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  تمهيد

 

هذا الدليل المنهجي يهدف أساسا إلى السلطات الوطنية لألطراف المتعاقدة لتكون مسئولة عن وضع وتنفيذ 
وثيقة "وينبغي أن تدرس هذه الوثيقة باالشتراك مع . السياسات الوطنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة

منشورات أمانة " ( إقليمية إلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرةأو استراتيجيات/اإلطار على تنمية وطنية و
، الذي اعتمد في االجتماع الثاني لمؤتمر )1997نوفمبر  - )و (96/001رقم  اتفاقية بازل أضواء على

المبادئ التوجيهية بشأن عمليات تدقيق النفايات الخطرة ضمن إطار "، جنبا إلى جنب مع )1994(األطراف 
 ).1999أغسطس / ، آب 99/010أمانة اتفاقية بازل رقم / سلسلة اتفاقية بازل ) (ازلاتفاقية ب

ما يتعلق بإدارة النفايات  إلى الخبرة في مختلف البلدان فيبعض العناصر التقنية الواردة في الدليل الحالي تستند
ت الخطرة وغيرها المستخدمة نظام التصنيف للنفايا. الخطرة وتم تكييفها وفقا لمتطلبات معينة التفاقية بازل

في الدليل هي تلك الواردة في المرفقين الثامن والتاسع لتكون، التي اعتمدت خالل االجتماع الرابع لمؤتمر 
  ).1998(األطراف 

ألن هذا هو المشروع األول، فإنه ينبغي استخدامه مع األخذ في االعتبار أنه يحتوي على عدد معين من 
 والمنقحة خالل العامين أو الثالثة المقبلة، استنادا إلى الخبرة العملية لألطراف فى القيود، ويقصد أن تكتمل

  .اتفاقية بازل
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  مقدمة

ة أو المستوردة قة ما هي أنواع وآميات النفايات الخطرة المتولدعرف بدلنامية، فإن السلطات المختصة ال تفي آثير من البلدان ا
التخطيط وتحديد و ة للتنظيمهذه المعلومات، مهم فمع ذلكو. أن تطبق عليهمينبغي التى إلدارة انوع في بلدهم، وما هو 

 على قة ومفصلة يعتبر قيدًاعدم وجود معلومات دقيأن . األولويات والتحكم في إدارة النفايات وخاصة إدارة النفايات الخطرة
منذ مدى األخطار التي تهدد البيئة والصحة تشارك : ومن ثم إعداد حلقة مفرغة. الوعي من جانب السلطات السياسية واإلدارية

كون اتخذت، وأثر ذلك هو تفي عدم آفاية إدارة النفايات الخطرة لم يتم تحديدها بوضوح، واتخاذ تدابير مناسبة ال يمكن أن 
  .اح لمثل هذه التهديدات لزيادة أخرىالسم

 إلدارة النفايات الخطرة التي تتكون من عملية التحضير هذا هو السبب في أن المرحلة األولى من السياسات الوطنية السليمة بيئيًا
عل المشاآل وعندها فقط يمكن أن تكون القرارات على النحو الذي ج. إلجراء حصر لألنواع وآميات واإلدارة من تلك النفايات

، فإنها تصبح عندئذ من الممكن تطوير نظم بعد هذه المرحلة. ما هي التدابيرتعالج على سبيل األولوية، وبواسطة أن تحتاج إلى 
  .وطنية إلدارة النفايات الخطرة والتي تغطي جميع مراحل الحياة من هذه النفايات، بما في ذلك إنتاج ونقل والتخلص منها

تبين  .اد قائمة جرد، هي العملية التي يتم فيها مختلف الجهات الفاعلة مع مختلف مصالح المشارآة فيهاعملية من أجل إعدال
هذا هو السبب في أن يوصى للعمل مع منهجية واضحة حتى . مباشرةلالتجربة أن مثل هذه العمليات بين القطاعات معقدة ل
تكييفها وفقا  روضة هنا يقترح نهجا بسيطا ومرنا ، والتي يمكندليل المع. يتسنى الحصول على ما يلزم من المعلومات بسرعة

  .لمتطلبات المناطق ذات الصلة ، وجداول زمنية

 على مدى عدة سنوات تعلمت المتطلبات وطريقة نبلداالهذه . دليل يستند إلى الخبرات العملية من بعض البلدان الصناعيةال
  .1اجراء جرد النفايات الخطرة والخاصة

من البلدان النامية التي صدقت أو انضمت إلى . لمختصةالسلطات لن هذا الدليل هو توفير تعليمات بسيطة وعملية والهدف م
والحفاظ عليه دائما  إعداد جرد للنفايات الخطرة على المستوى الوطني هماتفاقية بازل و مبين، وآيف أنهم هم أنفسهم ال يمكن

تصنيف النفايات الخطرة اعية الخطرة ويستخدم لهذا الغرض أنواع من النفايات الصنويتناول الدليل إعداد جرد لجميع . محدثًا
  .لمرفقين الثامن والتاسعلالتي وضعتها اتفاقية بازل، وفقا 

                                                            
 من الواليات المتحدة RCRAأيضا انظر أحكام . 1986 نوفمبر 12انظر على سبيل المثال المرسوم السويسري على تحرآات النفايات خاصة في  1

 انظر أيضا ألحكام مقاطعة أونتاريو، آندا. األمريكية
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 توجيهيةالمبادئ ال -1

  :الدليل الحالي قد وضع مع مراعاة المبادئ التالية
  

نى عنها لوضع وتنفيذ سياسة وطنية إلدارة النفايات قائمة الجرد الوطنية للنفايات الخطرة هى الخطوة ألولي ال غ •
  .الخطرة، في إطار تنفيذ اتفاقية بازل

  .إعداد قائمة جرد وطنية تقوم على منهجية محددة •
المسؤولية عن وضع الجرد تقع على عاتق السلطة الرسمية واإلدارية المختصة، والذي يعين األشخاص المسئولين  •

  .عن البيئة
األنشطة األولى للجرد لجمع البيانات، والذي سيتم االنتهاء منه . يضا أن يكون ذا صلة بالوقتوضع الجرد ينبغي أ •

  ).سنويا، مرتين في السنة، الخ(إن عملية الجرد هذه سيتم تحديثها دوريا . وضبطه بشكل منتظم
ة، والتي على آل بلد أن إعداد قائمة جرد للنفايات الصناعية الخطرة يتطلب القانونية والمؤسسية والترسانة التقني •

  .اللوائح التنظيمية والمؤسسية، الهيكل والبنية التحتية، ورفع مستوى الوعي السياسة ، الخ: تواصل تطوير
قائمة الجرد وطنية للنفايات الخطرة تؤدى إلى إستراتيجية سليمة بيئيا إلدارة النفايات ويتطلب تعاون جميع الجهات  •

  .الفاعلة المعنية
 

 مدىال -2
  
لنفايات الخطرة هي موجهة في المقام األول إلى أولئك المسئولين عن ا الدليل لمنهجية صنع وصيانة قوائم الجرد الوطنية لهذ

الدليل يمكن أيضا أن . البيئة، الذين يعملون نيابة عن السلطات الرسمية المختصة واإلدارية للبلدان األعضاء في اتفاقية بازل
ة جرد وطنية فأن إدارست أعضاء في اتفاقية بازل، وأنه بتوجيه من الجهات الرسمية المختصة  فائدة للدول التي لييكون ذا

  .للنفايات الخطرة يمكن وينبغي أن تشكل
  

   مجال التطبيق1.2
  
 يمييشكلوا الجرد اإلقل أن يتمنوناإلداريين من اجله   الدليل ينطبق على آل األراضي، والبلدية أو المحلية أو الوطنية، الذيهذا

نفايات الخطرة هي تلك التي لاألسماء المستخدمة لدليل في هذا ال. د وإدارة النفايات الخطرةتوليتناول أساسا أنه . للنفايات الخطرة
رموز اإلدارة هي تلك المحددة في الملحق الرابع . التفاقية بازل) القائمة باء(والتاسع ) القائمة ألف(وجدت في الملحقين الثامن 

 التصنيف الدولي الموحد ستخدمتهذه الوثيقة شاط االقتصادي في البلد المعني، ففي إشارة إلى مختلف قطاعات الن. بازلالتفاقية 
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع  ، ISAC (االقتصاديالصناعة، بما في ذلك جميع فروع النشاط من قبل نظام 

 ، ISAC(تصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية  ال هونظام الترميز المستخدم). األنشطة االقتصادية
  .2 الثالثاإلصدار نظام الترميز المستخدمة هو). التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

  
   المنهجية2.2

  
  . قوائم وطنية للنفايات الخطرةلتطوير وصيانةهناك عدة طرق 

  :تألف من ثالث مراحل متميزة لوب قد تم اختياره يهناك أس، الدليل لهذا 
  .إعداد قوائم الجرد• 

                                                            
  التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ، التنقيح الثالث ، الواليات المتحدة 2

 ISBN 92-1-261120. 1990األمم المتحدة عام 
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  .إدماج النتائج األولى• 
  ).الجرد الدائم(الحفاظ على المخزون • 
  

  تفاقية بازلنقطة اتصال ا دور 2.3
  

. فيذ اتفاقية بازلمختصة لتسهيل تننقطة اتصال لكل طرف وواحدة أو عدة سلطات نص على تعيين  من اتفاقية بازل ت5المادة 
  .رسميا مع األطراف من خالل نقاط االتصالالعامة تتعامل األمانة 

  
حيل إلى مؤتمر األطراف عن طريق األمانة تقريرا يتضمن فإن نقاط االتصال تفي هذا الصدد، وذلك قبل نهاية آل سنة 

نقاط ).  من اتفاقية بازل13 والمادة 2.3القسم انظر (معلومات تتعلق بالسلوك وإنشاء سياسات وطنية إلدارة النفايات الخطرة 
  .، تقع في معظمها في إطار وزارات بيئة، والهيئات المؤسسيةاالتصال

  
وطنية السليمة العلى المستوى الوطني، على النحو آذلك وضع السياسات ذلك  عموما لديهم مهمة توجيه تنفيذ نقاط االتصال

ملك المهارات الالزمة للتحكم في قوائم الجرد الوطنية للنفايات الخطرة ت، ، بالتاليتصالنقاط اال.  إلدارة النفايات الخطرةبيئيًا
 محددة فيما يتعلق بإنشاء عملية جرد وطنية يمكن أن تختلف من حالة االتصال نقطومع ذلك، فإن مهمة . في إطار اتفاقية بازل

الوطنية، وما إلى ذلك سوف يقدم هذا الدليل   تمديد اللجانإلى أخرى، و دور المنسق، ودور الوآالة المنفذة، والمشارآة في
عتبر أن وجود خيارات أخرى تنظيمية يمكن ومع ذلك، ويمكن للقارئ أن يستراتيجية في هذا المجال، اإلقترح اختيار ملقارئ ل

  .نجاح وفقا لكل حالةبتطبيقها مع 
  

  قيود الدليل 2.4
  

م األول، نموذج التقييم المقترح يرآز بصورة خاصة على القطاع الصحي والصناعي في المقا.  الدليل على مختلف القيوديحتوى
وقطاع التعدين، قد ) صيانة المرآبات(، وسائل النقل القطاعات مثل هذا االستهالك الفرديبعض . وقطاع الصناعات التحويلية

نتائج النمذجة يتم إن . ت الخطرة المتولدةلنفاياآمية أو ضرر اأهملت، على الرغم من أنها قد تمثل مجاالت هامة من حيث 
نشاط بعض القطاعات االقتصادية . صنع مستوى عام جدا لتقييمفى  فقط ويساعدتطويرها وفقا لقطاعات النشاط االقتصادي، 

ار مع وإنتاج المنتجات المعدنية المصنعة هي على غر) غير العضويةوالللمنتجات الكيمياء العضوية (مثل الصناعة الكيميائية 
مختلفة ) العمليات والمعدات(المنتجات، والتكنولوجيات (نفس مؤشر قطاع النشاط االقتصادي ، على الرغم من أن نوع اإلنتاج 

  .تماما
  

ا الملحقين الثامن والتاسع هغطييد النفايات الخطرة وغيرها من التي يهدف لوضع آلية تقييم تول) لمسودة األولىا(هذا الدليل 
أنواع معينة من . األطرافوينبغي أن يكتمل مع األخذ في االعتبار نتائج عمليات الجرد التي حصل عليها . التفاقية بازل

التصنيع واإلنتاج الصناعي، مثل بالنفايات الخطرة التي تنطوي على استخدام الملوثات المحددة التي هي فقط وترتبط مباشرة 
  .أن يكون هذا الموضوع في وقت الحق من نماذج التقييم المحددةثنائي الفينيل متعدد الكلور واألسبستوس، وينبغي 

  
لم يتم وضع منهجية دقيقة . ة محددغير التقنية لتحديد خصائص النفايات الخطرة التي 3وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن المعايير

رار النفايات، في اإلشارة إلى وصفها الستخدام برامج وأخذ العينات االختبارات والتحاليل المختبرية التي تسمح بتحديد أض
  .المعايير الفنية المحددة مسبقا

  

                                                            
وبعد . أم ال) لذلك الخطرة(ستويات الحموضة الصغيرة التي تمكنها من أن تحدد ما إذا آانت النفايات هي قابلة للتآآل ومن األمثلة على ذلك استخدام م 3

 ذلك مستوى الرقم الهيدروجيني هو النفايات الخطرة؟
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  أهداف الجرد الوطنية. 3
  

  :إلى تحقيق األهداف التاليةتهدف وطني للنفايات الخطرة الجرد العملية أن 
  جمع العناصر المفيدة لتطوير سياسة وطنية بشأن النفايات الخطرة؛ •
  . من اتفاقية بازل13لمادة ليق األمانة، وفقا االلتزام لنقل المعلومات والتقارير عن طر •
 .، وآذلك الخيار لتكييف المخزون في المستقبلبعض األهداف المحددة •

  
   في سياق سياسة وطنية بشأن النفايات الخطرة الوطنيجرد ال دور 1.3

  
ف تسير األمور في ما يتعلق  للنفايات الخطرة تتألف في البداية من تشخيص في ملخص النموذج، وآيالوطنيجرد الدور عملية 

عمل أولويات السلطات الحكومية المعنية، على أن يتم تحديدها من أجل تحديد الخطوط د النفايات وإدارتها، مما يتيح تولب
في هذا تفضيل الطريقة يمكن في البداية أن تعطى لقطاعات . العريضة لسياسة متماسكة وواقعية وطنية إلدارة النفايات الخطرة

هذا مع األخذ في االعتبار أن ليس آل شيء يمكن القيام . نفايات الخطرة التي تعتبر ذات أولويةوال من النشاط االقتصادي معينة
  .به في نفس الوقت

  
سيمكن أهداف السياسة الوطنية التي أعدت إقليميا ة، ثالمحد، وبمساعدة المعلومات ذات الصلة والجرداالستكمال السنوي لهذا 

هذا قد ينطبق من بين أمور أخرى لتحديد القطاعات االقتصادية الجديدة التي تولد النفايات الخطرة . عديلوالتالتصحيح إلى 
يسير جمع ورصد نتائج محددة لجميع يسوف هذا األسلوب في العمل . ى مراقبةهامة الجديد تحتاج الالتدفقات النفايات الخطرة و

مصادر وإعادة استخدامها وإعادة التعقب : لك من خالل متابعة البرامج ذات الصلةويمكن تحقيق ذ.  التقليل من النفايات4برامج
إلدارة لكل شيء بطريقة سليمة بيئيا لتدويرها ومعالجتها والتخلص المناسب من النفايات الخطرة مع الهدف من وجود تغطية 

  .لنفاياتلاإلستراتيجية 
  

  ازلنقل المعلومات إلى األمانة العامة التفاقية ب 2.3
  

 تحيل من خالل 5األطراففان  من اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، 13وفقا للمادة 
  : يتضمن المعلومات التاليةتقريرًاو إلى مؤتمر األطراف آل سنة تقويميًااألمانة العامة، قبل نهاية 

  
 :، بما في ذلكبِإنَُّهْم ُتضّمنوا طرة أو النفايات األخرى معلومات عن التحرآات عبر الحدود للنفايات الخ -1

 
مقدار النفايات الخطرة والنفايات األخرى التي يتم تصديرها والفئة والخصائص والمقصد، أي بلد عبور،   .أ 

  وطريقة التخلص آما هو مذآور في إطار الرد على اإلخطار؛
  لفئة والخصائص والمنشأ وطرق التخلص منها؛آمية النفايات الخطرة والنفايات األخرى المستوردة، وا  .ب 
  ما استغني عنه وال يسير على النحو المنشود؛  .ج 
بذل الجهود لتحقيق خفض في آميات النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات الخاضعة للتحرآات عبر   .د 

  الحدود؛
  

                                                            
 تدنية حجم النفايات وخطورتها 4
 1999 يوليو 21في اتفاقية بازل، اعتبارا من  دولة واحدة من منظمات التكامل االقتصادي ويجري األطراف المتعاقدة 128 5
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إلنسان والبيئة لتولد ونقل والتخلص ثارها على صحة اآل بمعرفتهم التي تم جمعها الجيدةحصاءات المتاحة اإلمعلومات عن  -2
 من النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات؛

  من االتفاقية؛11دخلت وفقا للمادة التى المعلومات المتعلقة الثنائية والمتعددة األطراف واالتفاقات والترتيبات اإلقليمية  -3
 

النفايات الخطرة والنفايات األخرى، وبشأن  ل التحرك عبر الحدود والتخلص منمعلومات عن الحوادث التي وقعت خال -4
 التدابير المتخذة للتعامل معها؛

 
 ؛ تعمل ضمن مجال اختصاصها الطبيعيمعلومات عن خيارات التخلص -5

 
 .أو القضاء على إنتاج النفايات الخطرة والنفايات األخرى/ وتخفيضمعلومات عن التدابير المتخذة لتطوير تكنولوجيات  -6

 

وطنية الجرد القوائم بما يتعلق  مفيدة لنقل وإدارة المعلومات فيأدواتبف الدليل الحالي إلى تزويد األطراف في هذا الصدد، يهد
، جنبا إلى جنب مع حدوث "المقارنة"للنفايات الخطرة، وذلك بهدف المواءمة بين المعايير لعرض البيانات، إلعطاء أفضل 

  .تحسن في نوعية البيانات المرسلة

  

  لمحددة األهداف ا3.3

  

محددة، والذهاب أبعد من األهداف المعلومات الاستخدام قوائم الجرد الوطنية سوف يعمل على تسهيل تجميع وتحليل البيانات و
بيانات محددة ببالتالي، فإن بعض الدول سوف ترغب في الحصول على المزيد من السيطرة و. 2.2 و1.2المذآورة في نقطة 

حتوي الوطني أن يجرد للسبيل المثال يمكن على . 6 الخطرة المعلومات المتعلقة بإدارة النفاياتنوع وطبيعة وحجم بفي ما يتعلق 
 ، وهو ترميز خاص لنقل 8 الخطرة المخاطر المرتبطة بالنفايات، 7على معلومات تكميلية بشأن الحالة المادية لألنواع النفايات

  النفايات، الخ،

  

  التعاريف والتصنيفات. 4

  

  صنيف النفايات الخطرة تعريف وت1.4

  

النفايات هي مواد أو "تواجد في هذا المعنى ي:  من اتفاقية بازل 1.2ويمكن تعريف النفايات التي يمكن العثور عليها في المادة 
  ".أشياء يجري التخلص منها أو يعتزم التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني 

                                                            
 .أو غيرها) عجائن(ما إذا آانت النفايات هي في شكل الغازية والسائلة والصلبة وشبه الصلبة  6
 .وفكرة الخطر على السالمة للعاملين في التعامل معها 7
، في )المنظمة البحرية الدولية(، وفقا لقواعد المنظمة البحرية الدولية النقل وفقا لمدونة األمم المتحدة اللكتاب البرتقالي على نقل البضائع الخطرة 8

 .، الخ)IATA(المعرض الدولي للطيران النقل 
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انظر أيضا المرفق ألف ( وردت في الملحق الثامن والمرفق التاسع من مالخطرة المستخدمة في هذا الدليل هو تصنيف النفايات ا
 آخر للنفايات وطنيومع ذلك، فإن النهج المنهجية التي يتم تطويرها في هذه الوثيقة هو مفيد أيضا ألي تعريف ). من الدليل

  .أو المختار/الخطرة التي يمكن استخدامها و

  

   اختيار القطاعات االقتصادية المولدة للنفايات الخطرة4.2

  

االستهالك الفردي، والخدمات  :يمكن دمجها في خمس مجموعات هيفايات الخطرة قطاعات النشاط االقتصادي التي تولد الن
  .الصحية، وقطاع الصناعات التحويلية والقطاعات المرتبطة بالنقل وتجميع القطاعات األخرى المتبقية

  .  أآبر منتج للنفايات الخطرةفأن قطاع الصناعة التحويلية هومن الناحية الكمية، ًا معمو

  : على النحو التالي خمس الرئيسية للنشاط االقتصادي هولمجموعات الوجز تعريفي لم

 

ن المنتجات المطلقة يمكن أن تتكون م. لنفايات الخطرة التي تسمى حاليا النفايات المنزلية الخطرةلد  آل تول:االستهالك الفردي
التي ويحتمل أن تكون خطرة، مثل المواد الكيميائية والتنظيف الجاف، والطالء، والنفايات النفطية، والمتفجرات، والبطاريات، 

هذا القطاع سوف ال يكون محددا أو . وما إلى ذلك من الناحية الكمية، فإن هذا القطاع يلعب دورا يذآر في إنتاج النفايات الخطرة
  .الوطنيجرد ال في عملية م تحليلهيت

  

. خطرةالنفايات المنزلية ومع ذلك، فإن الدراسات التي أجريت في البلدان الصناعية تكشف عن أن حوالي عشرة في المائة من 
  .يةقد تحدث في ترآيبة النفايات المنزلالتى  بعض الفوارق ةساهذه النسبة قد تختلف اختالفا آبيرا تبعا لنوع االستهالك ودر

 

توفير الخدمات الصحية والعيادات الصحية، عيادات طب األسنان، ب جميع قطاعات النشاط مرتبطة :9الخدمات الصحية
النفايات الملوثة من البكتيريا والفيروسات و وجدت هناك نفايات باثولوجية، واألمراض المعدية اوعيادات بيطرية، إلخ وفي هذ

 أهمية آبيرة من ذوهذا القطاع . ا من األشياء التي آانت على اتصال مع المرضىآما في حالة الحقن والضمادات وغيره(
لنفايات ل إنشاء السياسات اإلداريةفايات، ينبغي إيالء اهتمام خاص بهذه النللطبيعة المعدية ل ومع ذلك ، نظرًا. الناحية الكمية

  .دليل النفايات المعديةهذا اليشمل . الخطرة

 

وهذه األنشطة يمكن تصنيفها تحت .  جميع األنشطة المتصلة بانتاج وتصنيع السلع:10 الصناعي اإلنتاجالصناعات التحويلية و
المنسوجات والمنتجات المعدنية ية وصناعة المنتجات الخشببوتوجد من بينها أنشطة مرتبطة . تسمية التصنيع والقطاع الصناعي

ن الناحية الكمية، فإن هذا القطاع يلعب دورا رئيسيا في إنتاج النفايات والمواد الكيميائية، والمنتجات النفطية، وما إلى ذلك م
  .الخطرة

                                                            
 8500تحت هذا التصنيف ، وقانون  9

 .3700 حتي 1500تحت هذا التصنيف ، ومدونات  10
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صناعة النقل و، )، الخالسيارات والدراجات النارية، الدراجات النارية(النقل الفردي ب جميع األنشطة المرتبطة :11 قطاع النقل
).  والسفن والطائراتومترو األنفاقوالقطارات، الحافالت (خرى من وسائل النقل العامة األوسائل البالشاحنات، وجميع 

، والبطاريات المذيبات والشحومو بينها نفايات الزيوت، مدرج. صيانة المرآباتوب النقل بوسائلوالنفايات الخطرة المرتبطة 
ائل الفرامل لتجمد، سوامانعة و وائل غسل الزجاج األمامي للسيارةس(مختلفة السوائل القذرة وال، فالتر الزيت المستعملة

  ). الهيدروليكية، إلخ

  

عدد الالنظر في وبمع ذلك، .  رئيسيا في تولد آمية من النفايات الخطرة لحجم النفايات والزيوت، فإن هذا القطاع يلعب دورًانظرًا
د ، فإن هذا القطاع ال يمكن وضعه في قوائم الجر)الجراجات أو ورش العمل(خدمة صيانة المرآبات محطات كبير من ال

  .الوطنية

 

، من ناحية أخرى. الخدمية والصناعة األساسية ، الصناعة13التعدين ، قد تكون هذه القطاعات مرتبطة بالزراعة:12أخريات
نشاط قطاعات التترافق مع بعض  واالسبستوس، قد  والمبيدات14محددة مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلورالبعض الملوثات 

هذه النفايات يمكن أن تخضع ألساليب . 15، ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع توزيع الكهرباءثالعلى سبيل الم. المحددة االقتصادي
  .الدليلهذا اإلنتاج المحددة التي لن تكون مشمولة في 

  

   القطاعات االقتصاديةترميز 4.3

  

ك التي سيترآز اهتمامنا الصناعات التحويلية والقطاعات الصحية وتل حددت، وبعد أن د أن يوضح تعريف للنفايات الخطرةبع
وإلى أن تأخذ في  في الرغبة في الحصول على التوحيد في نهجنا. من الضروري تدوين قطاعات اقتصادية مختارة  سيكونبها،

 هذه الوثيقة سيتم االستفادة من المعيار الدوليف. ترميز األمم المتحدةب درايةعلى  16االعتبار حقيقة أن غالبية البلدان النامية
التنقيح الثالث من ).  التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة،ISAC(نيف الصناعي لجميع األنشطة االقتصادية لتصل

  .17ستخدميهذا سوف  نظام الترميز

  

 في هذه أخذها فى االعتبار لتصنيف األنشطة االقتصادية التي سيتمئمة جزئية من القطاعات الرئيسية ويبين المرفق جيم قا
من بين أمور . هامعينة لم يتم اختيار. تحويليةقطاعات صناعات  القطاعات االقتصادية المختارة تتفق في معظمها إلى. ةالوثيق
   . تولد عدد قليل جدا من النفايات الخطرة18 18 في القطاع الزراعي الغذائي وقطاع التبغها، فإنأخرى

                                                            
 6200 و 6100 ، 6000 ، 5000تحت هذا التصنيف ، ومدونات  11
 6500 ، 6400 ، 6300 ، 5500 ، 5200 ، 5100 ، 5000 و 4000 ، 1500 حتي 0100يف ، قد تكون هذه القطاعات وبموجب هذا التصن 12
 .في البلدان ومع ذلك ، واألحكام التي تنظم محددة موجودة في آثير من األحيان. هذا القطاع يولد آميات آبيرة من المخلفات 13
 .Y10  من اتفاقية بازل ، البند1ملحق انظر ال. مرآبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور 14
 4000تحت هذا التصنيف ، وقانون  15
 .إعداد وتنفيذ السياسة العامة إلدارة النفايات الخطرة البلدان التي في معظمها في حاجة إلى المعونة ونقل التكنولوجيا في عمل 16
-1-92ردمك . 1990األمم المتحدة عام   الثالث ، الواليات المتحدةوالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ، اإلصدار 17

261120-6. 
 .1600 و 1500قطاعات  18
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التصنيف الصناعي (ISAC  ادل من القطاعات االقتصادية منلعمل من أجل الحصول على التعاوسوف يكون من الممكن دائما 
 .الذي اختاره مكتب األمم المتحدة اإلحصائيعن ختلف في النهج طني التي يترميز الول ل)الدولي الموحد

 

 المنهجية. 5

 

 :ث مراحل، أساسا تتألف من ثال الجرد الوطني للنفايات الخطرة لبناء وصيانة،، ستعرض منهجية مبسطةطوال هذا النص

 إعداد قوائم الجرد ؛• 

 إدراج النتائج األولى ؛• 

 . الدائمالجرد/صيانة المخزون• 

 

  إعداد قوائم الجرد1.5

  

  . اصر أساسيةوهناك عدة عن.  األوليةاتإنتاج عملية جرد وطنية جيدة للنفايات الخطرة يعتمد في جزء منه على اإلعداد

  :يةإعداد جرد يمكن إجرائه من الخطوات التال

، وآيف الوطنيجرد ال ونعمللذين سي األشخاص اوهذا يعني، من. حديد من يفعل ماذاالسؤال هو لت. ات األوليةعداداإل •
   حيال ذلك؟ ماذا سيكون نطاق وحدود هذا الجرد الوطني؟تعينون سوف مأنه

  .مجاالت المعلومات التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار •
  ).GIS(لبيانات األخرى الموجودة في البلد، مثل نظام المعلومات الجغرافية إمكانية التواصل مع أنظمة قواعد ا •
 النفايات، والمولدات، وشرآات النقل، عن للمشارآين في العمل لذين يشارآون في الجرد واإلعالمالتدريب ألولئك ا •

  .ومراآز تجارية إلدارة النفايات الخطرة، وغيرها

  

  فريق العمل واختصاصاته2.5

  

وضع تحديد مراحل :  العناصر التالية مل علىتختصاصات يمكن أن تشاال. محددة سلفًاوختصاصات واضحة اال تكون ينبغي أن
طاعات ، تحديد القالنفايات الخطرةضع الرئيسي، لوطريق الالتعرف على ، جدول زمني لالختصاصات، تحديد المشارآين

ط االقتصادي في ما يتعلق بحجم الشرآات التجارية الكبيرة والصغيرة منح األولوية لقطاعات النشاالرئيسية للنشاط االقتصادي، 
تيرة وأفضل وقت للحصول الو، تحديد المجاالت ذات األولوية أو األقاليم الجغرافية وتحديد )الشرآات متوسطة الحجمفي مقابل 

  . للنفايات الخطرةالوطنيجرد لعلى المعلومات الالزمة ل
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هذا الفريق، يفضل . الوطني للنفايات الخطرةجرد الحدد بوضوح للقيام بإعداد أن ي مل الحكومىفريق الع، ينبغي على بعد ذلك
الفريق يجب أن يكون قادرا على العمل . لة عن البيئةأدرج داخل الوزارة المسئو، من المحتمل أن يكون أن يكون صغير ومرن

اإلدارات أو الوزارات األخرى بفهم ال من نوعن أو تحت عمل معا في تعاوهو يمكن ان ي. براء خارجيين من ذوي الخبرةمع خ
، والصناعة )المستشفيات والنفايات الطبية(ة المرجح أن يكون مع الوزارات المعنية الصحي. الذين يهتمون في هذه القضية

  ).تصدير النفايات الخطرة/استيراد(والتجارة ) قطاع الصناعة(

  

ينبغي . فيها وتحديد األهداف الثابتةعريف واضح لمجاالت النشاط التي يراد المشارآة ، ينبغي أن يكون هناك تفي بداية المهمة
فإنه من . فرض قيود على هذاتمنهجية الجرد ال أن ؛ )في اتفاق مع خدمة التكليف(أن يتم تحديدها من قبل فريق العمل نفسه 

 وأيضا رة على تحليل وتقييم هذه األنشطةكون قادد بشكل واضح، من أجل أن تمحدالنظام وهداف ثابتة تكون األاألهمية أن 
  .ومن المهم أيضا تبرير قيد القرارات التي يمكن اتخاذها. ستخدم بشكل صحيحتأن ترسل و حتى يتسنى للنتائج

  

بالفعل تأثر على الحد من مجاالت ، واألهداف نبغي أن تتبع يمكن أن تفصلمراحل العمل التي يعندما تحدد األهداف، فان 
، ولكن من المفيد أن فريق سلفا لفريق العملويمكن أن تعطى األهداف . ، وبالتالي تجعل من الممكن تحقيق هذه األهدافشاطالن

، وتقديم هذه إلى يينالمشارآين الحكوممن  مالنفايات الخطرة وغيرهب وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية بنفسه ذلكالعمل تحدد 
عطى لهذه أن يينبغي ، فان وقتا آافيا ؤثر تأثيرا قويا في تطوير قوائم الجرد آامًاليهداف األ  إعدادحيث أن. خدمة التكليف

  .المرحلة

  

  التعرف على البيانات والمعلومات:  حدود الجرد3.5

  

جرد الحدود (لنفايات الخطرة ل الوطنيجرد الواحدة من القضايا الرئيسية لتحديد ما هي المعلومات والبيانات المطلوبة في عملية 
إن . منطقة النفايات الخطرة هو ضروري إلثبات جدوى إنشاء وصيانة قائمة جرد وطنيةبالتشاور مع المعنيين في ). الوطني

هم أو نقلشار إليها المولدة للنفايات،  المالمجاالتاالحتياجات الالزمة لتجميع ادني  بشأن التاليينتوصيات ترد في الجدولين ال
   :معالجتهم
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  االستطالعاشملهالتى تحديد المشاريع : معلومات عن الحقول التي سيتم تجميعها  : 1.5ول الجد

  

  التعليقات والمالحظات  معلومات الحقول

  اسم الشرآة القانونية  الشرآة

  الشارع، المدينة، الوالية، الرمز البريدي  العنوان

  البريد اإللكترونياالسم، الوظيفة، الهاتف و رقم الفاآس،   االسم الشخص المسئول

  القطاع االقتصادي
ISAC) أو الرمز ) التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة

  الوطني بدقة ، إلى أربعة أرقام إذا آان ذلك ممكنا

  المولد، الناقل أو إدارة المرآز التجاري للنفايات الخطرة  الفئة مشارآة

   اإلداريونعدد الموظفين، بما في ذلك الموظفون  الموظفين

  ربع سنوى، سنوى  الفترة التي يغطيها

  إذا آانت متوفرة ، الخريطة المرجعية خطوط العرض والطول  الموقع الجغرافي

  على سبيل المثال مستوى سرية المعلومات  تعليقات أخرى
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 إدارة النفايات الخطرة المجاالت التي سيتم تجميعها، معلومات عن  : 2.5الجدول 

  كميات بالكيلوغرامال

  1999 ديسمبر 31 الى 1999 يناير 1: الفترة التي يغطيها 

  المعلومات التي سيتم جمعها الرقم
  1مخلفات خطرة رقم 

  الزيوت المستعملة: مثال

  مخلفات

 2خطرة رقم 

  مخلفات

 3خطرة رقم 

  مخلفات

 خطرة

       A 3020  رمز النفايات  1

       L  19الحالة الفيزيائية  2

       H3, H11, H12  20الخطر  3

         آجم1350  الكمية المتأتية في الفترة المشمولة  4

         آجم450  آمية المخزون في أول يوم من الفترة  5

         آجم300  آمية المخزون في اليوم األخير من فترة  6

         آجم300  الكمية المصدرة للخروج من أماآن العمل  7

        س ع ص،البلد ض  اسم وعنوان المرسل إليه  8

        صفر  المبلغ الذي تسلمه في أماآن العمل  9

        غير متاح  اسم وعنوان المرسل  10

11  
رمز  مع أنسب(الكمية التى تدار في الموقع 

  )R13إلى R1  21لإلدارة

   آجم1200

  22R1فى 
      

12  
مع أنسب رمز (الكمية التى تدار في الموقع 

  )D15 إلى D1 23لإلدارة
        غير متاح

        متاحغير   تعليقات  13

  

                                                            
 الغازية والسائلة والصلبة 19
 H13 إلى H1: تحت المرفق الثالث  20
 عمليات إعادة التدوير/ بموجب الملحق الرابع، الفرع باء  21
22 :R1 :الطاقة واالستصالح ، واستخدامه آوقود 

 .عملية التخلص منها/ ت المرفق الرابع ، الفرع ألف تح 23
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   إجراءات جمع المعلومات4.5

  

، ينبغي أن تحدد ما يمكن أن يكون أفضل النفايات الخطرةدارة إفريق العمل، بالتشاور مع الشعب المختلفة العاملة في مجال 
ذن المرسل ، أالمولدون، الناقلون: في مجال إدارة النفايات الخطرة هم  المشارآين. الوطنيجرد ل جمع البيانات لتكرار، النهج
يجب أن يتم فأنة ، التردد وافقت عليها جميع األطرافنهج وحينما ال. 25التفتيش/ المراقبةهيئات، تنظم الهيئات العامة و24اليهم

  . القانونيالثقلتضمينها في اللوائح الوطنية ذات الصلة إلعطائها 

  

  مع قواعد البيانات البيئية األخرى الصلة  5.5

  

 بشأن النفايات الخطرة مع قواعد البيانات األخرى الوطنيينبغي النظر إلى إمكانية ربط بيانات الجرد ، في بناء قاعدة بيانات
ر هنا في قواعد نحن نفك.  للنفايات الخطرةينمعتمدالتخلصون الم، وتي يمكن أن تسفر عن بيانات بشأن المولدون، والناقلونال

  ). GIS(، بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية البيئية بيئيةمع أنظمة إدارة البيانات التعامل بيانات الحكومة ت

                                                            
 المراآز التجارية إلدارة المخلفات الخطرة 24
 الجمارك وغيرها من هيئات التفتيش 25
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  لجرد الوطني للنفايات الخطرة اإنشاء وصيانة : 1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) متكررغير (إعداد قوائم الجرد : المرحلة األولى

إنشاء و االنتداب. 1
 لجنةال

المشارآين تدريب 1.2الجرد تحديد نطاق 1.1

 )غير متكرر(إدراج النتائج األولية : رحلة الثانيةالم

سنة/جردال 3.2 التحليل  2.2
 وتحديد األولويات

:  التحقق من الصحة1.2
 الطريقة المباشرة

طريقة /النمذجة. 2
 مباشرة غير

 )متكرر(صيانة الجرد الدائم : المرحلة الثالثة

 تحديد األشكال 1.3 اللوائح. 3
 واختيار الوثائق

 التجميع وادخال 2.3
 السجالت السنوية

  التفتيش والرقابة3.3

 التحليل والمحافظة5.3
 الجردعلى 

  الجرد الوطنى4.3
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  المشارآة والتشاور من القطاعين الخاص والمؤسسات6.5

 

 الجهات الفاعلة في مجال إدارة النفايات الخطرة هي واحدة من شروط النجاح في تشكيل  لمختلفوالمتقدمةالمشارآة النشطة 
، المرسل إليهم المخّولون، المولدون: ي مجال إدارة النفايات الخطرة هيالجهات المعنية ف.  للنفايات الخطرةالجرد الوطني

، لمعنيين في مجال النفايات الخطرةفعالة من جانب جميع اضمان المشارآة الل. التفتيش/الرصدهيئات والهيئات العامة القانونية 
، وذلك مع الجهات الفاعلة الرئيسية ة، لتنفيذ مشاورات انتقائيإنشاء قوائم الجردفمن من الضروري جدا في المراحل األولى 

 تولد النفايات الخطرة مشارآة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي. للنفايات الخطرةوطني الجرد الللتحقق من أهداف ونطاق 
  . أخيرا وليس آخرا ، يجب النظر بجدية إلى تدريب هذه العناصر الفاعلة. ضروري أيضا

  

   التدريب7.5

  

، لنشر البريد االلكتروني وانشاء موقع على شبكة اإلنترنت أن يعزز بعقد دورات تدريبية تقنية يمكن ه، أنفيما يتعلق بالتدريب
" انتقائي "أن. عطى بشكل انتقائي وبطريقة تدريجيةيمكن أن يمثل هذا التدريب التقني . النفايات الخطرةتتناول المسائل المتعلقة ب

تلقي تالتي ) ISAC التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة ترميز ( تحديد القطاعات ذات األولوية االقتصادية تعنى
ليس من . بطريقة تدريجيةتقدم لدورات التدريبية التي ينبغي تقديمها عني أن محتوى ات" تدريجيا "أن. التدريب ذات الصلة

لنفايات الخطرة يشكلون عدديا أآبر مجموعة من الجهات الفاعلة في ا ونمولد. ةواحد تدريبيةفي دورة الممكن وضع آل شيء 
  .ًا اهتمام خاصإيالئهمويجب . مجال إدارة النفايات الخطرة

  

لوزارات  من ا آاليخص، وهذا بالنسبة للسلطات. ون على علم وتترافق مع العملمعنية أيضا أن تكوينبغي للخدمات الحكومية ال
مثلين عن البلديات أو ، ومالهيئات المنفذة(المستوى المحلي ولين على  المسئ، فضال عن األشخاصاألخرى والدوائر الرسمية

، الجمعيات الصناعية أو التجارية قتصادية ذات األولويةلقطاعات اال، إلى جانب ممثلين من امن جانب الصناعة). المناطق
مناقشات ال، ولكن المعلومات يمكن عمله في الكتابةانتقال أن .  على علم وتشجيعهم على المشارآةواوينبغي أيضا أن يكون

ال والنساء الذين يمثلون الرجادراج آما ينبغي . ، على األقل في حالة العناصر الرئيسية الفاعلةالتدريبية هي األفضلدورات الو
  .الشرآات الصغيرة

  

معلومات الط وتعاون، شرالدعم أو الاألهداف والحاجة إلى واألسباب الغرض و: يشملمضمون الدورات التدريبية يمكن أن 
ت مل في مجاالجزء من مجموعات العو، ي هي بالفعل الجارية أو المتوقعةنشطة التاأل، بل أيضا على في النفايات(الدقيقة 

 للتعريف واستخدام المعلومات التقنية الموحدة، األمر الذي سيسمح يكون مكرسًامن التدريب ينبغي أن  قسم آبير). أخرى مماثلة
  ). ، وثائق النقل ، الخرموز النفايات، رموز اإلدارة، والحالة الفيزيائية(الوطني جرد المعلومات متوافقة في عملية جميع ت
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   ولىدخول النتائج األ. 6

 

جرد الالتقديرات األولية لعملية وانتهت،  بشأن النفايات الخطرة قد حددت الوطنيجرد ال األعمال التحضيرية إلنشاء عملية حينما
ولويات لألوهذا سيسمح . الوطنيهذا يمكن أن يطلق عليها سنة واحدة أو المسودة األولى للجرد . وطني تحتاج الى معالجةال

 الوطنيجرد الإعداد قائمة . ، من أجل المتابعة وجمع المعلوماتالنفاياتيث القطاعات االقتصادية و من حلتوضع فى مجموعات
 . وضعت فيهالتى جهود ها تتناسب تناسبا مباشرا مع اليحتاج إلى أن يتم بصورة تدريجية وصحة البيانات التي سوف تحتوي

  

هذا سوف . ام النهج مع استبيانات دقيقة وعمليات مراجعة الحساباتباستخدية يجب تجميع النتائج األولوتوفيرا للوقت والطاقة، 
 :  هذا يجب أن يغطي النقاط التالية.عطي توجيهات إلقامة جرد دائمي

 نهج ال •
 ) عمليات التفتيش والمراجعة(التحقق من النتائج  •
 تحديد القطاعات ذات األولوية والنفايات . تحليل النتائج •
 ) دة سنوات من أجل صقل قاعدة بياناتع ( بالوقت الصلةذاوالنهج  •

 

  النمذجة أو الطريقة غير المباشرة 1.6

 

نتائج هذا . مع جهد قليل نسبيا ةنتائج مفيد سيمكن الحصول عليالمنهج هذا . ،األولىلتقدير األولي في سنة لموصى به هذا النهج 
لى المدى الطويل، والتي ينبغي أن تحدد القطاعات خطة عمل عفى السنة الثانية ل سوف تمكن فريق العمل من أجل بدء المنهج

 . االقتصادية و النفايات الخطرة التي ينبغي إعطاؤها األولوية

  

قتصادية ينبغي تحديدها والترآيز االقطاعات أهداف لل، هدف واحد أو عدة  تحليل النتائج التي توصلت إليهاللسنة الثانية، وبعد
سيمنع المنهج هذا . الوطنيجرد التدريجيا في قائمة تدرج قطاعات االقتصادية األخرى سوف بالنسبة للسنوات التالية ال. عليها
 . متكاملة في نفس الوقتالكبيرة جدا من عدد من الجهات للتدريب والفرة لية المماطلة، وذلك بسبب الوعم

  

لنفايات الخطرة ل ةكمية الدقيقالتارة تمثل في الحصول على آل قطاع من القطاعات االقتصادية المخمنهج النمذجة المقترحة ي
، فإنه ينبغي التحقق منها اذا آانت هناك معلومات ذات الصلة في بادئ ذي بدء). سنة/ مليون طن (ا ولدة في طن متري سنويتالم

ات وبالتالي لكل قطاع من القطاع. د النفايات الخطرةك العمل مع مؤشرات أو معدالت توليمكنو، الو أ 26الوطنيالمستوى 
لعاملين في هذا ايكون عن طريق ضرب عدد و، يمكن حساب آمية النفايات الخطرة المتولدة المعنيةاالقتصادية في اإلقليم 

 .  المرفق دال وهاءراجعالمعلومات من لمزيد ). موظف/ سنة / طن (نسبة ال/ القطاع من قبل مؤشر الجيل 

                                                            
 .المعلومات المتوافرة في غرف التجارة المحلية ، في سجالت شرآات محددة ، الخ 26
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ة مع  عن طريق المقارنلوية القطاعات ذات األوتحديد يمكنين سوف  معاقتصاديمجموع آل النفايات الخطرة المقدرة لقطاع 
لنفايات اجميع قطاعات النشاط االقتصادي على غرار نفس ، فان مجموع في نفس الوقت. القطاعات االقتصادية األخرى

  . ت في هذا البلد النفايات في أن تكون المقارنة مع غيرها من النفايالتلكهمية ذات الصلة من تحديد األخطرة سيمكن ال

  

  : عينة

آود القطاع 
  نوع الفضالت  عدد الموظفين  الوصف  االقتصادى

سنوية / مؤشر 
/ سنة / طن متري 
انظر (موظف 

  )المرفق واو

مجموع المخلفات 
الخطرة ولدت في 

  سنة/ طن متري 

تصنيع االبتدائي   2700
  A3020  0.413  9499  23000  المنتجات المعدنية

ي تصنيع االبتدائ  2700
  A3140  0.010  230  23000  المنتجات المعدنية

االنتهاء من تصنيع   2800
  A3140  0.113  757  6700  المنتجات المعدنية

  

   هاءالمرفق : المرجع

  

ميع مكن المستخدم من إجراء تقدير أولي لجهذا التطبيق سوف ي. فر مع هذه الوثيقةتوالمتطبيق جداول البيانات اآسل وأخيرا، 
هذا يمكن . وفقا لعدد العاملين في قطاع من قطاعات النشاط االقتصاديو ، القائمة ألفة المتولدة المدرجة فىالنفايات الخطر

خمسة عشر من هذه . مختارةة التي آانت في البداية قطاعات االقتصاديمن ال نشاط 16هناك . في المرفق هاءمنه التحقق 
وينبغي إيالء اهتمام خاص إلى التعليقات . واحدة ذات الصلة بالصحةالمجموعة الصناعية التحويلية وتبقى بالقطاعات تتصل 

  . صفحة الحساب متوفرة في هذا التطبيقونموذج واحد . على استخدام وتحليل النتائج التي حصل عليها

  

   التحقق من صحة أو األسلوب المباشر 2.6

  

هذه الطريقة المباشرة . باشرالماألسلوب بة التي حصل عليها المعلومات التكميليب يمكن أن يصادق عليها األولىسنة النتائج في ال
تتمثل في التحقق من صحة المعلومات من خالل الزيارات الفنية لبعض المؤسسات أو غيرها من المعلومات التي يكون منشؤها 

وفيما . دارة النفايات الخطرةتجارية إلالمراآز ال، وخطرة من قبل المولدات الكهربائيةفي عمليات التدقيق في إدارة النفايات ال
  .  والمرفق واو8 في الباب 3.5نقطة ال راجعيتعلق بمحتوى عمليات التفتيش ومراجعة الحسابات، 

  

 إلنتاج، الصناعات األساسية ) 2400( ما ال يقل عن عدة شرآات في القطاع الكيميائي يتم زيارةسيكون من المستحسن ان 
ومن شأنه أيضا أن يكون من . القطاعات الموجودة في البلد عات األخرى وفقا لنشاطوبعض القطا) 2700(منتجات معدنية 

التي تولد النفايات ) المشاريع الصغيرة والمتوسطة(المستحسن القيام بزيارات لبعض المشاريع الصغيرة و المتوسطة الحجم 
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. ت تلك الشرآات أو عملية التخلص من النفايات، واذا وجدات تقنية إلى شرآات نقل النفايات، إلى جانب القيام بزيارالخطرة
عدد الزيارات ينبغي أن . ، بما في ذلك النفايات الخطرةهملنفاياتالشرآات هذه الزيارات التقنية ستساعد في معرفة آيفية إدارة 

  .، فإنه من المستحيل زيارة آل شيءومع ذلك، في هذه المرحلة. دد الشرآات في البلديكون متناسبا مع ع

  

الجوانب التقنية التي ينبغي النظر فيها . لتقييملمهم وذلك  مشكلة النفايات الخطرة تحديد في  دوراالشرآة يلعببدارة اإل قسم أن
إدارة النفايات موقع ، في ، وطريقة تخزينها وإذا آان موجوداتوصيف وتحديد النفايات، وهذا هو، سواء آانت خطرة أم ال: هي

 ). نقل النفايات الخطرةيتمآيف ، وعلى يد من (، وأخيرا نقل النفايات بعيدا عن موقع الخطرة، إذا آان هناك أي

  

   تجميع وتحليل للنتائج 3.6

  

، يمكن تبويب وتحليل تلك النتائج التي تم الحصول عليها والتأآد من لزيارات الفنية ومراجعة الحساباتباستخدام نتائج تلك ا
، والتي سيتم فى األجل الطويلمكن فريق العمل للبدء في خطة العمل للسنة الثانية ج سيتجميع وتحليل هذه النتائ. تهاصالحي

  . تحديد القطاعات االقتصادية والنفايات الخطرة على أن تعطى األولوية

  

  النفايات ذات األولوية/  تحديد القطاعات 4.6

  

عطي اهتماما ، عليك أن ت يعنيوهذا. رآز عليهفي هذه الطريقة واحدة أو عدة قطاعات اقتصادية يمكن أن تكون موجهة وم
أن تشمل قطاعات في السنوات الالحقة يمكنك تدريجيا . 27 االقتصادية المستهدفة منشآت القطاعاتخاصا لبعض أو جميع 

  . جميع في آن واحدال وجود عدد مفرط من الجهات الفاعلة لتدريب ودمج معسوف يجنب عملية الغرق في مستنقع هذا . اخرى

  

  الوقت ب الصلة و النهج ذ- 5.6

  

في آثير من . مع الجهود التي بذلت فيهتناسب بشكل مباشر ت، وصحة البيانات الواردة في ذلك الوطني يبني سنة بعد سنةجرد ال
، رة أصبحت أآثر دقة مع مرور الوقت، سنة بعد سنةبيانات عن توليد و إدارة النفايات الخطال يمكنك أن تالحظ أن 28الحاالت

لألسلوب والتدريب والخبرات التي التنفيذ الصارم . د وإدارة النفايات الخطرةالنتائج أآثر وأآثر دقة، وتعكس آذلك واقع تولو
  .المتجمعة والمتبادلة على أن تكون أآثر دقة وزيادة قيمة المعلومات تساعدتطلبها مختلف العناصر الفاعلة ت

  

                                                            
 ، أو باعتبارها) متوسطة والكبيرةيمكن أيضا إعطاء األولوية وفقا لحجم المنشآت الصغيرة وال 27
 و 1991 و 1989نتائج تقارير آل سنتين الواليات المتحدة وآالة حماية البيئة لعامي . 1997 حتي 1986قاعدة بيانات لمقاطعة أونتاريو : مثال  28

 . ، في الواليات المتحدة1997 و 1995 و 1993
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  إعداد جرد وطني دائم. 7

  

  :على النقاط التاليةسوف تشمل للنفايات الخطرة  دائمة  جردقائمة إعداد

  المسؤولية المشترآة بين مختلف الجهات الفاعلة  •
  تحديث البيانات  •
  ) ثائقول واشكأ(النظام الداخلي لجمع المعلومات بصورة دائمة  •
  اللوائح •
  صحة الالتفتيش والتحقق من  •
  دائم ال الجردالحفاظ على  •
  إدارة المعلومات المجمعة  •

  

   المسؤوليات المؤسسية والتقنية 1.7

  

 ونالمولد. الوطني للنفايات الخطرةجرد الصحة وإنتاج ال والتحقق من واإلدخالجمع الولة عن الحكومة هي السلطات المسئ
 سوف تجمع المعلومات ذات الصلة بهدف إنتاج تقرير سنوي وفقا للطرائق التي) النفايات الخطرة إدارةمراآز (والمرسل إليهم 

  .  في اللوائح المحليةهتحددها السلطات الحكومية التي تتعامل مع هذه القضية والتي هي مبين

  

السلطات الحكومية التي تعالج هذه المسألة يجب أن تخطط للمستقبل والحفاظ على استمرار التدريب في العديد من الفاعلين في 
ة هي االستفادة بشكل موحد من قبل مختلف الجهات الفاعلة في هذا سوف يضمن أن المعلومات التقني. مجال النفايات الخطرة

، الوطنيجرد التم إجراء تغييرات في اللوائح فيما يتعلق بالنفايات الخطرة وتلك التغييرات تؤثر على إذا . ال النفايات الخطرةمج
في هذا . وطنيالجرد الستخدمها يالتي ينبغي أن تكون الدورات التدريبية المقررة لتوحيد الفهم واستخدام المعلومات التقنية 

  .6.5الصدد انظر النقطة 

  

   تحديث البيانات 2.7

  

. فة لعدد من الموظفينكون وظيإدارة النفايات الخطرة ينبغي أن تالبيانات الجديدة الناشئة من مختلف الجهات الفاعلة في مجال 
ه وتسجيل هذه البيانات على الكمبيوتر وقاعدة البيانات حالصجمع والتحقق من ال. ، من الناحية المثالية سنوياجمعت دوريا

ينبغي أن . يجب أن يوضع جانبا لتلك األنشطةيزانيات الالزمة والقوى العاملة الم. وتحليلها واألنشطة التي تحتاج إلى تخطيط
  .  إدارة النفايات الخطرةما سيكون شكل هذا النشاط لجمع ومعالجة البيانات تتم بعد أن ينشأ في مجالتوضع خطط لكيفية وفي
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  وطنيالجرد بال إدارة نظم المعلومات المتصلة 3.7

  

من الممكن والمرغوب . التى يتم تلقيها الوطنيجرد المعلومات بالتخطيط المسبق ينبغي القيام به فيما يتعلق باألشكال التي تتعلق 
، وذلك لتسهيل وصف النفايات )2.5لتفصيلية في النقطة يمكن أن تشمل مجاالت المعلومات اصيغة التي (فيه إلنتاج شكل موحد 

 الوطني من قبل السلطات بالجردمرتبطة الآذلك جمع وإدخال البيانات الحاسوبية ة، فاعلة مختلفجهات الخطرة من جانب 
  .الحكومية

  وطني الجرد ال الصيغ المتاحة لجمع المعلومات الالزمة من أجل 4.7

  

  :تجميع قوائم الجرد الوطنيوانتقال المعلومات الالزمة لعدة صيغ ممكنة لتسهيل دخول 

  

آل واحد . من الممكن أن تنتج شكال على الورق وإرساله إلى جميع األشخاص الذين يحتاجون لتعبئته :نسخة مطبوعة •
بتعبئة قام عليك التأآد من أن الجميع .  للشخص المختص في الحكومةوإرسالهمن العناصر الفاعلة يمكن تعبئته 

  ؛وبة بشكل صحيح وفي الوقت المناسبالمعلومات المطل

  

هذا اإلجراء هو .  المعلومات يمكن تخزينها على قرص مدمج أو على أقراص الكمبيوتر:قرص أو قرص مدمج •
يمكن بعد ملء آل واحد من العناصر الفاعلة . يةمستخدم بالفعل في بعض الواليات األمريكية وبعض المقاطعات الكند

  . ساله إلى الشخص المختص في الحكومةالنموذج وإر
  بتعبئة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب؛قام عليك التأآد من أن الجميع 

  

آل واحد من الجهات . الذي بنى والمتاح على شبكة اإلنترنتو إنه من الممكن استخدام شكل الكتروني :اإلنترنت •
جميع ملء المعلومات التأآد من أن أن تينبغي . المختص في الحكومةى الشخص  وإرساله إليمكن ملئهالفاعلة 

  .المطلوبة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب

  

   الوثائق 5.7

  

، وإنتاج سجالت سنوية، هذا يشمل استخدام سجالت فصلية. هناك مجموعة آبيرة من الوثائق المرتبطة بإدارة النفايات الخطرة
. ، جنبا إلى جنب مع غيرها من الوثائق المختلفةت الخطرةتصدير إشعارات للنفايا/تيرادواستخدام وسائل النقل، إنتاج اس

 يجعل من استخدام آل أو جزء من المعلومات سبق أن آتبت على أسفل الوثائق طلوبة إلعداد قوائم الجرد الوطنيالمعلومات الم
الفاعلة من خالل هذه الوثائق المختلفة في طريقة سهلة سيكون من األفضل أن تكون قادرة على توجيه الجهات . المذآورة أعاله

  . ومالئمة
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   العناصر الرئيسية لتنظيم 6.7

  

اإلطار أى على أي نوع من النفايات هي المعلومات المطلوب؟ ضمن : م على األقل المجاالت التاليةيلتشريعات تنظلينبغي 
لنفايات التي ليس من الضروري يمكنك تحديد ا : نبدأ هناك احتماال ينبغي أن يكون جمع المعلومات واستخدامها؟ في المةالقانوني
، على المعلومات التي ع قائمة إيجابية للنفايات الخطرة ال يمكن قانونا وض، أو أنه)القائمة السلبية(متوفرة كون المعلومات أن ت

  . يجب توفيرها

  

على سبيل المثال (عرف بوضوح م الذي هو ةة اإليجابيقائمالمعظم البلدان والمنظمات الدولية في الوقت الحاضر يفضلون 
، يمكن أن تستخدم أيضا لمزيد من  تعتبر خطرة بموجب اتفاقية بازلتكميلية للنفايات الالقائمة ال). 29 بازل المرفق الثامن التفاقية

 ادماجة قد ترغب في ي الحكوم، السلطاتالجدوى التقنيةألسباب ). 30 بازل تفاقيةعلى سبيل المثال المرفق التاسع ال(الوضوح 
  . القائمة باء في نفس الجردب تلك في القائمة ألف معالنفايات 

وضح ما هي المعلومات المطلوب، مع األخذ في االعتبار أن ت؟ ينبغي أن عن النفايات ةما هي المعلومات المطلوب •
تصنيف النفايات : لالزمةالمعلومات اوفيما يلي جزء من . لديها بشأن أسرار مشاريع الصناعات التحويليةما تحفظ 

  .نوع التخلص منها إلية، ، والمرسل، آمية النفايات)قا لقائمة أرسلت في وقت سابقوف(
ولكن ينبغي .  هذه المعلوماتواوفرالنفايات يجب أن ي و هذه المعلومات؟ في المقام األول مولديقدممن الذي ينبغي أن  •

  .ن ومصرفي النفايات الخطرةناقلوعن ال متوفرةأيضا أن تكون المعلومات 
. ولة تنتج شكال على المعلومات المطلوبة التي تكون مكتوبةئ شكل ينبغي أن تقدم هذه المعلومات؟ السلطة المسأىوفي  •

عينة من هذه يمكن أن ينظر في األمر السويسري بشأن تحرآات .  يكون من هذه اللوائحوالشكل الذي ينبغي أن
اإلبقاء : عتوزسلسلة من النسخ التي يمكن أن على شكل الحتوي  ينبغي أن يجهة نظر عمليةمن و. النفايات الخاصة

من آخر إحالتها إلى و، من جانب آخر مقاول التخلص نسخة واحدة من قبل مولد النفايات، وآخر من جانب الناقلعلى 
  ). ثائق المرافقةالونظام (السلطات 

أن وينبغي .  تشكيلهايتمتخلصون ينبغي أن الممنها؟ نظام العتماد الناقلين ولنقل والتخلص ل ن إعطاء النفاياتلمن يمك •
  .  الذين لديهم قدرة مثبتة والمعدات الالزمة لتنفيذ مهامهمالمصرفين أو للناقلونعطى االعتماد فقط ي

 بدوره ال مرة يسلمه ينبغي أن تقدم هذه المعلومات؟ مولد النفايات يوفر معلومات عن النفايات المتولدة في آمتى ولمن •
الناقل والمتخلص ).  آل ربع سنةمثال(، في شكل قائمة إلى السلطة المختصة ، وآذلك، في فترات منتظمةإلى الناقل

ولد المتخلص الذي ي. لطة المختصة، إلى السأو التخلص منها على فترات منتظمةقدم معلومات عن نقل النفايات ي
 تمشيا مع هذا، ويجب أن نضع مولدونات الخطرة هي النفايات التي تعتبر أيضا النفايات الناتجة عن تجهيزها النفاي

  .الممارسات واللوائح السارية
ما هي األغراض التي يمكن أن تستخدم هذه المعلومات؟ ينبغي أن تكون المعلومات التي جمعت للنظر تحت إشراف  •

لنفايات، ومراقبة حديث قوائم الجرد الوطني لمثل ت(وأسباب جمع المعلومات معروفة مسبقا . السلطات الحكومية
  ). ، والتخطيط للبنية التحتيةالنفايات والمولدون، والناقلين والمتخلصون منها

تي يتم جمعها المعروفة سلفا، ولكل نوع من أنواع من لديه الحق في استخدام المعلومات؟ المستفيدين من المعلومات ال •
ن االستنتاج المباشر الذي سيتخذ بشأن  والبيانات التي من شأنها أن تمكاتالمكاتب الوطنية والمؤسس: البيانات

 ، وينبغي أن تكون علنية من ناحية أخرى، بيانات مجهولة المصدر، واإلحصاءات. بغي أن يعامل سراالمؤسسات ين

                                                            
 تقابل المرفق الثامن التفاقية بازل 29
 مرفق التاسع التفاقية بازلتتوافق مع ال 30
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 بوضوح مسبقا من ستخدم المعلومات؟ يتم استخدام المعلومات وتحديثها بانتظام من قبل المشغلينن يجب أالذى يمن  •
  .أجل ضمان قدر اإلمكان من واجب إبالغ السلطات العامة والجمهور

على  وجه الخصوص علىكون للعقوبات؟ وينبغي أن تكون العقوبات المفروضة تما هي األحكام التي يجب أن  •
  . ال تحترم التزاماتهاالتى الجهات الفاعلة 

  

ذلك يعتمد على اإلطار القانوني القائم في ما يتعلق بحماية .  بطرق مختلفةجميع هذه األحكام مكتوبة في التشريعات الوطنية
ومع ذلك ، فإنه يبدو من المناسب من أجل تلبية هذه المطالب ان مجموعة محددة من األنظمة . البيئة وإدارتها للنفايات الخطرة

  .شاء وصيانة جرد للنفايات الخطرة المتعلقة إنالمتعلقة بالنفايات الخطرة ، ينبغي أن يكون في مكان ، بما في ذلك األحكام

  

   التفتيش والتحقق من صحة 7.7

  

، فمن الضروري  إلنشاء نظام لجمع المعلومات من أجل إنشاء استكمال قوائم الجرد الوطنية سنوية للنفايات الخطرةموازيًا
كن السلطات من التحقق من صحة البيانات التي تمس والمراقبةهذه الضوابط .  من قبل السلطات الحكوميةالمفاجئلتفتيش أيضا ا

  . وآالء البيع المعتمدينو والناقلون، ونالمولد: قدمتها الجهات الفاعلة في مجال إدارة النفايات الخطرة

  : ينبغي تطبيقها  وينبغي أن تغطي القضايا التالية6.7مرحلة الالعالقات القانونية التي أعدت في 

، والناقلين ومتعهدي التخلص من النفايات في إعالن أنواع وآميات وطرق التخلص من نااللتزام من جانب والمولدي •
  ،سلفًاالنفايات الخطرة وفقا للقائمة من النفايات التي تم تعيينها 

  ؛ذلك مكاتب اإلبالغ اذا لزم األمرإنشاء نظام وطني للوثائق المصاحبة إلدخال البيانات، بما في  •
  ءات؛تحديد هيئات الرصد واإلجرا •
  ؛، وااللتزام بالسريةاستخدام البيانات وإدارة البيانات •
  .توزيع المهام والصالحيات إلى الجهات المعنية •

  

   الحفاظ على المخزون والضبط الدقيق للبيانات 8.7

  

يانة الص. التى وضعت فيهجهود ال معتناسب بشكل مباشر صحة البيانات الواردة في ذلك ت.  يستغرق وقتاالوطنيجرد البناء 
المستمرة والضبط الدقيق للبيانات سيتيح فرصة إلجراء تحليل مقارن مرجح لمختلف قطاعات النشاط االقتصادي وإلى إجراء 

من توليد تحديد جديد للمعامالت الخطرة . استخدام قاعدة بيانات الكمبيوتر ينصح بشدة. تحليل تاريخي لقطاع النفايات الخطرة
دة النشاط االقتصادي وإضافة جديدة للنفايات أو معايير على درجة الخطر قد فرضت تعديل آبير ، وتطبيق قطاعات جديالنفايات

  .الوطنيدخاالت الجرد مفي 

  

 في المحدداتة التي تسمح لك أن تأخذ في االعتبار التغيرات في عدد معين من ي للنفايات الخطرة هي أداة دينامكالوطنيجرد ال
 و إضافة وأقل تلويثا للبيئة عمليًا، وتغيير أل مثل تعديل مدخالت المواد الخام، عواميل المثال، على سبوهكذا. الزمان والمكان
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تكنولوجيات أآثر مالئمة، وإنتاج السلع الجديدة ، واالنخفاض في المحلية والدولية الطلب على منتجات وواستخدام تقنيات 
ئج ن اللوائح المتعلقة بالنفايات الخطرة يمكن تؤثر على جميع النتامعينة، وتعديل تعريف النفايات الخطرة وتنفيذ أآثر صرامة م

   ًاسنوي توليد وإدارة النفايات الخطرةبما يتعلق في إعداد قوائم الجرد الوطني، في

  

 1989لسنوات فى النفايات الخطرة المولدة  لوطنيالجرد  لل31ة األمريكية التحليل الكمي، في الواليات المتحدعلى سبيل المثال
عن طريق وجود اضافة تعريف محدد للنفايات الخطرة  (1991سنة  النفايات الخطرة جديدة نظرت فى ، وتبين أن1991و

، أي بانخفاض قدره 1991من ناحية أخرى، ال يزال لعام .  النفايات الخطرة ٪ من آمية المنتجات50تمثل ما يقرب من ) جديد
 وضع برامج هذا االنخفاض يرجع أساسا إلى. 1991 وأيضا في عام 1989م  ٪ من آمية النفايات الخطرة للتنظيم في عا25

  . للحد من خطورة النفايات عن طريق المولدون

  

   استخدام التقنية للبيانات 9.7

  

 الميزانيات لتلكب يترتالوحسوبية ينبغي أن يكون التخطيط  ، باستخدام قاعدة بيانات التقنية للبيانات في قائمة الجردالصيانة 
  . المخصصة لذلك

  

   سياسات الحكومة فيما يتعلق باالتصاالت والمعلومات بشأن النفايات الخطرة 10.7

  

 الوطنيجرد المحتوى والحفاظ على المعلومات الواردة في قاعدة البيانات التي تدعم الولة عن  ستكون مسئسلطات الحكومة
التالية إلدارة المعلومات الواردة في قاعدة بيانات يتم تناولها نفس هذه السلطات ينبغي أن تكفل الجوانب . للنفايات الخطرة

  : مناقشتها وإيجاد الردود المناسبةو

 -والمنظمات غير الحكومية وغيرها  األفراد والجمعيات الصناعية - الواسعالوصول إلى الجمهور في اإلحساس  •
  طرة؛  للنفايات الخالوطنيجرد المعلومات موحد لحكومة منبثقة عن مديرين 

بل ).  للنفايات الخطرةالوطنيجرد البيانات والمعلومات المجمعة من ال(وطنية الحالة المعلومات عن المنشورات وال •
  ؛ مهور بشأن الوضع البيئي في البلدولية السلطات الحكومية إلى إعالم الجفي الواقع واجب ومسئهو 

لفاعلة في مجال إدارة النفايات الخطرة، ونشر هذه البيانات  لسرية البيانات المنقولة من قبل مختلف الجهات اًااعتبار •
  . مع موافقة مسبقة من مختلف العناصر الفاعلة

  

  

  

                                                            
الواليات المتحدة األمريكية ، .  التحديث1995:  المؤشرات البيئية التقرير المرحلي RCRA، ) المكتب المعني بمرآز المرأة(مكتب للنفايات الصلبة  31

 .4-2 صفحات 1996يونيو / حزيران 
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  تدقيق للنفايات الخطرة التفتيش والعمليات . 8

  

النقاط يلخص الفرق الرئيسي في ما يتعلق ببعض الجدول التالي . هناك اختالفات بين عمليات التفتيش والتدقيق للنفايات الخطرة
  . المحددة سلفا للمقارنة

  

  المراجعة للنفايات الخطرة/ جدول المقارن حول عمليات التفتيش 

  مفتشون الحكومة  سجل السنوي  نقاط المقارنة
مراجعة حسابات النفايات 

  الخطرة

  مشاريع خاصة  الحكومة  الحكومة  البادئ

  التردد
مرة في السنة أو لكى يؤسس 

  باللوائح
  دورية أو عشوائية

وضع من قبل المشاريع 

  الخاصة

  إنشاء جرد المواد  الدافع
التحقق من المطابقة مع 

  اللوائح

السياسة الداخلية ، الشهادات 

البيئية أو غيرها من األسباب 

  المالية

  من ينفذه
اللجنة الوطنية في وزارة 

  البيئة

المفتشون المحليين، أو 

الوطنيين منها في بعض 

  الحاالت

ستشاريين المؤسسة ذاتها أو ا

  متخصصين

  المحتوى التقني
آمية النفايات الخطرة المنتجة 

  والمدارة

تقرير بشأن امتثال اللوائح، 

على سبيل المثال، طرق 

التخزين، في الموقع اإلدارة، 

والسجالت السنوية، والنقل، 

  اآلخرين

  

  الربح في تقليل النفايات      المحتوى المالي

  ابل للتطبيقغير ق  غير قابل للتطبيق  الشهادات

 أو غيرها من 14001ايزو

المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة

  مشاريع خاصة  الحكومة  الحكومة  مالك المعلومات

  آخرون
العمليات الساآنة المحددة 

  التردد مسبقا

العمليات المتغيرة، وفق 

  الطلب

العلميات الديناميكية، 

  والعمليات المتكررة
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  حكومة والمراقبة ال تفتيش 1.8

  

 خارج السيطرة بعد عمليات التفتيش هذه تكون.  السلطات المختصة مفاجئةالتى تقوم بهتفتيش الن من الضروري أن يكون سيكو
أو على خالف ذلك حسب القطاعات أو النفايات التي ) من نوع عشوائي(، وذلك باستخدام المنهج اإلحصائي تعيين األسلوب

زء من والمراقبة هذه سوف تمكن السلطات من التحقق من االمتثال لألنظمة في جعمليات التفتيش أن . تعتبر ذات أولوية عالية
المتعلقة ألحكام التنظيمية لمتثال الفاعل من اتحقق ي المحلي أو الوطني سوف التفتيشول ئ، أن المسهذا يعني. الفاعل المفتش

  .، إذا لزم األمرالخطرة بالنفايات

  

إذا آان في الحقيقة  مسألة عنيكون التحقق . النفايات التي يتم فحصها من المشاريع خطرة أم الآانت كون مسألة التحقق إذا قد ت
إلدارة هو الوضع الطبيعي  مخزنة بشكل صحيح أو إذا آان أسلوب في اآانت على الوجه الصحيح، إذا ، وإذا آان محددخطرة
لسجالت ل الفاعلق مما إذا آانت المعلومات التي قدمها ويمكن جزء من هذا الفحص استخدامه للتحق. لتنظيمية األحكاموفقا 

  . السنوية تتوافق مع الوضع الفعلي

  

   مراجعة الحسابات للنفايات الخطرة 2.8

  

 المراجعة البيئية؟ ما هو إجراء مراجعة للنفايات الخطرة؟ األجوبة على هذه األسئلة الرئيسية ى مراجعة الحسابات؟ ما هىما ه
  :ي الفقرات اآلتيةليها فالتي يتم العثور ع

  

 وتوثيق عملية التحقق والمراجعة إلثبات ويمكن الحصول علي تقييمها بصورة موضوعية وذلك  المنهج:مراجعة الحسابات
، ، يتم وفقا لمعايير محددة سلفا لمراجعة الحساباتلتحديد ما إذا آانت األنشطة واألحداث والظروف أو المعلومات المقدمة 

  .  مع النتائج التي توصلت إليها أن تكون هذه العملية إلى الشخص الذي يطلب ذلكوجنبا إلى جنب

  

، م الحصول عليها وتقييمها بموضوعية إن منهجية وتوثيق عملية التحقق من البراهين على أن تكون المراجعة ت:التدقيق البيئي 
لمعلومات التي تتماشى مع معايير اتعلقة بالبيئة أو ظروف نظم اإلدارة الم، ووذلك لتحديد ما إذا آانت األنشطة والفعاليات

إن عملية : على سبيل المثال.  الذي طلب منهمالمراجعة جنبا إلى جنب مع االتصال لنتائج هذه العملية أن تكون إلى الشخص
   32 14000معايير سلسلة ايزو بتعلق تمراجعة الحسابات 

  

                                                            
  التعامل ) االيزو(صفات والمقاييس سلسلة من المعايير ، التي تنتجها الوطني للموا : 14،000األيزو  32

  يتناول ، في جملة أمور ، واإلدارة البيئية14001معيار . مع اإلدارة البيئية



30 
 

نهجية التي تمكن من تحديد حجم مستوى النفايات الخطرة الناتجة عن  عملية الم:مراجعة الحسابات من النفايات الخطرة
على سبيل . لة إلدارة أفضل، جنبا إلى جنب مع اإلدارة الحالية والمحتم)صناعية، أو المؤسسية األخرى(النشاطات في أي منشأة 

  .ة، عفا عليها الزمن المواد الكيميائية الخطرنفايات الزيوت: المثال

  

، بناء وفقا لمعايير محددة سلفا لمراجعة الحسابات، ن في المقام األول لتقديم معلوماتللنفايات الخطرة سيكوإجراء مراجعة 
نشات م، اإلدارة الحالية لكل من النفايات الخطرة المتولدة وتخزينها ونقلها في يد المصادر والكميات ودرجة الخطرعلى تحد

، في الواقع. يئية والجدوى الماليةالتقنية والب، وهذا هو انية تقليل النفايات المنتجةوينبغي إيالء اهتمام خاص إلى إمك. ذات الصلة
 للمنشأت إليها مراجعة الحسابات في جزء يتكون من موجز لجميع أنشطة إدارة النفايات الخطرة تفإن النتائج التي توصل

  .وتعطى فترة زمنية معينة

  

، والقلق واحد فقط من )نفايات الخطرة تتولد ويتم التخلص منها( بداية ونهاية آل نشاط في مجال إدارة النفايات الخطرة لها
رمز التنظيم، ولنشاط في إدارة النفايات الخطرة ويمكن تلخيص ذلك باإلشارة إلى المصدر، ل.لنفايات الخطرة في وقت واحدا

لتي تسهل تقديم المعلومات وحفظ السجالت الخالصة من آل هذه أنشطة للنفايات الخطرة ا. وخصائص وإدارة النفايات الخطرة
  .فصيلية وسنوية السجالت؛ الموجزة التي يمكن أن تشكل أيضا مهمة آجزء من عملية المراجعة للنفايات الخطرةتوإنتاج تقارير 

  

ات ، وتشير البيان على المؤسسة المعنيةبعض المعلومات عن مراجعة الحسابات يمكن أن تخدم غرض التحقق، مع الموافقة
 والمشاريع البادئ والمالك للمعلومات من مراجعة الحسابات. حصلت عليها أو النمذجة وفقا لتقديرات أوليةالتى  للمنشاتاألولية 
مراجعة للنفايات الخطرة، . وطني للنفايات الخطرةالجرد الحسابات لمراجعة ، يمكن للبيانات تعزيز الى هذا الحد. الخاصة

غيير ملحوظ في ، والتي ينبغي أن تضطلع به سنويا أو إدراج أي تالتكرار، هو عملية مستمرة نفاياتمسئولية مولد الوالذي هو 
، إجراءات إنتاج جديدة، ومرافق جديدة لمعالجة التلوث، والتصنيفات منتجات )المادة الخام(مدخالت جديدة : اإلنتاج في الموقع

  .، لوائح جديدةجديدة

  

لمزيد من اإلنتاج التي يتم . عني ان هذه العملية هي مرتبطة بشكل تبادلي إلنتاج المؤسسة، فإننا نعن طريق عملية مستمرة
او لهذه الوثيقة يرد وصفا في المرفق و. لزيادة في أحجام ودرجة الخطر من النفايات المنتجةل وهناك المزيد من الفرص هاتعديل

  .لوضع منهجية إلجراء عمليات مراجعة للنفايات الخطرةموجزا 

  

  ، القوائم، الخ التقارير السنوية، السجالت التدقيق مقابل 3.8

  

لنفايات الخطرة، إذا آانت تنتج بشكل منتظم وعلى أساس سنوي، عموما توفير جميع المعلومات الالزمة إلنتاج امراجعة 
  .محدثةال الوطنيجرد ال إلى سلطات الحكومة جميع المعلومات المطلوبة الالزمة لحفظ قائمة إرسالو

على سبيل المثال . لنفايات الخطرةاضافية عن اإلمعلومات السنوية للنفايات الخطرة ويرد جميع اللمراجعة امعلومات في اطار 
مراجعة للنفايات اليمكن العثور على معلومات من داخل ونقل النفايات الخطرة قوائم ظهر في تينبغي أن آافة المعلومات 
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لتقرير اإلدارة و السجل السنوى الذى سوف يرسل  مراجعة الحسابات يمكن أن تستخدم بعض المعلومات الواردة من. الخطرة
  .للمسئولين
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  تعريف النفايات الخطرة بموجب اتفاقية بازل: المرفق ألف

  ، والتعريف الوطني للنفايات الخطرة) والثالث والثامن والتاسعالمرفق األول(

  

  ي إطار اتفاقية بازل؟ف) النفايات الخطرة(ما هي النفايات الخطرة  -1

  

.  للنفايات الخطرة بشكل صحيح هو معرفة ما نتحدث عنهالوطنيجرد الوضح من أجل وضع قائمة أول شيء يجب أن يكون ي
لنفايات الخطرة التي ا، مع مساعدة األمثلة، تعريف يوضحما هي النفايات الخطرة؟ والهدف من هذا المرفق ولذلك سيكون 

القائمة يحدث ذلك بحكم وجود تعريف مع ذلك، فإنه قد .  من هذه االتفاقية1 من المادة )أ(ي الفقرة الفرعية ، فتها اتفاقية بازلقدم
جرد التكون واحدة تستخدم لبناء قد  للنفايات الخطرة اتتعريفال، بعض )التشريع الداخلي للبلد أو إقليم (الوطنية أو اإلقليمية

  .وطنيال

  

 تفاقية بازل تعريف النفايات الخطرة بموجب ا -2

  

  : ، والنفايات الخطرة يتم تعريفها على النحو التالي من اتفاقية بازل1وفقا للمادة 

  : ألغراض هذه االتفاقية" النفايات الخطرة " النفايات التالية التي تخضع للحرآة عبر الحدود، تكون"

لخصائص الواردة في  أنهم ال يملكون أي من ا، إال الفئات الواردة في الملحق األولالنفايات التي تنتمي إلى أي فئة من  ) أ(
 ، والملحق الثالث

أن تكون، والنفايات الخطرة عن طريق التشريع الداخلي وولكنها تعرف أو تعتبر، ) أ(هي النفايات التي ال تشملها الفقرة  ) ب(
 ".لطرف التصدير واالستيراد أو العبور

 
 المالحق وقوائم النفايات التفاقية بازل  -3

  

لنفايات التي فئات ا(المرفق األول : هذه هي . لنفايات الخطرةا بازل هناك خمسة مالحق التي تتعامل مع تعريف في اتفاقية
، المرفق )قائمة الخصائص الخطرة(ق الثالث ، المرف)فئات النفايات تتطلب دراسة خاصة(، المرفق الثاني )يتعين التحكم فيها

  ).القائمة باء (سعوأخيرا الملحق التا) القائمة ألف(الثامن 

  

 قائمة المرفق األول، وفقا للمعايير الواردة في الملحق الثالث  -4
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النفايات التي تنتمي إلى أي فئة من : ، يجري تعريف النفايات الخطرة على النحو التالي من هذا1من المادة ) أ(ا للفقرة وفق
بادئ ذي بدء، بالتالي، فمن . ص الواردة في الملحق الثالثالفئات الواردة في الملحق األول، إال أنهم ال يملكون أي من الخصائ

في المجموعة األولى، . الضروري للنفايات التي ستدرج في قائمة المرفق األول هذه القائمة تنقسم إلى مجموعتين فرعيتين
 في حين أن ات تيارات،، ال بد من اعتبار النفايومع ذلك. المحتويات ، تعتبر نفايات وجود أو تمثيل  Y18ىلإ Y1والنفايات 

 تعتبر خطرة والنفايات ينبغي أال تكون مدرجة في الملحق األول، ولكن Y45ى لإ Y19، والنفايات الفريق الفرعي الثاني
.  الواردة في الملحق الثالثالخواصينبغي أيضا أن تمتلك واحدة من 
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  . ناعةمثال على أنواع النفايات لبعض الصناعات في قطاع الص: 1 - أالجدول 

   واحدة من خصائص الملحق الثالث اخطرة إذا آان لديهويمكن اعتبار هذه النفايات 

  الصناعات المتولدة فعليًا  تعريف النفايات بموجب المرفق األول  Iرمز النفايات في إطار المرفق 

Y6  
النفايات الناجمة عن إنتاج وترآيب 

  واستخدام المذيبات العضوية
  ناعةأغلبية صناعات قطاع الص

Y8  
نفايات الزيوت المعدنية غير الصالحة 

  لالستعمال المستهدف منها أصال
 أغلبية صناعات قطاع الصناعة

Y10  

المواد والنفايات المحتوية على أو 

الملوثة بمرآبات ثنائي الفينيل متعدد 

أو ثالثي الفينيل متعدد الكلور /الكلور و

  أو ثنائي الفينيل متعدد البروم/و

 ات قطاع الصناعةأغلبية صناع

Y17  
نفايات الناتجة عن المعالجة السطحية 

  للمعادن واللدائن
  المعالجة السطحية للمعادن

  

استخدام المذيبات العضوية التي ال تمتلك أي من خصائص المرفق الثالث وبالتحديد من أن  (Y6:  النفايات :على سبيل المثال 

H3السامة  السوائل القابلة لالشتعال ، أو من المواد H11 أو سامة للبيئة جوهر ، H12 أو أية خاصية أخرى من الملحق ، 

  .ال تعتبر نفايات خطرة) الثالث

  

من خصائص المخاطر التي يستخدمها بازل االتفاقية ، والتي هي إلى حد آبير على أساس ) فئات(رد الفئات  ي2 -في الجدول أ 
نظام الترميز لفئات من نقل البضائع الخطرة الواردة في األمم المتحدة نظام تصنيف الخصائص الخطرة المستخدمة عن طريق 

  . هي تلك الكتاب البرتقالي) المعايير الفنية(التصنيف معلمات . توصيات بشأن نقل البضائع الخطرة: الكتاب البرتقال

  

  التعاريف والمعايير المستخدمة : الخطر : 2 - الجدول أ

الفئات تحت 
المرفق 
  الثالث

ف تعري
  اتفاقية بازل

تصنيف 
األمم 
  المتحدة

  الكتاب البرتقالي/ معايير التصنيف 

H1  أو خليط من (مادة متفجرة أو هي النفايات الصلبة أو السائلة المادة أو النفايات   1  المتفجرات
التي هي في حد ذاتها قادرة من خالل التفاعل الكيميائي إنتاج ) المواد أو نفايات

حرارة والضغط وعند هذه السرعة ، من أجل إلحاق األضرار الغاز في مثل هذه ال
  التي لحقت 

  محيط
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مرطب مع ما ال يقل .) T.N.T(النفايات ثالث نتريت التولوين  : على سبيل المثال
  )Y15( ٪ من المياه 30عن 

H3   السوائل
القابلة 
  لالشتعال

الشتعال في درجات السوائل ، أو خليط من السوائل ، والتي تعطي قبالة بخار قابل ل  3
مؤوية ، للتجارب الكأس المغلق ، أو ال يزيد .  درجة60.5حرارة ال تزيد على 

  .اختبار الكأس المفتوح. مؤوية.  درجة65.6على 
نفايات المبيدات الحشرية الكلوريدية العضوية ، السائلة  : على سبيل المثال

  ).Y42(مة ، المذيبات المستخد) Y45(، 33والقابلة لالشتعال والسامة 
H4.1   المواد

الصلبة 
القابلة 
  لالشتعال

مواد صلبة ، أو النفايات الصلبة ، وغيرها من تلك التي تصنف في عداد   4.1
  المتفجرات ، في ظل الظروف التي تواجهها في 

النقل احتراق بسهولة ، أو يمكن أن تسبب أو المساهمة في اطالق النار من خالل 
  االحتكاك

H4.2   المواد أو
النفايات 
عرضة 
لعفوية 
  االحتراق

المواد أو النفايات التي تكون خاضعة للعفوية التدفئة في ظل ظروف طبيعية واجه   4.2
في النقل ، أو لتسخين على اتصال مع الهواء ، و ويجري بعد ذلك عرضة لتشتعل 

  )Y23. (فيها النيران
أو مبللة ، مع الزنك النفايات من المواد الحفازة معدنية جافة  : على سبيل المثال

)Y23(  
H4.3  ، المواد التي

في مالمسة 
الماء تطلق 
غازات قابلة 
  لالشتعال

  النفايات في اتصال مع ينبعث من المياه القابلة لالشتعال الغازات  4.3

H5.1  المواد
  المؤآسدة

النفايات التي ، وإن آانت في حد ذاتها ليست بالضرورة قابلة لالشتعال ، ربما ،   5.1
  عموما من الغلة األوآسجين و

  سبب ، أو المساهمة في ، واحتراق مواد أخرى
H5.2  البروآسيدات

  العضوية
 هيكل هي المواد غير المستقرة 0 - 0 -النفايات التي تحتوي على ثنائي التكافؤ   5.2

   التحلل المتسارع-حراريا التي قد يتعرض تقرير الطاردة 
H6.1  المواد السامة

  )الحادة(
النفايات عرضة إما للتسبب بالموت أو بإصابة خطيرة ، أو أن يضر بصحة   6.1

  .االنسان عن طريق البلع أو االستنشاق أو عن طريق مالمسة الجلد
الرواسب المتبقية من معالجة ). Y24(ثالث أآسيد الزرنيخ  : على سبيل المثال

  )Y17(المخلفات الصناعية السائلة من عمليات جلفنة البالستيك 
H6.2  المواد

  المعدية
المواد أو النفايات التي تحتوي على الصغرى قابلة للحياة الكائنات الحية أو من   6.2

  .المواد السامة التي يعرف أو يشتبه في أن تسبب المرض في الحيوانات أو البشر
  )Y1(الباثولوجية والمعدية المستشفى النفايات  : على سبيل المثال

H8 التي سيتم العمل بها الكيميائية ، ويسبب خسائر عندما تلف في اتصال مع النفايات  8  اآلآالة 
  األنسجة الحية

  )Y34(مستعملة التخليل الحلول من الصلب جعل عمليات  : على سبيل المثال
H10  تحرير

الغازات 
السامة في 
اتصال مع 
الهواء أو 
  الماء

، هي عرضة لتنبعث منه النفايات التي ، من خالل التفاعل مع الهواء أو الماء   9
  غازات سامة بكميات خطرة

H11  السمية
المتأخرة أو (

المواد أو النفايات التي يتم استنشاقها أو بلعها أو إذا آانت تخترق الجلد ، قد تنطوي   9
  اآلثار المتأخرة أو المزمنة ، بما في ذلك السرطنة

                                                            
 ما لم ينص على خالف ذلك 33
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  )المزمنة
H12  المواد سمية

  بيئية
تي إذا أفرج عنه في الحاضر أو اآلثار المباشرة أو تأخر الحالي المواد أو النفايات ال  9

  .أو التأثيرات السامة على النظم الحيوية/ السلبية ل البيئة عن طريق التراآم و 
  UN2315 (Y10(ثنائي الفينيل متعدد الكلور : على سبيل المثال 

H13  المواد
القادرة على 
استسالم آخر 
المواد التي 

تمتلك أي من 
خصائص ال

المدرجة 
  أعلى

النفايات القادرة ، بوسيلة ما ، بعد التخلص منها ، من إنتاج مادة أخرى ، والذي   9
يتشات : على سبيل المثال . يمتلك أي من الخصائص المدرجة في الملحق الثالث

المتأتية من تغليف موقع للنفايات الصلبة أو من الحد األقصى الحتواء الموقع غير 
  )Y18(يات الخطرة العضوية النفا

 
 المرفقات الثامن والتاسع من اتفاقية بازل  -5

 

الملحقين (اتفاقية بازل قد اعتمدت على استخدام المعرفة مسبقا قوائم النفايات وذلك لتسهيل تحديد الخصائص الخطرة للنفايات 
  .  إلى جنب مع الملحق الخامس من اتفاقية بازلهاتين القائمتين ينبغي النظر فيها جنبا) : الثامن والتاسع التفاقية بازل االتفاقية

  

  . ، من اتفاقية بازل) أ (1 ، الفقرة 1وصفها بأنها نفايات خطرة بموجب المادة : المرفق الثامن 

  

من اتفاقية بازل ، إال أنها تحتوي على مواد الملحق ) أ (1 ، الفقرة 1النفايات التي ال تغطيها المادة : المرفق التاسع 
  . لى الحد الذي يجعلها تظهر في الملحق الثاني مميزةاألول إ

  

  أمثلة تنطبق على المرفق الثامن  : 3 - الجدول أ

  الصناعات المتولدة فعليًا  تعريف النفايات تحت المرفق الثامن  رمز النفايات تحت المرفق الثامن

A1040  

: النفايات التي تحتوى على عناصر 

آربونيل معدنية ومرآبات الكروم 

  داسي التكافؤس

  المدابغ

A1050  المعالجة السطحية للمعادن  الحمأة الكهربائية  

A1060  المعالجة السطحية للمعادن  النفايات الخمور من تخليل المعادن  

  

لحق من اتفاقية بازل إال أنها تحتوي على مواد الم) أ (1ويتناول المرفق التاسع النفايات التي ال تشملها المادة األولى ، الفقرة 
  . األول إلى الحد الذي يجعلها تظهر في المرفق الثالث مميزة
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 النفايات الخطرة في حالة سائلة /المخلفات السائلة -6
 

، النفايات عموما. اعات أو المنشآت المؤسسيةومن الجوانب الهامة جدا إلى توضيح هو لمعالجة مسألة النفايات السائلة من الصن
  . الصرفرة إلى حد أنها تنظم وموحدة وفقا للوائح ومعايير التعامل مع نوعية المياه السائلة ال تعتبر النفايات خط

  

ما عدا مياه الصرف الصحي من مغلق الشطف الحمامات (في آندا، في مقاطعة آيبيك، والنفايات السائلة  : على سبيل المثال
  . ة النفاياتمستثناة من اللوائح بشأن النفايات الخطر) من عمليات المعالجة السطحية

المادة (، والذي يحدد المياه المستعملة من القطاع الصناعي ، وهناك تنظيم التعامل مع الماءففي السلفادور: على سبيل المثال
حسب هذا . ، من قبيل النفايات السائلة من أية عملية الصناعية التي قد تحتوي ، والعضوية ، أو البقايا المعدنية السامة) 108

  . قد ال تكون مدرجة في تعريف النفايات الخطرة) النفايات(ولذلك ، فإن هذه المواد السائلة وسوف التعريف ، 

ومع ذلك ، هذا االعتبار األخير بشأن النفايات السائلة ال يزيل احتمال أن تكون خطرة النفايات قد تكون موجودة في مرحلة 
 و Y41(، وتستخدم المذيبات ) Y10(ئي الفينيل متعدد الكلور ، ثنا) Y8(يحدث ذلك في حالة الزيوت المستعملة . السائل
Y42 (الخ ، .  

  

  إقليمية محددة االختصاص /تعريف وطنيةال -7

  

لهذه ، يمكن . وهناك بلدان معينة أو القضائية اإلقليمية قد وضعت واعتمدت بصفة خاصة ومحددة تعريف النفايات الخطرة
لخطرة تطبق بالنسبة لهذا التنظيم ، بما في ذلك تعريف المحلية المستخدمة لتحديد للمنهجية لمراجعة الحسابات من النفايات ا

  . الخطرة النفايات

  

تحرآات النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص (آل شيء في ما يتعلق بتطبيق اتفاقية بازل : في آندا  : على سبيل المثال
عريف الفيدرالية للنفايات الخطرة ومتسقة ومنسجمة مع أن من ولذلك ، فإن ت. هي من اختصاص السلطات االتحادية) منها

ومع ذلك ، المقاطعات الكندية هي المسؤولة عن تحديد ما هي خطرة نفايات ، في ما يتعلق باإلدارة الداخلية في . اتفاقية بازل
  . أراضيها للنفايات الخطرة

  

.  وطنية للنفايات الخطرة لتعريف ما هي النفايات الخطرةففي السلفادور ، وليس هناك تنظيم الحالية : على سبيل المثال
التي تشمل ستة بلدان في أمريكا (آما صدقت على اتفاق إقليمي بشأن النفايات الخطرة . السلفادور قد صادقت على اتفاقية بازل

  . هذا االتفاق ، يمكن النظر في السلفادور ، في تعريف للنفايات الخطرة). الوسطى

ويصف الجدول . يطة سريعة وفعالة تمكن من تحديد ما إذا آان النفايات خطرة أم ال يمكن المبينة في أربع مراحل بساإلجراءات
  :التالي هذه المراحل 
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  المسار المنطقي لتقييم درجة الخطر للنفايات تحت اتفاقية بازل  : 4 - الجدول أ

  المالحظات  األدوات  الخطوة

إذا آان . ق مما إذا آان هناك الوطنية أو االقليمية القائمة تعريف إلنشاء المعنيةتحق  اإلقليمية/ تعريف الوطنية   1

هناك ، يأخذ هذا التعريف الوطنية أو اإلقليمية في الحسبان لتحديد ما إذا آانت 

  .النفايات الخطرة

التحقق مما إذا آانت النفايات المدرجة تحت قائمة ألف وإذا آان هو، فالنفايات   قائمة أ  2

  لخطرةا

التحقق مما إذا آانت النفايات التي تم تحديدها مدرج تحت قائمة باء ، وإذا آان آذلك   قائمة ب  3

، فإن النفايات غير الخطرة ، إال أنه يحتوي على المرفق األول المواد إلى حد ما 

مما تسبب في المعرض على المرفق الثالث الخصائص ، في هذه الحالة هو النفايات 

  الخطرة

المرفق األول جنبا إلى جنب   4

  مع معيار المرفق الثالث

وأخيرا ، تحقق إذا النفايات التي تم تحديدها هو مدرج في المرفق أنا مع واحدة من 

  إذا ، للنفايات الخطرة. خصائص الملحق الثالث

  



39 
 

 



40 
 

 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 

  



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 



50 
 

 



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

  



57 
 

 التصنيف: مختارةالرموز االقتصادية ال المرفق جيم
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  جدول المعايير الفنية): د(المرفق 

  

يعكس هذا الجدول ويحدد مختلف الخيارات الواقعية لوضع مؤشرات أو نسب لتوليد النفايات الخطرة بوصفها وظيفة من عوامل 
عناوين أعمدة الجدول التالي . عوامل اإلنتاج هي العناصر الرئيسية أو المكونات الرئيسية المرتبطة بإنتاج السلع المعنية. اإلنتاج

  .تظهر بعض عوامل اإلنتاج المحددة التي يمكن أن يكون لها عالقة مهمة وذات مغزى مع توليد النفايات الخطرة

  

يتم إنتاج األلمنيوم من خالل عملية التحليل الكهربائي، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا : بالنظر في مثال لمصنع األلمونيوم
ساعة يتناسب طرديا مع إنتاج األلمنيوم، وبالتالي في تولد النفايات الخطرة /استهالك الكهرباء في آيلو وات. اءباستهالك الكهرب

  ).النفايات الكاثودية التي تحتوي على الفلورايد، وآثار من السيانيد ومواد خطرة آخرى: على سبيل المثال(المرتبطة به 

  

المواد (، والمدخالت )آال من موظفي اإلدارة واإلنتاج(عدد الموظفين : ما يليعوامل اإلنتاج األخرى التي اختيرت لتحليل 
عدد السيارات المنتجة، عدد الجلود : على سبيل المثال(، والنواتج، وهذا هو المنتج النهائي )الخام المدخلة في عمليات اإلنتاج

عات االقتصادية الفرعية في قطاع الصناعة التحويلية العمود الرأسي يظهر القطا). المصنعة، وآمية سبائك األلمنيوم المدرفلة
  :في آل خلية في الجدول، يرد واحد من القطع التالية للمعلومات. المختارة لتطوير المؤشرات والنسب

  

  هذا يعني أن هناك عالقة قوية بين عوامل اإلنتاج والقطاع االقتصادي المبين : نعم• 

  ي أنه ال يوجد ارتباط قوي بين عوامل اإلنتاج والقطاع االقتصادي المبين غير قابل للتطبيق، وهو ما يعن: غ ط• 

  نسبة المختارة مع عدد األسرة المثبتة / مثال هو قطاع الصحة حيث يرتبط مؤشر: تعليقات أخرى• 

  .وفي بعض الحاالت يشار إلى الهوامش في أسفل الصفحة• 

  

التي هى من حمولة النفايات الخطرة ) المرفق و( وضعت في المرفق نسبة المختار التى/وأخيرا، قد يكون مالحظ أن مؤشر
الموظف هو أبسط وسيلة للتطوير /سنة /استخدام نسبة طن متري). موظف/سنة/مليون طن(المتولدة للشخص الواحد في السنة 

إلى جانب ذلك، ). االقتصاديعدد العاملين في القطاع (جميع البلدان تقريبا متاحة بها هذا النوع من المعلومات . واالستخدام
  ).و(التي يمكن استخدامها، وهي واردة في المرفق ) النسبة حسب نشاط القطاع االقتصادي(بعض البيانات متاحة بالفعل 

  

ومتى وضعت قوائم وطنية، بما في ذلك جمع البيانات الميدانية التي تنتجها مختلف الجهات الفاعلة في مجال النفايات الخطرة، 
الموظفين لكل النشاط فرعي للقطاع االقتصادي، اعتمادا على /سنة/من الممكن تحديث وتحسين نسبة طن متريوسيكون 

آما ينبغي أن يكون من الممكن تطوير النسب األخرى التي هي مفيدة في جوانب . العمليات التكنولوجية التي يتم استخدامها
البيئي للصناعات ونشاط القطاع االقتصادي نفسه التي تنتج تقريبا نفس أخرى والتي سوف تصبح معايير المقارنة لتقييم األداء 
  .المنتجات المصنعة واستخدام نفس تكنولوجيات اإلنتاج
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  عوامل اإلنتاج التي يمكن أن تمثل درجة من الترابط مع توليد النفايات الخطرة: 1 -الجدول د 

  

  اسم قطاع الصناعة

التصنيف 
الصناعي 
الدولي 
  48الموحد

تهالك اس
الطاقة 
/ آيلووات
  ساعة

  عدد 

  الموظفين

استخدام 
المواد الخام 

  )المدخالت(

وحدة من 
المنتجات 
المصنعة 

  )المخرجات(

  آخرون

صناعة المنسوجات   1
  غ ط  نعم  نعم  نعم  غ ط  1710  األولية

  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  1720  المنسوجات  2

  غ ط  نعم  غ ط  نعم  غ ط  1900  الجلد  3

  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  2000  الخشب  4

الورق والمنتجات   5
  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  2100  المتعلقة بها

  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  2200  الطبع  6

  غ ط  نعم  نعم  نعم  غ ط  2300  مصفاة البترول  7

  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  2400  الصناعة الكيميائية  8

  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  2510  منتجات المطاط  9

  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  2520  ستيكيةالمنتجات البال  10

المنتجات غير   11
  غ ط  نعم  نعم  نعم  غ ط  2600  المعدنية

المنتجات المعدنية   12
  غ ط نعم  نعم  نعم  49نعم   2700  األساسية

المنتجات المعدنية   13
  غ ط نعم  غ ط  نعم  50نعم   2800  المصنعة

المنتجات الكهربائية   14
  واإللكترونية

 و 3100
  غ ط  غ ط  غ ط  منع  غ ط  3200

 و 3400  صناعة النقل  15
  غ ط  نعم  غ ط  نعم  غ ط  3500
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عدد   غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  8500  القطاع الصحي  16
  51اآلسرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________  

  .، األمم المتحدة1990المعيار، التنقيح الثالث، :  التصنيف الصناعي الدولي الموحد48

عملية التحليل (مصهر األلومنيوم هي المستهلك الرئيسي للكهرباء ). لكاثوديةالنفايات ا( بشكل رئيسي إلنتاج األلمنيوم 49
  ).الكهربائي

هذه الصناعات تستخدم عموما عملية التحليل ). الكروم والنحاس وغيرها من الطالء( بشكل رئيسي صناعات طالء المعادن 50
  .الكهربائي

  ).يرجى الرجوع إلى النصوص لتأآيد( الصحة للبلدان  النسب المستخدمة من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة51
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  النسبة وفقا للملحقين الثامن والتاسع/مؤشر التولد: النمذجة: المرفق هـ

  

  )القائمة ب(مع الجانب المماثل من الملحق التاسع ) أو القائمة أ(المرفق الثامن . 1

، )في إطار ترميز التصنيف الصناعي الدولي الموحد(تارة قد تم وضع الجدول التالي حتى يمثل آل القطاعات االقتصادية المخ
، وبالنسبة للبعض، في قائمة )أ(وجاء في العناوين عبر السطر األول، إن إمكانيات توليد النفايات الخطرة مدرجة في القائمة 

الفرق هو أنه في ). ب(ائمة و الق) أ(النفايات المماثلة هي النفايات التي وجدت في القائمة ). نفايات مماثلة(إن وجدت ) ب(
  :ويبين الجدول المعلومات التالية) ب(النفايات تعتبر خطرة، في حين أنه ال يعتبر ذلك في القائمة ) أ(القائمة 

  

وهو ما يعني أنه ال يوجد سوى احتمال طفيف لتولد النفايات الخطرة : غير قابل للتطبيق أو غير ذات أهمية: غ ط• 
  .ادي مبينبالنسبة للقطاع االقتص

نسبة غير /هذا يدل على أن هناك احتماالت قوية لتولد مثل هذا النوع من النفايات الخطرة، ولكن دليل الكمية: نعم• 
  .متاح

الموظف، أو في طن /عام/إذا آان هناك عدد، وهذا يمثل دليل نسبة التولد المعبر عنها في طن متري: عدد• 
  . قطاع8500سنة لهذا /السرير/متري
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  دليل التولد من قبل نشاط القطاع االقتصادي التولد المعبر عنها في/الحصة: 1 -ول هـ الجد

  الموظف/عام/طن متري

  )سنة/سرير/الدليل معبر عنة في طن متري (8500باستثناء قطاع الصحة 

رمز 
الملحق 
  الثامن

الرمز 
المماثل 
للمرفق 
  التاسع

171
1  

172
0  

190
0  

200
0  

210
0  

220
0  

231
 و 0

232
0  

240
0  

251
0  

252
0  

260
0  

270
0  

280
0  

310
 و 0

320
0  

340
 و 0

350
0  

850
0  

القائمة  القائمة أ
  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ب

  النفايات المعدنية ونفايات المعادن المحملة  1-أ
  غ ط  غ ط  نعم  نعم  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1010
  غ ط  غ ط  نعم  نعم  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  طغ   غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1020
  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1030
  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط    1040
   طغ  نعم  غ ط  نعم  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1050
  غ ط  نعم  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1060
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1070
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  1080  1080
  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط   طغ  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1090
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1100
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1110
  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1120
  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط   طغ    1130
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    1140
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  1160  1150
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    1160
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  1090  1170
  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  1110  1180

  *د غير العضوية النفايات التي تحتوي أساسا على مكونات عضوية، والتي قد تحتوي على المعادن والموا  2-أ
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    2010
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  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  2020  2020
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  1120  2030
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  2080  2040
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    2050
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  2050  2060

  * قد تحتوي على المعادن والمواد غير العضوية النفايات التي تحتوي أساسا على مكونات عضوية، والتي  3-أ
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    3010

3020    0.02
0.00  غ ط  6

1  
0.00

3  
0.01

8  
0.00

1  
0.04

4  
0.24

2  
0.00

1  
0.00

0.00  غ ط  3
3  

0.41
3  

0.00
1  

0.00
  نعم  6

0.00  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  النفط؟  3030
0.00  غ ط  1

7  
1.10

9  
0.33

0  
0.02

7  
0.10

4  
0.38

1  
0.00

0.00  غ ط  2
  نعم  5

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    3040

3050  4020  0.00
2  

0.04
9  

0.00
0.00  غ ط  1

0.04  غ ط  2
2  

0.04
1  

0.00
3  

0.00
2  

0.36
5  

0.00
1  

0.00
6  

0.00
2  

0.00
  غ ط  8

  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط نعم نعم نعم  طغ   غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    3060

0.27  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    3070
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  8

  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط نعم نعم نعم نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  3130  3080
3090/
3100/
3110  

3100-
3110-
3090  

0.20  غ ط  غ ط
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط   طغ  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  8

  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    3120
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط الفسفور  3130

0.01  نعم  3140
2  

0.00
5  

0.00
8  

0.00
7  

0.29
5  

0.05
2  

0.02
1  

0.30
4  

0.01
8  

0.02
0  

0.02
0  

0.01
0  

0.11
3  

0.02
0  

0.11
  نعم  0

3150    0.00
6  

0.00
3  

0.00
0.00  غ ط  4

0.11  غ ط  2
8  

0.00
8  

0.00
3  

0.00
4  

0.00
2  

0.00
6  

0.01
4  

0.02
2  

0.00
  نعم  8

  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    3160
  غ ط   طغ  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  نعم  نعم  نعم  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    3170
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    3180
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    3190

  النفايات التي قد تحتوي على مكونات إما عضوية أو غير عضوية  4-أ
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0.00  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  4010
  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط   طغ  1

0.47  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    4020
52  

0.00  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    4030
  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  5

  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط    4040
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    4050

0.13  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    4060
3  

0.00
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  6

0.00  غ ط  4010  4070
2  

0.00
7  

0.00
4  

0.00
1  

0.00
0.05  غ ط  6

1  
0.00

7  
0.00

0.13  غ ط  3
0  

0.02
4  

0.00
6  

0.08
  غ ط  3

  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  4080

4090  2120  0.00
0.00  غ ط  غ ط  غ ط  8

6  
0.00

4  
0.03

1  
0.34

3  
0.00

3  
0.01

2  
0.01

7  
0.46

5  
0.11

6  
0.03

8  
0.60

  غ ط  7

  غ ط  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    4100
  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  نعم  غ ط  غ ط  غ ط  غ ط    4110

بيرو   4120
                                  آسيد

                                  التغليف  4130
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    4140
  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  نعم    4150
4160  2060                                  



، )4080أ(و ) 4010ض(و) 3140أ(التيارات ). على أساس القائمة أ( تيار من النفايات المماثلة 19 هناك أآثر من :مالحظة
  ).ب(هى تيارات عامة مماثلة جدا، األمر الذي يعني أنها قد تتوافق مع تيارات عدة من القائمة 

  :التعليقات على الجدول 

ستكون النتائج من . ات النمو في الجدول من أجل التوجيه فقط والنتائج يجب أن تفسر بحذرينبغي استخدام مؤشر .1
الجهات الفاعلة في مجال النفايات الخطرة، وعلى أساس سنوي، سيتم وضع قوائم الجرد الوطنية والتي في النهاية 

 .سوف تمثل حقيقة واقعة في أفضل طريقة ممكنة إلقليم معين
 

 803في الجدول هي نتيجة للعالقة بين مؤشرات توليد النفايات الخطرة التى وضعت لحالة المؤشرات الموضحة  .2
 .53 1989مؤسسة آندية تقع في مقاطعة أونتاريو لعام 

 
 ).القائمة أ(النتائج في الجدول ال تمثل سوى الكميات من النفايات الخطرة  .3

 
جميع مكونات النفايات المتواجد بها مكونات من ، يشمل )ب(، المكتوب في القائمة 4090رمز النفايات الخطرة  .4

 .المعادن الثقيلة في محاليل حمضية أو قلوية
 

لم تحدد المعايير (األصناف الخطرة هي تلك التي حددتها اتفاقية بازل، ولكن أي معيار المخاطر التقنية تم وضعها  .5
 ).مثل مستوى الرقم الهيدروجيني(المؤشرات الكندية، ومع ذلك، تستخدم هذه المعايير التقنية ). الفنية

 
وترتبط . الكلور متعدد الفينيل ثنائيهذا يحدث في . بعض تيارات النفايات ال يمكن أن تحدد آميا لكل قطاع اقتصادي .6

 .من العالقة مباشرة بإنتاج السلع) لألجهزة الكهربائية(آثيرًا هذه النفايات الخطرة باستخدام المواد 
 

العثور على بعض المخلفات الخطرة في جميع القطاعات االقتصادية آما هو موضح في يمكن المالحظة أنه تم  .7
، والمذيبات )4060أ(المياه /، مستحلبات الزيت)3180أ(هذا هو الحال بالنسبة لثنائي الفينيل متعدد الكلور . الجدول

 - 3030أ(لمضادة للطرق ، الحماة الملوثة بالمرآبات ا)3020أ(، والزيوت المستعملة )3160 و 3150، 3140أ(
  ).3150أ(والمذيبات العضوية المهلجنة ) خزان البنزين

  

، والنفايات الزجاجية من أنابيب أشعة الكاثود المستخدمة )، في بناء هياآل2150أ(حاالت مماثلة هي تلك لمادة االسبستوس 
  .4150 و أ4140ز أواألمر نفسه ينطبق على الرمو). 1170 و أ1160أ(والبطاريات ) 2010أ(لإلضاءة 

_______________________  

الدراسات الخاصة بالمخلفات الصلبة فى منطقة .  الحساب وفقا لألرقام التي تستخدمها منظمة الصحة للبلدان ، المرجع52
لف من ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، والنسبة قد تخت. 2، المرفق 12 ، الصفحة 91/33متروبوليتانا بالسلفادور، اإلنفاذ 

 الخدمات البيئية والتكنولوجية ، 1-وأ.WHO / PEP / GETNET/93:المصدر . سنة/سرير/ طن مترى0.60 إلى 0.24
1993.  

  . معامل االرتباط الخاص بمارتن آليرمون، المستشار الدولي في مجال إدارة النفايات الخطرة53
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 ةملخص لوضع منهجية إلجراء مراجعة للنفايات الخطر: المرفق واو 

 موجز لمراحل: مقدمة

 

  : على النحو التالي 1 -و وصف موجز ألهم المراحل اإلحدى عشرة إلجراء مراجعة للنفايات الخطرة هو مبين في الجدول 

  مراحل في عملية مراجعة للنفايات الخطرة : 1 - والجدول 

  وصف المرحلة  رقم المرحلة

  المنهجية واإلعداد األولية  1

  الزيارة الميدانية  2

  تخزين المواد وصيانتها  3

  العمليات وشبه العمليات  4

  نظم معالجة النفايات  5

  تحديد وتوصيف النفايات وجدت  6

  اإلدارة الحالية لجرد النفايات الخطرة  7

  تحديد بدائل تدنية  8

  المنفعة/ تحليل التكلفة   9

  استنتاجات وتحليالت  10

  تقرير مراجعة الحسابات  11

  

 ومراجعة الحساباتمنهجية إعداد  .1
  

  : بعد القيام بزيارة ميدانية ، ينبغي أن تؤخذ المراحل الفرعية التالية بعين االعتبار 

  إعداد خطة منهجية للعمل يتألف من إنشاء قبل أعمال جمع المعلومات ، والتدريب من الجهات الفاعلة ، : خطة العمل  •
ما وينبغي أن تكون األنظمة المطبقة على : على سبيل المثال . معلومات بشأن معايير محددة سلفا لمراجعة الحسابات •

  المراجعة؟ اتفاقية بازل أو محلية محددة التنظيم؟ 
  : الحصول على معلومات مسبقة بشأن إنشاء ، مثل : معلومات سابقة  •
  . خريطة للمنطقة مع معلومات عن المجاري المائية ، والهيدرولوجيا ، والمناطق المأهولة بالسكان •
  ). الترميز الصناعي(نشاط القطاع الصناعي و •
  . خلفية اإلنتاج ، وتحديد آمية االنتاج الموقع ، ومنذ متى آان لديها موقع في العملية •
  .إن عملية اإلنتاج أو العمليات المستخدمة ، سن هذه العملية ، والمواد التكنولوجيا المستخدمة •
  ). سم البيانيإنتاج الر(بيان تفصيلي وجيزة من عملية اإلنتاج  •
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   34جمع المعلومات األولية عن نوع من النفايات التي يحتمل منح في نشاط القطاع الصناعي في السؤال •
  آمية استهالك المياه الخام  •
  . معلومات من السلطات الحكومية المحلية المختصة في هذا الشأن •
  . أي معلومات أخرى •

 الفاعلة التي ستقوم بتنفيذ مراجعة الحسابات ، وإذا غير مرضية ، التحقق من اختصاص الجهات: تدريب العناصر الفاعلة 
  . وخطة التدريب المناسب

، واستخدام دراسة استقصائية ورقة للحصول على معلومات وردت خالل ) راجع القائمة(سواء إلعداد استبيان ليكتمل : الصيغ
 . زيارة ميدانية

 :التعليقات 
 
 
 
 
  
 

 األسئلة والمذآرات والتقارير زيارة ميدانية والمالحظات و .2

  

مجاالت االهتمام . الفجوة بين المناطق أو أقسام مختلفة من المصنع في متناول اليد بعد أن شكل لتدوين المالحظات والتعليقات
 : ويمكن أن تشمل 

 اآلالت ، / قسم لإلنعاش وصيانة وإصالح المعدات المتنقلة والثابتة  •
 تها ، المواد وصيان) الخطرة(التخزين  •
 المحتملة للمناطق معترف بها من االنسكاب على أرض الواقع من المحتمل أن تكون خطرة  •
 على سبيل المثال استخدام النفط ، والكلور ،(المواد  •
 اإلنتاج ومنطقة العمليات ، •
 نظم جمع ومعالجة النفايات الصناعية السائلة ، •
 تستخدم المعدات الكهربائية ، والكلور ، •
  لالسبستوس ،mecurialي ، واستخدام الطالء هياآل المبان •
 استخدام المواد الملوثة األخرى ، •
 . الجوانب األخرى •

أثناء عملية المراجعة ، ينبغي . خالل الزيارة الميدانية، وأنه من األفضل أن يكون مصحوبا الموظف من المصنع ، واطلع سابقا
وستطرح أسئلة عما لمصنع الموظفين ذات الصلة .  سوف تنفذأن يكون بإذن وتحت اإلشراف على هذا الشخص أن المراجعة

إذن اللتقاط صور فوتوغرافية أو فيديو وينبغي أيضا أن تكون األفالم التي تم الحصول عليها من ذلك . من خالل الوساطة
ه الذي متابعاته وأخيرا فإنه مع ذلك الشخص نفس. هذا الشخص يمكن أيضا أن شغل في اإلنتاج خلفية إنشاء المعنية. الشخص

تنسيق ليمكن تدوين المالحظات أثناء زيارة ميدانية . ينبغي أن يكون ، إذا األسئلة التكميلية الحاجة إلى أن يطلب بعد الزيارة
  . 2 واوتتكون على النحو المبين في الجدول رقم 

                                                            
 منظمة الصحة العالمية وثائق ومعلومات من الواليات المتحدة وآالة حماية البيئة ، وغيرها وقالت مصادر 34
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   عينة مالحظات عامة/ المسح الميداني تنسيق  : 2 - الجدول و

ة العمليات االبتدائي/المناطق

  نظرت
  مراجع ملف العدد/تالحظ  مالحظات عامة تعليقات  وصف لألنشطة الموقع

      الشمال الغربي من الموقع  تخزين المادة الخام

غسيل المواد الخام فى رآن   عمليات غسل

  الشمال الغربي من المصنع

استخدام الترسيب حمام 

   عاما آبير15معدات ) 3م5(

  

       د الخامالتدفئة واالختالط الموا

الصب من شبه المنتج النهائي 

  مصدرها المرحلة السابقة

      

        استخدمت االنسكابات النفطية

على االرض قرب ورشة 

  التصليح

      

عالج النفايات الصناعية 

  السائلة

تشير إلى حقل معين ورقة     

  عمل

        اآلخرين

  

  :التعليقات 
  
  
  
  
  
  

 مهجورة والنفايات المنتجات ال: تخزين المواد وصيانتها  .3
 

، يمكن أن تكون " مالحظات"في المقطع . في هذا المقطع فإننا نشعر بالقلق مع المواد الخام والمنتجات العتيقة ونفاياتها
، بشأن سالمة وسهولة الوصول ) تسرب مياه األمطار واألرض ، و(مالحظات على موقع التخزين ، وعلى الحماية تدابير 

  . تدابير ، على تدريب الموظفين ، وعلى خطط الطوارئ واالنسكابات مراعاتهاللتخزين ، على سالمة 

  



 
 

69

  الخسائر الناجمة عن التخزين والصيانة : تفاصيل لتخزين المواد الخام  : 3 -و الجدول ) أ

  المادة خام
تصنيف 

  35الخطر
 الكمية المخزنة

الكمية المخزنة 

من المواد 

الخام المشتراه 

  سنويا

  نوع تخزين
فترة متوسط 

  التخزين

الخسائر 

السنوية 

  المقدرة

   أشهر6  برميل   لترا800   ليترH3  400  مذيب
 لترا خالل 50

  االنسكاب

              المادة أخرى

H3 : السوائل القابلة لالشتعال  

  

  تخزين المواد الخام أو المواد األخرى  : 4 - الجدول و) ب

  فترة التخزين  ننوع تخزي  الكمية المخزنة  36تصنيف الخطر  المادة البالية
الخسائر السنوية 

  المقدرة

   أشهر18  برميل   ليترH3  400  الطالء

متآآلة ، مع 

انسكاب على 

  سطح األرض

            المادة أخرى

H3 : السوائل القابلة لالشتعال  

  

  تخزين نفايات : 5 - الجدول و) ج

  النفايات
التصنيف  

  37المشتبه للخطر

الكمية المخزنة 

  طن متري
  شروط التخزين  ة التخزينفتر  نوع تخزين

معالجة الحمأة في 

صهاريج الصرف 

  بالمصنع 

H8  5بال حماية   أشهر6لمدة   المخزونة  3م  

المحوالت  H11  350 السائل المستنزفة  لترا من لبراميل في حالة   لمدة سنتين

                                                            
 ول المرفق الثالث التفاقية بازل بشأن الخصائص الخطرةانظر الجزء الثاني من الجد 35
 انظر الجزء الثاني من الجدول المرفق الثالث التفاقية بازل بشأن الخصائص الخطرة 36
 انظر الجزء الثاني من الجدول المرفق الثالث التفاقية بازل بشأن الخصائص الخطرة 37
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المتقادمة بثنائي 

الفينيل متعدد 

  الكلور

في اثنين من   السائل

  براميل

  جيدة

H8 : مواد أآالة   

H11 : المواد السامة  

  

  
  :التعليقات 

  الموقع) أ
  حماية ضد الطقس ) ب
  اتخاذ تدابير السالمة وصول ) ج
  السالمة والتدريب وتدابير خطة الطوارئ ) د
  تسرب او تلوث ) ه
  وآخرون ) و

  

 انهيار األنشطة أو فرعية : استعراض عملية الصناعية  .4
  
  مستخدمة والتعرف على عمليات اإلنتاج الالتوقف ) أ

  
  نتاجلإلالرسم البياني 

  
  
  
  

  
  النفايات المتولدة عن طريق فرعي أو جانبي آل فصل / بيانات للمخلفات : أمثلة  : 6 - الجدول و) ب

العمليات /عمليات

  الفرعية

  استهالك الماء  وظيفة العملية

  )الساعة/ لتر (

عالج النفايات 

  السائلة

 38البيانات بالكمية

وتردد البقايا عند 

  قطة الخروجن

المواد الخام الغسيل . 1

  العملية

غسل المادة الخام في 

  حمام الترسيب

  لوط/ 3م5

  يوم/ لوط3

ال شيء ، والسائل 

وغني عن النفايات 

مباشرة في النهر دون 

  العالج

شهر من حمأة  / 3 م1

الترسيب من الشطف 

  الصهاريج

والتدفئة خلط . 2         

                                                            
 طن متري في العام/ طنا متريا : على أساس سنوي  38
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  المواد الخام المادة

صب أنصاف . 3

لمنتج المصدر من ا

  السابق تخزين

        

الزيوت المستعملة   بال      المعدات المحمول

   لتر في الشهر200

  
  :التعليقات 

  
  
  
  

  
  تحديد وتقييم النظم القائمة لمعالجة النفايات  .5

  

ة في الغالف تمثل في تعيين وتحديد موقع ، لكل من انهار فرعية ، و نظم معالجة للنفايات السائلة والموجودهذه المرحلة ت
وينبغي أن يالحظ أن تؤخذ بالضبط في ما . الحمأة ، والغبار ، والمرشحات: الجوي ، وآذلك في تحديد النفايات التي تولدها هذه 

  ). الصلبة/ السائل / الغاز (، والخطر ، وآذلك الحالة المادية ) سنة/ مليون طن : على على أساس سنوي (يتعلق بكمية 

  

  م معالجة النفايات نظ : 7 -الجدول و 

  وحدة معالجة النفايات  أنواع النفايات  العمليات الفرعية

النفايات من وحدة المعالجة 

الكمية ، والحالة المادية ، إذا 

  خطرة

 النفايات السائلة  عملية غسيل المواد الخام   بال  بال

 النفايات السائلة  التدفئة واختالط المواد الخام   بال  بال

الشبة منتهية اختيار المنتجات 

  من المرحلة السابقة

 النفايات السائلة   شهر / 3 م1  نعم

  

  :تعليقات
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 تحديد وتوصيف النفايات المتولدة  .6
 
 توصيف وتحديد النفايات/ أخذ العينات   )أ (

تحديد وسيلة ألخذ العينات وإجراء . جعل آل حالة على تقييم حالة الحاجة ألخذ عينات وذلك لتحديد مستوى الخطر
  . تبارات المعمليةاالخ

  . النفايات ، وهذا هو ، تلك الواردة في آل من الملحق الثامن والتاسع" المرآة"وينبغي إيالء اهتمام خاص إلى ما يسمى ب 

  

  توصيف النفايات : 8 -و الجدول 

  نتائج توصيف  أخذ العينات  البقايا  المصادر

  خطرة أم ال  ال/ نعم   B 3020  1العمليات الفرعية 

  ال ينطبق  ليس من الضروري  A 1130  2ات الفرعية العملي

 Y45  3العمليات الفرعية 

  

  خطرة أم ال  نعم

        مساحة التخزين

  الورق والورق المقوى والورق المنتج من النفايات  : 3020باء 

  مستهلكة النقش حلول المحتوية على نحاس مذاب  : 1130أ 

Y45 :  ار إليها في الملحق األول من اتفاقية بازل اتفاقية المواد المشآلوريدات عضوية غيرمرآبات .  

  

  

 النتائج   )ب (

  

النتائج موزعة حسب مصدر من توليد النفايات ، وينبغي أن تبين لنا رمز النفايات ، ودرجة الخطر والكميات المنتجة 
  . سنويا

  

  نتائج  : 9 - و الجدول

  المصادر
بقايا الطبقة البرمجية تحديد 

  الهوية في إطار بازل

درجة الخطر : الخصائص 

  ، الحالة المادية
  سنة/ آمية طن متري 

  سنة/  طن B 3020  H6.2  457  1العمليات الفرعية 
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        مساحة التخزين

        مجموع

  الورق والورق المقوى والنفايات من المنتجات الورقية  : 3020باء 

H6.2 :  النفايات المعدية  

  

  :التعليقات 
  
  
  
  
  
  

  

 للنفايات الخطرة اإلدارة الحالية  .7

هذه المرحلة يمكننا تلخيص لكل نوع من النفايات الخطرة ، وترميز وفقا لتعريف ، مصدر أو منشأ هذه النفايات ، والكمية 
وأخيرا فإننا سوف تبين أسلوب اإلدارة . السنوية ، سواء آانت هذه النفايات يتم إدارتها في الوضع الطبيعي أو نقلها خارج

 ، وفقا لسواء آان R13 أو D-15التخزين هو أن يكون التعرف على . ا الملحق الرابع التفاقية بازلالمستخدمة ، وفق
  .التخزين المسبق لنشاط أو التخلص منها قبل أن نشاط إعادة التدوير

  

  اإلدارة الحالية للنفايات الخطرة  : 10-الجدول و

الكمية السنوية   تحديد المصادر  النفايات بالرمز
  سنة/ طن متري 

اإلدارة فى 
الموقع أو خارج 

  الموقع

وضع إدارة 
 التخلص

D1 - D15  

وضع إدارة إعادة 
 التدوير

R13-R1 
            
            
            
            
            
            

        الكمية    مجموع
  

 :التعليقات 
 
 
 
  

 



 
 

74

 تحديد الخيارات لتقليل النفايات الخطرة  .8
 

ر إلى أسفل أو مالحظات أو اإلدالء بتعليقات على خيارات خفض لكل من بمجرد اآتمال الجدول السابق ، يمكننا أن نشي
فرضيات عمل يمكن ثم تقديمها ووضع السيناريوهات ، بما في ذلك تقدير للنفايات . النفايات الخطرة وبالتالي تحديدها

عض تدنية السيناريوهات  يقدم أفكارا لب11-واوالجدول . الخطرة المتولدة مرة واحدة هذه التغييرات افتراضية مصنوعة
  . بالنسبة للنفايات

  

في إحداث أي تغيير في إجراءات المصنع وذلك العتبارات بيئية أو اقتصادية ، البيانات البيئية ينبغي دائما أن تؤخذ بعين 
 الحصول يمكننا أيضا ، مع البيانات التي تم. االعتبار ، مثل طبيعة وآمية و الخطرة للنفايات السائلة والغالف الجوي

على سبيل المثال أن من األمم المتحدة للبيئة األمم المتحدة (عليها من مراجعتنا ، العودة إلجراء مزيد من المراجعة العامة 
وباختصار ، المراجعة هي عملية تفاعلية . ، من أجل السعي إلى إيجاد حلول تحترم البيئة أآثر وأآثر) اليونيدو/ للبيئة 

  . ومتواصلة

  

  خيارات التقليل إلى أدنى حد  : 11-الجدول و

  تعليقات  تقليل النشاط أو المساعدة لتقليل توليد النفايات الخطرة  عدد

    مقدمة من التكنولوجيات النظيفة ، عن طريق العمليات الفرعية  1

    )المنتج أو المادة أو أقل قليال توليد النفايات الخطرة(تغيير المواد الخام المستخدمة   2

    معدات عالية األداء لتلقي العالج الغالف الجوي للنفايات السائلة وغيرهاترآيب   3

    تغيير في عملية اإلنتاج أو تعديل في خط منتجاتها مع األهداف البيئية  4

    إقفال مصنع  5

    آخرون  6

  

 تحليل التكاليف والمنافع  .9
 

يمكن تسجيل العديد من النهج االقتصادي . تدابير الحدتحليل التكاليف والمنافع تمكننا من تقييم جدوى االضطالع النفايات 
في المقام األول ، ونحن تقدير التكاليف المرتبطة التدبير ، ثم الفوائد ، وعقب ذلك جدوى ويمكن حساب . يمكن استخدامها

  . هذا الشأن
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 االستنتاجات والتوصيات  .10
 

 ، توصيات 7.0عة الحسابات ، المعلومات الواردة في القسم من بين االستنتاجات سيتم العثور على معلومات عن نتائج مراج
  . بشأن التحسينات الممكنة ل إدارة النفايات الخطرة ، مع خيارات لتقليل هذه النفايات في المديين القصير والطويل

  

 تقرير مراجعة الحسابات ، ما يتضمن  .11

  

المسح صحائف ، وصحائف :  مراجعة الحسابات في التقرير ، ينبغي أن يكون هناك ملخص لالستنتاجات وتفاصيل عن
. الحسابات ، والصور الفوتوغرافية والرسائل وجميع الوثائق األخرى التي تم استخدامها في إجراء مراجعة الحسابات

يوم واحد .  أيام3 إلى 2، وهذا المراجعة ينبغي أال يستغرق أآثر من )  موظفا20 إلى 0من (وآقاعدة عامة ، لمصنع صغير 
لمصانع أخرى ، والفترة الزمنية قد : ن إعداد وجمع السابقة المعلومات ، ونصف زيارة تستغرق يوما وآتابة التقرير م

  . تختلف وفقا لتوافر المعلومات ذات الصلة لمراجعة الحسابات
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  التقرير السنوي للتنسيق بشأن النفايات الخطرة : المرفق هـ 

  

   التقرير السنوي للنفايات الخطرة ويبين الجدول التالي نموذجا تنسيق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التقرير السنوي للتنسيق

  ا الجهات المعنية في مجال إدارة النفايات الخطرةالجدول التي قدمته

  ____ عام ________ لمن ___________ إلى ___________ من _______ منذ: الفترة التي يغطيها 

  المعلومات
  يستكمل

  القسم تحديد الطرف

  الحكومةعدد الممثل وفقا لسجل   عدد الممثل

  اسم الشرآة القانونية  الشرآة

  ارع ، المدينة ، المقاطعة ، الرمز البريديعنوان الش  العنوان

  االسم ، العنوان ، الهاتف ، الفاآس والبريد اإللكتروني  الشخص المسؤول

    القطاع االقتصادي

_____             _____             _____             _____                    

  ) أرقام بالضبط4(

  :جات والتكنولوجيا وصف موجز للمنت  نوع عملية اإلنتاج

  وفي دوالر أمريكي                                                                     دوالر أمريكي  مجموع المبيعات السنوية

    آمية المنتجات المنتهيه

  _____________________الوحدة _____________________ الكمية 

   

  ات الخطرةمرآز إدارة النفاي  نوع الفاعل

 مولد الناقلأخرى  

  : عدد الموظفين العاملين ، بما في ذلك الموظفين اإلداريين   الموظفين

  .                                  الموظفين 

 ، الشرآات الصغيرة والمتوسطة ، وسياسة الشرآة ، ومراجعة 14001شهادة األيزو   تعليقات الممثلين

  ة نفذت ، تدنية النفايات الخطرة البرنامج؟الحسابات للنفايات الخطر
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  :المرجعي للتفتيش أو مراقبة   تعليقات مسئول سلطة
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  معلومات بشأن إدارة النفايات الخطرة 

  

  الكميات في آيلوجرام: ملحوظة 

 6رقم   5رقم   4رقم   3رقم   2رقم   1رقم   تجميع المعلومات  رقم

              رمز النفايات  1

              39الحالة المادية  2

              40الخطرة  3

              الكمية المتولدة في الفترة التي يغطيها  4

آمية التخزين في اليوم األول من فترة الفترة التي   5

  يغطيها

            

              آمية التخزين في اليوم األخير من الفترة التي يغطيها  6

              الكمية المصدرة للخروج من الموقع  7

              ليهاسم وعنوان المرسل إ  8

              الكمية الواردة على الموقع  9

              اسم وعنوان المرسل  10

المرتبطة ) (إعادة التدوير(آمية نجح في الموضع   11

  )R13 إلى R1 41اإلدارة المالئمة الرمز

            

المقترنة المناسبة (آمية التخلص منها في الموقع   12

  D15 إلى D1  42إلدارة الرمز

            

  

                                                            
 الغازية والسائلة والصلبة 39
 H13 إلى H1: وآيل المرفق الثالث التفاقية بازل  40
 تحت المرفق الرابع من اتفاقية بازل ، الفرع باء ، عمليات إعادة التدوير 41
 تحت المرفق الرابع من اتفاقية بازل ، الفرع ألف ، عمليات التخلص 42
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  نموذج لجدول بيانات لتقدير توليد النفايات الخطرة وفقا لهذه الطريقة غير المباشرة :  حاء المرفق

  

في الصفحات التالية لتوضيح المراحل المختلفة التي ينبغي اتباعها عند استخدام لوحة جدولية لويقدر توليد النفايات الخطرة وفقا 
  . للمرفق الثامن والتاسع التفاقية بازل

وينبغي لهذا اإلصدار األولي للجدول يتم االنتهاء .  وضع جدول آأداة لدعم الخط الحالي والحصول عليه من األمانةهذا وقد تم
 . بانتظام في غضون السنوات المقبلة من أجل أن تكون جاهزة للعمل تماما


