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  ىلتنفيذادليل ال
 الخاص والقطاع ، األطراف غير الدول وآذلك األطراف مساعدة إلى يهدف بازل اتفاقية لتنفيذ دليل

 ألحكام فسرت وهذا. االتفاقية في أقيمت التي االلتزامات فهم على واألفراد ، الحكومية غير والمنظمات
 التي اإلجراءات المثال سبيل على (االتفاقية تغطيها التي الحاالت على أمثلة ويضرب سهلة بلغة االتفاقية

 ، مولد ، الناقل ، والمستورد المصدر جانب من وآذلك ، والعبور واالستيراد التصدير من الدولة تخذتهات
  .منها والتخلص الخطرة للنفايات بيئيا السليمة دارةباإل تصلوما ي.) الخ ، المتخلص
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  مقدمة  .1
  

 تاريخ االتفاقية 1.1
  
 آذار 22 في تاعتمد،  منها والتخلص الحدود عبر الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية
 نقل في لتحكمل العالمية االتفاقية بشأن لمفوضينا "مؤتمر في المشارآة 116 الدول قبل من 1989
 بناء بازل في) يونيب (للبيئة المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المدير عقده والذى ،"  الخطرة النفايات
 االجتماعين ،1992 مايو / أيار 5 في التنقيذ حيز دخلت بازل اتفاقية. سويسرا حكومة من دعوة على
) أوروغواي بيريابوليس، (1992 عام االول آانون ديسمبر في اعقد األطراف لمؤتمر والثاني األول
 86،  1995 مايو / أيار 31 من اعتبارا. التوالي على ،) سويسرا ، جنيف (1994 مارس / آذاروفى 
  .بازل اتفاقية في فاطرأ أصبحوا  األوروبية والجماعة بلدا

  
  أهداف االتفاقية 1.2

  -: األهداف الرئيسية لالتفاقية هي 
  
لحد من التحرآات عبر الحدود للنفايات الخطرة والنفايات األخرى إلى أدنى حد ممكن بما يتفق مع ا -

  اإلدارة السليمة بيئيا ؛ 
 مصدر توليدها من ممكن مكانج والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات األخرى في أقرب  لعال-

  بطريقة سليمة بيئيا ؛ 
  ).سواء من حيث الكمية والخطر المحتمل(لحد من توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى ا -
  

  نطاق االتفاقية 1.3
  

ات في القانون الذي يحكم تحرآات والتخلص من تمثل القواعد الجديدة واإلجراءهى اتفاقية بازل و
 هفي هذا السياق ، فإن هذ. وآذلك على المستوى الوطني، النفايات الخطرة على الصعيد الدولي 

هناك نظام ف. مثل عزم المجتمع الدولي على حل هذه المشكلة البيئية العالمية بطريقة جماعيةت وثيقة ال
بعض .  وتم عرضه في النص الكامل لالتفاقيةهقد تم تشكيل، رةتنظيمي لرصد ومراقبة النفايات الخط

الموافقة المسبقة عن علم ، وحظر على ضرورة العناصر الرئيسية للنظم التنظيمية التفاقية بازل هي 
 االتفاقية ، واألحكام القانونية على إلى بلد وهي ليست من األطراف المتعاقدة النفايات الخطرةتصدير

  . االستيراد ومسؤولية الدول المشارآة في التحرآات عبر الحدودللعمل على إعادة
  

الحرآات؟ لسيطرة يخضع ماذا. 2

   للحدود العابرة  التحرآات2.1 

   تعريف 2.1.1
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 خاضعة منطقة من األخرى النفايات أو الخطرة للنفايات حرآة أي يعني" الحدود عبر التحرك"
 ال منطقة عبر أو أخرى لدولة الوطنية للوالية خاضعة منطقة عبر أو واحدة لدولة الوطنية للوالية
 الحرآة في تشارك األقل على ان يكون هناك دوليتين  شريطة ، دولة أي في الوطنية للسلطة تخضع

  ).االتفاقية من 3 الفقرة ، 2 مادةال(

  قليميةاإل واالتفاقيات األطراف والمتعددة لألتفاقيات الثنائية وفقا الحدود عبر التحرآات 2.1.2

 أو األطراف متعددة أو وفقا ألتفاقية ثنائية تتم التي الحدود عبر التحرآات على تؤثر ال االتفاقية هذه أحكام
 الخطرة للنفايات بيئيا السليمة اإلدارة مع متوافقة االتفاقيات هذه مثل تكون أن شريطة ، إقليمية اتفاقات

على ). 2 الفقرة ، 11 المادة"() بازل اتفاقية(فاقية هذة األت في المطلوب النحو على األخرى والنفايات
 عبر النقل بشأنالتنقيذ  حيز دخلت أنهاب  القبيل هذا من اتفاق بأي  العامة األمانة إخطار األطراف
 االتفاقية هذه نفاذ بدء قبل أبرمت قد تكون التي تلكل بالنسبة وآذلك ، غيرها أو الخطرة للنفايات الحدود

 والنفايات الخطرة للنفايات الحدود عبر التحرآات علىتماما   السيطرة غرضوهذا ب ،)بازل اتفاقية(
  .اتياالتفاق هذه في األطراف بين تجري التي األخرى

   تعريف للنفايات الخطرة 2.2

  ومًا عم2.2.1

هذا ف،  ال أو ، للمراقبة بموجب اتفاقية بازل هالنفايات خاضع تمن أجل تسهيل عملية تحديد ما إذا آان
م إجابات عن بعض األسئلة األساسية حول تقدالتى الفرع من دليل يحتوي على عدد من األبواب الفرعية 

  -: الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل تحديد ما يلي 

  -اتفاقية بازل ؛ يأتي في ظل رقابة من قبل  النفايات عبر الحدود ، تحرك إذا آانما  -

  .الخطرةالنفايات  خواص /وهل لها خاصية ؤال ، سمحل ال فئة النفايات -

، تصنيف النفايات الخطرة في النقل معايير تعريف الخصائص الخطرة ، وب اعتبارات أخرى تتعلق 
  .  جنبا إلى جنب مع معلومات عن خيارات التخلص من النفاياتضحةمو

  

   ما هي النفايات؟2.2.2

مواد أو أشياء يجري التخلص "ل النفايات بأنها  وفي سياق التحرآات عبر الحدود ، تعرف اتفاقية باز
 ، الفقرة 2المادة " ( منها أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني

1 (  

  

   ما هي النفايات التي تخضع للمراقبة بموجب اتفاقية بازل؟2.2.3

 د ، وتعرف بأنها نفايات خطرة إذاضع لتحرك عبر الحدولنفايات التالية ، تخفإن اطبقا التفاقية بازل ) أ (
 :-  
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  -الواردة في الملحق األول من االتفاقية ؛ ) Y1 - Y45 (اتالفئمن   فئة النفايات تنتمي إلى أيآانت  -

  .الواردة في الملحق الثالث لالتفاقية) H3 - H33( واحد أو أآثر من الخصائص األشتراك فى  -

 بموجب خطرة نفايات تعتبر أو تعرف ولكنها ، أعاله) أ (الفرعية الفقرة تشملها ال التي النفايات) ب(
  ؛ االتفاقية ألحكام وفقا مرقابه تكون أن يجب العبور أو االستيراد أو التصدير لطرف المحلي التشريع

  

  ، االتفاقية هذه مهامب للقيام  ) ج (

 عبر لتحرك تخضع ، لالتفاقية الثاني الملحق من Y47 و Y46 الفئتين من أي إلى تنتمي التي النفايات
  . االتفاقية عليها تسيطر وسوف ،" أخرى نفايات "باسم وتعرف ، الحدود

 الصكوك ذلك في بما ، الدولية للمراقبة أخرى ألنظمة تخضع ، مشعةالتى ، تتكون نتيجة مواد  النفايات
 التي ، شحنلل العادية العمليات عن الناجمة توالنفايا ، المشعة موادلل التحديد وجه على قوتطب ، الدولية
  .عليها السيطرة من مستبعدة ى تكونآخر ةدولي اتفاقية  تغطيها

   النفايات تصنيف 2.2.4

   : التصنيفات

 االتفاقية من األول المرفق. عامتين فئتين في تصنف،  بازل اتفاقية بموجب للمراقبة الخاضعة النفايات
  - : الى تنقسم ذاتها حد في هي التي النفايات نفئة م 45 من قائمة على ينص

   ؛) الخ .....، والكلور ، النفط المعدنية والنفايات ، الطبية النفايات : مثل (النفايات تيارات -

 النحاس مرآبات : المثال سبيل على (المذآورة المواد من معينة عناصر على تحتوى التي النفايات -
  ).الخ .....، المهلجنة العضوية والمذيبات ، العضوية والسيانيد والرصاص والكادميوم والزرنيخ

  

  -" : أخرى نفايات "من بفئتين ؛ قائمة  الثاني المرفق

   ؛) Y46 (المنازل من المجمعة النفايات -

  ). Y47 (المنزلية النفايات حرق عن الناجمة الرواسب -

   : الخصائص

. االتفاقية لتلك الثالث المرفق في ترد بازل التفاقية األول الملحق في المدرجة النفايات منالخطر تصنيفات
 ، H4.1 ، H4.2 فصلال: مثًال ( فى بعضهمالمرقمة ماتالتقسي من مزيدال  مع ، ًالفص 13 هناكف

H4.3 .(التصنيف فى حالة  المثال سبيل  على H4.1 فئةال من 1 الدرجة في هي النفايات ان يعني) ؛) 4 
  ".لالشتعال القابلة الصلبة المواد  "خصائص تى لها ال والنفايات
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 المتحدة األمم توصيات فى 9 إلى 1 من الخطر اتتصنيف مع توافقي بازل اتفاقية فى المخاطر تقسيم 
التسع  الفئات هذه من واحدة مشترآة فى كونت ، الخطرة النفاياتأى من . الخطرة البضائع نقل بشأن

  .الخطرة النفايات من الخطرة الرئيسية الخاصية يصف لمبدئىا التصنيف. ابتدائي آتصنيف

  

 تشريعات . الوطني التشريع إلى اإلشارة ، مطلوب شيء آل قبل ، خطرة نفاياتآ النفايات لتصنيف
 مجموعات/ ومجموعةتقسيمات ، /  وتقسيم ،) الخانات (فئة لتحديد الالزمة واإلجراءات المعايير تحددس

  .التشريعات هذه مثل طريق عن خطرة نفايات تعتبر أو محددة بأنها تعرف التي النفايات من  التعبئة

 تكوينها حيث ، نقية مادة بوصفها الخطرة النفايات بين يفريق المحلي التشريع فإن ، األحيان من آثير في
 أو ، معينة خطرة نفايات على تحتوي التي المخاليط ، تماما المحدده غير الخطرة والنفايات ، معروف هو
  .الخطرة النفايات من أآثر أو اثنين على المحتوية الئطالخ

 ووضع لتصنيفا معايير واستخدام اإلشارة المستحسن فمن ، تشريع أو تنظيم أي هناك نلم يك إذا
.  عند النقلالخطرة البضائع نقل بشأن المتحدة األمم توصيات في الواردة الخطرة البضائع على العالمات
 النقل سلطات قبل من اعتمادها خالل من الدولي الصعيد على واسع نطاق ىعل تستخدم التي التوصيات

  ).الحديدية والسكك والبرية والنهرية والبحرية الجوية (الدولي

  .الدليل من 8.1 و 5.2 أقسام إلى نشير ، النقل إخطار وثيقة في تقديمها ينبغي التي المعلومات بشأن

 أو الالئحة في تحديدها يمكن قد ال) االتفاقية من لثالثا الملحق (H33 إلى H30 الخطر تقسيمات
 H33 و H30 ، H31 ، H32 الخطرة  الجديدة  للخصائص والصحية البيئية المعايير. التشريعات

 األمم لجنة ، بازل التفاقية العامة األمانة عمل إلى الرجوع يرجى (الدولي الصعيد على تطويرها يجري
 ، الكيميائية للسالمة الدولي والبرنامج ، الدولية البحرية والمنظمة الخطرة البضائع بنقل المعنية المتحدة
  ).األوروبية االتحادات ولجنة والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة ، الدولية العمل ومنظمة

 أو وطنية خطط لديها البلدان من وآثير. العالم أنحاء جميع في تتباين الخطرة النفايات تصنيف أساليب
 المستوردة والدولة المصدرة للدولة بالنسبة المهم فمن السبب هو وهذا. المخاطر تصنيف ومعايير ، محلية

فقد  ، بازل اتفاقية بموجب للمراقبة الخاضعة النفايات تصنيف ، وجدت إن ، العبور دولة عن فضال ،
 التصدير دولة في الالح هو هذا يكون ال قد ذلك ولكن ، االستيراد دولة فى نظر خطرة تكون  النفايات

  ).بازل اتفاقية من 6 المادة ومتطلبات ، الدليل من األول الجزء راجع(

  

  ) Y القائمة ( النفايات من قائمة 2.3

 إطار في فيها التحكم يتعين التي النفايات فئات قائمة من 45يحتوى على  بازل التفاقية األول الملحق
   :التالي النحو على لفئاتا من نوعين الى نقسمت قائمةال ؛ االتفاقية

  هافي التحكم يتعين التي النفايات فئات 

   السائلة النفايات 
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Y1 والعيادات الطبية والمراآز المستشفيات في الطبية لرعايةل السريرية النفايات من  

 Y2 الدوائية المستحضرات وتحضير إنتاج عن الناجمة النفايات  

 Y3 دويةواأل والعقاقير الصيدالنية النفايات  

 Y4 النباتية الصيدالنية والمستحضرات حيويةال المبيدات واستخدام وترآيب إنتاج عن المتخلفة النفايات   

Y5 على الخشب لحفاظل الكيميائية  الموادواستخدام وترآيب تصنيع عن الناتجة النفايات  

 Y6 العضوية المذيبات واستخدام وترآيب إنتاج عن الناجمة النفايات   

Y7 السيانيد على المحتوية التطبيع وعمليات الحرارية المعالجة عن المتخلفة تالنفايا   

Y8 أصال منها المستهدف لالستعمال الصالحة غير المعدنية الزيوت من النفايات  

 Y9 الهيدروآربوناتبمستحلبات   المياهومزائج ، المياه / الزيوت من النفايات   

 Y10 ثالثي أو / و الكلور متعدد الفينيل بثنائي الملوثة أومرآبات  على تحتوي التي المواد من النفايات 
  )الفينيل( ثنائيات أو / و الكلور متعدد الفينيل

 Y11 الحراري بالتحلل معالجة وأي والتقطير التكرير عن الناجمة القطرانية الرواسب من النفايات  

 Y12 والورنيش تكساال وطالءات هاناتوالد األصباغ ، األحبار واستخدام وترآيب إنتاج من النفايات  

 Y13 الالصقة والمواد واألصماغ والملدنات التكس الريسون واواستخدام وترآيب إنتاج من النفايات  

  Y 14 غير تعليمية أنشطة عن أو والتطوير البحث أنشطة عن الناجمة الكيميائية المواد من النفايات 
   البيئة أو / و اإلنسان علىروفة مع ليست لها آثار والتي الجديدة أو / و محددة

 Y15 أخرى لتشريعات تخضع الوالتى  المتفجرة الطبيعة ذات النفايات  

Y16 التجهيز الفوتوغرافية الكيميائية ومواد المواد واستخدام وترآيب إنتاج عن المتخلفة النفايات   

 Y17 واللدائن للمعادن السطحية المعالجة عن الناتجة النفايات  

 Y18 الصناعية النفايات من التخلص عمليات عن الناجمة اسبالرو   

  :عناصر على تحتوى التي النفايات

Y19 آربونية معادن   

Y20 البريليوم مرآبات ؛ البريليوم  

 Y21 التكافؤ سداسي الكروم مرآبات  

 Y22 النحاس مرآبات  
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  Y23 مرآبات الزنك   

Y24 الزرنيخ مرآبات ؛ الزرنيخ   

Y25 السيلينيوم آباتومر ؛ السيلينيوم   

Y26 ؛ ومرآبات الكادميوم الكادميوم   

Y27 األنتيمون ؛ ومرآبات األنتيمون ،   

Y28 تيلوريوم ؛ و مرآبات التيلوريوم   

Y29 الزئبق ومرآبات ؛ الزئبق  

 Y30 الثاليوم ومرآبات ؛ الثاليوم  

 Y31 ؛ ومرآبات الرصاص الرصاص  

Y32 الكالسيوم وريدفل  الفلور الغير عضوية باستثناءمرآبات  

 Y33عضوية السيانيد الغير مرآبات   

 Y34  فى شكل سوائل األحماض أو حمضيمحلول  

Y35 صلب القلويات فى شكل المحاليل القلوية أو  

Y36  وألياف غبار(االسبستوس(  

 Y37 العضوية الفسفور مرآبات  

Y38 مرآبات السيانيد العضوية ا  

 Y39 الكلوروفينول لكذ في بما الفينول مرآبات ، الفينول  

 Y40 اإليثير  

 Y41 المهلجنة العضوية المذيبات  

 Y42 المهلجنة المذيبات عدا فيما العضوية المذيبات  

 Y43 فيوران –من مشتقات متعدد الكلور الدبينزينو  أي  

  Y44الديوآسينات ثنائى - ب– الدبينزينو الكلور  من مشتقات متعدد أي  

 Y45؛مثل (المرفق هذا في إليها المشار الموادغير  أخرىعضوية مهلجنة   مرآبات Y39 ، Y41 ، 
Y42 ، Y43 ، Y44 (   
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  خاصا اهتماما تتطلب التي النفايات فئات الثاني المرفق

 Y46 - المنازل من المجمعة النفايات  

 Y47- المنزلية النفايات حرق عن الناجمة الرواسب  

  

  )H رموز (المخاطر  معايير2.4

 فئه 13 هناك. األول في المرفق المدرجةللنفايات بخصائص الخطر  هى قوائم تفاقيةلال الثالث الملحق 
   : التالي النحو على H33ىلإ H3 من   مرقمة الخطرة الخواص من

   الخطرة الخصائص قائمة

  المتحدة  تبعًا لالممخصائصرموز ال

 1 H3 المتفجرات  

 و المواد من خليط أو (فايةن أو سائلة أو صلبة مواد عن عبارة هى هانفايات أو المتفجرة المواد 
 الظروف هذه مثل في الغاز النتاج الكيميائي التفاعل خالل من قادرة اذاته حد فيوالتى ) النفايات

  .المحيطة البيئة على ضررا لتسبب والسرعة والضغط الحرارة من درجة 

  

  

 3 H3 لالشتعال القابلة السوائل   

 من خليط أو ، لالشتعال القابلة السوائل". الشتعالذاتية ا "معنى نفس لها" لالشتعال قابلة "آلمة
 ، المثال سبيل على (قمعل أو ولحلم في صلبة مواد على تحتوي التي السوائل أو ، السوائل
 خالف على تصنف التي النفايات أو المواد لكت هافي  ليس ولكن ، الخ ، اللك ، والورنيش الدهانات

 تزيد ال حرارة درجات في لالشتعال قابل بخار تعطي التي) رةالخط الخصائص من آحد على ذلك
 . مفتوحال فى الجو ، مئوية درجة 65.6 عن يزيد ال أو ،فى اماآن مغلقة ، مئوية درجة 60.5 عن

 النتائج وحتى بل ، تماما طابقةتم ليست مغلقالو مفتوحال الجو االختبارات نتائج أن إلى نظرا(
 هذه مثل جعلي أعالهير عما او التغ، التفاوت متغيرة تكون ما غالبا الختبارا نفس قبل من الفردية

  ).تعريف هذا روح إطار في يكون لن الخالفات

 4.1 H4.1 لالشتعال القابلة الصلبة المواد الصلبة المواد ،   

 النقل ظروف ظل في ، متفجراتآ تصنف التي تلك من وغيرها ، الصلبة النفايات المواد الصلبة أو      
  .االحتكاك خالل من النار اطالق في تساهم أو سببتت أن يمكن أو ، بسهولة حتراقألاأمكانية و

 4.2 H4.2 التلقائي حتراقلال المعرضة النفايات أو المواد   
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 أو ، النقل أثناء طبيعية ظروف ظل في التلقائي لالحتراق عرضة هي التي النفاياتالمواد أو       
  . النيران فيها لتشتعل عرضة ذلك بعدتكون  ، الهواء سةمالمالسخونة عند 

4.3 H4.3  لالشتعال القابلة الغازات المواد المياه مع اتصال في منها تنبعث التي النفايات و المواد   

 قابلةلمواد  تلقائية بصورة للتحول عرضةتصبح  ، الماء مع هاتفاعل خالل من التي النفايات المواد و
  .خطرة بكميات لالشتعال قابلة غازات اءإعط أو لالشتعال

5.1  H5.1 المؤآسدة المواد  

 قد تطلق،  وعموما ، ربما ، لالحتراق قابلة بالضرورة ليست ذاتها حد هى في التي النفايات أو المواد 
  . األخرى المواد احتراق فى ، يساهم أو ، سببما ي األآسجين

  للخصائص المتحدة االمم ترميز

5.2 H5.2 العضوية آسيداتالبرو  

حراريا   مستقر غير لألآسجين ، هذا الترآيب  ثنائيرابطة  على تحتوي التي النفايات أو العضوية المواد
   .للحرارة طاردة موادالذاتى المتسارع آ للتحلل  تخضع  قدهذة المواد و

6.1 H6.1  حادة (سامةمواد(  

 البلع طريق عن االنسان بصحة تضر أن أو يرةخط إصابة أو وفاة في تتسبب التى قد النفايات أو المواد
  .الجلدي التالمس أو االستنشاق أو

6.2 H6.2 المعدية المواد   

 يشتبه أو  عنها فوعرالم التي السامة أفرزتها أو دقيقة حية آائناتبها  نفايات على تحتوي التي المواد 
  .لبشرل أو لحيواناتل المرض تسبب أنها في

  

  

  

8 H8 التأ آلبب التى تس المواد 

 مع اتصال في تكون عندما بالغة أضرارا قد تسبب الكيميائية ، بتفاعلتها  التي  النفايات أو المواد        
 ووسائل السلع من غيرها الى  ماديا ضررا تسبب ،سوف التسرب حالة في  أو ، الحية األنسجة
. أخرى أخطارا سببت قد أنها آما، تدميرها إلى حتى أو ، ، النقل

9 H30 مع التفاعل خالل من ، النفايات التي المواد أو الماء أو الهواء مالمسة عند سامة غازات إطالق 
   خطرة بكميات سامة غازات منه لتنبعث معرضون ، الماء أو الهواء

9H31 المزمنة أو المتأخرة (السمية (  
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 آثار على تنطوي ، الجلد تخترق آانت إذا أو تبتلع أو تستنشق آانت إذا لها يمكن التي النفايات أو المواد
  . السرطنة ذلك في بما ، مزمنة أو متأخرة

 9 H32 للبيئة سامة مواد  

 عن لبيئة على اآجلة أو فورية سلبية آثار يكون لها قد الحاضر في اعنه أفرج إذا التي النفايات أو المواد
  .الحيوية النظم على السامة اآلثار أو / و التراآم طريق

 9 H33  المرتشحة وادالم ؛ المثال سبيل على ، أخرى مادة إنتاج على ، منها التخلص بعد قادرة مواد  
  .أعاله المذآورة الخصائص من أي متلكت يالت

   التخلص عمليات 2.5

 الرابع المرفق). 4 الفقرة ، 2 المادة (بازل التفاقية الرابع الملحق في محددة عملية هو" التخلص"
  . واألآثر شيوعا المستخدمة فى عمليات التخلص المتاحة بالخيارات قوائمبه  بازل التفاقية

 ال االتفاقية نفإ ، الحدود عبر تتحرك التي لنفاياتل تطبيقها يتمالتى  الرقابة إلجراءات وبالنسبة
 واستصالح التدوير وإعادة ، الموارد استرداد إلى تؤدي ال التي التخلص عمليات بين تميز

 ، الرابع المرفق الواردة فى  البديلة االستخدام أوجه أو المباشر االستخدام دةوإعا ، األراضي
 ، الموارد استرداد إلى تؤدي قد التي التخلص عمليات و, )Annex IV, Section A( "أ" الفرع
الواردة فى  البديلة االستخدام أوجه أو المباشر االستخدام إعادة أو االستصالح أو التدوير وإعادة
 لتخلصبا قياملل بازل اتفاقيةفمتطلبات . )Annex IV, Section B("ب" الفرع ، الرابع قالمرف
 بطريقة تمال بد ان ت) الثاني المرفق (النفايات من وغيرها) األول الملحق (الخطرة النفايات من

  . وفعالة بيئيا سليمة

   :منها التخلص خيارتخاذ ا عند فيها النظر ينبغي التالية العناصر

   العملية؛ ونطاق ، للغرض ف وتعريفوص -

   ؛ العملية آفاءة وآذلك للتكنولوجيات وصف -

  منها؛ التخلص تترتب على اختيار قد التي والصحية البيئية المخاطر و تحديد وصف -

   ؛ التخلص المختارةلعمليةالنفايات  ةتحديد مدى مالءم -

   ؛ السالمة نبجوا من بها يتصل وما التكنولوجيا الختيار معايير وصف -

 الموقع اختيار من حيث، المرفق وتشغيل إنشاء من المتوقعة البيئية التأثيرات لتقييم مبادئ وضع -
   ؛ دارةخطة اإل و تصميم / والبناء ، التكنولوجية والخيارات ،

   ؛ االقتضاء  عندالمناسبة التصحيحية اإلجراءات  و الرصد مجال فيتوجيهات  -

   ؛ الالحقة والرعاية الغالقا خطط بشأن توجيهات -

  .منها التخلص لخيار االقتصادية الجوانب تقييم -
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  مختلفة؟التصنيفات مختلفة بين الدول ال تآان إذا ذا ما. 3

   التصدير دولة 3.1 

 الشروطف ،  فقطللتصدير دولة قبل من خطرة نفايات تعتبر التي أو قانونا محددة النفايات آانت إذا
 قبل من االستعادة / والتخلص االستالم وشهادة النقل وثيقة بشأن) 9 (الفقرة 6 المادة في الواردة
 بشأن 9.2 والقسم النقل وثيقة في 8.1.2 ىفرععنوان الال أنظر (االستعادة مرفق / منها التخلص
 ، يلعدأو ت غيرت أي ، الحال مقتضىب مراعاة معيجب تطبيقها ) منها التخلص على التصديق

  )).أ (5 الفقرة ، 6 المادة (التوالي على  ودولة األستيرادالتصدير بالنسبة لدولة

  

   االستيراد دولة 3.2

 فالشروط ، فقط األستيراد دولة قبل من خطرة نفايات تعتبر التي أو قانونا محددة النفايات آانت إذا
 5 الفصل انظر (التصدير وإذن ، اإلخطار إجراء بشأن 6 و 4 و 3 و 1 فقرة 6 المادة في  الواردة

 مقتضىب مراعاة مع التصدير دولة وعلى المصدر على طبقت) 7.2 والقسم اإلخطار إجراءات يوم
  )).ب (5 الفقرة 6 المادة (التوالي على ، االستيراد ودولة المتخلص أو المستورد  الحال

  

   االتفاقية في طرف عبور دولة 3.3

 هي التي العبور دولة قبل من خطرة نفايات برتعت التي أو قانونا محددة هي آما النفايات آانت إذا
 60 خالل االشعار باستالم للمخطر  يتعرف أن البد) الدولة (الطرف هذا  ، األتفاقية  فىطرف
 دون من أو مع الحرآة على الموافقة يعلنو ، مطلوبة مسبقةال الخطية الموافقة إذاآانت  يوما

 خطيةال موافقةال  آانتإذا. لحرآةبا ذناإل رفض أو إضافية معلومات وطلبأ ، خاصة شروط
 تاريخ من يوما 60 غضون في للحرآة السماح عدم يجب ، العبور  دولةل  مطلوبة تليس مسبقةال

 5 الفقرة ، 6 المادة) (7.2 القسم انظر (ضمنية موافقةسيعتبر هذا  وإال ، المعطى االشعار استالم
  )).ج(

  

  والمسؤوليات لألدوار موجز. 4

  

  " المختصة السلطة "االتصال ونقاط المختصة لطاتالس 4.1 

 ضمن ، مسؤوال باألتفاقية ليكون طرف أي قبل من الحكومية السلطة تعنى " المختصة السلطة"
 من غيرها أو الحدود عبر الخطرة النفايات حرآة عن التبليغ لتلقي ، مناسبا تراه قد جغرافية منطقة
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 المعلومات وتقديم تلقي عن المسؤولة وهى  5 المادة في اليها المشار الكيان تعني" االتصال نقطة"
  . 16 و 13 المادتين في عليه المنصوص النحو على المطلوبة

 وجهة المختصة السلطات من أآثر أو واحد اءإنش أو تعيين "على الدول المشارآة فى األتفاقية 
 تاريخ من أشهر ثالثة غضون في "التسميات هذه مثلب" العامة األمانة إبالغ "و" واحدة إتصال
معينة  مختصة سلطة يكون هناك  أن  يجب "العبور دولة حالة في". لهم بالنسبة االتفاقية نفاذ بدء

  ).5 المادة" (اإلخطار لتلقي واحدة

  

   طرافاأل 4.2

   العامة االلتزامات 4.2.1

 بغرض األخرى النفايات أو الخطرة النفايات استيراد حظر في حقها تمارس التي األطراف"
   ))أ (1 الفقرة ، 4 المادة" (13 بالمادة عمال بقرارها األخرى األطراف غالبد ان تتبل منها التخلص

(Article 4, paragraph 1 (a)) .  

اسبابه  لديه آان إذا األخرى والنفايات الخطرة النفايات استيراد عمني"سوف  طرف آل على و
 Article) ))ز (2 الفقرة ، 4 المادة" (بيئيا سليمة بطريقة تدار لن النظر قيد النفايات بأن عتقادلال

4, paragraph 2 (g.((  

 غير بلد من ...النفايات من غيرها أو الخطرةباستيرادالنفايات  سمحي ان طرف يال يجوز أل " 
 قد  "، الحكم ذلك من الرغم على ). Article 4, paragraph 5( )5 الفقرة ، 4 المادة "(طرف
 عبر النقل بشأن ترتيبات أو إقليمية أو ، األطراف ومتعددة ثنائية اتياتفاق في األطرافتدخل 
 اإلدارة من تنتقص ال الترتيبات أو اتياالتفاق هذه تكون أن شريطة... الخطرة للنفايات الحدود
إتفاقية  (االتفاقية هذه في المطلوب النحو على األخرى والنفايات الخطرة للنفايات بيئيا السليمة
 تلك من أقل بيئيا سليمة ليست التي أحكام على الترتيبات و االتفاقيات هذه تنص أن  وا ، )بازل

 النامية البلدان مصالح اراالعتب في األخذ مع) بازل إتفاقية( االتفاقية هذه في عليها المنصوص
  .)Article 11, paragraph 1() 1 الفقرة ، 11 المادة"(

 األخرى النفايات أو الخطرة النفايات إدارة قائمبن علىال األشخاص أن ضمني" أن طرف آل على
 والنفايات الخطرة النفايات عن الناجم التلوث لمنع ضرورية يراها التي الخطوات أن يتخذ  داخله

 ذلك على المترتبة النتائج من للتقليل ، التلوث هذا مثلحدث وإذا ، اإلدارة تلك عنالناتج  األخرى
  ).Article 4, paragraph 2 (c(()) ج (2 الفقرة ، 4 المادة " (والبيئة البشر لصحة بالنسبة

 التخلص أو نقل من الوطنية لواليته الخاضعين األشخاص جميععلى  حظري "أن طرف آل على
 النوع هذا ألداءلهم  حمسمولا األشخاص هؤالء يكن لم ما األخرى النفايات أو الخطرة فاياتالن من
  ).Article 4, paragraph 7 (a(()) أ (7 الفقرة ، 4 المادة" (العمليات من
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 ، الحدود عبر لتحركا موضع األخرى والنفايات الخطرة النفايات بشأن" طرف آل منب وطلم
 في بها والمعترف عموما المقبولة الدولية والمعايير لقواعدل  وفقا هانقلو العالمات ووضع تعبئتها
 الصلة ذات الممارسات االعتبار في ؤخذي أن و ، والنقل ، العالمات ووضع التغليف مجال

  . Article 4, paragraph 7 (b)  (())"ب (7 الفقرة ، 4 المادة "(دوليا بها المعترف

 الحدود عبر الخطرة النفايات حرآة عن مسؤول شخص آل وميق أن األطراف الدولعلى  قتضيي
 ، 6 المادة"(عند الحاجة النفايات استالم على... الحرآة وثيقة على التوقيعب النفاياتمن  غيرها أو

 دخلت أنها على  األمانة ر البد ان تخطاألطراف"  ). Article 6, paragraph 9()    9 الفقرة
 للنفايات الحدود عبر النقل بشأن " األطراف متعددةأو ثنائيةإقليمية  تترتيبا أو اتياتفاق  أي حيز

وآذلك ، غيرها أو الخطرة

      

  

 على تؤثر ال االتفاقية هذه أحكام"... "لهم بالنسبة االتفاقية هذه نفاذ بدء قبل أبرمت قد تكون التي تلك
 متوافقة اتياالتفاق هذه مثل تكون أن ةشريط القبيل هذا من اتيالتفاق وفقا تمت الذي الحدود عبر التحرآات

 ، 11 المادة" (االتفاقية هذه عليها تنص التي األخرى والنفايات الخطرة للنفايات بيئيا السليمة اإلدارة مع
  ).Article 11, paragraph 2( )2 الفقرة

  

   االستيراد بلد 4.2.2

 إجراء بشأن 5 الفصل راجع (اإلخطار إلجراءات وفقا المخطر على  البد ان ترداالستيراد دولة
  ). اإلخطار

   التصدير بلد 4.2.3

 بديل هناك كن لم يإذا إال غيرها أو الحدود عبر الخطرة النفايات حرآة في المشارآة الدول على يجب
  . بين األطراف على اتفاقية لحظر استيراد مثل هذة النفاياتوقعت ا آانت قدواذ ، بيئيا مةسال أآثر

 االتفاقية ألحكام وفقا ، األخرى النفايات أو الخطرة النفايات بتصدير فقط  تسمحسوفالتصدير دولة 
  ). الحدود عبر لتحركبا لسماحا شروط تحديدفى  7 الفصل انظر(

 بطريقة تدار ان تصديرها يتم التي  النفايات من غيرها أو ، الخطرة النفايات يشترط أن طرف آل على"
  ). 8 الفقرة ، 4 المادة "(آخر مكان أي أو االستيراد دولة في بيئيا سليمة

 الحدود عبر الخطرة لنفاياتل تحرك عن أى ستيرادألا دولة في المختصة السلطة غسوف تبل التصدير دول
   ) 5 الفصل انظر (اإلخطار إلجراءات وفقا ، غيرها أو

 دولة أو المخطر من زمةالال الردود تتلقى حتى الحدود عبر النقل ببدء السماحلها  يجوز ال التصدير دولة
  ). الحدود عبر للتحرك لسماحا شروط تحديدفى  7 الفصل انظر (العبور
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  المعنية الدول أعطيت موافقةقد و  األخرى النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود عبر التحرك يتم عندما"
 إلى لتصديرا دولة تضطر قدف ، العقد لشروط وفقا تكتمل أن يمكن الو ، االتفاقية هذهسابقة ل ألحكام وفقا
  ).االستيراد إعادة واجب على 9.3 القسم انظر (هذة الحالة في النفايات استيراد إعادة

   االتفاقية في طرفا العبور بلد 4.2.4

 الفصل انظر (اإلخطار إلجراءات وفقا الرد طرف هي التي العبور دولةعلى يجب   ، اإلخطار تلقي بعد
  ).اإلخطار إجراءاتفى  5

  األطراف غير 4.3

  طرف غير بلد والى من والتصدير االستيراد 4.3.1 

 أو طرف غير دولة إلى تصديرها يتم ان األخرى النفايات أو الخطرة لنفاياتل سمحي ال سوف طرفال
 األطراف يدخل قدف" ، الشرط ذلك من الرغم على ). 5 الفقرة ، 4 المادة (طرف غير بلد من استيرادها

... الخطرة للنفايات الحدود عبر النقل بشأن ترتيبات أو إقليمية أو ، األطراف ومتعددة ئيةثنا اتياتفاق في
 والنفايات الخطرة للنفايات بيئيا السليمة اإلدارة اقض معتن ال الترتيبات أو اتياالتفاق هذه تكون أن شريطة
 تنصال   الترتيبات أو اتيفاقاالت وهذه ،) بازل اتفاقية(  االتفاقية هذه في المطلوب النحو على األخرى
 األخذ معفى السالمة البيئية ، ) اتفاقية بازل(  االتفاقية هذه في عليها المنصوص تلك منأقل   أحكام على
  ).1 الفقرة ، 11 المادة "(النامية البلدان مصالح االعتبار في

  

   االتفاقية في طرفا ليست التي الدولة خالل من العابر 4.3.2

 تطلبي سوف  ، يخطر التصدير دولة. االتفاقية في طرفا ليست  دولة تكون أن يمكن العبور دول من دولة
 السلطة ، التصدير دولة في المختصة السلطة خالل من ، آتابًة هايخطر أن المصدر أو المولد من

. لنفاياتامن  غيرها أو الحدود عبر الخطرة لنفاياتمقترح ل تحرك بأي القيامب المعنية الدول في المختصة
 لم أو آان سواء ، العبور دول أو ، االستيراد أو التصدير فى األطراف دولال هي  ؛المعنية الدول" 

  ).13 الفقرة ، 2 المادة) (اإلخطار إجراء بشأن 5 الفصل انظر"(فى اتفاقية بازل  أطرافيكونوا 

  

   المصدرين / مولداتال 4.4

 الشخص هذا آان إذا ، أو األخرى النفايات أو خطرة نفايات نتجه ينشاط  الذي شخص أيهو " مولد"
 ملزم كوني قد المولد. النفايات تلك على السيطرة أو / و حوزته في هو الذي والشخص ، معروف غير

 بشأن 5 الفصل راجع (مقترح الحدود عبر تحرك أي على المعنية الدول في المختصة السلطة بإخطار
  ).اإلخطار إجراء

 النفايات أو الخطرة النفايات لتصدير ويرتب للدولة القضائية الوالية تحت ، شخص أي"  المصدر"
 أي عن المعنية الدول في المختصة السلطة بإخطار ملزم كوني قد المصدر. تصديرها يتم التي األخرى
  ). اإلخطار إجراء بشأن 5 الفصل راجع (مقترح الحدود عبر تحرك
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 أو الحدود عبر الخطرة النفايات حرآة عن مسؤول خصش آل يقوم أن األطراف الدولعلى  قتضيي"
  ).9 الفقرة ، 6 المادة "(النفايات استالم فى حالة... الحرآة وثيقة على التوقيع النفايات غيرها

   المستوردين / المتخلصين 4.5

 لتخلصا  عمليةينفذ والذي ، أخرى نفايات أو خطرة لنفاياتا شحنب يقوم  شخص أي يعني" المتخلصين"
 من التخلص من )دولة(لوالية اى طرف  الخاضعين األشخاص جميع على يحظر. النفايات تلك من

 ، 4 المادة (العملية هذه مثل أداء لهم  حمسموال أو المأذون األشخاص هؤالء يكن لم ما ، الخطرة النفايات
  )). أ (7 الفقرة

 الخطرة لنفاياتاستيراد ال  ويرتب داالستيرا لدولةل القضائية الوالية تحت شخص أي" المستورد "يعني
  .األخرى النفايات أو

 جميع على يحظر. األخرى النفايات أو الخطرة النفايات نقل على يقوم الذي الشخص أي" الناقل"4.6 
 أو المأذون األشخاص هؤالء يكن لم ما الخطرة النفايات نقل من طرف آل لوالية الخاضعين األشخاص

  ))أ (7 الفقرة ، 4 المادة (العملية ههذ مثل أداءلهم  حوسممال

   اإلخطار إجراءات. 5 

  ل متى تكتم 5.1 

 قناة خالل من ، آتابًة يخطر أن المصدر أو المولد من تطلب سوف أو ، خطرسوف ت التصدير دولة
 النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود عبر مقترح تحرك بأي القيام عن المعنية الدول في المختصة السلطة

  .ألخرىا

  

   يكملها من الذي 5.2

 المادة (ذلك فعلي أن المصدر أو المولد من تطلب أو نفسها المعلومات هذه توفر أن هايمكن التصدير دولة 
  ). 1 الفقرة ، 6

  اإلخطار هذا ملء آيفية 5.3

 بولةمق بلغة مكتوب ،] اتفاقية بازل من [الخامس المرفق في المحددة والمعلومات التوضيحات يتضمن أن 
  .)1 الفقرة ، 6 المادة "(المستوردة الدولة لدى

 ، والمولد ، صدروالُم ، التصدير سبب ،تحديد أخرى أمور بين من توضيحها يجب التي والمعلومات 
 وآذلك ، والتغليف والتعبئة النفايات هذه وطبيعة ، نفاياتال ت منهاتولد التي العملية و التوليد وموقع
 المرفق فيآما  منها التخلص وطريقة النفايات وتصريف ، منها التخلص قعومو ، هالمقصود الرحلة
  .) أالخامس المرفق ، 1 الفقرة ، 6 المادة (الرابع

  اإرسالهسيتم  أين 5.4
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 أو ، المعنية لألطراف المختصة السلطة إلى تحالالبد ان  المادة هذه من المطلوبة واالستجابة االشعار
  ).10 الفقرة ، 6 المادة (األطراف غيرحالة الدول  في هالمناسب  حكومية لسلطة

  ). 7 المادة (العبور دول وآذلك المعنية طرفالغير لدول ل يعطى اإلخطار هذا

   الممكنة االستجابات 5.5

   للنفايات السليمة إلدارةا لعقد تأآيدًا خطية موافقةتعطى  االستيراد دولة 5.5.1

 أو ، شروط بدون أو بشروط النقل على بالموافقة ، آتابًة خطرالم على بالرد االستيراد دولةتقوم  إن"
  .)2 الفقرة ، 6 المادة "(إضافية معلومات طلب أو ،تحركالا لهذ السماح برفض

 ستيرادألا رفض أو ، شروط بدون أو مع ، المستورد موافقة تتضمن أن ينبغي االستجابة هذه مثلفى 
 6 المادة" (النظر قيد للنفايات بيئيا السليمة اإلدارة يحدد "صوالمتخل المصدر بين عقد وجود من تأآيدالو
 في المختصة السلطات إلى إرسالها يتم االستيراد دولة من النهائي الرد من "نسخة وترسل). 3 الفقرة ،

  .معنية دولة تعتبر عبور بلد ، الصدد هذا في). 2 الفقرة ، 6 المادة" (المعنية الدول

  اإلخطار تلقي بعد االتفاقية في طرفك العبور دولة من خطية موافقة 5.5.2 

 ثم للمخطراإلفادة   تقديمان  أوال يجب  فى األتفاقية طرف هي التي العبور دولة ،اإلخطار استالم دعن
  ). 4 الفقرة ، 6 المادة انظر (للحرآة إذن منح رفض أو ، يوما 60 غضون في المخطر على بالرد

 امسبق خطية موافقة شرط عن التنازل قررت أن أيضا يمكن تفاقيةاال في طرف هي التي الدولة إن
. معينة ظروف ظل في أو عامة بصورة سواء ، غيرها أو الخطرة النفايات عبورل الحدود عبر لتحرآاتل

 تنازلت قد الطرف الدولة آانت اذا. األمانة طريق عن األخرى لألطراف عطىي القرار هذا مثل أن الحظ
 قدما المضي على العابر المرور لحرآة السماح التصدير لدولة يجوز ، ومسبقة يةخط موافقة شرط عن
 قبل من المعطى االشعار استالم تاريخ من يوما 60 غضون في رد أي تلقت لم اذا الدولة تلك خالل من
   ).13 المادة ، 4 الفقرة ، 6 المادة انظر (العبور دول من دولة

   االتفاقية في طرفا ليست تيال الدولة خالل من روبالع  5.5.3 

 أن أو ، خطرالبد ان تالتصدير دولة ، بازل اتفاقية في طرفا ليست هي العبور دول من دولة آانت إذا
 عبر مقترحة حرآة أي نع العبور دولة في المختصة السلطة يخطر أن المصدر أو المولد من تطلب
 من 1 الفقرة ، 6 المادة. (موافقتها النتظار التزام يأ يوجد ال. األخرى النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود
  )13 المادة من 2 الفقرة ، 7 المادة
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   إلخطارل العامة جراءاتاإل  5.6

 الستخدام المصدر أو للمولد لسماحبا ، المعنية الدول قبل من خطية بموافقة رهنا ، التصدير دولة"
 ذاتها والكيميائية الفيزيائية الخواص من لديها التي خرىاأل النفايات أو الخطرة لنفاياتل العام اإلخطار
 التصدير دولة من الخروج جمارك مكتب نفس طريق عن نفسه المتخلص إلى بانتظام شحنها يتم والتى

 مكتب نفس طريق عن ، العبور حالة في وأنه ، االستيراد للدولة الدخول جمارك مكتب نفس طريق عنو
  ). 6 الفقرة ، 6 المادة "(العبور دول أو دولة من والخروج الدخول الجمارك

 إال خطرة نفايات تعتبر أو قانونيا نفاياتآ حيث يتم تعريفها و للنفايات الحدود عبر حرآة وجود حالة وفي
 ، االستيراد لدولة يجوز ، أطراف هي التي والعبور االستيراد دول جانب من أو ، الستيرادا دولة قبل من

 اإلخطار مان يستخد مستوردلل أو بالتخلص تسمحان  ، المعنية الدول قبل من خطية بموافقة رهنا وذلك
 مولدالنفس   من ، نفسها والكيميائية الفيزيائية الخصائص فيها تتوافر للنفايات العادية الشحنات حيث العام
  )).ب (5 رةوالفق ، 6 الفقرة ، 6 المادة (االستيراد دولةل لدخولا مكتب نفس طريق عن المتخلص لنفس

 رهنا ، 6 الفقرة في إليه المشار العام خطاراإل استخدام إلى المكتوبة موافقتها إبداء المعنية للدول يجوز "
 األخرى النفايات أو الخطرة للنفايات الدورية القوائم أو المضبوطة الكميات مثل ، معينة معلومات بتوفير
  ).7 الفقرة ، 6 المادة "(شحنها سيجري التي

 النفايات من متعددة شحنات تغطي قد 7 و 6 الفقرتين في إليها المشار الخطية والموافقة العام إلخطاروا" 
  ).8 الفقرة ، 6 المادة "(شهرا 12 أقصاها مدة خالل النفايات من غيرها أو النفايات الخطرة

  

  والمصدرين المستوردين إضافة. 6

   التأمين متطلبات 6.1 

 أو السنداتأو  ، التأمين يغطيهايجب ان  األخرى النفايات أو الخطرة نفاياتلل الحدود عبر نتقالا أي"
 " طرف هي التي العبور دول من دولة أي أو االستيراد دولة قبل من مطلوبة تكون قد أخرى ضمانات

  ). 11 الفقرة ، 6 المادة(

   العقد 6.2

 أن خطية تأآيدات تتلقى حتى ودالحد عبر الحرآة بدأي أن المصدر أو مولدلل سمحلن ت التصدير دولة
 بيئيا السليمة اإلدارة يحدد المتخلص و المصدر بين عقد وجودب ًاتأآيد االستيراد دولة من تلقى قد المخطر
  ).3 الفقرة ، 6 المادة (النظر قيد للنفايات

 

بالحرآه عبر الحدود سيسمح آان اذا ما تحديد. 7

   العامة الشروط 7.1 

   : اذا وغيرها الحدود عبر الخطرة النفايات حرآة لضمان المناسبة التدابير تتخذ أن األطرافعلى 
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 التخلص مواقع أو القدرةو ، الالزمة والمرافق التقنية القدرات تملك ال التصدير دولةآانت   ) أ(
 أو  ، وفعالة بيئيا سليمة بطريقة النظر قيد النفايات من التخلص أجل من مناسبة

 ، المستوردة الدولة في واالستعادة التدوير إعادة لصناعات خام مادةآ مطلوبةمحل انظر  النفايات ) ب(
  أو

 أن شريطة ، األطراف تقررها أخرى لمعايير وفقا  محل النظر الحدود عبر التحرك  آان إن ) ج (
  ).9 الفقرة ، 4 المادة "(االتفاقية هذه أهداف عن تختلف ال المعايير هذه تكون

 عندما فقط يسمح أن ينبغي ، أخرى دولة أي إلى التوليد  دولة من دودالح عبر النفايات هذه حرآات" 
إتفاقية  [ألحكام وفقا ةيالبيئوالظروف  البشر صحة على خطرا تشكل ال التي الظروف ظل في تجرى
 و 9 الفقرتين ، الديباجة "(بيئيا سليمةبطريقة  النفايات من النهائي والتخلص النقل "وعند "؛] بازل
23 .(  

 هناك آان إذا غيرها أو الحدود عبر الخطرة النفايات حرآة في التى سوف تشارك الدول لىعيجب 
 منها أي يكن لم ، واالتفاقيةهذة  في أطرافدول  بين إذا وقعتو ، للبيئة مةسال أآثر بديل وجود عدم
  . النفايات هذه استيراد حظرت قد

 سليمة بطريقة تداران  األخرى النفايات أو الخطرة النفايات تصدير يتمالمشترط حتى "يجب  الطرفان
  ).8 الفقرة ، 4 المادة" (آخر مكان أي أو االستيراد دولة في بيئيا

  

  

   البلد اإلستيراد  7.2 

   استيراد حظر 7.2.1

 األجنبية األخرى والنفايات الخطرة النفايات من التخلص أو دخول حظر في السيادي الحق دولة لكل"
  ).1 الفقرة ، 4 المادة أيضا وانظر ، 6 الفقرة ، جةالديبا" (أراضيها في

 بغرض األخرى النفايات أو الخطرة النفايات استيراد حظرفى  حقها تمارس التي األطرافعلى  "
  )).أ (1 الفقرة ، 4 المادة "(13 بالمادة عمال بقرارها األخرى األطراف إبالغ منها التخلص

   النفايات إلدارة بيئيا السليمة 7.2.2

 العتقادبا باسبأ الديه آان إذا األخرى والنفايات الخطرة النفايات استيراد منعت" أن طرف آل على"
   )).ز (2 الفقرة ، 4 المادة "(بيئيا سليمة بطريقة تدار لن النظر قيد النفايات بأن

   طرف غير دولة من االستيراد 7.2.3

 طرف غير بلد من استيرادهاب... األخرى النفايات أو الخطرة نفاياتلل سمحي أن طرف ألي يجوز ال"
 ثنائية اتياتفاق في الدخول طرافيمكن لألقد   " ، الحكم هذا من وبالرغم). 5 الفقرة ، 4 المادة"(
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  المصدرةالدول  7.3

  من الدولة الطرف خطية موافقة ،عبور أو استيراد حظر وجود عدم حالة في البالد 7.3.1 

 االستيراد دولة آانت إذا األخرى والنفايات الخطرة النفايات بتصدير سمحت ال أو األطراف حظرت "
 النفايات هذه استيراد تحظر لم تلك االستيراد دولة أن  لحالةا في ، محددة واردات على خطيا وافقت لم
  )). ج (1 الفقرة ، 4 المادة"(

 انها حتى الحدود عبر النقل ببدء السماح يجوز ال التصدير دولة" أنه على تنص االتفاقية من 6 المادة
   : تتلقى

 بين عقد وجود على "وتأآيدا "االستيراد دولة من خطية موافقة تلقى قد المخطر "بأن خطيا تأآيدا) أ(
   و ،) 3 الفقرة ، 6 المادة (" النظر قيد للنفايات بيئيا السليمة اإلدارة يحدد والمتخلص المصدر

الدولة  وقت أي في آان إذا ولكن ، االتفاقية في طرفالتى هى  عبور دولة من خطية موافقة) ب(
 من ، محددة ظروف ظل في أو امةع بصورة سواء ، ومسبقة خطية موافقة طلب عدم تقرر طرفال

 ، الصدد هذا في شروطه عدل إذا أو ، الحدود عبر  األخرى النفايات أو الخطرة النفايات العبور أجل
 ، األخيرة الحالة هذه وفي. 13 بالمادة عمال بقرارها األخرى األطراف بإبالغ الفور على عليه وجب
 يجوز ، العبور دولة من إخطارا تلقي من يوما 60 غضون في لتصديرا دولة قبل من ردا تتلق لم إذا

.العبور دولة من خالل لتصديربا السماحفي   قدما المضي  التصدير لدولة

 

  ستيرادألا حظري لطرف التصدير حظر 7.3.2

 التي األطراف إلى األخرى والنفايات الخطرة النفايات بتصدير سمحي ال أو األطرافعلى  حظري "
  . القبيل هذا من بقرار همعلم عند ، لنفاياتا هذه استيراد حظرت

 تنتمي دول مجموعة أو دولة إلى األخرى النفايات أو الخطرة النفايات بتصدير سمحي أن يجوز ال آما
 التي ، النامية البلدان سيما وال ، االتفاقية في أطراف هم  سياسي تكامل أو / و اقتصادية منظمة  إلى

  )).ـه (2 الفقرة ، 4 المادة (الواردات جميع ، تشريعاتها بموجب حظرت

   بيئيا السليمة اإلدارة 7.3.3 

 النفايات أو الخطرة النفايات بتصدير السماح عدم "الى المناسبة التدابير تخذي أن طرف آل على
 وفقا ، بيئيا سليمة بطريقة تدار لن النظر قيد النفايات بأن لالعتقاد سبب لديه آان إذا... األخرى
  )) ـه (2 الفقرة ، 4 المادة "(لهم اجتماع أول في األطراف جانب من قررت التي رللمعايي
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 أي تحت يجوز وال بيئيا سليمة بطريقة تدار النفايات تلكان  يشترط  "للنفايات المولدةالدول  زامال
  ).10 الفقرة ، 4 المادة" (والعبور االستيراد دول إلى تنقل أن الظروف من ظرف

   طرف غير دولة ىإل تصدير 7.3.4 

 أو طرف غير دولة إلى  األخرى النفايات أو الخطرة النفاياترتصديب سمحي ان طرف ألي يجوز ال"
 يدخل" قد ، الحكم هذا من وبالرغم). 5 الفقرة ، 4 المادة "(طرف غير بلد من استيرادها يتم التي

 للنفايات الحدود عبر النقل بشأن إقليمية ترتيبات أو ، األطراف متعددةو ثنائيةاتفاقيات  في الطرفان
 اإلدارة من تنتقص ال الترتيبات أو اتياالتفاق هذه تكون أن شريطة األخرى النفايات أو الخطرة
 أو اتياالتفاق هذه. االتفاقية هذه عليها تنص التي األخرى والنفايات الخطرة للنفايات بيئيا السليمة

 وال االتفاقية هذه في عليها المنصوص تلك من أقل ئيابي سليمة ليست  أحكام على تنص  الالترتيبات
  ).1 الفقرة ، 11 المادة "(النامية البلدان مصالح االعتبار في األخذ مع سيما

   العرض خط جنوب درجة 60 من الجنوب الى منها للتخلص التصدير 7.3.5 

 التخلص بغرض رىاألخ النفايات أو الخطرة النفايات بتصدير السماح عدم على الطرفان ويتفق"
 للنقل تخضع ال النفايات هذه آانت إذا ما أو ، جنوبا 60 عرض خط جنوب الواقعة المنطقة داخل منها
  ).6 الفقرة ، 4 المادة" (للحدود العابر

   دولة العبور 7.4

   االتفاقية في طرف بلد 7.4.1

." أراضيها يال األجنبية األخرى والنفايات الخطرة النفايات دخول حظر في السيادي الحق دولة لكل"
 أنشطة حظران ت للبلد الحق هذا ويشمل). 1 الفقرة ، 4 المادة أيضا وانظر ، 6 الفقرة ، الديباجة(

  . العبور

 خطرة تعتبر التي أو قانونا محددة  النفاياتان  حيث،  الحدود عبر لنفاياتل حرآة وجود حالة وفي
 السلطة تخطر العبور دولة فإن ، األتفاقية طرف هي التي العبور دول من دولة جانب من فقط

 النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود عبر مقترح تحرك بأي القيام عن المعنية الدول في المختصة
 إال (كتابيةال اهموافقت عطىت حتى الحدود عبر النقل ببدء سمحلها ان ت يجوز ال العبور دولة. األخرى

 من رد  يتم تلقى لم إذا ، الحالة هذه وفي ، مسبقة خطية افقةمو طلب عدم تقرر ت الدولة آان إذا
 قد ، العبور دول من دولة جانب من اإلخطار استالم تاريخ من يوما 60 غضون في الدولة جانب
  )).ج (و) ب (5 و 4 و 1 الفقرتين ، 6 المادة انظر (االستيراد  فى تشرع

   االتفاقية في طرف غيرالدولة  7.4.2 

 على موافقتها العطاء األطراف غير الدول على التزام أي هناك ليس االتفاقية من 7 للمادة وفقا
 عبر النفايات نقل حظر في الحق له بلد آل ، الدولي للقانون العامة للقواعد وفقا ولكن ، العبور أنشطة

  .أراضيها
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    بيئيا السليمة  التأآد من التحرآات.8 

   الوثيقة الحرآة 8.1 

  تملمتى تك. 8.1.1

 التحركها  تبدأ منالتي النقطة من حرآة وثيقة األخرى والنفايات الخطرة لنفاياتل تكون أن شترطي "
  ))ج (7 الفقرة ، 4 المادة" (التخلص نقطة إلى الحدود عبر

  هايكمل الذيمن  8.1.2 

 حرآة عن مسؤول شخص آل يقوم أن تشترط أن األطراف على  "أن على تنص 9 الفقرة ، 6 المادة
 ستالمأ أو تسليم عند النقل وثيقة على التوقيع النفايات من غيرها أو الحدود عبر الخطرة لنفاياتا

  ". النفايات

  إتمامها آيفية 8.1.3 

 وثيقة اشعار على تقديمها يتعين التي المعلومات على تحتوي بازل اتفاقية من ب -5أ و -5 المرفقات 
 مؤقتة بصفة اعتمدت التي األشكال UNEP/CHW.1/12 الوثيقة وتتضمن ، التوالي على ، النقل

  ).الحالى دليل من اتالمرفق انظر (األطراف لمؤتمر اجتماع أول من 21 / 1 راقرال بموجب

  

   : التالية المعلومات تضمنت أن يجب النقل وثيقة

   ؛ اإلخطارسيكتب  أيهما ، المختصة السلطة أو لنفاياتا صدرُم) أ(

   ؛ النفايات مولدات )ب(

 للحصول بازل التفاقية الرابع الملحق انظر (للتخلص الفعلي والموقع ، النفايات من المتخلص) ج(
 ذات والرموز والبحث التطوير أجل من وأيضا ، منها التخلص عمليات تشتمل على قائمة على
  ؛) الصلة

   ،) ئهموآال (وآيله أو لنفاياتل لينقالنا/ الناقل) د (

   ؛ ةواحد وحالةأ عام  ر اإلخطاموضوع) ـه(

 يتولى شخص آل قبل من االستالم على والتوقيع ، الحدود عبر التحرك بدءتواريخ /تاريخ) و(
   ؛ النفاياتفى  مسؤولية

  والخروج الدخول نقطة وآذلك ، واالستيراد ، عبوروال التصدير بلدان ذلك في بما النقل وسائل) ز(
   منها؛ عند تعيينها تم قد

 الترقيم تبعًا ، المتحدة لألمم تبعًا السليم فئةالو الشحن واسم  ، المادية حالةال (تللنفايا عام وصف) ح(
  ). الحال مقتضى حسب H و الرمز  Y الرمز  ، المتحدة االمم
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 وقوع حال في الطوارئ توفير ذلك في بماالخاص مع النفايات ،  التعامل  متطلباتعن معلومات) ط(
   ؛ حوادث

   ؛) تنكات ، دمبر بلوآات، ، المثال سبيل على( الطرود وعدد  نوع) ي(

   ؛ الحجم / الوزن من حيث الكمية) ك(

   ؛ صحيحة المعلومات أن المصدر أو المولد نم إقرار) ل(

 دولآل ال في المختصة السلطات من اعتراض أي إلى يشير المصدر أو المولد من إقرار) م(
   ؛ المعنية طرافاأل

 والتاريخ التخلص طريقة إلى وإشارة المحدد التخلص مرفقه تالماس تفيد المخلص من شهادة) ن(
  ).بازل التفاقية الخامس المرفق ( هامن للتخلص التقريبي

   العالمات ووضع التغليف 8.2 

 موضوعا تكون أن يتعين التي النفايات من وغيرها الخطرة النفايات أن شتراطي "أن طرف آل على
 المقبولة الدولية والمعايير لقواعد لوفقا نقلالو العالمات ووضع اتعبئته يمكن ، الحدود عبر للتحرك
 من االعتبار في تؤخذ أن والتي ، والنقل ، العالمات ووضع التغليف ميدان في بها والمعترف عموما

  )).. ب (7 الفقرة ، 4 المادة "(دوليا بها المعترف الصلة ذات الممارسات

  للنقل الالحقة االلتزامات 9

   الحرآة وثيقة يهتوج 9.1 

 مصحوبة تكون ان النفاياتمن  وغيرها الخطرة لنفاياتيكون ل أن األطراف الدولعلى  قتضيي
  .التصريف نقطة إلى الحدود عبر التحركمنها  يبدأ التي النقطة من نقل بوثيقة

   التخلص على المصادقة 9.2 

 دولة في المختصة والسلطة درصالُم من آل بإبالغ المتخلص يقوم أن "األطراف الدول  علىقتضيي
 عملية من االنتهاء ومحل النظر النفايات من والتخلص ستالماالب ، المناسب الوقت في ، التصدير
 التصدير دولة داخل القبيل هذا من معلومات تلقي يتم لم إذا. اإلخطار في المحدد النحو على التخلص

   ".االستيراد دولة إلى ذلك إبالغ صدرالم أو التصدير دولة في المختصة السلطة على يتعين ،

   االستيراد إعادة واجب 9.3 

 الدول موافقةأعطيت قد و  األخرى النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود عبر التحرك يتم عندما" 
   ان ر يصدتال  دولة  وعلى ، العقد بنودل فقاو تكتمل أن يمكن ال ، االتفاقية هذه ألحكام وفقا ، المعنية
 يمكن لم  إذا ،بواسطة الُمصدر التصدير دولةل أخرى مرةقد أعيدت  النظر قيدالنفايات  ان من دتتأآ

 تكون الذي الوقت من يوما 90 غضون في ، بيئيا سليمة بطريقة منها للتخلص بديلة ترتيبات هناك 
 الدول توافق أخرى  زمنيةفترة أي أو ، العامة واألمانة التصدير دولة أبلغت المستوردة الدولة فيه

  ).8 المادة "(المعنية
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  المعلومات انتقال .10 

   األطراف مؤتمر إلى  10.1 

 األطراف مؤتمر إلى ، األمانة خالل من ، تحيل الوطنية واللوائح القوانين مع يتفق بما ، األطراف
 تضمني ، السابقة التقويمية السنة عن قريرت تقويمية سنة آل نهاية قبل ، 15 المادة بموجب المنشأ

   : التالية المعلومات

   5 للمادة وفقا لهم تعينها تم التي االتصال ومراآز المختصة السلطاتهى  من) أ(

  فيهاشارآت قد التي األخرى النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود عبر التحرآات عن معلومات) ب(
   :ذلك في بما ،

 ، والمقصد ، والخصائص ، والفئة ، تصديرها ميت التي األخرى والنفايات الخطرة النفايات آمية) 1(
   ؛ اإلخطار على الرد في ورد آما منها التخلص وطريقة عبورال بلد أي

 وطرق ، واألصل ، الخصائص ، والفئة ، المستوردة األخرى والنفايات الخطرة النفايات آمية) 2(
  ؛ منها التخلص

  ، المنشود النحو على سيري الالذى  التخلص) 3 (

 األخرى النفايات أو الخطرة النفايات آمية من الحد إلى التوصل أجل من المبذولة الجهود )4 (
  ، الحدود عبر تحركلل الخاضعة

  ؛ االتفاقية هذه تنفيذ في اعتمدتها التي التدابير عن معلومات) ج (

 ، ليدتو  آثار  األطراف عن قبل من جمعها تم التي المتاحة اإلحصاءاتآفاءة  عن معلومات) د (
   ؛والبيئة  اإلنسان صحة على  النفايات من غيرها أو الخطرة النفايات من والتخلص ، نقلو

 التي  الصلة ذات  واإلقليمية األطراف متعددةو الثنائية والترتيبات االتفاقات عن   المعلومات) ـه(
  ؛ االتفاقية هذه من 11 للمادة وفقاحيز التنفيذ  دخلت

 الخطرة النفايات من والتخلص الحدود عبر التحرك خالل وقعت التي ثالحواد عن معلومات) و (
  ؛ معها للتعامل المتخذة والتدابير األخرى والنفايات

   ؛ الوطنية للوالية الخاضعة المنطقة داخل تعمل التخلص خيارات عن معلومات) ز( 

 الخطرة النفايات إنتاج على القضاء أو لخفض تكنولوجيات لتطوير المتخذة التدابير عن معلومات) ح(
  ، األخرى والنفايات

  . صلة  ذات األطراف مؤتمر التى يراها أخرى مسائل) ط(
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   العامة األمانة إلى 10.2 

 أي بشأن خطارا آل من نسخ تكفلان  ، الوطنية واللوائح القوانين مع يتفق بما ، األطراف على"
 األمانة إلى همإرسال يتم وان، له ستجابةألوا ، رىاألخ النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود عبر تحرك
علية  ينبغيالمطلوبة ف الحدود عبر الحرآة هذهب تتأثر أن يمكن بيئته أن طرفاليرى  ماعند العامة
  ). 4-3 الفقرات ، 13 المادة "(بذلك القيام

 المتاحة يةالتقن ، والتدريب التقنية المساعدة مصادر بشأن األطراف من معلومات األمانة تتلقى
  )).ز (1 الفقرة ، 16 المادة (الموارد توافر ومدى ، والخبرة المشورة ومصادر ، العلمية والدراية

   األخرى للدول بالنسبة 10.3

 أو الخطرة للنفايات الحدود عبر التحرك أثناء يقع حادث وقوع حالة في ، تكفل أن... األطراف على"
 في والبيئة اإلنسان صحة على خطرا تشكل أن المرجح من تيوال ، منها التخلص أو األخرى النفايات
  ). 13 المادة "(الفور على الدول  تلكتبلغ أن  ، األخرى الدول

  األخرى لألطراف 10.4

 بغرض األخرى النفايات أو الخطرة النفايات استيراد حظر في حقها تمارس التي األطراف" 
  ) أ (1 الفقرة ، 4 المادة "(13 بالمادة مالع بقرارها األخرى األطراف بإبالغ منها التخلص

 يلي ما ، العامة األمانة طريق عن ، اآلخر الطرف طرف آل يبلغ "أن يتطلب 2 الفقرة ، 13 المادة 
:-   

 أو النفايات الخطرة المواد استيراد على جزئيا او آليا موافقة ليستوالتى  أتخذت التي القرارات) أ(
  ، الوطنية ملواليته الخاضعة المنطقة داخل نهام للتخلص النفايات من غيرها

  . "األخرى النفايات أو الخطرة النفايات تصدير حظر أو لتقييد أتخذت التي القرارات) ب (

   مصدريهم إلى األطراف من 10.5

 األمانة من عليها الحصول تم التى مصدريهال معلومات الإتاحة عن مسؤولة تكونالدولة الطرف 
   : بشأن العامة

 ، بازل اتفاقية من والثاني األول الملحقين في المدرجة تلك إلى باإلضافة ، النفايات هي ما) أ(
 الفقرة ، 3 المادة (خطرة أنها على الوطنية هالتشريعاتطبقًا  األخرى األطراف المعرفة والمعتبرة منو
   ، هامة تغييرات وأية ؛) 1

 هذه مثل على المطبقة اإلجراءاتو لحدودا برع الحرآة بمتطلبات يتعلق فيما األخرى األطراف) ب(
  ) 2 الفقرة ، 13 المادة (النفايات

  ) ). د (2 الفقرة ، 13 المادة (الخطرة النفايات استيراد على حظرا فرضت التي البلدان) ج (
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   األطراف إلى األمانة من 10.6

  الوطنية والتسهيالت مواقعال ريحبتصا المتعلقة المعلومات بتجميع قومت بازل التفاقية العامة األمانة
 بين فيما المعلومات هذه وتعمم األخرى والنفايات الخطرة النفايات من للتخلص لألطراف المتاحة

  )).و (1 الفقرة ، 16 المادة (األطراف

 والمعلومات والتدريب التقنية المساعدة مصادر عن األطراف إلى المعلومات نقلب العامة األمانة تقوم
 1 الفقرة ، 16 المادة (الموارد توافر ومدى ، والخبرة المشورة ومصادر ، العلمية والدراية التقنية

  )).ز(

  المشروع غير االتجار. 11 

   التعاريف 11.1 

   :األخرى النفايات أو الخطرة للنفايات الحدود عبر تحرك أي ، االتفاقية هذه غراضأل"

   أو ، المعنية الدول جميع ىعل االتفاقية هذه ألحكام وفقا إخطار دون) أ (

   أو ، المعنية الدولة من  االتفاقية هذه ألحكام وفقا موافقة على الحصول دون) ب(

   أو ، االحتيال أو التحريف أو التزوير طريق عن المعنية الدول موافقة على بالحصول) ج(

   أو ؛ الوثائق مع المادية الناحية من يتفق ال ما) د(

 هذه مع يتناقض مما أخرى نفايات أو خطرة لنفايات) اإلغراق مثل (متعمد صتخل عن ينتج ما) ـه(
  ، الدولي للقانون العامة والمبادئ االتفاقية

  ).1 الفقرة ، 9 المادة "(المشروع غير االتجار من يعتبرسوف 

  األطراف على التزامات 11.2 

 عمل هو األخرى نفاياتال أو الخطرة النفايات في المشروع غير االتجار أن األطراف ترى" 
 ومعاقبة لمنع مالئمةال المحلية / الوطنية التشريعات  تضع" وسوف) 3 الفقرة ، 4 المادة "(اجرامي
  ).5 الفقرة ، 9 المادة "(المشروع غير االتجار

 هامرور حرآة تعتبر النفايات من غيرها أو الحدود عبر الخطرة لنفاياتل حرآة وجود حال في" 
 النفاياتتتأآد ان أن  التصدير دولةعلى  ، المولد أو المصدر جانب من لسلوك نتيجة يهعشر غير

   : يمحل النظر ه

 غيرهذا  آان إذا أو ، التصدير دولة داخل  ، األمر لزم إذا ، أو ، المولد أو المصدر استعادها التي) أ(
  ، للتطبيق قابل
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 التصدير دولةأبالغ  وقت من يوما 30 نغضو في ، االتفاقية هذه ألحكام وفقا منها التخلص يتم) ب (
 ، 9 المادة"(علية المعنية الدول تتفق قد الذي الوقت في أخرى فترة أي أو المشروع غير االتجار عن

  ).2 الفقرة

 فإن ، المتخلص أو المستورد جانب من لسلوك نتيجة "ةشرعي غير عتبرت المرور حرآة آانت اذا
 من بيئيا سليمة بطريقة منها التخلص  محل النظر قد تم  النفايات أن من تتأآد أن االستيراد دولةعلى 
  األبالغ وقت من يوما 30 غضونفى  الدوله ذاتها ، األمر لزم إذا أو،  المتخلص أو المستورد قبل
 المعنية الدول تكون الوقت من أخرى زمنية  فترة أي أو االستيراد دولةمن  المشروع غير التجاربا
  ).3 الفقرة ، 9 المادة(" اتفقت عليها قد

 أو المصدر إلى تسند أن يمكن ال المشروع غير االتجار عن المسؤولية فيها تكون التي الحاالت في" 
 ، االقتضاء حسب ، األخرى األطراف أو المعنية األطراف فإن ، المتخلص أو المستورد أو المولد

 بطريقة ممكن وقت أقرب في  هلمقصودا النفايات ن مالتخلص يتم ان ، التعاون خالل من ، تكفلت
 ، 9 المادة "(االقتضاء حسب آخر مكان أي أو االستيراد دولة أو التصدير دولة في سواء بيئيا سليمة
  ).4 الفقرة

   العامة لألمانة بالنسبة االلتزامات 11.3 

 غير التجارا حاالت عن الكشف في طلبها على بناء األطراف مساعدة" تفاقيةلال العامة األمانةعلى 
 غير االتجار بشأن وردت قد معلومات بأي المعنية األطراف لىع الفور على تعمم أن و المشروع
  )) ط (1 الفقرة ، 16 المادة "(المشروع

  االطراف بين المنازعات تسوية. 12

 أو االتفاقية لهذه االمتثال أو ، تطبيق أو بتفسير يتعلق فيما األطراف بين نزاع وجود حال في "
 سلمية وسيلة أي أو التفاوض طريق عن للنزاع تسوية عن البحث عليهمف ، بها الملحق لبروتوآولا

 المشترك االتفاقعن طريق  ، لنزاعل تسوية إلىالوصول  األطراف فشل حال في ". يختارونها أخرى
  ). 2 و 1 الفقرتين ، 20 المادة" (التحكيم إلى أو الدولية العدل محكمة إلى قدمي  "،

 المعاهدات وقانون ، بها الملحق البروتوآول أو االتفاقية هذه ألحكام مادي خرق وجود حالة يوف"
  ).16 الفقرة ، الديباجة "( نفس البند السابقطبقي الصلة ذات الدولية

  

 

 


