
 

تشريع وطني بشأن إدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وآذلك بشأن التحكم في  نموذج
 النفايات والتخلص منها وغيرها منعبر الحدود نقل النفايات الخطرة 

  

نموذج للتشريعات الوطنية وضعت من قبل الفريق العامل القانوني على أساس التشريعات الوطنية القائمة 
أو إلى تحديث /وهي مصممة لمساعدة األطراف في البلدان النامية و. سية في مختلف البلدانوالترتيبات المؤس

تشريعاتها الوطنية والترتيبات المؤسسية لضمان اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والتخلص منها، 
  .وتسهيل وضمان االمتثال لألطراف المتعاقدة مع أحكام االتفاقية

 

 مقدمة

 

 من اتفاقية بازل بشأن التحكم في 4 من المادة 4يم المساعدة إلى الدول على االمتثال للفقرة من أجل تقد -1
 والتخلص منها، والتي تطلب من األطراف على اتخاذ التدابير القانونية  عبر الحدودنقل النفايات الخطرة

مانة العامة التفاقية بازل قد واإلدارية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ وتطبيق أحكام االتفاقية، واأل
أعدت مشروع تشريع وطني نموذجي يضم عناصر إلدراجها في التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات 

عبر الحدود الخطرة والنفايات األخرى ومشروع قانون نموذجي بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة 
 من قبل االجتماع الثاني لمؤتمر تم قبولها نماذجهذه العناصر وال. لتخلص منهاوالنفايات األخرى وا

 ،جنيف(والتخلص منها عبر الحدود األطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة 
النموذجي التشريعات الوطنية " بعنوان 5/ وذلك بموجب قرارها الثاني)1994مارس / آذار21-25

 ".للحرآة عبر الحدود وإدارة النفايات الخطرة 
 مشروع تشريع وطني نموذجي حسب ستكمالاآذلك  نفسه، طلب من األمانة العامة مقررالمن  -2

شاور  األمانة آخذا في االعتبار اآلراء التي أعربت عنها الدول والتبمعرفةوقد تم تنقيح هذه . الضرورة
د وإدارة النفايات  التشريعات الوطنية للنقل عبر الحدوبنموذجوالمعنون  6/بموجب مقرره ثالثا. المناسب
 وافق على )1995سبتمبر / أيلول22-18(االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في اتفاقية بازل ، الخطرة

 . جميع الدولتعميمها على األمانة العامة لتلبنموذج منقح لالستخدام الفوري، وُط
لنفايات األخرى تحدد إدراجها في التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة واالتى يتم عناصر ال -3

لة عن تنفيذ القانون في هذا الصدد والتزامها، فضال عن السيطرة على اإلدارة ئو، والسلطة المسالهدف
 .الخطرة وغيرها من النفاياتالنفايات  تولدوالرصد من 

ات ولية المدنية والتعويض عن األضرار الناجمة عن إدارة النفايئهذه العناصر ال تتعامل مع مسألة المس -4
 اتتشريعللنموذج منفصل قد يكون هذا الموضوع يمكن التعامل معه في . الخطرة والنفايات األخرى

والهدف من أي تشريعات من هذا القبيل في المستقبل . الوطنية التي يمكن أن تصاغ في مرحلة الحقة
 . البيئةولية ولتعويض واف وسريع، بما في ذلك استعادةئسيكون نموذجا لتوفير نظام شامل للمس



 

حق الجمهور في المعلومات عن توليد وإدارة لقسم  فإن هذه العناصر ال تحتوي على عالوة على ذلك، -5
 حصرا إلدارة النفايات الخطرة ولكن في مثل هذا الحكم ليس مرتبط. فايات األخرىلنفايات الخطرة والنا

 .بيئية العامةالمسائل البيئية العامة التي ينبغي أن يتم تناولها في التشريعات ال
 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتخلص منها خارج الوطنيلقانون ا نموذج -6

ينص على إنشاء هيئة ويحدد الهدف من التشريعات الوطنية، ويعرف المصطلحات ذات الصلة، 
فايات الخطرة والنفايات تنظيمية، وعناوين التصدير واالستيراد والعبور وغير قانونية االتجار في الن

 .األخرى
 تفسيرا قانونيا التفاقية بازل وايشكل ال إنهم. توجيه للدولآ إال اليس الوطني لقانون انموذجو العناصر آال -7

 التي هي ملزمة ألي طرف تزاماتلاالخلق ، لوليس المقصود منها، وال يمكن االعتماد على تلك التجربة
 .في اتفاقية بازل

ليس في هذه االتفاقية ما يمنع أي طرف من فرض "، 11، الفقرة 4ن في المادة على النحو المبي -8
االحتياجات اإلضافية التي تتفق مع أحكام هذه االتفاقية، ويتم وفقا لقواعد القانون الدولي، من أجل تحسين 

 ".حماية صحة اإلنسان والبيئة
، وال سيما تجميع ألحكام القائمةالتشريعات الوطنية ذات الصلة فى وقد ترغب الدول أيضا لتشاور  -9

التشريعات الوطنية ذات الصلة لمراقبة تحرآات النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، واإلدارة 
 . على أساس منتظمهاتحديثيتم السليمة بيئيا للنفايات الخطرة التي أعدتها األمانة العامة و

 














































































