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اتفاقية بازل
مؤتمر األطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
االجتماع الثالث عشر
جنيف 24 ،نيسان/أبريل 5 -أيار/مايو 2017
البند ( 4ب) ’ ‘4من جدول األعمال

مسائل متصلة بتنفيذ االتفاقية :المسائل العلمية والتقنية :تقديم
التقارير الوطنية

دليل الستكمال نموذج تقديم التقارير الوطنية بموجب اتفاقية بازل
مذكرة من األمانة
 -1نظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات والتخلص منها عرب احلدود ،يف
اجتماعه الثالث عشر يف مشروع الدليل الستكمال منوذج تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية بازل ،والذي
أع ّده البلد الرائد ،أملانيا ،بالتشاور مع الفريق الصغري العامل ما بني الدورات املعين بتقدمي التقارير الوطنية.
 -2يوِرد املرفق هبذه املذكرة الدليل الستكمال منوذج تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية بازل ،والذي
أحاط مؤمتر األطراف به علما يف املقرر اب 8/13-بشأن تقدمي التقارير الوطنية.
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تصدر هذه املذكرة ،مبا فيها املرفق هبا ،دون حترير رمسي.
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المرفق

دليل
الستكمال نموذج تقديم التقارير الوطنية بموجب اتفاقية بازل
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تصدير

ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص منها عرب احلدود يف  22آذار/مارس  1989ودخلت
اعتُمدت اتفاقية بازل بشأن
حيِّز النفاذ يف  5أيار/مايو  .1992وتتمثّل أهداف هذه االتفاقية يف تنظيم التجارة الدولية يف النفايات اخلطرة والنفايات
األخرى ،ويف التقليل من توليدها إىل أدىن ح ّد ،ونقلها عرب احلدود ،ولضمان التخلُّص منها بشكل سليم بيئيا.
تنص االتفاقية على أن تقوم األطراف بإعداد تقارير وطنية سنوية
و ّ
ليتسّن رصد تنفيذ اتفاقية بازل من جانب األطراف فيهاّ ،
يتعني على األطراف أن تُ ِ
رسل ،عن طريق أمانة االتفاقية ،وقبل
عمال بالفقرة  3من املادة  13من االتفاقية .وبناء على ذلك ،ن
متضمنا معلومات على النحو احملدند مبوجب الفقرات ( )3( 13أ) إىل
هناية كل سنة تقوميية ،تقريرا عن السنة التقوميية السابقة ِّ
’ )3( 13ط‘.
واعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عشر ،املعقود يف أيار/مايو  ،2015ومبوجب املقرر  ،6/12منوذجا منقنحا
(استبيانا) من أجل تقدمي التقارير الوطنية لتستخدمه األطراف يف اإلبالغ عن السنة  2016والسنوات الالحقة .وقد أع ّد
هذا الدليل الفريق املصغّر العامل ما بني الدورات واملعين بتقدمي التقارير الوطنية ملساعدة األطراف على استكمال النموذج
املنقنح لتقدمي التقارير ،على النحو املنصوص عليه يف املقرر إب .6/12-ويف اجتماعه الثالث عشر املنعقد يف مايو/أيار
 2017ومبوجب الفقرات من  17إىل  22من مقرره إب ،9/13-اعتمد مؤمتر األطراف تنقيحات النموذج (االستبيان)
املتعلّق بتقدمي التقارير الوطنية .وترد التنقيحات املذكورة يف هذا الدليل.
حمل دليل االستبيان بشأن نقل املعلومات ،الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعه السادس يف سنة
وهذا الدليل حيل ّ
.2002
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أوالا  -مقدمة

ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّص منها عرب
الغرض من هذا الدليل مساعدة جهة االتصال يف اتفاقية بازل بشأن
احلدود يف استكمال النموذج (االستبيان) املتعلّق بتقدمي التقارير الوطنية للوفاء بااللتزام بإعداد تقارير وطنية سنوية وفقا
للفقرة  3من املادة  13من االتفاقية .وتُ َع ّد جهة االتصال مسؤولة عن إحالة التقرير الوطين إىل مؤمتر األطراف ،عن طريق
األمانة.

وتتصل التعليمات الواردة يف هذا الدليل بنموذج تقدمي التقارير الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل مبوجب
تفهم املعلومات املطلوبة يف استبيان تقدمي التقارير الوطنية وتقدمي
املقرراب .6/12-وهتدف هذه التعليمات إىل تعزيز ُّ
التوجيهات بشأن كيفية ملء االستبيان.
ويتعني على األطراف تقدمي تقاريرها الوطنية السنوية باستخدام نظام اإلبالغ اإللكرتوين يف اتفاقية بازل وعن طريقه يتاح
ن
استبيان اإلبالغ بشكل مباشر على اإلنرتنت .وترد يف دليل اإلبالغ اإللكرتوين يف اتفاقية بازل
( )UNEP/CHW.13/INF/21التعليمات بشأنالنفاذ إىل نظام اإلبالغ اإللكرتوين وتقدمي املعلومات من خالله.
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ثاني ا  -تعليمات عامة

يتألّف االستبيان من سبعة أسئلة وتسعة جداول.
وفيما يتعلّق باألسئلة من  1إىل  7واجلداول  1إىل  ،3مت ُمسبقا استيفاء االستبيان املتاح وجهة االتصال من خالل نظام
اإلبالغ اإللكرتوين بأحدث المعلومات المق ّدمة إلى األمانة.

فإذا كانت املعلومات املستوفاة سلفا ال تزال صحيحة ومل تُطلَب أية تغيريات ،فليس ضروريا استيفاء هذه األقسام من
االستبيان مرة أخرى .فإذا كانت املعلومات املستوفاة من قبل مل تعد صحيحة ،من الضروري حتديث املعلومات املستوفاة سلفا
حسب االقتضاء.
وفيما يتعلّق باجلداول  4إىل  ،9من الضروري تقدمي املعلومات املطلوبة عن سنة اإلبالغ.
وبغية تقدمي تقرير مكتَ ِمل ،من األمهية اإلجابة على مجيع األسئلة الواردة يف االستبيان ،باستثناء تلك اليت تُعتََرب اختيارية.
وتقدنم املعلومات املطلوبة يف النموذج املطلوب لضمان االتساق ولسهولة جتهيز البيانات.
ومن أجل تقدمي التقارير يف حينها املناسب ،على كل طرف تقدمي تقرير عن السنة التقوميية السابقة يف موعد غايته  31كانون
يتعني تقييمه قبل حلول  31كانون األول/ديسمرب
األول/ديسمرب من السنة التقوميية (على سبيل املثال ،تقرير سنة  2016ن
سنة .)2017

ثالثا  -األسئلة

ألف  -السلطة المختصة ،وجهة االتصال ،والتدابير لتنفيذ وإنفاذ أحكام االتفاقية
هتدف األسئلة الواردة يف إطار هذا البند إىل حتديد ،وحسب االقتضاء ،تسجيل معلومات ذات طابع قانوين ومؤسسي تتصل
بتنفيذ االتفاقية.
السؤال -1أ
1أ

السلطة املختصة املعيننة التفاقية بازل
(املادتان (2-13أ) ،و (3-13أ))
وفقا للمادة  5من االتفاقية ،على األطراف تعيني أو إنشاء سلطة خمتصة واحدة أو أكثر
وفقا لسجالت األمانة تكون السلطة املختصة (السلطات املختصة) يف بلدكم:
املنظمة

اإلدارة

الوضع

االسم بالكامل

هاتف

الوظيفي

فاكس

العنوان

بريد إلكرتوين

املوقع

جماالت

الشبكي

املسؤولية

السلطة املختصة
1
السلطة املختصة
2
السلطة املختصة
×

1أ 1-هل تريد تحديث المعلومات سالفة الذكر المتعلقة بالسلطة المختصة/السلطات المختصة القائمة أو إخطار
األمانة بتعيين سلطة مختصة جديدة واحدة أو أكثر؟
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(المادتان ( 2-13أ) ،و( 3-13أ))
ال

نعم

إذا اختار املستخدم "نعم" تظهر اخليارات التالية 1أ 2-و 1أ)3-

1أ 2-يُطلب إلى األمانة تحديث المعلومات المتصلة بالسلطة المختصة/السلطات المختصة القائمة أو إخطار
األمانة بتعيين واحدة أو أكثر من السلطات المختصة الجديدة
(المادتان ( 2-13أ) ،و ( 3-13أ))

يرجى مالحظة أن التعيينات احملدنثة أو اجلديدة احملالة هنا سوف تؤّكدها األمانة ،وفقا للمقررات ذات الصلة من
مؤمترات األطراف .ومبجرد أن تؤِّكد األمانة التحديثات أو التعيينات ،سوف تظهر قاعدة بيانات االتصاالت يف
اتفاقية بازل واملوقع الشبكي ،ويتم حتديث املعلومات الواردة حتت السؤال 1أ من االستبيان .وقد حتتاج األمانة إىل

االتصال بالطرف للحصول على معلومات إضافية أو للحصول على توضيح قد يكون مطلوبا يف هذا الصدد.
ويتضمن اجلدول الوارد أدناه معلومات جاهزة سلفا من السجالت القائمة لدى األمانة ،لكنك تستطيع تعديل
ّ
ِ
املعلومات أو حذفها أو إضافتها باستخدام الكلمات "" "editنَقنح" ،و "" deleteاحذف" أو "" "addأضف".
املنظمة

اإلدارة

XX
X

XXX

الوضع

االسم

الوظيفي

بالكامل

XX

XXX

يضاف زر

هاتف

فاكس

العنوان

بريد

املوقع الشبكي

إلكرتوين
111

222

XX
X

XXX

جماالت
املسؤولية

XXX

تنقيح

حذف

1أ 3-تحميل وثائق داعمة
يُرفق منوذج إخطار لتعيني نقاط اتصال من جهة خم نولة حسب األصول ،وأية وثائق داعمة ،على سبيل املثال رسائل
ترشيح .ويرجى مالحظة أن الرتشيحات الذاتية لن يُنظر فيها.

(خانة الختيار وتحميل ملف)
تعليمات:
حتدِّد اتفاقية بازل السلطة املختصة بأهنا سلطة حكومية عيّنها أحد األطراف لتكون مسؤولة ،داخل مناطق جغرافية قد يراها
ذلك الطرف مناسبة ،عن استالم اإلخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عرب احلدود ،وأي معلومات تتصل هبذا،
الرد على هذا اإلخطار" (املادة  ،2الفقرة  6والتأكيد مضاف).
وعن ّ
ووفقا للمادة  ،5يطالَب األطراف بإبالغ األمانة:
•
•

يف غضون ثالثة أشهر من االنضمام كطرف ،ما هي الوكالة/الوكاالت اليت ُعيِّ نَت كسلطة (كسلطات) خمتصة؛
يف غضون شهر واحد من اختاذ مثل هذا القرار ،اإلبالغ عن أية تغيريات تتعلّق بتعيني هذه الكيانات.
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ِ
تستخدم منوذج اإلخطار بتعيني جهات االتصال ،الذي اعتمده مؤمتر
ويتعني على األطراف تعيني السلطات املختصة اليت
ّ
األطراف (املقرر اب )21/11-وتقدمي التفاصيل احمل ّدثة عن جهات االتصال إىل األمانة فيما يتعلّق بالسلطات املختصة
وييسر النموذج اإلحالة الواضحة للمعلومات من هيئة خمتصة داخل الطرف ،مبا يف ذلك العالقة مع أية إخطارات
القائمةّ .
سابقة.
وجيوز تعيني أكثر من سلطة خمتصة واحدة معتمدا ذلك على حالة املنطقة اجلغرافية اليت ُعيِّنت السلطة املختصة لتكون
مسؤولة عنها .وميكن تقدمي توضيح إضايف عن األدوار املختصة واملسؤوليات لكل سلطة خمتصة ،يف العمود اخلاص ب "جماالت
املسؤولية" .ويف هذه احلاالت ،تقدنم تفاصيل جهة االتصال اخلاصة بكل سلطة من السلطات املختصة ،مع حتديد جمال
وتيسر
(جماالت) املسؤولية على سبيل املثال فيما يتعلق باجملال اجلغرايف أو ببعض النفايات أو عمليات التخلص أو املرافقِّ .
اإلشارة بوضوح إىل نطاق جماالت املسؤولية يف األطراف ذات السلطات املختصة املتعددة إحالة املعلومات فيما يتعلّق بنقل
النفايات عرب احلدود إىل السلطة املختصة الصحيحة.
ويرد على املوقع الشبكي التفاقية بازل مزيد من املعلومات عن اإلجراء املتعلّق باإلخطار اخلاص بتعيني السلطات املختصة ،مبا
يف ذلك بشأن مقررات ذات الصلة الصادرة من مؤمتر األطراف.Basel Convention website :
1أ :1-يتض نمن اجلدول الوارد حتت السؤال 1أ معلومات سبق تقدميها إىل األمانة وتتصل بتعيني السلطة املختصة/السلطات
ويبني يف السؤال 1أ 1-ما إذا كنت ترغب يف حتديث املعلومات السابقة أو إخطار األمانة بتعيني سلطة خمتصة
املختصةّ .
جديدة واحدة أو أكثر.
1أ :2-يف حالة إدخال تحديث لتعيني سابق أو لتعيني جديد لسلطة خمتصة واحدة أو أكثر ،تقدنم تفاصيل جهة االتصال
اخلاصة بالسلطة /السلطات املختصة املعيننة يف اتفاقية بازل يف بلدك .ويشمل ذلك ،بالنسبة إىل األطراف الراغبة يف تعيني
أكثر من سلطة خمتصة ،أية إيضاحات إضافية بشأن أدوار كل سلطة ومسؤولياهتا ،على سبيل املثال فيما يتعلق باملنطقة
اجلغرافية أو بعض النفايات أو عمليات التخلص أو املرافق .ويرجى التأكد من أن املعلومات يف هذا اجلدول تعكس تعيني
مجيع السلطات املختصة ،أي السلطات القائمة وأية سلطات جديدة.
ولدى تسلُّم التعيينات احملدنثة أو اجلديدة ،جيوز لألمانة أن تتصل بالطرف للحصول على معلومات إضافية أو على توضيح
إضايف ،مبا يف ذلك ما يتعلّق بالكيان الذي يقوم بتوصيل املعلومات إىل األمانة أو ما إذا كانت التغيريات املطلوبة غري
واضحة .وعندئذ يتم حتديث قاعدة بيانات االتصاالت يف اتفاقية بازل واملوقع الشبكي بشأن جهات االتصال القطرية.
1أ :3-يف حالة إجراء تحديث لتعيني سابق أو تعيني جديد لسلطة خمتصة واحدة أو أكثر ،يرجى تحميل منوذج اإلخطار
جلهات االتصال (متاح هنا) وهذا النموذج ينبغي استيفاؤه من جهة خم نولة حسب األصول بإحالة هذه املعلومات إىل األمانة
(مثل جهة االتصال ،وبعثة دائمة لدى األمم املتحدة أو وزارة خارجية) .والرجاء مالحظة أن الرتشيحات الذاتية لن يُنظر
فيها.
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السؤال 1ب
1ب

جهة االتصال المعيّنة لدى اتفاقية بازل
(المادتان ( 2-13أ) ،و ( 3-13أ))

وفقا للمادة  5من االتفاقية ،على األطراف تعيني أو إنشاء جهة اتصال واحدة.
ووفقا لسجالت األمانة ،تكون جهة االتصال يف بلدكم هي:
اإلدارة

املنظمة
XX

1ب1-

XXX

الوضع

االسم

الوظيفي

بالكامل

XXX

XXX

هاتف
111

فاكس
222

العنوان
XXX

بريد

املوقع

إلكرتوين

الشبكي

XXX

XX
X

تنقيح

حذف

هل تريد تحديث المعلومات سالفة الذكر المتصلة بجهة االتصال القائمة أو إخطار األمانة بجهة اتصال
جديدة؟

(المادتان ( 2-13أ) ،و( 3-13أ))

نعم

ال

ِ
املستخدم "نعم" تظهر اخليارات التالية 1ب 2-و 1ب)3-
(إذا اختار
1ب2-

يُطلّب إلى األمانة تحديث المعلومات المتصلة بجهة االتصال القائمة أو إخطار األمانة بتعيين جهة اتصال
جديدة.

(المادتان ( 2-13أ) ،و ( 3-13أ))

يرجى مالحظة أن التعيينات احملدنثة أو اجلديدة احملالة هنا سوف تؤّكدها األمانة ،وفقا للمقررات ذات الصلة من
مؤمترات األطراف .ومبجرد أن تتأ ّكد التحديثات أو التعيينات ،سوف يتم حتديث قاعدة بيانات جهات االتصال
التابعة التفاقية بازل ،واملوقع الشبكي واملعلومات املبيّنة حتت السؤال 1ب من هذا االستبيان .وقد حتتاج األمانة إىل

االتصال بالطرف من أجل أي معلومات إضافية أو توضيح قد يُطلَب يف هذا الصدد .ويرجى مالحظة أن كل طرف
يعني جهة اتصال واحدة فقط من أجل اتفاقية بازل.
قد ِّ
ويتضمن اجلدول الوارد أدناه معلومات جاهزة مستوفاة سلفا من السجالت القائمة لدى األمة ،لكنك تستطيع
ّ
تعديل املعلومات أو حذفها أو إضافتها باستخدام كلمات "" "editن ّقح"" "delete" ،حذف" أو ""add
ِ
"أضف".
املنظمة

اإلدارة

XXX

XXX

الوضع

االسم

الوظيفي

بالكامل

XXX

XXX

هاتف
111

فاكس
222

العنوان
XXX

بريد

املوقع

إلكرتوين

الشبكي

XXX

XX

تنقيح

حذف

يضاف زرار (يظهر فحسب إذا مل توجد جهة اتصال يف قاعدة البيانات ،نظرا ألن كل طرف ميكن أن تكون له جهة
اتصال واحدة)
1ب3-

تحميل وثائق داعمة
9
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يُرفق منوذج إخطار بتعيني نقاط اتصال ،يستويف من اجلهة املخ نولة حسب األصول ،وأية وثائق داعمة على سبيل
املثال،رسائل الرتشيح .ويرجى مالحظة أن الرتشيحات الذاتية لن يُنظر فيها.

(خانة الختيار وحتميل ملف)

تعليمات:
تعرف اتفاقية بازل جهة االتصال بأهنا "جهة االتصال تعين الكيان التابع لطرف من األطراف واملسؤول عن تل ّقي املعلومات
ِّ
ص عليه يف املادتني  13و ( "16املادة  ،2الفقرة  .)7وبالتايل فإن جهة االتصال هي قناة االتصال الرمسية
وتقدميها وفقا ملا نُ ّ
يعني جهة اتصال
بني الطرف واألمانة فيما خيص املعلومات املراد إحالتها عمال باملادتني  13و  .16يالحظ أن الطرف قد ِّ
واحدة فحسب.
وعمال باملادة  ،5يُطالَب األطراف بإبالغ األمانة:
•
•

يف غضون ثالثة أشهر من االنضمام كطرف ،ما هي الوكالة اليت ُعيِّنت كجهة اتصال له؛
يف غضون شهر واحد من اختاذ هذا القرار ،بأية تغيريات تتعلّق بتعيينات هذا الكيان.

ويتعني على األطراف تعيني جهة االتصال اخلاصة باستخدام النموذج املتعلّق بإخطار تعيني جهات االتصال ،الذي اعتمده
ن
مؤمتر األطراف (املقرر اب ،)21/11-وتقدمي تفاصيل حمدنثة عن جهة االتصال إىل األمانة فيما يتعلّق جبهات االتصال
ييسر اإلحالة الواضحة للمعلومات بني الطرف واألمانة.
القائمة .وهذا ّ

وتتاح على املوقع الشبكي التفاقية بازل معلومات أخرى عن إجراء اإلخطار بتعيني جهات اتصال ،مبا يف ذلك مقررات مؤمتر
األطراف ذات الصلة من مؤمترات األطراف.
يتضمن اجلدول الوارد حتت 1ب معلومات قُدِّمت من قبل إىل األمانة وتتصل بتعيني جهة اتصال .ويرجى اإلشارة
1بّ :1-
إىل ما إذا كنت ترغب يف حتديث هذه املعلومات أو إخطار األمانة بتعيني جهة اتصال جديدة.
1ب:2-يف حالة تحديث تعيني سابق أو تعيني جديد ،يرجى تقدمي تفاصيل االتصال اخلاصة جبهات االتصال املعيّنة يف
حتل تلقائيا حمل أية
اتفاقية بازل يف بلدكم .ونظرا ألنه ال جيوز تعيني سوى جهة اتصال واحدة ،فإن املعلومات املقدنمة سوف ّ
معلومات تتصل بتعيني سابق.
ولدى تل ّقي التعيينات احمل ّدثة أو اجلديدة ،قد تتصل األمانة بالطرف من أجل التماس معلومات إضافية أو توضيح ،على
أرسل املعلومات إىل األمانة أو ما إذا كانت التغيريات املطلوبة غري واضحة .وعندئذ يتم
سبيل املثال فيما يتعلّق بالكيان الذي َ
حتديث قاعدة بيانات االتصاالت يف اتفاقية بازل واملوقع الشبكي بشأن االتصاالت القطرية.
1ب:3-يف حالة حدوث تحديث لتعيني سابق أو تعيني جديد ،يرجى حتميل منوذج اإلخطار بشأن االتصاالت (متاح
خمولة حسب األصول بنقل هذه املعلومات إىل األمانة (مثل البعثة الدائمة لدى
هنا) .وينبغي أن تستكمل هذا النموذج هيئة ّ
األمم املتحدة أو وزارة خارجية) .ويرجى مالحظة أن الرتشيحات الذاتية لن يُنظَر فيها.
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السؤال 1ج
1ج
’‘1

التدابير لتنفيذ وإنفاذ أحكام االتفاقية
(المواد  4-4و  5-9و ( 3-13ج))
التشريعات
هل اعتمد بلدكم تشريعات لتنفيذ أحكام اتفاقية بازل؟
نعم

’‘2

ال

تتضمن التشريعات حكم ا لمنع االتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة والنفايات األخرى؟
هل ّ
(المواد  ،4-4و  ،5-9و ( 3-13ج)) (اختياري)
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
’‘3

هل التشريعات تنص على أن االتجار غير المشروعفعل جنائي؟

(المواد  ،3-4و  ،4-4و  5-9و ( 3-13ج)) (اختياري)
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،ما هي العقوبات املنصوص عليها:
غرامة

السجن

غير ذلك

إذا كانت اإلجابة بشيء آخر ،يرجى التحديد:
’‘4

يرجى إرفاق النص الكامل لتشريعاتكم لتنفيذ أحكام اتفاقية بازل ،بما في ذلك أي تشريعات مشار إليها في
اإلجابة على األسئلة األخرى أو تقديم الرابط حيث يمكن االطالع على التشريعات:
(المواد  5-9 ،4-4و ( 3-13ج))
الرابط:

(خانة الختيار وحتميل ملف)
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تعليمات:
تطلب اتفاقية بازل إىل كل طرف بأن "يقوم باختاذ التدابري القانونية واإلدارية والتدابري األخرى املالئمة لتنفيذ أحكام االتفاقية
التصرفات املخالفة لالتفاقية واملعاقَبة عليها (املادة  ،4الفقرة  .)4إضافة إىل ذلك ،يُطالَب
وإنفاذها ،مبا يف ذلك تدابري ملنع ُّ
كل طرف بأن "يضع تشريعات وطنية/حملية مالئمة ملنع االجتار غري املشروع واملعاقبة عليه" (املادة  ،9الفقرة  .)5وأخريا،
عمال باملادة  ،4الفقرة  ،3تعترب األطراف أن االجتار غري املشروع يف النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى فعل إجرامي".
ويهدف السؤال 1جإىل مجع معلومات بشأن اإلطار القانوين الوطين القائم داخل منطقة أي طرف لتنفيذ وإنفاذ اتفاقية بازل.
ستخدم مصطلح "تشريعات" باملعّن العام لإلشارة إىل الصكوك املعتمدة من الفرع التشريعي (على سبيل املثال الئحة،
ويُ َ
قانون) ومن الفرع التنفيذي (الئحة مثال) وذلك إلنفاذ اتفاقية بازل على املستوى الوطين.
1ج’ :‘1يف اإلجابة على هذا السؤال ،يرجى أن توضع نصب األعني أي تشريعات وطنية أو حملية متصلة بأحكام اتفاقية
بازل (على سبيل املثال ،تشريعات بيئية إطارية شاملة النفايات ضمن مسائل أخرى ،وتشريعات ترِّكز على إدارة النفايات،
وتشريعات ختتص باتفاقية بازل ،وتشريعات ختتص ببعض جوانب اتفاقية بازل مثل التشريعات اجلنائية).
ضع عالمة أمام "نعم" إذا كانت هناك تشريعات مالئمة لتنفيذ وإنفاذ أحكام اتفاقية بازل .ويرجى مالحظة أنك قد
ِ
للمشرع يف مرفقه األول الستعراض ما إذا كانت التشريعات القائمة تعكس
تستخدم دليل تنفيذ اتفاقية بازل والقائمة املرجعية
ِّ
مجيع األحكام الضرورية يف اتفاقية بازل.
ضع عالمة أمام "ال" إذا كان بلدكم مل يعتمد تشريعات مناسبة لتنفيذ اتفاقية بازل .ويف تلك احلالة ،قد تشريون إىل
التشريعات الصادرة من أطراف أخرى متاحة على املوقع الشبكي التفاقية بازل للمساعدة على إعداد هذه التشريعات املطلوبة
أو أنك قد تتصل باألمانة لالستفسار عن أشكال أخرى من الدعم إلعداده.
إذا كانت إجابتكم بكلمة "نعم" على السؤال 1ج’ ،‘1يرجى تقديم إجابة على األسئلة 1ج’ ،‘2و ’ ‘3و ’.)‘4
1ج’ :‘2هذا السؤال هو بند فرعي من السؤال ’1ج‘؛ إضافة إىل ذلك ،فإنه يلتمس معلومات عن األحكام ملنع االجتار
غري املشروع .ورغم أن األطراف مطالَبة بإدخال تشريعات مناسبة وطنية/حملية ملنع االجتار غري املشروع واملعاقبة عليه ،يعترب
إحالة معلومات إىل األمانة بشأن هذا اجلانب احمل ّدد لتشريعات اختياريا.
1ج’:‘3هذا السؤال هو بند فرعي من السؤال 1ج’‘1؛ إضافة إىل ذلك ،فإنه يسعى للحصول على معلومات عن حاالت
االجتار غري املشروع
املعاقبة فيما يتعلّق باالجتار غري املشروع .وتطلب املادة  )5(9صراحة وضع تشريعات وطنية/حملية ملنع ّ
واملعاقبة عليه؛ وهلذا ليس لدى األطراف اختيار لتنفيذ تدابري إدارية أو غريها من التدابري يف سبيل تلك الغاية .ويف تقرير ما
يتعني فرضها ،ينبغي أن يأخذ األطراف يف االعتبار أيضا املادة  ،)3(4واليت تنص على أن االجتار غري
هي اجلزاءات اليت ّ
املشروع بالنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى هو فعل إجرامي .ويعترب نقل هذه املعلومات إىل األمانة بشأن هذا اجلانب
احمل ّدد من هذه التشريعات اختياريا.
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ُّ
للتحكم لغرض النقل عبر الحدود
باء  -النفايات الخاضعة

ُّ
للتحكم يف منطقة طرف يف سياق نقل النفايات
هتدف األسئلة يف إطار هذا البند إىل تسجيل ما هي النفايات اليت ختضع
عرب احلدود .ويتم التحكم يف النفايات املختلفة لدى خمتلف األطراف من أجل أغراض خمتلفة .وميكن أن تساعد املعلومات
ُّ
التحكم
التعرف على املعلومات الضرورية واحلصول عليها بشأن خمتلف التعاريف ونطاق
اجمل نمعة حتت هذا البند األطراف يف ُّ
لغرض نقل النفايات عرب احلدود املستعملة يف أطراف أخرى.
وسوف تعترب املعلومات املبلغة إىل األمانة يف السؤال (2ب) أيضا بأهنا مت اإلخطار هبا عمال باملادة  3والفقرة (2ب) من
املادة .13
السؤال 2أ
2أ

هل هناك تعريف وطنيللنفاية المستخدمة لغرض نقل النفايات عبر الحدود؟
(المادة  1-2والمادة ( 3-13ج))
نعم

ال

نص التعريف الوطين للنفاية:
إذا كان الجواب نعم ،يرجى تقدمي ّ

تعليمات
تعرف "النفايات" بأهنا مواد أو أشياء جيري التخلّص منها أو مطلوب التخلُّص منها بناء
املادة  ،2الفقرة  1من اتفاقية بازل ّ
على أحكام القانون الوطين".
ويرجى مالحظة أن بعض األطراف تستعمل تعريفا واحدا للنفايات ألغراض وطنية (على سبيل املثال ،سياسة وطنية خاصة
صرح بوجود مرافق للتخلُّص من النفايات) وتعريفا آخر ألغراض نقل النفايات عرب احلدود .والسؤال 2أ يسعى
بالنفايات ،تُ ّ
ُّ
التحكم يف نقل النفايات عرب احلدود .ويُطلَب من
بالتحديد للحصول على معلومات فحسب بشأن التعريف املستعمل يف
التعريف الوطين للنفايات املستخدم لغرض النقل عرب احلدود أن حيدِّد على سبيل املثال ما هي الظروف اليت يُطلَب فيها
التخلُّص من املواد أو النفايات مبوجب أحكام القانون الوطين.
ويف حالة حتديث املعلومات احملالة سابقا أو إحالة معلومات جديدة ،ضع عالمة على اخلانة املناسبة اعتمادا على وجود
النص الكامل للتعريف الوطين للنفايات .وإذا دعت الضرورة،
تعريف للنفايات يف بلدكم .فإذا كانت موجودة ،يرجى تقدمي ّ
يرجى أيضا تقدمي ترمجة باللغة اإلنكليزية لتيسري نشر هذه املعلومات.
السؤال 2ب
2ب

هل لديكم تعريف وطني للنفايات الخطرة وفق ا لنص المادة (1-1ب)،الذي يشمل النفايات باإلضافة إلى
تلك المدرجة في المرفقات األول والثاني والثامن؟

(المواد  1-3و (2-13ب) و (3-13ج))
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نعم

ال

تغري يف سنة اإلبالغ احلالية؟
هل هذا التعريف ن
نعم

إذا كان الجواب نعم:

ال

’‘1يرجى التحديد التعريف الوطين للنفايات اخلطرة:
تبني القائمة أو القوائم احملتوية على هذه النفايات،وتدرج
’ ‘2ضع عالمة على اخلانة أو اخلانات الواردة أدناه واليت ّ
النفايات يف اجلدول الوارد أدناه أو يف شكل مرفق.
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
االحتاد األورويب  -قائمة النفايات
(حي ّدد يف إطار املالحظات)
املستوى الوطين
(حي ّدد يف إطار املالحظات)
غري ذلك
مالحظات عامة ،إن ُوجدت:
’ ‘3إذا أمكن ،ترفق قائمة أو ق ّدمها يف اجلدول التايل (اختياري):
األرقام الشفرية الوطنية
()1
اخلاصة بالنفايات

نوع النفايات

()2

مالحظات ،إن
ُوجدت

(خانة الختيار وحتميل ملف)
’ ‘4ح ّدد أية متطلبات (إجراءات) بشأن النقل عرب احلدود اليت تعترب قابلة لالستعمال على تلك النفايات:
نفس اإلجراءات مثل ما يتعلق بالنفايات اخلاضعة للتحكم
وفقا التفاقية بازل (املرفق الثامن والثاين):
متطلبات أخرى (إجراءات):
إذا كان الجوانب غري ذلك،يرجى التحديد املتطلبات (اإلجراءات):
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()1الغرض من هذا الطلب هو إدراج النفايات اخلطرة اإلضافية وفقا للمادة )1( 1ب .وإذا كان التعريف الوطين ال يستند إىل املرفق
يتعني تقدمي الرقم الشفري الوطين أو اإلقليمي للنفايات .ويرجى ضمان أن يكون سردكم
األول باتفاقية بازل (األرقام الشفرية ،)Yن
حمدندا وواضحا قدر اإلمكان.

( )2ليست مطلوبة لالستيفاء ،إذا كنت قد ق ّدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .1

تعليمات:
تعرف "النفايات اخلطرة"
تنطبق اتفاقية بازل على "النفايات اخلطرة" اليت ختضع للنقل عرب احلدود .فاملادة  ،1الفقرة (1أ) ّ
بأهنا اليت تشري إىل النفايات الواردة يف املرفق األول ،إالّ إذا كانت ال تتميّز بأ ٍي من اخلواص الواردة يف املرفق الثالث ،ويف
املرفق األول الفقرة (1ب) اليت تشري إىل نفايات إضافة إىل تلك املشار إليها يف املادة  ،1الفقرة (1أ) اليت تعنرف أو يُنظر
إليها ،مبوجب التشريع احمللي بأهنا خطرة .ولتيسري تطبيق هذه االتفاقية ،ترد النفايات أيضا يف املرفقني الثامن والتاسع ،بتفصيل
وتوضيح ألحكام املادة  ،1الفقرة (1أ).
ويهدف السؤال 2ب إىل احلصول على معلومات عن النفايات الواردة يف تعريفكم الوطين للنفايات اخلطرة عمال باملادة ،1
الفقرة (1ب) اليت تعترب إضافة إىل تلك احمل ّددة يف إطار املادة  ،1الفقرة (1أ) من االتفاقية.
ويرجى مالحظة أن بعض األطراف تستعمل تعاريف خمتلفة للنفايات اخلطرة ألغراض وطنية (على سبيل املثال ،السياسة
الوطنية للنفايات اليت ترخص بوجود مرافق للتخلُّص من النفايات) وألغراض نقل النفايات عرب احلدود .ويهدف السؤال 2ب
ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود.
إىل احلصول على معلومات عن التعريف املستعمل يف
ضع عالمة أمام "نعم" إذا كانت هناك أية نفايات حم ّددة بشكل أو باعتبارها نفايات خطرة مبوجب التشريعات الوطنية وفقا
للمادة  ،1الفقرة (1ب) من اتفاقية بازل.
املعرفة يف املادة
ضع عالمة أمام "ال" إذا كان تعريف النفايات اخلطرة الوارد يف تشريعاتكم الوطنية يعكس فحسب النفايات ّ
 ،1الفقرة (1أ).
2ب ’:‘1يف حالة تحديث املعلومات احملالة من قبل أو إحالة معلومات جديدة ،على سبيل املثال ،تشريعات جديدة ،ضع
عالمة على اخلانة املناسبة مع تقدمي النص الكامل للتعريف الوطين للنفايات اخلطرة .وإذا دعت الضرورة ،يرجى تقدمي ترمجة
باللغة اإلنكليزية لتيسري مناقشة هذه املعلومات.
2ب ’ ‘2و ’:‘3إذا كان تعريفكم الوطين للنفايات اخلطرة مشارا إليه مع قائمة حتتوي على النفايات ،ضع عالمة على
اخلانة املناسبة أو إرفاق النص الكامل للقائمة حتت ’ ‘2أو ’ .‘3ويوجد أيضا فراغ إلحالة مالحظات عامة فيما يتعلّق
نص ّأويل مع انتظار وضع الصيغة النهائية للقائمة.
بقائمة النفايات ،على سبيل املثال ،إذا أحيل ّ
2ب ’ :‘4تقدنم تفاصيل املتطلبات اليت قد تنطبق يف مثل هذه الظروف .ووفقا للمادة  ،3الفقرة  ،1ينبغي أن تُبلِغ األطراف

األمانة بأية متطلبات بشأن إجراءات النقل عرب احلدود القابلة لالستعمال على هذه النفايات .وهذا قد يزيد التوعية وتيسري
االمتثال هلذه املتطلبات الوطنية.
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السؤال 2ج
2ج

هل توجد نفايات ليست خطرة ،لكنها تتطلّب اعتبارا خاص ا عند إخضاعها للنقل عبر الحدود (اختياري)؟
(املادتان  11-4و ‘1’3-13
نعم

إذا كان الجواب نعم:

ال

’ ‘1الرجاء حتديد:
تبني القائمة أو القوائم احملتوية على هذه النفايات،وتُدرج
’ ‘2ضع عالمة على اخلانة أو اخلانات الواردة أدناه واليت ِّ
النفايات يف اجلدول الوارد أدناه أو كمرفق.
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
االحتاد األورويب – قائمة النفايات
(حي ّدد حتت املالحظات)

املستوى الوطين

(حي ّدد حتت املالحظات)

غري ذلك
مالحظات عامة ،إن وجدت:
’ ‘3ترفق قائمة أو قدمها يف اجلدول التايل:
األرقام الشفرية الوطنية
()1
اخلاصة بالنفايات

نوع النفايات

()2

مالحظات ،إن
وجدت

(خانة الختيار وحتميل ملف)

’ ‘4حتديد أية اعتبارات خاصة أو متطلبات بشأن عمليات النقل عرب احلدود اليت تعترب منطبقة على تلك
النفايات:
()1الغرض من هذا الطلب إدراج النفايات اإلضافية اليت تتطلّب اعتبارا خاصا عند إخضاعها للنقل عرب احلدود .وينبغي تقدمي الرقم
الشفري الوطين أو اإلقليمي للنفايات .ويرجى التأكد أن قائمتكم دقيقة واضحة قدر اإلمكان.

( )2ليست مطلوبة لالستيفاء ،إذا كنت قد ق ّدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .1
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تعليمات:
تسمح اتفاقية بازل لألطراف بفرض شروط إضافية تتماشى مع أحكام هذه االتفاقية ،وتتفق مع قواعد القانون الدويل ،من
أجل محاية الصحة البشرية والبيئة على حنو أفضل (املادة  ،4الفقرة .)11
ويهدف السؤال 2ج إىل احلصول على معلومات عن النفايات غري تلك احملدندة يف السؤالني الواردين أعاله 2أ و 2ب
اخلاضعة للتحكم لغرض نقل النفايات عرب احلدود .وبعبارة أخرى ،هذا السؤال يلتمس معلومات بشأن النفايات اليت هي
ليست خطرة وفقا للمادة  ،1الفقرة (1أ) من االتفاقية وليست نفايات خطرة وفقا لتشريعاتكم الوطنية عمال باملادة ،1
الفقرة (1ب) من اتفاقية بازل وليست "نفايات أخرى" عمال باملادة  ،1الفقرة  2واملرفق الثاين باالتفاقية.
ُّ
للتحكم ،على سبيل
وهلذا يهدف هذا السؤال إىل احلصول على معلومات بشأن نفايات أخرى تعترب مبثابة نفايات خاضعة
املثال ،بسبب األخطار املتوقّعة املتصلة بعمليات نقلها عرب احلدود .وهذه املعلومات ميكن أن تساعد أطرافا أخرى يف احلصول
ُّ
التحكم يف بلدكم.
على املعلومات الضرورية بشأن نطاق
ضع عالمة أمام "نعم" إذا كانت توجد نفايات أخرى تتطلّب اعتبارا خاصا عند إخضاعها للنقل عرب احلدود.
ضع عالمة أمام "ال" إذا مل تكن هناك نفايات أخرى تتطلّب اعتبارا خاصا عند إخضاعها للنقل عرب احلدود.

2ج ’ ‘2و ’ :‘3إذا كانت النفايات اليت تتطلّب اعتبارا خاصا مبيّنة داخل قائمة ،ضع عالمة على اخلانة املناسبة أو إرفِق
النص الكامل للقائمة حتت ’ ‘2أو ’ .‘3ويوجد أيضا فراغ لنقل مالحظات عامة فيما يتصل بقائمة النفايات على سبيل
ّ
نص ّأويل انتظارا لوضع الصيغة النهائية للقائمة.
املثال ،إذا أحيل ّ
2ج ’:‘4تقدنم تفاصيل هذه االعتبارات اخلاصة أو الشروط اخلاصة اليت قد تنطبق يف مثل هذه الظروف .وهذا قد ِّ
ميكن
ُّ
التحكم لغرض نقل النفايات عرب
األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين من احلصول على معلومات كاملة بشأن نطاق
احلدود املنطبقة لدى أطراف أخرى واختاذ إجراء وفقا لذلك.
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جيم – القيود والشروط على نقل النفايات الخطرة والنفايات األخرى عبر الحدود
هتدف األسئلة املطروحة يف إطار هذا البند إىل احلصول على معلومات عن تنفيذ املقرر  1/3الصادر من االجتماع الثالث
ملؤمتر األطراف (جنيف )1995 ،وكذلك بشأن أية أحكام وطنية أخرى مبوجبها ُحتظَر كليا أو جزئيا صادرات أو واردات
النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى من بلدكم أو إىل بلدكم ،وفقا للمادة  4من اتفاقية بازل .وهذه املعلومات هتدف أيضا
إىل مشول التدابري املتخذة لتنفيذ املقرر  12/11الصادر من مؤمتر األطراف (جنيف.)1994 ،
وسوف يُنظَر أيضا يف املعلومات املبلغة إىل األمانة يف السؤال ( 3أ) – (و) لكي يتم اإلخطار هبا عمال باملادة  ،4الفقرة
ُ
(1أ) والفقرة (2ج) و (د) من املادة .13
السؤال 3أ
3أ

هل جرى تنفيذ التعديل على اتفاقية بازل (المقرر  )1/3في بلدكم؟
(املواد ( 2-13ج)( 13-2 ،د) و ( 3-13ج))
نعم

ال

مالحظات:

تعليمات:

ينص التعديل اخلاص باحلظر على فرض احلظر من قِبل األطراف املذكورة يف املرفق السابع على مجيع إجراءات النقل عرب
ّ
احلدود إىل دول غري مدرجة يف املرفق السابع اخلاص بالنفايات اخلطرة اليت تغطّيها االتفاقية واملخصصة للتخلُّص النهائي منها
(العمليات ُمدرجة يف املرفق الرابع ألف) وعلى مجيع عمليات النقل عرب احلدود إىل دول غري مدرجة يف املرفق السابع اخلاص
بالنفايات اخلطرة املشمولة يف املادة  ،1الفقرة (1أ) واملخصصة لعمليات االسرتداد (العمليات املدرجة يف املرفق الرابع باء).

ضع عالمة على اخلانة املناسبة لإلشارة إىل ما إذا كان املقرر  1/3الصادر من مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث (جنيف،
 )1995بشأن التعديل على اتفاقية بازل ("تعديل احلظر") قد نُفِّذ يف بلدكم.وضع عالمة "نعم" ،إذا كان بلدكم قد ص ّدق
أقر تعديل احلظر .ضع عالمة "نعم" إذا كان التعديل مل يص ّدق عليه أو مل يوافق عليه ،ولكن أحكام التعديل نُفِّذت يف
أو ّ
تشريعاتكم الوطنية .ويرجى تقدمي توضيحات ضرورية يف القسم "مالحظات".
يرجى اقتصار إجابتكم على هذا السؤال فحسب لإلشارة إىل وضع تنفيذ تعديل احلظر .وتقدُّم تفاصيل عن أية إجراءات
حظر أو قيود أخرى قد توجد يف بلدكم وخمتلف التدابري املتخذة لتنفيذ هذه القيود يف إطار األسئلة 3ب إىل 3ح .
األسئلة 3ب إلى 3ح
3ب

هل توجد في بلدكم أية قيود بشأن تصدير النفايات الخطرة والنفايات األخرى من أجل التخلُّص النهائي

(المرفق الرابع ألف)؟

(املواد (2-13د)؛ (3-13ج) و(3-13ط))
نعم
إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
18
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’‘1

طبيعة التقييد
حظر تام
تقييد جزئي
إذا كان التقييد جزئيا (على سبيل املثال ،اعتمادا على العملية املقصودة للتخلُّص النهائي)،يرجى حتديد طبيعة

التقييد:
’‘2

البلد أو المنطقة التي يشملها هذا التقييد:
مجيع البلدان
غري األطراف يف اتفاقية بازل
البلدان غري املدرجة يف املرفق السابع
البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد:

’‘3

النفايات التي تشملها القيود:
مجيع النفايات اليت تشملها اتفاقية بازل
املرفق الثامن باتفاقية بازل
املرفق الثاين باتفاقية بازل
القائمة الكهرمانية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
القائمة الكهرمانية يف االحتاد األورويب
املعرفة على املستوى الوطين
املادة  )1(1ب النفايات اخلطرة ّ
غري ذلك
إن غير ذلك ،يرجى التحديد:
إذا أمكن ،ترفق قائمة أو تقدميها يف اجلدول الثاين (اختياري)
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نوع النفاية

الرقم الشفري للنفاية

()1

مالحظات ،إن وجدت

(خانة الختيار وحتميل ملف)
( )1غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قد ق ّدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .1

’‘4

إذا أمكن ،تقديم تشريعات ذات صلة ودخولها حيّز النفاذ (اختياري):

(خانة الختيار وحتليل ملف)
’‘5

مالحظات:

’3ج‘ هل توجد في بلدكم أية قيود على تصدير النفايات الخطرة والنفايات األخرى من أجل االسترداد (المرفق
الرابع باء)؟
(املواد ( 2-13د)؛ (3-13ج)؛ (3-13ط))
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
’‘1

طبيعة التقييد:
حظر تام
تقييد جزئي
إذا كان التقييد جزئيا (على سبيل املثال ،متوقِّفا على عملية التخلص املقصودة وفقا للمرفق الرابع باء) ،يرجى
التحديد طبيعة التقييد:

’‘2

البلد أو المنطقة التي يشملها هذا التقييد:
مجيع البلدان
غري األعضاء يف اتفاقية بازل
البلدان غري املدرجة يف املرفق السابع
البلدان غري املدرجة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد:
’‘3

النفايات التي تشملها القيود:
مجيع النفايات اليت تشملها اتفاقية بازل
املرفق الثامن باتفاقية بازل
املرفق الثاين باتفاقية بازل
القائمة الكهرمانية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
القائمة الكهرمانية يف االحتاد األورويب
املعرفة على املستوى الوطين
املادة  )1( 1ب النفايات اخلطرة ّ
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد :
إذا أمكن ،ترفق قائمة أو تقدمها يف اجلدول التايل (اختياري):
الرقم الشفري للنفاية

نوع النفاية

()1

مالحظات ،إن وجدت

(خانة الختيار وحتميل ملف)

( )1غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت ق ّدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .1

’‘4

إذا أمكن ،تقديم تشريعات ذات صلة ودخولها حيِّز النفاذ (اختياري):

(خانة الختيار وحتميل ملف)
’‘5

مالحظات:
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3د

هل توجد في بلدكم أية قيود على استيراد للنفايات الخطرة والنفايات األخرى من أجل التخلُّص النهائي
(المرفق الرابع ألف)؟
(املواد ( 2-13ج)؛ ( 3-13ج) مقرتنة مع املادة ( 1-4أ)؛ و(3-13ط))
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
’‘1

طبيعة التقييد:
حظر تام
تقييد جزئي
إذا كان التقييد جزئيا (على سبيل املثال ،متوقِّفا على العملية املقصودة من التخلُّص النهائي)،يرجى حتديد طبيعة
التقييد:

’‘2

البلد أو المنطقة التي يشملها التقييد:
مجيع البلدان
غري األعضاء يف اتفاقية بازل
البلدان غري املدرجة يف املرفق السابع
البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد:

’‘3

النفايات التي تشملها القيود:
مجيع النفايات املشمولة باتفاقية بازل
املرفق الثامن التفاقية بازل
املرفق الثاين التفاقية بازل
القائمة الكهرمانية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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القائمة الكهرمانية يف االحتاد األورويب
املعرفة على املستوى الوطين
املادة )1(1ب النفايات اخلطرة ّ
أخرى
إذ غير ذلك ،يرجى التحديد:
إذا أمكن ،ترفق قائمة أو تقدميها يف اجلدول التايل (اختياري):
نوع النفاية

الرقم الشفري للنفاية

()1

مالحظات ،إن وجدت

(خانة الختيار وحتليل ملف)
( )1غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قد قدنمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .1

’‘4

إذا أمكن ،تقديم التشريعات ذات الصلة ودخولها حيِّز النفاذ (اختياري):

(خانة الختيار وحتميل ملف)
’‘5

مالحظات:

3هـ

هل توجد في بلدكم قيود على استيراد النفايات الخطرة والنفايات األخرى من أجل االسترداد (المرفق الرابع

باء)؟

(املادتان (2-13ج)؛ و(3-13ج) مقرتنتان مع املادتني (1-4أ)؛ (3-13ط))
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
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’‘1

طبيعة التقييد:
حظر تام
تقييد جزئي
إذا كان التقييد جزئي ا (على سبيل املثال ،متوقفا على عملية التخلص املقصودة مبوجب املرفق الرابع باء) ،يرجى
حتديد طبيعة التقييد:

’‘2

البلد أو المنطقة التي يشملها هذا التقييد:
مجيع البلدان
غري األطراف يف اتفاقية بازل
البلدان غري املشمولة يف املرفق السابع
البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد:

’‘3

النفايات التي يشملها التقييد:
مجيع النفايات اليت تشملها اتفاقية بازل
املرفق الثامن يف اتفاقية بازل
املرفق الثاين يف اتفاقية بازل
القائمة الكهرمانية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
القائمة الكهرمانية يف االحتاد األورويب
املعرفة على املستوى الوطين
املادة )1(1ب النفايات اخلطرة ّ
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد:
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إذا أمكن ،تُرفق قائمة أو تقدمها يف اجلدول التايل (اختياري):
نوع النفاية

الرقم الشفري للنفاية

()1

مالحظات ،إن وجدت

(خانة الختيار وحتميل ملف)
( )1غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قد قدنمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .1

’‘4

إذا أمكن تقديم التشريعات ذات الصلة ودخولها حيِّز النفاذ (اختياري):

(خانة الختيار وحتميل ملف)
’‘5

مالحظات:

3و

هل توجد أية قيود على عبور النفايات الخطرة والنفايات األخرى عبر بلدكم؟
(املادة ))1( 3-13
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
’‘1

طبيعة التقييد:
حظر تام
تقييد جزئي
إذا كان التقييد جزئي ا( ،على سبيل املثال متوقّفا على عملية التخلُّص املقصودة)،يرجى حتديد طبيعة التقييد:

25

UNEP/CHW.13/INF/20/Rev.1

’‘2

البلد أو المنطقة المشمولة بهذا التقييد:
مجيع البلدان
غري األطراف يف اتفاقية بازل
البلدان غري املشمولة يف املرفق السابع
البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد:

’‘3

النفايات المشمولة بالقيود:
مجيع النفايات املشمولة باتفاقية بازل
املرفق الثامن التفاقية بازل
املرفق الثاين التفاقية بازل
القائمة الكهرمانية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
قائمة كهرمانية يف االحتاد األورويب
املادة  )1(1ب النفايات اخلطرة املعنرفة على املستوى
غري ذلك
إذا غير ذلك ،يرجى التحديد:
إذا أمكن ،تُرفق قائمة أو تقدميها يف اجلدول التايل (اختياري):
الرقم الشفري للنفاية

نوع النفاية

()1

(خانة الختيار وحتميل ملف)
( )1غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قد قدنمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .1
26
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’‘4

إذا أمكن ،تقديم التشريعات ذات الصلة ودخولها حيِّز النفاذ (اختياري):

(خانة الختيار وحتميل ملف)
’‘5

مالحظات:

3ز

هل قرر بلدكم عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة ،سواء بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة ،لنقل
نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود؟
(المادة  ،4-6الجملة الرابعة ،والمادة ( 3-13ج) (اختياري)
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى تحديد ما إذا كان هذا القرار يطبق :
بصفة عامة
بمقتضى شروط محددة
إذا كان بمقتضى شروط محددة ،يرجى تحديد ما هي :

3ح

هل تشمل تشريعات بلدكم تعريفا لمفهوم "دولة العبور"؟
(المادة  4-6والمادة ( 3-13ج) (اختياري)
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى توفير نص التعريف ،بما في ذلك أي شرح لمعنى "يجري عبرها" في تعريف
"دولة العبور" الوارد في المادة  12-2من االتفاقية:
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تعليمات:
ُّ
بالتحكم يف نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب
تسمح اتفاقية بازل لألطراف بفرض شروط إضافية إلجرائها اخلاص
احلدود :على سبيل املثال ،حيق ألي طرف أن حيظر أو يقيِّد استرياد النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى (املادتان  4الفقرة
( 1أ) و  ،13الفقرة (2ج)) ،وأنه يستطيع احل ّد من تصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى أو حظرها (املادة ،13
الفقرة (2د)).
قدِّم معلومات بشكل منفصل بشأن خمتلف أنواع احلظر و/أو القيود اليت ميكن أن توجد يف بلدكم فيما يتعلّق مبجموعة
األسئلة من 3ب إىل 3و ،على النحو التايل:
•
•
•
•
•

3ب :بشأن صادرات النفايات من أجل التخلُّص النهائي (أي العمليات املدرجة يف املرفق الرابع ألف باالتفاقية)؛
3ج:بشأن صادرات النفايات من أجل االسرتداد (أي العمليات املدرجة يف املرفق الرابع باء باالتفاقية)؛
3د:بشأن استرياد النفايات من أجل التخلُّص النهائي؛
3هـ :بشأن استرياد النفايات من أجل االسرتداد؛
3و إلى  3ح:بشأن عبور النفايات من أجل االسرتداد والتخلُّص النهائي.

بالنسبة لكل األسئلة من 3أ إىل 3و ،ضع عالمة على اخلانة املناسبة متوقِّفا ذلك على وجود هذه القيود يف بلدكم و/أو
احلاجة إىل حتديث املعلومات احملالة سابقا .ضع عالمة "ال" على األسئلة 3ب إىل 3و إذا مل توجد إجراءات حظر/أو قيود
ُّ
التحكم الوارد يف اتفاقية بازل.
يف بلدكم إضافة إىل تلك املبيّنة يف اتفاقية بازل .ويف تلك احلالة ،سوف ينطبق إجراء
ضع عالمة "نعم" ،إن وجدت قيود و/إجراءات حظر وحدِّد:

يف إطار الفقرة ’ ،‘1طبيعة التقييد (حظر تام أو تقييد جزئي) مبا يف ذلك مزيد من املعلومات يف حالة وجود تقييد جزئي بغية
إبالغ األطراف األخرى بشكل تام؛
يف إطار ’ ،‘2البلدان/املناطق اليت تشملها هذه القيود؛
يف إطار ’ ،‘3فئات النفايات املشمولة هبذه القيود؛
يف إطار ’ ،‘4قدِّم تشريعات ذات الصلة والتاريخ الذي دخلت فيه حيِّز النفاذ؛
تود إحالتها باإلضافة إىل هذه املعلومات.
يف إطار ’ ،‘5مالحظات قد ّ
بالنسبة للسؤال 3ز ،ضع عالمة "نعم" يف حال قرر بلدكم عدم اشرتاط تقدمي موافقة مكتوبة مسبقة ،سواء بصفة عامة أو
مبقتضى شروط حمددة ،لنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عرب احلدود ،مبقتضى الفقرة  4من املادة  6لالتفاقية .ضع
عالمة "ال" يف حال قرر بلدكم اشرتاط تقدمي موافقة مكتوبة مسبقة ،سواء بصفة عامة أو مبقتضى شروط حمددة ،للنقل عرب
احلدود.
وبالنسبة للسؤال 3ح ،ضع عالمة "نعم" يف حال اشتمال تشريعات بلدكم على تعريف ملفهوم "دولة العبور" ويرجى تقدمي
هذا التعريف؛ ضع عالمة "ال" يف حال عدم اشتمال تشريعات بلدكم على تعريف ملفهوم "دولة العبور".
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ُّ
التحكم في نقل النفايات عبر الحدود
دال  -إجراء

ُّ
التحكم يف
هتدف األسئلة املطروحة يف إطار هذا البند ،إىل احلصول على معلومات عن بعض املسائل ذات الصلة بإجراءات
نقل النفايات عرب احلدود .وهذه املعلومات تعطي مسامهات قيِّمة لألطراف وأمانة اتفاقية بازل بشأن األداء احلايل لنظام
ُّ
التحكم .وهذا سوف يساعد أيضا األطراف يف احلصول على املعلومات الضرورية بشأن بعض الشروط املتصلة بإجراءات
ُّ
ُّ
ُّ
وتوجد على املوقع الشبكي
التحكم اليت انطبقت يف بلدكم .وتتاح توجيهات بشأن إجراء التحكم يف دليل نظام التحكمَ .
ُّ
بالتحكم يف التصدير
لالتفاقية مناذج اإلخطار ووثائق النقل وتعليمات من أجل استيفائها .وتتاح أيضا لألطراف أداة معنية
واالسترياد.

السؤال 4أ
’4أ‘

ُّ
التحكم في نقل
هل نماذج اإلخطار ووثائق النقل في اتفاقية بازل()1المستخدمة و/أو المقبولة في إجراء

النفايات الخطرة والنفايات األخرى عبر الحدود؟

المادة  ،6المرفق الخامس (المقرر  )18/8مشفوعة بالمادتين (3-13ج) ،و))1(3-13
نعم
’‘1

ال

إذا الجواب نعم ،هل وجدت أية مشاكل يف استخدام مناذج اإلخطار ووثائق النقل (اختياري)؟
نعم

ال

إذا قابلتك أية مشكلة ،يرجى التوضيح:
’‘2

ُّ
التحكم في النفايات الخطرة والنفايات
قدِّم معلومات عن أية نماذج أخرى تُستخ َدم و/أو مقبولة في إجراء
األخرى عبر الحدود:

ستخدم مناذج أخرى:
مل تُ َ
است ِ
خد َمت مناذج أخرى:
ُ

إذا استُخدمت نماذج أخرى،يرجى التحديد ما هي:

( )1ميكن االطالع على النماذج يف املوقع الشبكي التفاقية بازل
علىwww.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments.aspx.:

تعليمات:
ستخدم و/أو مقبولة يف
ضع عالمة على اخلانة املناسبة لبيان ما إذا كانت مناذج اإلخطار ووثائق النقل يف اتفاقية بازل تُ َ
ُّ
التحكم يف النفايات عرب احلدود .ونظرا ألن استخدام هذه النماذج ليس إلزاميا ،فإن اإلجابة على هذا
بلدكم يف إجراء
ستخدم النماذج على نطاق واسع.
السؤال سوف تقدِّم لألطراف وكذلك ألمانة اتفاقية بازل حملة عامة عن كيف تُ َ
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4أ’:‘1ضع عالمة على اخلانة املناسبة لبيان ما إذا كانت هناك أية مشاكل يف استخدام مناذج اإلخطار ووثائق النقل،
ضح إذا ما كانت هناك مشاكل مصادفة أثناء استخدام هذه النماذج اخلاصة باإلخطار ووثائق النقل يف اتفاقية
وكذلك و ّ
بازل.
4أ’:‘2ضع عالمة على اخلانة املناسبة لبيامنا إذا كانت هناك أية مناذج أخرى غري تلك املوجودة يف اتفاقية بازل واليت هي
ُّ
التحكم يف النفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف النقل عرب احلدود.
مستخدمة أو مقبولة يف إجراء
وكذلك إذا استخدمت مناذج أخرى ،يرجى حتديد أية مناذج أخرى غري تلك املستخدمة أو املقبولة يف اتفاقية بازل أو مقبولة
ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود.
يف بلدكم ،يف إجراء
السؤال 4ب
’4ب‘ ما هي اللغة (اللغات) المقبولة لتلقي نماذج اإلخطار ووثائق النقل كإجراء (اختياري):
(المادة )‘1’ 3-13
دولة االسترياد:
دولة العبور:

تعليمات:
تنص اتفاقية بازل على أن يكون اإلخطار بأي عملية نقل مقرتحة عرب احلدود كتابة بلغة مقبولة لدولة االسترياد (املادة،6
الفقرة .)1
تُ َح ّدد تلك اللغات ،اليت ميكن أن تكون مناذج اإلخطار ووثائق النقل مستوفاة هبا من دولة التصدير لكي تكون مقبولة
لبلدكم سواء كدولة استرياد أو عبور.
السؤال 4ج
4ج

المدرجة في المرفق الخامس التفاقية بازل (والمعروضة
هل لديكم متطلبات من المعلومات باإلضافة إلى تلك ُ
في نماذج اإلخطار ووثائق النقل)؟

(المادة  )11( 4-6مشفوعة بالمادة ))‘1’3-13
نعم
إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
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تعليمات:
تسمح اتفاقية بازل لألطراف بفرض شروط إضافية متماشية مع أحكامها وتتفق مع القانون الدويل ،بغية محاية الصحة
البشرية والبيئة بشكل أفضل (املادة  ،4الفقرة .)11
املتعني تقدميها بشأن اإلخطار أو وثيقة النقل أو يف التذييالت هبا باملقارنة بتلك
تحدَّد أية شروط إضافية من أجل املعلومات ن
املدرجة يف املرفق اخلامس ألف واخلامس باء ،على التوايل.
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هاء  -تخفيض و/أو القضاء على توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى
السؤال 5
هل تم اتخاذ تدابير الستحداث تكنولوجيات من أجل تخفيض و/أو القضاء على كمية النفايات الخطرة
والنفايات األخرى المولَّدة:

’‘5

(المادتان (2-4أ) و(3-13ح))
ال

نعم

إذا كان الجواب نعم،يرجى التحديد على األقل واحدا من التدابري التالية:
استراتيجيات/سياسات وطنية
تقدمي تفاصيل:
تشريعات ولوائح ومبادئ توجيهية
تقدمي تفاصيل:
غير ذلك
تقدمي تفاصيل:
مل تطرأ تغيريات عن التقرير املاضي

(خانة الختيار وتحميل ملف (ملفات))
تعليمات:
هتدف األسئلة املطروحة يف إطار هذا البند إىل احلصول على معلومات عن استحداث تكنولوجيات من أجل ختفيض و/أو
القضاء على توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
وتشمل التكنولوجيات من أجل ختفيض أو القضاء على النفايات اخلطرة والنفايات األخرى املولندة تكنولوجيات من أجل:
•
•
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ويشمل التطوير ،ضمن أمور أخرى ,برامج أو مشاريع البحث والتطوير وكذلك االسرتاتيجيات/السياسات الوطنية،
والتشريعات ،واللوائح واملبادئ التوجيهية اليت قد هتدف إىل أو تسهم يف هذا التطوير.
اختيار "نعم" إذا اختذت التدابري يف بلدكم الستحداث هذه التكنولوجيات.
إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد والوصف:
االستراتيجيات/السياسات الوطنية ،مثل برامج أو مشاريع البحث والتطوير ،وخطط إدارة النفايات ،وخطط أو برامج منع
إنتاج النفايات ،واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل ختفيض اإلطالقات واستخدام املواد الكيميائية اخلطرة أو تشجيع استخدام
التكنولوجيا األنظف/أفضل تكنولوجيا متاحة.
معني أو بنوع من
التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية ،مثل االلتزامات العامة/األحكام أو املبادئ التوجيهية املعنية بفرع ن
النفايات وهتدف إىل أو تسهم يف ختفيض أو القضاء على توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
تدابير أخرى ،على سبيل املثال،الصكوك/املبادرات االقتصادية ،مثل الضرائب البيئية ،برامج املعونة املالية ،اإلعانات،
اخلصومات الضريبية ،واإلعفاءات الضريبية ،واملِنح البيئية ،إىل آخره ،والتدابري الطوعية ،على سبيل املثال ،برامج اإلدارة البيئية
الطوعية (على سبيل املثال املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ،ونظام اإلدارة ومراجعة احلسابات يف جمال البيئة) ،والوسم البيئي،
واالتفاقات الطوعية بني سلطات الصناعة والسلطات البيئية ،إىل آخره ،وكذلك احلمالت اإلعالمية والتثقيف ،وبرامج
البحوث ،إىل آخره ،اهلادفة إىل أو املسامهة يف ختفيض أو القضاء على توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
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واو  -تخفيض كمية النفايات الخطرة والنفايات األخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود
السؤال 6
6

هل اتخذت تدابير لتخفيض كمية النفايات الخطرة والنفايات األخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود:
(المادتان (2-4د) و(3-13ب)’)‘4

نعم

ال

إذا كان الجواب نعم،يرجى التحديد على األقل واحدا من التدابري التالية:
استراتيجيات/سياسات وطنية

تقدمي تفاصيل:

تشريعات ولوائح ومبادئ توجيهية
تقدمي تفاصيل:
غير ذلك
تقدمي تفاصيل:
مل تطرأ تغيريات على التقرير السابق

(خانة الختيار وتحميل ملف (ملفات)
تعليمات:
ضع عالمة على اخلانة املناسبة لتبيان ما إذا كانت تدابري قد ّاختذت من أجل ختفيض كمية النفايات اخلطرة والنفايات
األخرى اخلاضعة للنقل عرب احلدود.
والحظ أن هذا السؤال يهدف إىل احلصول على معلومات بشأن التدابري املوضوعة بالتحديد لغرض ختفيض عمليات نقل
النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود ،وفقا للمادة  ،4الفقرة (2د) من االتفاقية.وليس من الضروري تكرار
املعلومات املق ّدمة يف إطار السؤال  5السابق بشأن التدابري املتخذة لتخفيض توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
إذا كان الجواب نعم،يرجى التحديد ووصف:
االستراتيجيات/السياسات الوطنية ،مثل خطط إدارة النفايات ،وخطط أو برامج منع إنتاج النفايات.
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التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية ،مثل االلتزامات العامة/األحكام املعنية بفرع ما أو بنوع النفاية أو املبادئ
التوجيهية اهلادفة إىل ختفيض تصدير النفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
غير ذلك،على سبيل املثال،الصكوك/املبادرات االقتصادية ،مثل الضرائب البيئية ،برامج املعونة املالية ،اإلعانات ،اخلصومات
الضريبية ،اإلعفاءات الضريبية ،املِنح البيئية ،إىل آخره ،تدابري طوعية ،على سبيل املثال ،برامج اإلدارة البيئية الطوعية (على
سبيل املثال املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ،نظام اإلدارة ومراجعة احلسابات يف جمال البيئة) ،والوسم البيئي ،االتفاقات
الطوعية بني سلطات الصناعة والسلطات البيئية ،إىل آخره ،وكذلك احلمالت اإلعالمية ،والتثقيفية ،وبرامج البحوث ،إىل
آخره.
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زاي  -التأثير على صحة اإلنسان والبيئة
السؤال 7
هل قام بلدكم بتوفير وجمع إحصائيات (مثل الدراسات/التقارير) بشأن تأثيرات النفايات الخطرة والنفايات

7

األخرى على صحة اإلنسان والبيئة؟

(املادة (3-13د))
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم،يرجى التحديد أو إعطاء تفاصيل أين ميكن االطالع على املعلومات أو احلصول عليها:

إذا كان باإلمكان ،تُرفق الوثيقة احملتوية على اإلحصائيات (اختياري):

(خانة الختيار وحتميل ملف)

تعليمات:
ضع عالمة على اخلانة املناسبة لتبيان ما إذا كانت اإلحصائيات اليت قام بلدكم بتجميعها بشأن تأثريات النفايات اخلطرة
والنفايات األخرى على صحة اإلنسان والبيئة متوافرة .فإذا أخرتمت اإلجابة بنعم ،يرجى تقديم املعلومات عن أين جرى جتميع
املعلومات عن أي إحصائيات متوافرة (الدراسات ،التقارير ،إىل آخره) بشأن تأثريات توليد النفايات اخلطرة والنفايات األخرى
ونقلها والتخلُّص منها على صحة اإلنسان والبيئة،وأين ميكن االطالع أو احلصول عليها .ويف هذا الصدد ،ميكن أن تكون
النقاط التالية ذات أمهية على سبيل املثال:
•
•
•

االحصائيات/الدراسات عن التأثريات الصحية املهنية على األشخاص الذين يعملون يف مرافق أو مصانع التخلُّص
من النفايات حيث يالمسون النفايات اخلطرة؛
الدراسات الوبائية عن السكان الذين يعيشون بالقرب من مرافق التخلُّص من النفايات حيث جيري تتبُّع صحة
السكان أثناء فرتة طويلة من الوقت؛
تقارير الرصد بشأن التأثريات البيئية من مرافق التخلُّص من النفايات أو مصانع إنتاج النفايات ،على سبيل املثال،
التأثريات على احليوانات ،والنبات ،واملياه السطحية ،واملياه اجلوفية ،ونوعية اهلواء ،ونوعية الرتبة ،إىل آخره.

يرجى تحديد األنشطة ،والتأثريات واملناطق والفرتة املشمولة لإلحصاءات املعنية .ويرجى أيضا تبيان املراجع املناسبة وتفاصيل
االتصال من أجل مصادر هذه املعلومات/البيانات.
وإذا أمكن ،حتميل الوثيقة (الوثائق) احملتوية على اإلحصائيات.
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رابعا الجداول
الجدول  :1االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف أو اإلقليمية السارية في سنة ××20
(المادتان  2-11و( 3-13هـ))

تُ َقدنم معلومات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف أو اإلقليمية املربمة عمال باملادة  11من اتفاقية بازل اليت تعترب سارية يف سنة اإلبالغ:
نوع االتفاق
(ثنائي ،متعدد األطراف ،إقليمي)

الدول واألقاليم المشمولة

مالحظات:
النفايات املشمولة ،عمليات التخلُّص ،السريان إذا مل تكن سارية يف سنة اإلبالغ
بكاملها ،إىل آخره)

تعليمات:
تقدَّم املعلومات املطلوبة بشأن االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف أو اإلقليمية بشأن عمليات نقل النفايات أو النفايات األخرى عرب احلدود ،املربمة مع األطراف أو مع غري
األطراف ،وفقا للمادة  11من االتفاقية.
ميكن إرفاق نصوص االتفاقات أو الرتتيبات بالتقرير الوطين إذا أردمت.
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الجدول  :2خيارات التخلُّص النهائي المستخدمة في إطار الوالية القضائية الوطنية
(المادتان (2-4ب) و(3-13ز))
معلومات موجزة عن عمليات التخلُّص:
أو المصادر التي أمكن الحصول منها على هذه المعلومات ،بما في ذلك بشأن المرافق (يرجى تقديم معلومات عن جهة االتصال أو تقديم رابط):
أو تقديم المعلومات باستيفاء الجدول الوارد أدناه:
املرفق/التشغيل أو العملية
(اإلسم ،العنوان ،املنظمة/الشركة ،إىل آخره)

وصف املرفق ،التشغيل أو العملية

عملية التخلُّص النهائي
(املرفق الرابع ألف)
الرمز الشفريD

قدرة استيعاب
املرفق (باألطنان
املرتية)

هل املرفق يعاجل
النفايات املستوردة
نعم/ال

مالحظات:

تعليمات:

الغرض من املعلومات املطلوبة تقدمي حملة عامة عن توافر خيارات التخلُّص فيما يتعلّق بالنفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف بلدكم .الحظ أن هذا السؤال يطلب فحسب معلومات عامة
بشأن توافر املرافق وليس مرّكزا على أي سنة بعينها.
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يرجى تقديم:

 معلومات موجزة عن خيارات التخلُّص (على سبيل املثال ،عدد املرافق الالزمة لبعض عمليات التخلُّص وإمجايل القدرة االستيعابية السنوية ،أو يف حالة مدافن القمامة ،القدرةاالستيعابية املتبقية ،أي كمية النفاية اليت ال تزال ميكن تل ّقيها والتخلُّص منها يف مدافن القمامة) أو
 املصادر اليت ميكن منها احلصول على هذه املعلومات ،مبا يف ذلك بشأن املرافق (بإعطاء معلومات عن جهات االتصال أو رابط) أواملسجلة يف بلدكم ،باستيفاء الجدول.
 -معلومات عن املرافق/عمليات التشغيل أو العمليات املرخصة ،أو املصنرح هبا أو ّ

تؤدي إىل إمكانية اسرتداد املوارد ،أو إعادة التدوير أو االستخالص أو
ويشري اجلدول إىل عمليات التخلُّص املدرجة يف املرفق الرابع ألف يف اتفاقية بازلويسرد املرفق الرابع ألف العمليات اليت ال ّ
إعادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة (عمليات التخلُّص النهائي).
ويعين مصطلح "القدرة االستيعابية" الكمية السنوية للنفايات اليت ميكن معاجلتها يف مرفق .ويرجى تقديم الكمية السنوية باألطنان املرتية .وفيما يتعلّق مبدافن القمامة ،االستيعاب يعين القدرة
االستيعابية املتبقية ،أي كمية النفايات اليت ال تزال ميكن تل ّقيها والتخلُّص منها يف مدفن القمامة.

ويرجى تبيان ما إذا كان املرفق يستورد النفايات من بلدان أخرى.
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الجدول  :3خيارات االستردادالمستخدمة في إطار الوالية القضائية الوطنية
(المادتان (2-4ب) و (3-13ز))
معلومات موجزة عن عمليات االسترداد:
أو المصادر التي يمكن منها الحصول على هذه المعلومات ،بما في ذلك بشأن المرافق (يرجى تقديم معلومات عن جهات االتصال أو عن رابط):
أو تقديم معلومات الستيفاء الجدول التالي
املرفق/التشغيل أو العملية
(االسم ،العنوان ،املنظمة/الشركة ،إىل آخره)

وصف املرفق أو التشغيل أو العملية

عملية االسرتداد (املرفق الرابع باء) القدرة االستيعابية
للمرفق
الرقم الشفري R
(باألطنان املرتية)

هل املرفق يعاجل
النفايات املستوردة
نعم/ال

مالحظات:

التعليمات:
ويالحظ أن هذا السؤال يطلب فحسب معلومات عامة بشأن توفُّر
الغرض من املعلومات املطلوبة تقدمي حملة عامة عن توافر عمليات االسرتداد للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى يف بلدكمَ .
املرافق وال يرّكز على أي سنة بعينها.
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يرجى تقديم:
-

معلومات موجزة عن عمليات االسرتداد (على سبيل املثال ،عدد املرافق فيما يتعلّق ببعض عمليات االسرتداد وإمجايل القدرة االستيعابية السنوية) أو

املصادر اليت أمكن احلصول منها على هذه املعلومات ،مبا يف ذلك بشأن املرافق( ،بتقدمي معلومات عن جهات االتصال أو عن رابط) أو
املسجلة يف بلدكم ،باستيفاء الجدول.
معلومات عن املرافق/التشغيل أو العمليات املرخصة أو املصرح هبا أو ّ

تؤدي إىل اسرتداد املوارد أوإعادة التدوير أو االستخالص أو
ويشري اجلدول إىل عمليات االسرتداد املدرجة يف املرفق الرابع باء من اتفاقية بازل.ويُدرِج املرفق الرابع باء العمليات اليت ميكن أن ّ
إعادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة (عمليات االسرتداد).
ويعين مصطلح "القدرة االستيعابية" الكمية السنوية للنفايات اليت ميكن معاجلتها يف مرفق .ويرجى تقدمي الكمية السنوية باألطنان املرتية.
ويرجى تبان ما إذا كان املرفق يستطيع استرياد نفايات من بلدان أخرى.
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الجدول  :4تصدير النفايات الخطرة والنفايات األخرى في سنة ××20
(المادة (3-13ب)’‘1

لم يحدث تصدير في سنة اإلبالغ:

:

مفصلة من الجدول أدناه (اختياري):
إذا أمكن ،يرجى تقديم موجز لبيانات ّ
ألف -

إمجايل كمية النفايات اخلطرة مبوجب املادة )1(1أ املصدنرة:

باء -

إمجايل كمية النفايات اخلطرة مبوجب املادة )1( 1ب املصدنرة:

ألف+باء

إمجايل كمية النفايات اخلطرة املصدنرة:

جيم -

إمجايل كمية النفايات األخرى املصدنرة (املرفق الثاين):

بيانات موجزة

ُّ
للتحكم وفقا للوائح الوطنية (اختياري):
إمجايل كمية النفايات اإلضافية املصدنرة ،اخلاضعة
دال -
ُّ
للتحكم املصدنرة:
ألف+باء+جيم+دال إمجايل كمية النفايات اخلاضعة
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مفصلة في الجدول التالي
يرجى تقديم بيانات َّ
مفصلة
بيانات ّ
اخلواص اخلطرة

فئة النفاية
الرقم الشفري للنفاية
بازل املرفق بازل املرفق
األول( )2الرقم الشفري
الثامن ،الثاين
الوطين
أو التاسع( )1الرقم الشفري

نوع النفاية

()4

( )5

الرقم الشفري الوطين يف املرفق
الثالث التفاقية بازل
(إذا كانت اتفاقية بازل غري
منطبقة)

Y

الكمية املصدنرة
(باألطنان املرتية)

بلد/بلدان
( )6
العبور

بلد
( )6
املقصد

عملية التخلُّص عملية االسرتداد
(املرفق الرابع
النهائي (املرفق
باء)
الرابع ألف)
الرقم الشفري  Dالرقم الشفري R

( )1من الضروري االستيفاء باألرقام الشفرية يف املرفق الثامن أو إذا كان منطبقا،يف املرفق الثاين أو التاسع.
( )2من األمهية االستيفاء ،إذا كنت مل تقدِّم الرقم الشفري للنفاية يف العمود  1أو .3
( )3إذا كان منطبقا ،االستيفاء ،وخصوصا إذا مل تكن هناك أرقام شفرية منطبقة للنفايات يف العمود .1
( )4ليس من املطلوب االستيفاء ،إذا كنت قدنمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود  1أو .2
( )5ليس املطلوب االستيفاء إذا كنت ق ّدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود  1أو .2
( )6استخدام رموز األيزو املك نونة من حرفني.

مالحظات:
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الجدول  :5استيراد النفايات الخطرة والنفايات األخرى في سنة ××20
(المادة (3-13ب)’‘2
لم يحدث استيراد في سنة اإلبالغ:
مفصلة من الجدول التالي (اختياري):
إذا أمكن ،تقديم موجز لبيانات ّ

بيانات موجزة

ألف -

إمجايل كمية النفايات اخلطرة مبوجب املادة )1( 1أ املستوردة:

باء -

إمجايل كمية النفايات اخلطرة مبوجب املادة )1( 1ب املستوردة:

ألف +باء -

إمجايل كمية النفايات اخلطرة املستوردة:

جيم -

إمجايل كمية النفايات األخرى املستوردة (املرفق الثاين)

دال -

إمجايل كمية النفايات اإلضافية املستوردة ،اخلاضعة للتحكم وفقا للوائح الوطنية (اختياري):

ألف+باء+جيم+دال– إمجايل كمية النفايات اخلاضعة للتحكم املستوردة:
مفصلة في الجدول أدناه:
تقديم بيانات َّ
مفصلة
بيانات َّ
الخواص

فئة النفايات
الرقم الشفري للنفاية
بازل

بازل

المرفق الثامن المرفق
44

األول()2

الخطرة()5

بازل –الرقم الشفري في المرفق
الرقم الشفري
الوطني()3

نوع

النفاية()4

الثالث باتفاقية بازل أو الرقم الشفري
الوطني (إذا لم تنطبق اتفاقية بازل)

الكمية المستوردة

بلد/بلدان

(باألطنان المترية)

العبور()6

بلد

المنشأ()6

عملية التخلص

عملية االسترداد

النهائي (المرفق

(المرفق الرابع

الرابع ألف)

باء)
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أو الثاني أو

(الرقم الشفري

التاسع()1

)Y

الرقم الشفري

D

الرقم الشفري

( )1من الضروري استيفاء األرقام الشفرية يف املرفق الثامن أو إذا انطبق ،يف املرفق الثاين أو التاسع.
( )2من الضروري االستيفاء ،إذا مل تكن قدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود  1أو .3
( )3إذا انطبق ،االستيفاء ،وخصوصا إذا مل تكن هناك أرقام شفرية للنفايات قابلة لالنطباق يف العمود .1
( )4غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قدمت رقما شفريا للنفاية يف العمود  1أو .2
( )5ليس من املطلوب االستيفاء ،إذا كنت قدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود  1أو .2
( )6استخدام رموز األيزو املك نونة من حرفني من األرقام الشفرية يف األيزو.
مالحظات:

تعليمات فيما يتعلق بالجدولين  4و:5
اجلدوالن  4و 5غرضهما إدراج عمليات نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عرب احلدود اليت ختضع للتحكم وفقا التفاقية بازل أو لالئحة الوطنية ،واليت حدثت أثناء فرتة سنة اإلبالغ
املعنية.
وينبغي أن يشمل اإلبالغ معلومات دقيقة ومكتملة بشأن فئة النفاية ،واخلواص اخلطرة للنفاية ،وكميات النفايات املصدنرة/املستوردة ،والبلدان املعنية املشاركة يف عمليات النقل ،أي بلد/بلدان
العبور وبلد املنشأ/بلد املقصد ،ونوع التخلص النهائي أو عملية االسرتداد اليت ستؤول إليها النفاية.
يتعني تقدميها يف اجلدول الثاين.
صلة اليت ن
وإذا أمكن ،يرجى يف اجلدول األول ،تقدمي موجز للبيانات املف ن
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وفي الجدولين معا ،يرجى تقديم معلومات عن كميات النفايات باألطنان المترية ،ويرجى واستخدام رمز حسايب " ".لإلشارة فحسب إىل الكسور العشرية .ويرجى جتنب استخدام أي
رموز حسابية أخرى مثل " "،أو "`" لتبيان اآلالف .وعلى سبيل املثال ،فيما يتعلق بالرقم عشرة آالف وربع طن يكتب  .000.25 10وهذا لتجنب االلتباس يف جتهيز البيانات.
ويف اجلدول الثاين ،يرجى تقدنم بيانات تفصيلية عن التصدير (اجلدول  )4أو االسترياد (اجلدول  )5للنفايات وفقا للتعليمات التالية:
فئة النفاية
يف العمود  ،1من املهم استيفاء األرقام الشفرية الواردة يف املرفق الثامن ،أو إذا انطبق ،يف املرفق الثاين أو التاسع يف اتفاقية بازل.
يف العمود  ،2إذا مل تكن قدنمت رقما شفريا للنفاية يف العمود  1أو  ،3من املهم استيفاء الرقم الشفري  Yمن املرفق األول باتفاقية بازل .وحيثما كان مناسبا ،ميكن إعطاء أكثر من رقم
شفري .Y
ويف العمود  ،3استيفاء الرقم الشفري الوطين للنفاية ،إذا انطبق ذلك ،وخصوصا إذا مل تكن هناك أرقام شفرية للنفايات منطبقة يف العمود .1
ويف العمود  ،4يرجى تقدمي نوع النفاية (وصف للنفاية) ،لكن فحسب إذا مل تكن قدنمت رقما شفريا للنفاية يف العمود  1أو .2
الحظ أن املرفق  8ليس جامعا مانعا وهو ال يؤثر على تنفيذ املادة  ،1الفقرة (1أ) من االتفاقية لغرض توصيف النفايات .وأيضا ،ال يعترب املرفق التاسع جامعا مانعا.
وتتوفر مرفقات اتفاقية بازل املشار إليها يف اجلدولني  4و 5على املوقع الشبكي لالتفاقية.
الخواص الخطرة
يف العمود  ،5يف حالة عدم تقدمي رقم شفري للنفايات يف العمودين  1و ،2تستوىف اخلواص اخلطرة للنفاية املعنية (إما رقم شفري واحد أو أكثر من رقم شفري من املرفق الثالث باالتفاقية أو
رقم شفري وطين إذا مل ينطبق رقم شفري من املرفق الثالث).
الكمية المصدَّرة/الكمية المستوردة
يف العمود  ،6يرجى تقدمي إمجايل الكمية املصدنرة/املستوردة لكل رقم شفري للنفايات أو نوع النفاية لنفس اخلواص اخلطرة إذا انطبق ،وبلد االسترياد/بلد املنشأ ،ونفس بلد العبور/بلدان العبور
إذا انطبق ونفس الرقم الشفري .D/R
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بلد/بلدان العبور
يف العمود  ،7يرجى استخدام رموز األيزوذات احلرفني ،لتبيان بلد/بلدان العبور ،اليت حدث من خالهلا نقل النفاية عرب احلدود .وتتوافر هناقائمة برموز األيزو ذات احلرفني.
بلد االستيراد/بلد المنشأ
يف العمود  ،8يرجى استخدام حرفني من رموز األيزو ،لتبيان بلد املقصد (اجلدول  )4وبلد املنشأ (اجلدول  )5ويشري "بلد املقصد" إىل البلد الذي تصدنر إليه النفاية .ويشري بلد "املنشأ" إىل
البلد الذي استوردت منه النفاية.
عملية التخلص النهائي
يف العمود  ،9إدخل الرقم الشفري  Dاملناسب من املرفق الرابع ألف باتفاقية بازل لتبيان عملية التخلص النهائي اليت تؤول إليها النفاية.
عملية االسترداد
يف العمود  ،10إدخل الرقم الشفري  Rاملناسب من املرفق الرابع باء باتفاقية بازل لتبيان عملية االسرتداد اليت تؤول إليها النفاية.
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الجدول  :6إجمالي كمية توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى في السنوات المشار إليها
(املادة (2-4أ) ‘1’ 13-3 ،واملقرر اب 2/10-بشأن اإلطار االسرتاتيجي) (اختياري)
إجمالي كمية النفايات الخطرة والنفايات األخرى المولَّدة (باألطنان المترية)
2005

2006

2007

2008

2009

إمجايل كمية النفايات اخلطرة املولندة يف السنوات اليت
تتوافر بشأهنا بيانات رمسية
إذا أمكن ،إمجايل كمية النفايات اخلطرة مبوجب املادة 1
()1أ (املرفق الثامن) املولندة
إذا أمكن ،إمجايل كمية النفايات اخلطرة مبوجب املادة 1
()1ب املولندة
إذا أمكن ،إمجايل كمية النفايات األخرى املولندة (املرفق
الثاين)
مالحظات:
مفصلة بشأن توليد النفايات الخطرة(()1اختياري):
إذا أمكن ،يرجى تحميل إحصائيات وطنية َّ

(خانة الختيار وحتميل ملف)
( )1ميكن إجراء التفصيل وفقا لألرقام الشفرية يف اتفاقية بازل (على سبيل املثال املرفق  ،1املرفق الثامن) أو األرقام الشفرية الوطنية.
48

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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تعليمات:
تقدِّم البيانات الوطنية بشأن توليد النفايات أساسا لصانعي القرارات لوضع أولويات للمسائل بشأن إدارة النفايات .زيادة على ذلك ،تقليل النفايات إىل احلد األدىن وختفيضها و/أو القضاء
على توليد وكمية النفايات اخلاضعة للنقل عرب احلدود ميكن تناوهلا بشكل أكثر فعالية ،إن وجدت صورة أوضح للبيانات الوطنية بشأن توليد النفايات .وميكن االطالع على مزيد من
التوجيهات بشأن جتميع البيانات ألغراض اإلبالغ يف الدليل املنهجي إلعداد خمزونات النفايات اخلطرة والنفايات األخرى مبقتضى اتفاقية بازل.
يرجى إذا توافرت ،بيانات،تقديم ما يلي:
-

إمجايل كمية النفايات اخلطرة املولندة يف بلدكم.
إذا أمكن ،إمجايل كمية النفايات املولندة املتصفة باخلطورة مبقتضى املادة  ،1الفقرة ( 1أ).
إذا أمكن ،إمجايل كمية النفايات املولندة املتصفة باخلطورة مبقتضى املادة  ،1الفقرة ( 1ب).
إذا أمكن ،إمجايل كمية النفايات األخرى املولندة املنتمية إىل أية فئة يف املرفق الثاين (.)Y47-Y46

يرجى تقديم كميات النفايات باألطنان المترية .ويرجى استخدام الرمز احلسايب " ".لإلشارة فحسب إىل الكسور العشرية .وجتنب استخدام أية رموز حسابية أخرى مثل " "،أو "`"لإلشارة
إىل اآلالف .وعلى سبيل املثال ،بالنسبة لرقم عشرة آالف وربع طن ،إدخل الرقم  .10 000.25وهذا لتجنب االلتباس عند جتهيز البيانات.
ويرجى تقديم بيانات عن السنوات السابقة ،إذا توافرت ،يف حالة أن ال تكون هذه قد أُبلغت بالفعل.
ويرجى تقدَّم حتديثات/تصحيحات ،إن وجدت ،للبيانات اليت أُبلغت بالفعل عن السنوات السابقة.
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الجدول  :7عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف

( )1

املادة (3-13ب) ’‘3
هل عمليات التخلص اليت مل تتم على النحو املستهدف حدثت يف سنة اإلبالغ :نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد
تاريخ احلادثة

بلد التصدير وبلد االسترياد

الرقم الشفري
للنفاية

نوع النفاية

مالحظات:
( )1هذا ال يشمل شحنات االجتار غري املشروع ،اليت يتناوهلا اجلدول .9
( )2غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .3
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( )2

الكمية (باألطنان املرتية)

إذا أمكن ،حتديد سبب وقوع احلادثة

إذا أمكن ،حتديد تدابري بديلة متخذة
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تعليمات:

يهدف هذا اجلدول إىل احلصول على معلومات عن نقل النفايات اخلطرة و/أو النفايات األخرى عرب احلدود ،اليت حدثت أثناء سنة اإلبالغ املعنية ،واليت رمبا مل تستكمل عمال بإخطار أو
موافقات السلطات املختصة وشروط التعاقد .والحظ أن هذا اجلدول ال يشمل شحنات االجتار غري املشروع .واليت يتناوهلا اجلدول .9

وميكن أن تُعزى عمليات التخلص اليت مل تتم على النحو املستهدف إىل أسباب خمتلفة مثل القوة القاهرة (على سبيل املثال ،اإلفالس أو تعطل املرفق بسبب كارثة طبيعية أو مشاكل تقنية) أو
ثبت أن النفاية غري صاحلة للعملية.
ويف العمود  ،2يرجى تبيان اجتاه النقل على النحو التايل "من البلد ألف إىل البلد باء"؛ استخدام حرفني من رموز األيزو لإلشارة إىل البلدان .وتوجد قائمة برموز األيزو متوافرة هنا.
ويف العمود  ،3يرجى استيفاء الرقم الشفري من املرفق الثامن أو الثاين أو التاسع يف اتفاقية بازل ،أو إذا مل يكن ذلك ممكنا ،استيفاء الرقم الشفري من املرفق األول باتفاقية بازل أو الرقم
الشفري الوطين .وتتوافر مرفقات اتفاقية بازل على املوقع الشبكي لالتفاقية.
وفي العمود  ،4يرجى تقديم وصف للنفاية( ،ليس من الضروري االستيفاء ،إذا كنت قد قدمت الرقم الشفري للنفاية في العمود .)3
ويف العمود  ،5يرجى استيفاء الكمية باألطنان املرتية.
ويرجى استخدام الرمز احلسايب " ".لإلشارة فحسب إىل الكسور العشرية .وجتنب استخدام أية رموز حسابية أخرى مثل " ",أو "`" لإلشارة إىل اآلالف .وعلى سبيل املثال ،بالنسبة لرقم عشرة
آالف وربع من األطنان ،أكتب  .000.25 10وهذا لتجنب االلتباس عند جتهيز البيانات.
يف العمود  ،6يرجى إذا أمكن ،حتديد السبب (األسباب)وراء احلادثة (على سبيل املثال القوة القاهرة (مثال اإلفالس أو تعطل املرفق بسبب كارثة طبيعية أو مشاكل تقنية) أو ثبت أن النفاية
غري صاحلة للعملية).
ويف العمود  ،7يرجى إذا أمكن ،حتديد تدابري بديلة متخذة ،مثل التخزين املؤقت ،املعاجلة املسبقة للنفاية جلعلها مالئمة للعملية أو التسليم ملرفق مناسب آخر.
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الجدول  :8الحوادث الواقعة أثناء عمليات نقل النفايات الخطرة أو النفايات األخرى والتخلص منها عبر الحدود
(المادة ((3-13و))

هل وقعت الحوادث أثناء عملية نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى والتخلص منها عرب احلدود يف سنة اإلبالغ:
نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد؛
تاريخ ومكان
احلادثة

بلد التصدير وبلد االسترياد

الرقم الشفري
للنفاية

نوع النفاية

( )1

الكمية (باألطنان املرتية)

نوع احلادثة

التدابري املتخذة ملواجهة احلادثة

مالحظات:
( )1غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قد قدنمت الرقم الشفري للنفايات يف العمود .3

تعليمات:
يهدف هذا اجلدول إىل احلصول على معلومات عن أي حادثة وقعت يف أثناء عملية نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى أو التخلص منها عرب احلدود وأثناء سنة اإلبالغ املعنية.
ويف العمود  ،2يرجى تبيان اجتاه النقل على النحو التايل" :من البلد ألف إىل البلد باء"؛ ويرجى استخدام رموز األيزو ثنائية احلروف باإلشارة إىل البلدان .وتتوافر قائمة برموز األيزو هنا.
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ويف العمود  ،3يرجى استيفاء الرقم الشفري من املرفق الثامن أو الثاين أو التاسع باتفاقية بازل ،أو إذا مل يكن هذا ممكنا ،يرجى استيفاء الرقم الشفري من املرفق األول باتفاقية بازل أو الرقم
الشفري الوطين .وتتوافر املرفقات باتفاقية بازل على املوقع الشبكي لالتفاقية.
ويف العمود  ،4يرجى تقدمي وصف للنفاية (غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قد قدنمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .)3
ويف العمود  ،5يرجى استيفاء الكمية باألطنان املرتية .ويرجى استخدام الرمز احلسايب " ".لإلشارة فحسب إىل الكسور العشرية .وجتنب استخدام أية رموز حسابية أخرى ،على سبيل املثال
(" ",أو "`" لإلشارة إىل اآلالف .وعلى سبيل املثال ،فيما يتعلق برقم عشرة آالف وربع من األطنان ،اكتب  .000.25 10وهذا لتجنب االلتباس عند جتهيز البيانات.
ويف العمود  ،6يرجى حتديد نوع احلادثة ،على سبيل املثال انفجار حاوية النفايات مع تكون غازات قابلة لالشتعال.
ويف العمود  ،7يرجى حتديد التدابري املتخذة ملواجهة احلادثة ،على سبيل املثال ،مل يتم تصدير حاوية النفايات وقامت بالتحقيق يف احلادثة وكالة البيئة ودائرة خدمات إطفاء احلرائق.
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الجدول  :9حاالت االتجار غير المشروع التي أغلق التحقيق فيها في سنة اإلبالغ

( )1

(املواد (3-13 ،5-9ج) ‘1’13-3 ،ومقررات مؤمترات األطراف ذات الصلة باالجتار غري املشروع)
هل أُغلق التحقيق يف حاالت االتجار غير المشروع يف سنة اإلبالغ :نعم

ال

إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد:
بلد التصدير وبلد
االسترياد

الرقم
الشفري
للنفاية

نوع النفاية

( )2

الكمية (باألطنان
املرتية)

حتديد سبب عدم املشروعية (إمكان اإلشارة
إىل املواد ذات الصلة يف االتفاقية والتشريعات
الوطنية)

املسؤولية عن عدم املشروعية (يرجى وضع عالمة  حسب
االقتضاء)
املصدِّر أو املولِّد

املستورد أو املتخلص

غري ذلك

التدابري املتخذة مبا يف ذلك أية
عقوبة مفروضة

مالحظات:
( )1لالطالع على منوذج به مزيد من التفاصيل بشأن احلاالت املؤكدة من االجتار غري املشروع ،انظر الصفحة اخلاصة باتفاقية بازل على شبكة اإلنرتنت:
http://www.basel.int/Procedures/ReportingonIllegalTraffic/tabid/1544/Default.aspx

( )2غري مطلوب االستيفاء ،إذا كنت قد قدمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .2

تعليمات:
تنص اتفاقية بازل على أنه على كل طرف أن يستحدث تشريعات وطنية/حملية مناسبة ملنع االجتار غري املشروع واملعاقبة عليه( ،املادة  9الفقرة  )5واختاذ التدابري املناسبة لتنفيذ وإنفاذ أحكام
املبني من أجل احلاالت املؤكدة من االجتار غري
االتفاقية (املادة  ،4الفقرة  .)4وقد دعا مؤمتر األطراف إىل إبالغ األمانة عن احلاالت املؤكدة من االجتار غري املشروع باستخدام النموذج ن
املشروع.
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ويرجى تقدنم معلومات فحسب عن تلك احلاالت اخلاصة باالجتار غري املشروع اليت أغلق التحقيق بشأهنا يف سنة اإلبالغ ،حىت لو كانت كشفت يف السنة السابقة أو قبل ذلك .ويف هذا
الصدد ،فإن مصطلح "إغالق التحقيق" يعين إما أن احملكمة اختذت قرارا هنائيا أو فرضت غرامة أو حكما بالسجن أو أن غرامة إدارية قد صدرت.
ويعنرف االجتار غري املشروع يف املادة  ،9الفقرة  1من اتفاقية بازل على النحو التايل:
"لغرض هذه االتفاقية ،فإن أي نقل عرب احلدود لنفايات خطرة ونفايات أخرى:
(أ)

دون إخطار مجيع الدول املعنية عمال بأحكام هذه االتفاقية؛ أو

(ب) دون الحصول على موافقة الدول املعنية عمال بأحكام هذه االتفاقية؛ أو
(ج) احلصول على موافقة الدول املعنية عن طريق التزوير ،أو االدعاء الكاذب أو الغش من جانب املصدِّر أو املستورد ،حسب احلالة؛ أو
(د)

ال يتفق من الناحية المادية مع الوثائق؛ أو

متعمد (مثل إلقاء) نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه االتفاقية واملبادئ العامة للقانون الدويل ،يعترب اجتارا غري مشروع".
(ه ) هذا ينتج عن تخلص َّ
ويف العمود  ،1يرجى اإلشارة إىل البلدان املعنية حبالة االجتار غري املشروع (بلد التصدير وبلد االسترياد ،مع اإلشارة إىل اجتاه النقل على النحو التايل" :من البلد ألف إىل البلد باء"؛ واستخدام
رموز األيزو الثنائية احلرفني لإلشارة إىل البلدان .وتوجد قائمة برموز األيزو الثنائية احلرفني هنا.
ويف العمود  ،2يرجى االستيفاء من املرفق الثامن أو الثاين أو التاسع ،باتفاقية بازل ،أو إذا مل يكن هذا ممكنا ،يرجى استيفاء الرقم الشفري من املرفق األول باتفاقية بازل أو الرقم الشفري
الوطين .وتوجد مرفقات اتفاقية بازل على املوقع الشبكي لالتفاقية.
ويف العمود  ،3يرجى تقدمي وصف للنفاية (ليس مطلوبا االستيفاء ،إذا كنت قد قدنمت الرقم الشفري للنفاية يف العمود .)2
ويف العمود  ،4يرجى استيفاء الكمية باألطنان املرتية .ويرجى استخدام الرمز احلسايب " ".لإلشارة فحسب إىل الكسور العشرية .وجتنب استخدام أية رموز حسابية أخرى مثل " ",أو "`"
لإلشارة إىل اآلالف .وعلى سبيل املثال ،فيما يتعلق برقم عشرة آالف وربع من األطنان ،اكتب الرقم .000.25 10
ويف العمود  ،5يرجى حتديد ما هو سبب النقل عرب احلدود يف حالة أن يكون االجتار غري املشروع مستندا إىل تعريف "االجتار غري املشروع أعاله وأية تشريعات وطنية إضافية.
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حتديده بأنه مسؤول عن حالة االجتار غري املشروع ،مع مراعاة أن كيانات متعددة قد تكون مسؤولة.
ويف العمود  ،6يرجى حتديد الكيان الذي جرى ِّ
ويف العمود  ،7يرجى حتديد التدابري املتخذة يف بلدكم نتيجة حلالة االجتار غري املشروع .وهذه قد تشمل:
 مالحقة أولئك املسؤولني عن االجتار غري املشروع ،والنتيجة ،على سبيل املثال اإلدانة مع غرامة أو مع حكم بالغرامة أو احلبس ،وتدابري بديلة مثل إلغاء ترخيص وتدابري بديلة مثلتعويض عن أضرار ،أو الرباءة.
 تدابري التعاون املتخذة مثل :املساعدة القانونية املقدنمة إىل بلد آخر معين بسبب حالة االجتار غري املشروع لتتسّن إجراءات مالحقة إضافية ،وتبادل مع بلدان أخرى فيما يتعلق مبنعاالجتار غري املشروع بشكل أفضل يف املستقبل ،ومواصلة التحقيقات بشأن األنشطة غري املشروعة ذات الصلة أو إبالغ األمانة بنموذج يتعلق باحلاالت املؤكدة من االجتار غري
املشروع.
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