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47. Receipt of the waste consignment must be certified by any facility performing any disposal or
recovery operation, including any D13–D15 or R12 or R13 operation. A facility performing any D13−D15
or R12/R13 operation or a D1–D12 or R1–11 operation subsequent to a D13–D15 or R12 or R13 operation
in the same country, is not, however, required to certify receipt of the consignment from the D13–D15
or R12 or R13 facility. Thus, block 18 does not need to be used for the final receipt of the consignment in
such a case. Indicate also the type of disposal or recovery operation by using the list of abbreviations and
codes attached to the movement document and the approximate date by which the disposal or recovery
of waste will be completed (this is not required by the OECD Decision).
48. Block 19: This block is to be completed by the disposer or recoverer to certify the completion of the
disposal or recovery of the waste. Under the Basel Convention, signed copies of the document with block
19 completed should be sent to the exporter and competent authorities of the country of export. Under
the OECD Decision, signed copies of the movement document with block 19 completed should be sent
to the exporter and competent authorities of the countries of export and import as soon as possible, but
no later than 30 days after the completion of the recovery and no later than one calendar year following
the receipt of the waste. For disposal or recovery operations D13–D15 or R12 or R13, the information on
the facility performing such an operation provided in block 10 is sufficient, and no further information
on any subsequent facilities performing R12/R13 or D13–D15 operations and the subsequent facility(ies)
performing the D1–D12 or R1–R11 operation(s) need be included in the movement document.
49. The disposal or recovery of waste must be certified by any facility performing any disposal or
recovery operation, including a D13–D15 or R12 or R13 operation. Therefore, a facility performing any
D13–D15 or R12/R13 operation or a D1–D12 or R1–R11 operation, subsequent to a D13–D15 or R12
or R13 operation in the same country, should not use block 19 to certify the recovery or disposal of
the waste, since this block will already have been completed by the D13–D15 or R12 or R13 facility. The
means of certifying disposal or recovery in this particular case must be ascertained by each country.
50. Blocks 20, 21 and 22: Not required by the Basel Convention or by the OECD Decision. The blocks
may be used for control by customs offices at the borders of country of export, transit and import if so
required by national legislation.
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38. Block 7: Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations
and codes attached to the movement document. If special handling precautions are required, such
as those prescribed by producers’ handling instructions for employees, health and safety information,
including information on dealing with spillage, and transport emergency cards, tick the appropriate box
and attach the information in an annex. Also enter the number of packages making up the consignment.
39. Blocks 8 (a), (b) and (c): Enter the registration number (where applicable), name, address (including
the name of the country), telephone and fax numbers (including the country code) and e-mail address of
each actual carrier. When more than three carriers are involved, appropriate information on each carrier
should be attached to the movement document. When transport is organized by a forwarding agent,
the agent’s details should be given in block 8 and the information on each carrier should be provided
in an annex. The means of transport, the date of transfer and a signature should be provided by the
carrier or carrier’s representative taking possession of the consignment. A copy of the signed movement
document is to be retained by the exporter. Upon each successive transfer of the consignment, the new
carrier or carrier’s representative taking possession of the consignment will have to comply with the same
request and also sign the document. A copy of the signed document is to be retained by the previous
carrier.
40.

Block 9: Reproduce the information given in block 9 of the notification document.

41. Blocks 10 and 11: Reproduce the information given in blocks 10 and 11 in the notification document.
If the disposer or recoverer is also the importer, write in block 10: “Same as block 4”. If the disposal or
recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation (according to the definitions of operations
set out in the list of abbreviations and codes attached to the movement document), the information
on the facility performing the operation provided in block 10 is sufficient. No further information on
any subsequent facilities performing R12/R13 or D13–D15 operations and the subsequent facility(ies)
performing the D1–D12 or R1–R11 operation(s) needs to be included in the movement document.
42. Blocks 12, 13 and 14: Reproduce the information given in blocks 12, 13 and 14 in the notification
document.
43. Block 15: At the time of shipment, the exporter (or the recognized trader or dealer or broker if
acting as an exporter) or the competent authority of the State of export, as appropriate, or the generator
of the waste according to the Basel Convention, shall sign and date the movement document. Some
countries may require copies or originals of the notification document containing the written consent,
including any conditions, of the competent authorities concerned to be enclosed with the movement
document.
44. Block 16: This block can be used by any person involved in a transboundary movement (exporter
or the competent authority of the State of export, as appropriate, importer, any competent authority,
carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a
particular item (for instance information on the port where a transfer to another transport mode occurs,
the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that
the movement has been approved by the competent authorities).
45. Block 17: This block is to be completed by the importer in the event that it is not the disposer or
recoverer and in case the importer takes charge of the waste after the shipment arrives in the country of
import.
46. Block 18: This block is to be completed by the authorized representative of the disposal or recovery
facility upon receipt of the waste consignment. Tick the box of the appropriate type of facility. With regard
to the quantity received, please refer to the specific instructions on block 5 (paragraph 36). A signed
copy of the movement document is given to the last carrier. If the shipment is rejected for any reason,
the representative of the disposal or recovery facility must immediately contact his or her competent
authority. Under the OECD Decision, signed copies of the movement document must be sent within
three working days to the exporter and the competent authority in the countries concerned (with the
exception of those OECD transit countries which have informed the OECD Secretariat that they do not
wish to receive such copies of the movement document). The original movement document shall be
retained by the disposal or recovery facility.
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noted that this may not be practicable in cases where there are several generators (definitions regarding
practicability may be contained in national legislation). Further, where the generator is not known, the
person in possession or control of the waste should sign. Some countries may require that the declaration
also certify the existence of insurance against liability for damage to third parties. Some countries may
require proof of insurance or other financial guarantees and a contract to accompany the notification
document.
29. Block 18: Indicate the number of annexes containing any additional information supplied with the
notification document (see blocks 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 or 21). Each annex must include a
reference to the notification number to which it relates, which is indicated in the corner of block 3.
30. Block 19: This block is for use by the competent authority to acknowledge receipt of the notification.
Under the Basel Convention, the competent authority or authorities of the country or countries of import
(where applicable) and transit issue such an acknowledgement. Under the OECD Decision, the competent
authority of the country of import issues the acknowledgement. Some countries may, according to
their national legislation, require that the competent authority of the country of export also issues an
acknowledgement.
31. Blocks 20 and 21: Block 20 is for use by competent authorities of any country concerned when
providing a written consent to a transboundary movement of waste. The Basel Convention (except if a
country has decided not to require written consent with regard to transit and has informed the other
Parties thereof in accordance with Article 6(4)) of the Basel Convention) and certain countries always
require a written consent whereas the OECD Decision does not require a written consent. Indicate the
name of the country (or its code by using the ISO standard 3166 abbreviations), the date on which the
consent is provided and the date on which it expires. If the movement is subject to specific conditions, the
competent authority in question should tick the appropriate box and specify the conditions in block 21
or in an annex to the notification document. If a competent authority wishes to object to the movement
it should do so by writing “OBJECTION” in block 20. Block 21, or a separate letter, may then be used to
explain the reasons for the objection.

SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MOVEMENT
DOCUMENT
32. The exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, is to complete blocks
2–16, except the means of transport, the date of transfer and the signature, which appear in blocks 8 (a) to
8 (c) and which are to be completed by the carrier or its representative. The importer is to complete block
17 in the event that it is not the disposer or recoverer and it takes charge of a shipment of waste after it
arrives in the country of import.
33. Block 1: Enter the notification number of the consignment. This is copied from block 3 in the
notification document.
34. Block 2: For a general notification for multiple shipments, enter the serial number of the shipment
and the total intended number of shipments indicated in block 4 in the notification document. (for
example, write “4” and “11” for the fourth shipment out of eleven intended shipments under the general
notification in question). In the case of a single notification, enter 1/1.
35. Blocks 3 and 4: Reproduce the same information on the exporter or the competent authority of the
State of export, as appropriate, and importer as given in blocks 1 and 2 in the notification document.
36. Block 5: Give the actual weight in tonnes (1 megagram (Mg) or 1,000 kg) or volume in cubic metres
(1,000 litres) of the waste. Other units of the metric system, such as kilograms or litres, are also acceptable;
when used, the unit of measure should be indicated and the unit in the form should be crossed out. Some
countries may always require the weight to be quoted. Attach, wherever possible, copies of weighbridge
tickets.
37. Block 6: Enter the date when the shipment actually starts. The starting dates of all shipments
should be within the validity period issued by the competent authorities. Where the different competent
authorities involved have granted different validity periods, the shipment or shipments may only take
place in the time period during which the consents of all competent authorities are simultaneously valid.
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Convention or that have a different level of control under the OECD Decision from the one required
by the Basel Convention. If a waste is not listed in Part II of Appendices 3 and 4 of the OECD Decision,
insert “not listed”.
c
Subheading (iii): European Union Member States should use the codes included in the
European Community list of wastes (see Commission Decision 2000/532/EC as amended).7
d.
Subheadings (iv) and (v): Where applicable, national identification codes used in the country
of export and, if known, in the country of import should be used.
e.
Subheading (vi): If useful or required by the relevant competent authorities, add here any
other code or additional information that would facilitate the identification of the waste.
f.
Subheading (vii): State the appropriate Y-code or Y-codes according to the “Categories of
wastes to be controlled” (see Annex I of the Basel Convention and Appendix 1 of the OECD Decision),
or according to the “Categories of wastes requiring special consideration” given in Annex II of the
Basel Convention (see Appendix 2 of the Basel Instruction Manual), if it or they exist(s). Y-codes are
not required by the OECD Decision except where the waste shipment falls under one of the two
“Categories requiring special consideration” under the Basel Convention (Y46 and Y47 or Annex II
wastes), in which case the Basel Y-code should be indicated.
g.
Subheading (viii): If applicable, state here the appropriate H-code or H-codes, i.e., the codes
indicating the hazardous characteristics exhibited by the waste (see the list of abbreviations and
codes attached to the notification document).
h.
Subheading (ix): If applicable, state here the United Nations class or classes which indicate
the hazardous characteristics of the waste according to the United Nations classification (see
the list of abbreviations and codes attached to the notification document) and are required to
comply with international rules for the transport of hazardous materials (see the United Nations
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (Orange Book), latest
edition).8
i.
Subheadings (x and xi): If applicable, state here the appropriate United Nations number
or numbers and United Nations shipping name or names. These are used to identify the waste
according to the United Nations classification system and are required to comply with international
rules for transport of hazardous materials (see the United Nations Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (Orange Book), latest edition).
j.
Subheading (xii): If applicable, state here customs code or codes, which allow identification of
the waste by customs offices (see the list of codes and commodities in the “Harmonized commodity
description and coding system” produced by the World Customs Organization).
26. Block 15: The Basel Convention uses the term “States”, whereas the OECD Decision uses “Member
countries” and the European Community Regulation uses “Member States”. On line (a) of block 15, provide
the name of the countries or States of export, transit and import or the codes for each country or State
by using the ISO standard 3166 abbreviations.9 On line (b), provide the code number of the respective
competent authority for each country if required by the national legislation of that country and on line
(c) insert the name of the border crossing or port and, where applicable, the customs office code number
as the point of entry to or exit from a particular country. For transit countries give the information in line
(c) for points of entry and exit. If more than three transit countries are involved in a particular movement,
attach the appropriate information in an annex.
27. Block 16: This block should be completed for movements involving entering, passing through or
leaving Member States of the European Union.
28. Block 17: Each copy of the notification document is to be signed and dated by the exporter (or
by the recognized trader, dealer or broker if acting as an exporter) or the competent authority of the
State of export, as appropriate, before being forwarded to the competent authorities of the countries
concerned. Under the Basel Convention, the waste generator is also required to sign the declaration; it is
7
8
9

See http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm.
See http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
In the European Community, the terms “dispatch” and “destination” are used instead of “export” and “import”.
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than one generator, write “See attached list” and append a list providing the requested information for
each generator. Where the generator is not known, give the name of the person in possession or control
of such wastes. The definition of “generator” used in the Basel Convention provides that in instances
where the true generator of the waste is not known, the generator is deemed to be the person who is
in possession or control of the waste. Also provide information on the process by which the waste was
generated and the site of generation. Some countries may accept that information on the generator be
given in a separate annex which would only be available to the competent authorities.
21. Block 10: Give the required information on the destination of the shipment by first ticking the
appropriate type of facility: either disposal or recovery. The registration number should be given where
applicable. If the disposer or recoverer is also the importer, state here “Same as block 2”. If the disposal or
recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation (according to the definitions of operations set
out in the list of abbreviations and codes attached to the notification document), the facility performing
the operation should be mentioned in block 10, as well as the location where the operation will be
performed. In such a case, corresponding information on the subsequent facility or facilities, where any
subsequent R12/R13 or D13–D15 operation and the D1–D12 or R1–R11 operation or operations takes or
take place or may take place should be provided in an annex. Provide the information on the actual site
of disposal or recovery if it is different from the address of the facility.
22. Block 11: Indicate the type of recovery or disposal operation by the using R-codes or D-codes provided
in the list of abbreviations and codes attached to the notification document.56 The OECD Decision only
covers transboundary movements of wastes destined for recovery operations (R-codes) within the OECD
area. If the disposal or recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation, corresponding information
on the subsequent operations (any R12/R13 or D13–D15 as well as D1–D12 or R1–R11) should be provided
in an annex. Also indicate the technology to be employed. Specify also the reason for export (this is not
required, however, by the OECD Decision).
23. Block 12: Give the name or names by which the material is commonly known or the commercial
name and the names of its major constituents (in terms of quantity and/or hazard) and their relative
concentrations (expressed as a percentage), if known. In the case of a mixture of wastes, provide the same
information for the different fractions and indicate which fractions are destined for recovery. A chemical
analysis of the composition of the waste may be required in accordance with national legislation. Attach
further information in an annex if necessary.
24 Block 13: Indicate physical characteristics of the waste at normal temperatures and pressures by
using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification document.
25. Block 14: State the code that identifies the waste according to the system adopted under the Basel
Convention (under subheading (i) in block 14) and, where applicable, the systems adopted in the OECD
Decision (under subheading (ii)) and other accepted classification systems (under subheadings (iii) to
(xii)). According to the OECD Decision, only one waste code (from either the Basel or OECD systems)
should be given, except in the case of mixtures of wastes for which no individual entry exists. In such a
case, the code of each fraction of the waste should be provided in order of importance (in an annex if
necessary).
a.
Subheading (i): Basel Convention Annex VIII codes should be used for wastes that are subject
to control under the Basel Convention and the OECD Decision (see Part I of Appendix 4 in the
OECD Decision); Basel Annex IX codes should be used for wastes that are not usually subject to
control under the Basel Convention and the OECD Decision but which, for a specific reason such as
contamination by hazardous substances or different classification according to national regulations,
are subject to such control (see Part I of Appendix 3 in the OECD Decision). Basel Annexes VIII and
IX can be found in the text of the Basel Convention as well as in the Instruction Manual available
from the Secretariat of the Basel Convention. If a waste is not listed in Annexes VIII or IX of the Basel
Convention, insert “not listed”.
b.
Subheading (ii): OECD member countries should use OECD codes for wastes listed in Part II
of Appendices 3 and 4 of the OECD Decision, i.e., wastes that have no equivalent listing in the Basel
6
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In the European Community Regulation, the definition of operation R1 in the list of abbreviations is different from that used in the
Basel Convention and the OECD Decision; both wordings are therefore provided. There are other editorial differences between the
terminology used in the European Community and that used in the Basel Convention and the OECD Decision, which are not contained
in the list of abbreviations.

15. Normally, the importer would be the disposal or recovery facility given in block 10. In some cases,
however, the importer may be another person, for example a recognized trader, a dealer, a broker, or a
corporate body, such as the headquarters or mailing address of the receiving disposal or recovery facility
in block 10. In order to act as an importer, a recognized trader, dealer, broker or corporate body must
be under the jurisdiction of the country of import and possess or have some other form of legal control
over the waste at the moment the shipment arrives in the country of import. In such cases, information
relating to the recognized trader, dealer, broker or corporate body should be completed in block 2.
16. Block 3: When issuing a notification document, a competent authority will, according to its own
system, provide an identification number which will be printed in this block (see paragraph 4 above). The
appropriate boxes should be ticked to indicate:
Whether the notification covers one shipment (single notification) or multiple shipments (general
notification);
Whether the waste being shipped is destined for disposal (which, as noted in paragraphs 1 and 3 above,
is possible in the case of a shipment falling within the ambit of the Basel Convention or the European
Community Regulation but not one within the ambit of the OECD Decision) or for recovery; and
Whether the waste being shipped is destined for a facility which has been granted a pre-consent for
receiving certain wastes subject to the Amber control procedure in accordance with case 2 of the
“Functioning of the Amber Control Procedure” (see chapter II, section D of the OECD Decision).
17. Blocks 4, 5 and 6: For single or multiple shipments, give the number of shipments in block 4
and the intended date of a single shipment or, for multiple shipments, the dates of the first and last
shipments, in block 6. In block 5, give the weight in tonnes (1 megagram (Mg) or 1,000 kg) or volume
in cubic metres (1,000 litres) of the waste. Other units of the metric system, such as kilograms or
litres, are also acceptable; when used, the unit of measure should be indicated and the unit in the
document should be crossed out. Some countries may always require the weight to be quoted. For
multiple shipments, the total quantity shipped must not exceed the quantity declared in block 5.
The intended period of time for movements in block 6 may not exceed one year, with the exception
of multiple shipments to pre-consented recovery facilities that fall under the OECD Decision (see
paragraph 16 (c)), for which the intended period of time may not exceed three years. In the case of
multiple shipments, the Basel Convention requires the expected dates or the expected frequency
and the estimated quantity of each shipment to be quoted in blocks 5 and 6 or attached in an annex.
Where a competent authority issues a written consent to the movement and the validity period of
that consent in block 20 differs from the period indicated in block 6, the decision of the competent
authority overrides the information in block 6.
18. Block 7: Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations
and codes attached to the notification document. If special handling precautions are required, such
as those required by producers’ handling instructions for employees, health and safety information,
including information on dealing with spillage, and transport emergency cards, tick the appropriate box
and attach the information in an annex.
19. Block 8: Provide the following necessary information on the carrier or carriers involved in the
shipment: registration number (where applicable), full name, address (including the name of the country),
telephone and fax numbers (including the country code), e-mail address and the name of a contact person
responsible for the shipment. If more than one carrier is involved, append to the notification document
a complete list giving the required information for each carrier. Where the transport is organized by a
forwarding agent, the agent’s details should be given in block 8 and the respective information on actual
carriers should be provided in an annex. Means of transport should be indicated using the abbreviations
provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification document.
20. Block 9: Provide the required information on the generator of the waste. This information is required
under the Basel Convention and many countries may require it under their national legislation.5 Such
information is not required, however, for movements of wastes destined for recovery under the OECD
Decision. The registration number of the generator should be given where applicable. If the exporter
is the generator of the waste then write “Same as block 1”. If the waste has been produced by more
5

In the European Community, the term “producer” is used instead of “generator”.
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PURPOSE OF THE NOTIFICATION AND MOVEMENT DOCUMENTS
6.
The notification document is intended to provide the competent authorities of countries concerned
with the information they need to assess the acceptability of proposed waste movements. The document
includes space for the competent authorities to acknowledge receipt of the notification and, where
required, to consent in writing to a proposed movement.
7.
The movement document is intended to travel with a consignment of waste at all times from the
moment it leaves the waste generator to its arrival at a disposal or recovery facility in another country.
Each person who takes charge of a transboundary movement is to sign the movement document either
upon delivery or receipt of the wastes in question. Space is provided in the document for detailed
information on all carriers of the consignment. There are also spaces in the movement document for
recording passage of the consignment through the customs offices of all countries concerned (while not
strictly required by applicable international instruments, national legislation in some countries requires
such procedures, as well as information to ensure proper control over movement). Finally, the document
is to be used by the relevant disposal or recovery facility to certify that the waste has been received and
that the recovery or disposal operation has been completed.

GENERAL REQUIREMENTS
8.
Those filling out printed copies of the documents should use typescript or block capitals in
permanent ink throughout. Signatures should always be written in permanent ink and the name of the
authorized representative should accompany the signature in capital letters. In the event of a minor
mistake, for example the use of the wrong code for a waste, a correction can be made with the approval
of the competent authorities. The new text must be marked and signed or stamped, and the date of the
modification must be noted. For major changes or corrections, a new form must be completed.
9.
The forms have also been designed to be easily completed electronically. Where this is done,
appropriate security measures should be taken against any misuse of the forms. Any changes made to a
completed form with the approval of the competent authorities should be visible. When using electronic
forms transmitted by e-mail, a digital signature is necessary.
10. To simplify translation, the documents require a code, rather than text, for the completion of several
blocks. Where text is required, however, it must be in a language acceptable to the competent authorities
in the country of import and, where required, to the other concerned authorities.
11. A six digit format should be used to indicate the date. For example, 29 January 2006 should be
shown as 29.01.06 (Day.Month.Year).
12. Where it is necessary to add annexes or attachments to the documents providing additional
information, each attachment should include the reference number of the relevant document and cite
the block to which it relates.

SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE NOTIFICATION
DOCUMENT
13. The exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, is to complete
blocks 1–18 (except the notification number in block 3). The waste generator, where practicable, should
also sign in block 17.
14. Blocks 1 and 2: Provide the registration number (where applicable), full name, address (including
the name of the country), telephone and fax numbers (including the country code) and e-mail address
of the exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, and importer,44 and
also the name of a contact person responsible for the shipment. The phone and fax numbers and the
e-mail address should facilitate contact of all relevant persons at any time regarding an incident during
shipment.

4
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In the European Community, the terms notifier and consignee are used instead of exporter and importer.

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE NOTIFICATION AND MOVEMENT
DOCUMENTS
INTRODUCTION
1.
International instruments have been established to control export and import of wastes which may
pose a risk or a hazard to human health and the environment. The two such instruments with the greatest
influence are the Basel Convention,1 whose secretariat is administered by the United Nations Environment
Programme (UNEP), and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council
Decision C(2001)107/FINAL (hereinafter “the OECD Decision”).2 Member States of the European Union are
also obliged to comply with a European Community Regulation.3 The Basel Convention and the European
Community Regulation concern international movements of waste, whether destined for disposal
or recovery, whereas the OECD Decision only concerns movements of wastes destined for recovery
operations within the OECD area. All of the instruments operate subject to a range of administrative
controls by the Parties implementing them.
2.
The present instructions provide the necessary explanations for completing the notification and
movement documents. Both documents are compatible with the three instruments mentioned above,
since they take into account the specific requirements set out in the Basel Convention, the OECD Decision
and the European Community Regulation. Because the documents have been made broad enough
to cover all three instruments, however, not all blocks in the document will be applicable to all of the
instruments and it therefore may not be necessary to complete all of the blocks in a given case. Any
specific requirements relating to only one control system have been indicated with the use of footnotes.
It is also possible that national implementing legislation may use terminology that differs from that
adopted in the Basel Convention and the OECD Decision. For example, the term “shipment” is used in the
European Community Regulation instead of “movement” and the titles of the notification and movement
documents therefore reflect this variation by employing the term “movement/shipment”.
3.
The documents include both the term “disposal” and “recovery”, because the terms are defined
differently in the three instruments. The European Community Regulation and the OECD Decision use
the term “disposal” to refer to disposal operations listed in Annex IV.A of the Basel Convention and
Appendix 5.A of the OECD Decision and “recovery” for recovery operations listed in Annex IV.B of the
Basel Convention and Appendix 5.B of the OECD Decision. In the Basel Convention itself, however, the
term “disposal” is used to refer to both disposal and recovery operations.
4.
The competent national authorities in each state of export will be responsible for providing and
issuing the notification and movement documents (in both paper and electronic versions). When doing
so, they will use a numbering system, which allows a particular consignment of waste to be traced. The
numbering system should be prefixed with the country code that can be found in the ISO standard
3166 abbreviation list.
5.
Countries may wish to issue the documents in a paper size format that conforms to their national
standards (normally ISO A4, as recommended by the United Nations). In order to facilitate their use
internationally, however, and to take into account the difference between ISO A4 and the paper size used
in North America, the frame size of the forms should not be greater than 183 x 262 mm with margins
aligned at the top and the left side of the paper.

1
2

3

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 22 March 1989. See www.basel.int.
Decision C(2001)107/FINAL of the OECD Council, concerning the revision of Decision C(92)39/FINAL on the control of transboundary
movements of waste destined for recovery operations; the former decision is a consolidation of texts adopted by the Council on 14 June
2001 and on 28 February 2002 (with amendments). See http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=22
1&InstrumentPID=217&Lang=en&Book=False
Currently in force is Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within,
into and out of the European Community (Official Journal of the European Communities No. L30, 6.2.1993 (with amendments)). It will be
repealed with effect from 12 July 2007, when Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste (Official Journal No. L190, 12.7.2006),
will apply. See http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/
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FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)
20.Country of export - dispatch or customs office of exit
The waste described in this movement document left the
country on:
Signature:

21. Country of import - destination or customs office of entry
The waste described in this movement document entered the
country on:
Signature:

Stamp:

Stamp:

22.Stamps of customs offices of transit countries
Name of country:
Entry:
Exit:

Name of country:
Entry:

Exit:

Name of country:
Entry:

Name of country:
Entry:

Exit:

Exit:

List of Abbreviations and Codes Used in the Movement Document
DISPOSAL OPERATIONS (block 11)

RECOVERY OPERATIONS (block 11)

D1
D2
D3

R1

D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or
naturally occurring repositories, etc.)
Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits,
ponds or lagoons, etc.)
Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which
are capped and isolated from one another and the environment), etc.
Release into a water body except seas/oceans
Release into seas/oceans including sea-bed insertion
Biological treatment not specified elsewhere in this list which results
in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the
operations in this list
Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in
final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations
in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
Incineration on land
Incineration at sea
Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
Storage pending any of the operations in this list

PACKAGING TYPES (block 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means
to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or
other means to generate energy (EU)
Solvent reclamation/regeneration
Recycling/reclamation of organic substances which are not
used as solvents
Recycling/reclamation of metals and metal compounds
Recycling/reclamation of other inorganic materials
Regeneration of acids or bases
Recovery of components used for pollution abatement
Recovery of components from catalysts
Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological
improvement
Uses of residual materials obtained from any of the operations
numbered R1-R10
Exchange of wastes for submission to any of the operations
numbered R1-R11
Accumulation of material intended for any operation in this list

H-CODE AND UN CLASS (block 14)

Drum
Wooden barrel
Jerrican
Box
Bag
Composite packaging
Pressure receptacle
Bulk
Other (specify)

MEANS OF TRANSPORT (block 8)
R = Road
T = Train/rail
S = Sea
A = Air
W = Inland waterways

UN class

H-code

Characteristics

1
3
4.1
4.2
4.3

H1
H3
H4.1
H4.2
H4.3

5.1
5.2
6.1
6.2
8
9
9
9
9

H5.1
H5.2
H6.1
H6.2
H8
H10
H11
H12
H13

Explosive
Flammable liquids
Flammable solids
Substances or wastes liable to spontaneous combustion
Substances or wastes which, in contact with water,
emit flammable gases
Oxidizing
Organic peroxides
Poisonous (acute)
Infectious substances
Corrosives
Liberation of toxic gases in contact with air or water
Toxic (delayed or chronic)
Ecotoxic
Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g.,
leachate, which possesses any of the characteristics listed above

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)
1. Powdery / powder
2. Solid
3. Viscous / paste
(specify)
4. Sludgy

5.
6.
7.

Liquid
Gaseous
Other

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a
Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention
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Movement document for transboundary movements/shipments of waste
1. Corresponding to notification No:

2. Serial/total number of shipments:

3. Exporter- notifier Registration No:
Name:

4. Importer- consignee Registration No:
Name:

Address:

Address:

Contact person:
Tel:
Email:
5. Actual quantity: Tonnes (Mg):
7. Packaging
Type(s) (1):
Special handling requirements: (2)
8.(a) 1st Carrier (3):
Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel:
E-mail:

Fax:

Yes:

/

Fax:

6. Actual date of shipment:

m3:
Number of packages:
No:
F
8.(b) 2nd Carrier:
Registration No:
Name:
Address:

F

8.(c) Last Carrier:
Registration No:
Name:
Address:

Tel:
Fax:
E-mail:

Tel:
Tel:
Fax:
Fax:
E-mail:
E-mail:
- - - - - - - To be completed by carrier’s representative - - - - - - Means of transport (1):
Means of transport (1):
Means of transport (1):
Date of transfer:
Date of transfer:
Date of transfer:
Signature:
Signature:
Signature:
9. Waste generator(s)- producer(s) (4;5;6):
12. Designation and composition of the waste(2):
Registration No:
Name:
Address:
Contact person:
Tel:
E-mail:
Site of generation (2):
10. Disposal facility
Registration No:
Name:
Address:

F

13.Physical characteristics(1):

Fax:

F

More than 3 carriers (2)

or recovery facility

14.Waste identification (fill in relevant codes)
(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
(ii) OECD code (if different from (i)):
(iii) EC list of wastes:
(iv) National code in country of export:
(v) National code in country of import:
(vi) Other (specify):
(vii) Y-code:

F

Contact person:
Te
Fax:
(viii) H-code (1):
l:
E-mail:
(ix) UN class (1):
Actual site of disposal/recovery (2)
(x) UN Number:
11. Disposal/recovery operation(s)
(xi) UN Shipping name:
D-code / R-code (1):
(xii) Customs code(s) (HS):
15. Exporter's- notifier's / generator's - producer's (4) declaration:
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into, that any
applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the
countries concerned.
Name:
Date:
Signature:
16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required
17. Shipment received by importer - consignee (if not facility):
Date:
Name:
TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY
18. Shipment received at disposal facility
or recovery facility
F
F

Date of reception:
Quantity received:
Tonnes (Mg):
Approximate date of disposal/recovery:
Disposal/recovery operation (1):
Name:
Date:
Signature:

Accepted:
m3:

(1) See list of abbreviations and codes on the next page
(2) Attach details if necessary
(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a,b,c).

F

Rejected*:
F
*immediately contact
competent authorities

Signature:
19. I certify that the disposal/recovery of the
waste described above has been completed.
Name:
Date:
Signature and stamp:

(4) Required by the Basel Convention
(5) Attach list if more than one
(6) If required by national legislation
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List of abbreviations and codes used in the notification document
DISPOSAL OPERATIONS (block 11)
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
Deep injection, (e.g., injection of pump able discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)
Release into a water body except seas/oceans
Release into seas/oceans including sea-bed insertion
Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this
list
Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations
in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
Incineration on land
Incineration at sea
Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy
(EU)
Solvent reclamation/regeneration
Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
Recycling/reclamation of metals and metal compounds
Recycling/reclamation of other inorganic materials
Regeneration of acids or bases
Recovery of components used for pollution abatement
Recovery of components from catalysts
Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10
Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11
Accumulation of material intended for any operation in this list.

PACKAGING TYPES (block 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drum
Wooden barrel
Jerrican
Box
Bag
Composite packaging
Pressure receptacle
Bulk
Other (specify)

MEANS OF TRANSPORT (block 8)
R = Road
T = Train/rail
S = Sea
A = Air
W = Inland waterways

H-CODE AND UN CLASS (block 14)
UN Class

H-code

Characteristics

1
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
8
9
9
9
9

H1
H3
H4.1
H4.2
H4.3
H5.1
H5.2
H6.1
H6.2
H8
H10
H11
H12
H13

Explosive
Flammable liquids
Flammable solids
Substances or wastes liable to spontaneous combustion
Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases
Oxidizing
Organic peroxides
Poisonous (acute)
Infectious substances
Corrosives
Liberation of toxic gases in contact with air or water
Toxic (delayed or chronic)
Ecotoxic
Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g.,
leachate, which possesses any of the characteristics listed above

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Powdery/powder
Solid
Viscous/paste
Sludgy
Liquid
Gaseous
Other (specify)
Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be
found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention.
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Notification document for transboundary movements/shipments of waste
1. Exporter – notifier Registration No:
Name:
Address:

3. Notification No:
Notification concerning
A.(i) Individual shipment:
B.(i)

Contact person:
Tel:

C.
Fax:

E-mail:

(ii)

Multiple shipments:

F
Pre-consented recovery facility (2;3)

(ii)

Recovery :
Yes

Contact person:
Tel:
Fax:
E-mail:
8. Intended carrier(s) Registration No:
Name(7):
Address:
Contact person:
Tel:
Fax:
E-mail:
Means of transport(5):
9. Waste generator(s) - producer(s)(1;7;8) Registration No:
Name:
Address:

F
F
No

F

F

4. Total intended number of shipments:
5. Total intended quantity(4):
Tonnes (Mg):
m3:
6. Intended period of time for shipment(s) (4):
First departure:
Last departure:
7. Packaging type(s) (5):
Special handling requirements (6):
Yes:
F
11. Disposal / recovery operation(s) (2)
D-code / R-code (5):
Technology employed (6):

2. Importer - consignee Registration No:
Name:
Address:

Contact person:
Tel:
E-mail:
Site and process of generation (6)

F

Disposal (1):

No:

F

Reason for export (1;6):
12. Designation and composition of the waste(6):

13. Physical characteristics(5):

14. Waste identification (fill in relevant codes)
(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
(ii) OECD code (if different from (i)):
(iii) EC list of wastes:
(iv) National code in country of export:
10. Disposal facility (2):
or recovery facility (2):
F
F
Registration No:
(v) National code in country of import:
Name:
(vi) Other (specify):
Address:
(vii) Y-code:
(viii) H-code (5):
Contact person:
(ix) UN class (5):
Tel:
Fax:
(x) UN Number:
E-mail:
(xi) UN Shipping name:
Actual site of disposal/recovery:
(xii) Customs code(s) (HS):
15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or port)
State of export - dispatch
State(s) of transit (entry and exit)
State of import - destination
(a)
(b)
(c)
16.Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community):
Entry:
Exit:
Export:
17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (1) declaration:
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been
entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement.
18. Number of
Exporter's - notifier's name:
Date:
Signature:
annexes attached
Generator's - producer's name:
Date:
Signature:
FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of
20. Written consent (1;8) to the movement provided by the
countries of import - destination / transit (1)/ export - dispatch(9):
competent authority of (country):
Country:
Consent given on:
Notification received on:
Consent valid from:
until:
Fax:

Acknowledgement sent on:

Specific conditions:

Name of competent authority:
Stamp and/or signature:

Name of competent authority:
Stamp and/or signature:

No:

F

If Yes, see block 21 (6):

F

21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting
(1) Required by the Basel Convention
(2) In the case of an R12/R13 or D13-D15 operation, also attach corresponding information on any subsequent
R12/R13 or D13-D15 facilities and on the subsequent R1-R11 or D1-D12 facilit(y)ies when required
(3) To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies
(4) Attach detailed list if multiple shipments

(5) See list of abbreviations and codes on the next page
(6) Attach details if necessary
(7) Attach list if more than one
(8) If required by national legislation
(9) If applicable under the OECD Decision
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ّ
للتحكم في نقل النفايات
 صيغة منقحة لوثيقتي اإلخطار والنقل الالزمني:6 التذييل
*اخلطرة عبر احلدود وإرشادات مللء الوثيقتني

*
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The revised notification and movement documents for the control of transboundary movement of hazardous wastes and instructions for
completing these documents are available in the six languages of the United Nations on the website of the Convention at: http://www.
basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx

*املرفق الرابع التفاقية بازل بشأن عمليات التخلص:5 التذييل
A. OPERATIONS WHICH DO NOT LEAD TO THE POSSIBILITY OF RESOURCE RECOVERY, RECYCLING,
RECLAMATION, DIRECT RE USE OR ALTERNATIVE USES
Section A encompasses all such disposal operations which occur in practice
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring
repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from
one another and the environment, etc.)
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including seabed insertion
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures
which are discarded by means of any of the operations in Section A
D9 Physicochemical treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or
mixtures which are discarded by means of any of the operations in Section A, (e.g., evaporation, drying,
calcination, neutralisation, precipitation, etc.)
D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in Section A
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in Section A
D15 Storage pending any of the operations in Section A
B. OPERATIONS WHICH MAY LEAD TO RESOURCE RECOVERY, RECYCLING, RECLAMATION, DIRECT REUSE
OR ALTERNATIVE USES
Section B encompasses all such operations with respect to materials legally defined as or considered to be
hazardous wastes and which otherwise would have been destined for operations included in Section A
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy
R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1- R10
R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1- R11
R13 Accumulation of material intended for any operation in Section B
*

Annex IV of the Basel Convention are available in the six languages of the United Nations in the text of the Basel Convention available on
the website of the Convention at : http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
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حتدد شروط نقل امللكية واملسؤولية تعريفا ً واضحا ً للمجاالت التي تشملها مثل اخلسارة أو السرقة أو الضرر (يوضح
معنى»الضرر»).
 .8التفتيش والقبول
ينص على الطرف املسؤول عن ضمان التفتيش وأخذ عينات من النفايات اخلطرة والنفايات األخرى وحتليلها وكذلك اإلجراءات
التي تتبع في حالة عدم امتثال العينة و/أو رفض الشحنة.ويحدد الطرف الذي يتحمل تكاليف كل من هذه البنود.حتدد اإلدارة
البديلة وسلسلة األطراف املسؤولة في احلاالت التي ال ميكن فيها للمتخلص أن يقبل النفايات قيد النظر.وتذكر أن اتفاقية بازل
حتتوي على واجب إعادة االستيراد من دولة التصدير (املادة .)8
 .9متثيل وتفويض املص ِّدر و/أو املتخلِّص
ينص على متثيل وتفويض كل شركة مثالً املتعلق بصالحية كل طرف ورخصته أو ترخيصه للعمل.
 .10املسؤولية
توصف بوضوح املسؤولية عن اإلضرار مللكية طرف ثالث وأي أضرار محددة أخرى (إضرار بالبيئة وخسارة جتارية وخسارة الفوائد
وما إلى ذلك).
 .11التأمني
ينص على أن الشركات حتمل التأمني الذي يطلبه القانون أو تأمينا ً آخر يتفق عليه على نحو متبادل.
 .12القانون والتحكيم
ينص على اإلجراءات واإلطار الزمني الذي يتبع في حالة النزاع الناشئ عن العقد (مثل االتفاق على السعي إليجاد حلول غير
قانونية في النزاع أو إحالة النزاع إلى هيئة حتكيم مثل هيئة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية).
 .13الترتيبات املالية
حتدد التعويضات.
حتدد شروط تسوية التعويض.

|
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التذييل : 4العناصر األساسية التي ينبغي أن يشملها العقد أو سلسلة العقود
املبرمة بني املصدر واملستورد أو املتخلص
ينبغي أن توضح العقود لشحن نفايات معدة لعمليات التخلص حقوق والتزامات كل طرف في العقد وتبني نهجا ً إيجابيا ً
ومسؤوال ً على نحو متبادل يتفق مع القانون احمللي ذي الصلة .ويجوز أن يكون هناك عقد بني املصدر واملستورد وبني املستورد
واخمللِّص.
وينبغي مالحظة أن أي عقد ينبغي أن يبرم قبل تقدمي اإلخطار وأن السلطات اخملتصة قد قدمت موافقتها على نقل النفايات.
ولهذا ينبغي أن يبرم العقد عند تلك املرحلة ويشمل حتذيرا ً يخضع للموافقة وذلك لتجنب مشاكل جتارية عملية محتملة في
حالة نقل النفايات املعدة عندما ال تسمح السلطات اخملتصة بها.
ينبغي النظر في العناصر التالية إلدراجها في العقد.
مالحظة:قد تؤدي اللوائح الوطنية إلى متطلبات مختلفة تتعلق بفحوى العقد .يرجى الرجوع إلى القانون الوطني ذي الصلة:
التصدير والعبور واالستيراد.
 .1نطاق خدمات املتخلِّص
يحدد أن املتخلِّص يقبل النفايات قيد النظر وأن النقل عبر احلدود يلبي املتطلبات النوعية املتفق عليها « في نطاق مستويات
التفاوت املتفق عليها « الواردة في القسم ( 4أدناه) .يحدد أن مرفق التخلص من النفايات مرخص به أو مسموح بأن يتناول
النفايات وأن يتخلص منها مبا يتماشى مع موافقات الدول املعنية وعملية التخلص الواردة فيه.
 .2نطاق مسؤوليات املص ِّدر
ميكن أن ينص العقد أيضا ً على أن ميتثل املص ِّدر إلى التزاماته مبوجب إجراء املوافقة املسبقة عن علم (انظر القسم  ،2-4قائمة
مرجعية للمص ِّدر أو املولِّد (إذا عمل باعتباره مخطراً).
 .3شروط العقد
حتدد مدة العقد وكلما كان مالئما ً تواتر الشحنات.
 .4مواد النفايات وطريقة التخلص
ينص على وصف النفايات اخلطرة والنفايات األخرى وعملية التخلص املقررة لها.وينص على وصف االستخدام املقرر للمواد (أو
املنتجات) املستعادة .ينص على اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات قيد النظر.
 .5الكمية
حتدد كمية النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى التي يتفق املتخلص على استالمها.
 .6التسليم
ينص على نوع التعبئة التي ستستخدم في النقل.
ينص على أن املص ِّدر سيخبر املتخلص بتاريخ أي شحنة بنا ًء على العقد وتاريخ الوصول املتوقع إلى مقار املتخلص وإمتام عمليات
التخلص.
يشترط على املستورد و /أو املتخلص استيفاء وثيقة النقل عند استالم املواد اخلطرة أو املواد األخرى الستكمال عملية التخلص
من النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى وتقدمي تأكيد كتابي خالل  30يوما ً يفيد بانتهاء عملية التخلص.
ويتعني على املستورِد اتخاذ جميع التدابير املمكنة ملساعدة املص ِّدر في الوفاء بااللتزامات الواجبة على املص ِّدر مبوجب القانون
الوطني لطرف التصدير إذا رُفض التسليم من جانب املنشأة املرخصة املذكورة في موافقات الدول املعنية أو في حال عدم
استطاعة املنشأة املرخصة التخلص من النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى أو رفضها ذلك وفقًا ملوافقات الدول املعنية.
 .7احلق القانوني
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املواد املعدنية
6.2

H6.2

8

H8

9

H10

9

H11

9

H12

9

H13

املواد أو النفايات احملتوية على كائنات دقيقة قادرة على احلياة أو على تكسيناتها املعروفة بتسبيبها للمرض لدى
احليوان أو اإلنسان أو املشتبه في تسبيبها له.

املواد األكالة
املواد أو النفايات التي تسبب ،عن طريق تفاعل كيميائي ،ضررا ً جسيما ً قد ميكن أو ال ميكن عالجه عند مالمستها
لألنسجة احلية ،أو التي قد تؤدي ،في حالة تسربها ،إلى إحلاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى
تدميرها ،وقد تسبب أيضا ً مخاطر أخرى.
إطالق غازات سامة عند مالمسة الهواء أو املاء.
املواد أو النفايات التي ميكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو املاء.
املواد التكسينية (ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة)
املواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها من اجللد على آثار متأخرة أو مزمنة ،من بينها
التسبب في السرطان.
املواد السامة للبيئة
املواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب إطالقها أضرارا ً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات
احلية و/أو آثارها السامة على النظم األحيائية.
املواد القادرة ،بوسيلة ما ،بعد التخلص منها ،على إنتاج مادة أخرى ،ومن أمثلتها املواد التي قد تنتج عن الرشح
وتكون متميزة بأي من اخلواص املدرجة أعاله.

تارابتخا
لم يتم بعد توثيق اخملاطر احملتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقا ً كامالًَ ،وال توجد اختبارات موضوعية لتحديد
هذه اخملاطر كمياً .ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز اخملاطر احملتملة لهذه النفايات على
اإلنسان و/أو البيئة .وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق باملواد النقية .ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية
ميكن تطبيقها على املواد املدرجة في املرفق األول ،لتقرير ما إذا كانت لهذه املواد أية خاصية من اخلواص الواردة في هذا املرفق.
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التذييل :3املرفق الثالث التفاقية بازل احملتوي على قائمة اخلواص اخلطرة
املرفق الثالث
قائمة اخلواص اخلطرة
فئة األمم
املتحدة()1

الرقم الشفري اخلواص
املواد القابلة لالنفجار

1

H1

3

H3

4.1

H4.1

4.2

H4.2

4.3

H4.3

5.1

H5. 1

5. 2

H5.2

6.1

H6.1

املادة القابلة لالنفجار مادة أو نفاية (أو مزيج من مواد أو نفايات) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة
تفاعل كيميائي غازا ً على درجة من احلرارة وحتت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي إلى إحلاق الضرر بالوسط احمليط.
السوائل القابلة لالشتعال
الصفتان “ ”flammableو “ ”Inflammableمترادفتان في املعنى وهو “قابل لالشتعال” .والسوائل القابلة لالشتعال
هي سوائل ،أو مزائج من سوائل ،أو سوائل حتتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق (مثل أنواع الطالء والورنيش
وطالء اللك وما إلى ذلك ،على أال تشمل املواد أو النفايات التي صنفت تصنيفا ً مختلفا ً بسبب خطورة خواصها)
تطلق بخارا ً قابالً لالشتعال في درجات حرارة ال تزيد عن ْ 60.5م في اختبار الكأس املغلق ،أو ال تزيد عن ْ 65.6م في
اختبار الكأس املفتوح( .وحيث أن نتائج اختبارات الكأس املفتوح واختبارات الكأس املغلق ليست متماثلة متاما ً وأن
النتائج الفردية لنفس االختبار تتباين هي ذاتها في كثير من األحيان ،فإن أي نظام يختلف عن الرقمني املذكورين
أعاله بهدف أخذ تلك الفروق في االعتبار يكون متفقا ً مع روح هذا التعريف).
املواد الصلبة القابلة لالشتعال
هي املواد الصلبة ،أو النفايات الصلبة عدا املصنفة بوصفها متفجرات ،والتي تكون قابلة لالحتراق بسهولة خالل
عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم ،عن طريق االحتكاك ،في اندالع حريق.
املواد أو النفايات املعرضة لالحتراق التلقائي
املواد أو النفايات املعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل ،أو املعرضة للسخونة عند مالمسة
الهواء ،فتكون عندئذ قابلة لالشتعال.
املواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة لالشتعال عند مالمسة املاء.
املواد أو النفايات املعرضة ألن تصبح قابلة لالشتعال تلقائيا ً أو ألن تطلق غازات قابلة لالشتعال بكميات خطيرة
عند تفاعلها مع املاء.
املؤكسدات
هي مواد قد ال تكون هي نفسها قابلة لالحتراق بالضرورة ،ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق
املواد األخرى عن طريق إنتاج األوكسجني.
البروكسيدات العضوية
املواد العضوية التي حتتوي على البنية ثنائية التكافؤ  -أ  -أ  -مواد غير مستقرة حراريا ً وقد تتعرض لتحلل متسارع
ذاتيا ً طارد للحرارة.
املواد السامة (ذات اآلثار احلادة)
املواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة اإلنسان إذا ابتلعت أو استنشقت
أو المست اجللد.

Corresponds to the hazard classification system included in the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods (ST/SG/AC.10/1Rev.5, United Nations, New York, 1988).
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1

لالستهالك البشري أو احليواني
باء 3065

نفايات دهون الطعام والزيوت احليوانية أو النباتية (مثل زيت القلي) ،بشرط أال يوجد بها خصائص املرفق الثالث

باء 3070

النفايات التالية:
•نفايات شعر اإلنسان
•نفايات القش
•الغزل الفطري غير املنشط من عمليات إنتاج البنسلني والذي يُستخدم كغذاء للحيوانات

باء 3080

نفايات القشور وخردة املطاط

باء 3090

قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب اجللود غير املناسبة لصناعة األدوات اجللدية ،ما عدا
كدارة اجللود ،غير املشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ واملبيدات األحيائية( .الحظ
القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف )3100

باء 3100

غبار اجللود ورمادها وكدارتها أو دقيقها غير املشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو
املبيدات األحيائية (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف )3090

باء 3110

نفايات ناشئة عن جتارة اجللود غير املشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو املبيدات
األحيائية أو املواد املسببة للمرض أو امللوثة( .الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف )3110

باء 3120

النفايات املكونة من أصباغ األغذية

باء 3130

نفايات ايترات البوليمر ونفايات اإليثير غير املبلمرة وغير اخلطرة وغير القادرة على تكوين
البيروكسيدات

باء 3140

مخلفات اإلطارات الهوائية باستثناء تلك املوجهة إلى عمليات املرفق الرابع ألف

باء 4

النفايات التي قد حتتوي إما على عناصر غير عضوية أو عناصر عضوية

باء 4010

النفايات املؤلفة بصورة رئيسية من الدهان املائي/أو القائم على لنب الشجر (الالتكسي) ،واحلبر
وطالء الورنيش املقوى غير احملتوية على مذيبات عضوية ،أو معادن ثقيلة أو مبيدات أحيائية 		
بالقدر الذي يحولها إلى نفايات خطرة (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف )4070

باء 4020

نفايات ناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام أصماغ الراتنج ،ولنب الشجر (الالتسكي) وامللدنات،
واألصماغ/واملواد الالصقة ،غير املدرجة في القائمة ألف ،واخلالية من املواد املذيبة وامللوثات 		
األخرىبقدر ال يجعلها تبدي اخلواص الواردة في املرفق الثالث مثل األصماغ املائية أو األصماغ 		
القائمة على املادة النشوية للكاسيني ،الدكسترين ،ايترات السليلوز ،الكحول متعدد الفينيل
(الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف )3050

باء 4030

أجهزة التصوير املستخدمة ملرة واحدة ببطاريات غير مشتملة في القائمة ألف
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-

نفايات أخرى

•ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها
•نسالة الكتان ونفايات قنب سيام احلقيقي (مبا في ذلك نفايات علمية الغزل ومكنات حتويل فضالت النسيج إلى
ألياف) ().cannabis sativa L
•نسالة الكتان ونفايات (مبا في ذلك نفايات عملية الغزل وفضالت غارنيت) قنب كلكوتا وألياف حلاء األنسجة
األخرى (باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام)
•نسالة الكتان ونفاياته (مبا في ذلك نفايات عملية الغزل وفضالت غارنيت) قنب السيزال وألياف األنسجة األخرى
من نوع أجاف
•نسالة الكتان وندف الصوف (مبا في ذلك نفايات عملية الغزل وفضالت غارنيت) ونفايات جوز الهند
•نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات األباكا (( )abacaمبا في ذلك نفايات الغزل ومكنات حتويل فضالت النسيج
إلى ألياف) (قنب مانيال أو .)Musa Textilis Nee
•نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته (مبا في ذلك نفايات الغزل ومكنات حتويل فضالت النسيج إلى ألياف) قنب
سيام واأللياف النباتية املكونة لألنسجة األخرى ،التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر
•نفايات (مبا في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضالت غارنيت) األلياف االصطناعية
•ألياف توليفية مجمعة
•ألياف اصطناعية
•املالبس املهترئة وأنواع األنسجة املهترئة األخرى
س ْ
ط املستعملة ،بقايا اخليوط اجملدولة ،واحلبال وبكرات ملواد األنسجة ،والبنود املهترئة من اخليوط اجملدولة
•ال ُب ُ
واحلبال والبكرات
-

ُم ْفرَزَة

أخرى

باء 3035

نفايات أغطية األرضيات النسيجية ،السجاد

باء 3040

نفايات مطاطية
املواد التالية شريطة أال تكون ممزوجة مع نفايات أخرى:
•نفايات وخردة املطاط القاسي (مثالً األبونيت)
•نفايات مطاطية أخرى (ما عدا نفايات معينة حددت في مكان آخر)

باء 3050

الفلني غير املعالج ونفايات اخلشب:
•نفايات وخردة األخشاب ،سواء كانت مجتمعه بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى
•نفايات الفلني :متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون

باء 3060

النفايات الناشئة عن صناعات األغذية الزراعية شريطة أال تكون ملوثة أو مسببة للمرض:
•تفل أو رواسب اخلمور
•نفايات اخلضروات اجملففة أو املعقمة ومخلفاتها ونواجتها اجلانبية ،سواء كانت على شكل كريات ،أو من النوع
الذي يستخدم في تغذية احليوانات ،وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر
•شحم من صوف اخلراف :اخمللفات الناجتة عن معاجلة املواد الدهنية أو املواد الشمعية للحيوانات أو اخلضار
•نفايات العظام والقرون اجلوفاء ،املزال الدهن منها واملعدة ببساطة (دون قطعها بأشكال معينة) معاجلة باحلامض
أو أن املادة الهالمية مزالة منها
•نفايات األسماك
•قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها األخرى
•نفايات أخرى ناجتة عن صناعة األغذية الزراعية باستثناء نواجت جانبية ،تفي مبتطلبات ومقاييس وطنية ودولية
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•أصماغ الراتنغ التالفة املعاجلة باحلرارة أو منتجات التكثيفبما فيها ما يلي:
-

راتنج يوريا فورمالديهايد

-

راتنج فينول فورمالديهايد

-

راتنج ميالمني فورمالديهايد

-

راتنج إبوكسي

-

راتنج الكيد

-

مركبات متعددة األميد

•نفايات البوليمر املفلور التالية( )
19

-

بيرفلورو إيثيلني/بروبيلني ()FEP

-

ألكني ألوكسيل مشبع بالفلور

-

رُباعي فلورو إيثيلني/إثير البروبليفيينل املشبع بالفلور ()PFA

-

بوليفينيل الفلورايد ()PVF

-

بوليفينيل ايدينيفلورايد ()PVDF

-

باء 3020

رُباعي فلورو إيثيلني/إثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ()MFA

نفايات الورق والكرتون واملنتجات الورقية

املواد التالية شريطة أال تكون ممزوجة بنفايات خطرة:
نفايات وخردة الورق أو الكرتون ملا يلي:
•ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج
•أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية من عجينة الورق الكيميائية املبيضة ،غير امللونة في
العملية الكاملة
•ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق اآللية (مثالً ،اجلرائد واجملالت ومواد مطبوعة مماثلة)
•أنواع أخرى تشمل وال تقتصر على )1( ،كرتون رقائقي ( )2خردة غير مفرزة.
باء 3030

نفايات صناعة األنسجة
املواد التالية ،شريطة أال تكون ممزوجة مع نفايات أخرى ،ومعدة حسب املواصفات:
•نفايات احلرير (مبا في ذلك الشرانق غير املناسبة للف ،نفايات عملية الغزل والفضالت الناجتة عن مكنة غارنيت)
(مكنة غارنيت التي حتول فضالت النسيج إلى ألياف)
-

رحة أو ممشطة
غير ُم َ
س َ

العمليات األخرى

•نفايات األصواف أو شعر احليوانات الرقيق أو اخلشن مبا في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضالت غارنيت
 ن ِ َد ْف الصوف أو شعر احليوانات الرقيق-

نفايات أخرى من الصوف وشعر احليوانات الرقيق

-

نفايات من شعر احليوانات اخلشن

•نفايات قطنية (مبا في ذلك نفايات عملية الغزل وفضالت غارنيت)
-

نفايات عملية الغزل (وفضالت اخليوط)

-

فضالت غارنيت

 19نفايات ما بعد االستهالك مستثناة من هذا املُدْ َخل:
•	 ال يجب خلط النفايات
•	 مراعاة املشكالت املترتبة على ممارسات احلرق املكشوف
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أو البيتومني ،ومكررة لتفي مبواصفات الصناعة العادية (مع استثناء أرومات األنود الناشئة عن
التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج املعادن وتنقيتها)
باء 2100

نفايات هيدرات األملونيوم ونفايات أكسيد األملونيوم ومخلفات من إنتاج أكسيد األملونيوم
باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز ،أو اندماج الدقائق املترسبة أو عمليات الترشيح

باء 2110

مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج منه األملونيوم («الطني األحمر») (متوسط الرقم
الهيدروجيني للمحلول أقل من )11.5

باء 2120

نفايات احملاليل احلامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول اخلاص بها أكثر من 2
وأقل من  ،11.5غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف:ألف

)4090باء
2130

		

املواد القارية (نفايات اإلسفلت) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها ،التي ال حتتوي 		
على قطران(( )17الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف :ألف )3200

باء  3نفايات حتتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية ،قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية
باء 3010

نفايات لدائنية صلبة:

املواد اللدائنية أو اللدائنية اخملتلطة التالية ،شريطة أال تكون ممزوجة بنفايات أخرى ،ومعدة حسب مواصفات:
•خردة لدائنية (بالستيكية) من البوليمرات غير املهلجنة أو البوليمرات املشتركة ،مشتملة على ما يلي دون أن
تقتصر عليها()18
-

إيثيلني

-

ستيرين

-

بوليبرووبيلني

-

بولي إيثيلني تيريفثاليت

-

اكريلونيتريل

-

بيوتاديني

-

بولي اسيتيل

-

البوليمدات

-

بولي بيوتيلني تيريفثاليت

-

متعدد الكربونات

-

بولي ايثرات

-

بوليفينيلني سلفايد

-

بوليمرات األكريل

-

مواد قلوية ( C13 - C10ملدنات)

-

بولييوريثني (ال يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية)

-

بوليسيلوكسني

-

بولي ميثيل ميثاكريليت

-

كحول متعدد الفينيل

-

بيوتيرال متعدد الفينيل

-

استيتات متعدد الفينيل

 )7ينبغي أال يصل مستوى تركيز البنزوبيرين إلى 50ملغم/كلغم أو أكثر.
 18من املفهوم أن هذه اخلردة مبلمرة بصورة كاملة.
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باء 1230

تكون قشرة الطلم (أو الطبقة السطحية) من أكسيد احلديد على الصلب أو احلديد أثناء
تصنيعه

باء 1240

قشرة الطلم املكونة من أكسيد النحاس

باء 1250

محركات املركبات في نهاية عمرها ،التي ال حتتوي على سوائل وال على أي مكونات خطرة أخرى

باء  2النفايات املشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية ،والتي قد حتتوي على معادن ومواد عضوية
باء 2010

النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت:
•نفايات اجلرافيت الطبيعي
•نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة إلى حد ما ،بواسطة النشر
أو وسائل أخرى
•نفايات امليكا
•نفايات لوسايت ،نيفيلني ،وسيانيت النيفيلني
•نفايات الفلدسبار
•نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري
•نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك املستخدمة في عمليات املسابك

باء 2020

النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت:
•نفايات كسارة الزجاج والنفايات األخرى املعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن
أعمدة األشعة املهبطية (الكاثودية) واألنواع األخرى من الزجاج املنشط

باء 2030

نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت:
•نفايات وخردة السبائك املعدنية اخلزفية (مركبات معدنية خزفية)
•األلياف اخلزفية املنشأ غير املدرجة أو احملددة في أماكن أخرى

باء 2040

نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية:
•كبريتات الكالسيوم املكررة جزئيا ً الناجتة من نزع الكبريت من الغاز أثناء االحتراق
•نفايات ألواح اجلص أو األلواح اجلصية التالفة الناشئة عن هدم املباني
•اخلبص الناشئ عن إنتاج النحاس ،املثبت كيميائياً ،ومبحتوى مرتفع من احلديد (أكثر من  )٪20ومعالج وفقا ً
للمواصفات الصناعية (مثالً  )8201 and DIN 4301 DINبصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات احلك
•الكبريت في شكله الصلب
•احلجر اجليري الناجم عن إنتاج سياناميد الكالسيوم (تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في احمللول اخلاص به عن )9
•كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم
•كاربورندوم (كاربيد السيليكون)
•األسمنت املفتت
•مركبات ليثيوم  -تانتلوم وليثيوم  -نيبيوم محتوية على خردة الزجاج

باء 2050

الرماد املتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم احملروق ،غير مشتملة في القائمة ألف (الحظ
القيد ذا الصلة في القائمة ألف :ألف )2060

باء 2060

كربون مستعمل منشط ال يشتمل على أي مكونات واردة في املرفق األول وتبدي اخلصائص 		
الواردة باملرفق الثالث ،مثل الكربون الناشئ عن معاجلة مياه الشرب والعمليات املتعلقة 		
بصناعة األغذية وإنتاج الفيتامينات (أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف :ألف )4160

باء 2070

كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم

باء 2080

نفايات اجلص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف (الحظ 		
القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف )2040

باء 2090

أقطاب األنود التقابلية التالفة من إنتاج الصلب األملنيوم ،أو مؤلفة من فحم الكوك البترولي
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•

تراكيب كهربائية وإلكترونية (مبا في ذلك ألواح الدوائر الكهربية املطبوعة) املعدة إلعادة
االستخدام بصورة مباشرة( )15وليس إلعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية()16

باء 1115

نفايات الكابالت املعدنية املغلفة بـ ،أو املعزولة مبواد لدائنية غير مدرجة في القائمة  1190ألف،
باستثناء تلك املوجهة لعمليات املرفق الرابع ألف ،أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على ،في
أي مرحلة من مراحلها ،على عمليات حرارية غير متحكم بها كاحلرق في أماكن مفتوحة

باء 1120

مواد حافزة مستهلكة باستثناء السوائل املستخدمة كمواد حافزة ،مشتملة على أي من 		
التالي:
سكانديوم

معادن انتقالية ،ما عدا املواد احلافزة
التالفة (املواد احلافزة املستهلكة ،السوائل
فاناديوم
املستخدمة كمواد حافزة أو مواد حافزة أخرى)
املنغنيز
ترد في القائمة ألف:

الكروم
احلديد

الكوبالت

النيكل

النحاس

الزنك

يتريوم
نيوبيوم
هافنيوم
تنغستني
سلسلة الالنثانيد (عناصر األتربة النادرة):

تيتانيوم

زركومنيوم
موليبدنوم
تانتيلوم
رينيوم

النثانوم

سيريوم

برايسيودمييوم

نيودي

ساماريوم

يروبيوم

جادولينيوم

تيربيوم

دسبروسيوم

هومليوم

ايربيوم

ثوليوم

بتيربيوم

لوثيتيم

باء 1130

مواد حافزة نظيفة ومستهلكة حتتوي على معادن ثمينة

باء 1140

مخلفات حتتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير
العضوية

باء 1150

نفايات املواد املعدنية الثمينة والسبائك املعدنية (الذهب والفضة ومجموعة البالتينوم ما عدا
الزئبق) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت مبا يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة

باء 1160

رماد املعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر املطبوعة (الحظ القيد ذا الصلة الوارد في 		
القائمة ألف:ألف )1150

باء 1170

رماد املعادن الثمينة الناشئ عن ترميد األفالم الفوتوغرافية

باء 1180

أفالم فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة املعدنية

باء 1190

أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة املعدنية

باء 1200

حبيبات اخلبث الناشئ عن صناعة احلديد والصلب

باء 1210

اخلبث الناشئ عن صناعة احلديد والصلب مبا في ذلك أنواع اخلبث األخرى كمصدر لثاني أكسيد
التيتانيوم وفاناديوم
اخلبث الناشئ عن إنتاج الزنك ،امل ُ َث َبت كيميائياً ،وبه محتوى مرتفع من احلديد (أكثر من 		 )٪20
ومعالج وفقا ً للمواصفات الصناعية (مثالً :نيتروجني الديدنيم  )4301 DINألغراض التشييد 		
بصورة رئيسية

باء 1220

 15قد تشمل إعادة االستخدام اإلصالحي أو التجديد أو التحسني وال تشمل عمليات إعادة التركيب الكبرى.
 16في بعض البلدان ،ال تعتبر املواد املوجهة إلعادة االستخدام املباشر نفايات.
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•خردة السيلينيوم
•خردة التلوريوم
باء  1030معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب
باء  1031نفايات املوليبدينوم والتوجنستني والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك املعدنية في شكل
معدني قابل للتشتت (مسحوق معدني) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف  - 1050رواسب جلفانية
باء  1040تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو
ثالثي فينيل متعدد الكلور بدرجة جتعلها خطرة
باء  1050معادن ال حديدية مختلطة ،خردة ثقيلة اجلزيئات ،ال تشتمل على املواد الواردة في املرفق األول بتركيزات تكفي
جلعلها تبدي اخلواص الواردة في املرفق الثالث()12
باء  1060نفايات التلريوم والسيلينيوم في صيغة معدنية أولية مبا في ذلك املساحيق
باء  1070نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت ،ما لم تشتمل على املكونات الواردة في
املرفق األول إلى حد يجعلها تبدي اخلواص الواردة في املرفق الثالث
باء  1080رماد ورواسب الزنك مبا في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت ،ما لم تشتمل على املكونات الواردة
في املرفق األول بتركيزات تكفي إلبداء اخلواص الواردة في املرفق الثالث أو إلبداء اخلاصية اخلطرة )13(H4.3
باء  1090البطاريات التالفة املتوافقة مع مواصفات معينة ،مع استثناء تلك املصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق
باء  1100نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر املعادن وتنقيتها:
•الزنك التجاري القاسي
•النفايات احملتوية على الزنك:
-

نفايات الزنك الفوقية الناجتة عن األلواح ُ
امللْ ِفنة (أكبر من  ٪90زنك)
نفايات الزنك السلفية الناجتة عن األلواح ُ
امللْ ِفنة (أكبر من  ٪92زنك)

-

نفايات قوالب الصب املصنوعة من الزنك (أكبر من  ٪85زنك)

-

نفايات الزنك املغلفنة باالنغماس مبادة حارة (دفعة واحدة) (أكبر من  ٪92زنك)
َك َ
ش َ
اطات الزنك

-

•كشاطات األملنيوم (الطبقات العليا) مع استثناء اخلبث امللحي
•نفايات اخلبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه ال حتتوي على الزرنيخ أو الرصاص
أو الكادميوم بكمية جتعله يظهر اخلواص اخلطرة الواردة في املرفق الثالث
•نفايات البطانات املقاومة للصهر مبا في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس
•نفايات اخلبث الناشئ عن تصنيع املعادن الثمينة بهدف زيادة تنقيتها
•نفايات اخلبث القصديري احملتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن  ٪0.5من القصدير
باء  1110تراكيب كهربائية وإلكترونية:
•تراكيب إلكترونية مؤلفة من املعادن أو السبائك املعدنية
•نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة(( )14مبا في ذلك ألواح الدوائر الكهربية املطبوعة) غير املشتملة على
مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي (املَرْكمات) والبطاريات األخرى املدرجة في القائمة ألف ،واملفاتيح ذات
املوصالت الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح األشعة املهبطية وأنواع أخرى من الزجاج املنشط ومكثفات
ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير امللوثة باملكونات الواردة في املرفق األول (مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو
ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك املواد منها ،إلى حد جتريدها من أي من اخلواص الواردة في املرفق
الثالث (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف:ألف )1180
 12الحظ أن ّه حتى وإن وُجد في البداية مستوى منخفض من التلوث باملواد الواردة في املرفق األول ،فإ ّن العمليات الالحقة مبا فيها عمليات إعادة التدوير قد تفضي إلى أجزاء منفصلة حتتوي
على تركيزات كبيرة من تلك املواد الواردة في املرفق األول.
 13تخضع حالة رماد الزنك لالستعراض حاليا ً وهنالك توصية صادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية تنص على وجوب عدم اعتبار رماد الزنك بضاعة خطرة.
 14ال يتضمن هذا القيد اخلردة الناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية.
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املرفق التاسع()11
القائمة باء
النفايات الواردة في املرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة ( 1أ) ،من املادة  ،1من هذه االتفاقية ،ما لم حتتو على املواد الواردة في
املرفق األول بالقدر الذي يجعلها تبرز اخلواص الواردة في املرفق الثالث.
باء 1

نفايات معدنية ونفايات تشتمل على املعادن

باء  1010نفايات معدنية ونفايات السبائك املعدنية املوجودة في شكل غير قابل للتشتت:
•معادن ثمينة (الذهب ،الفضة ،مجموعة البالتينيوم ما عدا الزئبق)
•خردة احلديد والصلب
•خردة النحاس
•خردة النيكل
•خردة األملونيوم
•خردة الزنك
•خردة القصدير
•خردة التنغستني
•خردة املوليبدنيت
•خردة التنتالوم
•خردة املغنسيوم
•خردة الكوبالت
•خردة بزموت
•خردة تيتانيوم
•خردة زيركونيوم
•خردة املانغنيز
•خردة جيرمانيوم
•خردة فاناديوم
•خردة هافينوم ،إنديوم ،نيوبيوم ،رينيوم وجاليوم
•خردة ثوريوم
•خردة األتربة النادرة
•كسارة الكروم
باء  1020خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك املعدنية ،في شكل نهائي بكميات كبيرة (ألواح ،صفائح ،عوارض،
قضبان....الخ) من :
•خردة األنتيمون
•خردة البيريليوم
•خردة الكادميوم
•خردة الرصاص (مع استثناء بطاريات حمض  -الرصاص)
يجسد املقرر  9/4الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه الرابع) ،بدأ
 11في  6تشرين الثاني/نوفمبر  ،1998أي ستة أشهر بعد صدور بالغ الوديع  77.1998.C.Nاملؤرخ في  6أيار/مايو ( 1998والذي
ّ
أما التعديالت على املرفق التاسع ،التي أُضيفت مبقتضاها قيود جديدة ،فقد بدأ نفادها في  20تشرين الثاني/نوفمبر 2003
نفاذ التعديل الذي أُضيف مبقتضاه املرفق التاسع إلى االتفاقيةّ .
يجسد املقرر  35/6الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه السادس).
(بالغ الوديع  ،)1314.2003.C.Nأي ستة أشهر بعد صدور بالغ الوديع  399.2003.C.Nاملؤرخ في  20أيار/مايو ( 2003والذي
ّ
وبدأ نفاذ التعديل على املرفق التاسع ،الذي أُضيف مبقتضاه قيد جديد ،في  8تشرين األول/أكتوبر ( 2005بالغ الوديع  ،)1044.2005.C.Nأي ستة أشهر بعد صدور بالغ الوديع 263.2005.C.N
ويتضمن هذا النّص جميع التعديالت.
يجسد املقرر  19/7الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه السابع).
املؤرخ في  8نيسان/أبريل ( 2005أعيد إصداره في  13حزيران/يونيه  2005وهو
ّ
ّ
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ألف  4النفايات التي قد حتتوي على عناصر غير عضوية أو عناصر عضوية
ألف 4010A
		

النفايات الناجمة عن إنتاج وحتضير واستخدام املنتجات الصيدالنية باستثناء النفايات احملددة في القائمة
باء

ألف 4020A
		
		

النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات ،وهي النفايات الناجتة عن املمارسات الطبية واملمارسات في
مجال التمريض ،وطب األسنان ،والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات ،والنفايات املولدة 		
في املستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على املرضى أو عالجهم ،أو املشاريع البحثية

ألف 4030A
		
		

النفايات الناشئة عن إنتاج وتركيب واستخدام املبيدات األحيائية واملستحضرات الصيدالنية اخلاصة
بالنبات ،مبا في ذلك نفايات مبيدات اآلفات ومبيدات احلشائش غير املطابقة للمواصفات أو التي انتهت
صالحيتها( )8أو التي ال تناسب االستخدام املقصود منها أصالً

ألف 4040A

النفايات الناجتة عن تصنيع وتركيب واستخدام املواد الكيميائية( )9احلافظة لألخشاب

ألف4050A

النفايات احملتوية على ،أو املركبة من أو امللوثة بأي مما يلي:
•مركبات السيانيدغير العضوية ،باستثناء اخمللفات احملتوية على فلزات نفيسة صلبة واحملتوية على
مقادير ضئيلة من مركبات السيانيدغير العضوية

مركبات السيانيدالعضوية
ألف 4060

نفايات الزيوت/املاء ،ومزائج الهيدروكربونات/املاء ومستحلباتها

ألف 4070
		

النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام األحبار واألصباغ ،والطالءات ،وأجهزة الطالء بال ّلك		 ،
والورنيش باستثناء تلك النفايات احملددة في القائمة باء (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )4010

ألف 4080

النفايات املتفجرة (باستثناء النفايات احملددة في القائمة باء)

ألف 4090
		

نفايات احملاليل احلمضية أو القاعدية ،بخالف النفايات احملددة في البند املقابل لذلك في القائمة باء (الحظ
القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )2120

ألف 4100
		

النفايات الناجتة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات املنبعثة من املصانع باستثناء
النفايات احملددة في القائمة باء

ألف 4110

النفايات احملتوية على أو املركبة من ،أو امللوثة بأي مما يلي:
•أي من مركبات متجانسة ملادة ثنائي البنزوفوران متعددة الكلورة
•أي مركبات متجانسة ملادة ثنائي بنزو ديوكسني متعددة الكلورة

ألف 4120

النفايات احملتوية على أو املركبة من ،أو امللوثة بالبيروكسيدات

ألف 4130
		

مجموعة النفايات وحاوياتها احملتوية على املواد املدرجة في املرفق األول بتركيزات تكفي إلظهار اخلصائص
اخلطرة احملددة في املرفق الثالث

ألف 4140
		

		
النفايات املركبة من ،أو احملتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للواصفات أو التي انتهت
صالحيتها( )10مقابلة للفئات احملددة في املرفق األول وتُظهر اخلصائص اخلطرة الواردة في املرفق الثالث

ألف 4150
		

نفايات املواد الكيميائية الناجتة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير احملددة و/أو اجلديدة والتي ال
تعرف آثارها على صحة اإلنسان و/أو البيئة

ألف 4160

الكربون املنشط املستعمل غير املدرج في القائمة باء (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )2060

« 8انتهت صالحيتها» تعني عدم استخدامها في غضون فترة االستعمال التي حددها املصنع.
 9ال يشمل هذا القيد األخشاب املعاجلة مبواد كيميائية حافظة.
« 10انتهت صالحيتها» تعني عدم استخدامها في غضون فترة االستعمال التي حددها املصنع.
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ألف 2040
		
		

نفايات اجلبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية ،في حالة احتوائها على العناصر املدرجة في
املرفق األول بالقدر الذي يجعلها تظهر اخلصائص اخلطرة احملددة في املرفق الثالث (الحظ القيد ذا الصلة
في القائمة باء:باء )2080

ألف 2050

نفايات اإلسبست (في شكل غبار وألياف)

ألف 2060
		

الرماد املتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم ،واحملتوي على املواد املدرجة في املرفق األول
بتركيزات تكفي إلظهار اخلصائص الواردة في املرفق الثالث (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )2050

ألف  3النفايات احملتوية أساسا ً على عناصر عضوية ،قد حتتوي على فلزات
ومواد غير عضوية
ألف 3010

النفايات الناجمة عن إنتاج أو معاجلة كوك البترول والبتومني

ألف 3020

نفايات الزيوت املعدنية التي ال تتناسب مع استعمالها األصلي املقصود

ألف 3030

النفايات التي حتتوي على ،أو تتألف من ،حمأة مركبات الرصاص املانعة للخبط ،أو امللوثة بها

ألف 3040

نفايات املوانع احلرارية (الناقلة للحرارة)

ألف 3050
		

النفايات الناجمة عن إنتاج وتركيب واستخدام الراتنجات ،ولنب الشجر (التكس) واملُل ِدنات واألصماغ واملواد
الالصقة باستثناء النفايات احملددة في القائمة باء (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )4020

ألف 3060

نفايات نتريت السليولوز

ألف 3070

نفايات الفينول مركباته مبا في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة

ألف 3080

نفايات األثير التي ال حتتوي على املواد احملددة في القائمة باء

ألف 3090
		

نفايات غبار اجللود والرماد واحلمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات اجللدية في حالة احتوائها على
مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو املبيدات األحيائية (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )3100

ألف 3100
		

نفايات التقشير وغيرها من نفايات اجللود املركبة غير املناسبة لتصنيع املنتجات اجللدية احملتوية على
مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو املبيدات األحيائية (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )3090

ألف 3110
		

النفايات الناجمة عن جتارة اجللود واحملتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو املبيدات األحيائية أو
املواد املعدنية (الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء:باء )3110

ألف 3120

الوبر  -االحتكاك اخلفيف نتيجة للتمزيق الطولي

ألف 3130

نفايات املركبات الفسفورية العضوية

ألف 3140

نفايات املذيبات العضوية غير املهلجنة باستثناء تلك النفايات احملددة في القائمة باء

ألف 3150

نفايات املذيبات العضوية املهلجنة

ألف 3160
		

نفايات اخمللفات املتبقية من عمليات التقطير غير املائية املهلجنة وغير املهلجنة الناجتة عن عمليات
استعادة املذيبات العضوية

ألف 3170
		

النفايات الناجمة عن إنتاج الهيدروكربونات الدهنية املهلجنة (مثل كلور امليثان ،وثنائي كلوريد اإليثيلني،
وكلوريد الفينيل ،وكلوريد الفينيلني ،وكلوريد األليل ،واالبيكلورهايدرين)

ألف 3180
		
		

النفايات ،واملواد واملنتجات احملتوية على ،أو التي تتألف من ،أو امللوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو
مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالني متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرْو َمة أو أي
مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه املركبات مبستوى يبلغ  50ملغم/كلغم أو أكثر()7

ألف 3190
		

نفايات مخلفات القطران (باستثناء أسمنت اإلسفلت) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معاجلات تكسير
حراري للمواد العضوية

ألف 3200
		

املواد القارية (نفايات اإلسفلت) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها ،التي ال حتتوي على قطران
(الحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء :باء )2130

 7يعتبر مستوى الـ  50ملغم/كلغم مستوى متعارفامتعارف عليه دوليا ً جلميع النفايات .بيد أن الكثير من البلدان قد قام ،كل على حدة ،بتحديد مستويات تنظيمية أقل (مثل  20ملغم/
كلغم) لنفايات محددة.
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ألف 1050

احلمأة الكلفانية

ألف 1060

نفايات احملاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات باحملاليل احلمضية

ألف 1070

غسيل اخمللفات املتبقية من عمليات معاجلة الزنك ،والغبار واحلمأة واجلاروسايت والهيمتايت ،ونحو ذلك.

ألف 1080
		

مخلفات الزنك غير املدرجة في القائمة باء ،احملتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي إلظهار
اخلصائص احملددة في املرفق الثالث

ألف 1090

الرماد الناشئ عن ترميد أسالك النحاس العازلة

ألف 1100

الغبار واخمللفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس

ألف 1110
		

احملاليل املستعملة املذابة كهربائيا ً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائيا ً وعمليات استخالص املعادن
بالكهرباء

ألف 1120
		

نفايات احلمأة ،باستثناء احلمأة املصعدية ،الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات
تنقية النحاس كهربائيا ً واستخالص املعادن بالكهرباء

ألف 1130

احملاليل األكالة املستعملة احملتوية على نحاس مذاب

ألف 1140

نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل احلفازة لسينايد النحاس

ألف 1150

رماد الفلزات النفيسة الناجت عن ترميد لوحات التشغيل املطبوعة غير املدرجة في القائمة باء()3

ألف 1160

نفايات بطاريات حمض الرصاص ،كاملة أو مسحوقة

ألف 1170
		
خطرة

نفايات البطاريات غير املصنفة باستثناء املزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط .نفايات 		
البطاريات غير احملددة في القائمة باء احملتوية على العناصر احملددة في املرفق األول بالقدر الذي يجعلها نفايا

ألف 1180
		
		
		
		
		

النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية واإللكترونية أو اخلردة( )4احملتوية على عناصر من
املراكموالبطاريات األخرى املدرجة في القائمة ألف ،واملفاتيح ذات املوصالت الزئبقية ،وزجاج األنابيب
املركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج املنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة،
أو امللوثة بالعناصر املدرجة في املرفق األول (مثل الكادميوم ،الزئبق ،الرصاص ،وثنائي الفينيل متعدد
الكلورة) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من اخلصائص الواردة في املرفق الثالث (الحظ القيد ذا
الصلة باء  1110من القائمة باء)()5

نفايات الكابالت املعدنية املغلفة بـ ،أو املعزولة مبواد لدائنية حتتوي على ،أو ملوثة بقار الفحم ،مركبات
ألف 1190
6
ثنائي الفينيل متعدد الكلور ) (،الرصاص ،الكادميوم ،املركبات الهالوجينية العضوية األخرى أو أي 		
		
مركبات واردة باملرفق األول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص املرفق الثالث

ألف  2النفايات احملتوية أساسا ً على عناصر غير عضوية ،قد حتتوي على فلزات
ومواد عضوية
ألف 2010

سرْ من مصابيح األشعة املهبطية وغير ذلك من الزجاج املُن َ
َش ْ
الزجاج َ
ط
الك ْ

ألف 2020
		

نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حمأة ولكن باستثناء تلك النفايات احملددة في
القائمة باء

ألف 2030

نفايات العوامل احلفازة ولكن باستثناء تلك النفايات احملددة في القائمة باء

3
4
5
6

الحظ أ ّن القيد املماثل في القائمة باء (باء  )1160ال يح ّدد أي استثناءات.
ال يشمل هذا القيد عمليات جتميع اخلردة من توليد الطاقة الكهربائية.
يبلغ مستوى تركيز مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلورة  50ملغم/كلغم أو أكثر.
يبلغ مستوى تركيز مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلورة  50ملغ/كلغم أو أكثر.
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املرفق الثامن()2
املادة ألف
توصف النفايات الواردة في هذا املرفق بأنها خطرة طبقا ً للفقرة (1أ) من املادة  1من هذه االتفاقية ،وتسميتها في هذا املرفق ال
يحول دون استخدام املرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات.
ألف 1النفايات الفلزية والنفايات احملتوية على فلزات
ألف

1010

النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي:
•األنتيمون
•الزرنيخ
•البيرليوم
•الكادميوم
•الرصاص
•الزئبق
•السلنيوم
•التلوريوم
•الثاليوم

ولكن باستثناء النفايات املدرجة بالتحديد في القائمة باء.
ألف
كبيرة:

1020

ألف

1030

ألف

1040

النفايات التي حتتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي ،مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام
•األنتيمون؛ ومركباته
•البيرليوم؛ ومركباته
•الكادميوم؛ ومركباته
•الرصاص؛ ومركباته
•السلنيوم؛ ومركباته
•التلوريوم؛ ومركباته
النفايات التي حتتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي:
•الزرنيخ؛ ومركباته
•الزئبق؛ ومركباته
•الثاليوم؛ ومركباته
النفايات احملتوية على عناصر من أي مما يلي:
•الكربونيالت الفلزية
•مركبات الكروم سداسية التكافؤ

يجسد املقرر  9/4الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه الرابع)،
 2في  6تشرين الثاني/نوفمبر  ،1998أي ستة أشهر بعد صدور بالغ الوديع  77.1998.C.Nاملؤرخ في  6أيار/مايو ( 1998والذي
ّ
أما التعديالت على املرفق الثامن ،التي أُضيفت مبقتضاها قيود جديدة ،فقد بدأ نفادها في  20تشرين الثاني/نوفمبر 2003
بدأ نفاذ التعديل الذي أُضيف مبقتضاه املرفق الثامن إلى االتفاقيةّ .
يجسد املقرر  35/6الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه السادس).
(بالغ الوديع  ،)1314.2003.C.Nأي ستة أشهر بعد صدور بالغ الوديع  399.2003.C.Nاملؤرخ في  20أيار/مايو ( 2003والذي
ّ
وبدأ نفاذ التعديل على املرفق الثامن ،الذي أُضيف مبقتضاه قيد جديد ،في  8تشرين األول/أكتوبر ( 2005بالغ الوديع  ،)1044.2005.C.Nأي ستة أشهر بعد صدور بالغ الوديع 263.2005.C.N
ويتضمن هذا النّص جميع التعديالت.
يجسد املقرر  19/7الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه السابع).
املؤرخ في  8نيسان/أبريل ( 2005أعيد إصداره في  13حزيران/يونيه  2005وهو
ّ
ّ
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Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45

الزئبق ،مركبات الزئبق
الثاليوم ،مركبات الثاليوم
الرصاص ،مركبات الرصاص
مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم
مركبات السيانيد غير العضوية
احملاليل احلمضية أو األحماض في احلالة الصلبة
احملاليل القلوية أو القلويات في احلالة الصلبة
احلرير الصخري (اإلسبست) (غبار وألياف)
مركبات الفسفور العضوية
مركبات السيانيد العضوية
الفينول ،مركبات الفينول مبا في ذلك الكلوروفينول
مركبات األثير
املذيبات العضوية املهلجنة
املذيبات العضوية فيما عدا املذيبات املهلجنة
أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة
أي مادة مماثلة للديوكسني  -فو  -ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة
مركبات الهالوجني العضوية عدا املواد املشار إليها في هذا املرفق (مثالً )y44,y43,y42,y41,y39
(أ)

تيسيرا ً لتنفيذ هذه االتفاقية ،ورهنا ً بأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) ،توصف النفايات املدرجة في املرفق الثامن
بأن ّها خطرة عمال ً بالفقرة ’(‘1أ) من املادة  1من هذه االتفاقية .وال تشمل الفقرة ’(‘1أ) من املادة  1من هذه
االتفاقية النفايات املدرجة في املرفق التاسع؛

معينة ،ال يحول إدراج نفاية من النفايات في املرفق الثامن دون استخدام املرفق الثالث إلثبات أ ّن نفاية
(ب) في حاالت ّ
ما ليست خطرة وفقا للفقرة ’(‘1أ) من املادة  1من هذه االتفاقية؛
معينة ،ال يحول إدراج نفاية من النفايات في املرفق التاسع دون وصفها بأن ّها خطرة وفقا للفقرة ’(‘1أ)
(ج) في حاالت ّ
من املادة  1من هذه االتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى املواد املدرجة في املرفق األوّل قدر ٌ يجعلها تتحلى
باخلواص املدرجة في املرفق الثالث؛
(د)

ال يؤث ّر املرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة ’(‘1أ) من املادة  1من هذه االتفاقية لتصنيف النفايات)1(.

املرفق الثاني
فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة
Y46

النفايات اجملمعة من املنازل

Y47

الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات املنزلية

 1التعديل الذي متت مبوجبه إضافة الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) إلى نهاية املرفق األول دخل حيز التطبيق في  6تشرين الثاني/نوفمبر  ،1998أي ستة أشهر بعد صدور بالغ الوديع 77.1998.C.N
يجسد املقرر  9/4الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه الرابع).
املؤرخ في  6أيار/مايو ( 1998والذي
ّ
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التذييل  :2املرفق األول والثاني التفاقية بازل بشأن فئات النفايات التي يتعني
التحكم فيها والفئات التي تتطلب مراعاة خاصة واملرفقان الثامن والتاسع
التفاقية بازل اللذان يحتويان على القائمتني ألف وباء على التوال
املرفق األول
فئات النفايات التي يتعني التحكم فيها
النفايات املتدفقة باستمرار
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

النفايات اإلكلينيكية املتخلفة عن الرعاية الطبية في املستشفيات واملراكز والعيادات الطبية
النفايات املتخلفة عن إنتاج املستحضرات الصيدلية وحتضيرها
النفايات من املستحضرات الصيدلية والعقاقير واألدوية
النفايات املتخلفة عن إنتاج املبيدات البيولوجية واملستحضرات الصيدلية النباتية وجتهيزها واستخدامها
النفايات املتخلفة عن صنع املواد الكيمائية الواقية لألخشاب وجتهيزها واستخدامها
النفايات املتخلفة عن إنتاج املذيبات العضوية وجتهيزها واستخدامها
النفايات املتخلفة عن املعاجلة احلرارية وعمليات التطبيع احملتوية على السيانيد
النفايات من الزيوت املعدنية غير الصاحلة لالستعمال املستهدف منها أصالً

Y9
Y10

النفايات من الزيوت/املياه ،ومزائج الهيدروكربونات/املياه
النفايات من املواد واملركبات احملتوية على أو امللوثة بثنائيات الفينيل ذات الروابط الكلورية املتعددة و/أو مركبات
التبرفينول متعددة الكلورة و/أو مركبات ثنائي الفينول متعدد البرْو َمة

النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معاجلة بالتحلل احلراري
Y11
النفايات املتخلفة عن إنتاج األحبار ،واألصباغ ،واملواد امللونة ،والدهانات ،وطالءات اللك ،والورنيش ،وعن جتهيزها
Y12
واستخدامها
النفايات املتخلفة عن إنتاج الراتينجات ،واللثي ،وامللدنات ،والغراء/املواد الالصقة ،وعن جتهيزها واستخدامها
Y13
النفايات من املواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف
Y14
و/أو جديدة ،وال تعرف آثارها على اإلنسان و/أو البيئة
النفايات ذات الطبيعة االنفجارية التي ال تخضع لتشريع آخر
Y15
النفايات املتخلفة عن إنتاج املواد الكيميائية ومواد املعاجلة الفوتوغرافية وعن جتهيزها واستخدامها
Y16
النفايات الناجتة عن املعاجلة السطحية للمعادن واللدائن
Y17
الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية
Y18
النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
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الكربونيات املعدنية
البريليوم ،مركبات البريليوم
مركبات الكروم سداسية التكافؤ
مركبات النحاس
مركبات الزنك
الزرنيخ ،مركبات الزرنيخ
السلنيوم ،مركبات السلنيوم
الكادميوم ،مركبات الكادميوم
االنتيمون ،مركبات االنتيمون
التلوريوم ،مركبات التلوريوم

التذييل  :1مسرد
إن الغرض من الشروح التالية هو توضيح املصطلحات املستخدمة في هذا الدليل وفي اتفاقية بازل .إال أنه ،ينبغي مالحظة
أنها ال تستبدل «التعاريف» الواردة في املادة  2من اتفاقية بازل أو أي تعاريف اعتمدها أي تشريع وطني.وتوفر التعليمات اخلاصة
باستيفاء اإلخطار ووثائق النقل تعاريف ميكن كذلك الرجوع إليها .باإلضافة إلى ذلك ،يجري جتميع مصطلحات لكي يعتمدها
مؤمتر األطراف مستقبالً (ميكن االطالع على املصطلحات اجملمعة حتى اآلن على العنوان الشبكي التالي:
( .) http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/Glossaryofterms/tabid/3623/Default.aspx

نقل عبر احلدود :يقصد بالنقل عبر احلدود وفقا ً للفقرة  3من املادة  ،2نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى من منطقة خاضعة
للوالية القضائية الوطنية لدولة ما إلى أو عبر منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنية لدولة أخرى أو إلى أو عبر منطقة ال
تخضع للوالية القضائية الوطنية ألي دولة شريطة أن تشارك دولتان على األقل في هذا النقل.
التخلص :يقصد بالتخلص وفقا ً للفقرة  3من املادة  ،2أي عملية محددة في امللحق الرابع باالتفاقية .وفي سياق اتفاقية بازل،
يتألف هذا املصطلح من التخلص النهائي (امللحق الرابع ألف) وعمليات االستعادة (امللحق الرابع باء) .ومع ذلك ينبغي مالحظة
أن في بعض البلدان يشير التخلص فقط إلى العمليات احملددة في امللحق الرابع ألف باالتفاقية أي إلى العمليات التي ال تؤدي
إلى أي نوع من االستعادة.
دولة التصدير :يقصد بدولة التصدير وفقا ً للفقرة  10من املادة  ،2طرفا ً يعتزم أن يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل نقل نفايات خطرة
أو نفايات أخرى عبر احلدود.
دولة االستيراد :يقصد بدولة االستيراد وفقا ً للفقرة  11من املادة  ،2طرفا ً يُعتزم نقل أو يجري نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى
عبر احلدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض حتميلها قبل التخلص منها في منطقة ال تخضع للوالية القضائية الوطنية
ألي دولة.
دولة العبور :يقصد بدولة العبور وفقا ً للفقرة  6من املادة  2دولة عدا دولة التصدير أو االستيراد يُعتزم نقل أو يجري نقل نفايات
خطرة أو نفايات أخرى عبرها.
سلطة مختصة :يقصد بالسلطة اخملتصة وفقا ً للفقرة  6من املادة  ،2سلطة حكومية واحدة عينها طرف في اتفاقية بازل
داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة عند استالم اإلخطار بحركة نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر احلدود وأي
معلومات تتعلق بها وعن الرد على هذا اإلخطار وفقا ً ملا نص عليه في املادة  .6وجدير بالذكر أن بعض األطراف قد عينت أكثر من
سلطة ألغراض اإلخطار بعمليات التصدير واالستيراد .ميكن االطالع على املوقع الشبكي لالتفاقية:
أيضا االطالع على قائمة السلطات اخملتصة لألطراف في
( ،)http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspxوميكن ً
اتفاقية بازل على املوقع الشبكي التالي لالتفاقية.)http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx( :
املولِّد  :يقصد بـ املولِّد وفقا ً للفقرة  18من املادة ،2شخصا ً يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى أو إذا كان
ذلك الشخص غير معروف.فالشخص الذي يحوز تلك النفايات و/أو يتحكم فيها .ويجوز أن يكون الشخص طبيعيا ً أو اعتبارياً.
املصدِّر :يقصد باملص ِّدر وفقا ً للفقرة  15من املادة  ،2شخصا ً يخضع للوالية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير
نفايات خطرة أو نفايات أخرى .ويجوز أن يكون الشخص طبيعيا ً أو اعتبارياً.وقد يكون املصدر مولدا ً وحائزا ً على النفايات أو
وسيطا ً أو تاجرا ً معترفا ً به طبقا ً للتشريع الوطني .وعادة يكون واجب املص ِّدر أن يقدم اإلخطار إلى السلطة اخملتصة لدولة
التصدير إال أن ذلك يعتمد على التشريع الوطني للطرف املعني.
املتخلِّص :يقصد باملتخلِّص وفقا ً للفقرة  19من املادة  ،2شخصا ً تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ
التخلص من هذه النفايات.ويجوز أن يكون الشخص طبيعيا ً أو اعتبارياً.وبناء على نظام الرقابة التفاقية بازل يعتبر املتخلص مثالً
مسؤوال ً عن إصدار قرارات باستالم التخلص من النفايات طبقا ً للفقرة  9من املادة  6من االتفاقية.
املستورد :يقصد باملستورد وفقا ً للفقرة  16من املادة  ،2شخصا ً يخضع للوالية القضائية لدولة االستيراد يضع ترتيبات
الستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى .ويجوز أن يكون الشخص طبيعيا ً أو اعتبارياً.ويكون املستورد هو نفسه املتخلِّص أو قد
يكون وسيطاً.
اإلخطار :هي وثيقة إلرسال املعلومات املطلوبة إلى السلطات اخملتصة للدول املعنية املتعلقة بأي عمليات معدة لنقل النفايات
والنفايات األخرى عبر احلدود.ويشمل اإلخطار جميع املعلومات املشار إليها في امللحق اخلامس ألف باالتفاقية .ويرد في التذييل
 6من هذا الدليل منوذج الستمارة اإلخطار والتعليمات الالزمة الستيفائها.
إخطار عام :هو إخطار يشمل شحنات عديدة من النفايات اخلطرة والنفايات األخرى التي لها نفس اخلواص الفيزيائية
والكيميائية وتشحن إلى نفس املتخلص على نحو منتظم من خالل نفس نقاط الدخول واخلروج ،على التوالي ،ملكاتب اجلمارك
وتنفذ خالل فترة عام واحد كحد أقصى .ويخضع استخدام هذه اإلخطارات ملوافقة خطية من الدول املعنية (االستيراد والعبور)،
التي تشترط منح موافقتها مقابل احلصول على معلومات معينة.
وثيقة النقل  :هي وثيقة مطلوبة لتصاحب النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى من النقطة التي يبدأ عندها النقل عبر احلدود
إلى نقطة التخلص وكل شخص مسؤول عن نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود يجب أن يوقع وثيقة النقل
وتشمل وثيقة النقل جميع املعلومات املشار إليها في امللحق اخلامس باء باالتفاقية  .ويوجد منوذج لوثيقة النقل والتعليمات
الالزمة الستيفائها في التذييل  6من هذا الدليل.
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أيضا ً نسخا ً ترسل إلى سلطات مختصة أخرى معنية وترسل خالل ثالثة أيام عمل عقب تسلم النفايات .إذا كانت النفاية ال
تتفق مع املعلومات الواردة في اإلخطار والعقد أو ال ميكن التخلص منها أو هناك أسباب أخرى ،يجب إبالغ املُص ِّدر والسلطة
اخملتصة في دولة االستيراد بوجود حاجة إلى تدابير تخلص مناوبة أو إلى إعادة النفاية إلى بلد التصدير.

اخلطوة  .5اإلقرار بالتخلص
بعد أن يتم التخلص من شحنة النفايات بطريقة سليمة بيئيا ً
استوف وثيقة النقل ( اجملموعة  ) 19بواسطة اإلقرار على أن
ِ
التخلص من النفايات قد مت .وأرسل نسخا ً موقعة من وثيقة النقل إلى املص ِّدر وإلى السلطة اخملتصة لدولة التصدير واحتفظ
أيضا نسخا ً ترسل إلى السلطات اخملتصة األخرى املعنية وترسل
باألصل في امللفات .وينبغي مالحظة أن بلدانا ً كثيرة تطلب ً
خالل مدة محددة من تسلم النفايات.

مالحظة :بالنسبة لإلخطارات العامة ،تتبع اخلطوات من  5-4لكل شحنة نفايات.
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الشكل :4مخطط تدفق باملسؤوليات الرئيسية للمتخ ِّلص (ملزيد من التفاصيل انظر القامئة املرجعية أدناه).
يبلغ مولِّد و/أو مصدِّر النفايات دول العبور واالسترياد مبارشة بعملية النقل عرب
الحدود للنفايات املقرتحة

يربم املتخ ِّلص عقداً مع املستورد
يتلقى املخطر موافقة مكتوبة من
جانب دولة االسترياد.
يتلقى املخطر تأكيداً من دولة االسترياد
بشأن وجود عقد بني املصدِّر واملتخ ِّلص
يحدِّد اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات
املعنية

يتحقق املتخ ِّلص من أن املصدِّر و /أو املولِّد يقدم إخطاراً طبقاً التفاقية بازل

عند استالم النفايات ،يتحقق املتخ ِّلص من مدى التوافق مع اإلخطار؛ وإذا
توافر ذلك ،يقوم باستيفاء وتوقيع وثيقة النقل ثم يرسل نسخة موقعة إىل
املصدِّر ودولة التصدير

عند انتهاء عملية التخلص ،يستويف املتخ ِّلص ويوقع وثيقة النقل ثم يرسل
نسخة موقعة منها إىل املصدِّر ودولة التصدير ويحتفظ باألصل يف امللفات

اخلطوة  .1إبرام العقد
أبرم عقدا ً مع املص ِّدر .انظر التذييل  4لالطالع على العناصر األساسية التي ينبغي إدراجها في العقد.

اخلطوة  .2قدم املعلومات الضرورية
قدم املعلومات الضرورية بشأن مثالً عمليات التخلص إلى املص ِّدر و /أو املولِّد لتيسير استيفاء اإلخطار ووثيقة النقل.

اخلطوة  .3اإلخطار
تأكد من أن املص ِّدر /املولِّد أخطر السلطات اخملتصة لدولة التصدير ودولة االستيراد وكل دولة عبور إن وجدت بالنقل املزمع
للنفايات ،طبقا ألحكام اتفاقية بازل .وقد يشمل اإلخطار شحنات متعددة من النفايات ملدة عام واحد كحد أقصى ،إذا كانت
للنفايات نفس اخلواص الفيزيائية والكيميائية املعدة لشحنها بشكل منتظم إلى نفس املتخلِّص عبر نفس نقاط الدخول
واخلروج ملكاتب اجلمارك (اإلخطار العام).

اخلطوة  .4اإلقرار بتسلم النفايات
عند تسلم النفايات،زن كمية النفايات وتأكد إذا كان ضروريا ً بواسطة إجراء اختبار وأخذ عينات ،ما إذا كانت الشحنة متتثل
استوف وثيقة النقل( اجملموعة  ) 18وسلم نسخة منها إلى آخر ناقل .أرسل النسخ املوقعة من وثيقة النقل
لإلخطار والعقد .
ِ
املستوفاة إلى املص ِّدر وإلى السلطة اخملتصة لدولة التصدير واحتفظ باألصل في امللفات.وينبغي مالحظة أن بلدانا ً كثيرة تطلب
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اخلطوة   .12توقيع الناقلني على وثيقة النقل
ينبغي ضمان أن الناقلني على وعي بواجبهم لتوقيع وثيقة النقل عند تسلم النفايات .ويجب االحتفاظ بنسخة من وثيقة
النقل املوقعة من أول ناقل .وعند نقل كل شحنة تالية إلى ناقل آخر ،يحتفظ الناقل السابق بنسخة من الوثيقة املوقعة.
باإلضافة إلى ذلك  ،ينبغي على الناقلني إبالغ املص ِّدر والسلطة اخملتصة في دولة العبور حال تعرض النفايات حلادث ينتج عنه
ضرورة إعادة الشحنة إلى دولة التصدير أو التخلص منها.

اخلطوة  .13إقرار بتسليم النفايات
ينبغي ضمان أن املتخلص على وعي بواجبه الستيفاء وتوقيع وثيقة النقل وإرسال نسخ من الوثيقة إلى املص ِّدر والسلطات
اخملتصة لدولة التصدير .وينبغي مالحظة أن بلدانا ً كثيرة تطلب أيضا ً هذه النسخ إلرسالها إلى سلطات مختصة معنية أخرى
وترسل خالل ثالثة أيام عمل عقب تسلم النفايات .باإلضافة إلى ذلك  ،ينبغي أن يكون املتخلص على وعي بأنه من واجبه إبالغ
املص ِّدر والسلطات اخملتصة في دولة االستيراد في حال عدم إمكانية استالم النفايات أو التخلص منها على النحو املتوخى.

اخلطوة .14اإلقرار بالتخلص
تأكد من أن املتخلص على وعي بواجبه الستيفاء وثيقة النقل بواسطة اإلقرار بأن النفايات قد مت التخلص منها كما ورد في
اإلخطار وأنه يرسل إقرارا ً بذلك إلى املص ِّدر والسلطة اخملتصة لدولة التصدير .وينبغي مالحظة أن بلدانا ً كثيرة تطلب أيضا ً
نسخا ً من اإلقرار ترسل إلى السلطات اخملتصة األخرى املعنية وأن ترسل خالل فترة زمنية محددة من تسلم النفايات.

مالحظة:في حال اشتمال اإلخطار العام واملوافقة على شحنات متعددة خالل مدة أقصاها  12شهراً ،تتبع اخلطوات من 11إلى
 14لكل شحنة من النفايات.

اخلطوة  .15اإلفراج عن الضمانات املالية
ينبغي التأكد من أن السلطة اخملتصة أعادت الضمانات املالية التي رتبت للنقل بعد أن قدم املتخلص جميع اإلقرارات التي تشير
إلى أن شحنات النفايات قد مت التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً.

 -3-6قائمة مرجعية للمتخلّص (مرفق التخلص/االستعادة)
61عادة يكون املص ِّدر أومولِّد النفايات هو املسؤول عن إخطار السلطات اخملتصة بالنقل املزمع للنفايات اخلطرة.إال أنه،
في حالة النقل عبر احلدود للنفايات التي جرى تعريفها قانونا ً أو اعتبرت أنها نفايات خطرة من قبل دولة االستيراد فقط
أو من قبل دولتي االستيراد والعبور ،يتحمل املتخلص عادة مسؤوليات املص ِّدر و/أو املولِّد املنصوص عليها في الفقرة
( 5ب) من املادة  .6ويصف مخطط التدفق والقائمة املرجعية املسؤوليات الرئيسية للمتخلص عندما يتحمل أيضا ً
مسؤولية اإلخطار.
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اخلطوة .7استيفاء اإلخطار
ينبغي استيفاء اإلخطار بعناية طبقا ً للتعليمات الواردة في التذييل  9من هذا الدليل واملعلومات املتاحة على املوقع الشبكي
التالي ،http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx :والتشريعات الوطنية ذات الصلة اخلاصة
بالبلدان املعنية.قد يشمل اإلخطار شحنات عديدة من النفايات طوال فترة عام واحد كحد أقصى إذا كانت للنفايات نفس
اخلواص الفيزيائية والكيميائية ومعدل الشحن بشكل منتظم لنفس املتخلص عبر نفس نقاط الدخول واخلروج ملكاتب اجلمارك
(إخطار عام) ،ويستوفى اإلخطار بلغة تقبلها السلطة اخملتصة لدولة االستيراد.
استنسخ عددا ً من النسخ الضرورية لإلخطار املستوفى وينبغي أن يوقع املولِّد و/أو املص ِّدر على كل نسخة من اإلخطار (إذا لم
تكن دولة التصدير قد قامت بذلك) .وينبغي مالحظة أن عددا ً من البلدان يطلب متشيا ً مع املادة  )1( 6من اتفاقية بازل أن يوقع
املص ِّدر فقط على اإلخطار بسبب الصعوبات العملية التي قد يواجهها عندما يطلب من عدد من املولدين ملء اإلخطار .وينبغي
مراجعة ذلك في ضوء القانون الوطني اخلاص بطرف االستيراد.
يُرجى إعداد نسخ موقعة:
(أ)		 للسلطة اخملتصة لدولة التصدير؛
		 للسلطة اخملتصة لدولة االستيراد؛
(ب)
		 للسلطة اخملتصة لكل دولة عبور إن وجدت.
(ج)
وألسباب عملية وبالرغم من أن اتفاقية بازل ال تنص على ذلك ،تفضل بعض السلطات اخملتصة أن تتلقى نسختني موقعتني
من اإلخطار لكي ترسل واحدة إلى بلد التصدير وحتتفظ بواحدة في ملفاتها .وفي حالة ما تكون السلطة مسؤولة عن اإلقرار
باستالم اإلخطار قد ترغب السلطة أن يكون لديها نسخة ثالثة إلصدار إقرار.
وقد تود بعض السلطات التأكد من محتوى وثيقة النقل مقدما ً وفي هذه احلالة تقدم وثيقة النقل املستوفاة بقدر اإلمكان عند
وقت اإلخطار إلى السلطات اخملتصة مع اإلخطار.

مالحظة :تطلب بلدان كثيرة رقم تعريف يطبع مسبقا ً على استمارة اإلخطار .وفي حالة استمارات اإلخطار املطبوعة مسبقا ً
يكون كل إخطار أصلي له نفس الرقم.

اخلطوة  .8أرسل نسخ اإلخطار إلى السلطة اخملتصة لدولة التصدير
قدم جميع نسخ اإلخطار إلى السلطة اخملتصة لدولة التصدير على األقل قبل شهرين من التاريخ املفترض فيه إجراء أول نقل
للنفايات.وحتيل السلطة اخملتصة لدولة التصدير اإلخطارات إلى السلطات اخملتصة األخرى املعنية.

اخلطوة   .9قدم بيانات ومعلومات إضافية
قدم أي بيانات إضافية تطلبها السلطات اخملتصة .

اخلطوة  .10انتظر احلصول على موافقة السلطات اخملتصة
يجوز نقل النفايات فقط عند استالم ترخيص من السلطة اخملتصة لدولة التصدير باملوافقة على النقل .وميكن منح هذا
الترخيص باملوافقة فقط إذا كانت السلطة اخملتصة لدولة االستيراد قد أصدرت موافقة كتابية بالنقل وإذا وافقت السلطات
اخملتصة لدولة العبور ،إن وجدت على النقل للفقرة  4من املادة  6التفاقية بازل (انظر القسم  )4وأن ثمة موافقة مكتوبة تؤكد
وجود عقد بني املص ِّدر واملتخلِّص يحدد اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات قيد النظر.

اخلطوة .11استيفاء وثيقة النقل لتصاحب كل عملية نقل للنفايات
ينبغي استيفاء وثيقة النقل طبقا ً للتعليمات الواردة في التذييل  6والتشريعات احمللية للبلدان املعنية .وتصاحب وثيقة النقل
املستوفاة كل شحنة ومن املوصى به إرفاق نسخة من اإلخطار مع وثيقة النقل.
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اخلطوة  .1تأكد إذا كانت املواد املزمع نقلها عبر احلدود تخضع إلجراءات الرقابة مبقتضى القانون الوطني
ذي الصلة املنفذ التفاقية بازل
(أ)

هل املواد تعتبر نفايات ؟ (انظر القسم )1-2

		
(ب)

هل املواد نفايات خطرة أو نفايات أخرى ؟ (انظر القسم )2-2

اخلطوة  :2إذا كان اجلواب نعم ،تأكد إذا كان النقل املزمع ميكن تنفيذه طبقاً التفاقية بازل والتشريعات
الوطنية للبلدان املعنية.
(أ)

هل دولة االستيراد طرف في اتفاقية بازل أو هل أبرمت اتفاقا ً أو ترتيبا ً ثنائيا ً أو متعدد األطراف أو إقليميا ً مع دولة
التصدير ؟ (املرجع .املادة  11من االتفاقية).

(ب) هل النقل يخضع ألي شكل من أشكال احلظر مبوجب اتفاقية بازل أو حظر فرضه طرف االستيراد أو طرف
التصدير ؟ هل أخطرت دولة االستيراد بوجود خطر على استيراد مثل هذه النفايات ؟ (املرجع .الفقرة  ،1املادة 4
والفقرة ( 2ج) ،املادة .)13
(ج) هل يستوفي النقل واحدا ً من هذه املعايير الثالثة :أ) النفاية محل النظر ال ميكن التخلص منها في دولة
التصدير؛ ب) أو في حالة االسترداد ،تكون هناك حاجة إلى النفاية باعتبارها مادة خام في دولة االستيراد؛ أو ج) أن
يجري النقل عبر احلدود قيد النظر وفقا َ ملعايير أخرى تقررها األطراف شريطة أال تتعارض تلك املعايير مع أهداف
اتفاقية بازل ؟
(د)

هل مرفق التخلص مرخص أو مصرح أو مسموح له بإجراء مثل هذه العمليات مبا يتفق مع التشريع الوطني
لدولة االستيراد؟

(هـ) هل يجري النقل (وسيلة النقل والتخلص وإمكانية التخزين ،على سبيل املثال) بطريقة سليمة بيئياً؟
إذا اتضح للمص ِّدر أن النقل املزمع للنفايات ال ميكن تنفيذه بطريقة سليمة بيئيا ً طبقا ً للتشريعات الوطنية للبلدان املعنية،
من املستصوب عدم مباشرة إجراء اإلخطار.

اخلطوة  .3اتصل بالسلطة اخملتصة لدولة التصدير
اتصل بالسلطة اخملتصة لدولة التصدير أو قم بالبحث على املوقع الشبكي اخلاص بها للحصول على اإلخطار ووثيقة النقل
وجميع املعلومات ذات الصلة باإلخطار وإجراءات التتبع.

اخلطوة  .4أبرم عقدا ً
أبرم عقدا ً مع املتخلص ،كما هو منصوص في االتفاقية والقانون الوطني املنفذ لالتفاقية ،انظر التذييل 4لالطالع على العناصر
األساسية التي ينبغي إدراجها في العقد .وينبغي في ذلك احلني ،إبرام عقد مع الناقل حسب االقتضاء.

اخلطوة  .5رتب الضمانات والتأمينات املالية
رتب الضمانات والتأمينات املالية الضرورية لنقل النفايات املطلوبة مبوجب التشريعات الوطنية للبلدان املعنية .وقد تتطلب
بعض البلدان ضمانا ً ماليا ً ليغطي تكاليف أي عمليات إعادة استيراد وتخلص بديلة إذا دعت احلاجة مبا في ذلك احلاالت املشار
إليها في املادتني  8و 9من اتفاقية بازل .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تطلب البلدان تأمينا ً منفصالً في حالة حدوث ضرر ألطراف ثالثة،
يحتفظ به املص ِّدر والناقل واملتخلص حسب االقتضاء.

اخلطوة  .6احصل على جميع املعلومات الضرورية
احصل على جميع املعلومات الضرورية طبقا ً للملحقني اخلامس ألف واخلامس باء من اتفاقية بازل والتشريعات الوطنية ذات
الصلة اخلاصة بالبلدان املعنية.
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 -2-6قائمة مرجعية للمصدِّر واملولِّد (إذا عمل باعتباره مخطراً)
الشكل  :3مخطط تدفق باملسؤوليات الرئيسية للمصدِّر(ملزيد من التفاصيل انظر القائمة املرجعية أدناه).

يجوز مواصلة النقل دون
متطلبات خاصة التفاقية
بازل

ال

هل ينطوي النقل عىل نفايات خطرة أو
نفايات أخرى؟
نعم

من املستصوب عدم إعداد اإلخطار

ال

هل النقل مسموح به مبوجب اتفاقية
بازل والترشيعات الوطنية؟
نعم
إبرام عقد مع املتخلص
ترتيب جميع الضامنات والتأمينات املالية
املطلوبة
تقديم إخطار إىل دولة االسترياد

انتظر اإلخطارات من السلطات املختصة
املعنية (دولة التصدير وأي دولة
عبور)

ال يجوز بدء الشحن

ال

هل أجازت دولة التصدير النقل؟

نعم
ينبغي استيفاء وتوقيع وثيقة النقل واالحتفاظ
بنسخة منها
ينبغي ضامن أن إجراء التتبع نفذ طبقاً
التفاقية بازل  -انظر الشكل 2
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الشكل  :2مخطط تدفق بإجراء التتبع التفاقية بازل

يستوفي املص ِّدر وثيقة النقل املصاحبة لكل شحنة

يستوفي كل ناقل وثيقة النقل ويوقع عليها عندما يتسلم الشحنة

عند تسلم النفايات يستوفي املتخلص وثيقة النقل ويرسل نسخة
موقعة منها إلى املصدر ودولة التصدير

في حالة عدم إمتام النقل مبا يتفق وبنود العقد،
يتعني إعادة النفايات إلى دولة التصدير من جانب
املص ِّدر ،إذا كانت الترتيبات البديلة ال ميكن أن تتم
للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً.

عند االنتهاء من التخلص ،يُرسل إقرارا ً إلى املتخلِّص للمص ِّدر ودولة
التصدير يفيد بانتهاء عملية التخلص كما هو محدد في اإلخطار

يجوز للسلطة اخملتصة اإلفراج عن الضمانات املالية إن وجدت
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الشكل  :1مخطط تدفق باإلخطار وبإجراء املوافقة التفاقية بازل
يقدم املصدر و /أو املولِّد إخطارا ً من خالل دولة التصدير إلى دولتي االستيراد و/أو العبور

يقدم املصدر و /أو املولِّد إخطارا ً من خالل دولة التصدير إلى دولتي االستيراد و/أو
العبور

تقدم دولة العبور
اعتراضا ً

تصدر دولة العبور إقرارا ً باالستالم

تقدم دولة العبور موافقة
مكتوبة أو ضمنية خالل 60
يوما ً

قد تطلب دولة االستيراد مزيدا ً
من املعلومات
دولة االستيراد ترفض
اإلذن
دولة االستيراد توافق على
النقل بشروط أو بدون شروط

في بعض الدول األطراف ،تصدر دولة التصدير إذنا بالسماح ببدء عملية النقل بعد التحقق
من موافقة دولة االستيراد وأية دولة عبور ،وكذلك من وجود العقد باإلضافة إلى جميع
الشروط األخرى مثل األسباب وراء عدم وجود سبب يبعث على االعتقاد بأن النفايات قيد
النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً.

الرفض :ال يجوز بدء النقل

املوافقة :يجوز بدء النقل

بدء إجراء التتبع
انظر الشكل 2
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.56

في احلاالت التي “ال ميكن فيها إسناد مسؤولية االجتار غير املشروع” تشترط اتفاقية بازل أن تضمن األطراف املعنية أو
أطراف أخرى ،من خالل التعاون ،التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا ً بأسرع وقت ممكن.

.57

وتشترط اتفاقية بازل أن يضع كل طرف تشريعات وطنية ملنع االجتار غير املشروع واملعاقبة عليه.

.58

وتتاح على املوقع الشبكي التفاقية بازل املواد التوجيهية التالية ملواجهة االجتار غير املشروع:

59

(أ)

عناصر التوجيه من أجل كشف ومنع ومراقبة االجتار غير املشروع في النفايات اخلطرة.

(ب)

دليل التدريب اخلاص باتفاقية بازل بشأن االجتار غير املشروع فيما يتعلق باجلمارك وأجهزة اإلنفاذ.

(ج)

دليل اإلرشادات بشأن مقاضاة االجتار غير املشروع بالنفايات اخلطرة أو النفايات األخرى.

(د)

التوجيه بشأن تنفيذ األحكام اخلاصة باالجتار غير مشروع  -الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من املادة 9
التفاقية بازل– يجري إعداده في الوقت احلالي.

ّ
املؤكدة لالجتار غير املشروع املتاح على
.وعالوة على ذلك ،تُشجع األطراف على أن تقدم لألمانة النموذج اخلاص باحلاالت
العنوان التاليhttp://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/legalmatters/illegtraffic/illegtrafform.pdf :

 -6وصف تفصيلي إلجراءات الرقابة
 -1-6املراحل الرئيسية إلجراء الرقابة
.60
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يرد في الشكلني  1و 2املراحل الرئيسية إلجراءات الرقابة التفاقية بازل .ويرد في األشكال من  3إلى  4املسؤوليات
الرئيسية لألطراف اخملتلفة املشتركة في نظام الرقابة .رجاء مالحظة أن مخططات التدفق تصف نظام الرقابة بطريقة
بسيطة .ويجري تناول نظام الرقابة بتفاصيل أكثر في قوائم املراجعة الواردة في األقسام من  2-6إلى  3-6من هذا
الدليل.

 .http://www.basel.int/TheConvention/Publications/TechnicalGuidelines/tabid/2362/Default.aspxوقد يعتمد مؤمتر األطراف في املستقبل
القريب مبادئ توجيهية تقنية إضافية بشأن مجاري نفايات أخرى ذات أولوية وعمليات تخلص وتنقيحات ملبادئ توجيهية
قائمة .ومن املفيد أن يكون جميع األشخاص العاملني في نقل النفايات عبر احلدود على علم بهذه املبادئ التوجيهية ،إذ
من شأنها التأثير على اختيار البلد واملرفق الذي توجه إليه الشحنة واحتماالت احلصول على موافقة بشأن عملية النقل
والتخلص املقترحة.

 .5عمليات النقل التي يتعذر االنتهاء منها على النحو املتوخى
واالجتار غير املشروع
 -1-5عمليات النقل التي يتعذر االنتهاء منها مبوجب العقد
50

.عندما يتعذر االنتهاء من نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر احلدود ،كان قد مت بشأنه احلصول على موافقة الدول
املعنية ،مبوجب شروط العقد املبرم ،يتعني على دولة التصدير ضمان إعادة النفايات املعنية إلى دولة التصدير عن طريق
املص ِّدر ،إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا ً خالل (املادة  .)8وينبغي أن يجري ذلك في
غضون  90يوما ً من تاريخ قيام دولة االستيراد بإبالغ الطرف املص ِّدر واألمانة أو خالل فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول
املعنية .ومن املستصوب أن يقوم الكيان الذي في حوزته النفايات بإبالغ املص ِّدر و /أو املولِّد والسلطات اخملتصة في دولة
التصدير واالستيراد فورًا عندما تكون هناك حالة من هذا القبيل .فإذا كانت الشحنة موجودة في دولة العبور ،ينبغي
إبالغ السلطة اخملتصة في هذا البلد على الفور.

.51

وفي هذه احلاالت ،يجب اتخاذ ترتيبات بديلة على مستوى اإلدارة والرقابة أو إعادة النفايات للمص ِّدر و /أو املولِّد إذا اقتضى
األمر.

.52

وبالنسبة للمعنيني بعملية إعادة النفايات املشار إليها للطرف املص ِّدر ،جتدر اإلشارة إلى أنه على دولة التصدير وأي دولة
عبور عدم االعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصديرـ أو إعاقة هذه اإلعادة أو منعها.

 -2-5االجتار غير املشروع
.53

وفقا ً للمادة  9من اتفاقية بازل ،إن أي نقل عبر احلدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى:
(أ)

دون إخطار جميع الدول املعنية عمال ً بأحكام هذه االتفاقية؛ أو

(ب)

دون احلصول على موافقة الدول املعنية عمال ً بأحكام هذه االتفاقية؛ أو

(ج) باحلصول 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 املادية مع الوثائق؛ أو

(ﻫ)

ينتج عن تخلص متعمد (مثل اإللقاء) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه االتفاقية واملبادئ
العامة للقانون الدولي ،يعتبر اجتارا ً غير مشروع.

.54

وفي احلاالت حيث يعتبر النقل عبر احلدود اجتارا ً غير مشروع نتيجة تصرف من جانب املص ِّدر أو املولِّد ،تشترط اتفاقية
بازل على دولة التصدير أن تكفل بأن النفايات قيد النظر ،تتم إعادتها من جانب املص ِّدر أو املولِّد أو هي ذاتها عند اللزوم
إلى دولة التصدير أو إذا تع َّذر ذلك من الناحية العملية؛ يتم التخلص منها وفقا ً ألحكام االتفاقية في غضون  30يوما ً
من وقت إبالغ دولة التصدير باالجتار غير املشروع أو خالل أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول املعنية.

.55

وإذا كان االجتار غير املشروع هو “نتيجة تصرف قام به املستورِد أو املتخلِّص” ،على دولة االستيراد أن تضمن أن يتولى
املستورد أو املتخلص ،أو هي ذاتها عند اللزوم ،التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا ً في غضون  30يوما ً
من وقت إبالغها باالجتار غير املشروع ،أو خالل أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول املعنية.
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(هـ) مبادئ توجيهية تقنية بشأن النفايات اجملمعة من املنازل ()Y46؛
(و) مبادئ توجيهية تقنية بشأن حفر مصممة خصيصا ً ()D5؛
(ز)

مبادئ توجيهية تقنية بشأن الترميد على األرض ()D10؛

(ح

)مبادئ توجيهية تقنية بشأن إعادة تكرير الزيوت املستعملة أو االستعماالت اجلديدة األخرى للزيوت التي سبق
استعمالها ()R9؛

(ط)

املبادئ التوجيهية التقنية بشأن التجهيز املشترك السليم بيئيا ً للنفايات اخلطرة في قمائن األسمنت؛

(ي)

املكونة من عناصر الزئبق والنفايات احملتوية على
املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات
ّ
امللوثة بالزئبق؛
الزئبق أو ّ

(ك) املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ً إلطارات الهواء املضغوط املستعملة واخلردة؛
(ل)

املكونة من ملوثات عضوية ثابتة أو
املبادئ التوجيهية التقنية املنقحة بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات
ّ
احملتوية عليها أو امللوثة بها؛

(م)

املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا ً لنفايات مكونة بـ  – 1 ،1 ،1ثالثي كلورو – – 4( – 2 ،2
كلوروفينيل) (مكررة) اإليثان (الـ دي .دي .تي) أو محتوية عليها أو ملوثة بها؛

(ن)

املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات التي حتتوي على مركبات ثنائي البنزين متعددة
الكلور متعددة الديوكسينات ( )PCDDsأو مركبات ثنائي بنزوفيوران متعددة الكلور ( ،)PCDFsأو سداسي
كلوروالبنزين ( )HCBأو مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور ( )PCBsالتي تنتج دون قصد أو امللوثة بها؛

(س) املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات التي تتكون من مبيدات اآلفات التالية :ألدرين أو
كلوردان أو ديلدرين أو إندرين أو سباعي الكلور أو سداسي كلورو البنزين أو امليركس أو التوكسافني أو سداسي
كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية ،أو حتتوي عليها أو تكون ملوثة بها؛
(ع) املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اللدائنية والتخلص منها؛
(ف)

ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ اإلدارة السليمة بيئيا ً للتفكيك ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﺠﻟﺯﺌﻲ ﻟﻠﺴﻔﻥ؛

(ص) املبادئ التوجيهية التقنية بشأن املعاجلة الفيزيائية والكيميائية للنفايات اخلطرة (  / ) D9واملعاجلة البيولوجية
( ) D8؛
(ق)

املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا ً لنفايات بطاريات الرصاص احلمضية؛

(ر)

املبادئ الفنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات الطبية – األحيائية والرعاية الصحية ()Y3 ;Y1

(ش) املبادئ التوجيهية التقنية بشأن إعادة دوران/استخالص املعادن واملركبات املعدنية ( )R4بطريقة سليمة بيئياً؛
(ت)

الوثيقة التوجيهية بشأن عمليات النقل عبر احلدود ألغراض عمليات االسترداد؛

(ث) ورقة توجيهات بشأن اخلاصية اخلطرة ( H6.2مواد ُمعدية)؛
(خ) العمل بشأن النفايات اخلطرة :نهج إزاء اخلاصية اخلطرة  H11في اتفاقية بازل :توصيف املواد التكسينية أو
متأخرة املفعول أو املزمنة؛
(ذ)

املبادئ التوجيهية املؤقتة بشأن اخلاصية اخلطرة  -H12املواد السامة للبيئة؛

(ض) املبادئ التوجيهية املؤقتة بشأن اخلاصية اخلطرة  H13في امللحق الثالث التفاقية بازل.
49
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 .تتاح هذه الوثائق واملبادئ التوجيهية لدى أمانة اتفاقية بازل أو على العنوان الشبكي:

من دولة االستيراد عن وجود عقد بني املص ِّدر واملتخلص يحدد اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات قيد النظر .ويجدر بالذكر
أنه يتعني عادة إبرام العقد قبل تقدمي اإلخطار وقيام السلطات اخملتصة بإصدار موافقتها .وبالتالي ،ينبغي أن يشتمل
العقد على العبارة االحترازية «يخضع إلى املوافقة» لتجنب املشاكل التجارية املمكنة التي قد تنشأ في حال عدم
موافقة السلطات اخملتصة على النقل املقترح للنفايات.
.43

يتضمن التذييل  4العناصر األساسية إلعداد العقود اخلاصة بنقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود .ومع
ذلك ،يجوز أن تكون هناك متطلبات مختلفة أو إضافية مبوجب التشريع الوطني فيما يتعلق مبضمون العقد ،وينبغي
دوما ً الرجوع إليه.

 8-4الضمانات املالية
.44

تشترط اتفاقية بازل أن «تكون أي حركة لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر احلدود مشمولة بتأمني أو بكفالة أو أي
ضمان آخر قد تطلبه دولة االستيراد أو أي دولة عبور تكون طر ًفا في االتفاقية « (الفقرة  11من املادة  .)6والقصد من
هذه الضمانات هو توفير أموال فورية لوضع ترتيبات بديلة إلدارة للنفايات في احلاالت التي يتعذر فيها نقل الشحنات أو
عملية التخلص كما كان القصد األصلي منها .وقد تأخذ هذه الضمانات شكل سند تأمني أو خطاب مصرفي أو كفاالت
أو وعد آخر بالتعويض عن الضرر يعتمد على البلدان املعنية .ويوصى بالرجوع إلى القوانني الوطنية لتحديد املتطلبات
ذات الصلة بعملية النقل املتوخى القيام بها.

 9-4قواعد ولوائح النقل الوطنية والدولية
.45

تلزم اتفاقية بازل األطراف باشتراط تعبئة النفايات اخلطرة والنفايات األخرى اخلاضعة للنقل عبر احلدود ولصق بطاقات
عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد واملعايير الدولية املعترف بها واملقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق
البطاقات والنقل (الفقرة (7ب) من املادة  .)4وبالرغم من أنه ينبغي على وجه اخلصوص ،أن تكون القواعد واللوائح
الوطنية متسقة إلى أقصى حد ممكن مع توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة (متاحة على املوقع
الشبكي )http://www.unece.org/ar/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_a.html(:ومع آخر التنقيحات التي أجريت على الالئحة
التنظيمية النموذجية لنقل البضائع اخلطرة الواردة فيه ،فإنه من املفيد التحقق من النقاط احملددة في التشريعات
الوطنية لألطراف التي يجري العمل معها.

 10-4اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى
46

إن هدف النظام املنظم التفاقية بازل هو ضمان أن النفايات اخلطرة والنفايات األخرى يجري التخلص منها بطريقة
سليمة بيئياً ،بغض النظر عن عملية التخلص التي جتري.

.47

واعتمد مؤمتر األطراف في اتفاقية بازل في اجتماعه احلادي عشر مبوجب املقرر ا -ب ( 1/11بشأن متابعة املبادرة القطرية
اإلندونيسية  -السويسرية لتحسني فاعلية اتفاقية بازل) ،إطار اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى.
وميكن االطالع عليه على املوقع الشبكي:

.48

وبغية مساعدة السلطات املعنية والكيانات األخرى على تقييم وحتسني معايير إدارة النفايات ،اعتمد مؤمتر األطراف
في اتفاقية بازل أيضا ً العديد من املبادئ التوجيهية التقنية والوثائق التوجيهية التي توفر توجيهات مفصلة بشأن إطار
اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى من أجل مجاري النفايات وعمليات التخلص التالية:

.http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/EnvironmentallySoundManagement/Overview/tabid/3615/Default.aspx

(أ)

الوثيقة التوجيهية بشأن إعداد مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اخلاضعة التفاقية
بازل أمانة اتفاقية بازل؛

(ب) مبادئ توجيهية تقنية بشأن النفايات اخلطرة من إنتاج وجتهيز واستخدام املذيبات العضوية ()Y6؛
(ج) مبادئ توجيهية تقنية بشأن النفايات اخلطرة ،نفايات الزيوت من أصول أو مصادر نفطية ()Y8؛
(د)

مبادئ توجيهية تقنية بشأن النفايات احملتوية على أو امللوثة بثنائيات الفينيل ذات الروابط الكلورية املتعددة و/أو
ومة ()Y1O؛
مركبات التبرفينول متعددة الكلورة و/أو مركبات ثنائي الفينول متعدد البر ْ َ
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 5-4النقل ألغراض عمليات التخلص D15-D13وR12-R13
.34

يحتوي املرفق الرابع التفاقية بازل على قائمة بعمليات التخلص من النفايات (واردة في التذييل اخلامس من هذا الدليل).
وينبغي اعتبار البعض من العمليات املدرجة “عمليات وسيطة أو مؤقتة”؛ وبعبارة أخرى ،ينبغي أن تخضع النفايات إلى
مزيد من املعاجلة قبل النهوض بعملية التخلص النهائي .تشمل هذه العمليات:اخللط أو املزج قبل اإلحالة إلى أي من
عمليات التخلص()D13؛ إعادة التغليف قبل اإلحالة إلى أي من عمليات التخلص ()D14؛ التخزين في انتظار اإلحالة إلى
أي من عمليات التخلص ()D15؛تبادل النفايات لإلحالة إلى أي من العمليات املرقمة من  R1إلى )R12(R11؛وجتميع املواد
بغرض إجراء أي عملية استرداد (.)R13

.35

في حال نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى املوجه لعمليات التخلص D15 -D13أو  ،R13 - R12قد تطلب السلطة
اخملتصة أن يجري حتديد عملية أو عمليات التخلص الالحقة في اإلخطار كمعلومات إضافية .وقد تقرر السلطات اخملتصة
عدم السماح بإمتام عملية نقل النفايات املقترح في حال عدم اقتناعها بأنه سيجري التخلص منها بطريقة سليمة
بيئيا ً عند بلوغ وجهتها النهائية.

 6-4إمتام عملية النقل وشهادة اكتمال عملية التخلص
.36

يُطلب إلى املتخلص مبوجب القوانني الوطنية التي حتكم تنفيذ أحكام اتفاقية بازل بأن يقوم إلى جانب توقيع بيان
الشحنة عند استالم النفايات ،بإبالغ كل من املص ِّدر والسلطة اخملتصة في دولة التصدير باستالم النفايات قيد النظر،
وإبالغهما في الوقت املناسب باالنتهاء ،من عملية التخلص على النحو احملدد في اإلخطار .ويجب أن يعلم املص ِّدرون بأنه
قد يُطلب منهم مبقتضى القانون الوطني إخطار دولة االستيراد في حال عدم استالم شهادة التخلص وذلك إذا لم يكن
طرف التصدير قد قام بذلك .ويُفيد استالم شهادة التخلص باستكمال النقل ويؤكد للطرف املص ِّدر على أن النقل قد
مت بطريقة تتفق واملوافقات ذات الصلة .ويتسم ذلك باألهمية الحتواء االتفاقية على قواعد يتوجب على األطراف وغيرها
اتباعها في حال عدم إمتام عملية النقل وتعسرها مبا يتفق مع املوافقات ذات الصلة (انظر أدناه القسم  7-4اخلاص
بالعقود والقسم  2 -5اخلاص باالجتار غير املشروع).

 7-4العقود

|
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.37

إن وجود عقد بني املص ِّدر واملتخلص يحدد الطريقة السليمة بيئيا ً للتخلص من النفايات قيد النظر هو شرط مسبق
مهم للسماح وبدء نقل نفايات عبر احلدود (الفقرة  3من املادة .)6

.38

ينبغي على أطراف العقد أن تضمن أن العقد ميتثل للمتطلبات الواردة في اتفاقية بازل وفي التشريع الوطني ذي
العالقة .وينبغي أن تكون أطراف العقد على وعي بأن السلطات اخملتصة في بعض البلدان قد تفرض متطلبات إضافية
تتعلق بالعقود وتخرج عن إطار اتفاقية بازل .فمثالً قد يُطلب من األطراف تقدمي العقود (أو جزء منها) للسلطات اخملتصة
الستعراضها .ومن ثم يقترح أن تلحق نسخة من العقد مع اإلخطار ،بالرغم من أن الفقرة  21من املرفق اخلامس ألف
تطلب «معلومات تتعلق” بالعقد فحسب.

.39

وعامة ينبغي أن تؤكد العقود أن الناقلني ومرافق التخلص تعمل حتت الوالية القضائية ألحد األطراف املتعاقدة في
اتفاقية بازل وأن لها وض ًعا قانونيًّا مالئ ًما .وبالنسبة جلميع األشخاص الذين ينقلون النفايات اخلطرة أو نفايات أخرى أو
يتخلصون منها ،ينبغي أن يكون هؤالء األشخاص مخولني أو مسموحا ً لهم بالقيام بتلك األنواع من العمليات “ من
جانب السلطات اخملتصة لدولة التصدير أو دولة (دول) العبور أو دولة االستيراد (الفقرة  7من املادة .)4

.40

إن تعيني مسؤولية قانونية في العقود ألي نتائج ضارة تنجم عن إساءة تناول أو وقوع حوادث أو أحداث غير متوقعة،
يساعد السلطات اخملتصة على حتديد األطراف املسؤولة في أي وقت أثناء نقل النفاية (النفايات) ،طبقًا للقواعد واللوائح
الوطنية .وينبغي أن ينص العقد أيضا ً على أي طرف تقع مسؤولية وضع ترتيبات بديلة في احلاالت التي ال ميكن فيها
اإليفاء بالشروط األصلية للعقد.

.41

وجتدر اإلشارة إلى أنه طبقًا للمادة  8من اتفاقية بازل ،ينبغي أن تضمن دولة التصدير قيام املص ِّدر بإعادة النفايات إلى
دولة التصدير عندما يتعذر إكمال نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى طبقًا لشروط العقد وعندما يتعذر وضع
ترتيبات بديلة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيًّا.

.42

تقضي االتفاقية بأنه يشترط لبدء عملية النقل أن تكون دولة التصدير تلقت تأكي ًدا بأن اخملطر قد تلقى بدوره تأكيدات

 4-4املسائل حيث تعتبر النفايات خطرة من جانب بضع دول عاملة في نقلها
.29

تقضي الفقرة  5من املادة  6مبواءمة القواعد اخلاصة باإلخطار حينما يكون هناك من الناحية القانونية تعريف لتلك
النفايات أو ينظر إليها بوصفها نفايات خطرة من جانب دولة التصدير ودولة االستيراد أو دول االستيراد والعبور األطراف
أو دولة العبور .وميكن أن يعود ذلك إلى عدد من األسباب ،على سبيل املثال:
(أ)

يجوز ألي طرف ،مبقتضى الفقرة ( 1ب) من املادة  1من االتفاقية ،تصنيف نفايات أخرى غير تلك املدرجة في
املرفقني األول والثاني من االتفاقية بأنها نفايات خطرة ،مبقتضى تشريعه الوطني؛

معينة أو شيء
(ب) بسبب اختالف تعريفات النفاية في التشريعات الوطنية للدول املعنية ،يجوز عدم اعتبار مادة ّ
معي بأنه نفاية من جانب هذه الدول؛
َّ
(ج) يجوز للسلطات اخملتصة أن تختلف بشأن ما إذا كانت نفاية معيَّنة حتتوي على خواص خطرة مشار إليها في
املرفق الثالث من االتفاقية.
.30

تنص الفقرة  5من املادة  6على ما يلي:
“ -5في حالة نقل عبر احلدود لنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها
نفايات خطرة إال من جانب:
دولة التصدير ،فإن شروط الفقرة  9من هذه املادة التي تنطبق على املستورد أو املتخلص وعلى دولة االستيراد
تنطبق ،على املصدِّر ودولة التصدير على التوالي ،مع ما يلزم من تعديل؛ أو

(أ)

(ب) دولة االستيراد أو دول االستيراد والعبور األطراف ،فإن شروط الفقرات  1و 3و  4و 6من هذه املادة التي تنطبق على
املصدِّر وعلى دولة التصدير تنطبق ،على املستورد أو املتخلص أو دولة االستيراد على التوالي ،مع ما يلزم من
تعديل؛ أو
(ج)

		
أي دولة عبور طرف ،فإن أحكام الفقرة  4تنطبق على تلك الدولة.

.31

يُرجى االتصال بالسلطات اخملتصة في البلد املعني للحصول على توضيح بشأن تنفيذ هذه األحكام في حاالت محددة
خاصة باإلخطارات احملتملة أو بالنسبة ألية مسائل أخرى.

.32

في حالة نقل عبر احلدود لنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها
نفايات خطرة إال من جانب دولة التصدير ،فإن شروط الفقرة  9من املادة  6التي تنطبق على املستورد أو املتخلص وعلى
دولة االستيراد تنطبق ،على املصدِّر ودولة التصدير على التوالي ،مع ما يلزم من تعديل .ويعني ذلك في سياق هذا الدليل،
أنه يتعني على املصدِّر وليس املتخلص إبالغ السلطة اخملتصة في دولة التصدير باستالم املتخلص للنفايات قيد النظر،
وإبالغها في الوقت املناسب باالنتهاء من عملية التخلص على النحو احملدد في اإلخطار .وإذا لم ترد مثل هذه املعلومات
إلى دولة التصدير (حول التخلص مثال ً) ،تقوم السلطة اخملتصة في دولة التصدير أو املصدِّر بإخطار دولة االستيراد بذلك.

.33

في حالة نقل عبر احلدود لنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها
نفايات خطرة إال من جانب دولة االستيراد أو دول االستيراد والعبور األطراف ،فإن شروط الفقرات  1و 3و  4و 6من املادة
 5التي تنطبق على املصدِّر وعلى دولة التصدير تنطبق مع مراعاة ما يلزم من تعديل ،على املستورد أو املتخلّص ودولة
االستيراد ،على التوالي .وفي سياق هذا الدليل ،يتركز ذلك على القطاع اخلاص وتترتب عليه اآلثار التالية:
(أ)

يُطلَب إلى املستورد واملتخلّص إخطار دول العبور واالستيراد كتابة ،بأي نقل مقترح لنفايات خطرة أو نفايات
أخرى عبر احلدود (الفقرة  1من املادة  6مع إدخال ما يلزم من تعديل)؛

(ب) ال يُسمح بالنقل حتى يكون اخملطر قد تلقى املوافقة املكتوبة لدولة االستيراد وأن يتلقى اخملطر تأكيدات من
دولة االستيراد عن وجود عقد بني املصدِّر واملتخلص يحدد تفصيليا ً اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات قيد النظر( .
الفقرة  3من املادة  6مع إدخال ما يلزم من تعديل.
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 2-4وثائق اإلخطار والنقل واملوافقة املسبقة عن علم
.21

تستخدم وثائق معينة إلخطار السلطات اخملتصة في البلدان املعنية بجميع عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات
األخرى عبر احلدود ،ولهذا ،تصاحب نقل النفايات وتصدر السلطات اخملتصة هذه الوثائق (سواء على شكل ن ُ َسخ ورقية
أو متاحة إلكترونياً)التي تتألف من استمارتني :اإلخطار ووثيقة النقل .ويرد في التذييل  6من هذا الدليل عينة من كل
وثيقة مع تعليمات الستيفائها.

.22

إن اإلخطار مصمم لتوفير معلومات تفصيلية ودقيقة وكاملة لألطراف العاملة في عملية (عمليات) النقل والنفايات
نفسها وأنواع عمليات التخلص من النفايات املعتزم القيام بها وتفاصيل أخرى تتعلق بالنقل املطلوب وتسمح هذه
كاف لتقرر إما االعتراض أو املوافقة على النقل طبقا ً التفاقية
املعلومات للسلطات اخملتصة املعنية أن تكون على علم ٍ
بازل والتشريع الوطني ذي الصلة.

.23

يتضمن اإلخطار عدة شحنات من النفايات
وغالبا ً ال يشمل أي إخطار سوى نوع واحد فقط من النفايات .ويجوز أن
ّ
خالل فترة أقصاها سنة واحدة ،على شرط أن تكون للنفايات قيد النظر نفس اخلواص الفيزيائية والكيميائية وتشحن
بشكل منتظم إلى نفس املتخلِّص عبر نفس نقاط الدخول واخلروج ملكاتب اجلمارك .ويستخدم مصطلح «إخطار عام»
عند اإلشارة إلى مثل هذا اإلخطار (انظر الفقرة  6من املادة  .)6ومن اجملدي التحقق مما إذا كان ذلك متوفرا َ مبوجب القانون
الوطني الذي تخضع له عملية النقل عبر احلدود.

24

.والغرض من وثيقة النقل هو أن ترفق بالنفايات في جميع األوقات ،على سبيل املثال من حلظة املغادرة من مولِّد النفايات
حتى الوصول إلى املرفق الذي يحظى باملوافقة في بلد آخر؛ ويجب أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل النفايات عبر
احلدود بالتوقيع على وثيقة النقل .وتوفر وثيقة النقل معلومات وثيقة الصلة عن شحنة معينة ،مثالً ،ناقالت الشحنة،
واملرور خالل مكاتب اجلمارك ،واستالم املتخلِّص للنفايات وتخلصه منها.وتشترط االتفاقية أن يقوم املتخلصون بإبالغ
كل من املص ِّدر والسلطة اخملتصة في دولة التصدير باستالم املتخلص للنفايات قيد النظر ،وإبالغهما في الوقت
املناسب باالنتهاء ،من عملية التخلص على النحو احملدد في اإلخطار.وإذا لم ترد مثل هذه املعلومات إلى دولة التصدير،
تقوم السلطة اخملتصة في دولة التصدير أو املص ِّدر بإخطار دولة االستيراد بذلك.

.25

ينبغي أن حتدد وثيقة النقل رقم اإلخطار اخلاص بالشحن .وقد أوصى مؤمتر األطراف بأن تكون وثيقة النقل مشفوعة
دائما ً باإلخطار املستوفى حسب األصول (املقرر  .)16/3ويقبل معظم البلدان نسخة من اإلخطار املستوفى حسب
األصول واملأذون به بشكل كامل لكي يكون برفقة وثيقة النقل .ومع ذلك ،يشترط بعض البلدان وجود إخطار أصلي،
مختوم وموقَّع عليه من السلطة اخملتصة ،وأن يكون دائما ً برفقة وثيقة النقل .وفي احلالة األخيرة ،ينبغي على املصدِّر
و/أو املولِّد أن يقدم للسلطة اخملتصة املعنية جميع وثائق اإلخطار املستكملة جلميع الشحنات املعتزم نقلها .وستقوم
السلطة اخملتصة باخلتم والتوقيع على كل وثيقة إخطار وإعادتها جميعا ً إلى املصدِّر و /أو املولِّد.

.26

يُرجى مالحظة أن بعض األطراف قد أنشأت نظما ً إلكترونية إلجراءات اإلخطار وتتبع عمليات النقل عبر احلدود()4

 3-4املسائل املتعلقة بالعبور
.27

إذا لم تكن دولة العبور طرفا ً في اتفاقية بازل ،ينبغي إخطار السلطات اخملتصة في هذه الدولة بالنقل املقترح للنفايات
بالطريقة ذاتها املتبعة في حال الدول األطراف (املادة  .)7وبالرغم من عدم اشتمال اتفاقية بازل على شرط صريح،
يشترط العديد من البلدان عدم السماح بعبور النفايات حتى حصول السلطات اخملتصة في دولة العبور على موافقة
بالنقل مكتوبة.

.28

تزود بعض الدول غير األطراف في اتفاقية بازل أمانة االتفاقية مبعلومات حول مراكز االتصال و/أو السلطات اخملتصة
التي ينبغي االتصال بها في حال اعتزام عبور نفايات ألراضيها؛ ميكن احلصول على املعلومات املتعلقة باالتصال على
املوقع الشبكي .http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx:وفي حال عدم قيام الدول بتوفير معلومات
خاصة بنقطة اتصال ،تكون وزارة البيئة التابعة لهذه الدول أو وزارة اخلارجية هي السلطة احلكومية ذات الصلة التي
ينبغي االتصال بها.

4
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ميكن احلصول من السلطات اخملتصة في البلدان املعنية على معلومات مفصلة حول البلدان التي تقبل و/أو تُصدر إخطارات إلكترونية.

(د)

.16

ال يسمح أي طرف بتصدير نفايات خطرة من أراضيه إلى دولة غير طرف في االتفاقية أو باستيرادها إلى أراضيه
من دولة غير طرف (الفقرة  5من املادة  ،)4إال في حال قيام األطراف املعنية بعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو
متعددة األطراف أو إقليمية عمال ً باملادة  11من االتفاقية التي تنص على أحكام ال تقل من حيث سالمتها
3
البيئية عن األحكام التي نصت عليها االتفاقية ،وبصفة خاصة فيما يتعلق مبراعاة مصالح البلدان النامية( )
.وميكن معرفة ما إذا كان ميكنكم التصدير إلى طرف معني وذلك باالطالع على قائمة األطراف واجلهات املوقعة
على العنوان الشبكي،http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx:
باإلضافة إلى نسخ من هذه االتفاقات والترتيبات التي جرى إبالغ األمانة بها على العنوانhttp://www.basel.int/ :
 .Countries/Agreements/tabid/1482/Default.aspxوميكنكم أيضا َ استشارة مركز االتصال الوطني أو السلطة اخملتصة في
طرف التصدير في حال كونكم املصدِّر.

يحظر تصدير النفايات اخلطرة بغرض التخلص منها داخل املنطقة الواقعة جنوبي خط عرض ( 60أنتاركتيكا ،على
سبيل املثال)( ،الفقرة  6من املادة .)4

 -4وصف عام إلجراء الرقابة
.17

يشكل إجراء اإلخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر احلدود أساس نظام الرقابة التفاقية بازل .إن أحد املالمح
املهمة التفاقية بازل هو أن نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عبر احلدود ميكن أن يتم فقط بنا ًء على إخطار
كتابي مسبق (مبا في ذلك عن طريق البريد اإللكتروني أو أي وسيلة مراسلة إلكترونية أخرى ،والرسائل والفاكس... ،
إلخ ).من دولة التصدير أو املولِّد أو املصدِّر إلى السلطات اخملتصة لدول التصدير واالستيراد والعبور (إذا لزم األمر) وبنا ًء
على استالم اخملطر موافقة مكتوبة من السلطات التي تسمح بنقل النفايات عبر احلدود إلى أو عبر منطقة تخضع
لواليتها القضائية .وفضال ً عن ذلك ،ينبغي أن يُصاحب كل شحنة من النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى وثيقة نقل
من النقطة التي يبدأ فيها النقل عبر احلدود إلى نقطة التخلص منها (انظر الفقرة  9من املادة  ، 6والفقرة ( 7ج) من
املادة  ،4واملرفق اخلامس باء من اتفاقية بازل) .ويشترط أن يرسل املتخلص شهادة باكتمال عملية التخلص إلى املصدِّر
والسلطة اخملتصة في دولة التصدير .وال تسمح دولة التصدير ببدء النقل عبر احلدود حتى تتلقى تأكيدات مكتوبة بأن
اخملطر قد تلقى املوافقة املكتوبة لدولة االستيراد؛ وأن اخملطر قد تلقى تأكيدات من دولة االستيراد عن وجود عقد بني
املصدِّر واملتخلص يحدد اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات قيد النظر (الفقرة  3من املادة .)6

.18

وكان مؤمتر األطراف قد اعتمد في اجتماعه الثامن املعقود في  2006استمارات إخطار ووثائق نقل جديدة توضح
املعلومات الواردة في املرفقني اخلامس ألف واخلامس باء .وتتاح معلومات حول هذه النماذج على العنوان التاليhttp://www.:
basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx

 1-4مسؤولية اإلخطار
.19

طبقا ً للفقرة  1من املادة  6من اتفاقية بازل ،تخطر دولة التصدير ،أو تطلب من املولِّد أو املصدِّر أن يخطر ،السلطات
اخملتصة في الدول املعنية بأي نفايات خطرة أو نفايات أخرى يعتزم نقلها عبر احلدود .وينبغي كتابة هذا اإلخطار بلغة
تقبلها دولة االستيراد وباستخدام وثائق مناسبة خاصة بالسلطة اخملتصة في دولة التصدير .ميكنكم االطالع على
تعريف للمولِّد واملصدِّر والسلطة اخملتصة في املسرد الوارد في التذييل .1

.20

في حال كونكم املصدِّر أو املولِّد  ،عليكم التأكد مما إذا كان الطرف املصدِّر يقدم اإلخطار أو يشترط قيامكم باإلخطار.
وبرجاء مالحظة أن “الدولة املعنية” تعرف بأنها “دول التصدير أو االستيراد األطراف ،أو دول العبور سواء أكانت أطرافا ً أم
ال”.

أحكاما تتسم بقدر من املرونة في ما يتعلق
 3تعطي املادة  11الفقرة  1وصفا ً التفاقات أو ترتيبات جديدة دخلت حيز النفاذ بعد إنفاذ اتفاقية بازل في بلد ما .وتتضمن املادة  11الفقرة 2
ً
باالتفاقات والترتيبات القائمة بالفعل.
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عليها .إال أنه ،يُرجى مالحظة أن املرفقني األول والثالث يظالن العاملني الالزمني لتوصيف النفايات كنفايات خطرة
ألغراض هذه االتفاقية ،وأنه ليس القصد أن تكون القائمتان ألف و باء شاملتني.
(أ)

القائمة ألف.توصف النفايات الواردة في هذه القائمة بأنها خطرة طبقا ً للفقرة (1أ) من املادة  1من االتفاقية،
وتسميتها في هذه القائمة ال حتول دون استخدام املرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات.

(ب) القائمة باء .النفايات الواردة في هذه القائمة لن تكون نفايات تشملها الفقرة ( 1أ) من املادة  ،1من هذه
حتتو على املواد الواردة في املرفق األول بالقدر الذي يجعلها تبرز اخلواص الواردة في املرفق الثالث.
االتفاقية ،ما لم ِ
.13

تقدم النفايات احملددة الواردة في القائمة ألف من املرفق الثامن وفي القائمة باء من املرفق التاسع ،تفصيال ً وتوضيحا ً
ألحكام الفقرة ( 1أ) من املادة  ،1من االتفاقية باإلشارة إلى املرفقني األول والثالث.

.14

يجري تعديل املرفقني الثامن والتاسع من وقت آلخر من خالل اإلجراءات املعتمدة مبوجب مقرر ا –ب  15/8مع إتاحة قوائم
محدثة على املوقع الشبكي لالتفاقية .www.basel.int:وينبغي مرة أخرى إدراج هذه القوائم في القانون احمللي الذي
يجري العمل في إطاره إال أنه ميكن استكمالها بإضافة نفايات خطرة كما هو ُمعرف في التشريعات الوطنية .ومن
شأن اإلملام بالقوانني الوطنية ذات الصلة املساعدة على تالفي املصاعب التي ميكن مواجهتها بخصوص شحنة ما ،كأن
يطلب على سبيل املثال إعادة شحنة ألنه لم يسمح لها مبوجب قانون بعينه.

 -3تقييد نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود
.15

تنص اتفاقية بازل على بعض القيود بشأن عمليات نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود .وتؤخذ هذه القيود
بعني االعتبار عند قيام أحد األطراف بتقييم املوافقة على عملية نقل لنفايات بعينها .وتقضي اتفاقية بازل مبا يلي:
(أ)

		
		

		

حتظر األطراف تصدير النفايات اخلطرة إلى األطراف التي متارس حقها وفقا ً ملا نُص عليه في الفقرة ( 1أ) من املادة
ا من اتفاقية بازل في حظر استيراد النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى بغرض التخلص منها (الفقرتان 2 -1
من املادة  .)4لذلك من األهمية مبكان معرفة ما إذا كانت القوانني اخلاصة بالطرف الذي من املتوخى التصدير له،
تتضمن هذا النوع من احلظر .ويجب أن تبلغ أمانة اتفاقية بازل في حال وجود هذا احلظر .وميكنكم االطالع على
املعلومات ذات الصلة على العنوان التالي.http://www.basel.int/Countries/ImportExportRestrictions/tabid/1481/Default.aspx :
()1

بعض الدول على سبيل املثال قد فرضت هذا النوع من احلظر بغية تنفيذ االلتزامات التي تقع على عاتقها
مبوجب اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات اخلطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها عبر احلدود وإدارتها
ضمن أفريقيا؛ واتفاقية وايغاني التي تطلب إلى بعض األطراف حظر استيراد النفايات اخلطرة واملشعة من
البلدان الواقعة خارج املنطقة التي تغطيها االتفاقية وتعالج مسألة مراقبة حركة النفايات اخلطرة عبر
احلدود وإدارتها داخل منطقة جنوب احمليط الهادئ .

( )2باإلضافة إلى ذلك ،تعكس التشريعات الوطنية اخلاصة ببعض األطراف في اتفاقية بازل مثل االحتاد األوروبي
والدول األعضاء فيه ،آثار املقرر  1/3املشار إليه «التعديل اخلاص باحلظر» بالرغم من أن هذا التعديل لم يدخل
بعد حيز النفاذ.
(ب) بالنسبة للنفايات التي لم حتظرها دولة االستيراد حتديداً ،حتظر األطراف تصدير النفايات اخلطرة إذا لم توافق
دولة االستيراد كتابة على عملية االستيراد احملددة (الفقرة ( 1ج) من املادة  .)4وفي حال كونكم املصدِّر ،ينبغي
االنتباه إلى أنه لن يُسمح ببدء عملية النقل عبر احلدود من طرف التصدير حتى يجري احلصول على موافقة
مكتوبة من أطراف العبور واالستيراد.
(ج) يتخذ كل طرف التدابير الالزمة حلظر تصدير النفايات اخلطرة إذا كان لديه سبب يدعوه إلى االعتقاد بأن النفايات
قيد النظر لن تدار بطريقة سلبية بيئيا ً (الفقرة ( 2هـ) من املادة  .) 4ويتعني على كل من املصدِّر واملستورد ضمان
قيام املرفق الذي تُرسل النفايات إليه بتولي عملية التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا ً وإال لن يجري إمتام
عملية النقل.
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 -2النفايات اخلاضعة للرقابة مبقتضى اتفاقية بازل
 - 1-2ما هي النفايات ؟
.6

تُعرِّف اتفاقية بازل النفايات بأنها «مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو يُنوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها
بنا ًء على أحكام القانون الوطني” (املادة  ،2الفقرة  .)1وميكن االطالع على تعريف مصطلح «التخلص» ألغراض اتفاقية
بازل في املسرد الوارد في التذييل .1

.7

من املهم مالحظة أن االتفاقية أقرت في الفقرة ( 1ب) من املادة  1واملادة  3بأنه رمبا تكون هناك نفايات إضافية معرفة
في التشريعات الوطنية ،إضافة إلى تلك الواردة في املرفقني األول والثاني .ويُرجى الرجوع إلى القسم  4-4لالطالع على
إجراءات الرقابة على النقل عبر احلدود املطبقة في حاالت االختالف هذه.

 - 2-2ما هي النفايات التي تشملها االتفاقية ؟
طبقا ً للمادة  1من االتفاقية ،تخضع النفايات التالية للنقل عبر احلدود وتغطيها إجراءات الرقابة املشمولة في االتفاقية:

.8

(أ)

ألغراض هذه االتفاقية ،تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر احلدود «نفايات خطرة»:

		

()1

النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في املرفق األول لالتفاقية ،إال إذا كانت ال تتميز بأي من اخلواص الواردة
في املرفق الثالث لالتفاقية (الفقرة ( 1أ) من املادة )1؛

		

()2

النفايات التي ال تشملها الفقرة السابقة ولكنها تعرف أو ينظر إليها ،مبوجب التشريع احمللي لطرف
التصدير أو االستيراد أو العبور ،بوصفها نفايات خطرة (الفقرة ا (ب) من املادة .)1

(ب) «النفايات األخرى» النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في املرفق الثاني ألغراض هذه االتفاقية (الفقرة  2من
املادة .)1
.9

تستثنى النفايات التالية من نطاق اتفاقية بازل:
(أ)

النفايات التي تخضع ،لكونها مشعة ،لنظم رقابة دولية أخرى ،من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد
على املواد املشعة (الفقرة  3من املادة )1؛

(ب) النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن ،والتي يغطي تصريفها صك دولي آخر(الفقرة  4من املادة .)1
.10

يتألف املرفق األول لالتفاقية من قائمة تتألف من فئات نفايات عامة مقسمة إلى نفايات متدفقة باستمرار ()Y1 - Y18
والنفايات التي يدخل في تركيبها ( .)Y19 - Y45ويتألف املرفق الثاني من فئتني من النفايات ( ،)Y46-Y47تتطلبان مراعاة
خاصة بالرغم من أنها عادة ال تعتبر نفايات خطرة .وترد فئات ( )Yفي التذييل  2بهذا الدليل.

.11

إن النفاية التي تقع ضمن أي من فئات نفايات املرفق األول ( )Y1 -Y45تعتبر نفاية خطرة خاضعة التفاقية بازل ما لم
يكن لهذه النفاية أو تُظهر أي خواص خطرة واردة في املرفق الثالث باالتفاقية (انظر التذييل  3بهذا الدليل) .وعادة،
وعمال ً بالقانون الوطني ،من واجب املصدِّر أو أي شخص آخر (مثل املولِّد ) يعمل في تصدير النفايات أن يثبت ،إذا لزم األمر،
أن النفاية قيد النظر ليس لها أو تظهر أي خواص خطرة بحيث ال تخضع النفاية لرقابة االتفاقية .لهذا السبب ،من
الضروري أن يكون هناك إملام باألحكام ذات الصلة في القوانني الوطنية للدول التي رمبا تُعنى بالنقل املقترح للنفايات
عبر احلدود.

.12

في اجتماعه الرابع الذي عقد في شباط /فبراير  ،1998أضاف مؤمتر األطراف قائمتني للنفايات كمرفقني جديدين
لالتفاقية  ،وهما املرفق الثامن (القائمة ألف) واملرفق التاسع ( القائمة باء) .والهدف منهما هو توفير قدر أكبر من
التحديد والوضوح إلى املداخل .وتبقى القائمتان ألف وباء قيد االستعراض من جانب مؤمتر األطراف؛ وباإلضافة إلى ذلك،
بدأت عملية مبوجب مقرر ا – ب  15/8ملؤمتر األطراف في اتفاقية بازل تهدف إلى تيسير حتديد املداخل اجلديدة واملوافقة
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 -1مقدمة
.1

اع ُتمدت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود في  22آذار /مارس  1989ودخلت
حيز التنفيذ في  5أيار /مايو  .1992إن الهدف الشامل التفاقية بازل هو وضع رقابة صارمة على نقل النفايات اخلطرة
والنفايات األخرى عبر احلدود حلماية الصحة البشرية والبيئة من اآلثار الضارة التي تنتج عن توليد وإدارة هذه النفايات.

.2

اعتمد مؤمتر األطراف في اجتماعه العاشر ،مبوجب مقرره ا – ب  ،)1( 2/10إطارا ً استراتيجيا ً لتنفيذ اتفاقية بازل خالل
الفترة  2021-2012يحدد األهداف والغايات االستراتيجية التالية:
(أ)

الهدف  :1التنفيذ الف َّعال اللتزامات األطراف بشأن نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود؛

(ب) الهدف  :2تعزيز اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى؛
(ج) الهدف  :3تعزيز تطبيق اإلدارة السليمة بيئيا ً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى كمساهمة أساسية لتحقيق
سبل املعيشة املستدامة ،واألهداف اإلمنائية لأللفية ،وحماية صحة اإلنسان والبيئة.
.3

عند إنفاذها في عام  ،1992كانت اتفاقية بازل متثل معايير وقواعد وإجراءات جديدة في القانون الذي يحكم النقل
والتخلص من النفايات اخلطرة على الصعيدين الوطني والدولي .وفي هذا السياق ،متثل االتفاقية غاية اجملتمع الدولي
إليجاد حل ملشكلة بيئية عاملية بطريقة جماعية .إن النظام املنظم لرصد ورقابة نقل النفايات اخلطرة عبر احلدود
ينعكس في النص الكامل لالتفاقية.

.4

إن كل دولة طرف في اتفاقية بازل ملزمة بجميع االلتزامات عمال ً باالتفاقية .فالدولة التي هي طرف في اتفاقية بازل
ملزمة بأن يكون لديها تشريع وطني موضوع لتنفيذ أحكام االتفاقية .وأي شخص ( )2في نطاق الوالية القضائية للدولة
التي هي طرف في اتفاقية بازل ،ويعمل في نقل النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى عبر احلدود هو ملتزم قانونا ً باالمتثال
للقوانني الوطنية ذات الصلة واللوائح التي حتكم نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود.

.5

إن القصد من دليل التعليمات هذا هو توفير توجيه عملي وقابل للتطبيق جلميع األشخاص الذين يعملون في نقل
النفايات عبر احلدود اخلاضعة التفاقية بازل ،وخاصة كال ًّ من املولِّد ،واجلامع ،واملصدِّر ،والناقل واملستورد ،واملتخلِّص من
النفايات.

 1هذا التقرير متاح على املوقع التالي.http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf :
 2يعني «شخص» أي شخص طبيعي أو اعتباري كما هو معرف في الفقرة  14من املادة  2من االتفاقية.
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التصدير
اعتُمدت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود في  22آذار /مارس  1989وبدأ نفاذها في
 5أيار /مايو  .1992ووصل عدد األطراف في االتفاقية  182دولة باإلضافة إلى االحتاد األوروبي وذلك في  15أيار /مايو .2015
وتضع اتفاقية بازل آلية ملزمة متفقا ً عليها دوليا ً لرقابة نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود اخلاضعة لالتفاقية.
ويُطلب أن تُن َّفذ االتفاقية في القانون الوطني اخلاص بكل طرف .ويهدف هذا الدليل إلى تقدمي تفسير مبسط لالتفاقية ونظام
الرقابة اخلاص بها ولتيسير تنفيذ نظام الرقابة املذكور.
والقصد منه أن يستخدمه األشخاص الذين يعملون في نقل النفايات اخلطرة والنفايات األخرى عبر احلدود وخاصة املولد،
واجلامع ،واملص ِّدر ،والناقل واملستورِد ،واملتخلِّص من النفايات .ومع ذلك ،ينبغي مالحظة أن الدليل يعتبر وثيقة توضيحية داعمة
فقط لنص اتفاقية بازل وال ينبغي أن يحل محل نص اتفاقية بازل وال أي تشريع وطني .وفي حال عدم التيقن من صحة نقاط
معينة في الدليل ،يُرجى الرجوع مباشرة إلى نص اتفاقية بازل أو االتصال بالسلطة اخملتصة الوطنية في بلدكم ،أو مركز
االتصال الوطني أو أمانة اتفاقية بازل .وينبغي أن يكون املستخدمون على دراية بالقوانني الوطنية املُنفذة التفاقية بازل إذ رمبا
تكون هناك اختالفات طفيفة في النُهج املتبعة من جانب البلدان ويحقّ لألطراف مبوجب االتفاقية استكمال قوائم النفايات
اخلاصة باتفاقية بازل في تشريعاتها الوطنية .ويجوز للبلدان فرض تدابير أكثر صرامة إلى جانب إنفاذ االتفاقية.
ويتضمن الدليل وصالت إحالة مباشرة لضمان حصول املستخدمني على أحدث املواد املتاحة على موقع اتفاقية بازل.
إن إعداد النسخة األصلية لدليل نظام الرقابة (دليل تعليمات) الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه الرابع (مقرر  )14/4كان
ممكنا ً بفضل املساعدة التي قدمتها حكومة فنلندا .وأعد هذا الدليل جلنة إدارة تنفيذ اتفاقية بازل واالمتثال لها عمالَ مبقرري
ا – ب  11/10وا– ب  8/11وبفضل مساهمة مالية مقدمة من االحتاد األوروبي واعتمد في االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف
(مقرر ا -ب .)7/12
ويُلغي هذا الدليل ،دليل نظام الرقابة (دليل تعليمات) الذي اعتمده مؤمتر األطراف في اجتماعه الرابع.
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