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اللجنة المعنية بإدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها
إضافة
التوجيهات بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية بازل التي تتناول االتجار غير المشروع (الفقرات  2و 3و 4من
المادة )9
مذكرة من األمانة
اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات والتخلص منها عرب
احلدود ،يف اجتماعه الثالث عشر ومبوجب مقرره اب –  9/13بشأن اللجنة املعنية بإدارة آلية
تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا ،مشروع التوجيهات بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية بازل اليت
االّتار غري املشروع (الفقرات  2و 3و 4من املادة  )9استناداً إىل مشروع التوجيهات املدرج
تتناول ج
يف الوثيقة  .UNEP/CHW.13/9/Add.1أعدت التوجيهات املشار إليها أعاله اللجنة املعنية بإدارة آلية
تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا ،مع مراعاة نتائج عملية التشاور مع الفريق املصغجر العامل بني
الدورات أثناء اجتماعه العاشر ،باإلضافة إىل التعليقات الواردة من األطراف وغريها ،عمالً باملقرر
 .OEWG-10/7ويرد نص التوجيهات ،بصيغته املعتمدة ،يف املرفق هبذه املذكرة .وتصدر هذه املذكرة،
مبا يف ذلك املرفق هبا ،دون حترير رمسي.
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تصدير
اعتُمدت اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود (املشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية
بازل") يف سنة  1989ودخلت حيز النفاذ يف  5أيار/مايو  .1992واعتباراً من حزيران/يونيه  ،2016كانت  183دولة
واالحتاد األورويب أطرافاً يف االتفاقية.
ُّ
للتحكم يف نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى
وتنشئ اتفاقية بازل ،ضمن أمور أخرى ،آلية ُملزمة متفقاً عليها دولياً،
اخلاضعة لالتفاقية عرب احلدود .وال ميكن أن تتم عمليات النقل هذه إالج امتثاالً لشروط وإجراءات حمددة .وحتدِّد االتفاقية يف
املادة  9الظروف اليت يُعتََرب نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود يف ظلجها اّتاراً غري مشروع ،وتنص أيضاً على
التزامات بشأن هذا االّتار غري املشروع.
ومبوجب االتفاقية ،تعترب األطراف االّتار غري املشروع عمالً إجرامياً .زيادة على ذلك ،على كل طرف االلتزام باستحداث
تشريعات وطنية/حملية مناسبة ملنع االّتار غري املشروع واملعاقبة عليه .وعلى األطراف التزام عام بالتعاون هبدف حتقيق أهداف
املادة  9من االتفاقية .ويف احلاالت حيث يعترب نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود حالة اّتار غري مشروع
لكونه نتيجة تصرف من جانب املصدِّر أو املولِّد ،تقتضي الفقرة  2من املادة  9من دولة التصدير إىل أن تكفل استعادة
النفايات املعنية من جانب املصدِّر أو املولِّد أو ،إذا دعت الضرورة من جانبها إىل دولة التصدير ،أو إذا تع َذر األمر عملياً ،يتم
بطرق أخرى التخلص منها وفقاً ألحكام اتفاقية بازل .وتضع الفقرة  3من املادة  9أحكاماً حيث يُعترب فيها نقل النفايات
اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود اّتاراً غري مشروع لكونه نتيجة تصرف من جانب املستورد أو املتخلص .ويف هذه
احلاالت ،ينبغي أن تكفل دولة االسترياد أن يتم التخلص من النفايات املعنية بطريقة سليمة بيئياً من جانب املستورد أو
املتخلص أو إذا دعت الضرورة ،من الدولة ذاهتا .ويف احلاالت حيث ال ميكن إسناد املسؤولية عن االّتار غري املشروع ،إما إىل
املصدِّر أو املوِّرد ،أو املستورد أو املتخلص ،ينبغي أن تكفل األطراف املعنية ،من خالل التعاون ،أن يتم التخلص من النفايات
املعنية يف أسرع وقت مستطاع بطريقة سليمة بيئياً ،على النحو املوضح يف الفقرة  4من املادة  .9وقد يؤدي إجراء التنفيذ
بشكل غري سليم للفقرات  2و 3و 4من املادة  9إىل طمر النفايات وبالتايل اإلضرار بصحة اإلنسان وسالمة البيئة.
وقد أُعدت هذه الوثيقة هبدف تقدمي توجيهات إىل األطراف عن كيفية التنفيذ من الناحية العملية لألحكام سالفة الذكر واليت
تتناول عواقب االّتار غري املشروع مبوجب االتفاقية .وينبغي أن يكفل املستخدمون أيضاً أن يكون هؤالء على معرفة بالقوانني
اإلقليمية والوطنية و/أو احمللية األخرى ذات الصلة اليت تُنفذ اتفاقية بازل ،نظراً ألن موقف كل دولة قد يتباين بشكل طفيف،
وحيق لألطراف مبوجب االتفاقية استكمال اتفاقية بازل بتعاريفها الوطنية اخلاصة بالنفايات اخلطرة ومبا لديها من تقييدات أو
إجراءات حظر للواردات أو النقل أو الصادرات .وجيوز لألطراف أيضاً اختاذ تدابري أكثر صرامة مما هو منصوص عليه مبوجب
االتفاقية بغية محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة بشكل أفضل.
وبدأ إعداد هذه الوثيقة التوجيهية يف إطار برنامج عمل اللجنة املعنية بإدارة آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا (يشار
إليها فيما بعد باسم "اللجنة") مع االلتزامات املنصوص عليها باالتفاقية ،وعلى وجه أخص الطلب بأن تقوم اللجنة باستعراض
ما تقوم به األطراف يف التنفيذ واالمتثال حلكم االستعادة املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة  9من اتفاقية بازل ،فضالً عن
إعداد وثيقة توجيهية استناداً إىل أفضل املمارسات واقرتاح َنج من َسق إزاء تنفيذ حكم االستعادة .وعهد إىل اللجنة يف املقرر
إب 7/12-مبهمة أخرى ،ومبقتضاه اتفق على توسيع نطاق التوجيهيات ليشمل حاالت تندرج يف نطاق الفقرتني  3و 4من
املادة  9من االتفاقية .وجرى وضع الصيغة النهائية هلذه الوثيقة التوجيهية يف إطار برنامج عمل اللجنة للفرتة -2016
 ،2017مبا يف ذلك من خالل إجراء مشاورات مع الفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل أثناء اجتماعه العاشر
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(نريويب ،كينيا 29 ،أيار/مايو –  2حزيران/يونيه  )2016واعتمدها االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف مبوجب املقرر إ
ب.9/13-
وتسىن إعداد هذه الوثيقة التوجيهية بفضل الدعم املايل املقدَم من االحتاد األورويب واليابان.
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 - 1أهداف الوثيقة التوجيهية
 - 1عهد مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر ،ومبوجب مقرره إ ب ،11/10-إىل اللجنة املعنية بإدارة
آلية تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال هلا (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") باستعراض ما تقوم به
األطراف يف جمال التنفيذ واالمتثال حلكم االستعادة املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة  9باتفاقية
بازل )1(،فضالً عن إعداد وثيقة توجيهية استناداً إىل أفضل املمارسات واقرتاح َنج من َسق إزاء تنفيذ حكم
االستعادة( .)2وعمالً هبذا التكليف املنصوص عليه يف املقرر إ ب ،7/12 -جرى توسيع نطاق التوجيهات
لتشمل الفقرتني  3و 4من املادة  9من االتفاقية.
 - 2ويقصد بالوثيقة التوجيهية تقدمي توجيهات عملية وقابلة للتشغيل جلميع اجلهات الفاعلة املشاركة
يف التحكم يف نقل النفايات عرب احلدود اخلاضعة التفاقية بازل :السلطات املختصة ،وكذلك خمتلف
الكيانات املشاركة بشكل مباشر أو غري مباشر يف تنفيذ وإنفاذ االتفاقية (على سبيل املثال اجلمارك،
سلطات املوانئ ،املفتشون يف جمال البيئة ،الشرطة ،املدعون العامون ،والقضاة) .وهتدف التوجيهيات أيضاً
إىل تنسيق الطريقة اليت تتص جدى هبا األطراف لالّتار غري املشروع باعتباره نتيجة تصرف من جانب املصدِّر
أو املولِّد (الفقرة  2من املادة  ،)9أو املستورد أو املتخلص (الفقرة  3من املادة  ،)9فضالً عن تناول
احلاالت حيث ال ميكن إسناد املسؤولية عن االّتار غري املشروع إما إىل املصدِّر أو املولِّد ،أو إىل املستورد أو
املتخلص (الفقرة  4من املادة .)9
 - 3ويستند مضمون الوثيقة التوجيهية إىل خربات األطراف وإىل الوثائق التوجيهية اليت أعدهتا شبكات
اإلنفاذ املختصة( .)3وهذه اخلربات جرى ّتميعها عن طريق استبيانني( )4أعدهتما اللجنة ،وكانا يهدفان إىل

( )1نص اتفاقية بازل متاح على املوقع:
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx

( )2جدددير بالدذكر أن مدؤمتر األطدراف يف اجتماعدده العاشددر اعتمددد أيضداً املقددرر إ ب 3/10 -بشددأن املبددادرة القطريددة املشددرتكة بددني
إندونيسدديا وسويس درا لتحسددني فعاليددة اتفاقيددة بددازل ،والدديت تطلددب إىل األمانددة اددع وتوزيددع أمثلددة ألفضددل املمارسددات يف جمددال
اإلنفدداذ باإلضددافة إىل الرتتيبددات العملي ددة مثددل اإلج دراءات املتعلق ددة باالسددتعادة يف حالددة اكتشدداف االّت ددار غددري املشددروع .ف ددإن
الوضدوح بالنسدبة للتنفيدذ العملدي  -أو تفعيدل األمدر أو تفعيدل حكدم االسدتعادة املكدَر يف الفقدرة  3مدن املدادة  ،9بأنده يتسددم
بأمهية خاصة ألطراف االتفاقيدة .وقدد نوقشدت مسدألة تنفيدذ حكدم االسدتعادة يف الددورة السدابعة للجندة التنفيدذ واالمتثدال .ويف
ذلدك الوقدت ،انمدك أعضداء اللجندة واملراقبدون ،علدى سددبيل املثدال شدبكة االحتداد األورويب لتنفيدذ وإنفداذ قدانون البيئدة وجمموعددة
شددحنات النفايددات غددرب احلدددود ،يف مناقشددة حددول الفددرص املمكنددة للتعدداون لتحقيددق اسددتعادة النفايددات (الفقددرة  10مددن تقريددر
الدورة السابعة للجنة (.))UNEP/CHW/CC/7/10
( )3دليل تنفيذ وإنفاذ القانون البيئي  -شحنات النفايات عرب احلدود بشأن إعادة الشدحنات غدري املشدروعة مدن النفايدات :املوقدع
الش د د د ددبكي :http://impel.eu/projects/manual-on-the-return-of-illegal-shipments-of-waste/ :الشبببببببببية ال ل ببببببببب
لالمتثال اإلنفاذ في مجال الي ئ  :التوج هات العمل الستعادة شحنات النفايات غ ر المشر ع المةتشف .

( )4الوثيقد ددة

 :UNEP/CHW/CC.9/INF/4حةببببس االسببببتعادة :اإل جابببببات مبببببو اثلببببرات المثلبببب لحبببباالت االسبببببتعادة متببببا علبببب المو ببببب :

http://www.basel.int/TheConvention/ImplementationComplianceCommittee/Meetings/ICC9/Meeting

.Documents/tabid/2872/Default.aspx
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املبني يف الفقرة  2من املادة  9يف
اع املعلومات من األطراف بشأن التنفيذ واالمتثال حلكم االستعادة َ
اتفاقية بازل ،واحلكم جني املبيَنني يف الفقرتني  3و 4من املادة  ،9مبا يف ذلك بشأن الصعوبات اليت واجهتها
األطراف.
 - 4وتركز هذه التوجيهيات على حتديد ما إذا كانت هناك حالة اّتار غري مشروع وتصرف يُعتَرب أنه
أسفر عن هذا االّتار غري املشروع .وإذ يتوقف األمر على من هو املسؤول أو عما إذا مل ميكن إسناد
املسؤولية ،تركز التوجيهات على جوانب إما تفعيل التزام االستعادة أو على التخلُّص السليم بيئياً للنفايات
املعنية .ويتناول الفصل األخري األحكام ذات الصلة يف اتفاقية بازل عن وثاقة الصلة مبعاجلة األضرار اليت
يسببها االّتار غري املشروع ،وخصوصاً املادة  12بشأن املسؤولية عن األضرار واملادة  ،14الفقرة  2بشأن
تقدمي املساعدة املالية يف حاالت الطوارئ .وهبذه الطريقة هتدف التوجيهيات إىل مساعدة األطراف على
تنفيذ هذه األحكام واالمتثال هلا بطريقة متناسقة ،وبالتايل تيسري حسم أية مسائل نااة.
يتعني استخدامه
 - 5وتوجد سبعة تذييالت تستكمل هذه التوجيهات :التذييل  1عبارة عن منوذج َ
لطلب االستعادة ولإلخطار بشأن استعادة النفايات اليت تعترب اّتاراً غري مشروع ،والتذييل  2يقدِّم رمساً
بيانياً إلجراء االستعادة املقرتح (الفقرة 2من املادة  ،)9والتذييل الثالث هو دراسة حالة إفرادية عن كيفية
تنفيذ إجراء االستعادة يف إحدى احلاالت ،ويقدِّم التذييل  4رمساً بيانياً عن تلك احلاالت حيث تتع َذر
استعادة النفايات من الناحية العملية (الفقرة  2من املادة  ،)9ويقدِّم التذييل  5رمساً بيانياً يف حالة اعتبار
االّتار غري املشروع نتيجة تصرف قام به املستورد أو املتخلص (الفقرة  3من املادة  ،)9ويقدِّم التذييل 6
رمساً بيانياً لتنفيذ واجب التعاون حيث ال ميكن إسناد املسؤولية عن االّتار غري املشروع (الفقرة  4من املادة
 ،)9ويشتمل التذييل  7على دراسة حالة إفرادية لتنفيذ واجب التعاون حيث ال ميكن إسناد مسؤولية
االّتار غري املشروع (الفقرة  4من املادة .)9
 - 6وتستند هذه التوجيهات ،كما تشري حسب االقتضاء إىل بعض التوجيهات اليت أُعدت يف إطار
االتفاقية ملساعدة األطراف على تنفيذ التزاماهتا واالمتثال هلا ،مبوجب الفقرة  4من املادة  4والفقرة  5من
املادة  ،9العتماد أُطر كافية قانونية وإدارية وأُطر أخرى .وبشأن حكم االستعادة ،تذكر القائمة املرجعية
يتعني أن
احلصرية
للمشرع( ،)5على سبيل املثال أن التشريع الوطين ينبغي أن يشمل أحكاماً تتعلق بإجراءات َ
ِّ
يتخذها املصدِّر أو املولِّد أو املستورد أو املتخلص يف حالة االّتار غري املشروع .ويقصد هبذه الوثيقة
التوجيهية أيضاً استكمال التوجيهيات القائمة املتاحة يف إطار اتفاقية بازل فيما يتصل بكشف االّتار
غري املشروع والتحقيق واملالحقة القضائية بشأنه ،أي:

ال د د د د ددردود م د د د د ددن األطد د د د د دراف رَداً عل د د د د ددى االس د د د د ددتبيان املتعلِّ د د د د ددق ب د د د د ددالفقرتني  3و 4م د د د د ددن امل د د د د ددادة  ،9متاح د د د د ددة عل د د د د ددى املوق د د د د ددع:
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/GeneralIssuesActivities/Activities201

.617/IllegalTraffic/tabid/4581/Default.aspx
( )5تددرد القائمددة املرجعيددة للمشد ِّدرع يف املرفددق األول بدددليل تنفيددذ اتفاقيددة بددازل اعتمدددها م دؤمتر األط دراف يف اجتماعدده الثددا عشددر
مبوجب املقرر إ ب .7/12-ويتاح الدليل على املوقع:
http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx.
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العناصر التوجيهية لكشف االّتار غري املشروع ومنعه ومكافحته يف النفايات اخلطرة،
(أ)
()6
اعتمدها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الساد ؛
(ب) دليل التدريب إلنفاذ القوانني اليت تنفذ اتفاقية بازل :التوجيهات من أجل الكشف اآلمن
والفعال ،والتحقيق واملالحقة القضائية بشأن االّتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة وغريها من النفايات

الذي اعتمده الفريق العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل يف دورته اخلامسة (املشار إليه باسم الفريق
العامل) ( ،)7بالنيابة عن مؤمتر األطراف()8؛

االّتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة أو
(ج) الدليل اإلرشادي للمالحقة القضائية بشأن ج
النفايات األخرى ،الذي أقره مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر(.)9
ُّ
التحكم يف نقل
 - 7ومن األمهية مالحظة أن الفهم الصحيح لإلجراء الوارد يف اتفاقية بازل بشأن
النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود أمر أساسي ُمسبَق لتنفيذ األحكام املنصوص عليها يف
ُّ
التحكم يف اتفاقية بازل،
باالّتار غري املشروع .وترد املعلومات والتوجيهات بشأن إجراء
االتفاقية واملتصلة ج
املبني يف املادة  6من االتفاقية يف نشرة بشأن ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود(،)10
على النحو َ
( )
ُّ ()11
أعم يف دليل تنفيذ اتفاقية بازل  . 12وبالتايل يو َجه اهتمام القارئ أيضاً
ويف دليل نظام التحكم وبشكل ج
إىل هذه املراجع.
االّتار غري
 - 8كما ّتدر اإلشارة أيضاً إىل ضرورة إيالء األولوية إىل تعزيز خمتلف التدابري ملنع حدوث ج
املشروع يف املقام األول .وميكن هلذه التدابري أن تشمل تدابري لتعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل

( )6املقددرر  . 16/6العناصددر التوجيهيددة لكشددف االّتددار غددري املشددروع ومنعدده مكافحتدده يف النفايددات اخلطددرة ،متدداح علددى املوقددع:
.http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/IllegalTraffic/Guidance/tabid/3423/Default.aspx
( )7مقرر الفريق العامل املفتوح العضوية . 9/5-دليل التدريب إلنفاذ القوانني املنفذة التفاقية بازل :توجيهات من أجدل الكشدف
اآلمددن والفعددال ،والتحقيددق واملالحقددة القضددائية بشددأن ا الّتددار غددري املشددروع بالنفايددات اخلطددرة وغريهددا مددن النفايددات متدداح علددى
املوقع.http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/index.html :
( )8املقرر .34/7
االّتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة أو النفايدات األخدرى
( )9املقرر إب .18/10-الدليل اإلرشادي للمالحقة القضائية بشأن ج
يرد يف املوقع:
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/IllegalTraffic/Guidance/tabid/3423/Default.aspx .

( )10هذا املنشور ،أعدته جلنة التنفيذ واالمتثال ،وهو متاح على املوقع:
.http://www.basel.int/TheConvention/Publications/BrochuresLeaflets/tabid/2365/Default.aspx
ُّ
التحكم مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثا عشر مبوجب املقرر إب .7/12-وهذا الدليل متاح يف املوقع:
اعتمد دليل نظام
(َ )11
.http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx
( )12دليل تنفيذ اتفاقية بازل اعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثا عشر مبوجب املقرر إب .7/12-وهذا الدليل متاح على
املوقع.http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx :
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فعالة للكشف واإلنفاذ ،واستخبارات
مبا يف ذلك مع اجلمارك ومحالت وطنية ودولية لزيادة الوعي وتدابري ج
()13
بشأن أمناط عدم االمتثال ،واسرتاتيجيات لتحديد جماري نفايات حم جددة عند املصدر .

 - 2تحديد ما إذا كانت شحنة ما تعتبر حالة اتّجار غير مشروع
 1-2أحكام اتفاقية بازل المتعلقة باالتّجار غير المشروع

 - 9حتدِّد اتفاقية بازل يف الفقرة  1من مادهتا  9احلاالت اليت يُعتََرب فيها نقل النفايات اخلطرة أو
النفايات األخرى عرب احلدود حالة جاّتار غري مشروع .وقد أُد ِرجت مخس حاالت حم جددة:
(أ)

النقل عرب احلدود بدون إخطار عمالً بأحكام هذه االتفاقية إىل ايع الدول املعنية.

حتتاج دولة تصدير النفايات أو مولِّدها أو مصدِّرها )14(،إىل توجيه إخطار( )15كتابة من خالل
قنوات السلطة املختصة لدولة التصدير إىل السلطة املختصة للدول املعنية باالسترياد والعبور (إذا انطبق هذا)
قرتح للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود (الفقرة  1من املادة  .)6ويرقى إىل مستوى
ألي نقل ُم َ
االّتار غري املشروع أي نقل للنفايات اخلطرة عرب احلدود يتم دون صدور مثل هذا اإلخطار املسبق إىل ايع
السلطات املختصة املعنية؛
(ب) أي نقل عرب احلدود دون موافقة دولة معنية عمالً بأحكام هذه االتفاقية.
ِ
صدِّر) كتابة،
ج
ويتعني على دولة االسترياد أن ّتيب على املُخطر (دولة التصدير ،املولِّد أو املُ َ
املقرتح للنفايات اخلطرة والنفايات
باملوافقة على النقل بشروط أو بدون شروط ،أو برفض السماح بالنقل َ
األخرى عرب احلدود ،أو طلب معلومات إضافية (الفقرة  2من املادة .)6
وتتضمن االتفاقية أيضاً أحكاماً
ج
سمح لدولة التصدير بأن تبدأ يف
فيما يتعلجق بدولة العبور (الفقرة  4من املادة  .)6ومبوجب هذا احلكم ،ال يُ َ
تقرر عدم
النقل عرب احلدود حلني أن تتل جقى موافقة كتابية من دولة العبور .ومع ذلك جيوز لدولة العبور ،أن ج
طلب موافقة كتابية ُمسبقة ،سواءً بشكل عام أو مبوجب شروط حمدَدة ،وبالتايل تسمح لدولة التصدير بأن
معني من دولة العبور ،شريطة أالج تكون
متضي يف النقل عرب احلدود يف غضون  60يوماً من استالم إخطار َ
دولة التصدير قد تل جقت إجابة من دولة العبور خالل الفرتة احملدَدة .وبغية إلغاء شرط املوافقة الكتابية
املسبقة ،جيب على دولة العبور أن تُبلِغ األطراف األخرى عن طريق األمانة بقرارها  ،عمالً باملادة .13
ُ
االّتددار غددري املشددروع بالنفايددات اخلطددرة ،متدداح
( )13انظددر الفقدرات  71إىل  125مددن العناصددر التوجيهيددة لكشددف ومنددع ومكافحددة ج
على املوقع:
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/IllegalTraffic/Guidance/tabid/3423/Default.aspx

( )14بالنسبة لنقل النفايات عرب احلدود حيث تكون النفايات حمددة قانوناً أو تُعتَرب مبثابة نفايات خطرة فحسدب مدن جاندب دولدة
االسترياد أو من جانب دوليت االسترياد والعبور  ،اليت هي أطراف ،تنطبق االشدرتاطات الدواردة يف الفقدرة  1مدن املدادة  6والديت
تنطبددق علددى املصدددِّر وعلددى دولددة التصدددير ،مددع إجدراء مددا يلددزم مددن تعددديل ،علددى املسددتورد أو املدتخلِّص ودولددة االسددترياد ،علددى
التوايل.
( )15وثيقتددا اإلخطددار والنقددل ،وكددذلك اإلرشددادات فيمددا يتعلددق باسددتكماهلما اعتمدددها م دؤمتر األط دراف يف اجتماعدده الثددامن ،وهددي
متاحة على املوقع:
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx
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ويُعتََرب مبثابة جاّتار غري مشروع أي نقل عرب احلدود للنفايات يتم دون موافقة الدولة املعنية ،على النحو
املنصوص عليه يف االتفاقية؛
(ج) يُعتَرب مبثابة جاّتار غري املشروع أي نقل عرب احلدود مبوافقة يتم احلصول عليها من الدول
االدعاء الكاذب أو الغش؛
املعنية عن طريق التزوير أو ج
(د)

أي نقل عرب احلدود ال يتوافق بطريقة مادية مع الوثائق يعترب عمالً غري مشروع.

فإذا ُوِجد تفاوت جوهري بني وثيقة النقل( )16اليت ترافق النفايات واملقدار الفعلي/الطبيعة الفعلية
للنفايات ،يُعتَرب النقل عرب احلدود مبثابة جاّتار غري مشروع؛
(هد) يعترب مبثابة جاّتار غري مشروع النقل عرب احلدود الذي ي ِ
سفر عن ختلُّص متع َمد (على
َُ
ُ
سبيل املثال) طَ ْمر النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى مبا يتناىف مع هذه االتفاقية واملبادئ العامة للقانون
الدويل.
يتعني على ايع السلطات املختصة املعنية ،أي من دولة التصدير ،ودولة العبور( ،إذا ُوِجدت)
 - 10و َ
ودولة االسترياد ،مراجعة ما إذا كان النقل يُعتَدَزم أو أنه حيدث وفقاً للقواعد واللوائح املعمول هبا لتنفيذ اتفاقية
بازل.
 - 11جيب أن تنفِّذ التشريعات املنفِّذة التفاقية بازل على األقل الفقرة  1من املادة  .9وميكن ألمثلة
املخالفات اإلضافية ذات الصلة يف القانون الوطين أن تشمل الظروف التالية:
(أ)

املتخلِّص املقصود غري موجود؛

(ب)

املتخلِّص املقصود ليس لديه رخصة للتخلُّص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً؛
املتخلُّص املقصود ليس لديه القدرة املطلوبة ملعاجلة النفايات بطريقة سليمة بيئياً؛

(هد)

يوجد َحظر على االسترياد يف دولة االسترياد؛

(ج)

صدِّر واملتخلِّص حيدِّد اإلدارة السليمة بيئياً (املشار إليها فيما بعد
(د)
ليس هناك عقد بني املُ َ
بعبارة "اإلدارة السليمة بيئياً"  )ESMللنفايات املعنية؛
(و)

يوجد حظر على التصدير يف دولة التصدير.
َ

 - 12ومع ذلك ،من األمهية مالحظة أن األطراف ُملَزمة فحسب بااللتزامات املبيَنة يف الفقرات  2و3
و 4من املادة  9يف حالة أن تُعتَرب شحنة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى بأنا جاّتار غري مشروع عمالً
بالفقرة  1من املادة .9
 - 13وباإلضافة إىل حتديد ما يُعتَرب أنه ِّ
تنص اتفاقية بازل على أن األطراف
يشكل جاّتاراً غري مشروع ،ج
االّتار غري املشروع عمل إجرامي( ،)17وعلى كل طرف االلتزام بِ َس ْن تشريعات مناسبة وطنية/حملية
تَعتَِرب أن ج
االّتار غري املشروع واملعاقبة عليه(.)18
ملنع ج
( )16انظر احلاشية .15
( )17الفقرة  3من املادة  4من اتفاقية بازل.
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 - 14ومتضي اتفاقية بازل خطوة أخرى بتحديد التزامات الدول املعنية يف احلاالت حيث يُعتَرب نقل
النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود جاّتاراً غري مشروع.
 - 15وتتناول الفقرة  2من املادة  9من االتفاقية احلاالت احملدَدة حيث يُعتَرب النقل عرب احلدود مبثابة
تصرف من جانب املصدِّر أو املولِّد:
اّتار غري مشروع نتيجة ُّ
" – 2يف حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عرب احلدود يُعتَرب جاّتاراً غري مشروع لكونه
ص ِدر أو املولِّد ،وتضمن دولة التصدير أن النفايات قيد النظر:
نتيجة ُّ
تصرف قام به املُ ج
ص ِدر أو املولِّد ،أو هي ذاهتا عند اللزوم ،إىل دولة التصدير ،أو
(أ)
تتم إعادهتا من جانب املُ ج
إذا تع َذر ذلك من الناحية العملية؛
(ب)

يتم التخلُّص منها وفقا ألحكام هذه االتفاقية،

باالّتار غري املشروع ،أو خالل أي فرتة زمنية
يف غضون  30يوماً من وقت إبالغ دولة التصدير ج
أخرى قد تتفق عليها الدول املعنية .وحتقيقاً هلذه الغاية ،على األطراف املعنية أالج تعارض أو تعوق
أو متنع إعادة تلك النفايات إىل دولة التصدير".
 - 16ويف الفقرة  3من املادة  ،9حتدِّد االتفاقية االشرتاطات يف احلاالت اليت يُعتََرب فيها نقل النفايات
تصرف من جانب املستورد أو
اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود مبثابة جاّتار غري مشروع ،نتيجة ُّ
املتخلِّص ،إىل جانب التزامات دولة االسترياد والدول األخرى املعنية يف هذه احلاالت:
" – 3يف حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عرب احلدود يُعتََرب جاّتاراً غري مشروع لكونه
يتوىل املستورد أو املتخلِّص،
تصرف قام به املستورد أو املتخلِّص ،تضمن دولة االسترياد أن ج
نتيجة ُّ
أو هي ذاهتا عند اللزوم ،التخلُّص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً يف غضون  30يوماً
لالّتار غري املشروع ،أو خالل أي فرتة زمنية أخرى قد تتفق عليها
من وقت إبالغ دولة االسترياد ج
الدول املعنية .وحتقيقاً هلذه الغاية ،على األطراف املعنية أن تتعاون عند االقتضاء يف التخلُّص من
النفايات بطريقة سليمة بيئياً".
وتنص الفقرة  4من املادة  9على االشرتاطات يف هذه احلاالت اليت ال ميكن فيها إسناد املسؤولية
- 17
ج
صدِّر أو املولِّد أو املستورد أو املتخلِّص:
عن ج
االّتار غري املشروع إىل املُ َ
" – 4يف احلاالت اليت ال ميكن فيها إسناد مسؤولية اال جّتار غري املشروع إىل امل ِ
صدر أو املولِّد أو
ُ
املستورد أو املتخلِّص ،تضمن األطراف املعنية أو أطراف أخرى ،حسب االقتضاء ،من خالل
التعاون ،التخلُّص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء يف دولة
التصدير أو دولة االسترياد أو يف مكان آخر ،حسب االقتضاء".
التصور ،على األطراف التزام بأن تتعاون هبدف حتقيق أهداف املادة  9من
 - 18وبغض النظر عن هذا ُّ
االتفاقية(.)19
( )18الفقرة  4من املادة  4من اتفاقية بازل؛ الفقرة  5من املادة  9من اتفاقية بازل.
( )19الفقرة  5من املادة  9من اتفاقية بازل.
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االّتار غري املشروع واملعاقبة عليه ،هناك
 - 19وباإلضافة إىل استحداث تشريعات وطنية مناسبة ملنع ج
حاجة لوضع أسا قانو و ٍ
اف على املستوى احمللي وذلك لتنفيذ ايع جوانب املادة  9بشكل كامل.

 2- 2تحديد مدى انطباق الفقرات  2أو  3أو  4من المادة 9
 - 20تعترب نقطة البداية لتنفيذ أحكام اتفاقية بازل اليت تتناول االلتزامات يف حاالت االّتار غري املشروع
هي الكشف عن ُشحنة ما قد يعترب نقلها عرب احلدود مبثابة اّتار غري املشروع ،فضالً عن موقع تلك
الشحنة .وحتديد ما إذا كانت هناك حالة اّتار غري مشروع قد تؤدي إىل تنفيذ الفقرات  2أو  3أو  4من
املادة  9يتطلب نجاً من ثالث خطوات :حتديد ( )1ما إذا كانت احلالة تندرج يف نطاق االتفاقية؛ ()2
ما إذا كان هناك فيما يبدو حالة اّتار غري مشروع؛ ( )3التصرف الذي يؤدي إىل اّتار غري مشروع.
وسينظر هذا الفرع من التوجيهات مبزيد من التفصيل يف اجلهات الفاعلة املشاركة يف إجراء هذا التحديد.
1-2-2

الخطوات لتحديد ما إذا كانت الفقرة  2أو  3أو  4من المادة  9في االتفاقية تنطبق

 1-1-2-2تحديد أن الحالة تندرج في نطاق االتفاقية
 - 21جيب على األطراف املعنية حتديد ما يلي:
(أ)

مضمون الشحنة يندرج يف إطار تعريف "النفايات"()20؛

(ب)

النفايات املعنية هي نفايات "خطرة"( )21أو نفايات "أخرى"()22؛

(ج) حدث إجراء "النقل عرب احلدود"
االسترياد وأي دولة عبور).

()23

(يستلزم هذا التحديد استبانة دولة التصدير ودولة

 - 22ويستلزم حتديد هذه العناصر مشاركة وتعاون السلطات املختصة لدول االسترياد والتصدير وإذا
وجدت ،دولة (دول) العبور .وتشتمل التوجيهات املتاحة اليت تبني التزامات األطراف يف هذا الصدد املنشور
( )20ألغراض االتفاقية" ،النفايات" هي مواد أو أشياء جيري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً
على أحكام القانون الوطين (الفقرة  1من املادة  .)2وبغية مساعدة األطراف على متييز "نفاية" من "غري نفاية" ،اعتمد مؤمتر
األطراف مبوجب املقرر أ ب 2/13 -أ مسرداً للمصطلحات
(.)http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/Glossaryofterms/tabid/3623/Default.aspx
(" )21النفايات التالية الديت ختضدع للنقدل عدرب احلددود تكدون "نفايدات خطدرة" ألغدراض هدذه االتفاقيدة( :أ) النفايدات الديت تنتمدي إىل أي
فئددة واردة يف املرفددق األول ،إالج إذا كانددت ال تتميَددز بددأ ٍي مددن اخل دواص ال دواردة يف املرفددق الثالددث؛ و(ب) النفايددات الدديت ال تشددملها
الفقرة (أ) ولكنها تُعدَرف أو يُنظدر إليهدا ،مبوجدب التشدريع احمللدي لطدرف التصددير أو االسدترياد أو العبدور بوصدفها نفايدات خطدرة".
(الفقرة  1من املادة  .)1وجيري توضيح املرفق األول يف املرفقني الثامن والتاسع من االتفاقية.
(" )22النفايات األخرى" الديت تنتمدي إىل فئدة واردة يف املرفدق الثدا والديت ختضدع للنقدل عدرب احلددود تعتدرب "نفايدات أخدرى ألغدراض هدذه
االتفاقيددة( .الفقددرة  2مددن املرفددق  .)1ويتضددمن املرفددق الثددا  :النفايددات ا َمعددة مددن األسددر املعيشددية واملخلفددات الناشددئة مددن حددرق
النفايات املنزلية.
( )23ألغراض هذه االتفاقيدة ،يعدين "نقدل عدرب احلددود" أي نقدل لنفايدات خطدرة أو نفايدات أخدرى مدن منطقدة خاضدعة للواليدة القضدائية
الوطنية لدولدة إىل أو عدرب منطقدة خاضدعة للواليدة القضدائية الوطنيدة لدولدة أخدرى ،أو إىل أو عدرب منطقدة ال ختضدع للواليدة القضدائية
الوطنية ألي دولة ،شريطة أن تشرتك يف النقل دولتان على األقل (الفقرة  3من املادة .)2
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املذكور من قبل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود( ،)24ودليل نظام التحكم (يستهدف
(.)26
القطاع اخلاص)( )25وبشكل أعم ،دليل تنفيذ اتفاقية بازل
 -23وعند حتديد ما إذا كانت احلالة تندرج يف نطاق االتفاقية ،جيب أن يكون ماثالً يف األذهان أن
اإلطار القانو الوطين قد ينص على تعريف وطين للنفايات اخلطرة مبوجب الفقرة ( 1ب) من املادة 1
واملادة  ،3أو على تقييدات االسترياد/العبور/التصدير وإجراءات احلظر مبوجب الفقرة ( 1أ) من املادة 4
والفقرة  2من املادة  .13وجيب أن يتم إخطار ايع األطراف عن طريق األمانة ،هبذه اخلصوصيات الوطنية
اليت تستلزم اع اإلخطارات على موقعها الشبكي( .)27فإذا جرى اإلخطار باخلصوصيات بشكل صحيح
مبوجب االتفاقية ،فيجب احرتام هذه اخلصوصيات الوطنية ألنا سوف تؤثر على حتديد ما إذا كان نقل
النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود يندرج يف إطار اتفاقية بازل .وهذا ينبغي أيضاً مالحظته،
وجيب أن يكون هذا ماثالً يف األذهان عند تقييم ما هي حالة "االّتار غري املشروع" ،اليت تنص الفقرة 5
من املادة  6على خمتلف املسؤوليات عن النقل عرب احلدود حيث ميكن اعتبارها فحسب نفايات خطرة من
جانب األطراف يف املعاملة.
 -24وقد يكون للفقرة  5من املادة  6دور على سبيل املثال يف احلاالت التالية:
(أ)
جيوز ألي طرف ،استناداً إىل الفقرة أ (ب) من املادة  1من االتفاقية ،أن يصنِّف أيضاً
نفايات أخرى غري تلك املدرجة يف املرفقني األول والثا يف االتفاقية باعتبارها نفايات خطرة وفقاً لتشريعاته
الوطنية؛ أو
(ب) قد ختتلف السلطات املختصة بشأن ما إذا كانت نفاية معيَنة تتصف بأ ٍي من اخلواص
اخلطرة املشار إليها يف املرفق الثالث من االتفاقية(.)28

( )24هذا املنشور ،أعدته جلنة التنفيذ واالمتثال ،وهو متاح على املوقع:
.http://www.basel.int/TheConvention/Publications/BrochuresLeaflets/tabid/2365/Default.aspx
( )25هذا الدليل متاح على املوقع:
http://www.basel.int/TheConvention/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx

( )26هذا املنشور متاح على املوقع:
http://www.basel.int/TheConvention/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx

()27

http://www.basel.int/Countries/NationalDefinitions/tabid/1480/Default.aspx
وhttp://www.basel.int/Countries/ImportExportRestrictions/tabid/1481/Default.aspx

( )28انظر الفقرة  29من الدليل لنظام التحكم والصفحتني  17/16من دليل تنفيذ اتفاقية بازل ،الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف
اجتماعه الثا عشر .والوثيقتان متاحتان على املوقع

:

 .http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspxانظر
أيضاً الفقرة  42من املبادئ التوجيهية التقنية بشأن نقل النفايات الكهربائية واإللكرتونية عرب احلدود واملعدات الكهربائية
واإللكرتونية املستهلكة ،وخصوصاً فيما يتعلق بالتمييز بني النفايات وغري النفايات مبوجب اتفاقية بازل ،متاح يف الوثيقة
 UNEP/CHW.12/5/Add.1/Rev.1على املوقع
http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP12/tabid/4248/mctl/ViewDetails/EventMo
dID/8051/EventID/542/xmid/13027/Default.aspx.
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 -25ويف هذه احلاالت ،جيب الرجوع إىل الفقرة  5من املادة  6للتأكد فيما يتعلق بالنوع اخلاص من
النقل الذي يتحمل الطرف أو اجلهة الفاعلة املسؤولية عنه يف إطار النقل اخلاص عرب احلدود.
 -26وتنص الفقرة ( 5أ) من املادة  6أنه يف حالة نقل النفايات عرب احلدود على أن يتم تعريفها بشكل
قانو أو النظر إليها مبثابة نفايات خطرة فحسب من دولة التصدير ،تنطبق ،مع ما يلزم من تعديل،
الشروط الواردة يف الفقرة  9من املادة  6املنطبقة على املستورد أو املتخلص وعلى دولة االسترياد ،تنطبق
على املصدِّر ودولة التصدير ،على التوايل .وهذا يعين أن املصدِّر ،وليس املتخلص ،جيب أن خيطر السلطة
املختصة يف دولة التصدير باستالم املتخلص النفايات املعنية ،ويف الوقت املناسب اخطار باستكمال
املبني يف اإلخطار .فإذا مل يتم تلقي هذه املعلومات داخل دولة التصدير ،ينبغي أن
التخلص على النحو َ
خترب السلطة املختصة لدولة التصدير أو املصدِّر دولة االسترياد(.)29
 -27وتنص الفقرة ( 5ب) من املادة  6أنه يف حالة تعريف نقل النفايات عرب احلدود بشكل قانو أو
اعتبارها نفايات خطرة فحسب من دولة االسترياد أو من دوليت االسترياد والعبور اللتني تكونان من
األطراف ،فإن متطلبات الفقرات  1و 3و 4و 6من املادة  6اليت تنطبق على املصدِّر ودولة التصدير ينبغي
أن تنطبق ،مع إجراء ما يلزم من تعديل ،على املستورد أو املتخلص ودولة االسترياد ،على التوايل .وهذا يعين
أنه يف مثل هذه احلالة:
يكون املستورد أو املتخلص ،أو دولة االسترياد مطالبة بأن ختطر كتابة دول العبور و/أو
(أ)
االسترياد بالنقل املقرتح للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود؛
(ب) ال يسمح بالنقل أن يبدأ حىت يتم تسلم املوافقة الكتابية من دولة االسترياد واملوافقة
الكتابة من دولة العبور أو موافقتها الضمنية وفقاً للفقرة  4من املادة  6ويكون املخطر قد تلقى من دولة
االسترياد تأكيداً بوجود عقد بني املصدِّر واملتخلص حيدد فيها اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املعنية.
 -28وأخرياًُ ،حتدِّد الفقرة ( 5ج) من املادة  6أنه يف حالة تعريف نقل النفايات عرب احلدود بشكل
قانو أو اعتبارها نفايات خطرة فحسب من جانب دولة العبور اليت تكون طرفاً ،تنطبق أحكام الفقرة 4
من املادة  6على هذه الدولة .وهذا يعين أن النقل عرب احلدود ميكن أن يبدأ فحسب بعد أن تقدِّم دولة
العبور موافقة كتابية على النقل أو يف حالة أن ال تشرتط دولة العبور موافقة كتابية مسبقة ،بعد  60يوماً
عقب استالم دولة العبور اإلخطار املذكور ،شريطة أالج تكون دولة العبور اعرتضت على النقل عرب احلدود
خالل الفرتة الزمنية املذكورة .وال حتدِّد االتفاقية اإلجراءات اليت ينبغي أن تنطبق إلخطار دولة العبور يف مثل
هذه احلالة .وألغراض عملية ،يوصى بأن يتخذ املصدِّر أو دولة التصدير ،من خالل إجراء مفاوضات أو
بإجراء وسائل أخرى اختاذ ترتيبات إلخطار السلطة املختصة لدولة العبور وفقاً للفقرة  4من املادة .6
 -29ويف حالة حدوث خالف بني الدول بشأن تصنيف النفاية باعتبارها نفاية أو غري نفاية ،أو
تصنيف النفاية باعتبارها خطرة أو غري خطرة ،مل حتسم االتفاقية هذه احلالة املعيَنة .ومع ذلك ،فإن الفقرة 4
من املادة  9تشرتط أنه حيثما ال ميكن إسناد املسؤولية عن االّتار غري املشروع إىل املصدِّر أو املولِّد أو إىل
املستورد أو املتخلص ،ينبغي لألطراف املعنية أو األطراف األخرى أن تكفل ،حسب االقتضاء ،من خالل
( )29انظر الفقرة  32من دليل نظام التحكم ،متاح على املوقع:
http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx
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التعاون ،أن يتم التخلُّص من النفايات املذكورة يف أقرب وقت ممكن بطريقة سليمة بيئياً إما يف دولة التصدير
أو دولة االسترياد أو يف أي مكان آخر ،حسب االقتضاء .وتشرتط الفقرة  5من املادة  9على األطراف أن
تتعاون هبدف حتقيق أهداف املادة.
 -30ويعامل االحتاد األورويب الشحنات اليت تنطوي على نفايات أو غري نفايات أو على خالف بشأن
الطبيعة اخلطرة للنفايات مبعاملة الشحنة باعتبارها كما لو كانت على التوايل نفاية وخطرة أو نفايات أخرى
تندرج حتت نطاق اتفاقية بازل(.)30
 -31وإذا مل يتم التوصل إىل اتفاق ،رغم املراسالت على خمتلف املستويات (العملية والسياسية ،ميكن
ألمانة اتفاقية بازل أن تساعد األطراف بناءً على طلبها يف حتديدها حاالت االّتار غري املشروع (الفقرة 1
(’ )‘1من املادة .)16
2-1-2-2

تحديد ما إذا كان هناك فيما يبدو حالة اتجار غير مشروع
 -32جيب على األطراف املعنية أن حتدِّد وجوب استيفاء واحد على األقل من الشروط اخلمسة املبيجنة يف
تعرف "النفاية اخلطرة":
الفقرة  1من املادة  ،9واليت ِّ
ُّ
التحكم؛
ُّ
التحكم؛

(أ)

عدم وجود اإلخطار قد حتدِّده السلطة املختصة يف ضوء دورها املركزي يف تنفيذ إجراء

(ب)

عدم املوافقة جيوز أن حتدِّده السلطة املختصة يف ضوء دورها املركزي يف تنفيذ إجراء

االدعاء الكاذب أو الغش أو التزوير قد
(ج) حتديد أن املوافقة جرى احلصول عليها عن طريق ج
يتطلجب وجود تشريعات دقيقة؛
عدم وجود تأكيد جوهري بني الوثائق (على سبيل املثال عقود التخلُّص ،التسجيالت
(د)
التجارية ،إيصاالت الوزن ،وثائق التسليم ،الفواتري واإلخطار ووثائق النقل) والنفايات رمبا يتم إقرارها من
خالل التفتيش العيا  ،لكن ميكن أن يتطلَب هذا تفتيشياً مادياً ،مبا يف ذلك أخذ عيجنات وحتليل النفايات؛
املتع جمد من النفايات مبا خيالف االتفاقية واملبادئ العامة للقانون الدويل.
(هد) حدوث التخلُّص َ
وفيما يتعلجق بعمليات التخلُّص ذات الصلة ،انظر الفصل الرابع من االتفاقية(.)31

( )30انظددر الفق درتني  1و 2مددن املددادة  28يف الئحددة اجلماعددة األوروبيددة رقددم  2006/1013الصددادرة مددن الربملددان األورويب وا لددس
األورويب ،مؤرخددة  14حزيران/يونيدده  2006بشددأن شددحنات النفايددات -1" :إذا مل تتفددق السددلطات املختصددة اخلاصددة باإلرسددال
عامددل املوضددوع كمددا لددو كانددت نفايددة .وهددذا دون مسددا
واملقصددد بشددأن التصددنيف فيمددا يتعلجددق بددالتمييز بددني النفايددة وغددري النفايددة ،يُ َ

حبق بلد املقصد للتعامل مع املواد املشحونة وفقاً لتشريعاهتا الوطنية ،عقب وصول املواد املشدحونة وحيدث تكدون هدذه التشدريعات
متوافقة مع قانون اجلماعة األوروبية أو القانون الدويل -2 .إذا مل تستطع السلطات املختصة اخلاصة بالشحنة وباملقصدد االتفداق
درجددة يف املرفددق الثالددث أو املرفددق الثالددث ألددف أو الثالددث بدداء أو الرابددع ،تعتددرب
علددى تصددنيف النفايددات موضددوع اإلخطددار بأنددا ُم َ
النفايات بأنا مدرجة يف املرفق الرابع".

( )31ألغراض االتفاقية ،يعين "التخلُّص" أي عملية حمدَدة يف املرفق الرابع التفاقية بازل (الفقرة  4من املادة  .)2وبغية مساعدة
األطراف يف فهم ما هي العمليات اليت يتناوهلا هذا املصطلح "التخلص" مبقتضى االتفاقية ،اعتمد مؤمتر األطراف مبوجب املقرر
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 - 33والتوجيهات القائمة بشأن الكشف وحتديد ما إذا كانت شحنة تعترب اّتاراً غري مشروع ،مبا يف
ذلك مسائل مثل ختزين الشحنة وكيفية إجراء حتقيق متوافرة يف املنشورات املذكورة أعاله العناصر التوجيهية

للكشف ومنع ومكافحة االّتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة ،دليل التدريب التابع التفاقية بازل بشأن
االّتار غري املشروع فيما يتعلق باجلمارك وأجهزة إنفاذ القوانني ،والدليل اإلرشادي للمالحقة القضائية بشأن
االّتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى.

3-1-2-2

تصرفه إلى االتجار غير مشروع
تحديد المسؤول الذي يؤدي ُّ

 -34لتفعيل الفقرات  2أو  3أو  4من املادة  ،9جيب على األطراف املعنية أن حتدِّد ،حسب
االقتضاء:
من هو مولِّد أو مصدِّر النفايات وما إذا كان االّتار غري املشروع هو نتيجة تصرفه
(أ)
(الفقرة  2من املادة )9؛
(ب) من هو مستورد النفايات أو املتخلص منها وما إذا كان االّتار غري املشروع هو نتيجة
تصرفه (الفقرة  3من املادة )9؛
(ج) من هو مولِّد النفايات أو املصدِّر أو املستورد أو املتخلص وأنه ال ميكن إسناد املسؤولية
عن االّتار غري املشروع إىل أ ٍي منهم (الفقرة  4من املادة .)9
 - 35وإجراءات التحديد هذه سوف حتتاج أن تستند إىل ّتميع األدلة من وثيقة النقل أو إذا مل تكن
متاحة من حتقيقات أكثر دقة .وهذا التحقيق من احملتمل أن يتطلب تعاوناً دولياً ألن بعض أصحاب
املصلحة الذين ميكن تقدير مسؤوليتهم قد ال ميكن حتديدها يف إطار والية الدولة واليت تقوم بالتحديد .ومن
األمهية أيضاً لغرض املادة  9أن يتم التحقيق يف مسؤولية ايع أصحاب املصلحة – املصدِّر ،املولِّد،
املستورد واملتخلص.
 -36أما الوثائق اليت ميكن استخدامها الستبانة وحتديد ما إذا كان االّتار غري املشروع نتيجة تصرف
املصدِّر أو املولِّد أو املستورد أو املتخلص من النفايات يف حالة عدم وجود وثيقة للنقل فإنا تشمل على
سبيل املثال العقود ،والفواتري ،واالتفاقات مع املوردين لضمان نوعية الشحنة ،ووثائق النقل .وميكن أن تأخذ
التحقيقات يف االعتبار مصادر أخرى من املعلومات (تدفقات نقدية ،تقارير خمتربية) ،مبا يف ذلك معلومات
من الوسطاء ذوي الصلة (على سبيل املثال الناقل ،السمسار).
 -37وميكن لتحديد مساسرة النفايات وإنفاذ التدابري القانونية ضد هؤالء أن يكون صعباً بصفة خاصة.
وألن مساسرة النفايات ليس حبوزهتم بالضرورة النفايات اليت يتاجرون هبا وغالباً ما يعملون من اخلارج فرمبا
يتهربون من التشريعات الوطنية أو ال خيضعون هلا .ومن املقرتح أن يُدرج األطراف حكماً يف تشريعاهتم
الوطنية لضمان أن تتناول التدابري التنظيمية وتدابري اإلنفاذ بشكل مناسب حالة مساسرة النفايات .وعلى
سبيل املثال ،ميكن أن تنص التشريعات الوطنية على هذه احلاالت حيث ال ميكن إثبات مسؤولية السمسار
أو أن يفشل السمسار يف تنفيذ هذه االلتزامات ،التزامات االستعادة ،إذا انطبق احلال ،والتخلص السليم
إ ب 2/13-مسرداً للمصطلحات
(.)http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/Glossaryofterms/tabid/3623/Default.aspx
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فرض على اجلهات الفاعلة األخرى املعنية باالّتار غري املشروع ،كالشخص
بيئياً من النفايات ميكن أن يُ َ
()32
الذي أُِذن للسمسار بأن يتصرف نيابة عنه ،مثل ُمنتِج النفايات .

 -38ولدى حتديد املسؤوليات عن االّتار غري املشروع ،يلزم حتليل االمتثال اللتزامات األطراف ذات
الصلة ومتطلبات أصحاب املصلحة بغية تقدير تصرف اجلميع املعنيني .ولدى القيام بذلك ،جيدر اإلشارة
إىل أن الفقرة  5من املادة  6تنقل االلتزامات املبيَنة يف الفقرات  1و 3و 4و 6و 9من املادة  6يف احلاالت
حيث تعترب النفايات فحسب نفايات خطرة من جانب واحد من األطراف املعنية.
 -39ورمبا تساعد التوجيهيات الواردة يف الفقرتني  6و 7من هذه التوجيهيات املذكورة أعاله بنفس
القدر تساعد األطراف يف حتديد تصرف املسؤول الذي يؤدي إىل االّتار غري املشروع.

2-2-2

الجهات الفاعلة المشاركة في تحديد ما إذا كانت الفقرات  2أو  3أو  4من المادة  9في االتفاقية

1-2-2-2

الجهات الفاعلة على المستوى الوطني

تنطبق

 -40إن عملية حتديد ما إذا كان نقل النفايات اخلطرة أو غريها من النفايات مبثابة جاّتار غري مشروع
تصرف قام به املصدِّر أو املولِّد أو املستورد أو املتخلٍّص ،قد تندرج يف إطار اختصاص جمموعة
لكونه نتيجة ُّ
لالّتار غري
تتحمل مسؤوليات على املستوى الوطين عن كشف وحتديد أية حالة مثيلة ج
متنوعة من هيئات ج
املشروع .ونظراً ألمهية تبادل املعلومات بشكل صحيح وسريع وتنسيق اجلهود ،يوصى بإنشاء واستخدام آلية
تعاون على املستوى الوطين ،أي فرقة عمل مشرتكة بني الوكاالت .وميكن بشكل رمسي أو غري رمسي إنشاء
ييسر التعاون مع أصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص وتوعية هؤالء (مثالً
مثل هذه اآللية .وميكن أيضاً أن ِّ
املولِّد ،أو املصدِّر أو الناقل أو املستورد أو املتخلٍّص أو السماسرة أو خطوط الشحن أو وكالء ختزين
يتحمل املسؤولية .وميكن أن
النفايات) حتديد ما إذا كانت هناك حالة مثيلة ج
لالّتار غري املشروع ومن ج
االّتار غري املشروع يف املقام األول.
يساعد هذا التعاون والتوعية أيضاً على منع حدوث ج
 -41وأياً كان اإلطار املؤسسي احمللي ،من املهم أن يكون معروفاً وواضحاً دور كل كيان ومسؤوليته.
وبالنظر إىل أن اتفاقية بازل تسنِد إىل السلطة املختصة املسؤولية عن تل جقي إخطار بشأن نقل النفايات اخلطرة
الرد على هذا اإلخطار ،من املهم
أو النفايات األخرى عرب احلدود ،وعن أية معلومات تتصل هبذا ،وعن ج
التأكد من أن السلطة املختصة ذات الصلة تشارك على حن ٍو ٍ
كاف يف العملية الوطنية لتحديد ما إذا كان
نقل النفايات اخلطرة يقع ضمن نطاق الفقرة  2و 3و 4من املادة .9
2-2-2-2

الجهات الفاعلة على المستوى الدولي

( )32مبوجددب تشدريعات االحتدداد األورويب ،علددى سددبيل املثددال ،حيددق للسددلطات املعنيددة بددالتفتيش أن توجدده حتقيقاهتددا حنددو املنددتج األصددلي،
واملنددتج اجلديددد املددرخص لدده أو جددامع النفايددات املددرخص لدده ،يف حددال حصددول السمسددار أو التدداجر علددى تصدريح كتددايب مددن املنددتج
األصددلي ،أو املنددتج اجلديددد احلاصددل علددى تصدريح أو اجلددامع احلاصددل علددى تددرخيص بالعمددل نيابددة عندده كم ِ
خطددر ويتحمددل مسددؤولية
ُ
االّتار غري املشروع .وإذا عجز السمسار أو التاجر عدن حتقيدق التزامده باسدتعادة النفايدات أو الدتخلص منهدا بطريقدة سدليمة بيئيداً،
ج
يقددع االلت دزام التبعددي علددى الشددخص الددذي أذن للسمسددار أو التدداجر ب دأن يتصددرف نيابددة عندده .انظددر املددادة  )15( 2مددن الئحددة
اجلماعة األوروبية رقم .2006/1013
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 - 42قد يتطلجب حتديد حالة جاّتار غري مشروع أيضاً التعاون بني دولة العبور أو دولة االسترياد أو دولة
التصدير .وبنفس القدر من األمهية وجود قنوات اتصال سليمة على املستوى الدويل .وكما ذُكِر سابقاً ،من
األمهية ،يف ضوء إسناد املسؤولية إىل السلطة املختصة مبوجب اتفاقية بازل ،التأكد من مشاركة السلطة
املختصة ذات الصلة على حن ٍو ٍ
كاف يف العملية الدولية لتحديد ما إذا كان نقل النفايات اخلطرة أو النفايات
األخرى يقع ضمن نطاق الفقرة  2أو  3أو  4من املادة .9
 - 43وتتاح على املوقع الشبكي لالتفاقية( )33قائمة السلطات املختصة ومعلومات االتصال اخلاصة هبا
على النحو احملال من األطراف إىل األمانة .ويف حالة عدم االتصال بسلطة خمتصة ،قد يكون من املمكن
االتصال بدولة من خالل مركز التنسيق أو ،إذا لَ ِزم األمر ،من خالل القنوات الدبلوماسية (على سبيل املثال
وزارة الشؤون اخلارجية ،أو السفارة أو البعثة الدائمة) .ويف مثل هذه احلاالت ،يوصى بالتأكد من إرسال
نُسخة من املراسلة إىل السلطة املختصة.
ِ
عهد إليها
 -44ومتاشياً مع االتفاقية ،وكما ذُكر سابقاً ،جيوز لألطراف االتصال بأمانة اتفاقية بازل اليت يُ َ
االّتار غري املشروع(.)34
مبهمة مساعدة األطراف عند الطلب يف حتديد حاالت ج
 -45ومبجرد أن تستنتج األطراف املعنية أن هناك حالة نقل للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب
احلدود وتعترب جاّتاراً غري مشروع ،عليها عندئذ أن حتدِّد أيجاً من الفقرات  2أو  3أو  4من املادة  9تنطبق.
تصرف من جانب املصدِّر أو املولِّد ،جيوز تفعيل احلكم املنصوص عليه
فإذا كان ج
االّتار غري املشروع نتيجة ُّ
وجمرد أن تستنتج األطراف املعنية أن هناك حالة نقل للنفايات اخلطرة أو النفايات
يف الفقرة  2من املادة  .9ج
للتصرف من جانب املستورد أو املتخلِّص ،ينطبق احلكم
األخرى عرب احلدود وتعترب جاّتاراً غري مشروع نتيجة ُّ
مبجرد أن تستنتج األطراف املعنية أو األطراف األخرى أن
املنصوص عليه يف الفقرة  3من املادة  .9وأخرياً ،ج
هناك حالة نقل للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود وتعترب جاّتاراً غري مشروع وأنه ال ميكن
االّتار غري املشروع إىل املصدِّر أو املولِّد أو إىل املستورد أو املتخلِّص ،ينطبق احلكم
إسناد املسؤولية عن ج
املنصوص عليه يف الفقرة  4من املادة .9

-3
1- 3
1-1-3

الدول والكيانات المشاركة في تنفيذ الشـروط المنصـوص عليهـا فـي الفقـرات  2و 3و4
من المادة 9
الدول المعنية
األطراف

 - 46تسنِد الفقرات  2و 3و 4من املادة  9من االتفاقية املسؤولية إىل "دولة االسترياد" ،أو "دولة
التصدير" ،أو "الدول املعنية" أو "األطراف املعنية" و "األطراف األخرى" .وحتدِّد االتفاقية "دولة االسترياد"،
و "دولة التصدير" و "الدول املعنية" يف مادهتا  .2وعلى وجه اخلصوص ،تعين "الدول املعنية" األطراف اليت
هي دول التصدير أو االسترياد ،أو دول العبور سواء كانت أو مل تكن أطرافاً .جأما ُمصطَلَح "األطراف
األخرى" يُفهم منه أنه يشري إىل أطراف أخرى غري "األطراف املعنية" ،أي األطراف اليت هي ليست دولة
تصدير وال دولة استرياد وال دولة عبور.

(.http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx )33
( )34الفقرة ’ 1ط‘ من املادة .16
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1-1-1-3

الفقرة  2من المادة 9
تنص اتفاقية بازل على أنه ،عند استيفاء الشروط املبيجنة يف الفقرة  2من املادة  ،9أي نقل
-47
ج
التصرف من جانب
النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود يُعترب مبثابة جاّتار غري مشروع نتيجة ُّ
املصدِّر أو املولِّد ،على دولة التصدير التأكد من أن النفايات املعنية تكون:
ُ
ِّ
املصدر أو املولد ،أو هي ذاهتا عند اللزوم ،إىل دولة التصدير ،أو
"(أ) تتم إعادهتا من جانب ِّ
إذا تع َذر ذلك من الناحية العملية؛
(ب) يتم التخلُّص منها وفقاً ألحكام هذه االتفاقية ،يف غضون  30يوماً من وقت إبالغ دولة
باالّتار غري املشروع ،أو خالل أي فرتة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول املعنية".
التصدير ج
وتتحمل دولة التصدير بالتايل املسؤولية الرئيسية عن االمتثال إلجراء االستعادة ،على النحو
- 48
ج
املنصوص عليه يف الفقرة ( 2أ) من املادة  ،9أو إذا تع َذر ذلك من الناحية العملية ،التخلُّص خالفاً لذلك
من النفايات وفقاً ألحكام هذه االتفاقية ،خالل الفرتة الزمنية احمل جددة يف الفقرة  2من املادة .9

 - 49وسوف تستل ِزم اإلجراءات اليت تقضي هبا الفقرة  2من املادة  9مشاركة على األقل من جانب
دولة أخرى واحدة ،وباإلمكان عدة دول أخرى .فرمبا تُكتَ َشف شحنة غري مشروعة يف دولة استرياد أو يف
دولة عبور .وال حتدِّد االتفاقية صراحة دور تلك الدول ،باإلضافة إىل االلتزام العام جلميع "الدول املعنية"
بالتعاون فيما بينها .ونتيجة لذلك ،قد يكون للطرف الذي هو دولة استرياد وكذلك أي دولة عبور ،بغض
تؤديه لتحقيق استعادة النفايات ،أو إذا تع َذر هذا
عما إذا كانت طرفاً أو غري طرف يف االتفاقية ،دور ج
النظر ج
من الناحية العملية ،التخلُّص منها وفقاً ألحكام االتفاقية.
باالّتار
 - 50ومن الناحية العملية ،جيب على اإلنسان التأكيد على أن إعادة إرسال النفايات املتصفة ج
غري املشروع دون إبالغ و/أو دون مشاركة السلطات املختصة لدولة التصدير وأية دولة ( -دول) عبور ،قد
يؤدي إىل مقصد (غري مشروع) آخر للنفايات ال يدخل يف نطاق
يؤدي إىل استعادة غري سليمة أو حىت قد ج
ج
شحن النفايات مرة أخرى بشكل غري مشروع إىل دولة أخرى
دولة التصدير – على سبيل املثال عندما تُ َ
خارج نطاق السلطات املختصة .وهلذا من األمور األساسية أن تبذل أي دولة استرياد أو دولة عبور معنية
تتحمل دولة التصدير
بشحنة غري مشروعة كل اجلهود لضمان إبالغ دولة التصدير ودولة العبور وأن ج
تنص الفقرة  2من املادة  9على أن األطراف املعنية ال
مسؤوليتها عن استعادة النفايات .ويف هذا الصدد ،ج
تعارض أو تعوق أو متنع إعادة تلك النفايات إىل دولة التصدير.
2-1-1-3

الفقرة  3من المادة 9
 -51تقضي الفقرة  3من املادة  ،9يف حالة اعتبار نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عرب احلدود
يتوىل املستورد
تصرف قام به املستورد أو املتخلِّص ،تضمن دولة االسترياد أن ج
جاّتاراً غري مشروع لكونه نتيجة ُّ
أو املتخلِّص ،أو هي ذاهتا عند اللزوم ،التخلُّص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً يف غضون ثالثني
باالّتار غري املشروع ،أو خالل أي فرتة زمنية أخرى قد تتفق عليها
يوماً من وقت إبالغ دولة االسترياد ج
الدولة املعنية.
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 - 52ووفقاً لذلك ،تقع املسؤولية الرئيسية لضمان أن النفايات املعنية يتم التخلُّص منها بطريقة سليمة
بيئياً على دولة االسترياد .وجيوز لدولة االسترياد أن تُشرك املستورد أو املتخلِّص يف اختاذ الرتتيبات الالزمة
هلذا اإلجراء اخلاص بالتخلُّص من النفايات املعنية ،متوقفاً األمر على حالة أصحاب املصلحة أو أية شروط
وطنية قائمة.
 - 53وقد يستلزم تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرة  3من املادة  9مشاركة دولتني أو عدة دول
على سبيل املثال إذا اكتُشفت الشحنة غري املشروعة يف دولة العبور .ويف هذا الصدد ،حتدِّد الفقرة  3من
املادة  9أن تتعاون األطراف املعنية ،حسب اللزوم ،يف التخلُّص من النفايات.
 3-1-1-3الفقرة  4من المادة 9
االّتار غري املشروع إىل املصدِّر أو املولِّد أو املستورد
 - 54يف احلاالت اليت ال ميكن فيها إسناد مسؤولية ج
ُ
أو املتخلِّص ،تتعاون األطراف املعنية أو أطراف أخرى ،حسب االقتضاء ،للتأكد من أن التخلُّص من
النفايات قيد النظر يتم بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن ،على النحو املنصوص عليه يف الفقرة  4من
املادة  .)35(9وال متضي االتفاقية أكثر يف حتديد األدوار املعنية ملختلف الدول املشاركة يف النقل عرب احلدود.

 2-1-3الدول غير األطراف
 - 55حتظر االتفاقية على األطراف السماح بتصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى إىل دولة غري
()36
طرف أو لالسترياد من غري طرف مامل يكن الطرف قد دخل يف اتفاق أو ترتيب مع غري طرف عمالً
باملادة .11
 - 56ويف املادة  ،11تسمح االتفاقية لألطراف بتصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى إىل غري
تستورد من غري طرف إذا كانت األطراف قد دخلت يف اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة
طرف أو
َ
ونصت على أن هذه
األطراف أو إقليمية بشأن نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود ،ج
االتفاقات أو الرتتيبات ال تنتقص من اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى وفقا ملا
تقتضيه هذه االتفاقية .وترد على املوقع الشبكي لالتفاقية( )37قائمة هبذه االتفاقات اليت أ ِ
ُخطرت إىل
تنص على أن تتخذ الدولة غري الطرف املصدِّرة أو دولة االسترياد غري الطرف
األمانة .وهذه االتفاقات قد ج
تتحمل املسؤولية املسندة إىل دولة التصدير أو دولة االسترياد ،على التوايل مبقتضى الفقرات  2و 3و4
بأن ج
من املادة  ،9ولكن على أي حال ال ينبغي أن تنتقص هذه االتفاقات أو الرتتيبات من اإلدارة السليمة بيئياً
للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى على النحو الذي تقتضيه االتفاقية(.)38
( )35انظر التذييل .5
( )36الفقرة  5من املادة  4من اتفاقية بازل.
()37

.http://www.basel.int/Countries/Agreements/tabid/1482/Default.aspx

( )38العمددل بشددأن املددادة  11مددن اتفاقيددة بددازل قددام بدده م دؤمتر األط دراف يف الفددرتة مددا بددني اجتماعاتدده األول والسددابع (املقددررات ،9/1
 18/6 ،21/5 ،2/4 ،1/3 ،10/2و )36/7يف ذلددك الوقددت الددذي وافددق فيدده م دؤمتر األط دراف "علددى وقددف العمددل بشددأن
العناصددر التوجيهيددة فيمددا يتعلجددق باالتفاقددات أو الرتتيبددات الثنائيددة أو املتعددددة األطدراف واإلقليميددة" .وفيمددا يتعلجددق بالنسددخة األخددرية
مد ددن مشد ددروع العناصد ددر التوجيهيد ددة املتعلقد ددة باالتفاقد ددات أو الرتتيبد ددات الثنائيد ددة أو املتعد ددددة األط د دراف أو اإلقليميد ددة ،انظد ددر الوثيقد ددة
.UNEP/CHW.6/15
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يوجد مثل هذا االتفاق أو الرتتيب ،على دولة التصدير أو دولة االسترياد اليت ليست طرفاً
 - 57وإذا مل َ
يف االتفاقية أن ال تكون خاضعة ألي التزام لتنفيذ أحكام االستعادة أو اإلدارة السليمة بيئياً الواردة يف
االتفاقية ،ولن خيضع الطرف يف االتفاقية ألي التزام متبادل إزاء الدولة غري الطرف .ويف مثل هذه احلاالت،
حل مناسب تقبله األطراف .واالستثناء الوحيد هلذه احلالة
يُ َ
نصح بأن تتعاون الدول ذات الصلة هبدف إجياد ج
سيكون يف حالة وجود دولة عبور غري طرف نظراً ألن أطراف االتفاقية عليها التزام مبوجب املادة  7بأن
ِ
قرتح
ُختطر كتابة أو أن تطلب إىل املولِّد أو املصدِّر بأن خيطر كتابة هذه الدول بوجود نقل عابر ُم َ
عرب احلدود.

2-3

الكيانات المشا ِركة
 - 58ال حتدِّد اتفاقية بازل ما هو الكيان داخل الدول املعنية الذي سيقوم من الناحية العملية بتنفيذ
االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرات  2و 3و 4من املادة  .9و ِ
لوحظ أعاله إن إجراء كشف حالة حمتملة
االّتار غري املشروع والتحقيق فيها قد يشمل جمموعة من الكيانات على املستوى الوطين (على سبيل
من ج
املثال سلطات املوانئ واجلمارك والشرطة واملؤسسات/املنظمات/الوكاالت/السلطات البيئية ،ومكاتب العدالة
وامل جدعني العامني) .وبالنظر إىل املسؤوليات املسندة إىل السلطة املختصة مبوجب اتفاقية بازل ،ينبغي التأكيد
على أن السلطات املختصة ذات الصلة مشاركة على حنو ٍ
كاف يف العملية الدولية اليت حتدِّد ما إذا كان نقل
النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود يندرج يف نطاق الفقرة  2أو  3أو  4من املادة .9
 - 59وألسباب مماثلة ،ينبغي أيضاً إعطاء السلطات املختصة يف الدول املعنية املسؤولية األساسية عن
املوضحة يف الفقرات  2و 3و 4من املادة  .9ونتيجة لذلك ،ينبغي إعطاء املسؤولية
تنفيذ االلتزامات ج
للسلطة املختصة ذات الصلة يف دولة التصدير والسلطة املختصة ذات الصلة لدى الطرف الذي هو دولة
توجد فيها النفايات ،وذلك لتفعيل هذه االلتزامات
استرياد أو السلطة املختصة لدى أي دولة عبور اليت َ
االّتار غري املشروع.
بالتعاون الوثيق مع الكيان الذي اكتشف نفايات ج
تصرف من جانب املصدِّر أو املولِّد أو
 - 60إضافة إىل ذلك ،ألن االّتار غري املشروع قد يُعتَرب نتيجة ُّ
تدخالهتا املمكنة لدى بعضها البعض،
املستورد أو املتخلِّص ،ستكون هذه اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك ُّ
حسب االقتضاء ،متداخلة يف األمر.

3-3

األولي وتدابير فورية
االتصال َّ
 - 61من املستصوب إجراء اتصال مب جكر بني الدول املعنية (التصدير ،االسترياد ،العبور) على مستوى
السلطات املختصة وذلك حسب االقتضاء لتيسري عملية استعادة يسرية ،وضمان أن يتم التخلُّص من هذه
االّتار
النفايات املعنية بطريقة سليمة بيئياً وزيادة فُرص النجاح يف إسناد املسؤولية إىل أولئك املسؤولني عن ج
غري املشروع واختاذ أية إجراءات قانونية تالية ضد هؤالء.
شىت ،مبا يف ذلك ما يلي:
 - 62وقد حتدث سيناريوهات ج

دولة معنية أصبحت ،قبل بدء نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عرب احلدود،
(أ)
االّتار غري املشروع .ومتاشياً مع االلتزام العام
تدرك أن الشحنة إذا ما ُِمسح بإمتامها ميكن أن تصبح حالة من ج
على ايع األطراف باختاذ التدابري املناسبة القانونية واإلدارية وغريها من التدابري لتنفيذ وإنفاذ أحكام

22

UNEP/CHW.13/9/Add.1/Rev.1

التصرف املخالف لالتفاقية واملعاقبة عليه( ،)39على الدولة
االتفاقية ،مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل منع ُّ
املد ِركة للمسألة أن تتصل على وجه السرعة بدولة التصدير لكي تضمن أن الشحنة غري املشروعة ال تغادر
ُ
أراضيها.
(ب) أصبحت الدولة املعنية على علم حبالة جاّتار غري مشروع حمتملة عقب البدء يف نقل
يوجد على
النفاية عرب احلدود ولكن قبل أن تصل النفاية دولة العبور أو دولة االسترياد .وهنا مرة أخرىَ ،
ايع األطراف املعنية التزام عام باختاذ تدابري مناسبة قانونية وإدارية وغريها من التدابري لتنفيذ وإنفاذ أحكام
التصرف املخالِف لالتفاقية واملعاقبة عليه( .)40ويف حالة أن تتوفَر للدولة
االتفاقية ،مبا يف ذلك تدابري ملنع ُّ
املعنية معلومات عن طريق أو ِ
مقصد النفايات (أو الطريق واملقصد احملتَ َملني) ينبغي أن تبدأ تلك الدولة على
األويل مع الدول األخرى املعنية.
الفور يف إجراء االتصال ج
االّتار غري املشروع وصلت إىل دولة أخرى (دولة
(ج) النفايات امل َعَرضة حلالة حمتملة من ج
ُ
العبور أو دولة االسترياد) .ويف تلك احلالة ،ينبغي على الدولة أن تبدأ يف االتصال مع دولة التصدير يف أقرب
وقت ممكن أثناء مرحلة التحقيق.

 - 63وقد يكون هذا االتصال األ َويل بني الدولة (الدول) املعنية ،يف شكل حمادثة هاتفية .ومع ذلك ،من
اسل اإللكرتو مثل الربيد
املستَصوب أن يكون االتصال الكتايب (من األفضل أن يكون عن طريق الرت ُ
اإللكرتو  ،أو من خالل الفاكس أو رسالة) بني السلطات املختصة للدول املعنية ،وذلك لضمان أن تكون
ايع الدول املعنية على علم بشكل صحيح من خالل القنوات املناسبة .وللتغلُّب على الصعوبات اللغوية
املمكنة ،يوصى باستخدام ايع الوسائل املتاحة ،أي من خالل قنوات االتصال الشفوية والكتابية أيضاً.
 - 64وينبغي أن يتم هذا االتصال األ َويل بني ايع الدول املعنية يف أقرب وقت ممكن ،مبعىن على الفور
عقب التوعية حبالة ممكنة من االّتار غري املشروع أو كشفها.
 - 65ونظراً ألن االّتار غري املشروع ميكن كشفه مبختلف النقاط يف سلسلة النقل ،ينبغي اختاذ تدابري
وقائية يف أقرب وقت ممكن لتأمني النفايات املعنية اليت سوف حتمي صحة اإلنسان والبيئة .وينبغي أن يتم
نقل النفايات من موقع الكشف إىل مرفق التخلُّص وفقاً للمتطلجبات الوطنية والدولية املعمول هبا ،على سبيل
املثال ،بشأن النقل ،والتغليف ولصق بطاقات التعريف .وإذا تطلَب األمر ختزيناً مؤقتاً أثناء إجراء التحقيق،
ينبغي أن يتم هذا امتثاالً للمتطلجبات الوطنية املعمول هبا .وينبغي ختزين النفايات بطريقة متنع اإلضرار بصحة
هلروب/تسربَ /مزج النفايات ،بل أيضاً لضمان أالج يكون هناك تالعب
اإلنسان وسالمة البيئة نتيجة
ُّ
باألدلجة .وينبغي اإلذن جبميع هذه التدابري الفورية أو أن يتم اإلشراف عليها من السلطة املختصة ذات
الصلة.

( )39الفقرة  4من املادة  4من اتفاقية بازل.
( )40الفقرة  4من املادة  4من اتفاقية بازل.
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تصرف قام بـه المصـدِّر أو المولِّـد (الفقـرة 2
 -4االتجار غير المشروع يعتبر نتيجة ُّ
من المادة )9

1-4

استعادة النفايات

ُّ
للتحكم الذي جيب االمتثال له لكي يتم نقل النفايات اخلطرة
ِّ - 66
توضح اتفاقية بازل إجراءً مف َ
صالً
يسمى املوافقة املسبقة عن علم .ويهدف هذا اإلجراء إىل ضمان
والنفايات األخرى عرب احلدود ،وهو ما ج
ُ
عدة أمور من بينها أن تلك الدول املعنية بعبور النفايات أو استريادها توافق على إجراء نقل مقتَدَرح وأن يتم
التخلُّص من النفايات بطريقة سليمة بيئية يف دولة االسترياد .ويُعتَرب إجراء اإلخطار واملوافقة ،وكذلك
ُّ
التحكم.
استخدام وثيقة النقل أدوات حمدَدة تعمل على تفعيل إجراء
 - 67وعلى الرغم من أن إجراءات مشاهبة ليس منصوصاً عليها يف حالة االستعادة ،قد تسهم بعض
ُّ
التحكم على النحو املنفَذ من خالل إجراء املوافقة املسبَقة عن علم واستخدام وثيقة النقل يف
جوانب إجراء
ُ
التصرف مبا خيالف
حتقيق أهداف االتفاقية ،وخصوصاً اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املستعادة واملعاقبة على ُّ
ُّ
التحكم فيما يتعلجق
االتفاقية .ووفقاً لذلك ،تقرتح هذه التوجيهات استخدام العناصر ذات الصلة من إجراء
بإجراءات النقل عرب احلدود عند تنفيذ حكم االستعادة ،أي وثيقة إخطار مع جدلة ووثيقة نقل(.)41ومن شأن
نسق تنفيذ األطراف حلكم االستعادة ويف الوقت نفسه حتقيق أهداف
استخدام اإلجراءات ج
املوحدة أن ي ج
االتفاقية.
االّتار غري املشروع بنقل نفايات عرب احلدود بدون أن يكون هناك
 - 68ويف معظم احلاالت ،يتعلَق ج
قرتح استخدام منوذجني(:)42
موحدة الستعادة النفايات املعنية ،يُ َ
إخطار وال موافقة .ولدعم اتجباع إجراءات ج

توجد هبا النفايات لتوجيه طلب إىل دولة التصدير لضمان استعادة
(أ)
منوذج للدولة اليت َ
النفايات (انظر التذييل  ،1اجلزء األول)؛
يتعني استخدامه من قِبَل املصدِّر أو املولِّد أو دولة التصدير لإلخطار بشأن
(ب) منوذج َ
االستعادة ،مع األخذ يف االعتبار أن املوافقة احمل جددة من الدول املعنية غري مطلوبة (انظر التذييل  ،1اجلزء
الثا ).
وجيب أن تصاحب وثيقة نقل مستوفاة الشحنة يف عودهتا إىل دولة التصدير.

 - 69ويف حالة ما يتعلجق االّتار غري املشروع بنقل نفايات عرب احلدود وصدر بشأنا إخطار وفقاً للفقرة
ِ
قرتح استخدام منوذج
 1من املادة  ،6لكن مل تصدر موافقة من قبل السلطة املختصة يف دولة االسترياد ،يُ َ
ِ
األويل لإلخطار من أجل االستعادة .وينبغي استكمال احلقلني
اإلخطار احلايل الذي استُخدم أثناء اإلجراء ج

( )41تتاح وثائق اإلخطار والنقل على املوقع الشبكي:
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx.

( )42يف حالة عدم موافقة األطراف ايعها (عن طريق سلطاهتا املختصة) املشاركة يف االستعادة.
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 20و 21من منوذج اإلخطار ِ
بذكر أسباب االعرتاض على النقل املقتَدَرح يف البداية( .)43وينبغي يف هذه
ستخدم وثيقة نقل مبقتضى اتفاقية بازل لكي ترافق الشحنة يف عودهتا إىل دولة التصدير.
احلالة أن تُ َ
 - 70وتقدِّم الفقرات التالية أدناه وصفاً إلجراء االستعادة يف احلاالت حيث حيدث نقل للنفايات عرب
املقرتح.
احلدود دون صدور أي إخطار .ويرد يف التذييل  2رسم بيا إلجراء االستعادة َ

 1-1-4الطلب بشأن االستعادة

 - 71يف هذه الوثيقة التوجيهية ،طلب استعادة النفايات الذي ِّ
يشكل حالة اّتار غري مشروع يعترب مبثابة
ِ
توجد هبا النفايات.
االستهالل الرمسي إلجراء االستعادة من قبَل دولة العبور أو دولة االسترياد اليت َ

 - 72وسوف تكون السلطة املختصة للطرف الذي هو دولة االسترياد أو تلك ألي دولة عبور اليت توجد
هبا النفايات مسؤولة عن تقدمي الطلب إىل دولة التصدير باستعادة النفايات.
 - 73وكما ِ
لوحظ أعاله ،من املتوقَع أن تكون املراسالت السابقة بني دولة التصدير والدولة طالبة

رسل الطلب على
االستعادة قد حدثت قبل تقدمي الطلب الرمسي املتعلجق باستعادة النفايات .وينبغي أن يُ َ
الفور إىل دولة التصدير ،وهذا يعين أن اخلطوات املتخذة جلمع املعلومات الالزمة لتقدمي هذا الطلب ينبغي
تؤخذ يف االعتبار بطريقة مناسبة التوقيت .وال حتدِّد االتفاقية أية مواعيد نائية فيما يتعلجق هبذه
أيضاً أن َ
()44
يؤدي إىل حدوث أضرار بصحة اإلنسان وسالمة البيئة يف
اخلطوات  ،بيد أن التأخري يف اختاذ إجراء قد ج
يؤدي للتالعب يف األدلة إذا مل يتم ختزين الشحنة بشكل آمن؛ وإىل
حالة حدوث تسريب من احلاويات؛ و ج
زيادة تكاليف ختزين الشحنة ،وكذلك عرقلة التنفيذ السلس إلجراء االستعادة؛ والتخلُّص السليم بيئياً
رسل
للنفايات وبالتايل اإلجراءات القانونية ضد أولئك املسؤولني عن االّتار غري املشروع .وهلذا يُ َ
قرتح أن يُ َ
طلب االستعادة خالل  30يوماً عقب اكتشاف الشحنة غري املشروعة.
تؤدي إىل
يؤدي الطلب إىل استعادة النفايات ،ينبغي توضيح املعلومات اليت ج
 - 74وألنه من املتوقجع أن ج
الفصل يف املوضوع ،من جانب الدولة اليت تقدِّم الطلب ،بأن تُذكر أسس هلذا اإلجراء لكي يتم تنفيذه.
وهذه املعلومات تشمل ما يلي:
(أ)
(ب)

السبب (األسباب) ملاذا تُعتََرب الشحنة مبثابة حالة اّتار غري مشروع؛
تاريخ ومكان كشف حالة االّتار غري املشروع؛

(ج) الكيانات املشاركة (املولِّد ،املص جدر ،الدول ،أصحاب املصلحة اآلخرون) حيث جرى
حتديد هؤالء واملعلومات عن مسؤولية كل كيان مشارك يف االّتار غري املشروع ،مبا يف ذلك ما يتعلجق
بالتكاليف املرتبطة بإجراء االستعادة؛
(د)

قائمة األدلة املتاحة لدعم املعلومات املبيجنة يف الطلب؛

( )43انظر الفقرة  31من اإلرشادات الستيفاء وثيقيت اإلخطار والنقل ،متاحة على املوقع:
.http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx
االّتددار غددري
( )44حتدددِّد بعددض التشدريعات واللدوائح والتدددابري األخددرى الوطنيددة موعددداً حمددَداً نائيداً لطلددب اسددتعادة النفايددات يف حدداالت ج
املشروع (مثالً يف شكل قانون حتديد التقاضي).
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(هد)
(و)
(ز)
(ح)
التالعب هبا؛

وصف النفايات (طبيعتها ومقدارها)؛

نسخة من العقد بني املصدِّر واملستورد/املتخلِّص/الناقل ،إذا ُوِجد()45؛
موقع النفايات اليت سوف يتم استعادهتا منه؛

اخلطوات املتخذة ،وخصوصاً لضمان أن يتم ختزين النفايات بشكل آمن وال ميكن

(ط) اخلطوات اليت ميكن أن تتخذ لضمان أن يتم تغليف النفايات بشكل صحيح ولصق
املعرتف هبا؛
بطاقات عليها ،اتفاقاً مع القواعد واملعايري الدولية املقبولة و َ

(ي) التكاليف املتوقجع تكبُّدها منذ تل جقي طلب االستعادة ،من جانب دولة التصدير (التخزين،
التغليف ،ولصق البطاقات).
نصح األطراف باستخدام اجلزء  -1طلب االستعادة من النموذج املرفق يف التذييل .1
 - 75ويُ َ

رسل الطلب إىل السلطة املختصة لدولة التصدير ،من املستصوب أن تقدَم يف ذلك
 - 76وعندما يُ َ
الوقت بعض األدلة حبدوث حالة اّتار غري مشروع .ومثل هذه األدلة ميكن أن تكون يف شكل صور
للنفايات ،ونُ َسخ من الوثائق (إيصاالت االستالم وبطاقات الوسم ،العقود ،وثائق الشحن ،وثيقة اإلخطار
إذا توافرت ،وثيقة النقل إذا توافرت ،البيانات املكتوبة أثناء التحقيق ،سجل التفتيش العيا ) ،أو نتائج
التحليالت املختربية ملضمون الشحنة غري املشروعة .وهذه األنواع من األدلة تعترب أيضاً مفيدة .أثناء
األويل؛ وبعبارة أخرى ،اخلطوة قبل استيفاء وإرسال منوذج طلب االستعادة.
االتصال ج
 - 77وينبغي أن تراعي السلطات املختصة لدى الدول املشاركة أن أية أدلة يتم اعها أثناء التحقيق
ميكن استخدامها يف إجراء (إجراءات) احملاكم فيما يتصل باالّتار غري املشروع .وهلذا تش َجع السلطات
املختصة بقوة لضمان إعداد أدلة متينة وموثَقة وللتعاون يف تبادل أدلتها يف نطاق األُطر القانونية القائمة
املتبادلة) عند الطلب.
(على سبيل املثال ،عن طريق إجراءات املساعدة القانونية َ
()46

 - 78وقد يكون من املفيد استخدام النموذج فيما يتعلجق باحلاالت املؤَكدة لالّتار غري املشروع
تيسر هذه املعلومات أيضاً التعاون بني السلطات املختصة ذات
إلرفاقه باملعلومات أو األدلجة .وسوف ِّ
الصلة .وميكن أن تتبادل السلطة املختصة هذه املعلومات مع كيانات اإلنفاذ ذات الصلة (مثالً اجلمارك،
سلطات املوانئ ،املفتشون البيئيون ،الشرطة ،امل جدعون العامون) داخل بلدها .وقد يتمثجل احلال أيضاً يف أن
يكون باإلمكان استخدام هذه األدلجة لدى السلطات اإلدارية أو سلطات اإلنفاذ يف دولة التصدير بغية إمتام
( )45قد يشتمل وجود ترتيب تعاقدي بني الناقل (شركة الشحن/النقل) واملصدِّر أو بني املستورد أو املدتخلِّص واملصد جدر علدى معلومدات
ذات أمهيددة لتحديددد حالددة اّتددار غددري مشددروع .وميكددن أن يتدديح أيض داً جمدداالً إلدارة الشددحنات غددري املشددروعة باإلضددافة إىل إج دراء
ينص العقد مع الناقل على أن تتم تغطية الشحنة غدري املشدروعة بضدمان مدايل ،ميكدن
االستعادة .وعلى وجه اخلصوص ،ميكن أن ج
دتخدم لتغطيددة تكدداليف التخدزين ،وتكدداليف النقددل ،وكددذلك تكدداليف االسددتعادة أو الددتخلُّص ،مبددا يف ذلددك أي عمليددة مؤقتددة
أن يُسد َ
الزمة.

( )46هذا النموذج متاح على املوقع:
http://www.basel.int/Procedures/ReportingonIllegalTraffic/tabid/1544/Default.aspx .
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إجراءات ضد أولئك املسؤولني عن االّتار غري املشروع ،وتندرج يف نطاق االختصاص القضائي لتلك
الدولة.
 - 79وعقب استالم طلب االستعادة ،على السلطة املختصة لدولة التصدير أن تُ ِ
صدر على الفور إقراراً

باالستالم لدى السلطة املختصة للدولة الطالبة .وينبغي أن يكون هذا اإلقرار كتابة (من األفضل أن يكون
من خالل املراسلة اإللكرتونية (مثل الربيد اإللكرتو أو من خالل الفاكس أو رسالة) ويكون تارخيه مد َوناً
يف منوذج طلب االستعادة .وبعد أن تكون السلطة املختصة لدولة التصدير قد راجعت الطلب ،على هذه
ٍ
مستوف أو غري واضح ،فإنا
الدولة أن تؤجكد عزمها على ضمان استعادة النفايات ،أو إذا كان الطلب غري
تلتمس مزيداً من املعلومات أو التوضيح .ويف حالة أن تَعتَِرب السلطة املختصة لدولة التصدير أن االستعادة
سيكون متع جذرة من الناحية العملية ،ينبغي أن تقوم بإخطار السلطة املختصة للدولة الطالبة يف نفس الوقت
إلقرارها باستالم طلب االستعادة.
 - 80وتسرى الفرتة الزمنية احملدَدة بثالثني يوماً واملبيجنة يف الفقرة  2من املادة ( 9أو أي فرتة زمنية قد
تتفق عليها الدول املعنية) فيما يتعلجق بالنفايات املعنية املراد استعادهتا يسري من تاريخ استالم هذا الطلب
من جانب دولة التصدير.

 2-1-4اإلخطار بشأن االستعادة

 - 81بعد أن تُِقجر دولة التصدير باستالم طلب االستعادة ،تبدأ بعد ذلك الرتتيبات املتعلقة باالستعادة.
ورغم أن اتفاقية بازل مل تذكر شيئاً عن هذه النقطة ،تشري أفضل املمارسات إىل أن الطلب املتعلجق
باالستعادة ينبغي أن يتبعه إخطار باستعادة النفايات املعنية ،ما مل تتفق ايع السلطات املختصة املشمولة
على أن هذا ليس ضرورياً ،على سبيل املثال يف حالة طلب مستند إىل مربرات على النحو الواجب تقدمه
األولية.
السلطة املختصة لدولة التصدير ج
 - 82وتنطبق األحكام التالية يف اتفاقية بازل ،مع إجراء ما يلزم من تعديل ،على اإلخطار اخلاص
باالستعادة:
(أ)

الفقرة  1من املادة  6املتعلقة باإلخطار من جانب دولة التصدير؛

(ب) الفقرة ( 3ب) من املادة  ،6املتعلقة بتأكيد وجود عقد حيدِّد اإلدارة السليمة بيئياً
للنفايات املستعادة.
 - 83وألن االستعادة يف ناية املطاف تُعترب من مسؤولية دولة التصدير ،فإن األمر يتوقجف على دولة
تصدير النفايات املتسمة باالّتار غري املشروع لتنظيم االستعادة وألن ُخت ِطر ،أو ألن تطلب إىل املولِّد أو
املصدِّر بأن ُخي ِطر الدولة (الدول) املعنية وفقاً لذلك.
 - 84ومن املستصوب استخدام اجلزء الثا – إخطار االستعادة – من النموذج املرفق يف التذييل ،1
وهو نسخة معدَلة من وثيقة اإلخطار املتعلقة بنقل النفايات اخلطرة عرب احلدود مع اختالف واحد :من
غري املطلوب موافقة مكتوبة على االستعادة .ولتوضيح هذا االختالف األساسي مع وثيقة اإلخطار املو َحدة،
فإن منوذج إخطار االستعادة:
(أ)

حيذف املربع ( 20املوافقة املطلوبة على النقل)؛
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(ب) حيذف املربع ( 21شروط حمدَدة بشأن املوافقة على وثيقة النقل أو أسباب االعرتاض).
الحظ أيضاً أنه قد يكون من
ومثة اختالف آخر يتعلجق باملربع  ،3حيث أضيف اخليار املتعلجق باالستعادة .وي َ
املمكن عدم استيفاء بعض املربعات اخلاصة بوثيقة اإلخطار ،على سبيل املثال قد ال يكون َمن املعروف
مولِّد النفايات.
 - 85وباإلضافة إىل املعلومات املبيَنة عادة يف وثيقة اإلخطار فيما يتعلجق بالنقل عرب احلدود ،ينبغي أن
ِ
تنص
ج
يوضح النموذج املعلومات بشأن الفرتة الزمنية املتعلقة باالستعادة .وكما لوحظ أعاله ،فإن االتفاقية ج
على فرتة زمنية حمدَدة مدهتا ثالثني يوماً (أو فرتة زمنية أخرى حسب ما تتفق عليه الدول املعنية) فيما يتعلجق
بالنفايات املعنية لكي تُستَعاد ،ويتمثجل االقرتاح يف أن هذا املوعد الزمين احملدَد سوف يسري عند استالم دولة
التصدير طلباً ُمستكمالً الستعادة النفايات.
تنص يف الفقرة  2من املادة  9على "األطراف املعنية أالج تعارض أو تعوق أو متنع
 - 86وألن االتفاقية ج
إعادة تلك النفايات إىل دولة التصدير" يتمثجل االقرتاح يف أن األطراف قد اتفقت بالفعل على املوافقة بأن
شحنات النفايات غري املشروعة متر من خالهلا وأنه وفقاً لذلك فإن املوافقة احملدَدة للدولة (للدول) املعنية
توجد فيها النفايات ودولة العبور إذا ُوِج َدت) ليست مطلوبة قبل أن يبدأ النقل عرب احلدود.
(الدولة اليت َ
 - 87وينبغي أن تبدأ االستعادة بعد أن تتسلَم اإلخطار السلطات املختصة املعنية.

 - 88وينبغي أن ترافق وثيقة النقل النفايات وأن تنطبق أحكام الفقرة  9من املادة  6مع إجراء ما يلزم
عهد باملسؤولية عن ضمان استيفاء وثيقة النقل إىل دولة التصدير وعندئذ ترسلها إىل
من تعديل .وسوف يُ َ
الدولة اليت توجد هبا النفايات من أجل مواصلة استخدامها أثناء االستعادة.
 - 89وجيوز لألطراف ،يف أي وقت ،متاشياً مع الفقرة ( 1ط) من املادة  16يف اتفاقية بازل ،أن تطلب
مساعدة األمانة يف حتديدها حلاالت االّتار غري املشروع.

 3-1-4التكاليف المتصلة باالستعادة
 - 90ورغم أن االتفاقية مل تذكر شيئاً عن هذه النقطة ،ينبغي أن يتح َمل التكاليف املتصلة باالستعادة
(التغليف ولصق البطاقات ،والنقل والتخلُّص) املصدِّر أو املولِّد استناداً إىل مسؤوليتهما ،أو إذا دعت
الضرورة ،تتحملها دولة التصدير .فقد يبدو من املناسب أن تكاليف التخزين املتكبجدة منذ التاريخ الذي
ِ
تحملها أيضاً املصدِّر أو املولِّد أو ،إذا
أُخطرت فيه دولة التصدير على حنو صحيح بالشحنة غري املشروعة ،ي ج
دعت الضرورة ،ميكن أن تتح َملها دولة التصدير .أما سلطة املطالبة هبذه التكاليف وغريها من التكاليف
املتولِّدة بسبب االّتار غري املشروع (مثالً التخزين قبل اإلخطار ،التحقيق) فينبغي حتديدها يف اإلطار
القانو الوطين للدول املعنية ،ويتم تناوهلا يف إطار اإلجراءات القائمة اإلدارية أو املدنية أو اجلنائية املقررة يف
التشريعات الرامية ملنع االّتار غري املشروع واملعاقبة عليه.
وتنص الفقرة  11من املادة  6من االتفاقية على ما يلي:
– 91
ج
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"يكون أي نقل للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى مشموالً بتأمني أو سند أو أي ضمان آخر
قد تطلبه دولة االسترياد أو أي دولة عبور طرف(".)47
 - 92وفيما كشفت نتائج استبيان أجرته اللجنة يف فرتة السنتني  2015-2014أن األطراف كانت
تنفِّذ الفقرة  11من املادة  6بطرق متباينة ،بسبب اختالف التفسريات ،ن جفذ بعض األطراف هذا احلكم
بطلب ضمانة مالية تغطجي تكاليف معيجنة الستعادة النفايات .ويف احلاالت حيث كانت الشحنة غري
املشروعة تغطجيها ضمانة مالية ،ميكن استخدام هذه الضمانة لتغطية تكاليف التخزين وتكاليف النقل ،فضالً
عن تكاليف التخلُّص ،مبا يف ذلك أية عملية مؤقتة الزمة ،متوقجفاً األمر على أحكام األُطر القانونية الوطنية
ذات الصلة( .)48ومع ذلك ،فيما يتعلجق باجلزء األعظم من النفايات ،يتم االّتار هبا بشكل غري مشروع دون
إخطار السلطات املختصة املشاركة ومن مث ال يوجد تأمني أو سند أو أي ضمانة أخرى (يشار إليها فيما
بعد "الضمانة املالية").
سن بعض األطراف تشريعات تتطلجب أنه يف حالة استعادة النفايات موضوع االّتار غري
 - 93وقد ج
()49
املشروع يلزم َعرض ضمانة مالية توجد لتغطجي خماطر عملية االستعادة  .ويف حالة عدم وجود هذا الشرط
القانو العام لتغطية استعادة النفايات بضمانة مالية منصوص عليها يف األُطر القانونية الوطنية للدول
التصرف للقيام بذلك مبقتضى القانون الوطين،
املعنية ،جيوز للسلطات املختصة املشاركِة ،شريطة التمتُّع حبرية ُّ
املتاجر هبا
أن تقرر وأن توافق على أسا كل حالة على حدة بشأن ما إذا كان يتم تغطية استعادة النفايات َ
بشكل غري مشروع بضمانة مالية أم ال .وميكن للضمانة املالية على سبيل املثال ،أن تصلح لتغطية تكاليف
ختزين والنقل و/أو التخلُّص البديل يف حالة عدم مشروعية عملية االستعادة أو ال ميكن استكماهلا على
النحو املنشود.

( )47إن التوجيهات الرامية إىل حتسدني تنفيدذ الفقدرة  11مدن املدادة  6يف االتفاقيدة تتدوىل إعددادها اللجندة املعنيدة بدإدارة آليدة تعزيدز تنفيدذ
اتفاقية بازل واالمتثال هلا (انظر املسودة املدرجة يف الوثيقة ).(UNEP/CHW.13/INF/24
( )48هددذه هددي احلالددة يف االحتدداد األورويب .فاملددادة  6مددن الالئحددة (اجلماعددة األوروبيددة) رقددم  2006/1013بشددأن شددحنة النفايددات
تتضمن أن ايع شحنات النفايات اليت يُطلَب هلا إخطار جيب أن ختضع لشرط الضمانة املالية أو ما يقابلها مدن تغطيدة تأمينيدة:
ج
ُّ
(أ) تكاليف النقل؛ (ب) تكاليف االسرتجاع أو التخلص ،مبا يف ذلدك أيدة عمليدة مؤقتدة الزمدة؛ و (ج) تكداليف ختدزين ملددة 90
يوماً .والقصد من الضمانة املالية أو التأمني املعادل هلا تغطية التكاليف النااة يف سياق( :أ) احلاالت حيدث ال ميكدن اسدتكمال
الشحنة أو االسدرتجاع أو الدتخلُّص علدى النحدو املقصدود؛ و (ب) احلداالت حيدث تكدون الشدحنة أو االسدرتجاع أو الدتخلُّص غدري
مشروعة.
( )49هددذه هددي احلالددة يف االحتدداد األورويب .فاملددادة  24مددن الالئحددة (اجلماعددة األوروبيددة) رقددم  2006/1013تتطلجددب أن تدتم تغطيددة
االستعادة بضمانة مالية جديدة أو مبا يعادهلا ،ما مل توافق السلطة املختصة على طلب معلل حسب األصدول مقددم مدن السدلطة
األولية لإلرسال يكون كافيا.
املختصة ج
29

UNEP/CHW.13/9/Add.1/Rev.1

2-4

في حالة ِّ
تعذر االستعادة من الناحية العملية

 1-2-4التخلُّص من النفايات

تنص الفقرة ( 2ب) من املادة  9على أنه عندما تكون استعادة الشحنة غري املشروعة "متعذرة من
- 94
ج
الناحية العملية" ،على دولة التصدير أن تكفل أن النفايات املعنية "يتم التخلُّص منها وفقاً ألحكام اتفاقية
بازل".
 - 95وتشمل أمثلة احلاالت عندما تتع جذر االستعادة من الناحية العملية ما يلي:
دولة التصدير ليس لديها مرفق ٍ
كاف للتخلُّص من النفايات املعنية؛
(أ)
(ب) خماطر النقل أثناء االستعادة عالية بسبب األضرار أو التغليف السيء أو بسبب حقيقة
أن حالة النفايات أصبحت غري مستقرة؛
توجد هبا النفايات ،غري طرف
(ج) احلاالت حيث تكون دولة االسترياد أو دولة العبور اليت َ
وغري راغبة يف التعاون يف عملية االستعادة.
 - 96ورمبا تكون أفضل نتيجة بالنسبة لدولة التصدير هي التعاون مع دولة االسترياد لضمان التخلُّص
من النفايات بطريقة سليمة بيئياً يف داخل دولة االسترياد .وستكون الرتتيبات البديلة للتخلُّص من النفايات
داخل دولة أخرى أمراً سليماً اقتصادياً ،طاملا أن النفايات يتم التخلُّص منها بطريقة سليمة بيئياً وايع
احلل.
الدول املعنية توافق على ج

 - 97ويف حالة أن يكون من األفضل للنفايات التخلُّص منها يف دولة أخرى ،ينطبق إجراء املوافقة
املبني يف املادة  6من االتفاقية ،حيث أصبح طرف االسترياد األصلي اآلن
املُسبقة عن علم ،على النحو ج
يش جكل طرف التصدير .ونظراً ألن هذه هي مسؤولية دولة التصدير بأن تتخذ ايع اخلطوات الضرورية
لتحقيق هذا اهلدف ،ستكون دولة تصدير النفايات موضوع االّتار غري املشروع مسؤولة عن االمتثال
توجد يف دولة
اللتزامات دولة التصدير على النحو ج
املبني يف املادة  6من االتفاقية ،حىت لو كانت النفايات َ
أخرى .ويرد يف التذييل  4رسم بيا يف حالة اعتبار استعادة النفايات متع جذرة من الناحية العملية.

 2-2-4التكاليف المتصلة بالتخلُّص من النفايات

 - 98رغم أن االتفاقية مل تذكر شيئاً عن هذه النقطة ،فإن التكاليف املتصلة بالتخلُّص ينبغي أن
يتحملها املصدِّر أو املولِّد ،استناداً إىل مسؤوليتهما ،أو إذا لزم األمر ،تتحملها دولة التصدير .فقد يبدو من
ج
ِ
املناسب أن تتح َمل أيضاً تكاليف التخزين املتكبجدة منذ التاريخ الذي أُخطرت فيه دولة التصدير بشكل
صحيح بشأن الشحنة غري املشروعة ،املصدِّر أو املولِّد ،أو إذا لزم األمر تتحمل تلك التكاليف دولة
التصدير .أما سلطة املطالبة هبذه التكاليف أو غريها من التكاليف املتولِّدة من االّتار غري املشروع (مثالً
التخزين قبل اإلخطار والتحقيق) ،فينبغي حتديدها يف اإلطار القانو الوطين للدول املعنية ،والتعامل معها يف
سياق اإلجراءات اإلدارية أو املدنية أو اجلنائية القائمة املوضوعة يف التشريعات الرامية إىل منع االّتار غري
املشروع واملعاقبة عليه.
 - 99ويف حالة مشول الشحنة غري املشروعة بضمانة مالية عمالً بالفقرة  11من املادة  6من االتفاقية،
فيمكن استخدام هذه الضمانة لتغطية التخزين وتكاليف النقل وكذلك تكاليف التخلُّص ،مبا يف ذلك أي
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عملية مؤقتة الزمة ،تبعاً ألحكام األُطر القانونية الوطنية ذات الصلة( .)50ومع ذلك ،بالنسبة للجزء األكرب
من النفايات ،جرى االّتار غري املشروع هبا دون إخطار السلطات املختصة املعنية ،ومن مث ال توجد ضمانة
مالية.
 -100فإذا كان التخلُّص من النفايات يستلزم نقالً جديداً عرب احلدود إىل دولة ثالثة ،فإن التشريعات
الوطنية للدول املعنية بالنقل عرب احلدود قد تشرتط التعاقد على ضمانة مالية .ويف غياب شرط قانو لتغطية
نقل النفايات عرب احلدود بضمانة مالية موجودة يف األُطر القانونية الوطنية للدول املعنية ،جيوز للسلطات
تقرر وأن تتفق على
املختصة املعنية ،شريطة أنا تتمتع باحلرية بالقيام بذلك مبوجب القانون الوطين ،أن ج
عما إذا كان النقل عرب احلدود تتم تغطيته بضمانة مالية أم ال .ومن شأن هذه
أسا كل حالة على حدة ج
تأخر
الضمانة املالية ،على سبيل املثال ،أن تصلح لتغطية تكاليف التخزين و/أو التخلُّص البديل يف حالة ُّ
النقل عرب احلدود أو عدم اكتماله على النحو املقصود.

3-4

اإلجراء المتعيَّن اتخاذها عقب استعادة النفايات أو التخلُّص منها

اسلة بني السلطات املختصة املعنية للدول املعنية حلني أن يتأ جكد أن النفايات
 - 101ينبغي أن تتواصل املر َ
جرى التخلُّص منها بطريقة سليمة بيئياً ،وفقاً للفقرة  9من املادة  6من االتفاقية .ويف حال استعادة
نصح السلطات املختصة للدولة (الدول) املعنية مبراقبة
النفايات اليت جرى االّتار هبا بطريقة غري مشروعة ،تُ َ
استعادة النفايات املعنية لضمان وصوهلا إىل دولة التصدير .وعلى دولة التصدير أن تؤجكد ،من خالل سلطتها
املختصة ،للدول املعنية باالّتار غري املشروع استالم النفايات يف بلدها ،ويف الوقت املناسب ،إناء التخلُّص
املبني يف اإلخطار.
على النحو َ
 - 102ويف حالة ُّ
تعذر استعادة النفايات من الناحية العملية ويتم التخلُّص من النفايات يف الدولة اليت
توجد هبا النفايات عند اكتشاف االّتار غري املشروع ،ينبغي أن تؤجكد تلك الدولة للدول املعنية باالّتار غري
َ
التخلص بطريقة سليمة بيئياً وفقاً ألهداف الفقرة  9من املادة  6من االتفاقية.
املشروع استكمال عملية
ُّ
نصح بأن يؤجكد املتخلجص اجلديد استكمال التخلُّص السليم
فإذا مت التخلُّص من النفايات يف دولة أخرى ،يُ َ
بيئياً لدولة التصدير األ جولية ،اليت تعترب مسؤولة عن االمتثال اللتزامات املادة  6من االتفاقية بشأن النقل
اجلديد عرب احلدود ،ولدولة التصدير اجلديدة ،حيث توجد هبا النفايات عند اكتشاف االّتار غري املشروع.
 - 103ومن املستصوب أيضاً أن تتعاون الدول املعنية فيما يتعلجق باإلجراءات القانونية التالية إزاء ايع
التصرف الذي خيالف االتفاقية ،على
أصحاب املصلحة ذوي الصلة ،وذلك لضمان أن تعاقِب األطراف ُّ
النحو الذي تتطلبه االتفاقية .وترد يف الدليل اإلرشادي للمالحقة القضائية بشأن االّتار غري املشروع
بالنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى توجيهات ختص املالحقة القضائية بشأن حاالت االّتار غري
املشروع(.)51
( )50التوجيهات لتحسني تنفيذ الفقرة  11من املادة  6من االتفاقية تتدوىل إعددادها اللجندة املعنيدة بدإدارة آليدة تعزيدز تنفيدذ اتفاقيدة بدازل
واالمتثال هلا( ،انظر املسودة يف الوثيقة .) UNEP/CHW.13/INF/24
باملقرر إب 18/10-الذي اختذه مدؤمتر األطدراف يف اجتماعده العاشدر .ويدرد الددليل اإلرشدادي للمالحقدة القضدائية بشدأن
( )51اعتُمد ج
االّتار غري املشروع للنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى على املوقع:
http://www.basel.int/TheConvention/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx.
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 - 104وتُدعى السلطة املختصة أيضاً إىل االتصال بأمانة اتفاقية بازل وباألطراف األخرى وأصحاب
رسل إىل األمانة منوذج
املصلحة اآلخرين لنقل خرباهتا والدرو املستفادة .وينبغي يف الوقت املناسب ،أن يُ َ
احلاالت املؤَكدة لالّتار غري املشروع(.)52

 -5االتج ــار غي ــر المش ــروع يعتب ــر نتيج ــة تص ـ ُّـرف ق ــام ب ــه المس ــتورد أو الم ــتخلِّص
(الفقرة  3من المادة )9

1-5

تصرف قام به املستورد أو املتخلِّص ،تضمن دولة االسترياد أن
 - 105إذا كان االّتار غري املشروع نتيجة ُّ
يتوىل املستورد أو املتخلِّص ،أو هي ذاهتا عند اللزوم ،التخلُّص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً يف
ج
غضون  30يوماً من وقت إبالغ دولة االسترياد باالّتار غري املشروع ،أو خالل أي فرتة زمنية أخرى قد
تتفق عليها الدول املعنية .ومن األمهية اإلشارة إىل أنه بغية تنفيذ هذا احلكم ينبغي أن تُصدر دولة االسترياد
قوانني أو لوائح تعكسها على املستوى الوطين( .)53وميكن أن متضي األُطر الوطنية ،مبا يف ذلك األُطر
اسلة مع الدول
القانونية أكثر من ذلك يف حتديد املسائل اإلجرائية فيما يتعلجق بتحديد طبيعة النفايات ،واملر َ
األخرى املعنية والتنسيق بني الكيانات (على سبيل املثال السلطة املختصة ،اجلمارك ،سلطات املوانئ،
املفتشون البيئيون ،الشرطة ،وامل جدعون العامون) وأصحاب املصلحة (املولِّد ،املصدِّر ،املستورد أو املتخلِّص)
املعنيني .وجيوز لألُطر القانونية الوطنية أيضاً أن حت جدد اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة عدم االمتثال من
جانب املستورد أو املتخلِّص ،على سبيل املثال إمكانية أن تق جدم كيانات اإلنفاذ إخطارات تطلب من
يتصرف عمالً بالفقرة  3من املادة  9من االتفاقية خالل فرتة حمددة .وعند
الشخص أو الكيان الوطين أن ج
()54
اإلخفاق يف االمتثال هلذا اإلخطار ،ميكن أن يُعتَرب فعالً خمالفاً يف حد ذاته .

التخلُّص من النفايات من جانب المستورد أو المتخلِّص أو دولة االستيراد

املبني يف الفقرة  3من املادة  ،9تقع املسؤولية على كاهل دولة االسترياد للتأكد من أن
 - 106على النحو َ
النفايات اليت اعتُربت اّتاراً غري مشروع من جانب املستورد أو املتخلِّص يتم التخلُّص منها بطريقة سليمة
بيئياً من جانب املستورد أو املتخلِّص ،أو إذا لَزم األمر من الدولة ذاهتا .وهذه احلالة األخرية ميكن أن تكون
السبب على سبيل املثال عندما ال ميكن حتديد املستورد أو املتخلِّص ،أو عندما يُصبِح مفلساً أو يرفض
حتمل املسؤولية ويكون ليس من املستطاع يف إطار السياق الوطين اإلجبار على اختاذ إجراء مناسب
ُّ
التوقيت.
( )52يوجد هذا النموذج على املوقع:
http://www.basel.int/Procedures/ReportingonIllegalTraffic/tabid/1544/Default.aspx.

( )53استناداً إىل الردود الواردة من األطراف وعددها  52جرداً على االستبيان بشأن تنفيذ الفقرتني  3و 4من املادة  9من االتفاقية،
ومل يفعل ذلك  19طرفاً بينما استجاب  32طرفاً( .انظر:
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/GeneralIssuesActivities/Activities201

 .617/IllegalTraffic/tabid/4581/Default.aspxويف البلدان اليت لديها نظام قانو أُحادي يعتَرب هذه األحكام بأنا ذاتية
التنفيذ ،الفقرتان  3و 4من املادة  9من االتفاقية ستكون واجبة التطبيق مباشرة على املستوى الوطين .وهذا ميكن أن يعين أن
تلك الدول لن حنتاج إىل االرتكان إىل تنفيذ تشريعات إلنفاذ الفقرتني  3و 4من املادة  9يف االتفاقية.
( )54من أجل االطالع على مثال لالئحة الوطنية اليت أرست سلطات اإلنفاذ هذه ،انظر:
.http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1711/pdfs/uksi_20071711_en.pdf
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 - 107وال حتدِّد الفقرة  3من املادة  9أين حيدث هذا التخلُّص .وينبغي أن تراعي دولة االسترياد مبدأ
اجلوار وما إذا كان أفضل احللول هو التخلُّص من النفايات يف أقرب مكان ممكن إىل حيث توجد هذه
النفايات عند ثبوت حالة االّتار غري املشروع .فإذا ُوجدت النفايات يف دولة االسترياد ينبغي تفضيل
التخلُّص من النفايات يف دولة االسترياد.
 - 108ومع ذلك ،حيثما ال تتوفجر لدى دولة االسترياد القدرة على التعامل مع النفايات املعنية ،ينبغي
النظر يف وجهات مقصودة بديلة خارج الدولة( .)55ويف هذه احلالة ،ينطبق إجراء املوافقة املسبقة عن علم
ُ
()56
حتمل املستورد األصلي أو املتخلِّص األصلي مسؤولية
على النحو َ
املبني يف املادة  6من االتفاقية  .فإذا ج
التخلُّص ،سيكون امل ِ
خطر هو املستورد األصلي أو املتخلِّص األصلي للنفايات وتُصبح دولة االسترياد
ُ
األصلية هي دولة التصدير اجلديدة .وإذا مل يكن ممكناً اإلجبار على اختاذ إجراء بشأن املستورد أو
املتخلِّص ،يقع واجب اإلخطار بالنقل عرب احلدود على دولة االسترياد األصلية.
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 - 109وال حتدِّد االتفاقية صراحة أدوار األطراف املعنية غري دولة االسترياد يف ضمان التخلُّص السليم بيئياً
من النفايات .ومع ذلك ،خيضع ايع األطراف املعنية لاللتزام العام بالتعاون ،حسب االقتضاء ،يف التخلُّص
توجد يف دولة العبور
من النفايات بطريقة سليمة بيئياً عمالً بالفقرة  3من املادة  .9فإذا كانت النفايات َ
عندما تثبت حالة االّتار غري املشروع ،يشري مبدأ اجلوار يشري إىل أن النفايات يتم التخلُّص منها يف دولة
العبور ،شريطة أن تتوفر لدولة العبور القدرة الالزمة للتخلُّص وتوافق على ذلك .ومع ذلك ،تظل دولة
االسترياد األصلية مسؤولة عن التأ جكد من التخلُّص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً ،وفقاً للمسؤولية باختاذ
ايع اخلطوات الالزمة لضمان التخلُّص السليم بيئياً للنفايات عمالً بالفقرة  3من املادة .9

التكاليف المتصلة بالتخلُّص من النفايات

 -110بينما تفرض الفقرة  3من املادة  9التزاماً عاماً على األطراف املعنية بالتعاون ،حسب االقتضاء ،يف
توضح بالتحديد املسؤوليات اخلاصة بكل منها يف
التخلُّص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً ،فإنا ال ِّ
ختفيض التكاليف املتصلة بالتخلُّص من النفايات .ويُقتَدَرح هنا أن التكاليف املتصلة بالتخلُّص (التغليف
ولصق البطاقات ،التخزين والنقل والتخلُّص بطريقة سليمة بيئياً) يتحملها املستورد أو املتخلِّص ،استناداً إىل
مسؤوليتهما ،أو ،إذا دعت الضرورة تتحملها دولة االسترياد .وينبغي أن تتح جدد املسؤولية عن هذه التكاليف
وغريها من التكاليف املتولِّدة نتيجة لالّتار غري املشروع يف اإلطار القانو الوطين للدول املعنية والتعامل
معها يف سياق اإلجراءات القائمة اإلدارية أو املدنية أو اجلنائية ملنع االّتار غري املشروع واملعاقبة عليه(.)57
تنص على أن تكون لدولة االسترياد السلطة يف املطالبة بتكاليف التخلُّص من
وجيوز للتشريعات الوطنية أن ج
النفايات من املستورد أو املتخلِّص املسؤول.
( )55بعض اجلهات ا يبة على االستبيان أجابت بأنا ال تتوفجر لديها القدرة للتعامل مع النفايات اخلطرة.
( )56انظر املوقع الشبكي:
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx.

بتحمل التكاليف يف املادة  )2( 25من الالئحة األوروبية اخلاصة بشحنات النفايات:
( )57ميكن االطالع على مثال لاللتزام ُّ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-

.20160101&qid=1461588990431&from=EN
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 -111ويف احلالة حيث تكون الشحنة غري املشروعة تغطجيها ضمانة مالية عمالً بالفقرة  11من
املادة  ،)58(6جيوز استخدام هذه الضمانة لتغطية تكاليف ختزين ،وتكاليف النقل ،وكذلك تكاليف
التخلُّص ،مبا يف ذلك أي عملية مؤقتة الزمة ،رهناً ذلك بأحكام األُطر القانونية الوطنية ذات الصلة .ومع
ذلك ،بالنسبة للجزء األعظم من النفايات ،يتم االّتار هبا بشكل غري مشروع دون إخطار للسلطات
املختصة املعنية ومن مث ال يوجد هلا ضمانة مالية.

3-5

 -112فإذا كان التخلُّص من النفايات ينطوي على نقل جديد عرب احلدود ،جيوز أن تشرتط التشريعات
الوطنية للدول املعنية بالنقل عرب احلدود وجود ضمانة مالية .ويف غياب هذا الشرط القانو لتغطية نقل
النفايات عرب احلدود بضمانة مالية مندرجة يف األُطر القانونية الوطنية للدول املعنية ،جيوز للسلطة املختصة
تقرر وأن توافق على
املعنية ،شريطة أن تكون هلا حرية ُّ
التصرف يف القيام بذلك مبوجب القانون الوطين ،أن ِّ
أسا كل حالة على حدة بشأن ما إذا كان النقل عرب احلدود يتم تغطيته بضمانة مالية أم ال .ومثل هذه
الضمانة املالية ميكن على سبيل املثال أن تصلح لتغطية تكاليف التخزين والنقل و/أو التخلُّص البديل يف
املتوخى.
حالة عدم مشروعية النقل عرب احلدود أو عدم اكتماله على النحو ج

اإلجراءات المتعيَّن اتخاذها عقب التخلُّص من النفايات

اسل بني السلطات املختصة املعنية لدى الدول املعنية إىل حني ُّ
التأكد من أن
 -113ينبغي أن يظل الرت ُ
النفايات جرى التخلُّص منها بطريقة سليمة بيئياً.
 -114ويف حالة التخلُّص من النفايات يف الدولة حيث توجد هذه النفايات لدى اكتشاف االّتار غري
املشروع ،تؤِّكد الدولة ،بوصف ذلك أفضل ممارسة ،للدول املعنية باالّتار غري املشروع انتهاء عملية التخلُّص
بطريقة سليمة بيئياً .وفقاً ألهداف الفقرة  9من املادة  6من االتفاقية.

 - 115ويف حالة أن يتم التخلُّص من النفايات يف دولة أخرى غري دولة موقع النفايات ،ألن دولة املوقع
ليس لديها القدرة على التخلُّص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً ،سوف يُطلب إىل املتخلِّص املوجود يف
دولة االسترياد اجلديدة إبالغ املصدِّر اجلديد والسلطة املختصة يف دولة التصدير اجلديدة باستالم النفايات
املعنية واإلبالغ يف الوقت املناسب بانتهاء عملية التخلُّص على النحو احمل جدد يف وثيقة اإلخطار عمالً بالفقرة
قرتح أنه بعد تلقي التأكيد بالتخلُّص ،تؤجكد دولة التصدير اجلديدة على
 9من املادة  6من االتفاقية .ويُ َ
حدوث التخلص من النفايات جلميع األطراف األخرى املعنية يف البداية باالّتار غري املشروع.
 -116ومن املستصوب كذلك أن تتعاون الدول املعنية فيما يتعلجق باإلجراءات القانونية التالية يف مواجهة
التصرفات املخالفة لالتفاقية ،على
أصحاب املصلحة املعنيني ،بغية التأكد من أن األطراف تعاقِب على ُّ

( )58هددذه هددي احلالددة يف االحتدداد األورويب .فاملددادة  6مددن الالئحددة (اجلماعددة األوروبيددة) رقددم  2006/1013بشددأن شددحن النفايددات،
دنص علددى أن ايددع شددحنات النفايددات الدديت يُطلَددب بشددأنا إخطددار جيددب أن ختضددع الش درتاط الضددمانة املاليددة أو مددا يعادهلددا مددن
تد ج
التددأمني الددذي يغطجددي( :أ) تكدداليف النقددل؛ (ب) تكدداليف االسددرتجاع أو الددتخلُّص ،مبددا يف ذلددك أي عمليددة مؤقتددة الزمددة؛ و (ج)
قصددد بالضددمانة املاليددة أو مددا يعادهلددا مددن التددأمني أن تغطجددي التكدداليف النااددة يف سددياق( :أ)
تكدداليف التخدزين لفددرتة  90يومداً ،ويُ َ
احلاالت حيث ال ميكن استكمال الشحنة أو االسرتجاع أو التخلُّص على النحو املقصود؛ و (ب) احلداالت حيدث يكدون إجدراء
الشحنة أو االسرتجاع أو التخلُّص غري مشروع.
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النحو الذي تقتضيه االتفاقية .وترد توجيهات بشأن املالحقة القضائية بشأن حاالت االّتار غري املشروع يف
الدليل اإلرشادي للمالحقة القضائية بشأن االّتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة والنفايات األخرى(.)59
 - 117والسلطة املختصة مدعوة أيضاً إىل أن حتيل إىل أمانة اتفاقية بازل ومع أطراف أخرى وأصحاب
املصلحة خرباهتا ودروسها املستفادة .وينبغي يف الوقت املناسب أن حيال إىل األمانة منوذج احلاالت املؤجكدة
لالّتار غري املشروع(.)60

 - 6الحاالت التـي ال يمكـن فيهـا إسـناد مسـؤولية االتجـار غيـر المشـروع (الفقـرة 4
من المادة )9

 - 118يف احلاالت اليت ال ميكن فيها إسناد مسؤولية االّتار غري املشروع إىل املصدِّر أو املولِّد أو املستورد
أو املتخلِّص ،تضمن األطراف املعنية أو أطراف أخرى ،حسب االقتضاء من خالل التعاون ،التخلُّص من
النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء يف دولة التصدير أو دولة االسترياد أو مكان
آخر ،حسب االقتضاء ،وفقاً للفقرة  4من املادة  .9ويقدِّم التذييل  6رمساً بيانياً للتنفيذ الواجب للتعاون
حيث ال ميكن إسناد املسؤولية عن االّتار غري املشروع (الفقرة  4من املادة  .)9ويشمل التذييل  7دراسة
حالة إفرادية لتنفيذ واجب التعاون حيث ال ميكن إسناد املسؤولية عن االّتار غري املشروع (الفقرة  4من
املادة .)9

1-6

التخلُّص من النفايات

 -119تسند مسؤولية التخلُّص من النفايات وفقاً ألحكام اتفاقية بازل إىل "األطراف املعنية" أو "أطراف
أخرى" ،حسب االقتضاء .وتشمل "األطراف املعنية" دولة استرياد ،وأي دولة عبور ودولة تصدير .وتشري
عبارة "أطراف أخرى" إىل أطراف غري تلك الدول .وينبغي أن تتأ جكد األطراف ،من خالل التعاون ،من أن
النفايات املعنية يتم التخلُّص منها يف أسرع وقت ممكن بطريقة سليمة بيئياً.
 -120وال تنص الفقرة  4من املادة  9يف االتفاقية على توجيهات حم جددة بشأن املكان حيث ينبغي
التخلُّص من النفايات .وتشري صياغة نص احلكم مع ذلك ،إىل أن املسؤولية األساسية عن التخلُّص تقع
على كاهل األطراف املعنية .وتعترب أحكام أخرى واردة يف االتفاقية ،وخصوصاً االلتزامات العامة املكرسة يف
مادهتا  ،4ذات صلة وثيقة أيضاً لتوجيه العملية من أجل حتديد موقع التخلُّص .ووفقاً لذلك ،ينبغي إيالء
األولوية إىل حتديد القدرة الكافية من أجل اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات يف الدولة حيث توجد النفايات.

 -121وعلى النحو احمل جدد يف الفقرة  4من املادة  ،9ميكن للتخلُّص من النفايات أن ينطوي أيضاً على
دول أخرى غري األطراف املعنية ،على سبيل املثال ،إذا مل يكن لدى أ ٍي من األطراف املعنية القدرة على
التخلُّص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً .ويف هذا الصدد ،حتدِّد الفقرة  4من املادة  9أنه جيب على
( )59اعتُمدددت مبوجددب املقددرر إب 18/10-يف االجتمدداع العاشددر ملدؤمتر األطدراف .ويددرد الدددليل اإلرشددادي للمالحقددة القضددائية بشددأن
االّتار غري املشروع بالنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى على املوقع:
http://www.basel.int/TheConvention/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx.

( )60هذا النموذج متاح على املوقع:
http://www.basel.int/Procedures/ReportingonIllegalTraffic/tabid/1544/Default.aspx.
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"األطراف األخرى ،حسب االقتضاء ،أن تتعاون للتأكد من التخلُّص السليم بيئياً للنفايات .وهنا مرة أخرى
املكر يف املادة  4إىل أن يتم التخلُّص من النفايات يف أقرب وقت ممكن من املكان
يشري مبدأ اجلوار ج
حيث يوجد موقعها .ويف حالة حدوث النقل عرب احلدود ،تنطبق األحكام ذات الصلة يف اتفاقية بازل.
وتصبح دولة موقع النفايات (من قَبل كانت دولة االسترياد أو دولة العبور) هي دولة التصدير اجلديدة
وسوف تطالَب بأن تقدِّم إخطاراً بشأن النقل عرب احلدود عمالً باملادة  6من االتفاقية.
تتضمن دراسة احلالة اإلفرادية الواردة يف التذييل  5مثاالً عملياً للتعاون بني دولة التصدير ودول
 -122و ج
االسترياد املعنية يف التأكيد على التخلُّص السليم من الشحنات غري املشروعة من النفايات اخلطرية حيث ال
ميكن إسناد املسؤولية عن االّتار غري املشروع.

2-6

التكاليف المتصلة بالتخلُّص من النفايات

حتمل التكاليف املتصلة بالتخلُّص (التغليف ولصق
 -123مل تذكر االتفاقية شيئاً عمن جيب عليه ُّ
البطاقات ،والتخزين ،والنقل والتخلُّص بطريقة سليمة بيئياً) .وميكن حتديد املسؤولية عن هذه التكاليف يف
اإلطار القانو الوطين للدول املشاركة ،وإذا تع جذر هذا أو إذا مل تكن أحكامها متوافقة بشكل متبادل،
فسوف حتتاج الدول املعنية أو الدول األخرى إىل اختاذ ترتيب تتفق عليه ايع األطراف.
 -124ويف حالة مشول الشحنة غري املشروعة بضمانة مالية عمالً بالفقرة  11من املادة  ،6ميكن
استخدام هذه الضمانة لتغطية تكاليف التخزين ،وتكاليف النقل ،وكذلك تكاليف التخلُّص ،مبا يف ذلك
أي عملية مؤقتة الزمة ،رهناً بأحكام األُطر القانونية الوطنية ذات الصلة(.)61ومع ذلك ،فبالنسبة للجزء
األعظم ،يتم االّتار غري املشروع بالنفايات دون إخطار للسلطات املختصة املعنية وبالتايل ال توجد هلا
ضمانة مالية.
 -125فإذا استلزم التخلُّص من النفايات نقالً جديداً عرب احلدود ،فرمبا تتطلجب التشريعات الوطنية للدول
املعنية بالنقل عرب احلدود وجود ضمانة مالية .ويف غياب اشرتاط قانو لتغطية نقل النفايات عرب احلدود
بضمانة مالية موجودة يف األُطر القانونية الوطنية للدول املعنية ،جيوز للسلطات املختصة املعنية ،شريطة أنا
تتمتع حبرية القيام بذلك مبقتضى القانون الوطين ،أن تقرر وتتفق على أسا كل حالة على حدة بشأن ما
إذا كان النقل عرب احلدود تتم تغطيته بضمانة مالية أو ال .وميكن هلذه الضمانة املالية ،على سبيل املثال ،أن
تصلح لتغطية تكاليف التخزين والنقل و/أو التخلُّص البديل يف حالة عدم مشروعية النقل عرب احلدود أو
عدم استكماله على النحو املنشود.

دنص
( )61هدذه هددي احلالددة يف االحتدداد األورويب .واملددادة  6مددن الئحددة اجلماعدة األوروبيددة رقددم  2006/1013بشددأن شددحنة النفايددات تد ج
على أن ايع شحنات النفايدات الديت يُطلَدب هلدا اإلخطدار جيدب أن ختضدع لشدرط الضدمانة املاليدة أو مدا يعادهلدا مدن التدأمني الدذي
يغطي( :أ) تكاليف النقل؛ (ب) تكاليف االسرتجاع أو التخلُّص ،مبا يف ذلك أي عملية مؤقتدة الزمدة؛ و (ج) تكداليف التخدزين
قصددد بالضددمانة املاليددة أو مددا يعادهلددا مددن التددأمني أن تغطجددي التكدداليف الناشددئة يف سددياق( :أ) احلدداالت حيددث
ملدددة  90يوم داً .ويُ َ
تكددون الشددحنة أو االسددرتجاع أو الددتخلُّص ال ميكددن اسددتكماهلا علددى النحددو املنشددود؛ و (ب) احلدداالت حيددث تكددون الشددحنة أو
ويالحدظ أن مصدطلح "االسدرتجاع" يف تشدريعات االحتداد األورويب ،يغطجدي العمليدات
االسرتجاع أو التخلُّص بشكل غدري مشدروعَ .
املشمولة يف املرفق الرابع باء من االتفاقية ويغطجي املصطلح "التخلُّص" العمليات الواردة يف املرفق الرابع ألف من االتفاقية.
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اإلجراءات المتعيَّن اتخاذها عقب التخلُّص من النفايات
 -126ينبغي أن تستمر االتصاالت بني السلطات املختصة املعنية لدى الدول املعنية حلني أن يتأ جكد أن
النفايات جرى التخلُّص منها بطريقة سليمة بيئياً.
 -127ويف حالة التخلُّص من النفايات يف الدولة حيث تقع النفايات عند اكتشاف االّتار غري املشروع،
ينبغي للدولة ،باعتبار ذلك أفضل ممارسة ،أن تؤجكد للدولة املعنية باالّتار غري املشروع بانتهاء التخلُّص
بطريقة سليمة بيئياً ،وفقاً هلدف الفقرة  9من املادة  6من االتفاقية.
 -128ويف حالة يتم التخلُّص من النفايات يف دولة أخرى ،يُطالَب املتخلِّص املوجود يف دولة االسترياد
اجلديدة بإبالغ كل من املصدِّر اجلديد والسلطة املختصة لدولة التصدير اجلديدة بأن املتخلِّص اجلديد
استَدلَم النفايات املعنية ويف الوقت املناسب إلناء التخلُّص منها على النحو املب جني يف وثيقة اإلخطار الصادرة
قرتح أنه بعد تل جقي التأكيد بالتخلُّص ،أن تؤجكد دولة
حديثاً عمالً بالفقرة  9من املادة  6يف االتفاقية .ويُ َ
التصدير اجلديدة التخلُّص من النفايات جلميع األطراف املعنية يف البداية باالّتار غري املشروع.
 -129وينبغي أن حتافِظ دولة االسترياد األصلية على االتصاالت والتعاون مع السلطات املختصة يف دولة
التصدير األصلية يف حالة وجود إجراءات جنائية أو مدنية يف أي دولة منهما وكذلك للمساعدة يف منع أي
حاالت لالّتار غري املشروع يف املستقبل.

 - 7اإلجراءات واآلليات في حالة الخالف بين األطراف

 -130يف تلك احلاالت ،حيث ال ميكن لألطراف االتفاق أو حيث ال يكون التنسيق ممكناً ،جيوز
عهد إليها بوالية مساعدة األطراف بناءً على طلبها يف حتديدها
لألطراف االتصال بأمانة اتفاقية بازل اليت يُ َ
حلاالت االّتار غري املشروع( .)62وبشكل مغاير ،جيوز لطرف أو للطرفني املعنيني التق جدم بطلب احتكام إىل
اللجنة .وحتدِّد الفقرة  9من اختصاصات اللجنة(َ )63من الذي جيوز له أن يتقدَم بطلبات احتكام إىل
اللجنة ،ووفقاً للفقرة  19من اختصاصات اآللية املعنية بتشجيع التنفيذ واالمتثال ،تنظر اللجنة يف أي طلب
يقدَم إليها وفقاً للفقرة  9هبدف حتديد احلقائق واألسباب األساسية للمسألة موضوع االنشغال واملساعدة
يف حلجها .وحتدِّد الفقرة  19أيضاً نوع النصيحة ،وتوصيات غري ُملزمة ومعلومات ميكن أن تق جدمها اللجنة
يبت
للطرف كجزء من إجراء التيسري .وحت جدد الفقرة  20نوع التدابري اإلضافية اليت قد توصي هبا اللجنة بأن ج
املكرسة يف
فيها مؤمتر األطراف .وأخرياً ،مثة خيار ثالث لألطراف بأن تستخدم أحكام تسوية النزاعات ج
املادة  20من االتفاقية.

 - 8حاالت الطوارئ والمسؤولية عن األضرار

 -131قد حيدث أن تسبجب النفايات اخلطرة اليت يتم االّتار هبا بشكل غري مشروع األضرار ،على سبيل
تلوث الشحنة ،واألضرار املادية أو األضرار يف البيئية .وأحد األسباب احملتملة حلدوث األضرار رمبا
املثال ج
وتنص الفقرة ( 7ب) من املادة 4
يتأتجى من أن هناك عدم كفاية تغليف النفايات أو لصق البطاقات عليها .ج
من االتفاقية على أن يطلب كل طرف أن يشرتط "أن ّتري تعبئة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى موضع
( )62الفقرة ( 1ط) من املادة .16
( )63انظر.http://www.basel.int/TheConvention/ImplementationComplianceCommittee/Mandate/tabid/2296/Default.aspx :
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يتمشى مع القواعد واملعايري الدولية املعرتف هبا
النقل عرب احلدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على حنو ج
واملقبولة بوجه عام يف جمال التعبئة ولصق البطاقات والنقل ،وأن توىل املراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة
املعرتف هبا دولياً".
 -132ومثة اثنان من أحكام االتفاقية ذاتا صلة وثيقة مبسألة األضرار النااة يف سياق نقل النفايات
اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود :املادة  12واملادة .14
 - 133وتنص املادة  12من االتفاقية على "أن تتعاون األطراف بغية اعتماد ،يف أقرب وقت ممكن،
حيدد القواعد واإلجراءات املالئمة يف ميدان املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل
بروتوكول ِّ
النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود".
 - 134واعتمد مؤمتر األطراف ،يف اجتماعه اخلامس عام  ،1999بروتوكول بازل بشأن املسؤولية
والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص منها عرب احلدود ،هبدف توفري نظام شامل
للمسؤولية وكذلك تعويض كاف وفوري عن األضرار النااة من نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب
احلدود ،مبا يف ذلك احلاالت اليت حتدث بسبب االّتار غري املشروع هبذه النفايات( .)64ومل يدخل
الربوتوكول حيجز النفاذ( .)65وكما حدث مع االتفاقية ذاهتا ،ستكون األطراف املصدِّقة فقط على الربوتوكول
ُم َلزمة بالربوتوكول بعد دخوله حيِّز النفاذ.
تنص الفقرة  2من املادة  14على "تنظر األطراف يف إنشاء اعتماد متجدد لتقدمي املساعدة
 - 135و ج
بصفة مؤقتة يف حاالت الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن احلوادث اليت تقع نتيجة نقل النفايات اخلطرة
والنفايات األخرى أو خالل التخلُّص منها عرب احلدود إىل أدىن ح جد".
املقرر  ،32/5قرر مؤمتر األطراف بصفة مؤقتة توسيع نطاق الصندوق االستئما للتعاون
 - 136ومبوجب ج
التقين وأن ميكن لألمانة بناء على الطلب ،أن ت ِ
املساهم هبا يف الصندوق االستئما ،
ستخدم هذه األموال
َ
ً
وفقاً للفقرات  2و 3و 4من املقرر ،ملساعدة البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقال يف حاالت احلوادث النااة أثناء نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود واليت تتناوهلا
اتفاقية بازل(.)66

( )64لالطالع على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل:
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/LiabilityProtocol/tabid/2399/Default.aspx.

( )65اعتباراً من  5أيار /مايو  ،2015كانت هناك إحدى عشر تصديقات على الربوتوكول مدع مراعداة أنده يلدزم لدخولده حيِّدز النفداذ،
يتضمن التعبري عن املوافقة لاللتزام به.
أن يتم إخطار الوديع بعشرين بياناً ج
( )66لالطالع على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل:

http://www.basel.int/Implementation/TechnicalAssistance/EmergencyAssistance/Overview/tabid/4764/Default.aspx.
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التذييل  :1نموذج استعادة النفايات التي تعتبر اتجاراً غير مشروع وفقاً للفقرة  2من المادة  9في
اتفاقية بازل :طلب االستعادة (الجزء األول) وإخطار بشأن االستعادة (الجزء الثاني)

الجزء األول :طلب استعادة النفايات مقدَّم من دولة التصدير ،الفقرة  2من المادة  9من اتفاقية بازل – االتجار غير المشروع
 – 1السلطة المختصة للدولة طالبة االستعادة

 – 2السلطة المختصة لدولة التصدير الستعادة النفايات أو لتأكيد
استعادتها

 -دولة االسترياد  أو دولة العبور 

املسمى الوظيفي
اإلدارة

املسمى الوظيفي
اإلدارة

املؤسسة

املؤسسة

البلد

البلد
العنوان

العنوان

موظف االتصال
الربيد اإللكرتو
هاتف:
تاريخ الطلب
اخلتم و/أو التوقيع

موظف االتصال
الربيد اإللكرتو
هاتف
استالم الطلب يوم:
اخلتم و/أو التوقيع

فاكس:

فاكس:

(لتأكيد تلقي الطلب فحسب)

 – 3دول أخرى معنية (يحدد السبب):
 – 4وصف وحجم النفايات المتعيَّن استعادتها
تعيني وتكوين النفايات:
اخلصائص املادية:
عدد الشحنات

إاايل الكمية باألطنان (ملغ) أو مرت:3

حتديد النفايات (االستيفاء بالرموز ذات الصلة)
’ ‘1املرفق الثامن يف اتفاقية بازل (أو املرفق التاسع إذا كان ينطبق):

’ ‘2رمز منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (إذا استخدم منوذج
خمتلف’:)‘1

’ ‘3قائمة اجلماعة األوروبية اخلاصة بالنفايات:

’ ‘4الرمز الوطين يف بلد التصدير

’ ‘5الرمز الوطين يف بلد االسترياد

(حيدَد)
’ ‘6أخرى ُ

’ ‘7الرمز Y

’ ‘8الرمز H
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’ ‘9تصنيف األمم املتحدة:

’ ‘10رقم األمم املتحدة:

’ ‘11اسم الشحن لدى األمم املتحدة:

’ ‘12رمز (رموز) اجلمارك (:)HS

 – 5سبب طلب االستعادة
’ ‘1عدم اإلخطار بالنقل

’ ‘3املوافقة على النقل متت بالتزوير أو االدعاء الكاذب أو الغش



’ ‘2عدم املوافقة على النقل


’ ‘4عدم توافق النقل بطريقة جوهرية مع الوثائق
’ ‘6غري ذلك :يرجى التحديد 



 – 6معلومات بشأن الشحن غير المشروع
مكان الكشف
اسم جهة الكشف
املسمى الوظيفي:
اإلدارة:
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
موظف االتصال:
الربيد اإللكرتو :
اخلطوات املتخذة لتخزين النفايات بشكل آمن:



’ ‘5النقل نتج عنه التخلص املتع َمد 

تاريخ الكشف

هاتف:

فاكس:

املوقع احلايل للنفايات:
 – 7الكيانات المشتركة في الشحنة غير المشروعة
االسم
مولِّد النفايات
موظف االتصال:
املسمى الوظيفي:
اإلدارة
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
هاتف:
الربيد اإللكرتو :
االسم
مصدِّر النفايات
موظف االتصال:
املسمى الوظيفي:
اإلدارة:
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
40
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الربيد اإللكرتو
االسم:
كيان آخر
موظف االتصال:
املسمى الوظيفي:
اإلدارة:
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
الربيد اإللكرتو :
 – 8األدلة المتصلة بالطلب
األدلة ا َمعة:

هاتف:

فاكس:

هاتف:

فاكس:

األدلة قام بتجميعها:
املسمى الوظيفي:
اإلدارة:
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
موظف االتصال:
الربيد اإللكرتو

هاتف:

فاكس:

 – 9التكاليف المتوقع تغطيتها بواسطة المولِّد أو المصدِّر أو دولة التصدير (ما لم يحدَّد خالفاً لذلك ،المقادير يفترض أن تكون بدوالر الواليات
المتحدة)
تكاليف النقل:
تكاليف التغلفة ولصق البطاقات
تكاليف التخزين
___________________________ __________________

تكاليف التخلص/االسرتجاع:

_______________________

تكاليف أخرى :

_________________________

_________________________

ُحتدَد طبيعة التكاليف

___________________
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الجزء الثاني :وثيقة اإلخطار من أجل استعادة النفايات ،الفقرة  2من المادة 9
من اتفاقية بازل – االتجار غير المشروع

 – 1المصدِّر – رقم تسجيل املصدِّر املخطر:
االسم:
املسمى الوظيفي:
اإلدارة
املؤسسة:

البلد:
العنوان
موظف االتصال:
فاكس:
هاتف:
الربيد اإللكرتو
 – 2المستورد – رقم تسجيل املرسل إليه
االسم:
املسمى الوظيفي:
اإلدارة:
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
موظف االتصال
فاكس:
هاتف:
الربيد اإللكرتو :
 - 8رقم تسجيل الناقل (الناقلين):
االسم (:)7
املسمى الوظيفي:
اإلدارة:
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
موظف االتصال:
فاكس:
هاتف:
الربيد اإللكرتو :
وسائل النقل (:)5
 – 9مولِّد (مولدو) النفايات – اإلجراء (اإلجراءات) (1؛
7؛  )8رقم التسجيل:
االسم:
املسمى الوظيفي:
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 – 3رقم اإلخطار
اإلخطار بشأن
ألف ‘1’-شحنة فردية
 ‘2’ شحنات متعددة 

باء ‘1’-التخلص( ‘2’  :)1االسرتجاع
جيم – مرفق االسرتجاع املوافَق عليه من قبل
نعم  ال
()3 :2
شحنة االّتار غري املشروع 
دال – استعادة ُ

 – 4إجمالي الرقم المنشود للشحنات
 – 5إجمالي الكمية المنشودة ()4
باألطنان (مليغرام):
مرت مكعب:
 – 6الفترة الزمنية المقصودة للشحنة (الشحنات) (:)4
آخر مغادرة:
أول مغادرة:
 – 7نوع (أنواع) التغليف (:)5

شروط خاصة باملناولة (:)6

نعم



 – 11عملية (عمليات) التخلص/االسترجاع ()2
الرمز  /Dالرمز :)5( R
التكنولوجيا املستخدمة (:)6

سبب التصدير (1؛ :)6

 – 12تعيين وتكوين النفاية (:)6

ال
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اإلدارة:
املؤسسة:
البلد:
العنوان:
موظف االتصال:
هاتف:
الربيد اإللكرتو :

الخصائص المادية (:)5

 – 14تحديد النفايات (تستوىف الرموز ذات الصلة)

فاكس

’ ‘1املرفق الثامن يف اتفاقية بازل (أو التاسع إذا انطبق)
’ ‘2رمز منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (إذا كان
النموذج خمتلفاً (’:)‘1

موقع وعملية التوليد (:)6

 10مرفق التخلص
أو مرفق االسترجاع ( :)2
(  )2
’ ‘4الرمز الوطين يف بلد التصدير:
رقم التسجيل:
’ ‘5الرمز الوطين يف بلد االسترياد:
االسم:
(حيدَد):
املسمى الوظيفي:
’ ‘6غري ذلك ُ
’ ‘7الرمز :Y
اإلدارة:
’ ‘8الرمز :)5( H
املؤسسة:
’ ‘9تصنيف األمم املتحدة (:)5
البلد:
’ ‘10رقم األمم املتحدة:
العنوان:
’ ‘11اسم الشحن لدى األمم املتحدة:
موظف االتصال:
’ ‘12رمز (رمزا) اجلمارك ()HS
فاكس:
هاتف:
الربيد اإللكرتو :
املوقع الفعلي للتخلص/االسرتجاع:
( – 15أ) البلدان/الدول المعنية( ،ب) رقم الرمز للسلطات المعنية حيثما ينطبق( ،ج) نقاط محدَّدة للخروج أو الدخول (عبور
الحدود أو الميناء)
دولة االسترياد – املقصد
دولة (دول) العبور (الدخول واخلروج)
دولة التصدير – اإلرسال
(أ)
(ب)
(ج)
 – 16مكاتب الدخول و/أو الخروج و/أو التصدير لدى الجمارك (الجماعة األوروبية):
التصدير
اخلروج
الدخول
ِ
المخطر/من المولِّد – المنتج (:)1
 - 17إعالن إقرار من المصدِّر – من
’ ‘3قائمة اجلماعة األوروبية للنفايات:

أُقر يف حدود علمي بأن املعلومات مستوفاة وصحيحة ،وأُقر أيضاً بأن االلتزامات التعاقدية املكتوبة القابلة لإلنفاذ بشكل قانو جرت
مباشرهتا وأن
 18عدد
ٍ
 إذا طلبها أ ٍي من األطراف املعنية ،وأن أي تأمني سار أو غري ذلك من ضمانة مالية أخرى قابلة لالنطباق تكون المرفقات
سارية حبيث تغطي النقل عرب احلدود (يرجى وضع عالمة يف املربع يف منوذج الضمانة املالية املطلوبة والسارية)
المرفقة
االسم املصدِّر – املخطر:

التاريخ:

التوقيع
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التوقيع:
التاريخ:
اسم املولِّد – املنتج:
لالستخدام من جانب السلطات المختصة
 – 19إقرار من السلطة المختصة ذات الصلة في بلدان االستيراد – المقصد/العبور (/)1التصدير – اإلرسال ()9
اسم السلطة املختصة:
البلد:
اخلتم و/أو التوقيع
ورد اإلخطار يوم:
إقرار باالستالم أُرسل يوم:
( )1تتطلبه اتفاقية بازل
( )5انظر قائمة االختصارات والرموز يف الصفحة التالية
( )2يف حالة عملية الرمز  R12/R13أو  D13/D15وكذلك ترفق
املعلومات املقابلة بشأن أ ٍي مما يلي من املرافق التالية  R12/R13أو ( )2ترفق تفاصيل إذا لزم األمر
( )7ترفق قائمة إذا ذُكِر أكثر من واحد
 D13/D15وبشأن املرافق التالية  R1-R11أو  D1-D12عند
( )8إذا تطلَبت التشريعات الوطنية ذلك
الطلب.
( )9إذا انطبق مبوجب مقرر منظمة التنمية والتعاون يف امليدان
( )3تستكمل من أجل عمليات النقل داخل منطقة منظمة التنمية
االقتصادي
والتعاون يف امليدان االقتصادي فحسب إذا انطبقت باء ’‘2
( )4ترفق قائمة تفصيلية إذا تعدَدت الشحنات
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قائمة االختصارات والرموز املستخدمة يف وثيقة اإلخطار
D1
D2
D3

D4
D5

D6
D7
D8

D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15

الرتسيب داخل األرض أو فوقها( ،مثل حشو األرض ،وما إىل
معاجلة األرض( ،مثل ،االحنالل احليوي للنفايات السائلة أو الطينية يف الرتبة ،وما إىل ذلك).
احلقن العميق( ،مثل ،حقن النفايات القابلة للضخ داخل اآلبار والقباب امللحية أو املستودعات املتكونة تكويناً طبيعياً،
وما إىل ذلك).
التجمع السطحي( ،مثل ،وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل احلفر والربك والبحريات الساحلية ،وما إىل ذلك).
حفر مصممة خصيصاً( ،مثل ،وضع النفايات يف حفر قائمة بذاهتا ومرتاصة ومغطاة وكل منها معزولة عن األخرى وعن
البيئة ،وحنو ذلك)
التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/احمليطات.
التصريف داخل البحار/احمليطات مبا يف ذلك الطمر يف قاع البحر.
املعاجلة البيولوجية ،غري احملددة يف أي مكان آخر هبذا املرفق واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج نائية جيري التخلص منها
بواسطة بعض من العمليات املذكورة يف الفرع ألف.
املعاجلة الفيزيائية الكيميائية ،غري احملددة يف أي مكان آخر هبذا املرفق ،واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج جيري التخلص
منها عن طريق أي من العمليات املذكورة يف الفرع ألف( ،مثل التبخري والتجفيف ،والتكليس ،واملعادلة ،والرتسيب ،وما
إىل ذلك).
الرتميد على األرض
الرتميد يف البحر
التخزين الدائم (مثل وضع احلاويات داخل منجم ،وحنو ذلك).
اخللط أو املزج قبل اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف هذه القائمة.
إعادة التغليف قبل اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف هذه القائمة.
التخزين يف انتظار اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف هذه القائمة.
ذلك).
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عمليات االسترجاع (جمموعة )11
R1

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

االستعمال بوصفها وقوداً (عدا يف الرتميد املباشر) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة (بازل/منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي) – لالستخدام أساساً كوقود أو سائل أو لتوليد الطاقة (االحتاد األورويب)
املذيبات املستخدمة يف االستخالص/االسرتجاع
إعادة تدوير/استخالص املواد العضوية اليت ال تستعمل كمذيبات
إعادة تدوير/استخالص املعادن واملركبات املعدنية
إعادة تدوير/استخالص املواد غري العضوية األخرى
اسرتجاع األمحاض أو القواعد
استعادة املكونات املستخدمة خلفض التلوث
استعادة املكونات من العوامل املساعدة
إعادة تكرير الزيوت املستعملة واالستعماالت اجلديدة األخرى للزيوت اليت سبق استعماهلا
معاجلة األرض اليت تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إىل حتسني البيئة
استخدامات املواد املتبقية الناّتة عن أي من العمليات املرقمة من  R1إىل R10
تبادل النفايات لإلحالة إىل أي من العمليات املرقمة من  R1إىل R11
ّتميع املواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة يف هذه القائمة

أنواع التغليف (مجموعة )7

 -1برميل
 -2برميل خشيب
 -3وعاء حديدي (جركن)
 -4صندوق
 -5حقيبة
 -6تعبئة أو تغليف خليط
 -7وعاء ضغط
 -8غري معبأ
 -9أخرى (حدِّد)
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الرمز  Hوتصنيف األمم المتحدة (مجموعة )14

الرمز  Hيف تصنيف األمم املتحدة
1
3
4.1
4.2
4.3

اخلصائص

 H1متفجر
 H3سوائل قابلة لالشتعال
 H4.1مواد صلبة قابلة لالشتعال
 H4.2مواد أو نفايات قابلة لالحرتاق
التلقائي
 H4.3مواد أو نفايات عند مالمستها للماء
تنبعث منها غازات قابلة لالشتعال
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وسائل النقل (مجموعة )8
 = Rطريق
 = Tقطار/سكة حديد
 = Sحبر
 = Aهواء
 = Wممرات مائية برية
الخصائص المادية (مجموعة )13
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الدقيقي/مسحوق
صلبة
لزجة/عجينة
طينية
سائلة
غازية
أخرى (حدِّد)

5.1

H5.1

5.2

H5.2

6.1

H6.1

6.2

H6.2

8

H8

9

H10

9

H11

9

H12

9

H13

مؤكسدة
بروكسيدات عضوية
مواد سامة (شديدة)
مواد معدية
مواد مسببة للتآكل
إطالق غازات سامة عند مالمسة
اهلواء أو املاء
مواد سامة (متأخرة املفعول أو مزمنة)
ذات ُمسية بيئية
قادرة ،بأي وسيلة ،بعد التخلص
منها ،على إنتاج مادة أخرى ،مثالً
العصارة اليت حتتوي على أ ٍي من
اخلصائص املذكورة أعاله

ميكن االطالع على مزيد من املعلومات ،وخصوصاً ما يتصل بتحديد النفايات (جمموعة  ،)14أي بشأن الرموز
الواردة يف املرفقني الثامن والتاسع باتفاقية بازل ،ورموز منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والرموز  ،Yيف
الدليل التوجيهي/الدليل اإلرشادي املتاح من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وأمانة اتفاقية بازل.
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التذييل  :2رسم بياني إلجراء االستعادة المقترح (الفقرة  2من المادة )9
اتصال ّأولي بين الدول المعنية وتعاون ممكن
الجهات الفاعلة
اتصال َأويل بني الدول املعنية وتعاون
ممكن أثناء التحقيق
التعاون على املستوى الوطين:
إشراك السلطة املختصة

اإلجراءات
اكتشاف حالة حمتملة من االّتار غري املشروع
احتجاز الشحنة
ختزين آمن للشحنة
حتقيق
حتديد أن احلالة تندرج يف نطاق االتفاقية

الفقرات 65-61

الفقرات  7و31-21

حتديد أن هناك فيما يبدو حالة اّتار غري مشروع
الفقرات  12-9و-32
33

حتديد أن الشحنة اّتار غري مشروع

الفقرة 6

حتديد أن حالة االّتار غري املشروع هي نتيجة
تصرف املولِّد أو املصدِّر
الفقرات 39-34

طلب من السلطة املختصة للدولة
اليت توجد هبا النفايات إىل السلطة
املختصة لدولة التصدير

الفقرات 78-71

إقرار بتسلم الطلب
اجلزء األول من النموذج
الفقرة 79

إخطار مبوجب مسؤولية دولة
التصدير إىل ايع الدول املعنية

إخطار بشأن االستعادة
اجلزء الثا من النموذج

وثيقة النقل تصدر مبوجب مسؤولية
دولة التصدير

استعادة النفايات
وثيقة النقل لرتافق النفايات

الفقرات  87-81و69

الفقرة  88و()69

تأكيد مبوجب مسؤولية دولة
التصدير إىل ايع الدول املعنية

استعادة من جانب دولة التصدير

إقرار استالم من جانب السلطة
املختصة لدولة التصدير إىل السلطة
املختصة للدولة اليت توجد هبا
النفايات

طلب من أجل استعادة
اجلزء األول من النموذج

تأكيد تلقي النفايات والتخلص منها بطريقة
سليمة بيئياً
الفقرة 101

الفقرتان 104-103
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إجراءات املتابعة

مركز تنسيق الكيانات القانونية ذات
الصلة يف اتفاقية بازل

إجراءات قانونية ملعاقبة التصرف غري املشروع
املخالف التفاقية بازل
منوذج للحاالت املؤكدة من االّتار غري املشروع
حمالة إىل األمانة (هذا ميكن القيام به يف أي
وقت)
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التذييل  :3دراسة حالة إفرادية بشأن تنفيذ إجراء االستعادة (الفقرة  2من المادة )9
يُعتََرب الرسم البيا الوارد أدناه جزءاً من إجراءات االستعادة على النحو املنفَذ أثناء حالة تصدير من اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل إندونيسيا يف كانون الثا /يناير  ،2012بالصيغة املقدَمة من إندونيسيا .وجرى
حجز معادن اخلردة املصدَرة إىل إندونيسيا بعد اكتشاف أن النقل حيتوي على نفايات حمظورة من االسترياد إىل إندونيسيا.

دولة التصدير

دولة االستعادة

حتقيق مشرتك لتحري حمتويات احلاويات تقوم به وزارة البيئة
واجلمارك الكتشاف ما إذا كانت بعض النفايات اخلطرة احملظورة
من االسترياد يف إندونيسيا .وتوجد نفايات خطرة حمظورة ،وتصريح
استرياد ملغي
حتديد أن االّتار غري املشروع نتيجة تصرف املصدِّر يف اململكة
املتحدة

حتديد أن الشحنة اّتار غري مشروع

حتديد أن الشحنة غري مشروعة وفقاً للمادة  )1( 9من اتفاقية
بازل وقانون إندونيسيا رقم  2009/32بشأن محاية وإدارة البيئة،
املادة  )1( 69والالئحة احلكومية رقم  1999/18بشأن إدارة
النفايات اخلطرة ،املادة 53

معلومات عن االّتار غري املشروع حمالة إىل أمانة اتفاقية بازل
وزارة البيئة ختطر دولة التصدير (اململكة املتحدة) بشأن اكتشاف
وتفعل إجراء االستعادة
نفايات خطرة حمظورة ِّ
وزارة البيئة تطلب إىل مستورد النفايات يف إندونيسيا أن يعيد
إرسال/أن يعيد تصدير النفايات غري املشروعة
وزارة البيئة تطلب إىل مصدِّر النفايات يف اململكة املتحدة أن
يستعيد النفايات غري املشروعة
عقد اجتماع بني إندونيسيا واململكة املتحدة .تتفق إندونيسيا واململكة املتحدة على صياغة رسالة إبداء النيجة

بعد احلصول على استجابة لوثيقة اإلخطار من إندونيسيا
وايع بلدان العبور ،يتم شحن احلاويات إىل اململكة
املتحدة ،ويتحمل تكلفة الشحن املصدِّر بالتعاون مع وكيل
الشحن واملصدِّر واملستورد

االستعادة من جانب دولة التصدير

اململكة املتحدة تُ ِ
صدر وثائق إىل إندونيسيا وبلدان العبور
وتوافق فيها على االستعادة

إندونيسيا تُ ِ
صدر وثائق إخطار إىل اململكة املتحدة وبلدان العبور
من أجل استعادة احلاويات
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التذييل  4رسم بياني في حالة اعتبار استعادة البيانات َّ
متعذرة من الناحية العملية (الفقرة
 2من المادة )9

اتصال َأويل بني الدول
املعنية وتعاون ممكن أثناء
التحقيق
التعاون على املستوى
الوطين :إشراك السلطة
املختصة

اكتشاف حالة ممكنة من االّتار غري املشروع
احتجاز الشحنة
التخزين اآلمن للشحنة
حتقيق
الفقرة 6

حتديد أن احلالة تندرج يف نطاق االتفاقية

الفقرات  61إىل 65

الفقرات  7و-21
31

حتديد أنه يوجد فيما يبدو حالة اّتار غري مشروع
الفقرات 12-9
و33-32
32-33

حتديد أن الشحنة اّتار غري مشروع

اجلهات الفاعلة

اإلجراءات

حتديد أن حالة االّتار غري املشروع نتيجة تصرف
املولِّد أو املصدِّر

الفقرات 39-34

الفقرات 78-71

إقرار من السلطة املختصة لدولة
التصدير باالستالم إىل السلطة
املختصة للدولة طالبة االستعادة

إقرار باستالم الطلب
الفقرة 79

ايع السلطات املختصة املعنية (يف
حالة غري الطرف :أي سلطة
مسؤولة)

مشاورات تؤدي إىل القرار بأن االستعادة متعذرة من
الناحية العملية

الفقرتان 95-94

النفايات حتتاج إىل التخلص يف دولة
أخرى بطريقة سليمة بيئياً

إجراءات املوافقة املسبقة عن علم على
املبني يف املادة  ،6مع دولة
النحو َ
التصدير األصلية متحملة مسؤولية
توجد هبا النفايات
الدولة اليت َ
"دولة التصدير" وفقاً للمادة 6
الفقرة 97

النفايات تبقى يف دولة املوقع عند
االكتشاف
دولة التخلص تؤكد التخلص
بطريقة سليمة بيئياً
الفقرة 102

إجراءات قانونية ملعاقبة التصرف غري املشروع املخالف التفاقية بازل
منوذج حلالة مؤَكدة من االّتار غري املشروع حمال إىل األمانة (ميكن القيام
هبذا يف أي وقت)
الفقرتان -103
104
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الفقرة 96

إجراء املتابعة

مركز تنسيق اتفاقية بازل

دولة املوقع عند االكتشاف تتحمل
مسؤولية التخلص من النفايات بطريقة
سليمة بيئياً وتوافق على أن يتم
التخلص من النفايات يف دولتها

التخلص البديل

الفقرتان 97-96

ايع الكيانات القانونية ذات
الصلة

طلب االستعادة

طلب من السلطة املختصة للدولة
اليت توجد هبا النفايات إىل السلطة
املختصة لدولة التصدير

طلب االستعادة
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التذييل  :5رسم بياني في حالة اعتبار االتجار غير المشروع نتيجة تصرف من قِبل المستورد
أو المتخلص (الفقرة  3من المادة )9

اتصال َأويل بني الدول
املعنية وإمكان التعاون أثناء
التحقيق
التعاون على املستوى
الوطين:
إشراك السلطة املختصة

اكتشاف حالة ممكنة من االّتار غري املشروع
احتجاز الشحنة
التخزين اآلمن للشحنة
التحقيق
الفقرة 6

حتديد أن احلالة تندرج يف إطار االتفاقية

الفقرات 65 -61

الفقرات  7و31-21

حتديد أن هناك فيما يبدو حالة اّتار غري مشروع
الفقرات 22-9
و33-32

ايع السلطات املختصة املعنية
(يف حالة عدم الطرف :أي
سلطة مسؤولة)

حتديد أن الشحنة اّتار غري مشروع

اجلهات الفاعلة

اإلجراءات

حتديد أن حالة االّتار غري املشروع هي نتيجة
التصرف من قِبل املتخلص أو املستورد

توجد في دولة
النفايات َ
العبور

الفقرات 34إلى 39
نفايات تقع في دولة االستيراد
دولة االستيراد تضمن

النقل والتخلص في مكان
آخر

الفقرة 109

ايع السلطات املختصة املعنية

دولة العبور تؤكد
التخلص

إجراء املوافقة املسبقة عن
املبني يف
علم على النحو َ
املادة *6

الفقرة 114

الفقرات ،108
( )109و115

دولة االسترياد تؤكِّد
التخلص
الفقرة 114

اإلجراءات القانونية ملعاقبة التصرف غري املشروع املخالف التفاقية بازل
منوذج للحالة املؤكدة لالّتار غري املشروع حمال إىل األمانة (ميكن القيام هبذا يف
أي وقت)
الفقرتان 117-116

إجراءات املتابعة

مركز التنسيق للكيانات
القانونية ذات الصلة التابع
التفاقية بازل

الفقرة 108

الفقرة 107

التخلص يف دولة االسترياد أو التخلص البديل

ايع السلطات املختصة املعنية

مشاورات تؤدي إىل اختاذ
قرار بأن يتم التخلص من
النفايات يف دولة العبور
بطريقة سليمة بيئياً

النفايات حتتاج إىل
التخلص بطريقة سليمة
بيئياً يف دولة أخرى

دولة االسترياد لديها
القدرة على التخلص
من النفايات بطريقة
سليمة بيئياً

* إذا وجدت النفايات في دولة العبور ،تتحمل دولة االستيراد المسؤوليات دولة العبور ("دولة التصدير") وفقاً للفقرة .)6
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التذييل  :6رسم بياني لتنفيذ واجب التعاون في الحاالت التي ال يمكن فيها إسناد مسؤولية
االتجار غير المشروع (الفقرة  4من المادة )9

اإلجراءات

اجلهات الفاعلة
اتصال َأويل بني الدول
املعنية وإمكان التعاون أثناء
التحقيق
التعاون على املستوى
الوطين :إشراك السلطة
املختصة

حتديد أن احلالة تندرج يف نطاق االتفاقية
الفقرات  7و31-21

الفقرات 65 - 61

حتديد أن هناك فيما يبدو حالة اّتار غري مشروع
الفقرات 12-9
و33-32

حتديد أن الشحنة اّتار غري مشروع

كشف حالة ممكنة من اّتار غري مشروع
احتجاز الشحنة
ختزين آمن للشحنة
حتقيق
الفقرة 6

مشاورات مع الدول املعنية وحتقيق (مشرتك)
لتحديد اجلهة (اجلهات) الفاعلة
املسؤولة عن حالة االّتار غري املشروع

ايع السلطات املختصة املعنية
والكيانات ذات الصلة األخرى (على
سبيل املثال االستخبارات ،القانونية)

الفقرات 39-34

ايع السلطات املختصة املعنية (يف حالة
عدم الطرف :أي سلطة مسؤولة)

حتديد أن املسؤولية عن االّتار غري املشروع ال ميكن
إسنادها إما إىل املصدَر أو املولِّد أو إىل املستورد أو
املتخلص

املسؤولية عن االّتار غري
املشروع ميكن إسنادها
بشكل خالص أو جزئياً
إىل املستورد أو املتخلص

األطراف املعنية واألطراف األخرى ،حسب االقتضاء،
تتعاون لالتفاق ،يف أقرب وقت ممكن ،بشأن مكان
حدوث التخلص ومن الذي سيغطي التكاليف

النفايات ،أو اجلزء املعين النفايات ،أو اجلزء املعين
من النفايات يتم التخلص
من النفايات ،يتم
التخلص منها عمالً باملادة منها عمالً باملادة )2( 9
)3( 9

الفقرة 118

الفقرات 122-119

الفقرة 121

ايع السلطات املختصة املعنية

إجراءات املوافقة املسبقة عن علم
املبني يف املادة  6من
على النحو َ
االتفاقية

الفقرتان )128( 121

الفقرة 127

اإلجراءات القانونية ملعاقبة التصرف غري املشروع مبا خيالف اتفاقية بازل ،إذا
مل أمكن حتديد املسؤوليات بعد ذلك
منوذج لتأكيد حالة االّتار غري املشروع حمال إىل األمانة (ميكن القيام بذلك
يف أي وقت)
الفقرة 129
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النفايات أو جزء من النفايات تبقى يف
الدولة حيث توجد هبا النفايات
دولة موقع النفايات تؤكد التخلص
بطريقة سليمة بيئياً

إجراء املتابعة

مركز التنسيق للكيانات
القانونية ذات الصلة يف
االتفاقية

الفقرة 120

التخلص يف الدولة حيث توجد هبا النفايات أو التخلص البديل

ايع السلطات املختصة املعنية

يلزم
النفايات أو جزء من النفايات َ
التخلص منها يف دولة أخرى بطريقة
سليمة بيئياً

الدولة حيث توجد هبا النفايات
تتحمل املسؤولية عن التخلص من
النفايات أو جزء من النفايات بطريقة
سليمة بيئياً وتوافق على أن يتم
التخلص من النفايات يف دولتها

يرجى الرجوع إىل الرسم
البيا يف التذييل 5
ملزيد من التوجيهات
بشأن هذه احلالة

املسؤولية عن االّتار غري
املشروع ميكن إسنادها
بشكل خالص أو جزئياً
إىل املولِّد أو املصدِّر

يرجى الرجوع إىل الرسم
البيا يف التذيليني 2
و 4ملزيد من التوجيهات
بشأن هذه احلالة
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التذييل  :7دراسة حالة إفرادية عن تنفيذ واجب التعاون حيث ال يمكن إسناد المسؤولية عن
االتجار غير المشروع (الفقرة  4من المادة )9
وضح املخطط البيا الوارد أدناه حالة التعاون فيما يتعلق بشحنات النفايات غري املشروعة من أملانيا إىل بولندا واجلمهورية
ي ِّ
املصدرون معروفني فيما يتعلق ببعض شحنات النفايات ،وكانوا غري
التشيكية وهنغاريا ،على النحو املقدَم من أملانيا .وكان ِّ
معروفني بالنسبة لشحنات أخرى .ويف حالة شحنات النفايات إىل اجلمهورية التشيكية وهنغاريا ،أمكن إثبات األصل
األملا للنفايات ،لكن املصدِّر مل ميكن التعرف عليه ألن املرسل إليهم مل يسجلوا الشحنات على النحو املتوخى يف الالئحة
األوروبية بشأن شحنات النفايات .وبعد التفاوض مع الدول املعنية ،وافقت أملانيا على استعادة جزء من تلك النفايات،
اليت ميكن فيها إثبات مسؤولية املصدِّر ،حىت لو كان هذا غري معروف .ومت التخلص من النفايات الباقية يف دولة االسترياد
املعنية ،إما من قِبل املرسل إليه أو من قِبل دولة االسترياد ذاهتا.
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دولة التصدير

دولة االستيراد

التفتيش املوقعي من السلطة املختصة والشرطة لتحديد أنواع
النفايات وأخذ عينات وصوراً وحتلل أصل النفايات
التحقيق مغ سائقي الشاحنات واألحياء ا اورة جلمع معلومات
خط سري الشحنات
التحقيق مع املستوردين ،إن كان هؤالء معروفني
حتديد أن النفايات كان ينبغي اإلخطار هبا لكن مل يقدَم أي
إخطار
 .حتديد أن الشحنات غري املشروعة كانت نتيجة تصرف
املصدرين ،الذين مل خيطروا بشأن التصدير حىت لو طلب منهم
القيام بذلك
السلطة املختصة تطلب معلومات أخرى لتقييم املسؤولية عن
شحنات النفايات غري املشروعة

حتديد ما إذا كانت الشحنة اّتاراً غري مشروع

حتديد أن النفايات جرى شحنها من أملانيا إىل اجلمهورية
التشيكية وبولندا وهنغاريا دون إخطار ودون وثائق أو بوثائق غري
مكتملة

السلطة املختصة خترب السلطة املختصة يف دولة التصدير (أملانيا)
بشأن اكتشاف الشحنات غري املشروعة من النفايات وتصدر أدلة
إثبات (صور ،وثائق) وتطلب إىل أملانيا استعادة النفايات

_____________
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جزئي يف دول االسترياد

عند تلقي موافقة اجلمهورية التشيكية وهنغاريا وبولندا ،يبدأ
إجراء االستعادة
تكاليف االستعادة والتخلص يف دولة التصدير يتحملها
املصدِّر املسؤول عن الشحنة غري املشروعة أو ،حسب
االقتضاء ،أي تاجر أو مسسار مشمول ،أو تغطيها ميزانية
الدولة ،يف احلاالت حيث ال ميكن التعرف على املصدِّر
املسؤول.

استعادة جزئية من دولة التصدير وختلص

السلطات املختصة تقدِّم وثائق اإلخطار إىل السلطات
املختصة يف اجلمهورية التشيكية وهنغاريا وبولندا بشأن
استعادة جزء من النفايات ،اليت مت االتفاق على استعادهتا

فيما يتعلق بالنفايات املراد
السلطات املختصة حتيل إجراء
موافقاهتا على إجراء االستعادة التخلص منها يف الدول األصلية
إىل السلطات املختصة يف أملانيا لالسترياد ،تُلزم السلطات
فيما يتعلق بالنفايات اليت املختصة باالسترياد بإلزام املرسل
إليهم املعنيني بالتخلص من
تستعيدها أملانيا
النفايات بطريقة سليمة بيئياً ،أو
ضمان ختلُّصهم هم من
النفايات يف طرف االسترياد.

املعنية

عقد اجتماع بني اجلمهورية التشيكية وبولندا وهنغاريا وأملانيا (السلطة املختصة ،خبري استعادة النفايات) ملعاجلة املسائل التالية:
 التحقق من األصل األملا للنفايات التحقق من أن الشحنات كانت ختضع لاللتزام باإلخطار ومل خيطر هباتصرف املرسل إليهم يف اجلمهورية التشيكية
 فهم مشرتك بعدم شرعية الشحنات وليس هذا نتيجة تصرف املصدرين ،بل أيضاً ُّوهنغاريا وبولندا ،الذين خزنوا النفايات ،على سبيل املثال يف خمازن حبوب ،ومناطق عسكرية سابقة وعلى أر ٍ
اض زراعية
 االتفاق بأن جزءاً من النفايات سوف يستعيده املصدِّر أو دولة التصدير وأن النفايات الباقية سيتم التخلص منها من قِبلاملرسل إليهم أو دول االسترياد
 -وضع جدول زمين إلجراء االستعادة

حتديد املسؤوليات املعنية للجهات الفاعلة

السلطة املختصة ترسل ايع الوثائق املتاحة اليت مل يتم إحالتها
من قبل

