفض المستوى إل د والم وفي الوقت عينه، يتخذ التلويث البحري الطويل األم
نظم  ات، أن تعرض ال ددة النوي ة المتع دروآربونات العطري زرة والهي دنيات الن ا المع ات، ومنه ا للملّوث نظم من خالله ات، أن تعرض ال ددة النوي ة المتع دروآربونات العطري زرة والهي دنيات الن ا المع ات، ومنه ا للملو ث من خالله

ة والصحة ال ة والصحة الالبيئي رالبيئي رية للخط ربش رية للخط ك     . . بش ل تل ي، بسبب تنّق كل رئيس ك، بش المي، وذل اق ع ى نط اطر عل د المخ ك   وتمت ي، بسبب تنق ل تل كل رئيس ك، بش المي، وذل اق ع ى نط اطر عل د المخ وتمت
ّوث من   ار التل ل آث ا ينق ة، مم اه الدولي ر المي واع األسماك عب دة خالل هجرة أن افات بعي دى مس ى م ات عل و ث من  الملّوث ار التل ل آث ا ينق ة، مم اه الدولي ر المي واع األسماك عب دة خالل هجرة أن افات بعي دى مس ى م ات عل الملو ث

ق       . . مصدره إلى النظام البيئي إلى الحياة البحرية ومن ثم  إلى المستهلكين عبر المناطق            مصدره إلى النظام البيئي إلى الحياة البحرية ومن ثّم إلى المستهلكين عبر المناطق             ق     فقد ارتفعت مستويات الزئب فقد ارتفعت مستويات الزئب
ثالً   ة، م ي البيئ ثال   ف ة، م ي البيئ ًاف ا ، ارتفاع ًا، ارتفاع ا  ملحوظ ائي        ملحوظ ذاء الم لة الغ ى سلس ة إل ه العالي لت ترّآزات الم، ووص ي الع ائي        ف ذاء الم لة الغ ى سلس ة إل ه العالي لت ترآ زات الم، ووص ي الع ماك (( ف ماك األس األس

ة  دييات البحري ة والث دييات البحري تهم        ) ) والث بب حمي كوا بس ة اإلس ي منطق اص ف كل خ ون بش م معّرض واحل، وه كان الس تهم        وس بب حمي كوا بس ة اإلس ي منطق اص ف كل خ ون بش م معر ض واحل، وه كان الس   . . ))٣٧((وس
عتبر مثيرة لالنزعاج منذ عقد من الزمن في بعض البلدان األعضاء في   عتبر مثيرة لالنزعاج منذ عقد من الزمن في بعض البلدان األعضاء في   وبالرغم من أن مستويات الزئبق لم تكن ت    وبالرغم من أن مستويات الزئبق لم تكن تُ   

                                                      
 ))34  (  (Food and Agriculture Organization (FAO), “The conservation and management of shared fish stocks: legal and 

: available, which is )2004 (465. , NoFAO Fisheries Technical Paper, ”economic aspects/ e5438y/007/docrep/org.fao.www
htm.00e5438y                                                                                                                                                  .                                            

 ))35  (  (L. Mastny, and H. French, “Crimes of (a) global nature”, World Watch Magazine, vol. 15, No. 5 (September/October 
2002), p. 20.                                                                                                                                                                 

متاح علـى  متاح علـى   ،،))٢٠٠٢٢٠٠٢((، التقرير الفني، ، التقرير الفني، ٣٣-يئة العالميةيئة العالمية، توقعات الب، توقعات الب برنامج األمم المتحدة للبيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة/ لغرب آسيا لغرب آسيااإلقليمياإلقليميالمكتب المكتب )  )  36(( 
The secret to the collective death of fish in the “Haddad, . R: : ، انظـر ، انظـر  لتقرير أكثر تفصيال  لتقرير أكثر تفصيالً  ..htm.MARINE/bh.org.unep.www  ::الموقعالموقع

Kuwait Sea” (in Arabic), Environment and Development, vol. 6, No. 43 (October 2001), pp. 18-23; and M.A. Jerjis, “Collective 
death of fish in the Arabian Gulf” (in Arabic), Environment and Development, vol. 6,No. 43 (October 2001).                                         

 ))37  (  (: , which is available atbal Mercury AssessmentGloUNEP, htm.findings-Key/Report/mercury/ch.unep.chem.www.. 
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ديًا ر اآلن تح ديا اإلسكوا، فهي ُتعتب ر اآلن تح ًااإلسكوا، فهي ت عتب ا  إقليمي يًا إقليمي يا  رئيس وعي .  .   رئيس ع مستوى ال تمر لجودة األسماك ورف د أن الرصد المس وعي بي ع مستوى ال تمر لجودة األسماك ورف د أن الرصد المس بي
ة في    آما أن النظم الب    آما أن النظم الب   . . ))٣٨((بمخاطر تصريف التلو ث الصناعي في البيئة البحرية ما زاال يشكالن تحديا           بمخاطر تصريف التلّوث الصناعي في البيئة البحرية ما زاال يشكالن تحدياً           ة في   يئية البحري يئية البحري

ا المنغروف، وحشائش                    و فيه تنقعات ينم ة، ومس ا المنغروف، وحشائش                   منطقة اإلسكوا تشتمل على مناطق ساحلية شاسعة وسهول طيني و فيه تنقعات ينم ة، ومس منطقة اإلسكوا تشتمل على مناطق ساحلية شاسعة وسهول طيني
الم، إال                     . . بحرية، وشعاب مرجانية  بحرية، وشعاب مرجانية   ّجلة في الع ة المس الم، إال                   وتحتوي المنطقة على ثمانية في المائة من الشعاب المرجاني ة المسج لة في الع وتحتوي المنطقة على ثمانية في المائة من الشعاب المرجاني

   ..))٣٩((مفرط واالنسكابات النفطيةمفرط واالنسكابات النفطيةأن معظمها يتدهور ويصن ف آمعر ض لخطر الصيد الأن معظمها يتدهور ويصّنف آمعّرض لخطر الصيد ال
 

ى آخر        ى آخر      ويّتخذ تهديد خطير آخر تواجهه الحياة البحرية شكل شباك الصيد التي تنجرف مع التيار من بلد إل ويت خذ تهديد خطير آخر تواجهه الحياة البحرية شكل شباك الصيد التي تنجرف مع التيار من بلد إل
وق        ). ). ٣٣نظر الشكل   نظر الشكل   اا((وحتى الخطوط الساحلية، بسبب اإلهمال أو الحوادث التي تقع في البحر            وحتى الخطوط الساحلية، بسبب اإلهمال أو الحوادث التي تقع في البحر             ى نف وق      ويؤدي هذا إل ى نف ويؤدي هذا إل

ة ال  ة، وخاص واع البحري ض األن ة ال بع ة، وخاص واع البحري ض األن باك بع ك الش ي تل ق ف ي تعل رى الت دييات الكب باك ث ك الش ي تل ق ف ي تعل رى الت دييات الكب ى أن   . . ث رًا إل ى أن ونظ را  إل  ونظ
بكات الصيد  ل مواصفات ش ن قبي ائل م بكات الصيد مس ل مواصفات ش ن قبي ائل م ا((مس ام خيوطه بكة وأحج اطول الش ام خيوطه بكة وأحج ي ) ) طول الش يم ف ر خاضعة للتنظ زال غي ا ت ي م يم ف ر خاضعة للتنظ زال غي ا ت م

دات                 ة لتخطي التهدي اليب بديل ى السواء، يجري اآلن البحث عن أس ة عل دات                منطقة اإلسكوا وفي المياه الدولي ة لتخطي التهدي اليب بديل ى السواء، يجري اآلن البحث عن أس ة عل وهي  وهي    . . منطقة اإلسكوا وفي المياه الدولي
ب التجريبية التي تبث  موجات صوتية ذات ترد د محدد في المياه بغية إبعاد الحياة البحرية عن شباك                  ب التجريبية التي تبّث موجات صوتية ذات ترّدد محدد في المياه بغية إبعاد الحياة البحرية عن شباك                  تشمل األسالي تشمل األسالي 

اً              . . الصيدالصيد ا إقليمي رويج له يمكن الت ة، ف دييات والبيئ ة للث ر مؤذي يلة غي ذه الوس ا             وإن ثبت أن ه ا إقليمي رويج له يمكن الت ة، ف دييات والبيئ ة للث ر مؤذي يلة غي ذه الوس ة    وإن ثبت أن ه نخفض الكلف ة     آحل م نخفض الكلف  آحل م
ر     خطيرا خطيرًا   أن لمصائد األسماك أثرا  أن لمصائد األسماك أثرًا ومن المتوافق عليه عالميا   ومن المتوافق عليه عالمياً   ..للمشكلةللمشكلة ك عب ة، وذل ة البحري ر      على الجماعات الثديي ك عب ة، وذل ة البحري  على الجماعات الثديي

دييات                    وق الث دييات                   التفاعالت التي تحدث في الطبيعة بشكل رئيسي، ومنها وقوع الثدييات في حبال أدوات الصيد، أو نف وق الث التفاعالت التي تحدث في الطبيعة بشكل رئيسي، ومنها وقوع الثدييات في حبال أدوات الصيد، أو نف
يد  ات الص ي عملي يا ف ة عرض يد البحري ات الص ي عملي يا ف ة عرض الف  . . البحري ع خ زال موض ول ال ت د أن الحل الف  بي ع خ زال موض ول ال ت د أن الحل ر ((بي ر انظ  انظ

 ..))٤٠(())٤٤الشكل الشكل 
 ئمة على شواطئ الخليج العربي شبكات الصيد العا -٣الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
، ، Environmental International، ، ""تقييم للمخاطر على المسـتهلك الكـويتي  تقييم للمخاطر على المسـتهلك الكـويتي  : : الزئبق في المأكوالت البحريةالزئبق في المأكوالت البحرية""الخردجي، الخردجي، . . حح)  )  38(( 

 مشكلة عالمية ينبغـي      مشكلة عالمية ينبغـي     - حلقة العمل اإلقليمية لرفع مستوى الوعي بالتلوث من الزئبق          حلقة العمل اإلقليمية لرفع مستوى الوعي بالتلوث من الزئبق          انظر أيضا    انظر أيضاً    ..٤٣٤٤٣٤-٤٢٩٤٢٩، ص   ، ص   ))١٩٩١١٩٩١ ( (١٧١٧المجل د  المجلّد  
 وقد ن ظ مت حلقة العمل في إطار البرنامج الذي نظمه برنامج األمم المتحدة              وقد نُظّمت حلقة العمل في إطار البرنامج الذي نظمه برنامج األمم المتحدة               ).).٢٠٠٤٢٠٠٤أكتوبر  أكتوبر  // األول  األول  تشرين  تشرين ١٤١٤-١١١١بيروت،  بيروت،  ((التصدي لها   التصدي لها   

 ..htm.04Oct-Beirut-WS/mercury/ch.unep.chem.www: : للبيئة عن الزئبق، والذي تتاح تفاصيله على الموقعللبيئة عن الزئبق، والذي تتاح تفاصيله على الموقع

 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠((-برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالميةبرنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية)  )  39(( 

 ))40  (  (FAO, “An updated world review of interactions between marine mammals and fisheries”, FAO Fisheries Technical 
: , which is available at)1991 (1, Supplement 251. , NoPaperhtm.00E0452T/E0452T/003/DOCREP/org.fao.www.                                
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   سالحف بحرية ذبيحة على شواطئ الخليج العربي-٤الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
د           وتشكل زيادة القمامة البحرية النابعة من مصادر بحرية أو أرضية تهديدا           وتشكل زيادة القمامة البحرية النابعة من مصادر بحرية أو أرضية تهديداً            ة التي ق ات البحري د            آخر للكائن ة التي ق ات البحري  آخر للكائن

ا       ا      تعلق بتلك القمامة أو تتغلغل فيه ى الصعي     . . تعلق بتلك القمامة أو تتغلغل فيه ى الصعي   وعل تيكية واستخدامها في               وعل واد البالس اج الم د إنت تيكية واستخدامها في               د اإلقليمي، أدى تزاي واد البالس اج الم د إنت د اإلقليمي، أدى تزاي
ى تلويث الساحل          ات، إل ة ممارسات صرف النفاي ى تلويث الساحل         بلدان الخليج العربي في منطقة اإلسكوا، فضًال عن عدم مالءم ات، إل ة ممارسات صرف النفاي بلدان الخليج العربي في منطقة اإلسكوا، فضال  عن عدم مالءم

دان   الغربي بشدة بسبب المواد البالستيكية الصناعية المحمولة بحرا  الناشئة من مصانع المنتجات التحويلية في             الغربي بشدة بسبب المواد البالستيكية الصناعية المحمولة بحرًا الناشئة من مصانع المنتجات التحويلية في              دان    البل  البل
يج       ..))٤١(())٥٥نظر الشكل   نظر الشكل   اا((المجاورة  المجاورة   ة الخل يج         ويتفاقم أثر ذلك التلّوث على البيئات البحرية العابرة للحدود بسبب طبيع ة الخل   ويتفاقم أثر ذلك التلو ث على البيئات البحرية العابرة للحدود بسبب طبيع

 ..العربي الحبيسة ونمطه المائيالعربي الحبيسة ونمطه المائي
 

زداد سوءًا         بيانبيانوفي السياق عبر الحدودي في منطقة اإلسكوا، يكمن أحد الشواغل في            وفي السياق عبر الحدودي في منطقة اإلسكوا، يكمن أحد الشواغل في              زداد سوءا           ما إذا آان األمر ي  ما إذا آان األمر ي
ة               بسبب شح المعلوم   بسبب شح المعلوم    ات البحري ذي يلحق بالكائن ة بالضرر ال ة               ات أو اإلحصاءات المتعلق ات البحري ذي يلحق بالكائن ة بالضرر ال اظ          . . ات أو اإلحصاءات المتعلق اظ        وال شك في أن الحف وال شك في أن الحف

اة                    رط للحي ل بسبب االستغالل المف ان العراقي ا يواجه ة اإلسكوا وإدارته اة                   على أرصدة األسماك المشترآة في منطق رط للحي ل بسبب االستغالل المف ان العراقي ا يواجه ة اإلسكوا وإدارته على أرصدة األسماك المشترآة في منطق
ة ا                  . . البحرية وتلو ثها البحرية وتلّوثها  ل والبيئ ى تضرر الموئ ر الحدودي، تترتب عل ة ا                وعلى الصعيد عب ل والبيئ ى تضرر الموئ ر الحدودي، تترتب عل ين        وعلى الصعيد عب راوح ب ار تت ين        لبحريين آث راوح ب ار تت لبحريين آث

ات          ة وانعكاس عاب المرجاني دمير الش ها وت ة وانقراض اة البحري ث الحي ة وتلوي ات البحري ات المنتج ع آمي ات         تراج ة وانعكاس عاب المرجاني دمير الش ها وت ة وانقراض اة البحري ث الحي ة وتلوي ات البحري ات المنتج ع آمي تراج
 ..اقتصادية واجتماعية تؤث ر على استدامة الجماعات الساحلية في البلدان المجاورةاقتصادية واجتماعية تؤّثر على استدامة الجماعات الساحلية في البلدان المجاورة

 
  المواد البالستيكية الصناعية مبعثرة على طول البيئة  -٥الشكل 

 البحرية الساحلية في الخليج العربي         
 

                                                      
 ))41  (  (H.K. Khordagui and A.H. Abu-Hilal, “Industrial plastic on the southern beaches of the Arabian Gulf and the western 

beaches of the Gulf of Oman”, Environmental Pollution, (1994), pp. 325-327.                                                                             
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 تلوث الهواء عبر الحدود  -جيم

 
تكمن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها التحكم بتلوث الهواء في أنه ال يمكن احتواؤه أو احتباسه في داخل       تكمن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها التحكم بتلوث الهواء في أنه ال يمكن احتواؤه أو احتباسه في داخل        

واء     ويتأثر التلوث بشدة بعوامل األرصاد الجوية التي تخويتأثر التلوث بشدة بعوامل األرصاد الجوية التي تخ.  .  أية حدود وطنية أو إقليمية آانت     أية حدود وطنية أو إقليمية آانت      وث اله ار تل واء     فف من آث وث اله ار تل فف من آث
د المصدر            ا ال تكون البل ا م د المصدر           في منطقة معينة وتزيدها في منطقة أخرى غالب ا ال تكون البل ا م َتج         . . في منطقة معينة وتزيدها في منطقة أخرى غالب ه ُين واء أن وث اله ة تل ت ج       ومن طبيع ه ي ن واء أن وث اله ة تل ومن طبيع

ابر للحدود إال                  . . ، إال أن  حصيلته محلية وإقليمية وحتى عالمية المستوى         ، إال أّن حصيلته محلية وإقليمية وحتى عالمية المستوى         محليا محليًا ّوث الع ر التل ابر للحدود إال                وال يمكن الحد من أث و ث الع ر التل وال يمكن الحد من أث
 . . للتحكم به عند نقطة منشئهللتحكم به عند نقطة منشئهبتطبيق السياسات الصارمة بتطبيق السياسات الصارمة 

 
ين الماضية،      نوات الخمس كوا خالل الس ة اإلس ي منطق اد ف كل ح دود بش ر الح واء عب وث اله د زاد تل ين الماضية،    وق نوات الخمس كوا خالل الس ة اإلس ي منطق اد ف كل ح دود بش ر الح واء عب وث اله د زاد تل وق

ر من               وذلك، أيضا  وذلك، أيضاً  دن التي تضم أآث يما في الم ر من               ، آنتيجة للزيادة السكانية والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وال س دن التي تضم أآث يما في الم ، آنتيجة للزيادة السكانية والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وال س
روت ودمش     داد وبي ا بغ مة، ومنه ون نس روت ودمش    ملي داد وبي ا بغ مة، ومنه ون نس اهرةملي اهرةق والق اء     ..))٤٢((ق والق د الكهرب ق تولي ات ومراف دد المرآب اع ع اء       فارتف د الكهرب ق تولي ات ومراف دد المرآب اع ع   فارتف

ا                        ة، آله دان المنطق ائد في بعض بل اخ الحار الس ا                       والمرافق الصناعية، إضافة إلى الغبار والعواصف الرملية والمن ة، آله دان المنطق ائد في بعض بل اخ الحار الس والمرافق الصناعية، إضافة إلى الغبار والعواصف الرملية والمن
ة الصا      . . عوامل ساهمت في انبعاث ملوثات الهواء على نحو ال يمكن التحك م به           عوامل ساهمت في انبعاث ملوثات الهواء على نحو ال يمكن التحّكم به            ة الصا    وفي غياب القوانين واألنظم رمة، رمة، وفي غياب القوانين واألنظم

 ..تخط ى مستوى تلوث الهواء في معظم األحيان المستويات الدولية المسموح بهاتخّطى مستوى تلوث الهواء في معظم األحيان المستويات الدولية المسموح بها
 

 انبعاث ملوثات الهواء  -١
 

تواها                         ه لتثبيت مس واء أو أقل ات اله ات ملوث المي لخفض انبعاث تواها                       أحرزت الجهود المبذولة على الصعيد الع ه لتثبيت مس واء أو أقل ات اله ات ملوث المي لخفض انبعاث أحرزت الجهود المبذولة على الصعيد الع
اراً بعض النجاح منذ وضع أنظمة بيئية وسياسات إنفاذ أآثر صرامة، اعت           بعض النجاح منذ وضع أنظمة بيئية وسياسات إنفاذ أآثر صرامة، اعت            ارا  ب بعينات  من     من    ب بعينات س رن الماضي    س رن الماضي     الق ى    . .  الق ى  وعل وعل

الصعيد اإلقليمي في البلدان األعضاء في اإلسكوا، أدت التنمية االجتماعية واالقتصادية والزيادة السكانية وتطور          الصعيد اإلقليمي في البلدان األعضاء في اإلسكوا، أدت التنمية االجتماعية واالقتصادية والزيادة السكانية وتطور          
اه                          ة المي نفط وتحلي ر ال اج اإلسفلت وتكري اء وإنت د الكهرب ل لتولي ود الثقي اه                         الصناعة النفطية إلى زيادة استخدام الوق ة المي نفط وتحلي ر ال اج اإلسفلت وتكري اء وإنت د الكهرب ل لتولي ود الثقي   . . الصناعة النفطية إلى زيادة استخدام الوق

ازات      ر ر ن التوليد الحراري للكهرباء يسيط    ن التوليد الحراري للكهرباء يسيط    آما أ آما أ  د في انبعاث الغ ازات      على قطاع الطاقة الكهربائية، مساهما إلى حد بعي د في انبعاث الغ على قطاع الطاقة الكهربائية، مساهما إلى حد بعي
اح نقص                  ..))٤٣((المسببة لمفعول الدفيئة  المسببة لمفعول الدفيئة   اح نقص                    وبالرغم من أن بلدان اإلسكوا تختلف من حيث مستوى التصنيع فيها، فقد أت   وبالرغم من أن بلدان اإلسكوا تختلف من حيث مستوى التصنيع فيها، فقد أت

ة المسؤولة             اء المنشآت الصناعية المتهالك ة بق ة المسؤولة            األنظمة البيئي اء المنشآت الصناعية المتهالك ة بق واء            األنظمة البيئي وث اله ر من تل در آبي واء             عن ق وث اله ر من تل در آبي ة       . .  عن ق ة     وحتى اآلن، ثم وحتى اآلن، ثم
ى                         وع المشكلة إل د وق ول بع اد الحل المي من إيج ى                        تطبيق محدود فقط للتكنولوجيات األنظف، التي تظهر التحول الع وع المشكلة إل د وق ول بع اد الحل المي من إيج تطبيق محدود فقط للتكنولوجيات األنظف، التي تظهر التحول الع

دم البطيء           . . اتخاذ التدابير الوقائية االستباقية، ال سيما في قطاعي توليد الكهرباء والنقل          اتخاذ التدابير الوقائية االستباقية، ال سيما في قطاعي توليد الكهرباء والنقل           ذا التق دم البطيء         ومن المؤسف أن ه ذا التق ومن المؤسف أن ه
اً         ال  ال   ات إقليمي ات والتطبيق دريجي لآللي ا          يتجاوز التطور الت ات إقليمي ات والتطبيق دريجي لآللي د                  . . ))٤٤((يتجاوز التطور الت اء ق ى أن قطاع الكهرب ارة إل ه تجدر اإلش ر أن د                   غي اء ق ى أن قطاع الكهرب ارة إل ه تجدر اإلش ر أن  غي

ر                             از الطبيعي وترآيب وحدات أآب د استخدام الغ ات بفضل تزاي ق بخفض االنبعاث ا يتعل ر                            أحرز تقدمًا ملحوظًا فيم از الطبيعي وترآيب وحدات أآب د استخدام الغ ات بفضل تزاي ق بخفض االنبعاث ا يتعل أحرز تقدما  ملحوظا  فيم
 ..))٤٥((للتوليد وإعادة تأهيل مصانع الطاقة القديمةللتوليد وإعادة تأهيل مصانع الطاقة القديمة

 
كوا أيضًاوي عزى تلوُيعزى تل  ة اإلس ي منطق واء ف كوا أيضا وث اله ة اإلس ي منطق واء ف ل  وث اله ى النق د عل ك القطاع يعتم ا أن ذل ل، بم ى قطاع النق ل   إل ى النق د عل ك القطاع يعتم ا أن ذل ل، بم ى قطاع النق  إل

ة المرور                     ان حرآ د شدة احتق اطق الحضرية وعن ة المرور                    بالمرآبات، ال سيما في المن ان حرآ د شدة احتق اطق الحضرية وعن ل      ). ). ٧٧انظر الشكل     انظر الشكل     ((بالمرآبات، ال سيما في المن ل    ويفضي النق ويفضي النق

                                                      
 ).).٢٠٠٢٢٠٠٢((برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، )  )  42(( 
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عودية   ة الس ة العربي ث تسجل المملك كوا، حي ة اإلس ي منطق ري ف عودية  الب ة الس ة العربي ث تسجل المملك كوا، حي ة اإلس ي منطق ري ف ن ال٤٤٫٩٤٤٫٩الب ة م ي المائ ن ال ف ة م ي المائ ل  ف ي للنق م اإلقليم ل حج ي للنق م اإلقليم حج
ة      حية متنوع ة وص ار بيئي ى آث ري، إل ة     الب حية متنوع ة وص ار بيئي ى آث ري، إل ل،         ..))٤٦((الب اع النق ي قط ي ف از الطبيع تخدام الغ د اس ن تزاي الرغم م ل،           وب اع النق ي قط ي ف از الطبيع تخدام الغ د اس ن تزاي الرغم م    وب

 شخص    شخص   ١٫٩١٫٩ و  و ٢٢،،٢٢يتفاقم التلو ث بفعل اتجاهات إقليمية مثل ارتفاع معدالت ملكية المرآبات الخاصة، التي بلغت               يتفاقم التلّوث بفعل اتجاهات إقليمية مثل ارتفاع معدالت ملكية المرآبات الخاصة، التي بلغت               
ثالً    ((تيب، وق د م أسطول المرآبات     تيب، وِقَدم أسطول المرآبات     للمرآبة الواحدة في لبنان والكويت، على التر      للمرآبة الواحدة في لبنان والكويت، على التر       ثال     ففي مصر، م غ عمر      ففي مصر، م غ عمر      ، يبل  في    في   ٦٥٦٥، يبل

ر من   ٢٥٢٥ سنوات على األقل، وعمر   سنوات على األقل، وعمر  ١٠١٠المائة من السيارات    المائة من السيارات     ر من    في المائة منها أآث ّل      ). ).  سنة  سنة ٢٠٢٠ في المائة منها أآث ع أن تق ن، ُيتوق ل     ولك ع أن تق ن، ي توق ولك
ود في م      ود في م     الملوثات المنبعثة نتيجة للجهود اإلقليمية الرامية إلى تطبيق استراتيجيات المرور وأنظمة الوق دان   الملوثات المنبعثة نتيجة للجهود اإلقليمية الرامية إلى تطبيق استراتيجيات المرور وأنظمة الوق دان   عظم بل عظم بل

 ..اإلسكوااإلسكوا
 

ن     ات م ى إصدار االنبعاث وري إل ود األحف راق الوق كال احت ن أش ؤدي شكل آخر م ه، ي ي الوقت عين ن   وف ات م ى إصدار االنبعاث وري إل ود األحف راق الوق كال احت ن أش ؤدي شكل آخر م ه، ي ي الوقت عين وف
د               ي واإلقليمي عن واء المحل ى جودة اله ؤثر عل ا ي اٍل، مم د              محرآات الطائرات، التي ينبعث معظمها على ارتفاع ع ي واإلقليمي عن واء المحل ى جودة اله ؤثر عل ا ي محرآات الطائرات، التي ينبعث معظمها على ارتفاع عال ، مم

راً   عة، نظ احات شاس دى مس ى م طح األرض، عل توى س را   مس عة، نظ احات شاس دى مس ى م طح األرض، عل توى س ى طبيمس ى طبي إل دود  إل ابرة للح واء الع ّوث اله ة تل دود ع ابرة للح واء الع و ث اله ة تل زداد   . . ع زداد وت وت
اً            ر طريق ا            الحرآة الجوية في منطقة اإلسكوا، التي ُتعتب ر طريق ياً  الحرآة الجوية في منطقة اإلسكوا، التي ت عتب يا    رئيس ور الجوي     رئيس ور الجوي     للعب ا التي           . .  للعب ا التي         وال تستوفي األساطيل آله وال تستوفي األساطيل آله

رياً  ة حص ي المنطق ل ف ريا  تعم ة حص ي المنطق ل ف ايير    تعم ا للمع ل آله ذا، ال تمتث ائرات، ول ات الط ازة محرآ ة إلج ايير اإللزامي ايير     المع ا للمع ل آله ذا، ال تمتث ائرات، ول ات الط ازة محرآ ة إلج ايير اإللزامي   المع
ة ا ة لحماي ة االدولي ة لحماي ي الدولي ة، الت ي لبيئ ة، الت نظملبيئ نظمت ةت ة الجوي م إدارة الحرآ ين نظ ائرات وتحس ات الط ة انبعاث ة الجوي م إدارة الحرآ ين نظ ائرات وتحس ات الط و ..))٤٧(( انبعاث ا ه ن، وآم و   ولك ا ه ن، وآم   ولك

ة         ي نهاي ة، ف ي المنطق ة ف اطيل الجوي ديث األس ى تح ة إل ود الرامي تؤدي الجه ري، س ل الب اع النق ي قط ال ف ة        الح ي نهاي ة، ف ي المنطق ة ف اطيل الجوي ديث األس ى تح ة إل ود الرامي تؤدي الجه ري، س ل الب اع النق ي قط ال ف الح
 ..المطاف، إلى خفض مساهمة قطاع النقل في بلدان اإلسكوا في تلوث الهواء اإلقليميالمطاف، إلى خفض مساهمة قطاع النقل في بلدان اإلسكوا في تلوث الهواء اإلقليمي
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 تغي ر المناخ  -٢
 

اني     . . فات طويلة في االحترار العالمي   فات طويلة في االحترار العالمي   يساهم تنق ل ملو ثات الهواء على مدى مسا      يساهم تنّقل ملوِّثات الهواء على مدى مسا        اني   وفي النظم البيئية التي تع وفي النظم البيئية التي تع
ة      ة     منذ السابق من تزايد الطلب على الموارد ومن الممارسات غير المستدامة وتلّوث البيئة، آما هو الحال في منطق منذ السابق من تزايد الطلب على الموارد ومن الممارسات غير المستدامة وتلو ث البيئة، آما هو الحال في منطق

يمة    كلة جس المي مش رار الع ه االحت بب ب ذي يتس ي اإلضافي ال اد البيئ كوا، يصبح اإلجه يمة   اإلس كلة جس المي مش رار الع ه االحت بب ب ذي يتس ي اإلضافي ال اد البيئ كوا، يصبح اإلجه ن  . . اإلس الرغم م نوب الرغم م  أن   أّن وب
ابرة      ا الع ن االقتصادات الصناعية، إال أن نتائجه ا، ع تج، بمعظمه ة َتن ول الدفيئ ّببة لمفع ازات المس ات الغ ابرة     انبعاث ا الع ن االقتصادات الصناعية، إال أن نتائجه ا، ع تج، بمعظمه ة ت ن ول الدفيئ ب بة لمفع ازات المس ات الغ انبعاث

ة اإلسكوا                . . للحدود تتوز ع على نحو غير متساو  ما بين البلدان والمناطق         للحدود تتوّزع على نحو غير متساٍو ما بين البلدان والمناطق          ل في منطق ة والنق ا الطاق ة اإلسكوا              ويصدر قطاع ل في منطق ة والنق ا الطاق ويصدر قطاع
وي،     الف الج ي الغ ة ف ازات الدفيئ ن غ رى م ات آب وي،    آمي الف الج ي الغ ة ف ازات الدفيئ ن غ رى م ات آب ر    آمي ة غي تهالك الطاق اط اس دًة أنم دها ح كلة تزي ك مش ر    وتل ة غي تهالك الطاق اط اس دة  أنم دها ح كلة تزي ك مش وتل

ائج           . . ))٤٨((المستدامةالمستدامة ة األوزون عن نت تنفدة لطبق ائج            وتسفر انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملّوثات والمواد المس ة األوزون عن نت تنفدة لطبق  وتسفر انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملو ثات والمواد المس
المي                    ى الصعيدين اإلقليمي والع ة عل وارد الطبيعي ّس الم المي                   بيئية سلبية عابرة للحدود تم ى الصعيدين اإلقليمي والع ة عل وارد الطبيعي اه واألرض    ((بيئية سلبية عابرة للحدود تمس  الم واء والمي اه واألرض    اله واء والمي ، ، ))اله

ون    يد الكرب اني أوآس يما بإصدار ث المي، والس رار الع ى االحت ؤثر عل ا ت ون   آم يد الكرب اني أوآس يما بإصدار ث المي، والس رار الع ى االحت ؤثر عل ا ت ة    . . آم ت منطق ى وإن آان ه، وحت ة  وعلي ت منطق ى وإن آان ه، وحت وعلي
ار                                أثرا مباشرا بآث أثر ت ا تت الم، إال أنه اطق الع ا من من ة بغيره ات مقارن ار                               اإلسكوا تصدر أصغر حجم من االنبعاث أثرا مباشرا بآث أثر ت ا تت الم، إال أنه اطق الع ا من من ة بغيره ات مقارن اإلسكوا تصدر أصغر حجم من االنبعاث

د بسبب مستوى انبعاث           ى حد بعي ك إل المي، وال يحدث ذل رار الع د بسبب مستوى انبعاث          االحت ى حد بعي ك إل المي، وال يحدث ذل رار الع ى الصعيدين اإلقليمي     االحت ة عل ك المنطق ى الصعيدين اإلقليمي     ات تل ة عل ك المنطق ات تل
 ..))٤٩((والبيني، بل بسبب أثرها العابر للحدودوالبيني، بل بسبب أثرها العابر للحدود

   
 األمطار الحمضية  -٣

 
ة اإلسكوا، هي                ة اإلسكوا، هي              تساهم المستويات الحالية لملّوثات الهواء الناتجة عن مختلف مصادر االنبعاثات في منطق تساهم المستويات الحالية لملو ثات الهواء الناتجة عن مختلف مصادر االنبعاثات في منطق

ل     والتحم ض هو ظاهرة تحول ا    والتحّمض هو ظاهرة تحول ا      . . األخرى، في مشكلة التحم ض البيئية    األخرى، في مشكلة التحّمض البيئية     ات حمضية تنتق ى مرآب ل     نبعاثات الغازات إل ات حمضية تنتق ى مرآب نبعاثات الغازات إل
ع، ونتيجة     . . من منطقة إلى أخرى في الغالف الجوي وتحط  على الموارد المائية والنظم البيئية األرضية             من منطقة إلى أخرى في الغالف الجوي وتحّط على الموارد المائية والنظم البيئية األرضية              ع، ونتيجة     وفي الواق وفي الواق

ول          ى هط ات إل ؤدي االنبعاث اء، ال ت اج الكهرب تخدم إلنت وري المس ود األحف ي الوق ت ف توى الكبري اع مس ول         الرتف ى هط ات إل ؤدي االنبعاث اء، ال ت اج الكهرب تخدم إلنت وري المس ود األحف ي الوق ت ف توى الكبري اع مس الرتف
ار الحمضية فحس ار الحمضية فحساألمط ي   األمط ة األوزون ف ر طبق ا تغيي ريين، وهم يتين أخ ين رئيس كلتين بيئيت ى مش ل أيضا إل ي   ب، ب ة األوزون ف ر طبق ا تغيي ريين، وهم يتين أخ ين رئيس كلتين بيئيت ى مش ل أيضا إل ب، ب

المي اخ الع ر المن رية وتغّي اطق الحض الميالمن اخ الع رية وتغي ر المن اطق الحض ة   . . المن ة الناجم ات البيئي ى االنعكاس ه، تتخط ة وعلي ة الناجم ات البيئي ى االنعكاس ه، تتخط  وعلي
ا          ية برمته رة األرض ى الك ؤثر عل كوا لت ة اإلس دودي لمنطق ر الح ار عب واء اإلط ّوث اله ن تل ا         ع ية برمته رة األرض ى الك ؤثر عل كوا لت ة اإلس دودي لمنطق ر الح ار عب واء اإلط و ث اله ن تل د أدى . . ))٥٠((ع د أدى  وق  وق

ة تخفيض تحّمض                               االعتراالعتر واء بغي ة لتنظيف اله ود مكّثف ذل جه ى ب ة إل الم آاف ألة في أرجاء الع ة تخفيض تحم ض                               اف بخطورة المس واء بغي ة لتنظيف اله ود مكث ف ذل جه ى ب ة إل الم آاف ألة في أرجاء الع اف بخطورة المس
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ن طن، مقارنـة    ن طن، مقارنـة     مليو  مليو ١٨٧١٨٧ كمية متواضعة من الكربون، أي        كمية متواضعة من الكربون، أي       ، تصدر منطقة اإلسكوا سنويا     ، تصدر منطقة اإلسكوا سنوياً    ٣٣- لتوقعات البيئة العالمية    لتوقعات البيئة العالمية   وفقا وفقاً)  )  49(( 
 .. مليون طن مليون طن٦٦  ٢٣٤٢٣٤باإلنتاج العالمي، ومجموعه باإلنتاج العالمي، ومجموعه 

 ))50  (  (ESCWA, “Options and opportunities for greenhouse gas abatement in the energy sector of the ESCWA region: 
Volume II – The power sector (2001).                                                                                                                                                          
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د آانت األمطار الحمضية تتصدر            . . البحيرات والضرر الذي يلحق بالغابات والحياة البرية والصحة البشرية          البحيرات والضرر الذي يلحق بالغابات والحياة البرية والصحة البشرية           د آانت األمطار الحمضية تتصدر          وق وق
اطق أخرى   أوربا الغربيةأوربا الغربيةالبرامج البيئية لعدة عقود، والسيما في أمريكا الشمالية و   البرامج البيئية لعدة عقود، والسيما في أمريكا الشمالية و    اطق أخرى    والبلدان الصناعية في من ا    .. والبلدان الصناعية في من ا   أم  أم

 ..المسألة الرئيسية فتظل  تكثيف التدابير الوقائية المتخذة للتحكم باالنبعاثاتالمسألة الرئيسية فتظّل تكثيف التدابير الوقائية المتخذة للتحكم باالنبعاثات
 

 فترات متفر قة من تلو ث الهواء  -٤
 

واء                       ّوث اله اقم تل ود الماضية في تف واء                     ساهم نشوب النزاعات المسّلحة مرات متكررة في المنطقة خالل العق و ث اله اقم تل ود الماضية في تف ساهم نشوب النزاعات المسل حة مرات متكررة في المنطقة خالل العق
ة                 ..على النحو المفص ل في هذه الدراسة      على النحو المفّصل في هذه الدراسة      عبر الحدود،   عبر الحدود،    د تسببت المتفجرات والحرائق بانتشار الجسيمات العالق ة                فق د تسببت المتفجرات والحرائق بانتشار الجسيمات العالق  فق

ي             . . بالهواء، مما أدى إلى زيادة حمل التلو ث بشكل حاد        بالهواء، مما أدى إلى زيادة حمل التلّوث بشكل حاد         ي           وقد وّلدت الحرائق في حقول النفط في الكويت خالل حرب وقد ول دت الحرائق في حقول النفط في الكويت خالل حرب
 ..ها وعر ض صحة العديد من األفراد للخطرها وعّرض صحة العديد من األفراد للخطر أث ر على جودة الهواء في المنطقة برمت أّثر على جودة الهواء في المنطقة برمتا ًا أسود أسود، دخانا ، دخانًاالخليج، مثال الخليج، مثًال

 
ؤخراً   واء م ّوث اله ن تل كال أخرى م رت أش د ظه ؤخرا  وق واء م و ث اله ن تل كال أخرى م رت أش د ظه ّكل  وق ل تش وادث مث د ح ه تزاي ا يبّين ة، آم ي المنطق ك ل   ف ل تش وادث مث د ح ه تزاي ا يبي ن ة، آم ي المنطق  ف

  وقد ساهمت عوامل عديدة في تشك ل            وقد ساهمت عوامل عديدة في تشّكل          ..))٥١((١٩٩٩١٩٩٩السحابة السوداء، التي ظهرت للمرة األولى في مصر في العام           السحابة السوداء، التي ظهرت للمرة األولى في مصر في العام           
يون  د الم السياس حابة، فق ك الس يون تل د الم السياس حابة، فق ك الس رة الحصاد،  تل ة أخرى خالل فت ات زراعي رقهم قش األرز ونفاي زارعين لح رة الحصاد،  الم ة أخرى خالل فت ات زراعي رقهم قش األرز ونفاي زارعين لح الم

 أما المذنب الرئيسي فبقي      أما المذنب الرئيسي فبقي       ..وألقى العلماء باللوم على االنبعاثات التي تفوق تلك التي تسمح بها معايير تلو ث الهواء             وألقى العلماء باللوم على االنبعاثات التي تفوق تلك التي تسمح بها معايير تلّوث الهواء             
اقم   . .  الزمام التي تصدرها السيارات     الزمام التي تصدرها السيارات    المنفلتةالمنفلتةهو تلو ث الهواء الناجم عن االنبعاثات       هو تلّوث الهواء الناجم عن االنبعاثات        اقم وتف راق      األمر سوءا      األمر سوءاً    وتف راق      بفعل احت  بفعل احت

ة          راق المنتجات الزراعي ة، واحت ة         النفايات الصلبة المحلية والبلدية واألنشطة الصناعية التي لم تمتثل للمعايير البيئي راق المنتجات الزراعي ة، واحت النفايات الصلبة المحلية والبلدية واألنشطة الصناعية التي لم تمتثل للمعايير البيئي
ة                             . . نويةنويةالثاالثا يا في حقب وب شرق آس ة جن ابرة للحدود بتجرب ة الع ك المشكلة البيئي ة                           ويمكن مقارنة األثر اإلقليمي لتل يا في حقب وب شرق آس ة جن ابرة للحدود بتجرب ة الع ك المشكلة البيئي ويمكن مقارنة األثر اإلقليمي لتل

واء بسبب قطاعي             وقوق  . . الضباب األسود الضباب األسود  وث اله واء بسبب قطاعي             د نتجت عن الحرق المتعمد للغابات، إضافة إلى ارتفاع معدالت تل وث اله د نتجت عن الحرق المتعمد للغابات، إضافة إلى ارتفاع معدالت تل
ل والصناعة، فضًال ل والصناعة، فضال النق ة األرض للزراعة والنق ة األرض للزراعة و عن تهيئ ات عن تهيئ ة الغاب اتإزال ة الغاب دانإزال ك البل د حدود تل ا بع ى م دان حت ك البل د حدود تل ا بع ى م  وأدت  وأدت . . ))٥٢(( حت

رتبط أح    ة عرضية ال ي ل جوي بب عوام ي تفاقمت بس دود الت ابر للح ّوث الضباب الع كلة تل رتبط أح   مش ة عرضية ال ي ل جوي بب عوام ي تفاقمت بس دود الت ابر للح و ث الضباب الع كلة تل ى مش اآلخر، إل ى دها ب اآلخر، إل دها ب
 ..تداعيات بيئية حادة على بلدان المنطقة المتأثرة، ومنها المواسم الجافة المطو لة والحرائق المتزايدة في الغاباتتداعيات بيئية حادة على بلدان المنطقة المتأثرة، ومنها المواسم الجافة المطّولة والحرائق المتزايدة في الغابات

 
 إدارة األراضي  -دال

 
دداً            ة اإلسكوا ع ددا           تضم البيئة األرضية في منطق ة اإلسكوا ع ات في               تضم البيئة األرضية في منطق ين الغاب راوح ب ة المتنوعة التي تت نظم البيئي ات في                من ال ين الغاب راوح ب ة المتنوعة التي تت نظم البيئي  من ال

ي                      الشمال، والحيا الشمال، والحيا  ين جزئ ي، والصحارى الشاسعة ب وب الغرب وب والجن توائية في الجن ي                      ة النباتية الجبلية شبه االس ين جزئ ي، والصحارى الشاسعة ب وب الغرب وب والجن توائية في الجن ة النباتية الجبلية شبه االس
وبي مالي والجن ة الش وبيالمنطق مالي والجن ة الش ة    . . المنطق ة دون إقليمي ين منطق ف ب ي تختل رّدي األراض ة ت ن أن درج الرغم م ة  وب ة دون إقليمي ين منطق ف ب ي تختل رد ي األراض ة ت ن أن درج الرغم م  وب

دهو          . . وأخرى، إال أن أسباب ذلك التدهور هي نفسها       وأخرى، إال أن أسباب ذلك التدهور هي نفسها        م العوامل التي تساهم في ت ين أه دهو        ومن ب م العوامل التي تساهم في ت ين أه رز   ومن ب رز   ر األراضي، تب ر األراضي، تب
الضغوط الممارسة على الموارد األرضية بغية زيادة اإلنتاج الغذائي، فضال  عن التكت ل الحضري، والتآآل بفعل         الضغوط الممارسة على الموارد األرضية بغية زيادة اإلنتاج الغذائي، فضًال عن التكّتل الحضري، والتآآل بفعل         
ات، وسوء                    ات، وسوء                   التعّرض للهواء والمياه، واستغالل الموارد األرضية من خالل اإلفراط في الرعي وقطع أشجار الغاب التعر ض للهواء والمياه، واستغالل الموارد األرضية من خالل اإلفراط في الرعي وقطع أشجار الغاب

 . . إدارة النفايات الصلبةإدارة النفايات الصلبة
 

ة اإلسكوا                  وقد ألحقت الس  وقد ألحقت الس    ة في منطق النظم البيئي ة الضرر ب ة والقصيرة الرؤي ر الحكيم ة غي ة اإلسكوا                  ياسات البيئي ة في منطق النظم البيئي ة الضرر ب ة والقصيرة الرؤي ر الحكيم ة غي   . . ياسات البيئي
االً       اال       وتشكل المستنقعات في جنوب العراق مث ة            صارخا   صارخاً وتشكل المستنقعات في جنوب العراق مث ا إال نسبة سبعة في المائ ّق منه م تتب ك الضرر، فل ى ذل ة            عل ا إال نسبة سبعة في المائ ق  منه م تتب ك الضرر، فل ى ذل  عل

ام  ل الع ي أوائ ا ف ام تقريب ل الع ي أوائ ا ف ة تصريف  ٢٠٠٣٢٠٠٣تقريب ة عن سياس دمار الناجم ن ال ود م اب عق ي أعق ة تصريف   ف ة عن سياس دمار الناجم ن ال ود م اب عق ي أعق تنقعات  ف ك المس اه تل تنقعات مي ك المس اه تل مي
                                                      

أكتوبر وتشرين  أكتوبر وتشرين  //صبغت سحابة سوداء سماء مصر بالسواد، وما زال هذا األمر يحدث، خاصة خالل شهري تشرين األول               صبغت سحابة سوداء سماء مصر بالسواد، وما زال هذا األمر يحدث، خاصة خالل شهري تشرين األول               )  )  51(( 
 .   .   نوفمبر من كل عامنوفمبر من كل عام//الثانيالثاني

 ))52  (  (E. Quah, “Transboundary pollution in Southeast Asia: the indonesian fires”, World Development, vol. 30, No. 3 
(2002), pp. 429-441.                                                                                                                                                                                      
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رات الجسيمة التي                       . . ))٥٣((وتحويل وجهتها وتحويل وجهتها  تنقعات في التغيي ك المس اف تل ة عن جف رات الجسيمة التي                        وقد تمّثلت النتائج البيئية الناجم تنقعات في التغيي ك المس اف تل ة عن جف  وقد تمث لت النتائج البيئية الناجم
ا وراء الحدود السياسية للعراق             ا وراء الحدود السياسية للعراق            طرأت على بيئة الخليج وامتدت إلى م دفقها       ..طرأت على بيئة الخليج وامتدت إلى م تنقعات ت تعيد المس دفقها      وال يمكن أن تس تنقعات ت تعيد المس  وال يمكن أن تس

ل  ع آ د أن ُتجرى مفاوضات م ل إال بع ع آ د أن ت جرى مفاوضات م دان الإال بع دان الالبل االبل امتش ة طئةطئةمتش اه الالزم وفير المي ادة ت ة إع رات بغي ة والف ة  لنهري دجل اه الالزم وفير المي ادة ت ة إع رات بغي ة والف  لنهري دجل
ددهم     ابقين، وع ين الس ين المقيم الي لتمك ا، وبالت اظ عليه تنقعات والحف ددهم    إلصالح المس ابقين، وع ين الس ين المقيم الي لتمك ا، وبالت اظ عليه تنقعات والحف ى  ٤٠٤٠  ٠٠٠٠٠٠إلصالح المس ودة إل ن الع ى  ، م ودة إل ن الع ، م

 البيئية الجسيمة     البيئية الجسيمة    ، حتى اليوم، بيد أن التدهور واإلجهادات      ، حتى اليوم، بيد أن التدهور واإلجهادات      وقد أنجز إصالح بيئي آبير، وإن لم يكن آامال         وقد أنجز إصالح بيئي آبير، وإن لم يكن آامالً        .  .  ديارهمديارهم
 ..تظل  تحديا تظّل تحديًا

 
 فقدان التنوع البيولوجي وقطع أشجار الغابات والتصح ر  -١

 
د          ة لتزاي ل نتيج دان الموائ ى فق ي، إل كل رئيس ية، بش واع األرض وجي لألن وع البيول اقص التن زى تن د        ُيع ة لتزاي ل نتيج دان الموائ ى فق ي، إل كل رئيس ية، بش واع األرض وجي لألن وع البيول اقص التن زى تن ي ع

اتي       اء النب ياع الغط ّوث، وض ة التل ة، وآثاف اريع التنمي اتي      مش اء النب ياع الغط و ث، وض ة التل ة، وآثاف اريع التنمي و إال ن    . . مش ام، ال تنج كل ع و إال ن  وبش ام، ال تنج كل ع ن   وبش ئيلة م بة ض ن   س ئيلة م بة ض  س
ر     ٤٤،،٤٤األراضي في منطقة اإلسكوا، وهي  األراضي في منطقة اإلسكوا، وهي   ر      في المائة، من التعّرض لخطر التصحر الكبي رتبط التحديات   . . ))٥٤(( في المائة، من التعر ض لخطر التصحر الكبي رتبط التحديات    وت  وت

آت          ريع والمنش ّدن الس ل التم بة مقاب األرض الخص حي ب ي ال تض ادية الت غوط االقتص كان والض ية بالس آت         الرئيس ريع والمنش د ن الس ل التم بة مقاب األرض الخص حي ب ي ال تض ادية الت غوط االقتص كان والض ية بالس الرئيس
ل أيضاً  ل فحسب، ب ة للنق ى التحتي ل أيضا  الصناعية والبن ل فحسب، ب ة للنق ى التحتي تهلك الصناعية والبن تهلك  وتس ة المتضائلة وتس وارد الطبيعي دة الم ة المتضائلةقاع وارد الطبيعي دة الم ة   . . قاع اقم الحلق ة وتتف اقم الحلق وتتف

اه    ل المي ة بفع ى التعري كوا، إضافة إل ة اإلس ي منطق ريح ف ل بسبب ال كال التآآ ار مختلف أش ل انتش ة بفع اه   المفرغ ل المي ة بفع ى التعري كوا، إضافة إل ة اإلس ي منطق ريح ف ل بسبب ال كال التآآ ار مختلف أش ل انتش ة بفع المفرغ
نوياً      ة س ة للترب ارة الهائل ن الخس ة ع نويا      والناجم ة س ة للترب ارة الهائل ن الخس ة ع ّردت       والناجم ي ُج تالل الت درات ال ة ومنح اطق الجبلي ي المن ي ج ر دت        ف تالل الت درات ال ة ومنح اطق الجبلي ي المن   ف

ة                      آم   آم  . . ))٥٥((من األشجار  من األشجار   رّدي الترب ة وت اه الجوفي وارد المي تنفاد م ى اس ري إل اليب ال ة                     ا أدى سوء أس رد ي الترب ة وت اه الجوفي وارد المي تنفاد م ى اس ري إل اليب ال ى غرار      . . ا أدى سوء أس ى غرار    وعل وعل
رط           الرعي بشكل مف ا ب رط          البيئة نفسها، ال تكترث بعض المجتمعات المحلية القبلية بالحدود السياسية، فتسمح لقطعانه الرعي بشكل مف ا ب البيئة نفسها، ال تكترث بعض المجتمعات المحلية القبلية بالحدود السياسية، فتسمح لقطعانه

ة الضعي     ..في داخل حدود بلدان منشئها وخارجها    في داخل حدود بلدان منشئها وخارجها     ة الضعي    ويعّرض اإلفراط في الرعي الترب فة للخطر ويساهم في تشكل     فة للخطر ويساهم في تشكل      ويعر ض اإلفراط في الرعي الترب
ى       ذلك إل ة ب ة، مؤدي ي الزراعي آت واألراض ى المنش ف عل ي تزح ة، الت ة المتحرآ ان الرملي ى      الكثب ذلك إل ة ب ة، مؤدي ي الزراعي آت واألراض ى المنش ف عل ي تزح ة، الت ة المتحرآ ان الرملي  الكثب

ة          يج دون اإلقليمي ة الخل ار في منطق د من عواصف الغب ة         حدوث المزي يج دون اإلقليمي ة الخل ار في منطق د من عواصف الغب ة وعواصف        ..حدوث المزي ة المتحرآ ان الرملي ا الكثب ة وعواصف       أم ة المتحرآ ان الرملي ا الكثب  أم
 .   .   بيعتها العابرة للحدودبيعتها العابرة للحدود بط بط، المسل م بيئيا ، المسلَّم بيئيًا""توزتوز"" باسم  باسم الغبار المعروفة محليا الغبار المعروفة محليًا

 
رار           اخ واالحت ر المن ي تغي ة ف ي المنطق اتي ف اء النب دان الغط اهم فق دودي، يس ر الح ور عب ن المنظ رار         وم اخ واالحت ر المن ي تغي ة ف ي المنطق اتي ف اء النب دان الغط اهم فق دودي، يس ر الح ور عب ن المنظ وم

ة           اه الجوفي ات المي ة          العالمي، ويتسبب باضطراب خزان اه الجوفي ات المي ة التي آانت تغطي معظم                . . العالمي، ويتسبب باضطراب خزان ات الطبيعي د تعّرضت الغاب ة التي آانت تغطي معظم                وق ات الطبيعي د تعر ضت الغاب وق
وارد األرضية،         األراضي الشمالية في المنطقة لتاريخ طويل من اال     األراضي الشمالية في المنطقة لتاريخ طويل من اال      ى الم د الطلب عل رط بسبب تزاي وارد األرضية،         ستغالل المف ى الم د الطلب عل رط بسبب تزاي ستغالل المف

ات        رت الغاب ا عوامل دّم ياحة، وآله دين والس ة األرض للزراعة والحرائق وقطع األحجار والتع ات       من خالل تهيئ ا عوامل دم رت الغاب ياحة، وآله دين والس ة األرض للزراعة والحرائق وقطع األحجار والتع من خالل تهيئ
ا في                    . . وموائلهاوموائلها ة لمكافحة التصّحر، بم ة اإلسكوا تضع خطط عمل وطني ا في                  ومن حسن الحظ أن أغلبية بلدان منطق ة لمكافحة التصح ر، بم ة اإلسكوا تضع خطط عمل وطني ومن حسن الحظ أن أغلبية بلدان منطق

 ..عادة زراعة الغابات وتحديث أساليب الزراعة والريعادة زراعة الغابات وتحديث أساليب الزراعة والريذلك برامج إلذلك برامج إل
 

ار التصّحر    ن آث د م ة المراعي والح ة لحماي ات محلي ي الماضي ينشئ تكنولوجي ة ف ان شعب المنطق ار التصح ر  وآ ن آث د م ة المراعي والح ة لحماي ات محلي ي الماضي ينشئ تكنولوجي ة ف ان شعب المنطق وآ
ة                  . . والجفافوالجفاف ة والمعروف وارد الطبيعي ة                وتلك العملية الفريدة الرامية إلى إدارة األراضي والمصممة للحفاظ على الم ة والمعروف وارد الطبيعي وتلك العملية الفريدة الرامية إلى إدارة األراضي والمصممة للحفاظ على الم

ى والح ـنظم الحم ى والحآ ـنظم الحم تخداماً  آ اف، وأتاحت اس م الجف ة للرعي خالل مواس اطق محمي د خصَّصت من ن، ق ة والس تخداما   امي اف، وأتاحت اس م الجف ة للرعي خالل مواس اطق محمي د خص صت من ن، ق ة والس   امي
تدامًا تداما مس وع             مس ة للتن ذلك الحماي وفرة ب نة، م ي الس ات ف ض األوق الل بع يد خ رت الص ة، وحظ وارد الطبيعي وع              للم ة للتن ذلك الحماي وفرة ب نة، م ي الس ات ف ض األوق الل بع يد خ رت الص ة، وحظ وارد الطبيعي  للم
دار     وو  . . ثم أنشئت المناطق والحدائق المحمية في آل أنحاء المنطقة في السنوات الالحقة           ثم أنشئت المناطق والحدائق المحمية في آل أنحاء المنطقة في السنوات الالحقة             . . البيولوجيالبيولوجي دار     آبر حجم ومق آبر حجم ومق

ام         ١٠١٠من  من  ((تلك المناطق والحدائق باطراد خالل العقدين الماضيين        تلك المناطق والحدائق باطراد خالل العقدين الماضيين         ام          مناطق محمية فقط في الع ى    ١٩٧٠١٩٧٠ مناطق محمية فقط في الع ى     إل  في    في   ٥٤٥٤ إل
                                                      

 ))53  (  (UNEP, GEO Year Book: An Overview of Our Changing Environment 2004/5. West Asia, (2005), p. 39.. 

 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠((برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، )  )  54(( 

 ).).٢٠٠٢٢٠٠٢((، ، ٣٣-برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالميةبرنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية)  )  55(( 
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ة تتسم بتناقضات متنوعة من حيث التشريع واإلدارة،                 . . ))٥٦(())٢٠٠٢٢٠٠٢العام  العام   ة تتسم بتناقضات متنوعة من حيث التشريع واإلدارة،                  وبالرغم من أن شبكة المناطق المحمي  وبالرغم من أن شبكة المناطق المحمي
 . . التنوع البيولوجي عبر الحدودالتنوع البيولوجي عبر الحدودإال أنها توفر إمكانية المساهمة في تعزيز حماية إال أنها توفر إمكانية المساهمة في تعزيز حماية 

ة              ى المنطق ة            آذلك، ُأدخلت صناعات جديدة، ومنها السياحة الطبيعية والسياحة البيئية، إل ى المنطق ن، نظراً   . . آذلك، أ دخلت صناعات جديدة، ومنها السياحة الطبيعية والسياحة البيئية، إل ن، نظرا    ولك ى   ولك ى    إل  إل
ل التي                    ة والموائ ل التي                   الحوافز االقتصادية وراء السياحة البيئية، يمكن أن تؤدي هذه األخيرة إلى تردي الموارد الطبيعي ة والموائ الحوافز االقتصادية وراء السياحة البيئية، يمكن أن تؤدي هذه األخيرة إلى تردي الموارد الطبيعي

ان لتنظيم جوالت في الصحراء ألغراض         ..))٥٧(( اإلشراف اإلقليمي الفعلي عليها     اإلشراف اإلقليمي الفعلي عليها    تعو ل عليها في ظل غياب    تعّول عليها في ظل غياب     د آ ان لتنظيم جوالت في الصحراء ألغراض           فق د آ   فق
ك                             دد تل ا ته دان األعضاء في اإلسكوا، آم د من البل ك                            السياحة أو الصيد أثر على البيئة الصحراوية الهشة في العدي دد تل ا ته دان األعضاء في اإلسكوا، آم د من البل السياحة أو الصيد أثر على البيئة الصحراوية الهشة في العدي

ل ت          . . الجوالت بانقراض بعض األنواع المهاجرة    الجوالت بانقراض بعض األنواع المهاجرة     ل ت        وقد تسببت السياحة البيئية باضطراب موئ ور      وقد تسببت السياحة البيئية باضطراب موئ واع الطي ور      عشيش أن واع الطي عشيش أن
دود    ر الح ة عب ظ والحماي ود الحف ى جه ن الضغوط عل د م ا يضع المزي تراحتها، مم ة واس ي المنطق اجرة ف دود   المه ر الح ة عب ظ والحماي ود الحف ى جه ن الضغوط عل د م ا يضع المزي تراحتها، مم ة واس ي المنطق اجرة ف   . . المه

ى                ؤثر عل ابرة للحدود ت ة ع ائج بيئي ة، فأسفرت عن نت ى               آذلك، زحفت السياحة البيئية على الحدائق البحرية اإلقليمي ؤثر عل ابرة للحدود ت ة ع ائج بيئي ة، فأسفرت عن نت آذلك، زحفت السياحة البيئية على الحدائق البحرية اإلقليمي
 .. للخطر للخطر البحرية وأشجار المنغروف النادرة والمعرضة أصال  البحرية وأشجار المنغروف النادرة والمعرضة أصًالاألنواع البحرية والشعاب المرجانية والحشائشاألنواع البحرية والشعاب المرجانية والحشائش

 
ددة                  ١٩٧٣١٩٧٣لعام  لعام  وتنص بنود االتفاقية العالمية     وتنص بنود االتفاقية العالمية       ة المه ات البري ات والحيوان واع النبات ة في أن ددة                للتجارة الدولي ة المه ات البري ات والحيوان واع النبات ة في أن للتجارة الدولي

انون              اف للق الخطر من ددة ب انون             بخطر االنقراض على أن االتجار باألنواع المه اف للق الخطر من ددة ب ة             . . بخطر االنقراض على أن االتجار باألنواع المه دان منطق الرغم من أن معظم بل ة           وب دان منطق الرغم من أن معظم بل وب
راث اا دم االآت أنه شأن ع تمر، ش دود مس ر الح ة عب اة البري ة، إال أن االتجار بالحي ى االتفاقي د صدق عل راث إلسكوا ق دم االآت أنه شأن ع تمر، ش دود مس ر الح ة عب اة البري ة، إال أن االتجار بالحي ى االتفاقي د صدق عل إلسكوا ق

اً               واع المعّرضة للخطر دوري ا               بقوانين الصيد التي تحمي األن واع المعر ضة للخطر دوري ى نقص اإلرادة          ززويمكن أن ت ع    ويمكن أن ُتع      . . بقوانين الصيد التي تحمي األن ك المشاآل إل ى نقص اإلرادة          ى تل ك المشاآل إل ى تل
ة      اة البري د الحي ة لرص زة الالزم ل أو األجه ية أو التموي ة     السياس اة البري د الحي ة لرص زة الالزم ل أو األجه ية أو التموي اً  السياس ة فعلي ي المنطق ا   ف ة فعلي ي المنطق زاءات     . . ف تخدام الج د أن اس زاءات   بي تخدام الج د أن اس بي

واع                            ة في أن ة للتجارة الدولي ة العالمي دان باالضطالع بمسؤولياتها بموجب االتفاقي اع البل واع                           التجارية قد أفلح في إقن ة في أن ة للتجارة الدولي ة العالمي دان باالضطالع بمسؤولياتها بموجب االتفاقي اع البل التجارية قد أفلح في إقن
راض          ددة بخطر االنق ة المه راض         النباتات والحيوانات البري ددة بخطر االنق ة المه ارات                 . . النباتات والحيوانات البري ر المشروع بالصقور في اإلم د أدى االتجار غي ارات               فق ر المشروع بالصقور في اإلم د أدى االتجار غي فق

اذ                المتحدة، مثال    المتحدة، مثالً  العربيةالعربية ة التشريع واإلنف اذ               ، إلى فرض جزاءات تم رفعها ما إن عّززت الحكوم ة التشريع واإلنف ى صعيد    .  .  ))٥٨((، إلى فرض جزاءات تم رفعها ما إن عز زت الحكوم ى صعيد    وعل وعل
انون                           اون الخليجي في الكويت في آ ده مجلس التع ذي عق انون                          أآثر إيجابية، أسفر القرار المّتخذ خالل مؤتمر القمة ال اون الخليجي في الكويت في آ ده مجلس التع ذي عق أآثر إيجابية، أسفر القرار المت خذ خالل مؤتمر القمة ال

دان األعضاء في             والذي يقضي باعتماد قانون فرعي لحماية الحياة          والذي يقضي باعتماد قانون فرعي لحماية الحياة         ١٩٩٧١٩٩٧ديسمبر  ديسمبر  //األولاألول ا في البل ة وتنميته دان األعضاء في            البري ا في البل ة وتنميته البري
اة                           ى الحي ه إل ي، وإعادت االنقراض، وهو الظبي العرب دد ب وع مه ة ن اة                          مجلس التعاون الخليجي عن النجاح في حماي ى الحي ه إل ي، وإعادت االنقراض، وهو الظبي العرب دد ب وع مه ة ن مجلس التعاون الخليجي عن النجاح في حماي

 ..))٥٩((البرية في المحميات والحدائق في أرجاء المنطقةالبرية في المحميات والحدائق في أرجاء المنطقة
 

 تصريف النفايات في المناطق الحدودية  -٢
 

ى درجة أن                     تنتج النفايات والمنتجات الثانو   تنتج النفايات والمنتجات الثانو     ة، إل ة من القمام ات هائل ات التصنيع آمي ى درجة أن                     ية الناجمة عن عملي ة، إل ة من القمام ات هائل ات التصنيع آمي ية الناجمة عن عملي
أمون  ريفها الم أمون تص ريفها الم ذآر   ،،تص ر ي ة لخط ر والبيئ ّرض صحة البش ذي ال يع ذآر    أي ال ر ي ة لخط ر والبيئ ر ض صحة البش ذي ال يع دياً ،، أي ال ي تح ديا   يمس ي تح ائًال يمس ائال  ه يم    . .  ه دم تنظ يم  ولع دم تنظ ولع

اط                 اط                تصريف النفايات الصلبة وإدارتها في منطقة اإلسكوا، يظّل دفن النفايات غيَر منظم، والسيما في المن ة   تصريف النفايات الصلبة وإدارتها في منطقة اإلسكوا، يظل  دفن النفايات غير  منظم، والسيما في المن ة   ق النائي ق النائي
ة دود الدولي رب الح ةق دود الدولي رب الح دان    . . ق ض البل ي بع ة ف حية، خاص ة الص دافن القمام تخدام م ن اس الرغم م دان  وب ض البل ي بع ة ف حية، خاص ة الص دافن القمام تخدام م ن اس الرغم م  وب

راً                   ق أم واء الطل ا في اله را                   األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ما زال دفن النفايات وحرقه ق أم واء الطل ا في اله اً  األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ما زال دفن النفايات وحرقه ا    مألوف ، وخاصة في     ، وخاصة في      مألوف

                                                      
برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة،       برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة،         . .  من المناطق المحمية في المنطقة      من المناطق المحمية في المنطقة     ٣٥٣٥تقع أغلبيتها في شبه الجزيرة العربية، التي تضم         تقع أغلبيتها في شبه الجزيرة العربية، التي تضم         )  )  56(( 
 ).).٢٠٠٢٢٠٠٢((، التقرير الفني، ، التقرير الفني، ٣٣-يئة العالميةيئة العالميةتوقعات البتوقعات الب

 ))57  (  (O.A. Llewellyn, “The WCPA regional action plan and project proposal for North Africa and the Middle East”, 
PARKS: The International Journal for Protected Area Managers, vol. 10, No. 1 (February 2000), pp. 2-10.  See also articles in the 
same journal by P.J. Seddon, F. Abu-Izzedin, S.A. Mohammad, and K. Irani and C. Johnson.                                                                  

 ))58  (  (L. Mastny, and H. French, “Crimes of (a) global nature”, World Watch Magazine, vol. 15, No. 5 (September/October 
2002), pp. 12-22; and the “Summary Record” of the Consultative Meeting on Trade in Falcons for Falconry (Abu Dhabi, 16-19 May 

: which is available at) 2004shtml.falcon/prog/eng/org.cites.www.                                                                     

 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠((برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، )  )  59(( 
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ى تنظيم الحد م                     درة عل ى الق دياتها إل ر بل ة التي تفتق ى تنظيم الحد م                    المناطق الريفي درة عل ى الق دياتها إل ر بل ة التي تفتق ات      المناطق الريفي م للنفاي ر المالئ ات      ن التصريف غي م للنفاي ر المالئ ويتسبب  ويتسبب    . . ن التصريف غي
 فالنفايات الصلبة تصدر غازات وسائل ارتشاح        فالنفايات الصلبة تصدر غازات وسائل ارتشاح         ..ضعف ن ظ م جمع النفايات وتصريفها بمخاطر جسيمة تهدد البيئة        ضعف ُنُظم جمع النفايات وتصريفها بمخاطر جسيمة تهدد البيئة        

ة والفيضانات السريعة، حامالً            ة والفيضانات السريعة، حامال            يتغلغل في األرض، وخاصة في أثناء العواصف الرعدي ادن    يتغلغل في األرض، وخاصة في أثناء العواصف الرعدي ات والمع ه الملوث ادن     مع ات والمع ه الملوث  مع
اه في         وآما نوقش آنفا   وآما نوقش آنفاً    . . تربة والمياه الجوفية  تربة والمياه الجوفية  الثقيلة آلها إلى ال   الثقيلة آلها إلى ال    اقم مشكلة شح المي اه في         ، يزيد تلّوث المياه الجوفية من تف اقم مشكلة شح المي ، يزيد تلو ث المياه الجوفية من تف

 ..منطقة اإلسكوا بتلويث الموارد المائية المشترآةمنطقة اإلسكوا بتلويث الموارد المائية المشترآة
 

ا              ت عدُتعدوعلى الصعيد اإلقليمي،    وعلى الصعيد اإلقليمي،      ات الخطرة، آم ا               األنشطة الصناعية من بين األنشطة المنتجة الرئيسية للنفاي ات الخطرة، آم  األنشطة الصناعية من بين األنشطة المنتجة الرئيسية للنفاي
ة ال    ة ال   تنقصها البني ات          تنقصها البني تخلص من النفاي ة لل ك الالزم يما تل ليمة، والس ة الس ات          تحتي تخلص من النفاي ة لل ك الالزم يما تل ليمة، والس ة الس ات الخطرة        . . تحتي ة النفاي ئن آانت آمي ات الخطرة      ول ة النفاي ئن آانت آمي ول

رة                     المنتجة إقليميا  المنتجة إقليمياً  ات الخطي تج من النفاي نفط ين دان المنتجة لل رد في البل ى أن الف ديرات تشير إل إن التق رة                      محدودة، ف ات الخطي تج من النفاي نفط ين دان المنتجة لل رد في البل ى أن الف ديرات تشير إل إن التق  محدودة، ف
ى                 رتين إل ة بم ات المتحدة األمريكي ى                أآثر مما ينتجه الفرد في الوالي رتين إل ة بم ات المتحدة األمريكي اني مرات   أآثر مما ينتجه الفرد في الوالي اني مرات   ثم ة       . . ))٦٠((ثم ة        وتعزز النزاعات اإلقليمي  وتعزز النزاعات اإلقليمي

  . . الحالية آشف مشكلة إدارة النفايات عبر الحدود، على نحو ما أبرزته المشاآل التي نشبت بين فلسطين وإسرائيل      الحالية آشف مشكلة إدارة النفايات عبر الحدود، على نحو ما أبرزته المشاآل التي نشبت بين فلسطين وإسرائيل      
ا   طينية، مم ي الفلس ي األراض امة، ف ات الس ا النفاي ا فيه ا، بم رف نفاياته رائيل تص ا  فإس طينية، مم ي الفلس ي األراض امة، ف ات الس ا النفاي ا فيه ا، بم رف نفاياته رائيل تص  فإس

ل صحة المقيم   ة فحسب، ب دد البيئ ل صحة المقيم  ال يه ة فحسب، ب دد البيئ ين أيضاً ال يه ين أيضا  ين المحلي ة     . . ين المحلي دة للبيئ م المتح امج األم د برن ياق، أع ك الس ة   وفي ذل دة للبيئ م المتح امج األم د برن ياق، أع ك الس وفي ذل
يما قضية   ية، والس ترآة الرئيس اآل المش دد المش و يح رائيل، وه ي فلسطين وإس ة ف ة البيئ امال عن حال را آ يما قضية  تقري ية، والس ترآة الرئيس اآل المش دد المش و يح رائيل، وه ي فلسطين وإس ة ف ة البيئ امال عن حال را آ تقري

         ..))٦١((تصريف النفايات ومعالجتهاتصريف النفايات ومعالجتها
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تثمارات               يترآ ز التمد ن في  يترّآز التمّدن في    ة اإلسكوا، حيث تزدهر االس دان منطق دينتين في آل من بل تثمارات                مدينة واحدة أو م ة اإلسكوا، حيث تزدهر االس دان منطق دينتين في آل من بل  مدينة واحدة أو م
يم والصحة    دمات التعل ة وخ رص العمال ناعة وف دة والص يم والصحة   الجدي دمات التعل ة وخ رص العمال ناعة وف دة والص اون      . . الجدي س التع ي مجل اء ف دان األعض جل البل اون    وتس س التع ي مجل اء ف دان األعض جل البل وتس

ة من السكان تعيش ف            ٩٧٩٧ ففي الكويت، آانت نسبة       ففي الكويت، آانت نسبة        ..الخليجي نموا  حضريا  أسرع من غيرها     الخليجي نموًا حضريًا أسرع من غيرها      ة من السكان تعيش ف             في المائ ي الحضر   ي الحضر    في المائ
ر                 ١٩٩٥١٩٩٥في العام   في العام    ًا حضريًا بكثي ل اتجاه دان األعضاء األخرى أق ر                 ، ولم تكن البل ا  حضريا  بكثي ل اتجاه دان األعضاء األخرى أق ك المراآز         . . ))٦٢((، ولم تكن البل عت تل د توّس ك المراآز          وق د توس عت تل  وق

ة  احلية والحرجي اطق الس ة والمن ى األراضي الزراعي ة وزحفت عل اء المنطق ي أرج ة الحضرية ف احلية والحرجي اطق الس ة والمن ى األراضي الزراعي ة وزحفت عل اء المنطق ي أرج ة   ..الحضرية ف ي محاول ة  وف ي محاول  وف
ة، أصبح استصالح األراضي وس       احلية في المنطق دن الس ة، أصبح استصالح األراضي وس      لتوسيع الم احلية في المنطق دن الس ى توسيع نطاق     لتوسيع الم ة الشيوع ترمي إل ى توسيع نطاق     يلة بالغ ة الشيوع ترمي إل يلة بالغ

ا   دة وتطويره اد أراض جدي ة إيج احلية بغي وط الس ا  الخط دة وتطويره اد أراض جدي ة إيج احلية بغي وط الس م   ..الخط م  وباس ة وباس ةتنمي كيل   تنمي ادة تش فرت إع ارات، أس اع العق كيل    قط ادة تش فرت إع ارات، أس اع العق  قط
ل      ة والموائ نظم البيئي وث ال طة تل ة، خاصة بواس ا البيئ ت منه ة عان احلية عن حصيلة ثقيل اطق الس ا المن ل     جغرافي ة والموائ نظم البيئي وث ال طة تل ة، خاصة بواس ا البيئ ت منه ة عان احلية عن حصيلة ثقيل اطق الس ا المن جغرافي

اء ومن             آذلك، غالبا    آذلك، غالباً    ..البحرية واألرضية وتدميرها  البحرية واألرضية وتدميرها   ى أنقاض أشغال البن عات االصطناعية عل ك التوّس أ تل اء ومن             ما ُتنش ى أنقاض أشغال البن ك التوس عات االصطناعية عل أ تل  ما ت نش
ا ينبغي الج آم م تع د تكون خطرة إن ل ي ق ا الت ينفاياته ا ينبغ الج آم م تع د تكون خطرة إن ل ي ق ا الت ى .  .  نفاياته ابرة للحدود خاصة عل ة الع ق انعكاسات الطبيع ى وتنطب ابرة للحدود خاصة عل ة الع ق انعكاسات الطبيع وتنطب

ان        فق رب تلك البيئات من األخرى، ومتاخ      فُقرب تلك البيئات من األخرى، ومتاخ        . . البيئات البحرية في البلدان األعضاء في اإلسكوا      البيئات البحرية في البلدان األعضاء في اإلسكوا       ا، ونمط جري ا له ان        مته ا، ونمط جري ا له مته
اق    اريع االستصالح، إللح ق لمش ع النطاق المطل هولة م أ بس أنها أن تتواط ن ش ل م واطئها، عوام رب ش اه ق اق   المي اريع االستصالح، إللح ق لمش ع النطاق المطل هولة م أ بس أنها أن تتواط ن ش ل م واطئها، عوام رب ش اه ق المي

 . . ضرر جسيم بالبيئة وفرض اإلجهادات على البيئات الساحلية في عدد من البلدان المجاورةضرر جسيم بالبيئة وفرض اإلجهادات على البيئات الساحلية في عدد من البلدان المجاورة
 

  تأثير الحروب وغياب االستقرار السياسي -هاء
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فالبيئة ال  فالبيئة ال    . .  المسل ح نوعا  ممي زا  من أشكال التحديات البيئية العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا             المسّلح نوعًا ممّيزًا من أشكال التحديات البيئية العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا            يشك ل النزاع يشّكل النزاع  
فمن جهة، وخالل    فمن جهة، وخالل      . .  ألنها ت ستخدم، ال بل ت ستغل ، آسالح للتدمير        ألنها ُتستخدم، ال بل ُتستغّل، آسالح للتدمير       تعاني بوصفها ضحية عرضية فحسب، بل أيضا       تعاني بوصفها ضحية عرضية فحسب، بل أيضاً      

وترات ب           ة في قلب الت ة، تكمن البيئ وارد الطبيعي ارك من أجل الم وترات ب          المع ة في قلب الت ة، تكمن البيئ وارد الطبيعي ارك من أجل الم اً   المع دان المتجاورة، التي غالب ا    ين البل دان المتجاورة، التي غالب غ  ين البل ا تبل غ   م ا تبل  م
ة ضررًا ال                        ..ذروتها على شكل نزاع مسل ح    ذروتها على شكل نزاع مسّلح     ة الطبيعي النظم البيئي ة ب ال العدائي ك األعم ة ضررا  ال                       ومن جهة أخرى، تلحق تل ة الطبيعي النظم البيئي ة ب ال العدائي ك األعم  ومن جهة أخرى، تلحق تل

ا             ا            يمكن إصالحه بسبب األعمال العسكرية المتعّمدة التي لها انعكاسات على المنطقة برّمته ة        . . يمكن إصالحه بسبب األعمال العسكرية المتعم دة التي لها انعكاسات على المنطقة برم ته ود المبذول ا الجه ة      وأم ود المبذول ا الجه وأم
ة          عالميا عالميًا بعض بغي ة        للترويج لصنع السالم البيئي، وهو يرّآز على السالم بوصفه فرصة لتقريب األمم من بعضها ال بعض بغي للترويج لصنع السالم البيئي، وهو يرآ ز على السالم بوصفه فرصة لتقريب األمم من بعضها ال

ك    ة تل ا لمعالج دم ُنهج ّلحة، فتق ات المس دود والنزاع ابرة للح اآل الع ي المش ك   تخط ة تل ا لمعالج دم ن هج ل حة، فتق ات المس دود والنزاع ابرة للح اآل الع ي المش  تخط
 ..))٦٣((المسائل في منطقة اإلسكوا، غير أنها ما زالت محدودة حتى اآلنالمسائل في منطقة اإلسكوا، غير أنها ما زالت محدودة حتى اآلن

 
وطني           وعانت منطقة اإلسكوا خالل    وعانت منطقة اإلسكوا خالل      ى الصعيدين ال د من الحروب عل ة الماضية من العدي ود األربع وطني           العق ى الصعيدين ال د من الحروب عل ة الماضية من العدي ود األربع العق

وقد أسفر تضافر تأثير الضرر البيئي في    وقد أسفر تضافر تأثير الضرر البيئي في      . . واإلقليمي، وقد اتخذت شكل نزاعات داخلية وحاالت احتالل واجتياح واإلقليمي، وقد اتخذت شكل نزاعات داخلية وحاالت احتالل واجتياح 
دّمرة،       ل الحرب عن انعكاسات م دم رة،      زمن الحرب مع تأثير التلّوث المزمن واإلجهادات البيئية في فترة ما قب ل الحرب عن انعكاسات م  مباشرة   مباشرة  زمن الحرب مع تأثير التلو ث المزمن واإلجهادات البيئية في فترة ما قب

 ..وغير مباشرة، على المنطقةوغير مباشرة، على المنطقة
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ة                        النظم البيئي ذي لحق ب ة                      شهدت المنطقة في السنوات األخيرة مستويات غير مسبوقة من الضرر البيئي ال النظم البيئي ذي لحق ب شهدت المنطقة في السنوات األخيرة مستويات غير مسبوقة من الضرر البيئي ال
روب   ف الح اب مختل ي أعق ية ف ة واألرض روب  البحري ف الح اب مختل ي أعق ية ف ة واألرض رب      . . البحري ة بح بيا مقارن ئيلة نس ات ض ك النزاع ورة تل دو خط رب    وتب ة بح بيا مقارن ئيلة نس ات ض ك النزاع ورة تل دو خط وتب

يج    ١١  ٥٠٠٥٠٠، التي أفضت إلى انسكابات نفطية قامت بتلويث          ، التي أفضت إلى انسكابات نفطية قامت بتلويث          ١٩٩١١٩٩١ام  ام  الكويت في الع  الكويت في الع   ومتر من ساحل الخل يج     آيل ومتر من ساحل الخل   . . ))٦٤(( آيل
ة من         ٢٤٦٢٤٦ مليونا  التي س كبت في الصحراء في أثناء تلك الحرب            مليونًا التي ُسكبت في الصحراء في أثناء تلك الحرب           ٦٠٦٠وشك لت براميل النفط الـ     وشّكلت براميل النفط الـ      ة مكون رة نفطي ة من          بحي ة مكون رة نفطي  بحي

اه البحر                   النفط ومي ال المختلطة ب اه البحر                  حمأة سامة غليظة تتكون هي األخرى من الرم النفط ومي ال المختلطة ب اطق            . . حمأة سامة غليظة تتكون هي األخرى من الرم ل المن ادة تأهي تم إع م ت اطق          ول ل المن ادة تأهي تم إع م ت ول
اً      ا الحق ا      الُمشبعة بالنفط آّله ا الحق ا                               ..الم شبعة بالنفط آل ه ة التي م رات النفطي نفط موجودة في البحي ة من ال ا زالت نسبة خمسة في المائ ا                              فم ة التي م رات النفطي نفط موجودة في البحي ة من ال ا زالت نسبة خمسة في المائ  فم

اني أصالً       جسيما   جسيماً انفكت تلو ث تربة الصحراء وتشكل خطرا      انفكت تلّوث تربة الصحراء وتشكل خطراً      اني أصال        يهدد بتلويث موارد المياه الجوفية التي تع   . .  من الشح   من الشح   يهدد بتلويث موارد المياه الجوفية التي تع
اه   د للمي تنقع واح اه  فمس د للمي تنقع واح ل    فمس و يمث ل، وه ى األق ة، عل ل     الجوفي و يمث ل، وه ى األق ة، عل ن   ٤٠٤٠ الجوفي ة م ي المائ ن    ف ة م ي المائ   ف

ًا ر اآلن ملّوث ت، يعتب ي الكوي ة ف اه العذب ا مخزون المي ر اآلن ملو ث ت، يعتب ي الكوي ة ف اه العذب ى  ،،))٦٥((مخزون المي د عل ة األم أثيرات الطويل ى اآلن الت ّيم حت م تق ا ل ى   بينم د عل ة األم أثيرات الطويل ى اآلن الت ي م حت م تق ا ل  بينم
ة       ة البحري ة      مصائد األسماك والبيئ ة البحري اً        ..))٦٦((مصائد األسماك والبيئ ك الحرب عبئ د وضعت تل ا           وق ك الحرب عبئ د وضعت تل يما في       إضافيا   إضافياً   وق ة، وال س ة البحري ى البيئ يما في       عل ة، وال س ة البحري ى البيئ  عل

ول          الخالخ ة ومرافق التخزين وحق نفط الطرفي ول          ليج العربي، حيث اسُتهدفت، وبشكل متعّمد، مصافي النفط ومحطات ال ة ومرافق التخزين وحق نفط الطرفي ليج العربي، حيث است هدفت، وبشكل متعم د، مصافي النفط ومحطات ال
ى الخطوط الساحلية والشعاب                   . . النفط البحرية وناقالت النفط   النفط البحرية وناقالت النفط    ك عل ة عن ذل ة الناجم ؤّثر االنسكابات النفطي م ت ى الخطوط الساحلية والشعاب                 ول ك عل ة عن ذل ة الناجم ؤث ر االنسكابات النفطي م ت ول

ر    جنوبا   جنوبًا   بالتوجه    بالتوجه   د دت أيضا  ّددت أيضاً المرجانية ومصائد األسماك وسالحف البحر وطيور البحر فحسب، بل ه         المرجانية ومصائد األسماك وسالحف البحر وطيور البحر فحسب، بل ه          ر    نحو عدد آبي نحو عدد آبي
م                              ى داخل أه الي بالتغلغل إل ة، وبالت رة العربي ى طول سواحل شبه الجزي اه عل ة المي م                             من محطات الكهرباء وتحلي ى داخل أه الي بالتغلغل إل ة، وبالت رة العربي ى طول سواحل شبه الجزي اه عل ة المي من محطات الكهرباء وتحلي

   ..))٦٧((مصدر لمياه الشرب في قطر والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجيمصدر لمياه الشرب في قطر والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي
                                                      

 ساخنة بين    ساخنة بين    ما ت نشأ في المناطق عبر الحدودية ذات األهمية البيئية، وتكاثر عددها لتشمل نقاطا               ما تُنشأ في المناطق عبر الحدودية ذات األهمية البيئية، وتكاثر عددها لتشمل نقاطاً             تطو ر مفهوم حدائق السالم، التي غالبا      تطور مفهوم حدائق السالم، التي غالباً     )  )  63((
ــاحرة   ــم المتن ــن األم ــدد م ــاحرة  ع ــم المتن ــن األم ــدد م ــع  م مMarch 4(” gEnvironmental Peacemakin“Clayton, . M 2004(,    ..ع ــى الموق ــاح عل ــع ت ــى الموق ــاح عل  ::ت

html.stss-03s14p/2004/0304/com.csmonitor.www.. 
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ددًا من            وقد اتخذت انعكاسات ال   وقد اتخذت انعكاسات ال     ا ع يج برمته ددا  من            ضرر الناجم عن الحرب على البيئة في الكويت ومنطقة الخل ا ع يج برمته ضرر الناجم عن الحرب على البيئة في الكويت ومنطقة الخل
وث                     وث الجوي والبحري، وتشقق سطح األراضي، والتآآل والتل ا التل وث                    األشكال األخرى، ومنه وث الجوي والبحري، وتشقق سطح األراضي، والتآآل والتل ا التل ا الحرق     . . ))٦٨((األشكال األخرى، ومنه ا الحرق      أم  أم
ة       م المنطق دء، ث ة      المتعّمد لحقول النفط وآباره ومرافقه، فشّكل سحابة من التلّوث غطت البلد في الب م المنطق دء، ث دريجياً  المتعم د لحقول النفط وآباره ومرافقه، فشك ل سحابة من التلو ث غطت البلد في الب ا ت دريجيا   برمته ا ت ، ، برمته

ى سطح البحر             ى سطح البحر            ناشرة طبقة زيتية دقيقة وسامة عل دخان األسود ضوء الشمس،              ). ). ٨٨نظر الشكل     نظر الشكل     اا((ناشرة طبقة زيتية دقيقة وسامة عل ا حجب ال دخان األسود ضوء الشمس،            آم ا حجب ال آم
أثير     .. درجات في الكويت وشمال المملكة العربية السعودية    درجات في الكويت وشمال المملكة العربية السعودية   ١٠١٠فخف ض درجة حرارة الهواء والبحر      فخّفض درجة حرارة الهواء والبحر       ذا، أدى الت أثير    ول ذا، أدى الت  ول

د     د    البيئي للترّسبات الجوية، مثل تساقط جسيمات ال ريح في          البيئي للترس بات الجوية، مثل تساقط جسيمات ال اه ال ة في اتج ك الواقع دان المجاورة وتل ى البل ريح في          خان، عل اه ال ة في اتج ك الواقع دان المجاورة وتل ى البل خان، عل
دان األعضاء في                          ي واإلقليمي، خاصة في البل دان األعضاء في                         المنطقة إلى تفاقم خطر التلوث الحاد للهواء على الصعيدين المحل ي واإلقليمي، خاصة في البل المنطقة إلى تفاقم خطر التلوث الحاد للهواء على الصعيدين المحل

 ..مجلس التعاون الخليجي، وحتى لغاية مسافة بعيدة مثل الصينمجلس التعاون الخليجي، وحتى لغاية مسافة بعيدة مثل الصين
 

ادي            دمار الم ادي          وفي العديد من الحروب، يسفر ال دمار الم دًا، عن ضرر            وفي العديد من الحروب، يسفر ال ا يكون متعم ادة م ة، وهو ع دا ، عن ضرر            للمرافق البيئي ا يكون متعم ادة م ة، وهو ع للمرافق البيئي
ر الحدودي ى الصعيد عب ر الحدوديإضافي عل ى الصعيد عب ق التخزين   . . إضافي عل ات، ومراف اه والنفاي ق محطات معالجة المي ك المراف ق التخزين وتضم تل ات، ومراف اه والنفاي ق محطات معالجة المي ك المراف وتضم تل

اء، ومحطات الرصد، فضالً         اه والكهرب ة المي اء، ومحطات الرصد، فضال         والتوزيع، ونظم تجميع النفايات، ومحطات تحلي اه والكهرب ة المي ة    والتوزيع، ونظم تجميع النفايات، ومحطات تحلي ة التحتي ة     عن البني ة التحتي  عن البني
ة وال ة والاإلداري وارداإلداري ة والم ات البيئي واردبيان ة والم ات البيئي ذ     . . بيان دهورة من ردي األراضي المت اقم ت ة، تف به اإلقليمي يج ش ة الخل ي منطق ذ   وف دهورة من ردي األراضي المت اقم ت ة، تف به اإلقليمي يج ش ة الخل ي منطق  وف

ا        ة العلي اثر الطبق ّببت بتن ي تس وعرة، الت اآن ال الحة لألم ات الص تخدام المرآب ل اس ت بفع تالل الكوي ل اح ا قب ا       م ة العلي اثر الطبق ب بت بتن ي تس وعرة، الت اآن ال الحة لألم ات الص تخدام المرآب ل اس ت بفع تالل الكوي ل اح ا قب  م
اء        إلى زيادة   إلى زيادة  وقد أدى هذا األمر الحقا     وقد أدى هذا األمر الحقاً      . . من الرمل والطبقات الترابية   من الرمل والطبقات الترابية    ريح والم اء        التآآل بفعل ال ريح والم ذلك، تظل الجزر      . .  التآآل بفعل ال ذلك، تظل الجزر      آ آ

دد النظام     ا تته ليم به ا زالت تنتظر التصرف الس ي م ذخائر الت ات ال ة ومخلف ات الحربي ة من النفاي ة المكّون دد النظام    الهائل ا تته ليم به ا زالت تنتظر التصرف الس ي م ذخائر الت ات ال ة ومخلف ات الحربي ة من النفاي ة المكو ن الهائل
ل لالشتعال             البيئي الصحراوي الهش أصال    البيئي الصحراوي الهش أصالً    ة وقاب ل لالشتعال             ، علمًا أن بعض تلك النفايات والذخائر متطاير للغاي ة وقاب وفي آخر    وفي آخر      . . ، علما  أن بعض تلك النفايات والذخائر متطاير للغاي

ة المستخدمة في                             النزاعاتالنزاعات واد الكيميائي ع أن تكون الم راق، يتوّق ة اإلسكوا، أي في حرب الع ّلحة في منطق ة المستخدمة في                              المس واد الكيميائي راق، يتوق ع أن تكون الم ة اإلسكوا، أي في حرب الع ل حة في منطق  المس
     ..))٦٩((الحرب والمناورات العسكرية في الصحراء قد زادت من الضغوط على النظم البيئية الهشة في المنطقةالحرب والمناورات العسكرية في الصحراء قد زادت من الضغوط على النظم البيئية الهشة في المنطقة

 
 ١٩٩١احتراق آبار النفط في أثناء حرب الخليج في العام   -٨الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفر   د ال يت وفر ق د ال يت امل  ق يم ش دًا تقي امل  أب يم ش دا  تقي أب

                                                      
 ))68  (  (H. Khordagui, “Environmental impact of the Gulf War: An integrated preliminary assessment”, Environment 

Management, vol. 17, No. 4 (1993), pp. 557-562.                                                                                                                                       

الستعراض مفصل للمشاكل البيئية الرئيسية الناشئة في سياق النزاع الحالي في العراق، انظر التقرير الذي أعدته وحـدة                  الستعراض مفصل للمشاكل البيئية الرئيسية الناشئة في سياق النزاع الحالي في العراق، انظر التقرير الذي أعدته وحـدة                  )  )  69(( 
متـاح علـى   متـاح علـى     ،،))٢٠٠٣٢٠٠٣أبريـل  أبريـل  //نيساننيسان((“Desk study of the environment in Iraq”التقييم ما بعد النزاع التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، التقييم ما بعد النزاع التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

 ..htm.2high/ch.unep.postconflict://http  ::الموقعالموقع



 -٢٣-

ابرة للحدود          ابرة للحدود         لكافة آثار ضرر الحروب على البيئة الع د يثبت            . . لكافة آثار ضرر الحروب على البيئة الع ود، وق دة عق ار ع ّدد بعض اآلث ا يستغرق تب د يثبت          ولربم ود، وق دة عق ار ع د د بعض اآلث ا يستغرق تب ولربم
زوال     أيضا أيضًا زوال      أن بعضها غير قابل لل ا أن النظام             . .  أن بعضها غير قابل لل فاء الطبيعي، بم بعض الش ل لوحدها ل ة تمتث الرغم من أن البيئ ا أن النظام           وب فاء الطبيعي، بم بعض الش ل لوحدها ل ة تمتث الرغم من أن البيئ وب

دّخل اإلنسان                    صائد األسماك تستعيد تدريجيا    صائد األسماك تستعيد تدريجياً   البيئي البحري وم  البيئي البحري وم   ل الحرب، إال أن ت ا قب ه م ذي آانت علي دخ ل اإلنسان                     الوضع ال ل الحرب، إال أن ت ا قب ه م ذي آانت علي  الوضع ال
ة        ريع العملي ثمن لتس ة ال ورة والباهظ الج المتط اليب الع تخدام أس روري الس ة       ض ريع العملي ثمن لتس ة ال ورة والباهظ الج المتط اليب الع تخدام أس روري الس ة      . . ض ات المائي ت البيئ ئن آان ة    ول ات المائي ت البيئ ئن آان ول

ّوث  تمر تل رّجح أن يس ن الم ا، فم ا م ت نوع د تعاف ة ق و ث والبحري تمر تل رج ح أن يس ن الم ا، فم ا م ت نوع د تعاف ة ق  والبحري
آما أن أنشطة التنظيف المكلفة ضرورية، بيد أن المعرفة والتكنولوجيا واألموال الالزمة            آما أن أنشطة التنظيف المكلفة ضرورية، بيد أن المعرفة والتكنولوجيا واألموال الالزمة                ..التربة لبعض السنوات  التربة لبعض السنوات  

 .  .  غير متوفرة على الصعيد اإلقليميغير متوفرة على الصعيد اإلقليمي
 

 الضرر البيئي غير المباشر  -٢
 

ا                   ر المباشر لهجرة البشر هرب أثير غي ا                 يتفاقم الضرر المباشر الذي لحق بالبيئة من جّراء الحرب بفعل الت ر المباشر لهجرة البشر هرب أثير غي يتفاقم الضرر المباشر الذي لحق بالبيئة من جر اء الحرب بفعل الت
ى نظم                            ..ثارهاثارهامن الحرب وآ  من الحرب وآ   ة وتشتمل عل ادات بيئي اني من إجه دة تع اآن جدي ار أم ى األشخاص اختي ى نظم                        وَيتحّتم عل ة وتشتمل عل ادات بيئي اني من إجه دة تع اآن جدي ار أم ى األشخاص اختي وي تحت م عل

د          وحوحللنزللنزوتضم األسباب اإلضافية    وتضم األسباب اإلضافية      . . بيئية هشة بيئية هشة  ى األم ة عل د           الكوارث الطبيعية، والحوادث الصناعية، وتدهور البيئ ى األم ة عل  الكوارث الطبيعية، والحوادث الصناعية، وتدهور البيئ
اء سوء التخلص من المواد الخطرة  اء سوء التخلص من المواد الخطرة  وفي أعقاب الحرب، تتعر ض البيئة إلجهاد إضافي من جر  وفي أعقاب الحرب، تتعّرض البيئة إلجهاد إضافي من جرّ   . .  والتنمية  والتنمية ،،الطويلالطويل

ا أن     ومن شأن ومن شأٍن  . . والنفايات، واأللغام األرضية، وتلويث الموارد الطبيعية وتآآل التربة    والنفايات، واأللغام األرضية، وتلويث الموارد الطبيعية وتآآل التربة     ك العوامل أو آّله ا أن      أي من تل ك العوامل أو آل ه  أي من تل
 .. إلى بلدهم إلى بلدهمزحينزحينالناالناوأن يحول فعليا دون عودة وأن يحول فعليا دون عودة ) ) ال سيما إنتاج الغذاءال سيما إنتاج الغذاء((يخفض اإلنتاج الزراعي أو يمنعه يخفض اإلنتاج الزراعي أو يمنعه 

 
و             وفي العقود األخيرة  وفي العقود األخيرة    رة النم و             ، تجّلت آثار الحروب المطّولة وغياب االستقرار السياسي في وتي رة النم ي  ، تجل ت آثار الحروب المطو لة وغياب االستقرار السياسي في وتي ي  العمران العمران

ة اإلسكوا       التحوالتالتحوالتالمتقلب وفي   المتقلب وفي    ة اإلسكوا        الديمغرافية العشوائية في منطق ك النزاعات، حدثت حاالت هجرة              . .  الديمغرافية العشوائية في منطق ك النزاعات، حدثت حاالت هجرة            ونتيجة لتل ونتيجة لتل
ام األو    ي المق أوى ف المة والم ن الس ا ع ة، بحث ي المنطق ية ف دن الرئيس اه الم ة باتج ام األو   جماعي ي المق أوى ف المة والم ن الس ا ع ة، بحث ي المنطق ية ف دن الرئيس اه الم ة باتج تقرار جماعي ّم االس ن ث تقرار ل، وم م  االس ن ث ل، وم

اعي االقتصادي والسياسي ياالجتم اعي االقتصادي والسياس تالل    . . االجتم ك عن اخ ة تل ة واإلقليمي رة الداخلي ات الهج فرت اتجاه تالل  وأس ك عن اخ ة تل ة واإلقليمي رة الداخلي ات الهج فرت اتجاه كانيوأس كانيس ، إذ ، إذ س
درة                  . . أصبحت ترآزات السكان مرتبطة بالسالمة والفرص االقتصادية       أصبحت ترآزات السكان مرتبطة بالسالمة والفرص االقتصادية        ى ق ة عل ودًا هائل ذا األمر قي د فرض ه درة                وق ى ق ة عل ودا  هائل ذا األمر قي د فرض ه وق

ي الحرب                . . ))٧٠((بعض البيئات اإلقليمية العابرة للحدود    بعض البيئات اإلقليمية العابرة للحدود     ي الحرب              وفي ظل الذعر الذي تتسبب به الحرب، وفي الحقبة التي تل وفي ظل الذعر الذي تتسبب به الحرب، وفي الحقبة التي تل
ة        طة المرتبط ام باألنش ازحين، والقي اجئ للن ن وصول مف ة ع ق بالبيئ ذي يلح ي ال فر الضرر األول رة، يس ة       مباش طة المرتبط ام باألنش ازحين، والقي اجئ للن ن وصول مف ة ع ق بالبيئ ذي يلح ي ال فر الضرر األول رة، يس مباش

اه                    . . بنزوحهم والالزمة إلعالتهم  بنزوحهم والالزمة إلعالتهم   ل الخشب والمي ة مث وارد الطبيعي ى الم ين عل اه                  وتعّول المجموعة األولى من الالجئ ل الخشب والمي ة مث وارد الطبيعي ى الم ين عل وتعو ل المجموعة األولى من الالجئ
ة ةالعذب ار    . . العذب ا ضفاف األنه ة ضعيفة أصًال، ومنه م بيئ ى نظ رة عل ان آثي ي أحي ين ف ات الالجئ أ مخيم ه، ُتنش ار  وعلي ا ضفاف األنه ة ضعيفة أصال ، ومنه م بيئ ى نظ رة عل ان آثي ي أحي ين ف ات الالجئ أ مخيم ه، ت نش وعلي

ين              . . الحرشيةالحرشيةوالمناطق  والمناطق   ين            وتحول االحتياجات األساسية الالزمة للبقاء والكثافة السكانية الضخمة في مخيمات الالجئ وتحول االحتياجات األساسية الالزمة للبقاء والكثافة السكانية الضخمة في مخيمات الالجئ
ل ا تحي ر، آم ي وقت مبك ات ف ة للنفاي ى التحتي اء البن لدون إنش ا تحي ر، آم ي وقت مبك ات ف ة للنفاي ى التحتي اء البن وع دون إنش ظ التن دود وحف ابرة للح ة الع ة البيئ وع  قضايا حماي ظ التن دود وحف ابرة للح ة الع ة البيئ  قضايا حماي

 ..))٧١((البيولوجي إلى مراآز ذات أهمية ثانويةالبيولوجي إلى مراآز ذات أهمية ثانوية
 

ه    . . ويتمك ن الالجئون والمهاجرون من التنق ل على األقل خالل تلك النزاعات    ويتمّكن الالجئون والمهاجرون من التنّقل على األقل خالل تلك النزاعات      ه  وبالمقابل، وعلى نحو ما يبّين وبالمقابل، وعلى نحو ما يبي ن
كرية     أداة عس ة آ تخدم البيئ طيني، ُتس عب الفلس ى الش داء المتواصل عل كرية    االعت أداة عس ة آ تخدم البيئ طيني، ت س عب الفلس ى الش داء المتواصل عل ة،  االعت وارد الطبيعي ى الم تيالء عل ة،  لالس وارد الطبيعي ى الم تيالء عل لالس

ف ا المجح ري وتوزيعه تخدامها الحص اه، واس يما المي فالس ا المجح ري وتوزيعه تخدامها الحص اه، واس يما المي دان   . . الس ى البل طينيين إل ين الفلس دفق الالجئ ا أن ت دان آم ى البل طينيين إل ين الفلس دفق الالجئ ا أن ت آم
                                                      

يحدد الالجئون البيئيون على أنهم األشخاص الذين أجبروا على ترك مسكنهم التقليدي، على نحو مؤقت أو دائـم، بسـبب                    يحدد الالجئون البيئيون على أنهم األشخاص الذين أجبروا على ترك مسكنهم التقليدي، على نحو مؤقت أو دائـم، بسـبب                    )  )  70(( 
ومع أن  ومع أن    . . ل وجودهم للخطر أو أثر بشكل خطير على جودة حياتهم         ل وجودهم للخطر أو أثر بشكل خطير على جودة حياتهم         ، وقد عر ض هذا االختال    ، وقد عرض هذا االختال    ))طبيعي أو من صنيع البشر    طبيعي أو من صنيع البشر    ((اختالل بيئي حاد    اختالل بيئي حاد    

الالجئين يقومون بخيار طوعي وعقالني، إال أن الالجئين البيئيين ي كرهون على الفرار من أوضاع بيئية ال يمكن الجوع عنها، مما أسـفر                      الالجئين يقومون بخيار طوعي وعقالني، إال أن الالجئين البيئيين يكرهون على الفرار من أوضاع بيئية ال يمكن الجوع عنها، مما أسـفر                      
 D. Keane, “The environmental causes and consequences of migration: A search.   .    ماليين الجئ بيئي في أنحاء العالم ماليين الجئ بيئي في أنحاء العالم١٠١٠عما يقد ر بـ عما يقدر بـ 

for the meaning of ‘eEnvironmental refugees’”, Georgetown International Environmental Law Review, vol. 6, No. 2 (2004),  
pp. 209-223.                                                                                                                                                                                                  

 ..اإلنكليزياإلنكليزي من النص  من النص ٢٢٢٢٢٢المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص )  )  71(( 
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رن                        ذ منتصف الق ررة من ان نتيجة للنزاعات المتك ة السورية ولبن ة العربي رن                       المجاورة، وخاصة األردن والجمهوري ذ منتصف الق ررة من ان نتيجة للنزاعات المتك ة السورية ولبن ة العربي المجاورة، وخاصة األردن والجمهوري
د     يج، ق ي الخل ا حرب ي، وآخره د    الماض يج، ق ي الخل ا حرب ي، وآخره ه   الماض ا مجموع يش م ى أن يع ه   أدى إل ا مجموع يش م ى أن يع امين   ٣٫١٣٫١أدى إل ين الع ئ ب ون الج امين    ملي ين الع ئ ب ون الج   ١٩٥٠١٩٥٠ ملي

ين     ٦٠٠٦٠٠  ٠٠٠٠٠٠ خارج األراضي الفلسطينية، لم يسج ل إال       خارج األراضي الفلسطينية، لم يسجَّل إال      ٢٠٠٣٢٠٠٣وو نهم في مخيمات لالجئ رد م ين      ف نهم في مخيمات لالجئ رد م داد   ..))٧٢(( ف دّل أع داد     وت دل  أع   وت
ي   يفة، ف دان المض ي البل اء ف س البق ون اآلن بح نهم يتمتع د م ى أن العدي ائهم عل دة بق ين وم ي  الالجئ يفة، ف دان المض ي البل اء ف س البق ون اآلن بح نهم يتمتع د م ى أن العدي ائهم عل دة بق ين وم  الالجئ

أزقهم   ظل غياب حل سي    ظل غياب حل سي     أزقهم   اسي لم اداً      . . اسي لم ذا األمر إجه ادا     ويشكل ه ذا األمر إجه اً  إضافيا   إضافياً ويشكل ه ا   ودائم ة   ودائم ى البيئ ة   عل ى البيئ ة      . .  عل ام المتعلق ا أن األرق ة    آم ام المتعلق ا أن األرق آم
 .. تشير إلى أن اليمن هو أحد البلدان الرئيسية التي يلجأ إليها الصوماليون تشير إلى أن اليمن هو أحد البلدان الرئيسية التي يلجأ إليها الصوماليون٢٠٠٣٢٠٠٣بالالجئين في العام بالالجئين في العام 

 
 التحديات العابرة للحدود الناشئة  -واو

 
 االتجار بالنفايات الخطرة  -١

 
اع            زدادزداداا  ل ارتف الم، بفع اء الع ي أنح رة ف نوات األخي ي الس رد ف كل مّط رة بش ات الخط ار بالنفاي اع             االتج ل ارتف الم، بفع اء الع ي أنح رة ف نوات األخي ي الس كل مط رد ف رة بش ات الخط ار بالنفاي   االتج

وانين،                 دّني صرامة الق دامها، وت وانين،                آلفة إدارة النفايات في البلدان المتقدمة خاصة، وبفعل تدّني المعايير البيئية أو انع دن ي صرامة الق دامها، وت آلفة إدارة النفايات في البلدان المتقدمة خاصة، وبفعل تدن ي المعايير البيئية أو انع
اطر ة بالمخ ات المتعلق نقص المعلوم ة ل اب المعارضة العام اطروغي ة بالمخ ات المتعلق نقص المعلوم ة ل اب المعارضة العام ةوغي ة المحتمل بة . . ))٧٣(( المحتمل ك أن نس بة  ذل ك أن نس ن ١٠١٠ ذل ة م ي المائ ن  ف ة م ي المائ  ف

ين          ا ب ين         النفايات الخطرة التي يتراوح وزنه ا ب نويًا هي التي ُتشحن شرعياً          ٥٠٠٥٠٠ و  و ٣٠٠٣٠٠النفايات الخطرة التي يتراوح وزنه الم س ا الع ون طن وينتجه نويا  هي التي ت شحن شرعيا            ملي الم س ا الع ون طن وينتجه    ملي
دي مع حكومات تسعى            ( (١٩٨٩١٩٨٩فقط عبر الحدود الدولية بموجب بنود اتفاقية بازل للعام          فقط عبر الحدود الدولية بموجب بنود اتفاقية بازل للعام           دي مع حكومات تسعى           نفذت بموجب اتفاق تعاق نفذت بموجب اتفاق تعاق

ر مشروع،                 أ  أ   ).).إلى األرباح إلى األرباح  تّم بشكل غي ة، في ات الخطرة المتبّقي رى من النفاي ة الكب ر مشروع،                ما التخلص من النسبة المئوي تم  بشكل غي ة، في ات الخطرة المتبق ي رى من النفاي ة الكب ما التخلص من النسبة المئوي
ًا بحق ًا عالمي دًا بيئي ي أمست تهدي دود، والت ر الح ارة الصامتة عب ا  بحقوُيعرف بالتج ا  عالمي دا  بيئي ي أمست تهدي دود، والت ر الح ارة الصامتة عب تخلص من . . ))٧٤((وي عرف بالتج ا يكون ال تخلص من  وبينم ا يكون ال  وبينم

ات أخر          ا، ُتستعمل نفاي ة له ة البسيطة والمحتم ات أخر         بعض النفايات الخطرة النهاي ا، ت ستعمل نفاي ة له ة البسيطة والمحتم دويرها أو    بعض النفايات الخطرة النهاي ا أو ت دويرها أو    ى السترداد موارده ا أو ت ى السترداد موارده
اقلين                   ى سوء المعلومات التي تعطى للمستخدمين والن رًا أيضًا نظرًا إل دًا خطي اقلين                  استخدامها مجددًا، مما يسّبب تهدي ى سوء المعلومات التي تعطى للمستخدمين والن را  أيضا  نظرا  إل دا  خطي استخدامها مجددا ، مما يسب ب تهدي

اء                   . . وترشد أنشطهم وترشد أنشطهم  ات الخطرة بن ة النفاي ة حرآ ى مراقب ة إل ة الرامي اء                 ورغم االتفاقات المتعددة األطراف واإلقليمي ات الخطرة بن ة النفاي ة حرآ ى مراقب ة إل ة الرامي ورغم االتفاقات المتعددة األطراف واإلقليمي
ادل المعلومات         على عملية اإلشعا  على عملية اإلشعا   ادل المعلومات         ر المسبق بالموافقة، فإن ثمة افتقارًا إلى الشفافية في تب ه ينبغي معالجة       . . ر المسبق بالموافقة، فإن ثمة افتقارا  إلى الشفافية في تب ا أن ه ينبغي معالجة     آم ا أن آم

 . . عدم فعالية آليات الرصد الدولية على وجه السرعةعدم فعالية آليات الرصد الدولية على وجه السرعة
 

ر الحدود                      ر المشروع عب ات غي ر الحدود                    وتتعّرض منطقة اإلسكوا دوريًا، منذ وقت طويل، لمشكلة إغراق النفاي ر المشروع عب ات غي   . . وتتعر ض منطقة اإلسكوا دوريا ، منذ وقت طويل، لمشكلة إغراق النفاي
ى نحو               فالمنطقة تفتقر إلى المر   فالمنطقة تفتقر إلى المر    ى نحو               افق المؤاتية لتخزين النفايات والتخلص منها، والالزمة إلدارة النفايات الخطرة عل افق المؤاتية لتخزين النفايات والتخلص منها، والالزمة إلدارة النفايات الخطرة عل

وارد                         . . مأمونمأمون ا أن الم ة، آم دويرها محدودة للغاي ات أو ت ن النفاي وارد                       آذلك، فإن قدرتها على تقييم المخاطر وتنظيم دف ا أن الم ة، آم دويرها محدودة للغاي ات أو ت ن النفاي آذلك، فإن قدرتها على تقييم المخاطر وتنظيم دف
ة  .  .   آافية آافيةالمتاحة فيها للكشف عن تلك النفايات أو إصالحها أو إمكانية معالجتها غير       المتاحة فيها للكشف عن تلك النفايات أو إصالحها أو إمكانية معالجتها غير        ة  وعلى نحو ما تدّل عليه تجرب وعلى نحو ما تدل  عليه تجرب

ر                        ه بشكل رئيسي المنظمات غي رت عن ذي عّب ام ال ّط إال بفضل الضغط الع ة ق ة الراهن م ُينظر في الحال ر                       لبنان، ل ه بشكل رئيسي المنظمات غي ذي عب رت عن ام ال ة قط  إال بفضل الضغط الع ة الراهن م ي نظر في الحال لبنان، ل
ة فقط عن                    ..الحكومية ووسائط اإلعالم  الحكومية ووسائط اإلعالم   ة فقط عن                   إال أنه، ولغاية اليوم، ال يمكن وصف الوقائع المعروفة آصورة ولو جزئي  إال أنه، ولغاية اليوم، ال يمكن وصف الوقائع المعروفة آصورة ولو جزئي

داً         ..))٧٥((ونة وطبيعتها وأماآنها  ونة وطبيعتها وأماآنها  آميات النفايات المدف  آميات النفايات المدف   ات الخطرة تهدي دا            ويشكل تصريف النفاي ات الخطرة تهدي ة       ويشكل تصريف النفاي ة وللبيئ ة      للصحة العام ة وللبيئ  للصحة العام

                                                      
:    :    ، متــاح علــى الموقــع، متــاح علــى الموقــع وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــىإلغاثــةإلغاثــةوكالــة األمــم المتحــدة وكالــة األمــم المتحــدة   ) ) 72(( 

html.profiles-camp/refugees /unrwa/org.un.www://http.                                                                                                                              

 ))73  (  (Z. Lipman, “A Dirty dilemma: Hazardous waste trade”, Harvard International Review, vol. 23, No. 4 (2002), p. 68.. 

 ))74  (  (L. Mastny, and H. French, “Crimes of (a) global nature”, World Watch Magazine, vol. 15, No. 5 (September/October 
2002), p. 18.                                                                                                                                                                 

 ))75  (  (M. Jurdi, “Transboundary movements of hazardous waste into Lebanon: Part 1 – The silent trade”, Journal of 
Environmental Health, vol. 64, No. 6 (January/February 2002), pp. 9-14.  .  . قال إن أكثر منالنفايـات   النفايـات   طن من طن من٢٢  ٠٠٠٠٠٠وفقا للجردي، ي قال إن أكثر من وفقا للجردي، ي 

 . . ، قد أ غرقت على نحو غير مشروع في مواقع داخلية وساحلية في لبنان، قد ُأغرقت على نحو غير مشروع في مواقع داخلية وساحلية في لبنان حاوية تقريبا  حاوية تقريبا٢٠٢٠ً برميل و برميل و١٦١٦  ٠٠٠٠٠٠الخطرة ، المحتواة في الخطرة ، المحتواة في 



 -٢٥-

ات             ة والنبات ة الساحلية، والترب ات            بفعل تلويث المياه الجوفية، والنظم البيئي ة والنبات ة الساحلية، والترب ى ضرورة              . . بفعل تلويث المياه الجوفية، والنظم البيئي د عل ان التأآي ي عن البي ى ضرورة            وغن د عل ان التأآي ي عن البي وغن
ابرة للحدود التي                 المي للتصدي للتحديات الع اون اإلقليمي والع ابرة للحدود التي                تكثيف التع المي للتصدي للتحديات الع اون اإلقليمي والع ات الخطرة        تكثيف التع ل النفاي ات الخطرة         يشكلها نق ل النفاي ذا    . .  يشكلها نق ذا  وله وله

  . .  حظرا  آامال  على استيراد النفايات الخطرة        حظرًا آامًال على استيراد النفايات الخطرة       ١٩٨٨١٩٨٨أغسطس  أغسطس  // المؤر خ آب   المؤّرخ آب  ٨٨٨٨//٦٤٦٤الغرض، أعلن القانون اللبناني     الغرض، أعلن القانون اللبناني     
ام          . . بيد أن القانون صامت إزاء مسألة التنفيذ     بيد أن القانون صامت إزاء مسألة التنفيذ      روت للع ام        وفي وقت الحق، نجم عن إعالن بي روت للع العمل  العمل  "" بشأن   بشأن  ١٩٩٥١٩٩٥وفي وقت الحق، نجم عن إعالن بي

ود      . . د مؤتمر شد د على أهمية التعاون اإلقليمي من أجل تلك القضية د مؤتمر شّدد على أهمية التعاون اإلقليمي من أجل تلك القضية عن عق عن عق " " من أجل بيئة صحية   من أجل بيئة صحية    ك الجه ود    وتظل تل ك الجه وتظل تل
ليم               ا بشكل س تخلص منه ليم              غير فّعالة ما لم تتوّفر الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية الالزمة إلدارتها وال ا بشكل س تخلص منه وفي  وفي    . . غير فع الة ما لم تتوف ر الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية الالزمة إلدارتها وال

ة بالضرورة      ة ذات الصلة ملزم ات التعاقدي ة بالضرورة     الوقت الحاضر، ليست االتفاق ة ذات الصلة ملزم ات التعاقدي نقص ت   ..الوقت الحاضر، ليست االتفاق نقص ت  ف أثير البيئي ونظم    ف أثير البيئي ونظم   قييمات الت قييمات الت
ات                تخّلص من النفاي ار سوء إدارة ال ات               الرصد واستراتيجيات العالج يقّيد إلى حد بعيد القيام بتحليل طويل األجل آلث تخل ص من النفاي ار سوء إدارة ال الرصد واستراتيجيات العالج يقي د إلى حد بعيد القيام بتحليل طويل األجل آلث

 ..الخطرة على البيئة اإلقليمية والصحة العامةالخطرة على البيئة اإلقليمية والصحة العامة
 

 الملو ثات العضوية الثابتة  -٢
 

التلوث الجوي            التلوث الجوي          إضافة إلى الصورة السابقة المتعلقة ب ات العضوية              إضافة إلى الصورة السابقة المتعلقة ب دأ قضية الملوث ة اإلسكوا، تب ات العضوية              في منطق دأ قضية الملوث ة اإلسكوا، تب في منطق
دات               ..الثابتة بالظهور آتهديد بيئي عابر للحدود     الثابتة بالظهور آتهديد بيئي عابر للحدود      ات، تشمل مبي دات              والملوثات العضوية الثابتة هي مجموعة من الملّوث ات، تشمل مبي  والملوثات العضوية الثابتة هي مجموعة من الملو ث

اتآلآلاا اتف ًا   ف ا وقت تغرق تحلله ة ويس ي البيئ ى ف ي تبق ة العرضية، الت ة الصناعية والمنتجات الثانوي واد الكيميائي ا     والم ا وقت تغرق تحلله ة ويس ي البيئ ى ف ي تبق ة العرضية، الت ة الصناعية والمنتجات الثانوي واد الكيميائي  والم
ة،                        . . ال ًالطويطوي ام الحّي راآم في نسيج األجس ام الحي ة،                      ونظرًا إلى أن تلك الملّوثات قادرة على التنّقل وقطع مسافات شاسعة والت راآم في نسيج األجس ونظرا  إلى أن تلك الملو ثات قادرة على التنق ل وقطع مسافات شاسعة والت

ود       . . فإنها تفرض تهديدا  للصحة البشرية والبيئة عبر الحدود، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي           فإنها تفرض تهديدًا للصحة البشرية والبيئة عبر الحدود، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي            ط الجه ود     ويمكن رب ط الجه ويمكن رب
اج         أو إزالة انبعاث الملوثات العضوية    أو إزالة انبعاث الملوثات العضوية    //الرامية إلى خفض و   الرامية إلى خفض و    اليب اإلنت اج          الثابتة في البيئة بالجهود الرامية إلى دعم أس اليب اإلنت  الثابتة في البيئة بالجهود الرامية إلى دعم أس

ات                 . . األنظفاألنظف ات               وتقّدم استراتيجيات اإلنتاج النظيفة نهجًا متكامًال ووقائيًا للصناعات التي تهدف إلى النهوض بالعملي وتقد م استراتيجيات اإلنتاج النظيفة نهجا  متكامال  ووقائيا  للصناعات التي تهدف إلى النهوض بالعملي
ا                         ة، من خالل تحسين آفاءته ى البيئ لبية عل أثيرات الس ا                        الصناعية التي تستهدف خفض الت ة، من خالل تحسين آفاءته ى البيئ لبية عل أثيرات الس وارد  في استخدام ا    في استخدام ا    ((الصناعية التي تستهدف خفض الت وارد  لم لم

ة                . . أو باستخدام أساليب اإلنتاج األقل تلويثا      أو باستخدام أساليب اإلنتاج األقل تلويثاً     ) ) والطاقةوالطاقة ة ومالي ديالت تكنولوجي اج األنظف تع تلزم اإلنت ة              وغالبًا ما يس ة ومالي ديالت تكنولوجي اج األنظف تع تلزم اإلنت وغالبا  ما يس
ة ات العضوية الثابت ة من الملوث ًا بالبيئ ر رفق دائل أآث ى ب تمل عل ى السواء، يمكن أن تش ةعل ات العضوية الثابت ة من الملوث ا  بالبيئ ر رفق دائل أآث ى ب تمل عل ى السواء، يمكن أن تش ك   . . عل اذ تل دأ اتخ د ب ك وق اذ تل دأ اتخ د ب وق

 ..المبادرات للتو في منطقة اإلسكواالمبادرات للتو في منطقة اإلسكوا
 

 الكائنات المحو رة وراثيا  -٣
 

اً   ّورة وراثي ات والمنتجات المح تخدام التكنولوجي ق باس ا يتعل دم فيم اش محت دور اآلن نق ا  ي ات والمنتجات المحو رة وراثي تخدام التكنولوجي ق باس ا يتعل دم فيم اش محت دور اآلن نق ي ي ا ف ي  ومعالجته ا ف  ومعالجته
كوا  ة اإلس ا منطق ا فيه الم، بم اء الع كوا أرج ة اإلس ا منطق ا فيه الم، بم اء الع ة  . . ))٧٦((أرج أن مجموع اق بش ى اتف ل إل ذا التوّص ا ه ى يومن تّم حت م ي ة   ول أن مجموع اق بش ى اتف ذا التوص ل إل ا ه ى يومن تم  حت م ي   ول
ّورة             ..دام الكائنات المحو رة وراثيا   دام الكائنات المحّورة وراثيا   الفرص والمخاطر البيئية المرتبطة باستخ    الفرص والمخاطر البيئية المرتبطة باستخ     ات المح افع، فالكائن ات المحو رة            أما من حيث المن افع، فالكائن  أما من حيث المن

ة ا      ة ا     وراثياُ صّممت لزيادة إنتاجي ات لنبالنباوراثيا  صم مت لزيادة إنتاجي ات ت ة لخفض انسياب                       ت يلة محتمل ذلك وس وفر ب ا ت ا أنه ات، آم اوم اآلف ة لخفض انسياب                       ، وهي تق يلة محتمل ذلك وس وفر ب ا ت ا أنه ات، آم اوم اآلف ، وهي تق
زا     دى الم ة ل ة الزراعي ين اإلنتاجي ة، وأداة لتحس اه الجوفي ي المي طح وف ى الس ات عل دات اآلف زا    مبي دى الم ة ل ة الزراعي ين اإلنتاجي ة، وأداة لتحس اه الجوفي ي المي طح وف ى الس ات عل دات اآلف عي مبي عي رعين الواس رعين الواس

ة،                   . . النطاق والمنخفضي الدخل  النطاق والمنخفضي الدخل   دهور الترب ة عن ت ة،                 ويمكن لهذا، بدوره، أن يخفض من اآلثار البيئية السلبية الناجم دهور الترب ة عن ت ويمكن لهذا، بدوره، أن يخفض من اآلثار البيئية السلبية الناجم
ه      . . وت حو ل الغابات إلى أراض زراعية، ورعي الماشية المفرط، والضرر الذي يلحق بمستجمعات المياه            وَتحّول الغابات إلى أراض زراعية، ورعي الماشية المفرط، والضرر الذي يلحق بمستجمعات المياه             رى أن ه    وُي وي رى أن

                                                      
 ))76  (  (ESCWA, “Towards a policy framework for genetically modified organisms (GMOs) in the ESCWA region: 

assessing the case of Lebanon” (2005).  .  .ًعلى اتفاقية التنوع البيولوجي، فقد  على اتفاقية التنوع البيولوجي، فقد بالرغم من أن البلدان األعضاء في اإلسكوا وق عت كلها تقريبا بالرغم من أن البلدان األعضاء في اإلسكوا وقّعت كلها تقريبا 
الجمهوريـة  الجمهوريـة  ((، وانضم إليه بلـدان آخـران        ، وانضم إليه بلـدان آخـران        ))األردن ومصر األردن ومصر ((وق ع أقل من نصفها بقليل على بروتوكول قرطاجنة، وصادق عليه بلدان فقط             وقّع أقل من نصفها بقليل على بروتوكول قرطاجنة، وصادق عليه بلدان فقط             

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والعـراق      اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والعـراق      ((دان التسعة المتبقية الموق عة على اتفاقية التنوع البيولوجي،         دان التسعة المتبقية الموقّعة على اتفاقية التنوع البيولوجي،         ، أما البل  ، أما البل  ))العربية السورية وعمان  العربية السورية وعمان  
 ..، فلم توق ع على بروتوكول قرطاجنة، فلم توقّع على بروتوكول قرطاجنة))وقطر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمنوقطر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن
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وع                    نتيجة لما سبق، يقل عدد الموائل الطبيعية        نتيجة لما سبق، يقل عدد الموائل الطبيعية         ى تن اظ عل ة المطاف، الحف ن، في نهاي ه يمك دمار، وأن وع                    المعرضة لل ى تن اظ عل ة المطاف، الحف ن، في نهاي ه يمك دمار، وأن المعرضة لل
   ..))٧٧((بيولوجي أآبر في المناطق التي آان من الممكن بخالف ذلك أن يؤثر عليها اإلنتاج الزراعيبيولوجي أآبر في المناطق التي آان من الممكن بخالف ذلك أن يؤثر عليها اإلنتاج الزراعي

 
ى                  ا ورصدها إل ى                وبالمقابل، يفضي عدم مالءمة توصيف البذور المحّورة وراثيًا وسوء معالجتها وزراعته ا ورصدها إل وبالمقابل، يفضي عدم مالءمة توصيف البذور المحو رة وراثيا  وسوء معالجتها وزراعته

ة     مخاطر جسيمة على  مخاطر جسيمة على   ة      التنوع البيولوجي والسالمة البيولوجي ى                  . .  التنوع البيولوجي والسالمة البيولوجي و عل ى النم دة إل ا عدي ّورة وراثي ذور مح ل ب ى                وتمي و عل ى النم دة إل ا عدي ذور محو رة وراثي ل ب وتمي
د ال تكون              زارع المجاورة التي ق ول والم د ال تكون             حساب غيرها في المناطق الذي ُتزرع فيها، وقد تتوالد بسهولة في الحق زارع المجاورة التي ق ول والم حساب غيرها في المناطق الذي ت زرع فيها، وقد تتوالد بسهولة في الحق

اً        ّورة وراثي ا        صالحة إلنتاج المحاصيل المح ى والدة سال            . . صالحة إلنتاج المحاصيل المحو رة وراثي ذا األمر إل ؤدي ه ى والدة سال          وي ذا األمر إل ؤدي ه د يسفر عن           وي دة، وق ة جدي د يسفر عن           الت نباتي دة، وق ة جدي الت نباتي
ة         واع المحلي وراثي لألن وع ال ة        فقدان التن واع المحلي وراثي لألن وع ال ين                      . . فقدان التن ز ب ار وصعوبة التميي د المشكلة من جراء صعوبة اختب زداد تعقي ين                    وي ز ب ار وصعوبة التميي د المشكلة من جراء صعوبة اختب زداد تعقي وي

ة            ة           المحاصيل التي ُتزرع ببذور محورة وراثيًا وتلك المزروعة من مصادر طبيعي ب إدارة الزراعات          ..المحاصيل التي ت زرع ببذور محورة وراثيا  وتلك المزروعة من مصادر طبيعي ذا، تتطّل ذا، تتطل ب إدارة الزراعات         ول  ول
ات                      المحورة وراثيا  تطبيقا  صا    المحورة وراثيًا تطبيقًا صا     واع النبات دمير أن زرع من أجل الحؤول دون ت نظم التوصيف والتخطيط وال ات                      رمًا ل واع النبات دمير أن زرع من أجل الحؤول دون ت نظم التوصيف والتخطيط وال رما  ل

دى صغار المنتجين           . . المحلية وموائلها المحلية وموائلها  ة ول دان النامي دى صغار المنتجين         بيد أن القدرة على إدارة تلك العملية بفعالية محدودة في البل ة ول دان النامي   . . بيد أن القدرة على إدارة تلك العملية بفعالية محدودة في البل
يد منهم ليسوا على علم باألوجه      يد منهم ليسوا على علم باألوجه       عن المزارعين في لبنان إلى أن العد        عن المزارعين في لبنان إلى أن العد       وبالفعل، توص ل مسح أجرته اإلسكوا مؤخرا      وبالفعل، توّصل مسح أجرته اإلسكوا مؤخراً     

ان ُيتجر      البيئية المختلفة التي تتصف بها زراعة المحاصيل المحورة وراثيا    البيئية المختلفة التي تتصف بها زراعة المحاصيل المحورة وراثياً    ا إذا آ دين مم وا متأآ ان ي تجر      ، بل أنهم لم يكون ا إذا آ دين مم وا متأآ ، بل أنهم لم يكون
   ..))٧٨(( على الصعيد المحلي أم ال على الصعيد المحلي أم البأصناف البذور المحورة وراثيا بأصناف البذور المحورة وراثيًا

 
داً        التأثير البيئي العابر للحدود للكائنات المحورة وراثيا       التأثير البيئي العابر للحدود للكائنات المحورة وراثياً      ويكمن  ويكمن    ا تشّكل تهدي دا          في أنه ا تشك ل تهدي وجي في        في أنه وع البيول وجي في        للتن وع البيول  للتن
ة         . . المنطقةالمنطقة ة       وبالرغم من أن الدالئل العلمي زال   وبالرغم من أن الدالئل العلمي ا ت زال   م ا ت اً            م ّورة وراثي ات المح ر حاسمة، إال أن الكائن ا              غي ات المحو رة وراثي ر حاسمة، إال أن الكائن  المستخدمة من      المستخدمة من      غي

د تتسّبب أيضاً         ز ق ب ب أيضا         أجل الغذاء أو العلف أو التجهي د تتس ز ق ى صحة البشر    أجل الغذاء أو العلف أو التجهي ى صحة البشر     بمخاطر عل ه، ينبغي أن تخضع تجارة       . .  بمخاطر عل ه، ينبغي أن تخضع تجارة     وعلي وعلي
دخالت ا دخالت االم زوم  الم دم ل زوم أو ع ي ل ّت ف ة تب ة لسياس ي المنطق ة والعلف ف ة الزراعي ة واألغذي زوم  لزراعي دم ل زوم أو ع ي ل ت  ف ة تب ة لسياس ي المنطق ة والعلف ف ة الزراعي ة واألغذي اتلزراعي ر بيان اتذآ ر بيان   ذآ

ًا ّورة وراثي دخالت المح ن الم تخرجة م ا المنتجات المس دخالت المحو رة وراثي ن الم تخرجة م هالمنتجات المس ي لزوم ت ف ك، إن بّت ة ذل ّدد آيفي ه، وأن تح ي لزوم ك، إن بت ت ف ة ذل د د آيفي ي الوقت   ..، وأن تح ي الوقت  وف  وف
راهن، راهن،ال اك سوى ال يس هن اك سوى ل يس هن ة العر  ل ا المملك كوا، ومنه ة اإلس ي منطق دان ف ة العر  بعض البل ا المملك كوا، ومنه ة اإلس ي منطق دان ف ي تقتضي  بعض البل عودية، الت ة الس ي تقتضي بي عودية، الت ة الس بي
ى توافق             المنتجات المستخرجة من المدخالت المحو رة وراثيا        المنتجات المستخرجة من المدخالت المحّورة وراثياً      ذآر بيانات ذآر بيانات ضرورة  ضرورة   ى اآلن إل ى توافق            ، ولم يتم التوصل حت ى اآلن إل ، ولم يتم التوصل حت

ز     عالمي لآلراء بشأن خطط     عالمي لآلراء بشأن خطط      ات أو التجهي ز     ذآر البيان ات أو التجهي اً               ذآر البيان ّورة وراثي ات المح ق باستخدام الكائن ا يتعل ا                 أو المسؤولية فيم ات المحو رة وراثي ق باستخدام الكائن ا يتعل    أو المسؤولية فيم
 . .  األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتفاقيةالتفاقيةابع ابع بموجب بروتوآول قرطاجنة التبموجب بروتوآول قرطاجنة الت

 
ات                 وقد اختارت بلدان نامية عدة، إدراآا      وقد اختارت بلدان نامية عدة، إدراآاً       ك التكنولوجي ى إدارة تل درة المؤسسية عل ى الق ات                  منها أنها تفتقر إل ك التكنولوجي ى إدارة تل درة المؤسسية عل ى الق  منها أنها تفتقر إل

اً         ورة وراثي ذور المح ال الب دم إدخ أمون، ع كل م ة بش دة والقوي ة الجدي ا         الزراعي ورة وراثي ذور المح ال الب دم إدخ أمون، ع كل م ة بش دة والقوي ة الجدي ا  الزراعي ي نظمه ا   ف ي نظمه   ف
اً                   الزراعية برمتها، مخ  الزراعية برمتها، مخ   ّورة وراثي ات المح ار الكائن ا                    افة أن يسفر التقصير في تنظيم تعّقب آث ات المحو رة وراثي ار الكائن ا     افة أن يسفر التقصير في تنظيم تعق ب آث ا      وتوصيفها وتعريفه  وتوصيفها وتعريفه

ة         ة المحلي ة        ورصدها عن تهديدات خطيرة تحدق بالبيئ ة المحلي رارات مدروسة بشأن                 ..))٧٩((ورصدها عن تهديدات خطيرة تحدق بالبيئ اذ ق ى اتخ درة عل إن الق ذلك، ف رارات مدروسة بشأن                   آ اذ ق ى اتخ درة عل إن الق ذلك، ف   آ
اب     . . ية المحتملة في المنطقة   ية المحتملة في المنطقة   هذه الكائنات يعوقها االفتقار إلى المعلومات المتعلقة بتأثيراتها البيئية والصح         هذه الكائنات يعوقها االفتقار إلى المعلومات المتعلقة بتأثيراتها البيئية والصح          اب   وفي غي وفي غي

ة   دود، وإمكاني ر الح دة عب ر المتعّم ا غي تمر خطر حرآته ات، يس ذه الكائن تخدام ه ة  موقف إقليمي واضح إزاء اس دود، وإمكاني ر الح ر المتعم دة عب ا غي تمر خطر حرآته ات، يس ذه الكائن تخدام ه موقف إقليمي واضح إزاء اس
 ..تغلغلها في البيئة العابرة للحدود لمنطقة اإلسكواتغلغلها في البيئة العابرة للحدود لمنطقة اإلسكوا

 
 تقييم األثر البيئي العابر للحدود  -٤

                                                      
 ))77  (  (R. Paarlberg, “Genetically modified crops in developing countries: promise or peril?”, Environment, vol. 42, No. 1 

(January/February 2000), pp. 19-27.                                                                                                                                                             

 ))78  (  (ESCWA, “Towards a policy framework for genetically modified organisms (GMOs) in the ESCWA region: 
assessing the case of Lebanon” (2005).                                                                                                                                                        

 ))79  (  (R. Paarlberg, “Genetically modified crops in developing countries: promise or peril?”, Environment, vol. 42, No. 1 
(January/February 2000), pp. 19-27.                                                                                                                                                             
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ة اإلسكوا             يستحوذ استخدام تقييم األثر البيئي على     يستحوذ استخدام تقييم األثر البيئي على       ة اإلسكوا              المزيد من االنتباه إقليميًا، وتعتمد بلدان عديدة في منطق  المزيد من االنتباه إقليميا ، وتعتمد بلدان عديدة في منطق

ر البيئي            يم األث ر البيئي           سياسات وإجراءات وطنية من أجل تقي يم األث ى الصعيدين                    ..سياسات وإجراءات وطنية من أجل تقي اوت عل ع، أوجه تف ه توجد، في الواق ى الصعيدين                   إال أن اوت عل ع، أوجه تف ه توجد، في الواق  إال أن
يم األ             ايير تقي ه، ومع د نطاق اليب تحدي ه وأس يم ومدى تطبيق ك التقي يم األ            الوطني واإلقليمي من حيث أهداف ذل ايير تقي ه، ومع د نطاق اليب تحدي ه وأس يم ومدى تطبيق ك التقي ة   الوطني واإلقليمي من حيث أهداف ذل ر ودق ة   ث ر ودق ث

اذ          روع، واإلنف د المش ا بع ة م ي مرحل د ف درات الرص ع وق الحية التوّق يم وص اذ         التقي روع، واإلنف د المش ا بع ة م ي مرحل د ف درات الرص الحية التوق ع وق يم وص ذلك، . . ))٨٠((التقي ذلك،  آ   آ
ونظرا  إلى احتمال أن تسفر المشاريع واألنشطة المضطلع بها في بلد معين عن آثار بيئية سلبية عابرة للحدود في                 ونظرًا إلى احتمال أن تسفر المشاريع واألنشطة المضطلع بها في بلد معين عن آثار بيئية سلبية عابرة للحدود في                 

ى معالجة     بلد آخر، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد تقييم األثر البيئي ال          بلد آخر، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد تقييم األثر البيئي ال           ى معالجة     عابر للحدود بوصفه سياسة إقليمية ترمي إل عابر للحدود بوصفه سياسة إقليمية ترمي إل
دود ابرة للح ا الع ع آثاره ة ومن دودالشواغل البيئي ابرة للح ا الع ع آثاره ة ومن رًا  . . الشواغل البيئي ة ونظرا ونظ ي منطق دود ف ابرة للح ة الع ديات البيئي ى خطورة التح ة  إل ي منطق دود ف ابرة للح ة الع ديات البيئي ى خطورة التح  إل

ة             زداد الحاج دود، ت ابرة للح ة ع ار بيئي ى أث ؤدي إل ل أن ت ي ُيحتم رى الت اريع الكب ّوع المش كوا وتن ة            اإلس زداد الحاج دود، ت ابرة للح ة ع ار بيئي ى أث ؤدي إل ل أن ت ي ي حتم رى الت اريع الكب و ع المش كوا وتن  اإلس
   ..))٨١((لتأثير العابر للحدود باتخاذ نهج مشترك ومنس ق إزاء تقييم األثر البيئي العابر للحدودلتأثير العابر للحدود باتخاذ نهج مشترك ومنّسق إزاء تقييم األثر البيئي العابر للحدودإلى تقييم اإلى تقييم ا

 

                                                      
 ))80  (  (ESCWA, “Development of guidelines for harmonized environmental impact assessment suitable for the ESCWA 

region” (2001), p. 1.                                                                                                                                                                                      

 ..اإلنكليزياإلنكليزي من النص  من النص ٢٠٢٠المرجع نفسه، الصفحة المرجع نفسه، الصفحة )  )  81(( 
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 استعراض : تحديات اإلدارة عبر الحدود  -ثالثا 
 لالتفاقات العالمية واإلقليمية

 
ى وقت ق                       ة حت اه العذب ة بالمي ات المعني ى االتفاق ر الحدود مقتصرًا عل ى وقت ق                     ظل تناول التعاون البيئي عب ة حت اه العذب ة بالمي ات المعني ى االتفاق ر الحدود مقتصرا  عل . . ريب ريب ظل تناول التعاون البيئي عب

واد      ل، والم واء، والنق ودة اله ل ج ائل مث دود مس ابرة للح ة الع ات البيئي اق االتفاق مل نط راهن، يش ت ال ي الوق واد     وف ل، والم واء، والنق ودة اله ل ج ائل مث دود مس ابرة للح ة الع ات البيئي اق االتفاق مل نط راهن، يش ت ال ي الوق وف
ة اطق المحمّي رة والمن اطق المحمي ةالخط رة والمن ي   . . الخط رة، الت ود األخي ي العق ة ف ة الحق ي مرحل ة ف ات البيئي ار االتفاق ر انتش ي ويظه رة، الت ود األخي ي العق ة ف ة الحق ي مرحل ة ف ات البيئي ار االتفاق ر انتش  ويظه

ة خاصة، ا       أوضاع  أوضاع  يرآز آل منها على     يرآز آل منها على      ة خاصة، ا       جغرافية أو شواغل عملي ة حل              جغرافية أو شواغل عملي ادرات مشترآة بغي اذ مب دول باتخ زام ال ة حل              لت ادرات مشترآة بغي اذ مب دول باتخ زام ال لت
دود    ابرة للح ة الع ديات البيئي دود   التح ابرة للح ة الع ديات البيئي ع         ..))٨٢((التح بقًا تتمت ة مس ات قائم ار مؤسس ي إط ات ف ض االتفاق ت بع ئن ُأبرم ع           ول بقا  تتمت ة مس ات قائم ار مؤسس ي إط ات ف ض االتفاق ت بع ئن أ برم   ول

ى أساس         مجال مجال بصالحيات واسعة للتعاون على نطاق يتخطى   بصالحيات واسعة للتعاون على نطاق يتخطى    ات أخرى عل د ُأبرمت اتفاق ر، فق ى أساس         البيئة إلى حد آبي ات أخرى عل د أ برمت اتفاق ر، فق البيئة إلى حد آبي
ئت    ية أنش ات مؤسس ئت   ترتيب ية أنش ات مؤسس ترآة  ترتيب وارد المش ترآة  إلدارة الم وارد المش ى         . . إلدارة الم ة إل ات البيئي ن االتفاق ث م وع ثال عى ن ى       ويس ة إل ات البيئي ن االتفاق ث م وع ثال عى ن  ويس

ة    ة أو إقليمي ديات ثنائي ا بوصفها تح اطي معه ة، عوضًا عن التع ر الوطني ى القضايا عب المي عل ابع ع ة   إضفاء ط ة أو إقليمي ديات ثنائي ا بوصفها تح اطي معه ة، عوضا  عن التع ر الوطني ى القضايا عب المي عل ابع ع إضفاء ط
ة تقلة بحت ةمس تقلة بحت ي تن . . ))٨٣((مس ى، فالتحدي يظل ف يس إال خطوة أول ة ل ات الدولي ك االتفاق ى تل ر أن التوصل إل ي تن  غي ى، فالتحدي يظل ف يس إال خطوة أول ة ل ات الدولي ك االتفاق ى تل ر أن التوصل إل ذها  غي ذها في في

ا اوإنفاذه ق   . . وإنفاذه ال وتطبي ا إعم ا، عليه رام بنوده ؤولية احت ل مس دات وتتحم ى المعاه دان عل دق البل دما تص ق   فعن ال وتطبي ا إعم ا، عليه رام بنوده ؤولية احت ل مس دات وتتحم ى المعاه دان عل دق البل دما تص  فعن
وطني   ى الصعيد ال ة عل ذ الالزم ة التنفي وطني  أنظم ى الصعيد ال ة عل ذ الالزم ة التنفي ي نقص      ..أنظم ات ف ك االتفاق ين تل ترآة ب رات المش دى الثغ ن إح ي نقص     وتكم ات ف ك االتفاق ين تل ترآة ب رات المش دى الثغ ن إح  وتكم

ى الصعيد           دات، وخاصة عل ك المعاه ى الصعيد          الجزاءات الالزمة لردع انتهاك تل دات، وخاصة عل ك المعاه وطني الجزاءات الالزمة لردع انتهاك تل وطني ال ذلك، ونظراً    . . ال ذلك، ونظرا   آ ى أن القضايا   آ ى أن القضايا    إل  إل
ة                     تشمل تشمل العابرة للحدود    العابرة للحدود     دولي والتنمي اون ال ة والتع ة والتجارة والصناعة واالقتصاد والصحة العام ة                      مجاالت البيئ دولي والتنمي اون ال ة والتع ة والتجارة والصناعة واالقتصاد والصحة العام  مجاالت البيئ

ة                    ة البيئي ل األنظم ة من أجل تفعي ة آاف ات المعني ة                   المستدامة، ينبغي تأمين دعم الفئ ة البيئي ل األنظم ة من أجل تفعي ة آاف ات المعني ى           . . المستدامة، ينبغي تأمين دعم الفئ ه، ال يمكن التغلب عل ى         وعلي ه، ال يمكن التغلب عل وعلي
ة والمنظمات                  الجريمة البيئي الجريمة البيئي  ة والشرآات التجاري ة والمنظمات                  ة الدولية وحلها إال بتضافر جهود الحكومات والمؤسسات الدولي ة والشرآات التجاري ة الدولية وحلها إال بتضافر جهود الحكومات والمؤسسات الدولي

 ..غير الحكومية والمواطنين على حد سواءغير الحكومية والمواطنين على حد سواء
 

 أهمية تنفيذ : اتفاقات حسن اإلدارة العالمية  -ألف
 االتفاقات البيئية المتعددة األطراف      

 
ى       .. البيئية العابرة للحدود البيئية العابرة للحدودالقضاياالقضاياالجة الجة ُبذلت جهود آثيرة على الصعيد العالمي لمع        دان إل د معظم البل ى      وعم دان إل د معظم البل  وعم

كلة   ق مش أنه خل ترآة وأي نشاط آخر من ش ا المش ع موارده اطي م ة التع اون، بغي ادئ للتع ات ومب كلة  صياغة اتفاق ق مش أنه خل ترآة وأي نشاط آخر من ش ا المش ع موارده اطي م ة التع اون، بغي ادئ للتع ات ومب صياغة اتفاق
دود  ابرة للح دود ع ابرة للح مالية وأور      . . ع ا الش دان أمريك ين بل ا ب ذ الماضي، م اون، من ع التع مالية وأور    ويجم ا الش دان أمريك ين بل ا ب ذ الماضي، م اون، من ع التع يا ووويجم ا وآس يا ب ا وآس ذه    . . ب ي ه ذه  وترس ي ه وترس

ا    االتفاالتف ل معظمه د تكل ا، وق د منه ة والح دود المحتمل ابرة للح ديات الع د التح اون وتحدي ًا للتع ات أساس ا    اق ل معظمه د تكل ا، وق د منه ة والح دود المحتمل ابرة للح ديات الع د التح اون وتحدي ا  للتع ات أساس  اق
ة                         . . بالنجاح بدرجات متفاوتة  بالنجاح بدرجات متفاوتة   ات التعاوني ود واالتفاق ك الجه ا أي من تل ود الرئيسية التي ينص عليه ة                       وتتمحور البن ات التعاوني ود واالتفاق ك الجه ا أي من تل ود الرئيسية التي ينص عليه وتتمحور البن

ة       . . لمشارآة العامةلمشارآة العامةحول توحيد المعايير واألنظمة البيئية، وتبادل المعلومات والخبرة، وا  حول توحيد المعايير واألنظمة البيئية، وتبادل المعلومات والخبرة، وا   ه عام ة     ومن المتوافق علي ه عام ومن المتوافق علي
 ..أن  حمالت التوعية العامة والدعم أساسية لكفالة نجاح أي برنامج وقائيأّن حمالت التوعية العامة والدعم أساسية لكفالة نجاح أي برنامج وقائي

 
ام                 ام               وقد اعُتمدت معاهدة تلّوث الهواء إلى مسافات بعيدة عبر الحدود في الع ام         ١٩٧٩١٩٧٩وقد اعت مدت معاهدة تلو ث الهواء إلى مسافات بعيدة عبر الحدود في الع ا في الع دأ نفاذه ام         ، وب ا في الع دأ نفاذه ، وب
ا         ١٩٨٣١٩٨٣ ة التي تواجهه م التحديات البيئي ا          لتعالج بعض أه ة التي تواجهه م التحديات البيئي اوض بشأن السياسات        ووأورأور لتعالج بعض أه اون والتف ا، من خالل التع اوض بشأن السياسات        ب اون والتف ا، من خالل التع ب
وتلك المعاهدة هي إطار مؤسسي، وت عتبر على نطاق واسع أنها أفادت آعامل مساعد عندما أدى اختالف                وتلك المعاهدة هي إطار مؤسسي، وُتعتبر على نطاق واسع أنها أفادت آعامل مساعد عندما أدى اختالف                .  .  العامةالعامة

ة االقتصادية في أور                      دان األعضاء في اللجن ين البل ا ب ة االقتصادية في أور                     اآلراء إلى إذآاء التوترات السياسية م دان األعضاء في اللجن ين البل ا ب ا وواآلراء إلى إذآاء التوترات السياسية م ا ب د نتجت     . . ))٨٤((ب د نتجت      وق  وق
                                                      

 ))82  (  (O.R. Young, “Hitting the mark”, Environment, vol. 41, No. 8 (October 1999), pp. 20-29.. 

 ))83  (  (T.M. Parris, “Managing transboundary environments”, Environment, vol. 46, No 1 (January/February 2004),  
pp. 3-4.                                                                                                                                                                                                          

 ..html.1lrtap_h/lrtap/env/org.unece.www: : تتاح معلومات إضافية عن االتفاقية على الموقعتتاح معلومات إضافية عن االتفاقية على الموقع)  )  84(( 
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قية عن األزمة البيئية في ستينيات القرن الماضي، عندما وجد العلماء عالقة بين انبعاثات الكبريت وتحم ض                 قية عن األزمة البيئية في ستينيات القرن الماضي، عندما وجد العلماء عالقة بين انبعاثات الكبريت وتحّمض                 االتفااالتفا
ريح  اه ال ي اتج ة ف كندنافية الواقع رات االس ريح البحي اه ال ي اتج ة ف كندنافية الواقع رات االس ابر    . . البحي واء الع وث اله ة تل ة لرقاب دعائم الالزم ة ال ابر  وترسي االتفاقي واء الع وث اله ة تل ة لرقاب دعائم الالزم ة ال وترسي االتفاقي

واء في        ..للحدود، وتشير إلى نوع التعاون الحكومي الدولي المطلوب      للحدود، وتشير إلى نوع التعاون الحكومي الدولي المطلوب       وث اله ة تستهدف تل واء في       وبالرغم من أن االتفاقي وث اله ة تستهدف تل  وبالرغم من أن االتفاقي
ين في                         ووأورأور دان األطراف التسعة واألربع ا من البل ة هم ين في                         با بشكل رئيسي، إال أن آندا والواليات المتحدة األمريكي دان األطراف التسعة واألربع ا من البل ة هم با بشكل رئيسي، إال أن آندا والواليات المتحدة األمريكي

اً  ومنذ أن أتيح هذا االتفاق اإلقليمي لألعضاء غير اإلقليميين، قد م منظورا           ومنذ أن أتيح هذا االتفاق اإلقليمي لألعضاء غير اإلقليميين، قّدم منظوراً            . . االتفاقية حتى اآلن  االتفاقية حتى اآلن   ا    عالمي قضية  قضية   بشأن     بشأن     عالمي
دود ر الح ة عب ن اإلدارة البيئي دودحس ر الح ة عب ن اإلدارة البيئي والت   . . حس ر البروتوآ والت وُتعتب ر البروتوآ  وت عتب

دخل  م ي ي ل ة، الت دخل الثماني م ي ي ل ة، الت داداً سوى سوى الثماني ى اآلن، امت ذ حت ز التنفي ط حي ا فق د منه دادا  واح ى اآلن، امت ذ حت ز التنفي ط حي ا فق د منه ن واح د م ّدد المزي ة، وهي تح ن  لالتفاقي د م د د المزي ة، وهي تح  لالتفاقي
 ). ). ١١نظر الجدول نظر الجدول اا((الواجبات التي وافقت عليها األطراف المصدقة عليها الواجبات التي وافقت عليها األطراف المصدقة عليها 

 
 قية تلو ث الهواء إلى مسافات بعيدة عبر الحدودبروتوآوالت اتفا  -١الجدول 

 
 البروتوآول تاريخ اعتماده بدء النفاذ
نامج التعاون لبر بشأن التمويل الطويل األمد ١٩٨٤بروتوآول جنيف للعام  ١٩٨٤ ١٩٨٨

 لمراقبة وتقييم انتقال ملوثات الهواء لمسافات بعيدة في أوروبا
 بشأن خفض االنبعاثات الكبريتية أو تدفقاتها عبر ١٩٥٨بروتوآول هلسنكي للعام  ١٩٨٥ ١٩٨٧

  في المائة على األقل٣٠الحدود بنسبة 
مكافحة انبعاثات اآاسيد النيتروجين أو  بشأن ١٩٨٨بروتوآول صوفيا للعام  ١٩٨٨ ١٩٩١

 تدفقاتها عبر الحدود
  بشأن مكافحة انبعاثات المرآبات العضوية١٩٩١بروتوآول جنيف للعام  ١٩٩١ ١٩٩٧

 المتطايرة أو تدفقاتها عبر الحدود
  بشأن مواصلة خفض انبعاثات الكبريت١٩٩٤بروتوآول أوسلو للعام  ١٩٩٤ ١٩٩٨
  بشأن الملوثات العضوية الثابتة ١٩٩٨بروتوآول آرهوس للعام  ١٩٩٨ ٢٠٠٣
  بشأن الفلزات الثقيلة١٩٩٨بروتوآول آرهوس للعام  ١٩٩٨ ٢٠٠٣
 لمكافحة التحم ض ووفرة المغذيات واألوزون ١٩٩٩وتوآول غوتنبرغ للعام بر ١٩٩٩ لم يبدأ نفاذه بعدلم يبدأ نفاذه بعد

 على سطح األرض
در درالمص ع     : : المص ى الموق اح عل ة، مت ة الدولي ات البيئي ات االتفاق دة بيان ع     قاع ى الموق اح عل ة، مت ة الدولي ات البيئي ات االتفاق دة بيان MEA&o=treaties&m=php?&t.index/database/edu.uoregon.iea://http =: : قاع

&=Sig_Date&sy.                                                                                                                                                                                           
 

ر ب  ر بوتثي والت وتثي والت روتوآ دود    روتوآ ر الح دى عب د الم وي البعي وث الج ة التل دود    اتفاقي ر الح دى عب د الم وي البعي وث الج ة التل ل   اتفاقي تخدام أفض ق باس ائل تتعل ل    مس تخدام أفض ق باس ائل تتعل  مس
دعو أيضاً    . . التكنولوجيات واألساليب المتاحة للتحكم بمختلف أنواع االنبعاثات أو خفضها أو القضاء عليها      التكنولوجيات واألساليب المتاحة للتحكم بمختلف أنواع االنبعاثات أو خفضها أو القضاء عليها       دعو أيضا   وهي ت   وهي ت

وث     إلى جمع البيانات بشأن االنبعاثات وتبادل تكاليف برامج الرصد، وهو أمر يست إلى جمع البيانات بشأن االنبعاثات وتبادل تكاليف برامج الرصد، وهو أمر يست  ه استعراض مستويات تل وث     ند إلي ه استعراض مستويات تل ند إلي
ي أور واء ف ي أوراله واء ف ات  وواله ى ضوء االتفاق أنها، عل ارير بش داد التق ا وإع ا وتقييمه ات  ب ى ضوء االتفاق أنها، عل ارير بش داد التق ا وإع ا وتقييمه ي    . . ب ارك ف راهن، تش ت ال ي الوق ي  وف ارك ف راهن، تش ت ال ي الوق وف

امج   امج  البرن اً ١٠٠١٠٠البرن ا   محطة رصد تقريب دًا٢٤٢٤ في   في   محطة رصد تقريب دا  بل ة  في   في   بل ة منطق ة االقتصادية ألور منطق ة االقتصادية ألور اللجن ا وواللجن ا ب ًة للبروتوآوالت   . . ب ونتيجة  للبروتوآوالت ونتيج
ام با      ام با     الناشئة، ُشّكلت لجنة للقي ة                  الناشئة، ش ك لت لجنة للقي ة االتفاقي ارير ألمان ديم التق ك القضايا، ولتق ّدم المحرز في تل ة                  ستعراض دوري للتق ة االتفاقي ارير ألمان ديم التق ك القضايا، ولتق د م المحرز في تل   . . ستعراض دوري للتق

وطني،  لوفاء بأحكاملوفاء بأحكاموبالرغم من أن االتفاقات غير ملزمة من حيث آيفية ا    وبالرغم من أن االتفاقات غير ملزمة من حيث آيفية ا     وطني،   االتفاقية وبروتوآوالتها على الصعيد ال  االتفاقية وبروتوآوالتها على الصعيد ال
ى صنع ا    الحدودالحدود تفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبرتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى عبرالالفقد آان فقد آان  أثير ملحوظ عل ى صنع ا     ت أثير ملحوظ عل ا، وال شك   وولسياسات في أور  لسياسات في أور   ت ا، وال شك   ب ب

 ..في أنه قد ساهم في تخفيض انبعاثات الهواء في تلك المنطقةفي أنه قد ساهم في تخفيض انبعاثات الهواء في تلك المنطقة
 

ام        ((بروتوآول مونتريال   بروتوآول مونتريال     ويشكلويشكل  ا للع ة فيين ام        الملحق باتفاقي ا للع ة فيين ة األوزون        ) ) ١٩٨٥١٩٨٥الملحق باتفاقي تنفدة لطبق واد المس ة األوزون        بشأن الم تنفدة لطبق واد المس بشأن الم
المي  اخ الع ر المن د إزاء تغّي امل الُمعتم نهج الش ي ال المي حجر األساس ف اخ الع د إزاء تغي ر المن امل الم عتم نهج الش ي ال ر البرو  . . حجر األساس ف ر البرووُيعتب دات وي عتب ر المعاه د أآث ول أح دات توآ ر المعاه د أآث ول أح توآ

 إلى أنه فرض قيودا  على انبعاثات الغازات وأفضى إلى خفض حاد الستخدام بعض                إلى أنه فرض قيودًا على انبعاثات الغازات وأفضى إلى خفض حاد الستخدام بعض                في العالم، نظرا     في العالم، نظراً   البيئية نجاحا  البيئية نجاحاً 
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فير ة الستراتوس ي طبق ة ف ة والحيوي ة األوزون الرقيق ي تضّر بطبق ة الت واد الكيميائي فيرالم ة الستراتوس ي طبق ة ف ة والحيوي ة األوزون الرقيق ي تضر  بطبق ة الت واد الكيميائي ا ..))٨٥((الم ة فيين ق اتفاقي ا   وتحق ة فيين ق اتفاقي   وتحق
اب      ة األوزون س اب     لحماية طبق ة األوزون س ّكلت، أوالً         لحماية طبق ا ش ة، بحيث أنه ا شك لت، أوال          قة مهم ة، بحيث أنه اً قة مهم ا  ، اتفاق دئياً ، اتفاق دئيا   مب ة        مب م لمعالجة المشكلة البيئي ين األم ا ب ة        م م لمعالجة المشكلة البيئي ين األم ا ب  م

ى               . . العالمية، وهي استنفاد طبقة األوزون    العالمية، وهي استنفاد طبقة األوزون     دريجي عل ة للقضاء الت ّدد الجداول الزمني ا ح د أن البروتوآول هو م ى             بي دريجي عل ة للقضاء الت ا حد د الجداول الزمني د أن البروتوآول هو م بي
ديالت التي تطرأ       وتكمن فعالية ذلك النظام في شكله القائم بذاته والذي ي           وتكمن فعالية ذلك النظام في شكله القائم بذاته والذي ي            ..بعض الملو ثات بعض الملّوثات  ديالت التي تطرأ      ستند إلى سلسلة من التع ستند إلى سلسلة من التع

ة    داول الزمني ة والج دابير المراقب تمر لت ديث مس ى تح ة، وإل ة دوري ة وتكنولوجي ات علمي ى أساس تقييم ه عل ة   علي داول الزمني ة والج دابير المراقب تمر لت ديث مس ى تح ة، وإل ة دوري ة وتكنولوجي ات علمي ى أساس تقييم ه عل علي
ة                  . . لإلنهاء التدريجي لإلنهاء التدريجي  ى المعاهدات المعني ديالت التي ُأدخلت عل لة من التع ة                وقد تحّققت هذه الفعالية من جراء سلس ى المعاهدات المعني ديالت التي أ دخلت عل لة من التع وقد تحق قت هذه الفعالية من جراء سلس
ام     تلتل((بطبقة األوزون   بطبقة األوزون    دن في الع ام     ك التي اعُتمدت في لن دن في الع ام     ١٩٩٠١٩٩٠ك التي اعت مدت في لن اغن في الع ام     ، وفي آوبنه اغن في الع ال في   ١٩٩٢١٩٩٢، وفي آوبنه ال في   ، ومونتري ، ومونتري

ات     ))١٩٩٩١٩٩٩، وبيجين في العام     ، وبيجين في العام     ١٩٩٧١٩٩٧العام  العام   ات     ، وقد بدأ نفاذ تلك التعديالت الحقًا لتعديل تدابير المراقبة، وإرساء اآللي ، وقد بدأ نفاذ تلك التعديالت الحقا  لتعديل تدابير المراقبة، وإرساء اآللي
ة ود التجاري ة وفرض القي ةالمالي ود التجاري ة وفرض القي ى آب    ..المالي ى آبوحت ام //وحت ن الع ام أغسطس م ن الع را٢٠٠٤٢٠٠٤أغسطس م ان الع را، آ ان الع ين  ق ق ، آ ن ب د م د الوحي و البل ين  ه ن ب د م د الوحي و البل ه

 . .  الذي لم يصدق على المعاهدات المعنية بطبقة األوزون الذي لم يصدق على المعاهدات المعنية بطبقة األوزونأعضاء اإلسكواأعضاء اإلسكوا
 

م             ١٩٩٧١٩٩٧ويشك ل بروتوآول آيوتو للعام     ويشّكل بروتوآول آيوتو للعام       ذي ل م              الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ، ال ذي ل  الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ، ال
دولي    ، أداة أساسية أخرى اعتمد    ، أداة أساسية أخرى اعتمد    ٢٠٠٥٢٠٠٥يدخل حيز التنفيذ إال مؤخرا  في العام        يدخل حيز التنفيذ إال مؤخرًا في العام         دولي    ها المجتمع ال ويسعى البروتوآول    ويسعى البروتوآول      . . ها المجتمع ال

ة                    ببة لمفعول الدفيئ ازات المس ات الغ ة                   إلى معالجة مسألة التغير العالمي الناتج عن انبعاث ببة لمفعول الدفيئ ازات المس ات الغ اع مستويات البحار      ((إلى معالجة مسألة التغير العالمي الناتج عن انبعاث اع مستويات البحار      ارتف ارتف
ار  ع األمط ر توزي ار وتغّي ع األمط ى     . . ))٨٦(())وتغي ر توزي اتها، عل ا ومؤسس دافها ومبادئه ة أه ارك االتفاقي ذي يش ول، ال نص البروتوآ ى      وي اتها، عل ا ومؤسس دافها ومبادئه ة أه ارك االتفاقي ذي يش ول، ال نص البروتوآ  وي

ا أو أن تخّفضها         التزامات تفصيلية   التزامات تفصيلية    ا أو أن تخف ضها         وملزمة قانونًا على البلدان الصناعية لكي تحّد من انبعاثات غازات الدفيئة فيه   . . وملزمة قانونا  على البلدان الصناعية لكي تحد  من انبعاثات غازات الدفيئة فيه
ة                ة               ولمساعدة تلك البلدان على تحقيق غاياتها الفردية، يقّدم البروتوآول قائمة استرشادية بالسياسات والتدابير المحلي ولمساعدة تلك البلدان على تحقيق غاياتها الفردية، يقد م البروتوآول قائمة استرشادية بالسياسات والتدابير المحلي

تدامة الكفيلة بالمساعدة في الحد من تغي ر المناخ وتعزيز التنمي        الكفيلة بالمساعدة في الحد من تغّير المناخ وتعزيز التنمي         تدامة ة المس اراً   . . ة المس ارا  واعتب ر  // من شباط   من شباط  واعتب ر  فبراي ، قامت  ، قامت  ٢٠٠٥٢٠٠٥فبراي
و أو            ١٤١١٤١ ول آيوت ى بروتوآ ديق عل كوك التص داع ص ادي بإي ل االقتص ة بالتكام ة معني ة إقليمي ة ومنظم و أو             دول ول آيوت ى بروتوآ ديق عل كوك التص داع ص ادي بإي ل االقتص ة بالتكام ة معني ة إقليمي ة ومنظم  دول

ه  ول ب ه أو القب ة علي ه أو الموافق ه االنضمام إلي ول ب ه أو القب ة علي ه أو الموافق ي األردن     . . االنضمام إلي كوا، وه ة اإلس ن منطق ط م بعًا فق دول س ك ال ي األردن   وتضم تل كوا، وه ة اإلس ن منطق ط م بعا  فق دول س ك ال وتضم تل
دان            واإلمارات العرب واإلمارات العرب  الرغم من أن آل البل يمن، ب ة السعودية وال ة العربي دان            ية المتحدة وعمان وقطر ومصر والمملك الرغم من أن آل البل يمن، ب ة السعودية وال ة العربي ية المتحدة وعمان وقطر ومصر والمملك

 ..األعضاء في اإلسكوا أطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخاألعضاء في اإلسكوا أطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ
 

ر الح                      ة عب ة البيئ اطي مع حماي ر البيئي للتع يم األث دولي لصالح استخدام تقي دعم ال ر الح                    وقد أدى تزايد ال ة عب ة البيئ اطي مع حماي ر البيئي للتع يم األث دولي لصالح استخدام تقي دعم ال دود، دود، وقد أدى تزايد ال
ر حدودي                     ووخاصة على الصعيد اإلقليمي في أور        خاصة على الصعيد اإلقليمي في أور         ر البيئي في إطار عب يم األث ة تقي اد اتفاقي ى اعتم ا، إل ر حدودي                     ب ر البيئي في إطار عب يم األث ة تقي اد اتفاقي ى اعتم ا، إل ة  ((ب ة  اتفاقي اتفاقي

اً      ١٩٩١١٩٩١في العام   في العام   ) ) اسبواسبو ا الحق ا       ، التي بدأ نفاذه ا الحق ام     ، التي بدأ نفاذه ام      في الع ددة األطراف         . . ١٩٩٧١٩٩٧ في الع دة المتع ة هي المعاه ك االتفاقي ددة األطراف       وتل دة المتع ة هي المعاه ك االتفاقي وتل
ر بعض األنشطة          األولى من نوعها، وهي تحدد االلتزامات العامة ال  األولى من نوعها، وهي تحدد االلتزامات العامة ال   يم أث ا لتقي اء به ى األطراف الوف ين عل ر بعض األنشطة          تي يتع يم أث ا لتقي اء به ى األطراف الوف ين عل تي يتع

  وتتمث ل     وتتمّثل   ..))٨٧((والمشاريع وإلخطار بعضها البعض والتشاور بشأن إمكانية وقوع تأثيرات مضرة هامة عبر الحدود            والمشاريع وإلخطار بعضها البعض والتشاور بشأن إمكانية وقوع تأثيرات مضرة هامة عبر الحدود            
ة الع                           ار البيئي ات تقييمات اآلث ة تطبيق ى أهمي ا أول صك يتطّرق إل ة الع                          السمة الجديدة التي تحملها االتفاقية في أنه ار البيئي ات تقييمات اآلث ة تطبيق ى أهمي ا أول صك يتطر ق إل ابرة ابرة السمة الجديدة التي تحملها االتفاقية في أنه

ة األطراف          ..للحدود، وقد أثرت بالتالي على اتفاقيات واتفاقات وإعالنات وزارية عديدة الحقة          للحدود، وقد أثرت بالتالي على اتفاقيات واتفاقات وإعالنات وزارية عديدة الحقة           ك االتفاقي ة األطراف         وتمنح تل ك االتفاقي  وتمنح تل
ن التوصيات        ا م ررة إياه ق، مح ت الح ي أي وق ا، أو ف ن التصديق عليه نوات م ع س د أرب حاب بع ار االنس ن التوصيات       خي ا م ررة إياه ق، مح ت الح ي أي وق ا، أو ف ن التصديق عليه نوات م ع س د أرب حاب بع ار االنس خي

ة بالتصديق ات المرتبط ة بالتصديقوااللتزام ات المرتبط انو   . . وااللتزام اق الق ذا االتف ي ه انو ويرم اق الق ذا االتف ي ه ع  ويرم تدامة بمن ة المس ق التنمي ى تحقي اري إل ع  ني االبتك تدامة بمن ة المس ق التنمي ى تحقي اري إل ني االبتك
ا    ها ومراقبته دود وخفض ابرة للح ة الع أثيرات البيئي ا   الت ها ومراقبته دود وخفض ابرة للح ة الع أثيرات البيئي اً   . . الت ة أيض دعو االتفاقي ا  وت ة أيض دعو االتفاقي ى وت ى  إل   إل
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تقيـيم األثـر البيئـي،    تقيـيم األثـر البيئـي،     أن تتيح بعض الوقت لتنفيذ   أن تتيح بعض الوقت لتنفيذ   من االتفاقية على أنه يتعين على األطراف الموقعة كلها          من االتفاقية على أنه يتعين على األطراف الموقعة كلها         ٩٩تنص المادة   تنص المادة   )  )  87(( 
، ، ))١١٩٩٩٨٩٨((برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة،         برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة،           . . أو تكثف برامج البحث لتحسين عمليات تقييم األثر البيئي وأدواتـه          أو تكثف برامج البحث لتحسين عمليات تقييم األثر البيئي وأدواتـه          //وعليها أيضا أن تنشئ   وعليها أيضا أن تنشئ   
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ة                   مامافيفيتحقيق تعاون استباقي    تحقيق تعاون استباقي     ه الخاصة المتعلق ه وأنظمت د بصياغة قوانين ة                    بين األطراف الموّقعة، بحيث يقوم آل بل ه الخاصة المتعلق ه وأنظمت د بصياغة قوانين  بين األطراف الموق عة، بحيث يقوم آل بل
ة                   بتقييم التأثيرات البيئية، وب   بتقييم التأثيرات البيئية، وب    ات المتعلق ة المشترآة، وبتنظيم االتفاق د القضايا البيئي ة، وبتحدي ه البيئي ة                   إصالح قوانين ات المتعلق ة المشترآة، وبتنظيم االتفاق د القضايا البيئي ة، وبتحدي ه البيئي إصالح قوانين

ات             . . بإدارة الموارد البيئية واالستثمار فيها    بإدارة الموارد البيئية واالستثمار فيها     ات           آذلك، تشجع االتفاقية على المشارآة العامة في العملية، وتسمح لالتفاق آذلك، تشجع االتفاقية على المشارآة العامة في العملية، وتسمح لالتفاق
دد  إلى تزايد عدد البلدان التي        إلى تزايد عدد البلدان التي       فاقية اسبو، ونظرا   فاقية اسبو، ونظراً   وإثر إبرام ات    وإثر إبرام ات   . . ))٨٨((الثنائية أو المتعددة األطراف بتعزيز تنفيذها     الثنائية أو المتعددة األطراف بتعزيز تنفيذها      دد تم   تم

تقييمات التأثيرات البيئية من مستوى المشاريع إلى مستوى صنع السياسات والتخطيط، ينص البروتوآول بشأن                   تقييمات التأثيرات البيئية من مستوى المشاريع إلى مستوى صنع السياسات والتخطيط، ينص البروتوآول بشأن                   
ام        ي الع ف ف ي آيي ع ف ذي ُوض تراتيجي، ال ي االس يم البيئ ام       التقي ي الع ف ف ي آيي ع ف ذي و ض تراتيجي، ال ي االس يم البيئ دخل  ٢٠٠٣٢٠٠٣التقي ا ي دخل  ، حينم ا ي  ، حينم

ة          حيز التنفيذ، على االضطالع بالتقييما    حيز التنفيذ، على االضطالع بالتقييما     أثيرات البيئي ة          ت البيئية االستراتيجية في مرحلة أبكر بكثير من تقييمات الت أثيرات البيئي   . . ت البيئية االستراتيجية في مرحلة أبكر بكثير من تقييمات الت
ر البيئي                      يم األث تدامة، وتنظيم تقي ة المس ر البيئي                     وستكون التقييمات البيئية االستراتيجية، بمثابة أداة أساسية لتخطيط التنمي يم األث تدامة، وتنظيم تقي ة المس وستكون التقييمات البيئية االستراتيجية، بمثابة أداة أساسية لتخطيط التنمي

 ..عبر الحدودعبر الحدود
 

ة عبر الحدود والتخل ص منها منذ أواخر       ة عبر الحدود والتخّلص منها منذ أواخر        النفايات الخطر   النفايات الخطر  بحرآةبحرآةوعلى صعيد آخر، ازداد االهتمام العالمي       وعلى صعيد آخر، ازداد االهتمام العالمي        
ة التي توجد             الدولالدول، وخاصة عندما ت صد ر النفايات من       ، وخاصة عندما ُتصّدر النفايات من        من القرن الماضي    من القرن الماضي   ناتناتالسبعيالسبعي دان النامي ى البل ة التي توجد              الصناعية إل دان النامي ى البل  الصناعية إل

ات                  تخلص من النفاي ر صحية لل ة وغي ر مأمون ات                 فيها مرافق متدنية الكلفة وغي تخلص من النفاي ر صحية لل ة وغي ر مأمون ة          . . فيها مرافق متدنية الكلفة وغي دولي األساسي لمراقب اق ال ة        واالتف دولي األساسي لمراقب اق ال واالتف
ر                         النفايات ال   النفايات ال  حرآةحرآة ا عب تخلص منه ات الخطرة وال ل النفاي تحّكم في نق ر                        خطرة عبر الحدود هو اتفاقية بازل بشأن ال ا عب تخلص منه ات الخطرة وال ل النفاي تحك م في نق خطرة عبر الحدود هو اتفاقية بازل بشأن ال

ر   // من شباط   من شباط  واعتبارا واعتبارًا  ). ). ٢٢نظر الجدول   نظر الجدول   اا ( (١٩٩٢١٩٩٢الحدود، وقد بدأ نفاذها في العام       الحدود، وقد بدأ نفاذها في العام        ر   فبراي ا مجموعه       ٢٠٠٥٢٠٠٥فبراي ان م ا مجموعه       ، آ ان م ، آ
اد األور         بلدا   بلداً ١٦٤١٦٤ دان االتح ا بل ة، ومنه ى االتفاقي اد األور         قد صدق عل دان االتح ا بل ة، ومنه ى االتفاقي دا   وو قد صدق عل دا   بي وآل البل تثناء     بي وآل البل تثناء     ن األعضاء في اإلسكوا، باس ن األعضاء في اإلسكوا، باس

ى أطراف أخرى في             للدولللدول وي سمح    وُيسمح   . . ))٨٩((العراق وفلسطين العراق وفلسطين  ات الخطرة إل ة بشحن النفاي ى االتفاقي ى أطراف أخرى في              التي صدقت عل ات الخطرة إل ة بشحن النفاي ى االتفاقي  التي صدقت عل
ات مع شريك     ذا غطىذا غطى، إ، إوال ي طب ق هذا البند، استثنائيا  وال ُيطّبق هذا البند، استثنائياً   . . االتفاقية فقط، أو منها أو عبرها     االتفاقية فقط، أو منها أو عبرها      ات مع شريك      اتفاق ثنائي مستقل العالق  اتفاق ثنائي مستقل العالق

اق           فا فًاتجاري معي ن ليس طر   تجاري معّين ليس طر    ا أن االتف ة، طالم اق            في االتفاقي ا أن االتف ة، طالم ى  ينص ينص  في االتفاقي ى   عل اً        عل ليم بيئي ى نحو س ات عل ا         إدارة النفاي ليم بيئي ى نحو س ات عل ن،    .. إدارة النفاي ن،   ولك  ولك
راخيص لتعّقب مسار                  ا ًاونظرونظر ا تستخدم نظام الت راخيص لتعق ب مسار                   إلى أن االتفاقية تقوم على مبدأ اإلخطار والموافقة المسبقين، وأنه ا تستخدم نظام الت  إلى أن االتفاقية تقوم على مبدأ اإلخطار والموافقة المسبقين، وأنه

ع االتجار      ذات الكفاءة   ذات الكفاءة  الوآاالت المالئمة الوآاالت المالئمة العملية حتى التخلص من النفايات، تفتقر بلدان عديدة إلى التشريع أو            العملية حتى التخلص من النفايات، تفتقر بلدان عديدة إلى التشريع أو             ع االتجار      لمن  لمن
ام      . . في النفايات وإفراغها بشكل غير مشروع وللمعاقبة على تلك األعمال    في النفايات وإفراغها بشكل غير مشروع وللمعاقبة على تلك األعمال     ام في أحك ام    ومن العناصر المثيرة لالهتم ام في أحك ومن العناصر المثيرة لالهتم
ة أيضاً      ة أيضا      االتفاقية هو أنها تنطبق على البلدان غير األطراف في االتفاقي ا   االتفاقية هو أنها تنطبق على البلدان غير األطراف في االتفاقي ا أنه ا   ، بم ا أنه نظم ، بم نظم ت و     ت ا موّقع و      السبل التي ينتهجه ا موق ع  السبل التي ينتهجه

 ..تفاقية إلقامة عالقات مع البلدان آلها، وليس البلدان التي صدقت على االتفاق فقطتفاقية إلقامة عالقات مع البلدان آلها، وليس البلدان التي صدقت على االتفاق فقطاالاال
 

  المسؤولية المسؤولية لقد جاءت إعادة النظر في فعالية اتفاقية بازل نتيجة للجدل الذي جرى حول قضايا مثل إسناد        لقد جاءت إعادة النظر في فعالية اتفاقية بازل نتيجة للجدل الذي جرى حول قضايا مثل إسناد        وو 
ن  ن ع رة،       ع ات الخط ف النفاي ي تعري وح ف نقص الوض ارة، أو ل واد الض رة،       الم ات الخط ف النفاي ي تعري وح ف نقص الوض ارة، أو ل واد الض مح الم ث س مح حي ث س ز  حي ص التميي ز   نق ص التميي   نق
ين  ين ب ات""ب اتالنفاي ات""وو" " النفاي اتالمنتج لع " " المنتج دوير الس ة ت رة بحج ات الخط حن النفاي لع بش دوير الس ة ت رة بحج ات الخط حن النفاي ال  . . ))٩٠((بش ذلك، أفضى ضعف االمتث ال   آ ذلك، أفضى ضعف االمتث  آ

ّم      . . التفاقية بازل وإنفاذها إلى فرض حظر على استيراد النفايات على األصعدة الوطنية واإلقليمية     التفاقية بازل وإنفاذها إلى فرض حظر على استيراد النفايات على األصعدة الوطنية واإلقليمية      ذلك، ت م     ونتيجة ل ذلك، ت ونتيجة ل
اد مرفق االتفا            ا اعتم اد مرفق االتفا           اتخاذ عدد من التدابير العالجية، ومنه ا اعتم ام              اتخاذ عدد من التدابير العالجية، ومنه ات ومواصفاتها، في الع ي بتصنيف النفاي ة المعن ام              قي ات ومواصفاتها، في الع ي بتصنيف النفاي ة المعن قي

ات١٩٩٨١٩٩٨ واع النفاي ف أن د مختل ات، لتحدي واع النفاي ف أن د مختل ويض عن الضرر    . . ، لتحدي ؤولية والتع أن المس د بش ول جدي ق بروتوآ ا ُأطل ويض عن الضرر  آم ؤولية والتع أن المس د بش ول جدي ق بروتوآ ا أ طل آم
د،      ١٩٩٩١٩٩٩ديسمبر  ديسمبر  //الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، في آانون األول           الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، في آانون األول            د،      ، ولم يبدأ نفاذه بع ، ولم يبدأ نفاذه بع

ر مشروعة    بالرغم من أن بالرغم من أن  ام بأنشطة غي ر مشروعة    ه ُوضع للثني عن القي ام بأنشطة غي د         . . ه و ضع للثني عن القي ذي ق د أن البروتوآول ال يغطي إال الضرر ال د       بي ذي ق د أن البروتوآول ال يغطي إال الضرر ال بي
ذي                     ى الضرر ال ق إال عل ا، وال ينطب ذي                    يحدث خالل عبور النفايات، وليس بعد التخّلص منه ى الضرر ال ق إال عل ا، وال ينطب ة       يحدث يحدث يحدث خالل عبور النفايات، وليس بعد التخل ص منه ة        في نطاق والي  في نطاق والي

                                                      
 ..html.convratif/eia/env/org.unece.www: : تتاح اتفاقية اسبو على الموقعتتاح اتفاقية اسبو على الموقع)  )  88(( 

  ::لحـدود علـى الموقـع     لحـدود علـى الموقـع     اتفاقية بـازل بشـأن الـتحك م فـي نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منهـا عبـر ا                     اتفاقية بـازل بشـأن الـتحكّم فـي نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منهـا عبـر ا                     تاح  تاح  تت)  )  89(( 
htm.convention/ratif/int.basel.www.. 

 ))90  (  (Z. Lipman, “A dirty dilemma: The hazardous waste trade”, Harvard International Review, vol. 23, No. 4 (2002), 
pp. 67-71.                                                                                                                                                                                                      
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ل النفاي  ال تشملال تشمل وبما أن االتفاقية  وبما أن االتفاقية   ..طرف متعاقد في االتفاق  طرف متعاقد في االتفاق   ل النفاي   حظر آل أشكال نق ر الحدود     حظر آل أشكال نق ر الحدود    ات الخطرة عب دا   ((ات الخطرة عب ا ع دا   م ا ع م
ر المشروع       غير  غير  ، انت ق دت ألنها تشج ع بشكل      ، انُتِقدت ألنها تشّجع بشكل      ))انتارتيكاانتارتيكاإلى  إلى   ى االتجار غي ر المشروع       مباشر عل ى االتجار غي ام        . . مباشر عل ديل الحظر لع د أعد تع ام      وق ديل الحظر لع د أعد تع وق

رح         من أجل   من أجل     ١٩٩٥١٩٩٥ د مقت رح         حظر التصدير من البلدان المدرجة في مرفق جدي د مقت ة السورية هي       . . حظر التصدير من البلدان المدرجة في مرفق جدي ة العربي ة السورية هي     والجمهوري ة العربي والجمهوري
ى                        آخر البلدان الخمسة األعضاء في       آخر البلدان الخمسة األعضاء في        ذي انضم إل د ال د الوحي ديل الحظر، وهي البل ى تع ى                        اإلسكوا التي صدقت عل ذي انضم إل د ال د الوحي ديل الحظر، وهي البل ى تع اإلسكوا التي صدقت عل

 ..البروتوآول بشأن المسؤولية والتعويضالبروتوآول بشأن المسؤولية والتعويض
 

  أهم سمات اتفاقية بازل -اإلطار
 

 التخلص من النفايات الخطرة في البلد الذي ينتجهاالتخلص من النفايات الخطرة في البلد الذي ينتجها -
 
 تخفيض آمية النفايات الخطرة ودرجة خطورتهاتخفيض آمية النفايات الخطرة ودرجة خطورتها -
 
 نقاط لتفتيشهانقاط لتفتيشهاإقامة إقامة ايات الخطرة واستيرادها وايات الخطرة واستيرادها ووضع ضوابط جد ي ة على تصدير النفوضع ضوابط جّدّية على تصدير النف -
 
ك                      - أمون من تل ك                     حظر شحن النفايات الخطرة إلى البلدان التي تفتقر إلى الدراية الفنية الالزمة للتخلص على نحو م أمون من تل حظر شحن النفايات الخطرة إلى البلدان التي تفتقر إلى الدراية الفنية الالزمة للتخلص على نحو م

 النفاياتالنفايات
 
ي  التعاون وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وتنسيق المعايير والمبادئ التوجيهية في ما بين البلدان المو        التعاون وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وتنسيق المعايير والمبادئ التوجيهية في ما بين البلدان المو         - ي  ّقعة الت ق عة الت

 تتعاطى مع النفايات الخطرةتتعاطى مع النفايات الخطرة

 
ام        علىعلىوبغية تعزيز التدريب    وبغية تعزيز التدريب      ام         إدارة النفايات الخطرة، في الع ة           ٢٠٠٤٢٠٠٤ إدارة النفايات الخطرة، في الع ازل مراآز إقليمي ة ب ة           ، أنشأت اتفاقي ازل مراآز إقليمي ة ب ، أنشأت اتفاقي

ر               . . ))٩١((للتدريب ونقل التكنولوجيا في أرجاء العالم     للتدريب ونقل التكنولوجيا في أرجاء العالم      ات عب رتبط بالتجارة في النفاي ر                أما االتفاق المتعدد األطراف الم ات عب رتبط بالتجارة في النفاي  أما االتفاق المتعدد األطراف الم
را   را  الحدود، فهو ق ات المكّرسة             الحدود، فهو ق ل النفاي تحكم بنق دان االقتصادي بشأن ال ة في المي اون والتنمي ة التع ات المكر سة             ر مجلس منظم ل النفاي تحكم بنق دان االقتصادي بشأن ال ة في المي اون والتنمي ة التع ر مجلس منظم

ات االسترداد    ات االسترداد   لعملي رار المجلس   ((لعملي رار المجلس   ق ام        ). ). C(2001) 107/finalق اق في الع ذا االتف د ه ام      واعُتم اق في الع ذا االتف د ه اً  ٢٠٠١٢٠٠١واعت م ا    وعّدل الحق  في   في   وعد ل الحق
ة بالشحن، في الوقت      ، وهو ينص على أن يؤمن بلد المنشأ لبلد الوصول المعلومات الال        ، وهو ينص على أن يؤمن بلد المنشأ لبلد الوصول المعلومات الال        ٢٠٠٢٢٠٠٢العام  العام   ة المتعلق ة بالشحن، في الوقت      زم ة المتعلق زم

 . . المناسب، آما أنه يمنح بلد الوصول خيار الموافقة على الشحنة المقترحة أو رفضهاالمناسب، آما أنه يمنح بلد الوصول خيار الموافقة على الشحنة المقترحة أو رفضها
 

ابرة    ة الع رات الدولي ة والبحي تخدام المجاري المائي ة واس ة حماي ّكل اتفاقي ة، تش اه العذب ق بالمي ا يتعل ابرة  وفيم ة الع رات الدولي ة والبحي تخدام المجاري المائي ة واس ة حماي ة، تشك ل اتفاقي اه العذب ق بالمي ا يتعل وفيم
ام    وولموارد المائية في أور  لموارد المائية في أور  للحدود أحد االتفاقات الرئيسية المعنية بإدارة ا      للحدود أحد االتفاقات الرئيسية المعنية بإدارة ا       ا في الع ام    با، وقد بدأ نفاذه ا في الع وتهدف  وتهدف  . . ١٩٩٦١٩٩٦با، وقد بدأ نفاذه

ا      دود وإدارته ر الح ة عب اه الجوفي طحية والمي اه الس ة المي ال حماي ي مج ة ف درات الوطني ز الق ى تعزي ة إل ا     االتفاقي دود وإدارته ر الح ة عب اه الجوفي طحية والمي اه الس ة المي ال حماي ي مج ة ف درات الوطني ز الق ى تعزي ة إل االتفاقي
ين       ا ب ة م راف والثنائي ددة األط ات المتع د االتفاق ليمة، وعق ين      الس ا ب ة م راف والثنائي ددة األط ات المتع د االتفاق ليمة، وعق دولالس دولال اورة وو األور األورال ة المتج اورة بي ة المتج  .  .  ))92 ((بي

ه والتخفيف                            ععوو تحّكم ب ة وال ر ثابت ة وغي اه من مصادر ثابت ّوث المي ع تل ه والتخفيف                            ليه، تحّث االتفاقية األطراف آّلها على من تحك م ب ة وال ر ثابت ة وغي اه من مصادر ثابت و ث المي ع تل ليه، تحث  االتفاقية األطراف آل ها على من
ه همن اً   . . من ة أيض م االتفاقي ا  وتض ة أيض م االتفاقي ًاوتض ا  أحكام اعدة      أحكام ذار والمس م اإلن اورات ونظ وير والمش د والبحث والتط ق بالرص اعدة      تتعل ذار والمس م اإلن اورات ونظ وير والمش د والبحث والتط ق بالرص  تتعل

ا  ات وحمايته ادل المعلوم ية وتب ات المؤسس ة والترتيب ا المتبادل ات وحمايته ادل المعلوم ية وتب ات المؤسس ة والترتيب اتالمتبادل ى المعلوم ام إل اتوالوصول الع ى المعلوم ام إل د اتسع نطاق   . . والوصول الع د اتسع نطاق وق وق
ام              ام             االتفاقية بعد أن أضيف إليها بروتوآوالن، وهما بروتوآول المياه والصحة للع ، وبروتوآول المسؤولية     ، وبروتوآول المسؤولية     ١٩٩٩١٩٩٩االتفاقية بعد أن أضيف إليها بروتوآوالن، وهما بروتوآول المياه والصحة للع

 ..))٩٣((٢٠٠٣٢٠٠٣المدنية للعام المدنية للعام 

                                                      
 ..التفاقية بازل ويضم الدول العربيةالتفاقية بازل ويضم الدول العربيةتستضيف مصر المركز في منطقة اإلسكوا، وهو مركز القاهرة اإلقليمي التابع تستضيف مصر المركز في منطقة اإلسكوا، وهو مركز القاهرة اإلقليمي التابع )  )  91(( 
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، بالتعاون  ، بالتعاون  لحدود في الدول المستقلة حديثا     لحدود في الدول المستقلة حديثاً    في إطار تلك االتفاقية، ن ف ذ في موسكو مشروع للتعاون في مجال المياه العابرة ل             في إطار تلك االتفاقية، نُفّذ في موسكو مشروع للتعاون في مجال المياه العابرة ل             )  )  93(( 
با التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ووزارة الموارد الطبيعيـة فـي االتحـاد              با التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ووزارة الموارد الطبيعيـة فـي االتحـاد              وومع اللجنة االقتصادية ألوروبا، والمكتب اإلقليمي ألور      مع اللجنة االقتصادية ألوروبا، والمكتب اإلقليمي ألور      
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ّوث البحري                الج التل و ث البحري              وفيما يتعلق بالبيئات البحرية العابرة للحدود ، تكّرس أول نظام دولي يع الج التل ة   وفيما يتعلق بالبيئات البحرية العابرة للحدود ، تكر س أول نظام دولي يع ة   في االتفاقي في االتفاقي

ات  ن النفاي تخلص م ايير ال ن مع لة م ى سلس تمل عل ي تش النفط، الت ار ب ّوث البح ع تل ة لمن ات الدولي ن النفاي تخلص م ايير ال ن مع لة م ى سلس تمل عل ي تش النفط، الت ار ب و ث البح ع تل ة لمن      ..الدولي
دء في                  وجرت إعادة هيكلة االتفاق الحقا     وجرت إعادة هيكلة االتفاق الحقاً     دء في                  ، فأسفر عن االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، التي اعتمدت في الب ، فأسفر عن االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، التي اعتمدت في الب

ام  ام الع ذرياً ١٩٧٣١٩٧٣الع ّدلت ج ذريا  ، وُع ام  ، وع د لت ج ي الع ام   ف ي الع ة،    وبفضل اوبفضل ا  . . ١٩٩٨١٩٩٨ ف ة الدولي ة البحري ن المنظم دم م دعم اإلداري المق ة،    ل ة الدولي ة البحري ن المنظم دم م دعم اإلداري المق ل
ًا ّدل، نظام ا المع فن، بهيكله ن الس وث م ع التل ة لمن ة الدولي ا أصبحت االتفاقي د ل، نظام ا المع فن، بهيكله ن الس وث م ع التل ة لمن ة الدولي ة أصبحت االتفاقي ة بأشواط، وخاصة نتيج ر فعالي ة  أآث ة بأشواط، وخاصة نتيج ر فعالي  أآث

ى أن آل      ا ًاونظر ونظر   . . لبرامج الرصد التابعة للحكومات ولصناعة الشحن برم تها في بناء السفن والمرافئ وتشغيلها           لبرامج الرصد التابعة للحكومات ولصناعة الشحن برّمتها في بناء السفن والمرافئ وتشغيلها            ى أن آل       إل  إل
ة   فقد فقد  أعضاء في المنظمة البحرية الدولية،  أعضاء في المنظمة البحرية الدولية، لدان األعضاء في اإلسكوا هي أيضا      لدان األعضاء في اإلسكوا هي أيضاً     البالب ة البيئ ة   ساهمت االتفاقية في حماي ة البيئ ساهمت االتفاقية في حماي

ي، بموجب                    ..البحرية في المنطقة إلى حد بعيد     البحرية في المنطقة إلى حد بعيد      يج العرب ي، بموجب                   وقد تعّزز هذا األمر منذ تسمية منطقة بحر عمان في الخل يج العرب  وقد تعز ز هذا األمر منذ تسمية منطقة بحر عمان في الخل
فن   ن الس وث م ع التل ة لمن ة الدولي ق األول لالتفاقي فن  المرف ن الس وث م ع التل ة لمن ة الدولي ق األول لالتفاقي ة خاصة""، ، المرف ة خاصةمنطق دة" " منطق دةجدي أن    . . جدي أنها ش رت، ش ذا، اعُتب أن  ول أنها ش رت، ش ذا، اعت ب ول

ه    ) ) المتوسط والبحر األحمرالمتوسط والبحر األحمراألبيض األبيض بما فيها البحر   بما فيها البحر   ((المناطق الخاصة األخرى    المناطق الخاصة األخرى     ى درجة أن ه    عرضة للتلوث بالنفط إل ى درجة أن عرضة للتلوث بالنفط إل
د             تثناءات ضئيلة ومحددة جي د            تم حظر االنسكابات النفطية بالكامل، ما خال اس تثناءات ضئيلة ومحددة جي ة بشكلها الحالي       . . ا ًاتم حظر االنسكابات النفطية بالكامل، ما خال اس ة بشكلها الحالي     وتفرض االتفاقي وتفرض االتفاقي

ات                         ا ًانظامنظام ة الحد من الملوث ئ، بغي وفير مرافق االستالم في المراف دات وت ايير المع ق بمع ا يتعل ات                          أآثر صرامة فيم ة الحد من الملوث ئ، بغي وفير مرافق االستالم في المراف دات وت ايير المع ق بمع ا يتعل  أآثر صرامة فيم
 ..))٩٤((البحرية آافة والعديد من الملوثات الجوية التي تنقلها السفن أو تنتجهاالبحرية آافة والعديد من الملوثات الجوية التي تنقلها السفن أو تنتجها

 
ام                              ري في الهاي في الع وث الب ة من التل ة البحري ة البيئ ي بحماي اق المعن ع االتف ام                            آذلك، ُوّق ري في الهاي في الع وث الب ة من التل ة البحري ة البيئ ي بحماي اق المعن ، وهو   ، وهو   ١٩٩١٩٩٥٥آذلك، و ق ع االتف

ة   ة البحري ي البيئ اه الصرف ف ى تصريف مي كل رئيسي عل ز بش ة  يرّآ ة البحري ي البيئ اه الصرف ف ى تصريف مي كل رئيسي عل ات    . . يرآ ز بش ة البيئ ذل لحماي د ُب ر جه ّرس آخ ات  وتك ة البيئ د ب ذل لحماي ر جه ر س آخ وتك
البحرية العابرة للحدود في االتفاقية الدولية للتحكم بمياه التوازن والرواسب الناجمة عن السفن، التي اعت مدت في                   البحرية العابرة للحدود في االتفاقية الدولية للتحكم بمياه التوازن والرواسب الناجمة عن السفن، التي اعُتمدت في                   

وازن،       . . ))٩٥((٢٠٠٥٢٠٠٥يناير  يناير  //لثانيلثاني وحظيت بأول الموق عين عليها في آانون ا        وحظيت بأول الموّقعين عليها في آانون ا       ٢٠٠٤٢٠٠٤العام  العام   وازن،        أما االتفاقية المعنية بمياه الت  أما االتفاقية المعنية بمياه الت
ة               ام المائي ة              فتشمل تدابير ترمي إلى منع اآلثار المدّمرة التي ُيحتمل أن تنجم عن انتشار األجس ام المائي ا   الضارة الضارة فتشمل تدابير ترمي إلى منع اآلثار المدم رة التي ي حتمل أن تنجم عن انتشار األجس ا    التي تحمله  التي تحمله

وازن               اه الت ة إلدارة مي ذ اإلجراءات الالزم وازن              مياه توازن السفن، وذلك بتنفي اه الت ة إلدارة مي ذ اإلجراءات الالزم ّدمت         . . مياه توازن السفن، وذلك بتنفي ة، ق ذه الغاي د مت       وله ة، ق ذه الغاي ة   وله ة البحري ة   المنظم ة البحري المنظم
المي                      ة الع أه مرفق البيئ ذي أنش وازن ال اه الت المي                     الدولية الدعم الفني والخبرة لتنفيذ البرنامج العالمي إلدارة مي ة الع أه مرفق البيئ ذي أنش وازن ال اه الت امج  //الدولية الدعم الفني والخبرة لتنفيذ البرنامج العالمي إلدارة مي امج  برن برن

ائي  دة اإلنم م المتح ائي األم دة اإلنم م المتح ود       //األم تيفاء بن ى اس ة عل دان النامي اعدة البل ى مس ي إل و يرم ة، وه ة الدولي ة البحري ود       المنظم تيفاء بن ى اس ة عل دان النامي اعدة البل ى مس ي إل و يرم ة، وه ة الدولي ة البحري المنظم
ة ةاالتفاقي رًا.  .  االتفاقي را ونظ اظم ونظ ى تع اظم  إل ى تع ة     إل ة البحري اد الحرآ ة الزدي دود نتيج ابرة للح ة الع ات البحري دق بالبيئ د المح ة    التهدي ة البحري اد الحرآ ة الزدي دود نتيج ابرة للح ة الع ات البحري دق بالبيئ د المح التهدي
واع              عالميا عالميًا واع              ، ستكتسب االتفاقية، عند نفاذها، أهمية حيوية في الحد من نقل األن رة ، ستكتسب االتفاقية، عند نفاذها، أهمية حيوية في الحد من نقل األن رة المغي ا          المغي د يّتضح أنه ا           التي ق د يت ضح أنه   ضارة ضارة  التي ق

 ..بالبيئة عندما تنتشر في بيئات غير بيئاتها األصليةبالبيئة عندما تنتشر في بيئات غير بيئاتها األصلية
ة األم   ّمن اتفاقي ة األم وال تتض ام  وال تتضم ن اتفاقي ار للع انون البح دة لق ام  م المتح ار للع انون البح دة لق دا ًا إال حكم إال حكم١٩٨٢١٩٨٢م المتح د واح دة  ا ًا واح إدارة األرص ق ب دة   يتعّل إدارة األرص  يتعل ق ب

 : : التي تنص على ما يليالتي تنص على ما يلي) ) ١١((٦٣٦٣السمكية العابرة للحدود، وهو المادة السمكية العابرة للحدود، وهو المادة 
 

ة      "" ادية الخالص اطق االقتص ل المن ة داخ واع مترابط ن أن دة م يد أو أرص س الرص ود نف د وج ة      عن ادية الخالص اطق االقتص ل المن ة داخ واع مترابط ن أن دة م يد أو أرص س الرص ود نف د وج عن
ل، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون اإلقليمية أو          ل، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون اإلقليمية أو          لدولتين ساحليتين أو أآثر، تسعى هذه الدو      لدولتين ساحليتين أو أآثر، تسعى هذه الدو      

                                                                                                                                                                                
في الن هج المستخدمة وتقييمها، واقتراح السـبل       في النُهج المستخدمة وتقييمها، واقتراح السـبل       وهدف المشروع إلى النظر     وهدف المشروع إلى النظر       . . الروسي، والوكالة السويدية لحماية البيئة، ووكالة تقييم البيئة       الروسي، والوكالة السويدية لحماية البيئة، ووكالة تقييم البيئة       

 ..الرامية إلى تعزيز العالقات واالتفاقات الثنائية في أوروبا الشرقيةالرامية إلى تعزيز العالقات واالتفاقات الثنائية في أوروبا الشرقية

 : : االتفاقية الدولية لمنع تلـو ث البحـار بـالنفط واالتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث مـن السـفن علـى الموقـع                        االتفاقية الدولية لمنع تلـوث البحـار بـالنفط واالتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث مـن السـفن علـى الموقـع                        تتاح  تتاح  )  )  94(( 
org.imo.wwwThe Effectiveness of International Environmental in ” source oil pollution-International vessel“Mitchell et al, . R.  

Regimes: Causal Connections and Behavioral Mechanisms, Young, O.R. ed. (Cambridge: MIT Press, 1999), pp. 33-90.                       

asp? .mainframe/Newsroom/org.imo.www: : تتاح معلومات إضافية على الموقـع تتاح معلومات إضافية على الموقـع .  .  كان البرازيل واسبانيا أول الموقعينكان البرازيل واسبانيا أول الموقعين)  )  95(( 
4656=&doc_id1018=topic_id                                                                                                                             .                                         
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ذه األرصدة                        ة ه ة لتنسيق وضمان حفظ وتنمي دابير الالزم ى الت اق عل ذه األرصدة                       اإلقليمية المناسبة، إلى االتف ة ه ة لتنسيق وضمان حفظ وتنمي دابير الالزم ى الت اق عل اإلقليمية المناسبة، إلى االتف
   ..))٩٦((""]]الخامسالخامس [ [دون المساس باألحكام األخرى من هذا البابدون المساس باألحكام األخرى من هذا الباب

 
ة واجب    رض االتفاقي ه، تف ة واجب  وعلي رض االتفاقي ه، تف ة، يق  ا ًاوعلي احلية المعني دول الس ى ال ة، يق   عل احلية المعني دول الس ى ال أن     عل دول بش ك ال اوض تل أن تتف أن    ضي ب دول بش ك ال اوض تل أن تتف ضي ب

دود ابرة للح دة الع ة إلدارة األرص ات الالزم دودالترتيب ابرة للح دة الع ة إلدارة األرص ات الالزم ل   . . الترتيب ب التوص دول واج ى ال رض عل ة ال تف ل إال أن االتفاقي ب التوص دول واج ى ال رض عل ة ال تف  إال أن االتفاقي
  تحصيص تحصيص  بإسهاب عن أهداف اإلدارة والحفظ، أو مبادئ          بإسهاب عن أهداف اإلدارة والحفظ، أو مبادئ         ١٩٨٢١٩٨٢وما خال ذلك، ال تتحدث اتفاقية العام        وما خال ذلك، ال تتحدث اتفاقية العام          . . إلى اتفاق إلى اتفاق 

ام       . . أو آيفية تحقيق التعاون   أو آيفية تحقيق التعاون   الصيد ما بين الدول المعني ة،      الصيد ما بين الدول المعنّية،       ذ أحك ز تنفي ى تعزي ام     وفي سياق الجهود األخرى الرامية إل ذ أحك ز تنفي ى تعزي وفي سياق الجهود األخرى الرامية إل
ديم إطار                      ك الهدف بتق ى تحقيق ذل ديم إطار                     اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، يسعى االتفاق المعني باألرصدة السمكية إل ك الهدف بتق ى تحقيق ذل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، يسعى االتفاق المعني باألرصدة السمكية إل

دان األعضاء في          ، آا ، آا ٢٠٠٥٢٠٠٥فبراير  فبراير  // ولغاية شباط   ولغاية شباط  . . ))٩٧((للتعاون من أجل حفظ تلك الموارد وإدارتها      للتعاون من أجل حفظ تلك الموارد وإدارتها       ة البل دان األعضاء في          نت أغلبي ة البل نت أغلبي
ان وقطر والكويت                انون البحار، وهي األردن والبحرين والعراق وعم ان وقطر والكويت               اإلسكوا قد وقعت اتفاقية األمم المتحدة لق انون البحار، وهي األردن والبحرين والعراق وعم اإلسكوا قد وقعت اتفاقية األمم المتحدة لق

ة         بالنظر إلى عدم وجود   بالنظر إلى عدم وجود   غير أنه   غير أنه     . . ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن     ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن      ة معني ة أو إقليمي ة          اتفاقات ثنائي ة معني ة أو إقليمي  اتفاقات ثنائي
د       د      على وجه التحدي إدا على وجه التحدي إدا ب ا                    ب ة بالكامل إقليمي اذ االتفاقي دأ نف م يب ابرة للحدود، ل ا                    رة األرصدة السمكية الع ة بالكامل إقليمي اذ االتفاقي دأ نف م يب ابرة للحدود، ل ذا      . . رة األرصدة السمكية الع ى ه ذا    ويتجل ى ه ويتجل

ام                 اق األرصدة السمكية لع ى اتف ى اآلن عل ع حت م يوّق دان األعضاء في اإلسكوا ل ا من البل ام                األمر أيضا في أن أي اق األرصدة السمكية لع ى اتف ى اآلن عل م يوق ع حت دان األعضاء في اإلسكوا ل ا من البل األمر أيضا في أن أي
 ..٢٠٠١٢٠٠١ وبدأ نفاذه في العام  وبدأ نفاذه في العام ١٩٩٥١٩٩٥ الذي اعت مد في العام  الذي اعُتمد في العام ١٩٩٥١٩٩٥

 
ة                وبموازاة ا وبموازاة ا   د برتوآول قرطاجن ة                لجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي للبيئات العابرة للحدود، اعُتم د برتوآول قرطاجن لجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي للبيئات العابرة للحدود، اعت م

ام      ام     المعني بالتنوع البيولوجي والتابع التفاقية التنوع البيولوجي في الع ام     ٢٠٠٠٢٠٠٠المعني بالتنوع البيولوجي والتابع التفاقية التنوع البيولوجي في الع اذه في الع دأ نف ام      وب اذه في الع دأ نف ودخل  ودخل    . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ وب
ول   ي البروتوآ ول  ف ي البروتوآ ًا١١١١١١ف ا  طرف كوا    طرف ة اإلس ن منطق ة م نهم أربع كوا   ، م ة اإلس ن منطق ة م نهم أربع ان   األردن وااألردن وا((، م ورية وعم ة الس ة العربي ان   لجمهوري ورية وعم ة الس ة العربي لجمهوري

ر رومص ة          ))ومص ات الحي ل الكائن د نق المة عن ن الس م م توى مالئ مان مس ى ض دف إل و يه ة          ، وه ات الحي ل الكائن د نق المة عن ن الس م م توى مالئ مان مس ى ض دف إل و يه  ، وه
تخدامها       ا واس ة ومعالجته ة الحديث ا اإلحيائي ن التكنولوجي ة ع ّورة الناجم تخدامها      المح ا واس ة ومعالجته ة الحديث ا اإلحيائي ن التكنولوجي ة ع و رة الناجم ز   . . ))٩٨((المح ول يرّآ ع أن البروتوآ ول يرآ ز    وم ع أن البروتوآ  وم

و     ى حفظ التن اره عل ابر للحدود وآث ل الع ى النق د عل و    بالتحدي ى حفظ التن اره عل ابر للحدود وآث ل الع ى النق د عل تدام، يأخذ البروتوآول   بالتحدي وجي واستخدامه المس تدام، يأخذ البروتوآول   ع البيول وجي واستخدامه المس ع البيول
دخول           . .  بعين االعتبار المخاطر التي تهدد صحة البشر        بعين االعتبار المخاطر التي تهدد صحة البشر       أيضا أيضًا دخول         آذلك، ينص البروتوآول على أنه يجوز لألطراف ال آذلك، ينص البروتوآول على أنه يجوز لألطراف ال

ّورة        بشأن   بشأن   في اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف مع بلدان غير أطراف            في اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف مع بلدان غير أطراف             ة المح ات الحّي ل الكائن ات الحي ة المحو رة        نق ل الكائن نق
 .. عبر الحدود عبر الحدودا ًادوليدولي

 
ة اال  وبغية تعزيز حماية التنوع البيولوجي، تهدف        وبغية تعزيز حماية التنوع البيولوجي، تهدف          ة اال  اتفاقي ة            اتفاقي ات البري ات والنبات أنواع الحيوان دولي ب ة            تجار ال ات البري ات والنبات أنواع الحيوان دولي ب تجار ال

راض   راض  المعرضة لالنق ا،            المعرضة لالنق ى حظره يس بالضرورة إل راض، ولكن ل األنواع المعّرضة لالنق تحّكم باالتجار ب ى ال ا،             إل ى حظره يس بالضرورة إل راض، ولكن ل األنواع المعر ضة لالنق تحك م باالتجار ب ى ال  إل
ى             وذلك بدعم من شبكة من المنظمات غير الحكومية وال        وذلك بدعم من شبكة من المنظمات غير الحكومية وال         د في المساعدة عل ى             حكومية الدولية التي تساهم إلى حد بعي د في المساعدة عل حكومية الدولية التي تساهم إلى حد بعي

ة اإلسكوا   ( ( طرفا  طرفًا١٦٧١٦٧  وقد أفلحت االتفاقية التي تضم         وقد أفلحت االتفاقية التي تضم       ..))٩٩((التنفيذ ورصده التنفيذ ورصده  ة اإلسكوا  وال تنتمي إال تسعة منها إلى منطق في  في  ) ) وال تنتمي إال تسعة منها إلى منطق
رون أن ف           . . الحد من االتجار الدولي غير المشروع باألنواع المعرضة لالنقراض        الحد من االتجار الدولي غير المشروع باألنواع المعرضة لالنقراض         ة ي دي االتفاقي رون أن ف         بيد أّن منتق ة ي دي االتفاقي ا  بيد أن  منتق ا  عاليته عاليته

ك      اذ تل بب ضعف إنف راض وبس واع المعّرضة لالنق بب التصنيف الصارم لألن يما بس ام، والس كل ع ك     ضئيلة بش اذ تل بب ضعف إنف راض وبس واع المعر ضة لالنق بب التصنيف الصارم لألن يما بس ام، والس كل ع ضئيلة بش
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shtml.default/org.biodiv.wwwًاإلسـكوا، انظـر   اإلسـكوا، انظـر   في منطقة في منطقة، لقراءة دراسة عن الكائنات المحورة وراثيا ، لقراءة دراسة عن الكائنات المحورة وراثيا ::    Towards a policy “ESCWA, 
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راض،                         . . االتفاقيةاالتفاقية واع المعّرضة لالنق ا باالتجار في األن ة في تحكمه ر مرون راض،                       وقد جعلت تلك الثغرات االتفاقية أآث واع المعر ضة لالنق ا باالتجار في األن ة في تحكمه ر مرون وقد جعلت تلك الثغرات االتفاقية أآث
 ..))١٠٠((ثث على المعرفة القائمة على البح على المعرفة القائمة على البحوليس حظرها، وأآثر اعتمادا وليس حظرها، وأآثر اعتمادًا

 
 االتفاقات اإلقليمية المتعل قة بحسن اإلدارة   -باء

 
ا                    ة في إطاره ة العالمي ا                  ساعدت االتفاقيات واالتفاقات المتناولة باالستعراض بإيجاز أعاله في تحسين البيئ ة في إطاره ة العالمي ساعدت االتفاقيات واالتفاقات المتناولة باالستعراض بإيجاز أعاله في تحسين البيئ

ة     ايير البيئي وانين والمع ات والق د السياس ات، وتوحي ادل المعلوم دولي، وتب اون ال الل التع ن خ دودي م ر الح ة    عب ايير البيئي وانين والمع ات والق د السياس ات، وتوحي ادل المعلوم دولي، وتب اون ال الل التع ن خ دودي م ر الح   . . عب
ة                متعمقة ودروسا  متعمقة ودروساً وعليه، فهي توف ر آراء     وعليه، فهي توّفر آراء      ابرة للحدود المشترآة وآيفي ة الع ة                 قّيمة عن آيفية الحد من المشاآل البيئي ابرة للحدود المشترآة وآيفي ة الع  قي مة عن آيفية الحد من المشاآل البيئي

 ..آفالة تطبيق نواتج أفضل على األصعدة اإلقليميةآفالة تطبيق نواتج أفضل على األصعدة اإلقليمية
 

 المنظمات اإلقليمية المعنية بتيسير عقد االتفاقات الحكومية الدولية اإلقليمية  -١
 

ره               آانت بلدان االتحاد األ   آانت بلدان االتحاد األ     ره               وربي وما زالت رائدة في مجال االتفاقات البيئية عبر الحدود، على نحو ما يظه وربي وما زالت رائدة في مجال االتفاقات البيئية عبر الحدود، على نحو ما يظه
ة االقتصادية ألور             وونطاق االتفاقيات البيئية المعتمدة في أور     نطاق االتفاقيات البيئية المعتمدة في أور      رها اللجن ة االقتصادية ألور             با وفعاليتها، بما فيها تلك التي تيّس ا ووبا وفعاليتها، بما فيها تلك التي تيس رها اللجن ا ب ا     ..ب ا    أم  أم

ة اإلقلي    ات البيئي ن وضع السياس ؤولة ع ي المس اد األوروب ات االتح ف هيئ ة اإلقلي   مختل ات البيئي ن وضع السياس ؤولة ع ي المس اد األوروب ات االتح ف هيئ ة  مختل ي اللجن كل رئيس ي بش ة، فه ة  مي ي اللجن كل رئيس ي بش ة، فه مي
اً      . . ))١٠١((بي ومجلس الوزراء  بي ومجلس الوزراء  ووبية والبرلمان األور  بية والبرلمان األور  وواألوراألور ا        وإثر إبرام المعاهدات المذآورة آنف وث    ، وهي    ، وهي     وإثر إبرام المعاهدات المذآورة آنف ة التل وث    اتفاقي ة التل اتفاقي

ة االقتصادية                     الجوي بعيد المدى عبر الحدو    الجوي بعيد المدى عبر الحدو     اه، قامت اللجن ة المي ي، واتفاقي ر البيئ يم األث ة االقتصادية                     د، واتفاقية اسبو بشأن تقي اه، قامت اللجن ة المي ي، واتفاقي ر البيئ يم األث د، واتفاقية اسبو بشأن تقي
 ::وهي آما يليوهي آما يلي  . . بشأن معاهدات بيئية إضافية معنية بالبيئة البحريةبشأن معاهدات بيئية إضافية معنية بالبيئة البحريةبا بالتفاوض با بالتفاوض ووألورألور

 
ام                        ))أأ((  ر الحدود، وُأبرمت في هلسنكي في الع أثير الحوادث الصناعية عب ام                       االتفاقية المتعلقة بت ر الحدود، وأ برمت في هلسنكي في الع أثير الحوادث الصناعية عب   ١٩٩٢١٩٩٢االتفاقية المتعلقة بت

 ؛؛))١٠٢((٢٠٠٠٢٠٠٠وبدأ نفاذها في العام وبدأ نفاذها في العام 
 

ة بحر البلطيق             ))بب((  ة بحر البلطيق            االتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية لمنطق ة هلسنكي   اتفاتف((االتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية لمنطق ة هلسنكي   اقي ، التي اعتمدت في       ، التي اعتمدت في       ))اقي
 ؛؛))١٠٣((٢٠٠٠٢٠٠٠ وبدأ نفاذها في العام  وبدأ نفاذها في العام ١٩٩٢١٩٩٢، ثم ن ق حت في العام ، ثم ُنّقحت في العام ١٩٨٠١٩٨٠ وبدأ نفاذها في العام  وبدأ نفاذها في العام ١٩٧٤١٩٧٤البدء في العام البدء في العام 

اريس، اعُتمدت     -االتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية  لشمالي شرق األطلسي     االتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية  لشمالي شرق األطلسي      ))جج((  ا أوسلو وب اريس، اعت مدت      اتفاقيت ا أوسلو وب  اتفاقيت
ام      ، ثم ن ق حت وتم، ثم ُنّقحت وتم١٩٧٤١٩٧٤في العام   في العام    ام       ضمها إلى اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال المحيط األطلسي في الع ، ، ١٩٩٨١٩٩٨ ضمها إلى اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال المحيط األطلسي في الع

 ؛؛))١٠٤((١٩٩٨١٩٩٨وبدأ نفاذها في العام وبدأ نفاذها في العام 
 

ى    ))دد((  رار والوصول إل ي صنع الق ة ف ارآة العام ات، والمش ى المعلوم ة بالوصول إل ة المتعلق ى   االتفاقي رار والوصول إل ي صنع الق ة ف ارآة العام ات، والمش ى المعلوم ة بالوصول إل ة المتعلق االتفاقي
 ..))١٠٥((٢٠٠١٢٠٠١ من العام  من العام فاذها اعتبارا فاذها اعتبارًا، وبدأ ن، وبدأ ن١٩٩٨١٩٩٨العدالة في الشؤون البيئية، وقد اعت مدت في العام العدالة في الشؤون البيئية، وقد اعُتمدت في العام 

                                                      
 ))100  (  (M. Curlier and S. Andresen, “International trade in endangered species: The CITES regime” in Environmental 

Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. E.L. Miles et al eds. (Cambridge: MIT Press, 2002), pp. 357-378.                

 ))101  (  (J. Wettestad, “Clearing the air: Europe tackles transboundary pollution”, Environment, vol. 44, No. 2  
(March 2002), pp. 32-40.                                                                                                                                                                              

 ..teia/env/org.unece.www  ::االتفاقية المتعلقة بتأثير الحوادث الصناعية عبر الحدود على الموقعاالتفاقية المتعلقة بتأثير الحوادث الصناعية عبر الحدود على الموقعتتاح تتاح )  )  102(( 

legal/regionalseas/ch.unep.www /: : تتاح اتفاقيات البحار اإلقليمية وبروتوكوالتها والبرامج الشريكة لها علـى الموقـع  تتاح اتفاقيات البحار اإلقليمية وبروتوكوالتها والبرامج الشريكة لها علـى الموقـع  )  )  103(( 
htm.conlist                    .                                                                                                                                                                                

regionalseas/ch.unep.www /: : تتاح اتفاقيات البحار اإلقليمية وبروتوكوالتها والبـرامج الشـريكة لهـا علـى الموقـع     تتاح اتفاقيات البحار اإلقليمية وبروتوكوالتها والبـرامج الشـريكة لهـا علـى الموقـع     )  )  104(( 
htm.conlist/legal                                                                                                                       .                                                                    
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ا، يشكل النظام النرويجي     وووعلى الصعيد الثنائي في أور     وعلى الصعيد الثنائي في أور       ا، يشكل النظام النرويجي     ب ق بمصائد األسماك في بحر       -ب ق بمصائد األسماك في بحر       الروسي المتعل الروسي المتعل

زاع في مجال                        ا ًابارنتس اتفاق بارنتس اتفاق  ة تالفي الن ا إلدارة األرصدة السمكية المشترآة بغي الزم اتخاذه زاع في مجال                         يحّدد اإلجراءات ال ة تالفي الن ا إلدارة األرصدة السمكية المشترآة بغي الزم اتخاذه  يحد د اإلجراءات ال
تراتيجيًا تراتيجيا حساٍس اس ر من حساس  اس ر من  ُيعتب ًا ي عتب ر المجاالت المنتجة بيولوجي ين أآث ا ب ر المجاالت المنتجة بيولوجي ين أآث المب ي الع الم ف ي الع ة مصائد . . ))١٠٦(( ف اء لجن وّفر إنش ة مصائد  وي اء لجن وف ر إنش  وي

 .. للتعاون وتطبيق بنود هذا االتفاق للتعاون وتطبيق بنود هذا االتفاقا ًااألسماك المشترآة آلية ومنتدى مستمراألسماك المشترآة آلية ومنتدى مستمر
 

ك                        الشمالية  الشمالية وفي أمريكا وفي أمريكا   ين تل ا ب ات م ام، وُأبرمت االتفاق د من االهتم ابرة للحدود المزي ك                       ، نالت القضايا الع ين تل ا ب ات م ام، وأ برمت االتفاق د من االهتم ابرة للحدود المزي ، نالت القضايا الع
واء، وخاصة مشكلة األمطار                     البلدان الت البلدان الت  ّوث اله ات الخطرة وتل واء، وخاصة مشكلة األمطار                     ي تواجه قضايا الموارد المائية المشترآة، والنفاي و ث اله ات الخطرة وتل ي تواجه قضايا الموارد المائية المشترآة، والنفاي
ا   . . الحمضيةالحمضية دا فيم ة آن ة وحكوم دة األمريكي ات المتح ة الوالي ين حكوم رم ب اق المب ات االتف ك االتفاق م تل ا ومن أه دا فيم ة آن ة وحكوم دة األمريكي ات المتح ة الوالي ين حكوم رم ب اق المب ات االتف ك االتفاق م تل ومن أه

اق أسس حسن    . . ))١٠٧((١٩٨٦١٩٨٦العام العام يتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، الذي وق ع وبدأ نفاذه في         يتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، الذي وّقع وبدأ نفاذه في          اق أسس حسن     ويرسي االتف  ويرسي االتف
ا                ل السلطة المستوردة له ا               إدارة المواد الخطرة والتخلص منها، وأسس شحنها إلى مرافق مرّخصة من قب ل السلطة المستوردة له وتشمل  وتشمل  . . إدارة المواد الخطرة والتخلص منها، وأسس شحنها إلى مرافق مرخ صة من قب

اً               ليم بيئي ى نحو س ا               االتفاقات المشابهة التي تنّظم إدارة النفايات الخطرة عل ليم بيئي ى نحو س ا    االتفاقات المشابهة التي تنظ م إدارة النفايات الخطرة عل ا     في أمريك  المرفق الثالث من     المرفق الثالث من     الشمالية  الشمالية  في أمريك
ابرة للحدود، وهو                االتفاق بين ا  االتفاق بين ا   ة والمشاآل الع رامج البيئي اون في مجال الب ابرة للحدود، وهو                لمكسيك والواليات المتحدة بشأن التع ة والمشاآل الع رامج البيئي اون في مجال الب لمكسيك والواليات المتحدة بشأن التع

 آذلك، عقدت آندا     آذلك، عقدت آندا    ..))١٠٨((١٩٨٧١٩٨٧يتعلق بشحن النفايات الخطرة والمواد الخطرة عبر الحدود، وقد بدأ نفاذه في العام              يتعلق بشحن النفايات الخطرة والمواد الخطرة عبر الحدود، وقد بدأ نفاذه في العام              
ا        وشيلي االتفاق المعني بالتعاون البيئي بغية تعزيز التعاون البيئي          وشيلي االتفاق المعني بالتعاون البيئي بغية تعزيز التعاون البيئي           ا فيه ا        وإنفاذ القوانين البيئية، بم ا فيه ة    وإنفاذ القوانين البيئية، بم وانين الناظم ة    الق وانين الناظم الق

دين   لقضايالقضايا دين    المياه والهواء والمواد السامة والحياة البرية في البل ين الطرفين       ..))١٠٩(( المياه والهواء والمواد السامة والحياة البرية في البل اون ب ز التع ذلك، توّجب تعزي ين الطرفين         آ اون ب ز التع ذلك، توج ب تعزي   آ
ات  ات والحيوان مل النبات ي تش ا، وه ا وتعزيزه ة وحمايته ظ البيئ ين حف ات لتحس ات والحيوان مل النبات ي تش ا، وه ا وتعزيزه ة وحمايته ظ البيئ ين حف  لتحس

ة  وانين واألنظم ين الق ة، بتحس ة البري وانين واألنظم ين الق ة، بتحس ة البري ات البيئي ات والممارس راءات والسياس ة  واإلج ات البيئي ات والممارس راءات والسياس ددًا  . .  واإلج ددا ومج ور ومج دو أن الجمه ور ، يب دو أن الجمه ، يب
ة                 أنه  أنه  يضطلع بدور أساسي، و   يضطلع بدور أساسي، و    ر الوطني ة عب وانين البيئي ة                 ينبغي تشجيع المشارآة العامة آعنصر أساسي لتطوير الق ر الوطني ة عب وانين البيئي ينبغي تشجيع المشارآة العامة آعنصر أساسي لتطوير الق

ا اوتطبيقه يين،  . . وتطبيقه وجهين أساس ى ب ة، ينبغي أن تتحل ة فعال ات اٌإلقليمي ات واآللي ك االتفاق ون تل يين،ولتك وجهين أساس ى ب ة، ينبغي أن تتحل ة فعال ات اإل قليمي ات واآللي ك االتفاق ون تل ا الشمولية ولتك ا الشمولية  وهم  وهم
 ..األهمية التي تولى إلى دور المشارآة العامةاألهمية التي تولى إلى دور المشارآة العامةوو
 

 المؤسسات الحكومية الدولية على الصعيد اإلقليمي  -٢
 

ة         آسيا فعليا    آسيا فعلياً  قيقيوفي الناحية األخرى من الكرة األرضية، تعاونت بلدان جنوب شر         وفي الناحية األخرى من الكرة األرضية، تعاونت بلدان جنوب شر           ة         في مجال اإلدارة البيئي  في مجال اإلدارة البيئي
نغافورة   ضربضرب، ، ١٩٩٢١٩٩٢وفي العام وفي العام   . . ة للحدودة للحدودعبر الحدود بغية خفض تأثير المشاآل الجسيمة العابر      عبر الحدود بغية خفض تأثير المشاآل الجسيمة العابر       ة س نغافورة    مؤتمر قم ة س  مؤتمر قم

ى هدف                            ة عل دان المجاورة، المتفق ين البل ا ب اون م ى التع ثًال واضحًا عل ى هدف                           واتفاق آوااللمبور بشأن البيئة والتنمية م ة عل دان المجاورة، المتفق ين البل ا ب اون م ى التع ثال  واضحا  عل واتفاق آوااللمبور بشأن البيئة والتنمية م
اداً    ((الحد من آثار الضباب   الحد من آثار الضباب    يا ح وبي شرق آس ادا     الذي آان تأثيره على مناطق جن يا ح وبي شرق آس ام   الذي آان تأثيره على مناطق جن ام    في الع  وفي وقت    وفي وقت   . . ))١١٠(())١٩٩٧١٩٩٧ في الع

                                                                                                                                                                                
تتاح االتفاقية المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة فـي الشـؤون                  تتاح االتفاقية المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرار والوصول إلى العدالة فـي الشـؤون                  )  )  105(( 

 ..htm.ctreaty/pp/env/org.unece.www://http: : البيئية على الموقعالبيئية على الموقع

 ))106  (  (O.R. Young, “Hitting the Mark”, Environment, vol. 41, No. 8 (October 1999), p. 24.. 

وعلى الصـعيد   وعلى الصـعيد   . . MEA&id=treaties&m=php?t.index/database/edu.uoregon.iea://http=684: : يتاح االتفاق على الموقع   يتاح االتفاق على الموقع   )  )  107(( 
القـوة األمنيـة    القـوة األمنيـة    وو  الثنائي، ع قدت اتفاقات بين الفلبين وكوستاريكا وماليزيا والمكسيك والواليات المتحدة، وبين ألمانيا وأفغانستان وزيمبابوي             الثنائي، عقدت اتفاقات بين الفلبين وكوستاريكا وماليزيا والمكسيك والواليات المتحدة، وبين ألمانيا وأفغانستان وزيمبابوي             

 . . منظمة حلف شمال األطلسي بغية تنظيم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بالتحديدمنظمة حلف شمال األطلسي بغية تنظيم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بالتحديد//دولية في كوسوفودولية في كوسوفوالال

 ..MEA&id=s&mtreatie=php?t.index/database/edu.uoregon.iea://http=686: : يتاح االتفاق على الموقعيتاح االتفاق على الموقع)  )  108(( 

 ..cfm.Default/AECCC/Agreements/Resource/English/ca.gc.chil-can://http: : يتاح االتفاق على الموقعيتاح االتفاق على الموقع)  )  109(( 

 ))110  (  (N. Badenoch, “Transboundary environmental governance: principles and practice in mainland South-east Asia”, 
World Resources Institute (2002).   . .إندونيسيا وبروني وتايلنـد وسـنغافورة   إندونيسيا وبروني وتايلنـد وسـنغافورة   : : تضم رابطة أمم جنوب شرق آسيا البلدان األعضاء التاليةتضم رابطة أمم جنوب شرق آسيا البلدان األعضاء التالية

 ..والفلبين وكمبوديا والوس وماليزيا وميانماروالفلبين وكمبوديا والوس وماليزيا وميانمار
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ام        الحق،الحق، ام         اعُتمدت في الع ابر للحدود              ١٩٩٥١٩٩٥ اعت مدت في الع ّوث الع اون في مجال التل يا للتع وب شرق آس م جن ابر للحدود            خطة رابطة أم و ث الع اون في مجال التل يا للتع وب شرق آس م جن .  .  خطة رابطة أم
ات الخطرة                          ل النفاي ر الحدود وبنق التلوث الجوي والمحمول بالسفن عب ات الخطرة                         وترتبط تلك الخطة بشكل رئيسي ب ل النفاي ر الحدود وبنق التلوث الجوي والمحمول بالسفن عب   . . ))١١١((وترتبط تلك الخطة بشكل رئيسي ب

عابرة للحدود التي تم تحديدها، وتعترف       عابرة للحدود التي تم تحديدها، وتعترف       لجة القضايا ال  لجة القضايا ال  لمعالمعاوتحدد الخطة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل السبل        وتحدد الخطة المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل السبل        
ادل                 ادل                بضرورة رضا الجمهور ومشارآته، ودعم البلدان على الصعيدين اإلقليمي والدولي بغية تيسير المساعدة وتب بضرورة رضا الجمهور ومشارآته، ودعم البلدان على الصعيدين اإلقليمي والدولي بغية تيسير المساعدة وتب

وب شرق                ببالضبا الضبا   وعلى ضوء أحدث تجربة في مجال            وعلى ضوء أحدث تجربة في مجال          ..))١١٢((المعلوماتالمعلومات م جن ة في رابطة أم وب شرق                ، اتفق وزراء البيئ م جن ة في رابطة أم ، اتفق وزراء البيئ
، التي تحدد التدابير المشترآة الالزم اتخاذها ما بين البلدان          ، التي تحدد التدابير المشترآة الالزم اتخاذها ما بين البلدان          ببالضباالضباليمية المتعلقة ب  ليمية المتعلقة ب   على خطة العمل اإلق     على خطة العمل اإلق    آسيا أيضا  آسيا أيضاً 

ة  ة معالج ة األعضاء بغي ة معالج ات ضبابضباباألعضاء بغي ق األراضي والغاب ن حرائ اجم ع دخان الن ات  ال ق األراضي والغاب ن حرائ اجم ع دخان الن م  . . ))١١٣(( ال ة أم اق رابط د اتف م   واعُتم ة أم اق رابط د اتف  واعت م
وث الال لمواصلة الحد من       لمواصلة الحد من      ٢٠٠٣٢٠٠٣ للحدود في العام      للحدود في العام     العابرالعابر الضبابي    الضبابي   التلوثالتلوثجنوب شرق آسيا بشأن     جنوب شرق آسيا بشأن      وث تل ر  بيبيالضبا الضبا   تل ر   عب  عب

دولي اون اإلقليمي وال ة وتكثيف التع ود الوطني ك بتضافر الجه دوليالحدود ورصده، وذل اون اإلقليمي وال ة وتكثيف التع ود الوطني ك بتضافر الجه ود   . . الحدود ورصده، وذل ك الجه دّعمت تل د ت ود وق ك الجه دع مت تل د ت وق
ه أيضاً    (( عبر الحدود     عبر الحدود    بيبيالضباالضباتلوث  تلوث  بالبالإنشاء مرآز رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتنسيق التحك م          إنشاء مرآز رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتنسيق التحّكم           ه أيضا     ويشار إلي  آمرآز   آمرآز  ويشار إلي

 ).).الرابطةالرابطة
 

منطقة اإلسكوا في إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، وهو            منطقة اإلسكوا في إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، وهو            وتتجل ى اآلليات اإلقليمية في     وتتجّلى اآلليات اإلقليمية في      
ة ة بالغ ر ذا أهمي ةحدث ُيعتب ة بالغ ر ذا أهمي ؤون السياسات    . . حدث ي عتب كل رئيسي بش ى المجلس بش ؤون السياسات  وُيعن كل رئيسي بش ى المجلس بش ة وي عن ة العام وطني العام ى الصعيدين ال وطني عل ى الصعيدين ال عل

اون     ة والتع ات البيئي ز االتفاق ات وتعزي تهدف إصدار البيان ذا، يس ي، ول اون    واإلقليم ة والتع ات البيئي ز االتفاق ات وتعزي تهدف إصدار البيان ذا، يس ي، ول افيفيواإلقليم ام دان األعم ين البل دان األع ب ين البل ي  ب ي ضاء ف ضاء ف
ة         . . اإلسكوااإلسكوا ة والتنمي ة       وقد اعتمد المرآز اإلعالن العربي بشأن البيئ ة والتنمي ام   ((وقد اعتمد المرآز اإلعالن العربي بشأن البيئ ام   في الع ة     ) ) ١٩٨٦١٩٨٦في الع ان العربي عن البيئ ة     والبي ان العربي عن البيئ والبي

تقبل       اق المس تقبل      والتنمية وآف اق المس ام     ((والتنمية وآف ام     في الع أ المجلس أيضاً     ). ). ١٩٩١١٩٩١في الع أ المجلس أيضا    وأنش ة في       وأنش ة والتنمي ة بالبيئ ة المشترآة المعني ة في        اللجن ة والتنمي ة بالبيئ ة المشترآة المعني  اللجن
 .. بين البلدان العربية بين البلدان العربيةاافيمفيمالمنطقة العربية من أجل تعزيز التعاون المنطقة العربية من أجل تعزيز التعاون 

 
ام       ي الع ي ف اون الخليج س التع دان مجل ت بل ام     ووافق ي الع ي ف اون الخليج س التع دان مجل ت بل اق    ١٩٨٥١٩٨٥ووافق يع نط ة بتوس ة المتعلق ادئ البيئي ى المب اق    عل يع نط ة بتوس ة المتعلق ادئ البيئي ى المب عل

ة                  ة شبه اإلقليمي دان المنطق ة                 المسوح اإلقليمية البيئية، والتربية، والتدريب وتبادل المعلومات وتعزيز آل منها في بل ة شبه اإلقليمي دان المنطق المسوح اإلقليمية البيئية، والتربية، والتدريب وتبادل المعلومات وتعزيز آل منها في بل
ة  ين الظروف البيئي ة تحس ة بغي ين الظروف البيئي ة تحس ن . . ))١١٤((بغي ن  وم ي أبرمت أيضاً   وم ة الت يق اإلقليمي ات التنس ين هيئ ا   ب ي أبرمت أيض ة الت يق اإلقليمي ات التنس ين هيئ ع ب دة م ات جدي ع  تحالف دة م ات جدي  تحالف

اون     اون    المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية، َيرد مجلس تع دول ااالمؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية، ي رد مجلس تع دول ل ة   ل ة العربي يج،      العربي ة للخل ة العام يج،       األعضاء في األمان ة للخل ة العام  األعضاء في األمان
االت          ي المج رابط ف ل والت يق والتكام ق التنس ى تحقي دف إل ي يه به إقليم ترك ش ار مش و إط االت         وه ي المج رابط ف ل والت يق والتكام ق التنس ى تحقي دف إل ي يه به إقليم ترك ش ار مش و إط  وه

ويساهم مجلس التعاون الخليجي في تنظيم البيئات العابرة للحدود في البلدان األعضاء             ويساهم مجلس التعاون الخليجي في تنظيم البيئات العابرة للحدود في البلدان األعضاء               . . حقيق الوحدة حقيق الوحدة آافة بهدف ت  آافة بهدف ت  
 ..فيهفيه
 

ام                      يج عدن في الع ام                    آما أنشئت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخل يج عدن في الع ، وهي تضم     ، وهي تضم     ١٩٩٥١٩٩٥آما أنشئت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخل
ة ال      ة ال     أربعة بلدان من منطقة اإلسكوا، وهي األردن ومصر والمملكة العربي يمن  أربعة بلدان من منطقة اإلسكوا، وهي األردن ومصر والمملكة العربي يمن  سعودية وال ود      ..سعودية وال ة الجه ّزز الهيئ ود     وتع ة الجه  وتعز ز الهيئ

االت         ي مج احلية ف ة والس ات البحري ي البيئ ه ف وجي وحمايت وع البيول ظ التن ى حف ة إل ة الرامي رامج اإلقليمي االت        والب ي مج احلية ف ة والس ات البحري ي البيئ ه ف وجي وحمايت وع البيول ظ التن ى حف ة إل ة الرامي رامج اإلقليمي والب
ة،      ..أنشطتها التي تغطي البحر األحمر وخليج العقبة وخليج السويس وقناة السويس وخليج عدن           أنشطتها التي تغطي البحر األحمر وخليج العقبة وخليج السويس وقناة السويس وخليج عدن            ود مماثل ة،     وفي جه ود مماثل  وفي جه

ة اإلقليم أنشئت  أنشئت   ة اإلقليم المنظم ة   المنظم ة البيئ ة لحماي ة   ي ة البيئ ة لحماي ة  ي ة البحري و  // في أول تموز   في أول تموز  البحري و  يولي ة   بعضوية تشمل  بعضوية تشمل  ، ، ١٩٧٩١٩٧٩يولي ارات العربي ة    اإلم ارات العربي  اإلم
 ..المتحدة والبحرين والعراق وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعوديةالمتحدة والبحرين والعراق وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية

                                                      
: : ب شـرق آســيا للتعــاون فــي مجــال التلـو ث عبــر الحــدود علــى الموقــع  ب شـرق آســيا للتعــاون فــي مجــال التلـوث عبــر الحــدود علــى الموقــع  تتـاح خطــة رابطــة أمــم جنــو تتـاح خطــة رابطــة أمــم جنــو )  )  111(( 

htm.8926/org.aseansec.www                                            .                                                                                                                           

 ))112  (  (: , which is available at)2001(” ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution“Singh, . A.D
htm.tconten/envt/ function/id. or.asean.www://http.                                                                                                                                     

 ..htm.9050/org.aseansec.www: : اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تلوث الوهج عبر الحدود على الموقعاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تلوث الوهج عبر الحدود على الموقعيتاح يتاح )  )  113(( 

 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠((برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، )  )  114(( 
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 التنسيق اإلقليمي غير الحكومي  -٣

 
ئ   ئ أنش ي  أنش يم العرب ة لإلقل ة والتنمي ز البيئ ي  مرآ يم العرب ة لإلقل ة والتنمي ز البيئ اوو وأور وأورمرآ اب د ب ي البل درات ف اء الق د  لبن ي البل درات ف اء الق ز   لبن ه وتعزي اء في ز  ان األعض ه وتعزي اء في ان األعض

ل                  . . مهارات اإلدارة البيئية ونقل التكنولوجيا والتربية البيئية      مهارات اإلدارة البيئية ونقل التكنولوجيا والتربية البيئية       زام مشترك من ِقب ى أساس الت د أنشئ المرآز عل ل                وق زام مشترك من ق ب ى أساس الت د أنشئ المرآز عل وق
اعي      اء االقتصادي واالجتم ي لإلنم ة مصر والصندوق العرب ي حكوم ية، وه ة الرئيس ة الثالث راف الراعي اعي     األط اء االقتصادي واالجتم ي لإلنم ة مصر والصندوق العرب ي حكوم ية، وه ة الرئيس ة الثالث راف الراعي األط

ى   تمكينتمكينمن وظيفة المرآز في أنه عامل       من وظيفة المرآز في أنه عامل        وتك  وتك   ..وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    ى    لدعم مبادرات التنمية المستدامة عل  لدعم مبادرات التنمية المستدامة عل
 ..))١١٥((األصعدة الوطنية وشبه اإلقليمية واإلقليمية، مما يحف ز على تنفيذ االتفاقيات واالتفاقات الدوليةاألصعدة الوطنية وشبه اإلقليمية واإلقليمية، مما يحّفز على تنفيذ االتفاقيات واالتفاقات الدولية

 
 :اإلدارة البيئية العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا  -جيم

 تنفيذ اتفاقات حسن اإلدارة     
 

رة                لل  ود األخي ة إال في العق رة                م يشرع معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا في صياغة السياسات البيئي ود األخي ة إال في العق د    . . م يشرع معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا في صياغة السياسات البيئي د  فق فق
دة، مع                        اء مؤسسات جدي ى بن ة أو عل دة، مع                       رّآزت أغلبية تلك البلدان على توسيع نطاق واليات المؤسسات البيئية القائم اء مؤسسات جدي ى بن ة أو عل رآ زت أغلبية تلك البلدان على توسيع نطاق واليات المؤسسات البيئية القائم

ة      التشديد على أنشطة من قبيل إنشاء اللجان الوطنية، وإجراء الدراسا         التشديد على أنشطة من قبيل إنشاء اللجان الوطنية، وإجراء الدراسا          داد الخطط الوطني ة وإع ة      ت الوطني داد الخطط الوطني ة وإع الرغم  . . ت الوطني الرغم  وب وب
ة والتشريع                 وارد المائي ة والتشريع                من إحراز تقدم على الصعيد الوطني من حيث الترتيبات المؤسسية، وخاصة في إدارة الم وارد المائي من إحراز تقدم على الصعيد الوطني من حيث الترتيبات المؤسسية، وخاصة في إدارة الم
عيد        ى الص ا عل ة وتطويره وارد المائي ي إدارة الم رز ف دم المح ا، إال أن التق ق به عيد       المتعل ى الص ا عل ة وتطويره وارد المائي ي إدارة الم رز ف دم المح ا، إال أن التق ق به  المتعل

ة التي               . . اإلقليمي وشبه اإلقليمي محدود للغاية    اإلقليمي وشبه اإلقليمي محدود للغاية     ك التحديات البيئي يم لتل ة اإلسكوا أي تقي ة التي             ولم يجر في منطق ك التحديات البيئي يم لتل ة اإلسكوا أي تقي   تتصف تتصف ولم يجر في منطق
 .. التالي في تجربة المنطقة في إدارة البيئات العابرة للحدود التالي في تجربة المنطقة في إدارة البيئات العابرة للحدودععالفرالفروينظر وينظر   . . بطبيعة عابرة للحدود بالتحديدبطبيعة عابرة للحدود بالتحديد

 
 تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة الجنسيات  -١

 
اء      ى زه كوا عل ة اإلس دان منطق دقت بل اء    ص ى زه كوا عل ة اإلس دان منطق دقت بل اً  اتف اتف٦٤٦٤ص ة واتفاق ا  اقي ة واتفاق ًااقي ا  بيئي ًا   بيئي ا دولي ًادولي ا  وإقليمي مت  وإقليمي مت  أو انض   أو انض

دوداً    ل مح كوك يظ ك الص ال لتل ه، إال أن االمتث دودا    إلي ل مح كوك يظ ك الص ال لتل ه، إال أن االمتث دولي    إلي الي ال دعم الم ى ال د عل د بعي ى ح د إل دولي     ويعتم الي ال دعم الم ى ال د عل د بعي ى ح د إل    . . ))١١٦(( ويعتم
دعم إقليمي                 ينصبينصبوعندما  وعندما   دعم إقليمي                  االهتمام الدولي على قضايا بيئية محددة، تحظى االتفاقية أو البروتوآول المرتبط بها ب  االهتمام الدولي على قضايا بيئية محددة، تحظى االتفاقية أو البروتوآول المرتبط بها ب

ى                    يتمث ل في يتمّثل في  دوره إل ؤدي ب ا ي الغ، مم درات والرصد واإلب ى                     تمويلهما من أجل بناء الق دوره إل ؤدي ب ا ي الغ، مم درات والرصد واإلب ة       وضع وضع  تمويلهما من أجل بناء الق ة وطني وانين فرعي ة        ق ة وطني وانين فرعي  ق
ة ات الدولي ذ االتفاقي ق بتنفي ةتتعل ات الدولي ذ االتفاقي ق بتنفي ال،   . . تتعل ول مونتري تثناء بروتوآ ال، وباس ول مونتري تثناء بروتوآ إنوباس إنف ال ف ال  رصد االمتث ة   بموجببموجب رصد االمتث ات البيئي ة االتفاق ات البيئي االتفاق

 .. لم يتطور إلى حد آبير لم يتطور إلى حد آبيرالمتعددة األطرافالمتعددة األطراف
 

ة ال    ة العربي ة ال  وفي المملك ة العربي ام    وفي المملك ي الع اهم ف دة للتف ذآرة ج ام    سعودية، ُوقعت م ي الع اهم ف دة للتف ذآرة ج دة  ١٩٩٨١٩٩٨سعودية، و قعت م م المتح امج األم ين برن دة   ب م المتح امج األم ين برن  ب
يج                 مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن    مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن    للبيئة، و للبيئة، و  ة البحر األحمر وخل ى بيئ ة للمحافظة عل يج                  البيئة والهيئة اإلقليمي ة البحر األحمر وخل ى بيئ ة للمحافظة عل  البيئة والهيئة اإلقليمي
دن وا دن واع ة ع ة البحري ة البيئ ة لحماي ة اإلقليمي ة لمنظم ة البحري ة البيئ ة لحماي ة اإلقليمي ًا  . . لمنظم ذآرة نموذج ّدم الم ا وتق ذآرة نموذج د م الم اون والتوتق اون والت للتع ين  للتع يق اإلقليمي ين نس يق اإلقليمي  نس

 أن تتعاون فيما     أن تتعاون فيما    المصدقة عليها المصدقة عليها من البلدان   من البلدان   هذه المذآرة   هذه المذآرة   في إدارة القضايا البيئية والتخطيط لها في المنطقة، وتتوقع          في إدارة القضايا البيئية والتخطيط لها في المنطقة، وتتوقع          
ة   احلية والبري ة الس ة البيئ ة بحماي رامج المرتبط دد الب ة، وأن تح اريع البيئي ق بالمش ة  يتعل احلية والبري ة الس ة البيئ ة بحماي رامج المرتبط دد الب ة، وأن تح اريع البيئي ق بالمش ذآرة   . . يتعل ى م ذآرة وباإلضافة إل ى م وباإلضافة إل

                                                      
 ..aspx.main/eg.org.cedare.www: : وأوروبا على الموقعوأوروبا على الموقع م العربيم العربيمركز البيئة والتنمية لإلقليمركز البيئة والتنمية لإلقلييتاح يتاح )  )  115(( 

 ).).٢٠٠٠٢٠٠٠((برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة العالمية، )  )  116(( 



 -٣٩-

دة لل   الن ج درس إع اهم، ي دة لل  التف الن ج درس إع اهم، ي ام التف ام ع ة      ٢٠٠٠٢٠٠٠ع دان العربي اء البل ؤولية زعم رف بمس ة، ويعت ة الملح ايا البيئي ة       القض دان العربي اء البل ؤولية زعم رف بمس ة، ويعت ة الملح ايا البيئي  القض
   ..))١١٧(( األخالقية والمعنوية في السياسات البيئية األخالقية والمعنوية في السياسات البيئيةالجوانبالجوانبوعلمائها وممثليها في تحقيق التنمية المستدامة بإدراج وعلمائها وممثليها في تحقيق التنمية المستدامة بإدراج 

 
ام   ي الع اء العرب ف ى الزعم ى صعيد آخر، التق ام وعل ي الع اء العرب ف ى الزعم ى صعيد آخر، التق ز من ٢٠٠١٢٠٠١وعل ي، بتحفي و ظب ي أب ز من  ف ي، بتحفي و ظب ي أب وزراء وزراء مجلس المجلس ال ف

ة                      العرب المسؤولين عن  العرب المسؤولين عن   ة في المنطق ة الملّح ات بشأن القضايا البيئي رام اتفاق ة وإب ات البيئي ة                       البيئة، لتحديد األولوي ة الملح ة في المنطق ات بشأن القضايا البيئي رام اتفاق ة وإب ات البيئي . .  البيئة، لتحديد األولوي
اً  ذلك، واعتراف ة ل ا  ونتيج ذلك، واعتراف ة ل ين      ونتيج ر وتحس دة الفق ن ح ف م ى التخفي ة إل ة الماّس ين       بالحاج ر وتحس دة الفق ن ح ف م ى التخفي ة الماس ة إل تويات بالحاج توياتمس روف  مس ة والظ روف   المعيش ة والظ  المعيش

ة                االقتصادية للمواطنين العرب بتنفيذ البرامج المعن     االقتصادية للمواطنين العرب بتنفيذ البرامج المعن      ة، أعّدت الحكومات العربي ة البيئ تدامة وحماي ة المس ة بالتنمي ة                ي ة، أعد ت الحكومات العربي ة البيئ تدامة وحماي ة المس ة بالتنمي ي
ه ي ووّقعت علي و ظب هإعالن أب ي ووق عت علي و ظب ه،    . . إعالن أب ة، وعلي ى اختالالت بيئي يؤدي إل ة س رة التنمي ارع وتي أّن تس ّر اإلعالن ب ه،  ويق ة، وعلي ى اختالالت بيئي يؤدي إل ة س رة التنمي ارع وتي أن  تس ر  اإلعالن ب ويق

لبية المحتمل                 ار الس ة من اآلث ة الوقاي ة، بغي لبية المحتمل                يوصي بضرورة ربط االحتياجات اإلنمائية بآليات حماية البيئ ار الس ة من اآلث ة الوقاي ة، بغي ة  يوصي بضرورة ربط االحتياجات اإلنمائية بآليات حماية البيئ ة  ة للتنمي ة للتنمي
ا د منه اوالح د منه اديمي    .  .  والح نهج األآ ي الم ة ف رية وإدراج البيئ وارد البش وير الم ى تط رب عل وزراء الع ق ال ذلك، واف اديمي    آ نهج األآ ي الم ة ف رية وإدراج البيئ وارد البش وير الم ى تط رب عل وزراء الع ق ال ذلك، واف آ

   ..))١١٨((وسائط اإلعالموسائط اإلعالممن خالل من خالل وتحسين نشر المعلومات البيئية وتحسين نشر المعلومات البيئية 
 

ة      ا ًا، يعمل األعضاء في مجلس التعاون الخليجي يد    ، يعمل األعضاء في مجلس التعاون الخليجي يد    وختاما وختامًا  ة المعني وانين واألنظم د آل الق د لتوحي ة       بي ة المعني وانين واألنظم د آل الق د لتوحي  بشتى   بشتى   بي
ة،           استراتيجيا   استراتيجياً إطارا إطارًا١٩٨٥١٩٨٥واعتمد األعضاء في العام     واعتمد األعضاء في العام       . . أوجه البيئة أوجه البيئة  ة البيئ ة،           بشأن السياسات العامة الرامية إلى حماي ة البيئ  بشأن السياسات العامة الرامية إلى حماي

ر البيئي في       ر البيئي في      وصدقوا على األنظمة الموّحدة، بما فيها تلك المرتبطة بحماية تطوير الحياة البرية، وأنظمة تقييم األث وصدقوا على األنظمة الموح دة، بما فيها تلك المرتبطة بحماية تطوير الحياة البرية، وأنظمة تقييم األث
ة الع       ة الع      مجلس التعاون الخليجي، واألنظم ى             مجلس التعاون الخليجي، واألنظم ة إل دة الرامي ة الموّح ة، واألنظم ة والبيئي ى             ام ة إل ة الموح دة الرامي ة، واألنظم ة والبيئي ّعة،     التعامل مع   التعامل مع   ام واد المش واد المشع ة،      الم  الم

اون الخليجي             اون الخليجي            وتلك المرتبطة بمعالجة النفايات وإجراءات نقل النفايات الخطرة عبر حدود مجلس التع   وفي    وفي  ..))١١٩((وتلك المرتبطة بمعالجة النفايات وإجراءات نقل النفايات الخطرة عبر حدود مجلس التع
ى  ة إل ة الهادف تراتيجية اإلقليمي ى االس ة عل ة للموافق ذ اإلجراءات الالزم راهن، ُتّتخ ى الوقت ال ة إل ة الهادف تراتيجية اإلقليمي ى االس ة عل ة للموافق ذ اإلجراءات الالزم راهن، ت ت خ ظ الوقت ال ة وحف ة البيئ ظ  حماي ة وحف ة البيئ  حماي
 ..الكربونالكربون//الموارد الطبيعية، وإلعداد مسودة االستراتيجية البيئية اإلقليمية المتعلقة بفرض ضريبة الطاقةالموارد الطبيعية، وإلعداد مسودة االستراتيجية البيئية اإلقليمية المتعلقة بفرض ضريبة الطاقة

 
ة الال المنظمة اإلقليمية لحماية البيئةالمنظمة اإلقليمية لحماية البيئةوحسبما هو مذآور أعاله، أنشئت وحسبما هو مذآور أعاله، أنشئت   ة بحري ز حسن اإلدارة  في     بحري ة تعزي ز حسن اإلدارة  في      بغي ة تعزي  بغي

ذ خطة عمل الكو            ى تنفي ذ خطة عمل الكو           المنطقة بالمساعدة عل ى تنفي اطق الساحلية، فضالً         المنطقة بالمساعدة عل ة والمن ة البحري ة البيئ ة وتنمي اطق الساحلية، فضال          يت لحماي ة والمن ة البحري ة البيئ ة وتنمي  عن   عن  يت لحماي
ا             ة له والت التابع وث، والبروتوآ ن التل ة م ة البحري ة البيئ أن حماي اون بش ة للتع ت اإلقليمي ة الكوي ا            اتفاقي ة له والت التابع وث، والبروتوآ ن التل ة م ة البحري ة البيئ أن حماي اون بش ة للتع ت اإلقليمي ة الكوي   . . ))١٢٠((اتفاقي

ى     ،، اتفاقية الكويت  اتفاقية الكويت ١٩٧٨١٩٧٨واعت مدت في العام    واعُتمدت في العام     ة التي تنص عل ة القليل ى      التي ُتعتبر أحد االتفاقات اإلقليمي ة التي تنص عل ة القليل وث    التي ت عتبر أحد االتفاقات اإلقليمي ع التل وث    من ع التل  من
ام              ا في الع دأ نفاذه ه، وب ام             البحري ومكافحته والقضاء علي ا في الع دأ نفاذه ه، وب دان الستة األعضاء في مجلس          . . ١٩٧٩١٩٧٩البحري ومكافحته والقضاء علي دان الستة األعضاء في مجلس        وهي تضم البل وهي تضم البل

 ينص على التعاون اإلقليمي في مجال البحث العلمي              ينص على التعاون اإلقليمي في مجال البحث العلمي             واالتفاقية هي صك ملزم قانونا     واالتفاقية هي صك ملزم قانوناً      . . التعاون الخليجي والعراق  التعاون الخليجي والعراق  
 ..بيئة البحرية والمناطق الساحليةبيئة البحرية والمناطق الساحليةوالفني وتطوير نهج إداري متكامل إزاء استخدام الوالفني وتطوير نهج إداري متكامل إزاء استخدام ال

 
دان                    ة، اعتمدت البل دان                  وفي سياق الجهود األخرى المبذولة لحماية البيئات البحرية العابرة للحدود في المنطق ة، اعتمدت البل وفي سياق الجهود األخرى المبذولة لحماية البيئات البحرية العابرة للحدود في المنطق

ي  اء ف ي األعض اء ف ة  األعض ة البيئ ة لحماي ة اإلقليمي ة  المنظم ة البيئ ة لحماي ة اإلقليمي ةالالالمنظم ةبحري ددًابحري ددا  ع ذآورة    ع ة الم ة باالتفاقي والت المرتبط ن البروتوآ ذآورة    م ة الم ة باالتفاقي والت المرتبط ن البروتوآ  م
اجم عن استكشاف الجرف                وآخر تلك الب      وآخر تلك الب    ..))١٢١((أعالهأعاله اجم عن استكشاف الجرف              روتوآوالت هو بروتوآول الكويت بشأن التلوث البحري الن روتوآوالت هو بروتوآول الكويت بشأن التلوث البحري الن

ام         ام        القاري واستغالله، الذي اعتمد في الع ام          ١٩٨٩١٩٨٩القاري واستغالله، الذي اعتمد في الع ذ الع اذه من دأ نف ام           وب ذ الع اذه من دأ نف ع          .  .  ١٩٩٠١٩٩٠ وب ى من ذا البروتوآول إل ع          ويرمي ه ى من ذا البروتوآول إل ويرمي ه

                                                      
يم االجتماعات والسـعي إلـى تقـديم أيـة     يم االجتماعات والسـعي إلـى تقـديم أيـة     في ذلك السياق، يتمثل دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في تقديم الدعم، وتنظ       في ذلك السياق، يتمثل دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في تقديم الدعم، وتنظ       )  )  117(( 

 ..htm.jeddah/bh.org.unep.www: : تتاح معلومات إضافية على الموقعتتاح معلومات إضافية على الموقع  . . مساعدة الزمة لتوفير الموارد والخبرة الضرورية للمشاريع المقررةمساعدة الزمة لتوفير الموارد والخبرة الضرورية للمشاريع المقررة

 ..bh.org.unep.www  ::اإلقليمي لغرب آسيا على الموقعاإلقليمي لغرب آسيا على الموقعالمكتب المكتب //تاح برنامج األمم المتحدة للبيئةتاح برنامج األمم المتحدة للبيئةيي)  )  118(( 

 ..html.index_e/org.sg-gcc.wwwانظر انظر )  )  119(( 

 ..org.ropme.www: : انظرانظر)  )  120(( 

 ..htm.legal/pages/org.ropme.www: :  من التفاصيل عن تلك البروتوكوالت، انظر من التفاصيل عن تلك البروتوكوالت، انظرلمزيدلمزيد)  )  121(( 



 -٤٠-

ا المتاحة                ا المتاحة               التلوث البحري الناجم عن العمليات البحرية والتحكم به، مع أخذ أفضل التكنولوجي ا جدوى من       التلوث البحري الناجم عن العمليات البحرية والتحكم به، مع أخذ أفضل التكنولوجي ا جدوى من        وأآثره  وأآثره
ار     ار    الناحية االقتصادية بعين االعتب ى أّن أي نشاط بحري ينبغي أن يجري بموجب               . . ))١٢٢((الناحية االقتصادية بعين االعتب ى أن  أي نشاط بحري ينبغي أن يجري بموجب                وينص البروتوآول عل  وينص البروتوآول عل

ال            ذ األعم ر البيئي وتنفي يم األث ة لتقي ادئ التوجيهي ال           رخصة تمنحها سلطة معنية في الدولة، وينص على تطبيق المب ذ األعم ر البيئي وتنفي يم األث ة لتقي ادئ التوجيهي رخصة تمنحها سلطة معنية في الدولة، وينص على تطبيق المب
ها ى أساس هاعل ى أساس ة األ  . . عل والت الملزم ة األوتضم البروتوآ والت الملزم ي  وتضم البروتوآ اون اإلقليمي ف ق بالتع ول المتعل ة البروتوآ ي المنطق ي  خرى ف اون اإلقليمي ف ق بالتع ول المتعل ة البروتوآ ي المنطق خرى ف

ام      ١٩٧٨١٩٧٨مكافحة التلوث بالنفط وبمواد ضارة أخرى في حاالت الطوارئ، الذي اعت مد في العام              مكافحة التلوث بالنفط وبمواد ضارة أخرى في حاالت الطوارئ، الذي اعُتمد في العام               ام       وبدأ نفاذه منذ الع  وبدأ نفاذه منذ الع
د في الع      ١٩٧٩١٩٧٩ د في الع      ، والبروتوآول المتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصادر أرضية، الذي اعتم ام ام ، والبروتوآول المتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصادر أرضية، الذي اعتم
ام ١٩٩٠١٩٩٠ ذ الع اذه من دأ نف ام  وب ذ الع اذه من دأ نف ر ١٩٩٣١٩٩٣ وب ا عب تخلص منه ات الخطرة وال ل النفاي التحكم بنق ق ب ول المتعل ر ، والبروتوآ ا عب تخلص منه ات الخطرة وال ل النفاي التحكم بنق ق ب ول المتعل ، والبروتوآ

ام  ي الع د ف ذي اعتم دود، ال ام الح ي الع د ف ذي اعتم دود، ال  ، ، ١٩٩٨١٩٩٨الح
 ).).وهو قيد اإلعدادوهو قيد اإلعداد((وبروتوآول يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي وإنشاء مناطق محمية وبروتوآول يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي وإنشاء مناطق محمية 

 
ة للمح   ة اإلقليمي ن أن الهيئ الرغم م ة للمح وب ة اإلقليمي ن أن الهيئ الرغم م ام      وب ي الع ئت ف د أنش دن ق يج ع ر وخل ر األحم ة البح ى بيئ ة عل ام      افظ ي الع ئت ف د أنش دن ق يج ع ر وخل ر األحم ة البح ى بيئ ة عل افظ
يج عدن             ، إال أنه قد أعلن عنها رسميا       ، إال أنه قد أعلن عنها رسمياً      ١٩٩٥١٩٩٥ يج عدن              خالل االتفاقية اإلقليمية لحفظ بيئة البحر األحمر وخل دة   (( خالل االتفاقية اإلقليمية لحفظ بيئة البحر األحمر وخل ة ج دة   اتفاقي ة ج ، ، ))اتفاقي

اراً      ١٩٨٢١٩٨٢التي اعتمدت في العام     التي اعتمدت في العام      ا اعتب دأ نفاذه ارا        وب ا اعتب دأ نفاذه ام       وب ام       من الع دة وبروتوآول       . . ))١٢٣((١٩٨٥١٩٨٥ من الع ة ج ّدم اتفاقي دة وبروتوآول        وتق ة ج د م اتفاقي ام     وتق ا للع ام    ه ا للع ه
اً         ١٩٨٢١٩٨٢ واد ضارة أخرى في حاالت الطوارئ أساس النفط وبم وث ب اون اإلقليمي في مكافحة التل ق بالتع ا           المتعل واد ضارة أخرى في حاالت الطوارئ أساس النفط وبم وث ب اون اإلقليمي في مكافحة التل ق بالتع    المتعل

ام       . . للتعاون اإلقليميللتعاون اإلقليمي ام البروتوآول بأحك ام     وُتستكمل أحك ام البروتوآول بأحك اجم عن      وت ستكمل أحك وث الن ع التل ة لمن ة الدولي اجم عن      االتفاقي وث الن ع التل ة لمن ة الدولي ة  السفن السفن  االتفاقي ة   واتفاقي  واتفاقي
ة             وبالرغم من أن  وبالرغم من أن    . . بازل لمكافحة التلوث في البحر    بازل لمكافحة التلوث في البحر     ة اإلقليمي ة              أربعة بلدان أعضاء في اإلسكوا هي أعضاء في الهيئ ة اإلقليمي  أربعة بلدان أعضاء في اإلسكوا هي أعضاء في الهيئ

للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن، إال أن المنظمة تمكنت خالل العقد الماضي من أداء دور نشط في                     للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن، إال أن المنظمة تمكنت خالل العقد الماضي من أداء دور نشط في                     
ا اإلقلي                        ا بواسطة أنشطتها ومشاريعها وبرامجه ة اإلسكوا برمته ابرة للحدود في منطق ا اإلقلي                       الحفاظ على البيئة الع ا بواسطة أنشطتها ومشاريعها وبرامجه ة اإلسكوا برمته ابرة للحدود في منطق ة الحفاظ على البيئة الع ة مي   . . مي

اون مع ا                     ة، والتع ة اإلقليمي ة البيئ ة لحماي وانين الدولي رة وضع الق اون مع ا                    وتشمل هذه األخي ة، والتع ة اإلقليمي ة البيئ ة لحماي وانين الدولي رة وضع الق ة        وتشمل هذه األخي دولي لحفظ الطبيع اد ال ة        التح دولي لحفظ الطبيع اد ال التح
ع وطني بحري في                    والموارد الطبيعية والموارد الطبيعية  يمن وإلنشاء مجّم يمن وإلنشاء مجم ع وطني بحري في                     إلجراء المسوح البيئية في المملكة العربية السعودية وال  إلجراء المسوح البيئية في المملكة العربية السعودية وال

 ..درات الجاريةدرات الجاريةاألردن، والمساهمة في أنشطة التدريب وبناء القاألردن، والمساهمة في أنشطة التدريب وبناء الق
 

اً   ذآور آنف و الم ى النح ا  وعل ذآور آنف و الم ى النح ر   وعل ة البح ى بيئ ة عل ة للمحافظ ة اإلقليمي ا الهيئ ي تضطلع به طة الت إن األنش ر   ، ف ة البح ى بيئ ة عل ة للمحافظ ة اإلقليمي ا الهيئ ي تضطلع به طة الت إن األنش ، ف
ام        تغطيها  تغطيها   في المنطقة     في المنطقة    المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية    المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية    األحمر وخليج عدن و   األحمر وخليج عدن و    دة للع اهم ج ذآرة تف ام        م دة للع اهم ج ذآرة تف ، ، ١٩٩٩١٩٩٩م

دد     ة ع ن معالج فرت ع دة أس ة مفي وة إقليمي ي خط دد    وه ة ع ن معالج فرت ع دة أس ة مفي وة إقليمي ي خط كوا    وه ة اإلس ي منطق دود ف ابرة للح ايا الع ن القض وع م كوا     متن ة اإلس ي منطق دود ف ابرة للح ايا الع ن القض وع م     .. متن
ة    ى حماي ة إل ة الرامي ود اإلقليمي ى الجه ة عل ك، وآدالل ى ذل ة   باإلضافة إل ى حماي ة إل ة الرامي ود اإلقليمي ى الجه ة عل ك، وآدالل ى ذل عابباإلضافة إل عابالش ادرة الش طة المب ة، وبواس ادرة  المرجاني طة المب ة، وبواس  المرجاني

ر    ر األحم ة البح ى بيئ ة عل ة للمحافظ ة اإلقليمي ت الهيئ ة، اقترح عاب المرجاني ة بالش ة المعني ر   الدولي ر األحم ة البح ى بيئ ة عل ة للمحافظ ة اإلقليمي ت الهيئ ة، اقترح عاب المرجاني ة بالش ة المعني  الدولي
ة    الالوخليج عدن ووخليج عدن و ة البيئ ة لحماي ة اإلقليمي ة    منظم ة البيئ ة لحماي ة اإلقليمي ة  منظم ة البحري ة      البحري ة من أجل حماي ة       استراتيجيات إقليمي ة من أجل حماي ة الشعاب الشعاب  استراتيجيات إقليمي ة  المرجاني   ،، المرجاني

وع              ة التن ق بحماي والت تتعل ن بروتوآ ال ع ي، فض اون الخليج س التع ر مجل ي عب اد األوروب ن االتح دعم م وع             ب ة التن ق بحماي والت تتعل ن بروتوآ ال ع ي، فض اون الخليج س التع ر مجل ي عب اد األوروب ن االتح دعم م ب
   ..))١٢٤((البيولوجي وإنشاء مناطق محمية في البيئة البحريةالبيولوجي وإنشاء مناطق محمية في البيئة البحرية

 
ر   ل البح ة عم كل خط ر وتش ل البح ة عم كل خط يض األ األوتش يضب دًاب ط جه دا  المتوس ط جه ترآًا المتوس ترآا  مش ًا مش ا  إقليمي مل  إقليمي ر يش مل  آخ ر يش دًا٢١٢١ آخ دا  بل ر بل احًال للبح ر مس احال  للبح    مس
يض يضاألب ن    األب ان ومصر م طين ولبن ورية وفلس ة الس ة العربي دان، األردن والجمهوري ك البل ين تل ن ب ط، وم ن     المتوس ان ومصر م طين ولبن ورية وفلس ة الس ة العربي دان، األردن والجمهوري ك البل ين تل ن ب ط، وم  المتوس

ام       األبيض األبيضوترمي خطة عمل البحر وترمي خطة عمل البحر   . . منطقة اإلسكوا منطقة اإلسكوا  ة الع ذ اتفاقي ى تنفي ام       المتوسط إل ة الع ذ اتفاقي ى تنفي ة   ١٩٧٦١٩٧٦ المتوسط إل ة بحماي ة    المعني ة بحماي البحر  البحر   المعني

                                                      
: : بروتوكول الكويت بشأن التلوث البحري الناجم عـن استكشـاف الجـرف القـاري واسـتغالله علـى الموقـع                   بروتوكول الكويت بشأن التلوث البحري الناجم عـن استكشـاف الجـرف القـاري واسـتغالله علـى الموقـع                   يتاح  يتاح  )  )  122(( 

html.1978.pollution.marine.kuwait/texts/entri/org.ciesin.sedac://http.. 

 ..org.persga.www: : االتفاقية اإلقليمية لحفظ بيئة البحر األحمر وخليج عدن على الموقعاالتفاقية اإلقليمية لحفظ بيئة البحر األحمر وخليج عدن على الموقعتتاح تتاح )  )  123(( 

 ..htm#Coral.legistla/bh.org.unep.wwwانظر انظر )  )  124(( 
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ثم ع د لت الخطة  في مرحلة      ثم ُعّدلت الخطة  في مرحلة      .  .  ))١٢٥(())٣٣نظر الجدول   نظر الجدول   اا((وبروتوآوالتها الستة   وبروتوآوالتها الستة   ) ) اتفاقية برشلونة اتفاقية برشلونة ((المتوسط من التلوث    المتوسط من التلوث    
ة الساحلية للبحر          ١٩٩٥١٩٩٥الحقة في العام    الحقة في العام     ة والمنطق ة الساحلية للبحر           لتصبح االتفاقية المعنية بحماية البيئة البحري ة والمنطق المتوسط  المتوسط  األبيض  األبيض   لتصبح االتفاقية المعنية بحماية البيئة البحري

ا               ، وه ، وه ٢٠٠٤٢٠٠٤ من العام     من العام    التي بدأ نفاذها اعتبارا    التي بدأ نفاذها اعتباراً    ابع له ابع ت ا               ي في طور التصديق عليها، ويجري إعداد بروتوآول س ابع له ابع ت ي في طور التصديق عليها، ويجري إعداد بروتوآول س
 ..وهو معني باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحليةوهو معني باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

 
  البروتوآوالت التابعة التفاقية برشلونة -٢الجدول 

 
 البروتوآول تاريخ االعتماد تاريخ النفاذ
وآول منع تلوث البحر بروت): إلقاء النفايات (باإلغراقالبروتوآول المتعلق  ١٩٧٦ ١٩٧٨

 اإلغراق من السفن والطائرات عن األبيض المتوسط الناجم
 البروتوآول المتعلق :البروتوآول المتعلق بمنع التلوث وبحاالت الطوارئ ٢٠٠٢ ١٩٧٦/٢٠٠٤

، على مكافحة في حاالت الطوارئمن السفن، و التلوث بالتعاون على منع
 التلوث في البحر األبيض المتوسط 

البروتوآول المتعلق بحماية البحر :  األرضيةالبروتوآول المتعلق بالمصادر ١٩٨٠ ١٩٨٣
 .أرضية من مصادر التلوثاألبيض المتوسط من 

: ، وبالتنوع البيولوجيتتمتع بحماية خاصةالتي  بالمناطقالبروتوآول المتعلق  ١٩٩٥ ١٩٨٢/١٩٩٩
بالتنوع البيولوجي البروتوآول المتعلق بالمناطق التي تتمتع بحماية خاصة و

 في منطقة البحر األبيض المتوسط
البروتوآول المتعلق بحماية البحر األبيض المتوسط من : البروتوآول البحري ١٩٩٤ لم يبدأ نفاذه بعد

التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري وقاع البحر وباطن 
 أرضه

 بمنع تلوث البحر المتعلقالبروتوآول : نفايات الخطرةالبروتوآول المتعلق بال ١٩٩٦ لم يبدأ نفاذه بعد
الخطرة عبر الحدود وبالتخلص  حرآة النفاياتاألبيض المتوسط من جراء 

 منها
 

ـ          راف ال ين األط ن ب ان ومصر م ورية ولبن ة الس ة العربي رد الجمهوري كوا، فت ة اإلس ي منطق ا ف ـ        أم راف ال ين األط ن ب ان ومصر م ورية ولبن ة الس ة العربي رد الجمهوري كوا، فت ة اإلس ي منطق ا ف   ٢٢٢٢أم
ا  ة وبروتوآوالته ى االتفاقي ي انضمت إل دة الت ا المتعاق ة وبروتوآوالته ى االتفاقي ي انضمت إل دة الت ات    ..المتعاق ر اتفاق ن أن أث الرغم م ات   وب ر اتفاق ن أن أث الرغم م يض   وب ر األب ل البح ة عم يض  خط ر األب ل البح ة عم خط

ذ          ،،عبر الحدود يزداد ظهورا  على الصعيد عبر الوطني       عبر الحدود يزداد ظهورًا على الصعيد عبر الوطني       المتوسط  المتوسط   ذ           من خالل إبراز القضايا الهامة ومن حيث التنفي   ،، من خالل إبراز القضايا الهامة ومن حيث التنفي
   وينطبق هذا األمر    وينطبق هذا األمر   . . ))١٢٦(( ما  ما  نوعا   نوعاً  المساهمات المالية، آان محدودا      المساهمات المالية، آان محدوداً    بما في ذلك  بما في ذلك  إال أن التغير على الصعيد الوطني،       إال أن التغير على الصعيد الوطني،       

 .. بالبيئة منذ البداية بالبيئة منذ البدايةفيما يتصلفيما يتصلخاصة على األطراف التي  لم يكن لديها سوى قدرة ضعيفة خاصة على األطراف التي  لم يكن لديها سوى قدرة ضعيفة 
 

 )١٢٧(االتفاقات اإلقليمية والوطنية  -٢
 

ة         تنظمتنظميمكن على الصعيدين اإلقليمي والوطني تصنيف اآلليات التي         يمكن على الصعيدين اإلقليمي والوطني تصنيف اآلليات التي           ة          إدارة البيئة العابرة للحدود في منطق  إدارة البيئة العابرة للحدود في منطق
ة اإلسكوا            وبداية، تتصف وبداية، تتصف   . . اإلسكوا حسب ن هج قطاعية   اإلسكوا حسب ُنهج قطاعية    ة اإلسكوا             االتفاقات المتعلقة بالهيئات الدولية المعنية بالمياه في منطق  االتفاقات المتعلقة بالهيئات الدولية المعنية بالمياه في منطق

                                                      
 ..asp.home/org.unepmap.www: : تتاح اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط على الموقعتتاح اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط على الموقع)  )  125(( 

 ))126  (  (J.B. Skjaerseth, “The effectiveness of the Mediterranean Action Plan”, in Environmental Regime Effectiveness: 
Confronting Theory with Evidence, E.L. Miles et al. (Cambridge: MIT Press, 2002), pp. 311-330.                                                           

 ,H.L. Beach, et al, Transboundary Freshwater Dispute Resolution: Theory: : يستند هذا القسم إلى المراجـع التاليـة  يستند هذا القسم إلى المراجـع التاليـة    ) ) 127(( 
Practice, and Annotated References (New York: United Nations University Press, 2000); M.J. Haddadin, “Water issues in the Middle 
East: Challenges and opportunities”, Water Policy, vol. 4 (2002), pp. 205-222; and H.B.S. Hirzalla, “Water resources agreements and 
practices in selected shared water resources in the ESCWA region” (1998).                                                                                              
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ا  ا بأنه ديات ا        بأنه ة التح ى مواجه ادرة عل ر ق الي غي وال، وبالت ن األح ي أحس ة ف ديات ا        جزئي ة التح ى مواجه ادرة عل ر ق الي غي وال، وبالت ن األح ي أحس ة ف طرارية،الالجزئي طرارية،ض    ض
اه،                         ع المي ى توزي ات عل ك االتفاق د من تل اه،                        وال يشمل أي من االتفاقات البلدان المتشاطئة األخرى آلها، ويرآز العدي ع المي ى توزي ات عل ك االتفاق د من تل وال يشمل أي من االتفاقات البلدان المتشاطئة األخرى آلها، ويرآز العدي

 .. عنصر جودتها عنصر جودتهاتجاهال تجاهًالمم
 

ام   ل للع اه الني اع الكامل بمي ة االنتف الرغم من أن اتفاقي ل، وب ق بنهر الني ا يتعل ام وفيم ل للع اه الني اع الكامل بمي ة االنتف الرغم من أن اتفاقي ل، وب ق بنهر الني ا يتعل اه  ( (١٩٥٩١٩٥٩وفيم دة مي اه معاه دة مي معاه
وب                   ) ) النيلالنيل اق المكت وب                   تنص على توزيع غير منصف للموارد المائية ما بين الدول المتشاطئة آلها، إال أنها تبقى االتف اق المكت تنص على توزيع غير منصف للموارد المائية ما بين الدول المتشاطئة آلها، إال أنها تبقى االتف

الموارد المائي   ق ب د المتعل الموارد المائي  الوحي ق ب د المتعل ي تتشارآها مصر الوحي ي تتشارآها مصر ة الت ود من      . . ة الت ى مدى عق ة عل الرغم من المحاوالت المبذول ود من    وب ى مدى عق ة عل الرغم من المحاوالت المبذول وب
اق             د أي اتف م ُيعق ل، ل وض الني دان ح ا بل ي أجرته ات الت لة المفاوض ن سلس الرغم م زمن، وب اق            ال د أي اتف م ي عق ل، ل وض الني دان ح ا بل ي أجرته ات الت لة المفاوض ن سلس الرغم م زمن، وب تركال تركمش    مش

ة ب              االفتقار إلى االفتقار إلى   خاصة بسبب خاصة بسبب أو إطار قانوني إلدارة نهر النيل،       أو إطار قانوني إلدارة نهر النيل،        دام الثق ة ب               اإلرادة السياسية في خضم جو من انع دام الثق ين ين  اإلرادة السياسية في خضم جو من انع
اه واستخدامها                      ولكن، ونظرا  ولكن، ونظراً   . . البلدان المعنية البلدان المعنية  ق بتنظيم إدارة المي ا يتعل اق فيم واردة في االتف اوت ال اه واستخدامها                       إلى أوجه التف ق بتنظيم إدارة المي ا يتعل اق فيم واردة في االتف اوت ال  إلى أوجه التف

من  رها ض من وحص رها ض فلوحص دي أس فلبل دي أس ربل ر النه ودان    النه ودان الس دان اووالس ت البل ر، خط دان امص ت البل ر، خط امص المتش وة طئةطئةلمتش ل خط وة  للني ل خط   للني
ادئ     ة، فضال  ة، فضالً تاريخية في اتخاذ مبادرة حوض النيل، التي تشك ل آلية مؤسسية ورؤية مشترآ           تاريخية في اتخاذ مبادرة حوض النيل، التي تشّكل آلية مؤسسية ورؤية مشترآ            ادئ      عن مجموعة من المب  عن مجموعة من المب

ى نطاق الحوض            ى نطاق الحوض           التوجيهية للسياسات الموافق عليها لتوفير إطار للعمل المشترك عل ل    . . ))١٢٨((التوجيهية للسياسات الموافق عليها لتوفير إطار للعمل المشترك عل ّدم مشروع الني ل     ويق د م مشروع الني  ويق
ام              ق في الع ذي ُأطل ام             للعمل البيئي عبر الحدود، ال ق في الع ذي أ طل تراتيجياً  ، إطارا   ، إطاراً  ٢٠٠٤٢٠٠٤للعمل البيئي عبر الحدود، ال ى نحو              استراتيجيا    اس ل عل ى نحو              لتطوير حوض نهر الني ل عل  لتطوير حوض نهر الني

 ..لعمل البيئي في مجال القضايا العابرة للحدود على نطاق الحوضلعمل البيئي في مجال القضايا العابرة للحدود على نطاق الحوض، آما أنه يدعم ا، آما أنه يدعم امستدام بيئيا مستدام بيئيًا
 

ة السورية والعراق                  ة السورية والعراق                وفي منطقة أخرى شبه إقليمية في منطقة اإلسكوا، تتشارك ترآيا والجمهورية العربي وفي منطقة أخرى شبه إقليمية في منطقة اإلسكوا، تتشارك ترآيا والجمهورية العربي
رات     رات    حوضي نهري دجلة والف ذ منتصف                    ..حوضي نهري دجلة والف ة من ة الجاري ة والثالثي الرغم من المفاوضات الثنائي ذ منتصف                   وب ة من ة الجاري ة والثالثي الرغم من المفاوضات الثنائي تينات  وب تينات س رن   س رن    الق  الق

دد األطراف،                   الماضيالماضي اق متع ى اتف ى اآلن التوصل إل تم حت م ي دد األطراف،                 لتنظيم توزيع دفق هذين النهرين بشكل منصف، ل اق متع ى اتف ى اآلن التوصل إل تم حت م ي لتنظيم توزيع دفق هذين النهرين بشكل منصف، ل
د أحرز    د أحرز   مع أن بعض التقّدم ق ة االقتصادية المشترآة، في             . . مع أن بعض التقد م ق د أسفرت االجتماعات عن وضع بروتوآول للجن ة االقتصادية المشترآة، في           فق د أسفرت االجتماعات عن وضع بروتوآول للجن فق

مكين لجنة فنية مشترآة من حل         مكين لجنة فنية مشترآة من حل         ، لت ، لت ١٩٨٣١٩٨٣، بين ترآيا والعراق، وبدأت المشارآة السورية في العام          ، بين ترآيا والعراق، وبدأت المشارآة السورية في العام          ١٩٨٠١٩٨٠العام  العام  
ؤخراً                    . . قضايا المياه عبر الوطنية   قضايا المياه عبر الوطنية    دت م ة التي عق ى االجتماعات الثنائي ة، عالوة عل دت مؤخرا                   بيد أن تلك اللجن ة التي عق ى االجتماعات الثنائي ة، عالوة عل ، أخفقت في     ، أخفقت في     بيد أن تلك اللجن

اه  ات المي ة لنزاع وية دائم ى تس اه التوصل إل ات المي ة لنزاع وية دائم ى تس ام    . . التوصل إل ي الع د ف ار ُعق أن األنه اق بش نص اتف ام  وي ي الع د ف ار ع ق أن األنه اق بش نص اتف ة ١٩٩٠١٩٩٠وي ين الجمهوري ة  ب ين الجمهوري  ب
ى    راق عل ورية والع ة الس ى   العربي راق عل ورية والع ة الس دفقها   العربي موح بت ددة المس اه المح ة المي دفقها   آمي موح بت ددة المس اه المح ة المي  آمي

ة            بلد المصدر بلد المصدر إال أن ترآيا، وهي     إال أن ترآيا، وهي       . . من بلد إلى آخر   من بلد إلى آخر    ة             النهري المصدر، أبقت على ترتيبات مؤقتة فقط مع الجمهوري  النهري المصدر، أبقت على ترتيبات مؤقتة فقط مع الجمهوري
ام   ي الع ا ف ان آخره ورية، وآ ة الس ام  العربي ي الع ا ف ان آخره ورية، وآ ة الس ة  ..))١٢٩((٢٠٠١٢٠٠١العربي ة تنمي ذ خط ق بسبب تنفي راهن المقل اقم الوضع ال ة    ويتف ة تنمي ذ خط ق بسبب تنفي راهن المقل اقم الوضع ال   ويتف

 ..بب الحالة السياسية واألمنية المتقلبة في المنطقة شبه اإلقليميةبب الحالة السياسية واألمنية المتقلبة في المنطقة شبه اإلقليميةجنوب شرق األناضول، وبسجنوب شرق األناضول، وبس
 

ل                       ع من جب ل                     أما النهر الدولي الثالث الذي يمر عبر بلدان منطقة اإلسكوا، فهو نهر األردن، الذي ينب ع من جب   الشيخ الشيخ أما النهر الدولي الثالث الذي يمر عبر بلدان منطقة اإلسكوا، فهو نهر األردن، الذي ينب
ان    طين ولبن ورية وفلس ة الس ة العربي ر األردن والجمهوري دفق عب ان   ويت طين ولبن ورية وفلس ة الس ة العربي ر األردن والجمهوري دفق عب زاع      . . ويت ع ن ر موض ك النه ان ذل ا آ زاع    ولطالم ع ن ر موض ك النه ان ذل ا آ ولطالم

زاع العربي           ّراء الن ان من ج زاع العربي          وخالف يتفاقم ان من جر اء الن اق بشأن                  -وخالف يتفاقم ى االتف ة إل ى المحاوالت الرامي ذي يطغى عل اق بشأن                  اإلسرائيلي ال ى االتف ة إل ى المحاوالت الرامي ذي يطغى عل اإلسرائيلي ال
اطئة     دان المتش رف البل ن ط ر م ك النه تخدام ذل اطئة    اس دان المتش رف البل ن ط ر م ك النه تخدام ذل ي         . . اس وم ف ى الي ة حت ل مهم دة مراح از ع ّم اجتي د ت ي       وق وم ف ى الي ة حت ل مهم دة مراح از ع م  اجتي د ت  وق

فق تلك المراحل مع مفاوضات السالم  فق تلك المراحل مع مفاوضات السالم  إطار الوساطة الرامية إلى تسوية شاملة لمسألة نهر األردن وروافده، وتترا          إطار الوساطة الرامية إلى تسوية شاملة لمسألة نهر األردن وروافده، وتترا          
اه الموّزعة              ات المي اه وبكمي اه الموز عة             العربية اإلسرائيلية، ومع القضايا السياسية المعّقدة المتعلقة بحقوق األطراف في المي ات المي اه وبكمي .  .  العربية اإلسرائيلية، ومع القضايا السياسية المعق دة المتعلقة بحقوق األطراف في المي

ألة      ١٩٩٤١٩٩٤وعلى صعيد آخر، أ حرز تقدم إثر إبرام معاهدة السالم بين إسرائيل واألردن في العام               وعلى صعيد آخر، ُأحرز تقدم إثر إبرام معاهدة السالم بين إسرائيل واألردن في العام                الج مس ألة      ، وهي تع الج مس ، وهي تع
دعو                         توزيع المياه توزيع المياه  ا ت ة، آم ة في وادي عرب اه الجوفي وارد المي دعو                          على حوض نهر األردن، وتشمل نهر اليرموك وم ا ت ة، آم ة في وادي عرب اه الجوفي وارد المي  على حوض نهر األردن، وتشمل نهر اليرموك وم
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امين       . . إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد تلوث المياه    إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد تلوث المياه     ؤقتين للع اقين الم امين     آذلك، وبالرغم من أن االتف ؤقتين للع اقين الم ين  ١٩٩٥١٩٩٥ و و١٩٩٣١٩٩٣آذلك، وبالرغم من أن االتف ين   ب  ب
ًا ران أيض طين يق رائيل وفلس ا إس ران أيض طين يق رائيل وفلس اه، إس ى المي ول عل ي الحص عبين ف وق الش دأ حق اه،  بمب ى المي ول عل ي الحص عبين ف وق الش دأ حق   بمب

ة ام المفاوضات النهائي د اختت ا بع ى م اه المخّصصة إل ة المي د آمي ؤجالن تحدي ا ي ةإال أنهم ام المفاوضات النهائي د اختت ا بع ى م اه المخص صة إل ة المي د آمي ؤجالن تحدي ا ي ائي   ..إال أنهم اق ثن د اتف د ُعق ائي  وق اق ثن د اتف د ع ق  وق
ام    ذ الع ورية من ة الس ة العربي ين األردن والجمهوري ذ، ب ر ناف ه غي ام   إضافي، إال أن ذ الع ورية من ة الس ة العربي ين األردن والجمهوري ذ، ب ر ناف ه غي اق  ( (١٩٥٣١٩٥٣إضافي، إال أن تعيض عن االتف اق اس تعيض عن االتف اس

ارة              ولطالما اضط لع بمشا  ولطالما اضُطلع بمشا    ). ). ١٩٨٧١٩٨٧األصلي باتفاق آخر في العام      األصلي باتفاق آخر في العام       ى ضفاف نهر األردن، وهي عب ة عل ارة              ريع أحادي ى ضفاف نهر األردن، وهي عب ة عل ريع أحادي
 النطاق اإلقليمي     النطاق اإلقليمي    ململآاآا بيد أن االتفاقين ال يغطيان        بيد أن االتفاقين ال يغطيان         ..عن عمليات لتحويل المياه من الحوض وإنشاء مرافق للتخزين        عن عمليات لتحويل المياه من الحوض وإنشاء مرافق للتخزين        

ان ورية ولبن ة الس ة العربي تثنيان الجمهوري ر ويس انللنه ورية ولبن ة الس ة العربي تثنيان الجمهوري ر ويس ي    . . للنه ة ف ر فعال ة غي ود الجزئي ك الجه ذلك، تظل تل ة ل ي  ونتيج ة ف ر فعال ة غي ود الجزئي ك الجه ذلك، تظل تل ة ل ونتيج
 . .  تنظيم ذلك المورد المائي الذي تنبغي حمايته والسماح له بتخطي السياسات والنزاعات تنظيم ذلك المورد المائي الذي تنبغي حمايته والسماح له بتخطي السياسات والنزاعاتتعاطيها معتعاطيها مع
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 وصيات من أجل تحسين إدارة البيئة  ت -رابعا 
 العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا       

 
ات حسن اإلدارة ا                    ذ اتفاق ات حسن اإلدارة ا                  الحاجة واضحة وملحة إلى أن تعمد البلدان األعضاء في اإلسكوا إلى تنفي ذ اتفاق ة،  الحاجة واضحة وملحة إلى أن تعمد البلدان األعضاء في اإلسكوا إلى تنفي ة،  لبيئي لبيئي

ة اإلسكوا            . . على الصعيدين العالمي واإلقليمي   على الصعيدين العالمي واإلقليمي    ابرة للحدود في منطق ات الع ة للبيئ ب اإلدارة الفعلي ة اإلسكوا          وبعد ذلك، تتطّل ابرة للحدود في منطق ات الع ة للبيئ وبعد ذلك، تتطل ب اإلدارة الفعلي
ابرة للحدود                   الممكنةالممكنةتشكيل البيئات   تشكيل البيئات    ة الع دات البيئي ى مكافحة التهدي ة إل ة الرامي ات اإلقليمي ابرة للحدود                    للتعاون واآللي ة الع دات البيئي ى مكافحة التهدي ة إل ة الرامي ات اإلقليمي ق  . .  للتعاون واآللي ق  وتتعل وتتعل

 ..التحديدالتحديدالتوصيات التالية بمنطقة اإلسكوا بالتوصيات التالية بمنطقة اإلسكوا ب
 

 آليات حل النزاع  -ألف
 

ة                      ى حل النزاعات البيئي ة                    على نحو ما تبّينه إدارة المياه العذبة العابرة للحدود، ترتبط المحاوالت الرامية إل ى حل النزاعات البيئي على نحو ما تبي نه إدارة المياه العذبة العابرة للحدود، ترتبط المحاوالت الرامية إل
اً   كوا ارتباط ة اإلس ي منطق ا   ف كوا ارتباط ة اإلس ي منطق رًاف را  مباش ة   مباش ة المتقّلب ية واألمني ة السياس ة   بالحال ة المتقل ب ية واألمني ة السياس راف     . .  بالحال ن األط ل م ؤدي آ راف   وي ن األط ل م ؤدي آ  وي
دولي دور ع ال ة والمجتم دولي دورالثالث ع ال ة والمجتم يًاا ًاالثالث يا  أساس ذه   أساس ة، إال أن ه ددة األطراف والمفاوضات الثنائي ة األنشطة المتع ي رعاي ذه   ف ة، إال أن ه ددة األطراف والمفاوضات الثنائي ة األنشطة المتع ي رعاي  ف

وال شك في أن      وال شك في أن        . .  فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق عبر الحدود       فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق عبر الحدود      جيدا جيدًاتحديدا   تحديدًا  األخيرة لم تسفر عن استراتيجيات محددة       األخيرة لم تسفر عن استراتيجيات محددة       
ة العامل     ترآة واألفرق ان المش ل اللج ة مث ي المنطق ودة ف ات الموج ل النزاع ات ح ة العامل    آلي ترآة واألفرق ان المش ل اللج ة مث ي المنطق ودة ف ات الموج ل النزاع ات ح دول  آلي دعم لل ّدم ال ة تق دول  ة الثنائي دعم لل د م ال ة تق ة الثنائي

 ولذا، تظل الحاجة ملحة         ولذا، تظل الحاجة ملحة          .. تتمك ن من أداء دور حاسم في تسوية النزاعات         تتمّكن من أداء دور حاسم في تسوية النزاعات        لملماألعضاء خالل المفاوضات، إال أنها      األعضاء خالل المفاوضات، إال أنها      
إلى إطار قانوني ومؤسسي لتسوية النزاعات البيئية العابرة للحدود، وآفالة استمرار الحوار وتحقيق األمن البيئي               إلى إطار قانوني ومؤسسي لتسوية النزاعات البيئية العابرة للحدود، وآفالة استمرار الحوار وتحقيق األمن البيئي               

لمية،             ينبغي أن تعزز  ينبغي أن تعزز  وو  . . في منطقة اإلسكوا  في منطقة اإلسكوا   لمية،           نهوج إدارة النزاعات منع النزاع وتالفيه، والتسوية والحل بأساليب س نهوج إدارة النزاعات منع النزاع وتالفيه، والتسوية والحل بأساليب س
   ..))١٣٠(( عن تطوير قدرات واستراتيجيات شاملة للتفاوض مع الشرآاء الملتزمين عن تطوير قدرات واستراتيجيات شاملة للتفاوض مع الشرآاء الملتزمينفضال فضًال

 
 بناء القدرات  -باء

 
 فهم التحديات  -١

 
وطني واإل   ى الصعيدين ال وارد عل ي وإدارة الم وث البيئ رز التل وطني واإل يب ى الصعيدين ال وارد عل ي وإدارة الم وث البيئ رز التل ي آقضيتين ذيب ي آقضيتين ذقليم يااووقليم يت ي ت ة ينبغ ي  أولوي ة ينبغ  أولوي

ا  ام بهم ا االهتم ام بهم ة           . . االهتم ة آامل ان بمعالج يتان البيئيت ان القض منها هات ي تتض دود الت ابرة للح ر الع ى العناص ة         وال تحظ ة آامل ان بمعالج يتان البيئيت ان القض منها هات ي تتض دود الت ابرة للح ر الع ى العناص  وال تحظ
ا                      ..في البلدان األعضاء في اإلسكوا    في البلدان األعضاء في اإلسكوا     ة وتأثيره ابرة للحدود الخاصة بالمنطق ة الع د القضايا البيئي ى تحدي ا                     فعالوة عل ة وتأثيره ابرة للحدود الخاصة بالمنطق ة الع د القضايا البيئي ى تحدي  فعالوة عل

   عدم   عدم  ثبت ثبت  لفعالية األطر القضائية والمؤسسية التي         لفعالية األطر القضائية والمؤسسية التي         وواقعيا   وواقعياً  حقيقيا   حقيقياً  تقييما   تقييماً ية، تشمل التحديات أيضا    ية، تشمل التحديات أيضاً   على البيئة العالم  على البيئة العالم  
 ..مالءمتها حتى اآلنمالءمتها حتى اآلن

 
 تعزيز التعاون  -٢

 
اون اإلقليمي   ّزز التع اون اإلقليمي يتع ز ز التع ايتع افيم ة  فيم ل الوزاري كوا بفضل المؤسسات والمحاف ي اإلس دان األعضاء ف ين البل ة   ب ل الوزاري كوا بفضل المؤسسات والمحاف ي اإلس دان األعضاء ف ين البل  ب

ر         البيئةالبيئة  مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن    مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن    لعربية و لعربية و  الدول ا   الدول ا  جامعةجامعةالموجودة، ومنها   الموجودة، ومنها    اون أآث ك التع ر ذل ر         ، ويتيّس اون أآث ك التع ، ويتيس ر ذل
  األحمر األحمر  للمحافظة على بيئة البحر   للمحافظة على بيئة البحر  اإلقليميةاإلقليميةالهيئة الهيئة فأآثر بفضل جهود التنسيق اإلقليمية والروابط مع منظمات مثل         فأآثر بفضل جهود التنسيق اإلقليمية والروابط مع منظمات مثل         

دن،  يج ع دن، وخل يج ع ة البيئوووخل ة لحماي ة اإلقليمي ة البيئالمنظم ة لحماي ة اإلقليمي ة ةةالمنظم ةالبحري ة لإلق و والبحري ة والتنمي ز البيئ ة لإلقمرآ ة والتنمي ز البيئ ي مرآ يم العرب ي ل يم العرب  ل
ا اوأوروب ات، . . وأوروب دعيم المؤسس ي بت اون اإلقليم ز التع ي تعزي ات، وينبغ دعيم المؤسس ي بت اون اإلقليم ز التع ي تعزي كوينبغ ي ذل ا ف كبم ي ذل ا ف ترآة بم ان المش ات واللج ترآة  الحكوم ان المش ات واللج  الحكوم
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رى    ة األخ ات المعني احثين والجه ة والب ر الحكومي ات غي رى   والمنظم ة األخ ات المعني احثين والجه ة والب ر الحكومي ات غي ل     . . والمنظم ين التواص ك بتحس ق ذل ن تحقي ل   ويمك ين التواص ك بتحس ق ذل ن تحقي  ويمك
ة،      وضعوضعوإضافة إلى   وإضافة إلى     . . لحدودلحدودوتبادل المعرفة وتحسين األدوات الالزمة إلدارة البيئة العابرة ل        وتبادل المعرفة وتحسين األدوات الالزمة إلدارة البيئة العابرة ل         ة وطني ة،       سياسات بيئي ة وطني  سياسات بيئي

ة              ة             استفادت البلدان األعضاء في اإلسكوا من الخدمات والمساعدة المقّدمة من عدد من الوآاالت والمنظمات الدولي . . استفادت البلدان األعضاء في اإلسكوا من الخدمات والمساعدة المقد مة من عدد من الوآاالت والمنظمات الدولي
ا المكتب اإلقليمي لغرب                   ة، ومنه ا المكتب اإلقليمي لغرب                  والمساهم األآبر هو األمم المتحدة، التي تضم عدة منظمات تعالج القضايا البيئي ة، ومنه والمساهم األآبر هو األمم المتحدة، التي تضم عدة منظمات تعالج القضايا البيئي

رن                   آسيا ا آسيا ا  درات للق اء الق ائي، وبن م المتحدة اإلنم امج األم ة، واإلسكوا، وبرن م المتحدة للبيئ امج األم رن                   لتابع لبرن درات للق اء الق ائي، وبن م المتحدة اإلنم امج األم ة، واإلسكوا، وبرن م المتحدة للبيئ امج األم   ٢١٢١لتابع لبرن
ر في               . . والمرآز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية        والمرآز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية         ى حد آبي ذه المؤسسات إل ر في             وتساهم ه ى حد آبي ذه المؤسسات إل وتساهم ه

ت          ة المش ت         تعزيز قدرات أعضاء اإلسكوا وتقييم المشاآل البيئي ة المش ا    تعزيز قدرات أعضاء اإلسكوا وتقييم المشاآل البيئي ا    رآة والحد منه ين           . . رآة والحد منه اون والتواصل الفعلي د أن التع ين         بي اون والتواصل الفعلي د أن التع بي
 . .  بين البلدان األعضاء في اإلسكوا يواجهان العراقيل بسبب القيود السياسية وشتى النزاعات بين البلدان األعضاء في اإلسكوا يواجهان العراقيل بسبب القيود السياسية وشتى النزاعاتفيمافيما

 
 تحسين المهارات والخبرة في مجال التكنولوجيا البيئية  -٣

 
ائيين     دد األخص ي ع م ف ن نقص دائ كوا م ة اإلس اني منطق ائيين   تع دد األخص ي ع م ف ن نقص دائ كوا م ة اإلس اني منطق ال تع ي مج ال ف ي مج ةف ةالبيئ االت    . . البيئ ى الوآ ي عل االت  وينبغ ى الوآ ي عل وينبغ

دود    ابر للح اق ع ى نط ة عل ديات البيئي ة التصدي للتح دراتها بغي وير ق ة أن تواصل تط ة بالبيئ ودة المعني دود   الموج ابر للح اق ع ى نط ة عل ديات البيئي ة التصدي للتح دراتها بغي وير ق ة أن تواصل تط ة بالبيئ ودة المعني . . الموج
رة                          اهرة والخب وة العمل الم نقص في ق ة، بسبب ال ايير البيئي ى تحسين المع ة إل رة                         وتتعرقل اآلن آل المساعي الرامي اهرة والخب وة العمل الم نقص في ق ة، بسبب ال ايير البيئي ى تحسين المع ة إل وتتعرقل اآلن آل المساعي الرامي

ة ةالتكنولوجي الج ت    . . التكنولوجي ل ع ن أج الج ت  وم ل ع ن أج ة       وم ة المحلي ر الحكومي ات غي ة والمنظم ات اإلقليمي دت المؤسس ة، عم ك الحال ة       ل ة المحلي ر الحكومي ات غي ة والمنظم ات اإلقليمي دت المؤسس ة، عم ك الحال ل
 ..التكنولوجيات البيئيةالتكنولوجيات البيئيةوووالدولية إلى تنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل من أجل تحسين المهارات والدولية إلى تنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل من أجل تحسين المهارات 

 
 تحديد موارد التمويل  -٤

 
ل ال    ،،قنوات التعاون المذآورة آنفا    قنوات التعاون المذآورة آنفاً   وجود جميع   وجود جميع   بالرغم من   بالرغم من     ل ال     يظل نقص التموي ذ السياسات المتفق     يظل نقص التموي ذ السياسات المتفق    الزم لتنفي الزم لتنفي

أن من  أن من    غير أنه ينبغي مالحظة   غير أنه ينبغي مالحظة     . .  في البلدان األعضاء في اإلسكوا      في البلدان األعضاء في اإلسكوا      رئيسيا   رئيسياً عليها أو إلنفاذ القوانين ذات الصلة عائقا       عليها أو إلنفاذ القوانين ذات الصلة عائقاً      
الج مشاآل               الج مشاآل              المتوقع تلّقي بعض المساعدة المالية، على شكل قروض، للقيام بمشاريع إنمائية تع ل  المتوقع تلق ي بعض المساعدة المالية، على شكل قروض، للقيام بمشاريع إنمائية تع ل   مث ات     مث ات     إدارة النفاي  إدارة النفاي

دعم               . . لمياه وتلوث الهواء  لمياه وتلوث الهواء  الصلبة وإدارة ا  الصلبة وإدارة ا   اد وال دعم             آذلك، يقدم المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلقليمي اإلرش اد وال آذلك، يقدم المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلقليمي اإلرش
ى مصادر       ..))١٣١((تنفيذ مشاريع ممولة من مرفق البيئة العالميتنفيذ مشاريع ممولة من مرفق البيئة العالميمن خالل من خالل ألعضاء اإلسكوا ألعضاء اإلسكوا  ور عل ى مصادر    إال أنه يتعين العث ور عل إال أنه يتعين العث

ي    ا يل دف م ل به تدامة للتموي دة ومس ي   جدي ا يل دف م ل به تدامة للتموي دة ومس د  : : جدي اء قاع ات، وإنش ع البيان د  جم اء قاع ات، وإنش ع البيان ق   جم ات، وتطبي ادل المعلوم ات، وتب ق   ة بيان ات، وتطبي ادل المعلوم ات، وتب ة بيان
 . . بالغبالغاإلاإلالتكنولوجيا المعاصرة، وتصميم خطط اإلدارة، وقبل أي أمر آخر، تعزيز القدرة على الرصد والتكنولوجيا المعاصرة، وتصميم خطط اإلدارة، وقبل أي أمر آخر، تعزيز القدرة على الرصد و

 
 دور المنظمات غير الحكومية اإلقليمية  -٥

 
 بصدد   بصدد  أو متابعة ذات شأن من قبل الجمهور      أو متابعة ذات شأن من قبل الجمهور        ، وال توجد مشارآة   ، وال توجد مشارآة   مستوى الدعم المجتمعي منخفضا    مستوى الدعم المجتمعي منخفضاً   ما زال   ما زال    

وعي       . . إدارة القضايا البيئية العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا   إدارة القضايا البيئية العابرة للحدود في منطقة اإلسكوا    ع مستوى ال ا رف وعي     وتوجد عدة قنوات يمكن من خالله ع مستوى ال ا رف وتوجد عدة قنوات يمكن من خالله
   . . العام وإظهار أهمية المنظمات غير الحكوميةالعام وإظهار أهمية المنظمات غير الحكومية

 
ابرة للحدود                         ة الع ة بالقضايا البيئي ة المعلومات المتعلق ابرة للحدود                       وبوسع وسائط اإلعالم أداء دور أساسي في ترجم ة الع ة بالقضايا البيئي ة المعلومات المتعلق وبوسع وسائط اإلعالم أداء دور أساسي في ترجم
ى     أشمل أشمل ، مساعدة الصحافيين على فهم تلك القضايا اإلقليمية على نحو           ، مساعدة الصحافيين على فهم تلك القضايا اإلقليمية على نحو           وينبغي، أوال  وينبغي، أوالً   . . رهارهاوفي نش وفي نش  ى     ، وتشجيعهم عل ، وتشجيعهم عل

ة صنع                    . .  األساسية  األساسية يايالقضالقضارفع مستوى الوعي العام با    رفع مستوى الوعي العام با     ة في عملي ر المشارآة العام دوره، أن ييّس ذا، ب ة صنع                    ومن شأن ه ة في عملي دوره، أن ييس ر المشارآة العام ذا، ب ومن شأن ه
ة الب         وينبغي أيضا   وينبغي أيضاً    . . القرارالقرار ابر للحدود في التربي د الع ة الب          إدراج البع ابر للحدود في التربي د الع ا زالت في طور        إدراج البع ة، التي م ا زالت في طور       يئي ة، التي م ة يئي ة البداي ة   البداي ة    في منطق  في منطق

ة              ى األصعدة آاف ة             اإلسكوا، وتنبغي مواصلة تعزيزها وإدراجها في المناهج األآاديمية عل ى األصعدة آاف ز دور         . . اإلسكوا، وتنبغي مواصلة تعزيزها وإدراجها في المناهج األآاديمية عل ّين تعزي ا يتع ز دور       آم ي ن تعزي ا يتع آم

                                                      
 ..org.gefweb.www: : متاح على الموقعمتاح على الموقع  . . مرفق البيئة العالميمرفق البيئة العالمي)  )  131(( 



 -٤٦-

ة انخراط                   ة، ولكفال ة انخراط                  المنظمات غير الحكومية البيئية اإلقليمية للضغط على الحكومات آي تتخذ اإلجراءات المالئم ة، ولكفال المنظمات غير الحكومية البيئية اإلقليمية للضغط على الحكومات آي تتخذ اإلجراءات المالئم
ى الصعيد اإلقليمي       شتى المعن شتى المعن  ين عل ى الصعيد اإلقليمي       ي ين عل ة                    . . ي ود الحكومات والمؤسسات الدولي ك إال بتضافر جه ة                  وال يمكن تحقيق ذل ود الحكومات والمؤسسات الدولي ك إال بتضافر جه وال يمكن تحقيق ذل

 ..والشرآات التجارية والمنظمات غير الحكومية المحلية واإلقليمية، ومواطني البلدان األعضاء في اإلسكواوالشرآات التجارية والمنظمات غير الحكومية المحلية واإلقليمية، ومواطني البلدان األعضاء في اإلسكوا
 

 جمع المعلومات البيئية وتنسيق المعايير البيئية  -جيم
 

ين الق  تحيل تعي ين القيس تحيل تعي ا  يس د آميته ة وتحدي دود الخاصة بالمنطق ابرة للح ايا الع ا  ض د آميته ة وتحدي دود الخاصة بالمنطق ابرة للح ايا الع اع  -ض ا باتب ن معالجته ك ع اع   ناهي ا باتب ن معالجته ك ع  ناهي
ة   ذ المالئم ات التنفي ات وآلي ة  السياس ذ المالئم ات التنفي ات وآلي قة   -السياس ة والمنّس ة الدقيق ات البيئي وفر البيان م تت ة والمنس قة    إن ل ة الدقيق ات البيئي وفر البيان م تت ات    . .  إن ل ن المؤسف أن البيان ات  وم ن المؤسف أن البيان وم

ر مترابطة أو متجانسة،            ر مترابطة أو متجانسة،           المتوفرة بصفة عامة غي اون         ووالمتوفرة بصفة عامة غي رة، بسبب نقص التع اون         مبعث رة، بسبب نقص التع ا مبعث ا فيم ات        فيم ين المؤسسات والهيئ ات      ب ين المؤسسات والهيئ ب
ة          . . الحكومية المهمة في أرجاء المنطقة، أو حتى في داخل البلد الواحد          الحكومية المهمة في أرجاء المنطقة، أو حتى في داخل البلد الواحد           ة        وينبغي وضع إطار للرصد البيئي في منطق وينبغي وضع إطار للرصد البيئي في منطق

قة،       ات منّس ات وتكنولوجي ات منس قة،      اإلسكوا، يشمل منهجي ات وتكنولوجي ام األول منظوراً    وواإلسكوا، يشمل منهجي ام األول منظورا     يشمل في المق ابراً يشمل في المق ابرا   ع د اعترفت     . .  للحدود  للحدود  ع د اعترفت   ولق ولق
ة       البلدان األعضاء في اإلسكوا، آلها    البلدان األعضاء في اإلسكوا، آلها     ة       ، بالحاجة إلى تحسين آمي ة   ، بالحاجة إلى تحسين آمي ة   ونوعي ى          ونوعي درة عل ة ومصداقيتها والق ات البيئي ى          البيان درة عل ة ومصداقيتها والق ات البيئي البيان

بعض ا بعضها ب بعضمقارنته ا بعضها ب ات،    . . مقارنته ع البيان ات جم تمرة ومنهجي يم أنشطة الرصد المس ذا إال بتنظ ق ه ن تحقي ات،  وال يمك ع البيان ات جم تمرة ومنهجي يم أنشطة الرصد المس ذا إال بتنظ ق ه ن تحقي وال يمك
   ..))١٣٢((المستدامالمستدامباالعتماد على أحدث التكنولوجيات، ودعم ذلك ببناء القدرات على النحو الالزم وتقديم التمويل باالعتماد على أحدث التكنولوجيات، ودعم ذلك ببناء القدرات على النحو الالزم وتقديم التمويل 

 
 لحدودلتقييم األثر البيئي العابر   -دال

 
ابرة     ة الع اره البيئي ي درس آث كوا، وينبغ ة اإلس ي منطق ه ف ع نطاق رة ويتس اط االقتصادي بكث وع النش ابرة   يتن ة الع اره البيئي ي درس آث كوا، وينبغ ة اإلس ي منطق ه ف ع نطاق رة ويتس اط االقتصادي بكث وع النش يتن

ل     اط وقب يط للنش ل التخط ى مراح ذ أول ة من دود المحتمل ل    للح اط وقب يط للنش ل التخط ى مراح ذ أول ة من دود المحتمل هللح هإجازت ى، وأن ، وأن إجازت تمر حت ىيس تمر حت روع  يس ذ المش ي تنفي روع   مرحلت ذ المش ي تنفي  مرحلت
دي ديوالرصد الَبع ذ  والرصد الب ع ذللتنفي دود   . . للتنفي ابرة للح ة الع اآل البيئي ل بحدوث المش د المحتم راف بالتهدي تكمال االعت ّين اس دود ويتع ابرة للح ة الع اآل البيئي ل بحدوث المش د المحتم راف بالتهدي تكمال االعت ي ن اس ويتع

ات        . . ، والتمويل وتسوية النزاعات     ، والتمويل وتسوية النزاعات     لةلةعاعابإنشاء آليات اإلخطار واالستشارة، والمشارآة العامة الف      بإنشاء آليات اإلخطار واالستشارة، والمشارآة العامة الف       ك هي المتطلب ات      فتل ك هي المتطلب فتل
وينبغي تشكيل   وينبغي تشكيل   .  .  بصورة فعالة بصورة فعالة  في منطقة اإلسكوا      في منطقة اإلسكوا     األساسية لصياغة تقييمات اآلثار البيئية العابرة للحدود وتنفيذها       األساسية لصياغة تقييمات اآلثار البيئية العابرة للحدود وتنفيذها       

ة                 ة والدولي ة، والمنظمات اإلقليمي ة                هيئة إقليمية مشترآة من الخبراء وممثلي الحكومات، والمنظمات غير الحكومي ة والدولي ة، والمنظمات اإلقليمي   . . هيئة إقليمية مشترآة من الخبراء وممثلي الحكومات، والمنظمات غير الحكومي
  اتفاق بشأن تقييمات اآلثار البيئية العابرة للحدود، وأن       اتفاق بشأن تقييمات اآلثار البيئية العابرة للحدود، وأن       ووويمكن لتلك الهيئة أن تتفاوض بشأن اعتماد سياسة إقليمية          ويمكن لتلك الهيئة أن تتفاوض بشأن اعتماد سياسة إقليمية          

 ..تساهم، بالتالي، مساهمة جوهرية في تالفي المشاآل البيئية العابرة للحدودتساهم، بالتالي، مساهمة جوهرية في تالفي المشاآل البيئية العابرة للحدود
 

بياً             ونظرا ونظرًا  دة نس بيا               إلى أن أساليب تقييمات اآلثار البيئية وإجراءاتها ما زالت جدي دة نس دان      إلى أن أساليب تقييمات اآلثار البيئية وإجراءاتها ما زالت جدي ة، يمكن للبل دان      في المنطق ة، يمكن للبل  في المنطق
ي ت      قة، الت ة المنس ايير البيئي ات والمع ن السياس تفيد، أوال، م كوا أن تس ي اإلس اء ف ي ت     األعض قة، الت ة المنس ايير البيئي ات والمع ن السياس تفيد، أوال، م كوا أن تس ي اإلس اء ف اليب  األعض د أس تلزم توحي اليب  س د أس تلزم توحي س

وطني        وطني       تقييمات اآلثار البيئية وإجراءاتها على الصعيد ال اً   . . تقييمات اآلثار البيئية وإجراءاتها على الصعيد ال ا  وانطالق د أن        وانطالق ألوف، يمكن لكل بل د أن         من أساس تنظيمي م ألوف، يمكن لكل بل  من أساس تنظيمي م
تناداً         ة اس ل ثق دود بك ابرة للح ة الع ار البيئي ات اآلث أن تقييم اوض بش تنادا         يتف ة اس ل ثق دود بك ابرة للح ة الع ار البيئي ات اآلث أن تقييم اوض بش ترآة،    يتف فات المش ات والفلس ى المكون ترآة،     إل فات المش ات والفلس ى المكون  إل

 ..))١٣٣(( تقييمات اآلثار البيئية الوطنية تقييمات اآلثار البيئية الوطنية لسياسات لسياسات طبيعيا  طبيعيًاوباعتبارها امتدادا وباعتبارها امتدادًا
 

ة     رت اللجن ي يّس ك الت رار تل ى غ ددة األطراف عل ة متع ة إقليمي ن صياغة اتفاقي ار، يمك ك اإلط ي ذل ة   وف ي يس رت اللجن ك الت رار تل ى غ ددة األطراف عل ة متع ة إقليمي ن صياغة اتفاقي ار، يمك ك اإلط ي ذل وف
ر حدودي، التي               ١٩٩١١٩٩١با إبرامها في العام     با إبرامها في العام     وواالقتصادية ألور االقتصادية ألور  ر حدودي، التي               ، وهي اتفاقية اسبو لتقدير اآلثار البيئية في سياق عب ، وهي اتفاقية اسبو لتقدير اآلثار البيئية في سياق عب

ام  ي الع ا ف دأ نفاذه ام ب ي الع ا ف دأ نفاذه دما   . . ١٩٩٧١٩٩٧ب دما وعن تموعن تمي تراتيجي الملحق  ي ي االس يم البيئ أن التقي ول بش ى البروتوآ تراتيجي الملحق   التصديق عل ي االس يم البيئ أن التقي ول بش ى البروتوآ  التصديق عل
ائج                         وم األطراف بتقييمات للنت ى أن تق ابر للحدود، سينص البروتوآول عل ائج                        باتفاقية تقييم األثر البيئي في إطار ع وم األطراف بتقييمات للنت ى أن تق ابر للحدود، سينص البروتوآول عل باتفاقية تقييم األثر البيئي في إطار ع

                                                      
 ، وهي ورقة عمـل عرضـت خـالل اجتمـاع           ، وهي ورقة عمـل عرضـت خـالل اجتمـاع           ))٢٠٠٤٢٠٠٤ ( (،،""تحسين نظم الرصد البيئي في دول منطقة اإلسكوا       تحسين نظم الرصد البيئي في دول منطقة اإلسكوا       "" اإلسكوا،    اإلسكوا،   ) ) 132(( 

  ).).٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني٣٠٣٠-٢٩٢٩بيروت، بيروت،  ( (،،كواكوافريق الخبراء حول تحسين نظم الرصد البيئي في دول منطقة اإلسفريق الخبراء حول تحسين نظم الرصد البيئي في دول منطقة اإلس
 ))133  (  (ESCWA, “Development of guidelines for harmonized environmental impact assessment suitable for the ESCWA 

region” (2001).                                                                                                                                                                                              
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تفادة من    . . البيئية الناجمة عن سياساتها وبرامجها    البيئية الناجمة عن سياساتها وبرامجها     تفادة من  ويمكن أيضا أن تساعد الدروس المس ة    ويمكن أيضا أن تساعد الدروس المس داد البروتوآول منطق ة     إع داد البروتوآول منطق  إع
دان                     ة في البل ة للتنمي دان                    اإلسكوا على النظر في اآلثار البيئية العابرة للحدود والناجمة عن البرامج والسياسات الوطني ة في البل ة للتنمي اإلسكوا على النظر في اآلثار البيئية العابرة للحدود والناجمة عن البرامج والسياسات الوطني

 ..استراتيجياستراتيجيتخطيط تخطيط األعضاء في إطار األعضاء في إطار 
 


