اإلجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر
الحدود والتخلص منها
قانون رقم  - 783صادر في 4991/44/1

أقر مجلس النواب
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
المادة  -1اجٌز للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم فً حركة النفاٌات الخطرة عبر الحدود
والتخلص منها الموقعة فً بازل سوٌسرا بتارٌخ  1191/3/22والمرفقة ربطاً.

المادة

ٌ -2عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً  4تشرٌن الثانً 1114
اإلمضاء :الٌاس الهراوي

صدر عن رئٌس الجمهورٌة
رئٌس مجلس الوزراء
اإلمضاء :رفٌق الحرٌري
رئٌس مجلس الوزراء
اإلمضاء :رفٌق الحرٌري

اتفاقية بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها
إن األطراؾ فً هذه االتفاقٌة،
إذ تدرك خطر األضرار التً تلحق بالصحة البشرٌة والبٌئٌة من جراء النفاٌات الخطرة والنفاٌات
األخرى ومن جراء حركتها عبر الحدود،

وإذ تضع فً اعتبارها التهدٌد المتزاٌد للصحة البشرٌة والبٌئة نتٌجة تزاٌد تولٌد النفاٌات الخطرة
والنفاٌات األخرى وتعقدها وحركتها عبر الحدود،
وإذ تضع فً اعتبارها أٌضا ً أن أكثر الطرق فعالٌة لحماٌة الصحة البشرٌة والبٌئة من المخاطر التً
تشكلها هذه النفاٌات هو تقلٌل تولٌدها إلى أدنى حد من حٌث كمٌتها و/أو الخطر الذي تنطوي علٌه،
واقتناعا ً منها بضرورة أن تتخذ الدول التدابٌر الضرورٌة التً تكفل إدارة النفاٌات الخطرة
والنفاٌات األخرى ،بما فً ذلك حركتها عبر الحدود والتخلص منها ،على نحو ٌتفق مع حماٌة
الصحة البشرٌة والبٌئة أٌا كان مكان التخلص منها،
وإذ تالحظ أن الدول ٌنبؽً أن تضمن اداء مولد النفاٌات لواجباته فٌما ٌتعلق بنقل النفاٌات الخطرة
والنفاٌات األخرى والتخلص منها على نحو ٌتفق مع حماٌة البٌئة ،أٌا كان مكان التخلص،
وإذ تسلم كل التسلٌم بأن لكل دولة الحق السٌادي فً حظر دخول النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى
األجنبٌة أو التخلص منها فً اقلٌمها،
وإذ تعترؾ أٌضا ً بتزاٌد الرؼبة فً حظر حركات النفاٌات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها فً
دول أخرى وال سٌما فً البلدان النامٌة.
واقتناعا ً منها بوجوب التخلص من النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى ،بالمقدار الذي ٌتفق مع
اإلدارة الفعالة والسلٌمة بٌئٌاً ،فً الدولة التً جرى تولٌدها فٌها،
وإذ تدرك أٌضا ً انه ٌجب عدم السماح بحركات تلك النفاٌات من دولة تولٌدها عبر الحدود إلى أي
دولة أخرى ،إال وفقا ً لشروط ال تهدد الصحة البشرٌة والبٌئة ووفقا لشروط تتفق مع أحكام هذه
االتفاقٌة،
وإذ ترى أن تعزٌز التحكم فً حركة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر الحدود سٌكون بمثابة
حافز الدارتها على نحو سلٌم بٌئٌا ً ولخفض حجم هذه الحركة عبر الحدود.
واقتناعا ً منها بوجوب قٌام الدول باتخاذ تدابٌر للتبادل المالئم للمعلومات عن حركة النفاٌات الخطرة
والنفاٌات األخرى عبر الحدود ،وللتحكم فً هذه الحركة من تلك الدول وإلٌها،
وإذ تالحظ أن عدداً من االتفاقات الدولٌة واالقلٌمٌة قد عالج قضٌة حماٌة البٌئة وصونها فٌما ٌتعلق
بعبور البضائع الخطرة،
وإذ تأخذ فً االعتبار اعالن مؤتمر األمم المتحدة المعنً بالبٌئة البشرٌة (ستكهولم،)1192 ،
ومبادئ القاهرة التوجٌهٌة واالساسٌة لإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخطرة التً اعتمدها مجلس
إدارة برنامج األمم المتحدة للبٌئة بموجب مقرره  33/14المؤرخ فً  19حزٌرانٌ /ونٌه ،1199
وتوصٌات لجنة خبراء األمم المتحدة المعنٌة بنقل البضائع الخطرة (المصوؼة فً عام  1159والتً
ٌجري تحدٌثها كل سنتٌن) ،والتوصٌات واالعالنات والصكوك واألنظمة ذات الصلة المعتمدة فً
إطار منظومة األمم المتحدة ،واألعمال والدراسات المضطلع بها فً إطار منظمات دولٌة واقلٌمٌة
أخرى،
وإذ تضع فً اعتبارها روح ومبادئ وأهداؾ ومهام المٌثاق العالمً للطبٌعة الذي اعتمدته الجمعٌة
العامة لألمم المتحدة فً دورتها السابعة والثالثٌن ( )1192بوصفه القاعدة االخالقٌة فٌما ٌتعلق
بحماٌة البٌئة البشرٌة وصٌانة الموارد الطبٌعٌة.

وإذ تؤكد أن الدول مسؤولة عن تنفٌذ التزاماتها الدولٌة المتعلقة بحماٌة الصحة البشرٌة وحماٌة البٌئة
والحفاظ علٌها ،وانها مسؤولة وفقا ً للقانون الدولً،
وإذ تسلم بأن األحكام ذات الصلة فً القانون الدولً للمعاهدات تنطبق فً حالة وقوع انتهاك أساسً
ألحكام هذه االتفاقٌة أو أي بروتوكول لها،
وإذ تدرك الحاجة إلى مواصلة تطوٌر وتطبٌق تكنولوجٌات سلٌمة بٌئٌا ً منخفضة النفاٌات ،وخٌارات
اعادة االستخدام ،ونظم صٌانة وإدارة جٌدة ،بهدؾ تقلٌل تولٌد النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى
إلى أدنى حد،
ً
وإذ تدرك أٌضا تزاٌد القلق الدولً إزاء الحاجة إلى التحكم الصارم فً حركة النفاٌات الخطرة
والنفاٌات األخرى عبر الحدود ،والحاجة إلى تقلٌل هذه الحركة قدر اإلمكان إلى الحد األدنى،
وإذ ٌساورها القلق إزاء مشكلة االتجار بخٌر المشروع عبر الحدود فً النفاٌات الخطرة والنفاٌات
األخرى،
وإذ تأخذ فً اعتبارها أٌضا ً القدرات المحدودة للبلدان النامٌة على إدارة النفاٌات الخطرة والنفاٌات
األخرى،
وإذ تسلم بالحاجة إلى تشجٌع نقل التكنولوجٌا من أجل اإلدارة السلٌمة للنفاٌات الخطرة والنفاٌات
األخرى المنتجة محلٌاً ،وال سٌما إلى البلدان النامٌة ،وفقا ً لروح مبادئ القاهرة التوجٌهٌة ومقرر
مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبٌئة  16/14بشأن تعزٌز نقل التكنولوجٌا الخاصة بحماٌة البٌئة.
وإذ تسلم أٌضا ً بوجوب نقل النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى وفقا ً لالتفاقٌات والتوصٌات الدولٌة
ذات الصلة،
واقتناعا ً منها أٌضا ً بضرورة عدم السماح بحركة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر الحدود إال
عندما ٌجري نقل هذه النفاٌات والتخلص النهائً منها بطرٌقة سلٌمة بٌئٌاً،
وقد عقدت العزم على أن تحمً ،عن طرٌق التحكم الصارم ،الصحة البشرٌة والبٌئة من اآلثار
المعاكسة التً قد تنتج عن تولٌد وإدارة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى،
قد اتفقت على ما ٌلً:
المادة  -1نطاق االتفاقٌة:
 -1ألؼراض هذه االتفاقٌة ،تعتبر النفاٌات التالٌة التً تخضع للحركة عبر الحدود "نفاٌات خطرة".
(أ) النفاٌات التً تنتمً إلى أي فئة واردة فً الملحق األول ،إال إذا كانت ال تتمٌز بأي من الخواص
الواردة فً الملحق الثالث،
(ب) -النقاٌات التً ال تشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرؾ أو تعتبر  ،بموجب التشرٌع المحلً لطرؾ
التصدٌر أو االستٌراد أو العبور  ،بأنها نفاٌات خطرة.
 -2ألؼراض هذه االتفاقٌة ،تعنً "النفاٌات األخرى" النفاٌات التً تنتمً إلى أي فئة واردة فً
الملحق الثانً والتً تخضع للحركة عبر الحدود.
 -3تستثنى من نطاق هذه االتفاقٌة النفاٌات التً تخضع ،لكونها مشعة ،لنظم رقابة دولٌة أخرى ،من
بٌنها صكوك دولٌة مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة.

 -4تستثنى من نطاق هذه االتفاقٌة النفاٌات الناجمة عن العملٌات العادٌة للسفن ،والتً ٌؽطً
تصرٌفها صك دولً آخر.
المادة  -2التعارٌؾ
ألؼراض هذه االتفاقٌة:
" -1النفاٌات" هً مواد أو أشٌاء ٌجري التخلص منها أو ٌعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص
منها بناء على أحكام القانون الوطنً،
 -2تعنً "اإلدارة" جمع النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى ونقلها والتخلص منها ،بما فً ذلك
العناٌة الالحقة بمواقع التخلص،
 -3تعنً "حركة عبر الحدود" أي حركة لنفاٌات خطرة أو لنفاٌات أخرى من منطقة خاضعة للوالٌة
القضائٌة الوطنٌة لدولة ما إلى أو عبر منطقة خاضعة للوالٌة القضائٌة الوطنٌة لدولة أخرى ،أو إلى
أو عبر منطقة ال تخضع للوالٌة القضائٌة الوطنٌة ألي دولة ،شرٌطة ان تتورط دولتان على األقل
فً هذه الحركة،
ٌ -4عنً "التخلص" أي عملٌة محددة فً الملحق الرابع لهذه االتفاقٌة.
ٌ -5عنً "موقع أو مرفق موافق علٌه" موقعا ً أو مرفقا ً للتخلص من النفاٌات الخطرة أو النفاٌات
األخرى ٌؤذن أو ٌسمح له بالعمل لهذا الؽرض إلى جانب سلطة مختصة فً الدولة التً ٌوجد بها
الموقع أو المرفق،
 -6تعنً "سلطة مختصة" سلطة حكومٌة عٌنها أحد األطراؾ لتكون مسؤولة ،داخل مناطق
جؽرافٌة قد ٌراها ذلك الطرؾ مناسبة ،عن استالم األخطار بحركة نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى
عبر الحدود ،وأي معلومات تتعلق بها ،وعن الرد على هذا األخطار ،وفقا ً لما نص علٌه فً المادة
.6
 -9تعنً "جهة اتصال" الكٌان التابع لطرؾ من األطراؾ ،المشار إلٌه فً المادة  5والمسؤول عن
تلقً المعلومات وتقدٌمها وفقا ً‚لما نص علٌه فً المادتٌن  13و.16
 -9تعنً "اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى" اتخاذ جمٌع الخطوات العملٌة
لضمان إدارة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى بطرٌقة تحمً الصحة البشرٌة والبٌئة من اآلثار
المعاكسة التً قد تنتج عن هذه النفاٌات.

 -1تعنً "منطقة خاضعة للوالٌة القضائٌة الوطنٌة لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي
تمارس فً نطاقه دولة ما مسؤولٌة إدارٌة وتنظٌمٌة طبقا ً للقانون الدولً فٌما ٌتعلق بحماٌة الصحة
البشرٌة أو البٌئة.
 -13تعنً "دولة التصدٌر" طرفا ً ٌخطط لكً تبدأ منه ،أو بدأت منه بالفعل ،حركة نفاٌات خطرة أو
نفاٌات أخرى عبر الحدود.
 -11تعنً "دولة االستٌراد" طرفا ً ٌخطط لحركة أو تجري حركة نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى
عبر الحدود إلٌه بؽرض التخلص منها فٌه أو بؽرض تحمٌلها قبل التخلص منها فً منطقة ال
تخضع للوالٌة القضائٌة الوطنٌة ألي دولة.
 -12تعنً "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدٌر أو االستٌرادٌ ،خطط لحركة أو تجري حركة
نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى عبرها،
 -13تعنً "الدول المعنٌة" دول التصدٌر أو االستٌراد األطراؾ ،أو دول العبور سواء أكانت
أطرافا ً أم ال،
ٌ -14عنً "شخصً" أي شخص طبٌعً أو قانونً،
ٌ -15عنً "مصدر" أي شخص ٌخضع للوالٌة القضائٌة لدولة التصدٌر ٌضع ترتٌبات لتصدٌر
نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى،
ٌ -16عنً "مستورد" أي شخص ٌخضع للوالٌة القضائٌة لدولة االستٌراد ٌضع ترتٌبات الستٌراد
نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى،
ٌ -19عنً "ناقل" أي شخص ٌقوم بنقل نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى،
ٌ -19عنً "مولد" أي شخص ٌؤدي نشاطه إلى انتاج نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى ،أو إذا كان
ذلك الشخص ؼٌر معروؾ ،الشخص الذي ٌحوز تلك النفاٌات و/أو ٌتحكم فٌها،
ٌ -11عنً "المتخلص" أي شخص تشحن إلٌه نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى وٌقوم بتنفٌذ التخلص
من هذه النفاٌات،
 -23تعنً "منظمة تكامل سٌاسً و/أو اقتصادي" منظمة انشأتها دول ذات سٌادة ونقلت إلٌها دولها
األعضاء االختصاص فٌما ٌتعلق بمسائل تنظمها هذه االتفاقٌة ،ورخص لها على النحو الواجب،
وفقا ً الجراءاتها الداخلٌة ،التوقٌع على االتفاقٌة أو التصدٌق علٌها أو قبولها أو الموافقة علٌها أو
تأكٌدها رسمٌا ً أو االنضمام إلٌها،
ٌ -21عنً "اتجار ؼٌر مشروع" أي حركة لنفاٌات خطرة أو لنفاٌات أخرى عبر الحدود ،على
النحو المحدد فً المادة .1

المادة  -3التعارٌؾ الوطنٌة للنفاٌات الخطرة
ً
 -1على كل طرؾ ،خالل ستة أشهر من كونه طرفا فً االتفاقٌة ،ابالغ أمانة االتفاقٌة بالنفاٌات،
عدا النفاٌات المدرجة فً الملحقٌن األول والثانً ،التً تعتبر أو تعرؾ بأنها خطرة بمقتضى
تشرٌعه الوطنً وبأي متطلبات تتعلق باجراءات الحركة عبر الحدود المنطبقة على هذه النفاٌات.
 -2على كل طرؾ ابالغ االمانة بعد ذلك بأي تؽٌٌرات مهمة تطرأ على المعلومات التً قدمها عمالً
بالفقرة .1
 -3على األمانة ابالغ جمٌع األطراؾ على الفور بالمعلومات التً تلقتها عمالً بالفقرتٌن  1و.2
 -4تكون األطراؾ مسؤولة عن جعل المعلومات المحالة إلٌها من األمانة بموجب الفقرة  3متاحة
لمصدرٌها.
المادة  -4التزامات عامة:
( -1أ) تبلػ األطراؾ التً تمارس حقها فً حظر استٌراد النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى
بؽرض التخلص منها األطراؾ األخرى بقرارها عمال بالمادة .13
(ب) تحظر األطراؾ تصدٌر النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى أو ال تسمح بتصدٌرها إلى
األطراؾ التً حظرت استٌراد هذه النفاٌات ،عندما تحظر بذلك عمالً بالفقرة الفرعٌة (أ) أعاله.
(ج) تحظر األطراؾ تصدٌر النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى أو ال تسمح بتصدٌرها إذا لم
توافق دولة االستٌراد كتابة على عملٌة االستٌراد المحددة ،أن كانت دولة االستٌراد تلك لم تحظر
استٌراد النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى.
ٌ -2تخذ كل طرؾ التدابٌر المناسبة بؽٌة:
(أ) ضمان خفض تولٌد النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى داخله إلى الحد األدنى ،مع مراعاة
الجوانب االجتماعٌة والتكنولوجٌة واالقتصادٌة،
(ب) ضمان اتاحة مرافق كافٌة للتخلص ،ألؼراض اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخطرة
والنفاٌات األخرى ،تكون موجودة داخله قدر اإلمكان ،أي كان مكان التخلص منها،
(ج) ضمان أن ٌتخذ األشخاص المشتركون فً إدارة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى داخله
الخطوات الضرورٌة لمنع التلوث من النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى الناجم عن تلك اإلدارة،
وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرٌة والبٌئة إلى ادنى حد فٌما إذا حصل مثل ذلك
التلوث.

(د) ضمان خفض حركة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر الحدود إلى الحد األدنى ،بما
ٌتفق مع اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً والفعالة لهذه النفاٌات ،وان تجري الحركة بطرٌقة توفر الحماٌة
للصحة البشرٌة والبٌئة من اآلثار الضارة التً قد تنجم عن هذه الحركة.
(هـ) عدم السماح بتصدٌر نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى إلى دولة أو مجموعة دول تنتمً إلى
منظمة تكامل اقتصادي و/أو سٌاسً تكون أطرافاً ،وال سٌما إلى البلدان النامٌة التً حظرت
بموجب تشرٌعها كل الواردات ،وإذا كان لدٌه سبب ٌدعوه إلى االعتقاد بأن النفاٌات قٌد النظر لن
تدار بطرٌقة سلٌمة بٌئٌاً ،طبقا ً للمعاٌٌر التً تحددها األطراؾ فً اجتماعها األول،
(و) اشتراط أن تقدم إلى الدول المعنٌة المعلومات المتعلقة بالحركة المقترحة للنفاٌات الخطرة
والنفاٌات األخرى عبر الحدود ،وفقا ً للمرفق الخامس ألؾ ،كٌما ٌتسنى لها أن تحدد بوضوح ما
للحركة المقترحة من آثار على الصحة البشرٌة والبٌئة،
(ز) منع استٌراد النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى إذا كان لدٌه سبب ٌحمله على االعتقاد بأن
النفاٌات قٌد النظر لن تدار بطرٌقة سلٌمة بٌئٌاً،
(ح) التعاون ،مباشرة أو عن طرٌق األمانة ،فً األنشطة مع األطراؾ األخرى ومع سائر
المنظمات المهتمة ،بما فً ذلك نشر المعلومات عن حركة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى
عبر الحدود ،بؽٌة تحسٌن اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً لهذه النفاٌات وتحقٌق منع االتجار ؼٌر المشروع
بها.
 -3تعتبر األطراؾ ان االتجار ؼٌر المشروع بالنفاٌات الخطرة أو بالنفاٌات األخرى فعل اجرامً.
ٌ -4قوم كل طرؾ باتخاذ التدابٌر القانونٌة واإلدارٌة والتدابٌر األخرى المالئمة لتنفٌذ أحكام االتفاقٌة
وانفاذها ،بما فً ذلك تدابٌر لمنع التصرفات المخالفة لالتفاقٌة والمعاقبة علٌها.
 -5ال ٌسمح طرؾ بتصدٌر نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى من أراضٌه إلى جانب ؼٌر طرؾ أو
باستٌرادها إلى أراضٌه من جانب ؼٌر طرؾ.
 -6تتفق األطراؾ على عدم السماح بتصدٌر النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى بؽرض التخلص
منها داخل المنطقة الواقعة جنوبً خط عرض  63جنوباً ،سواء أكانت هذه النفاٌات خاضعة للحركة
عبر الحدود أم لم تكن.
 -9وفضالً على ذلك ،على كل طرؾ:
(أ) أن ٌحظر على جمٌع األشخاص الخاضعٌن لوالٌته الوطنٌة نقل النفاٌات الخطرة أو النفاٌات
األخرى أو التخلص منها ،ما لم ٌكن هؤالء األشخاص مخولٌن أو مسموحا ً لهم القٌام بتلك
األنواع من العملٌات،

(ب) ان ٌشترط أن تجري تعبئة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى موضع الحركة عبر الحدود
ولصق البطاقات علٌها ونقلها على نحو ٌتمشى مع القواعد والمعاٌٌر الدولٌة المعترؾ بها
والمقبولة بوجه عام فً مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل ،وان ٌولً المراعاة الواجبة
األعراؾ ذات الصلة المعترؾ بها دولٌاً،
(ج) أن ٌشترط أن تكون النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى مشفوعة بوثٌقة حركة من نقطة بدء
الحركة عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها.
 -9على كل طرؾ أن ٌشترط إدارة النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى التً ستصدر بطرٌقة
سلٌمة بٌئٌا ً فً دولة االستٌراد أو أي مكان آخر .وتقرر األطراؾ فً اجتماعها األول المبادئ
التوجٌهٌة التقنٌة لإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخاضعة لهذه االتفاقٌة.
 -1على األطراؾ اتخاذ التدابٌر المناسبة لضمان اال ٌسمح بحركة النفاٌات الخطرة أو النفاٌات
األخرى عبر الحدود إال إذا:
(أ) كانت دولة التصدٌر ال تمتلك القدرة التقنٌة والمرافق الالزمة ،أو الوسائل أو المواقع المناسبة
للتخلص من النفاٌات قٌد النظر بطرٌقة سلٌمة وكفوءة بٌئٌاً ،أو
(ب) كانت النفاٌات قٌد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خاما ً لصناعات اعادة الدوران أو االسترداد
فً دولة االستٌراد ،أو
(ج) كانت الحركة قٌد النظر عبر الحدود تجري وفقا ً لمعاٌٌر أخرى تقررها األطراؾ ،شرٌطة
أال
تتعارض تلك المعاٌٌر مع أهداؾ هذه االتفاقٌة.
 -13ال ٌجوز للدول التً تولد فٌها نفاٌات خطرة ونفاٌات أخرى أن تنقل فً أي ظرؾ كان إلى
دول االستٌراد والعبور االلتزامات التً تتحملها بموجب هذه االتفاقٌة فٌما ٌتعلق بإدارة تلك النفاٌات
بطرٌقة سلٌمة بٌئٌاً.
 -11لٌس فً هذه االتفاقٌة ما ٌمنع طرفا ً متعاقداً من فرض شروط إضافٌة تتمشى مع أحكام هذه
االتفاقٌة ،وتتفق مع قواعد القانون الدولً ،من أجل حماٌة الصحة البشرٌة والبٌئة على نحو أفضل.
 -12لٌس فً هذه االتفاقٌة ما ٌؤثر بأي طرٌقة كانت على سٌادة الدول على بحارها االقلٌمٌة
المحددة وفقا ً للقانون الدولً ،وعلى حقوق السٌادة والوالٌة القضائٌة للدول فً مناطقها االقتصادٌة
الخالصة وارصفتها القارٌة وفقا ً للقانون الدولً ،وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق
والحرٌات المالحٌة المنصوص علٌها فً القانون الدولً والموضحة فً الصكوك الدولٌة ذات
الصلة.

 -13تتعهد األطراؾ بأن تستعرض بصفة دورٌة امكانٌات تخفٌض مقدار و/أو احتماالت التلوث
الناجم عن النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى المصدرة إلى الدول األخرى ،وال سٌما إلى البلدان
النامٌة.
المادة  -5تعٌٌن السلطات المختصة وجهات االتصال:
تقوم األطراؾ ،تٌسٌراً لتنفٌذ هذه االتفاقٌة ،بما ٌلً:
 -1تعٌٌن أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة .وتعٌن سلطة مختصة
واحدة الستالم األخطار فً حالة دولة العبور.
 -2إبالغ األمانة ،خالل ثالثة أشهر من تارٌخ بدء نفاذ هذه االتفاقٌة بالنسبة لها ،بالوكاالت التً
عٌنتها لتكون جهة اتصال وسلطات مختصة بها.
 -3إبالغ األمانة بأي تؽٌٌرات تتعلق بالتعٌٌن الذي أجرته بموجب الفقرة  2أعاله خالل شهر واحد
من تارٌخ تقرٌرها لتلك التؽٌٌرات.
المادة  -6الحركة عبر الحدود بٌن األطراؾ:
 -1تخطر دولة التصدٌر ،أو تطلب من المولد أو المصدر أن ٌخطر ،عن طرٌق السلطة المختصة
فٌها ،السلطة المختصة فً الدول المعنٌة كتابة ،بأي حركة مقترحة لنفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى
عبر الحدود .وعلى هذا االخطار أن ٌتضمن االعالنات والمعلومات المحددة فً الملحق الخامس
ألؾ ،مكتوبة بلؽة تقبلها دولة االستٌراد .وٌلزم إرسال أخطار واحد فقط إلى كل دولة معنٌة.
 -2تقوم دولة االستٌراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على الحركة بشروط أو دون شروط ،أو
برفض السماح بالحركة ،أو بطلب معلومات إضافٌة .وترسل نسخة من الرد النهائً لدولة االستٌراد
إلى السلطات المختصة فً الدول المعنٌة األطراؾ.
 -3ال تسمح دولة التصدٌر للمولد أو للمصدر ببدء الحركة عبر الحدود حتى تتلقى تأكٌدات خطٌة
بما ٌلً:
(أ) أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة االستٌراد ،و
(ب) أن المخطر قد تلقى تأكٌدات من دولة االستٌراد عن وجود عقد بٌن المصدر والمتخلص
ٌحدد اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات قٌد النظر.
 -4تقوم كل دولة عبور طرؾ بإبالغ المخطر على وجه السرعة بإستالم األخطار وٌجوز لها أن
ترد بعد ذلك على المخطر كتابة ،خالل ٌ 63وماً ،بالموافقة على الحركة بشروط أو دون شروط ،أو
برفض السماح بالحركة ،أو بطلب معلومات إضافٌة .وعلى دولة التصدٌر أال تسمح ببدء الحركة
عبر الحدود إلى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور .بٌد أنه إذا قرر طرؾ ،فً أي وقت ،عدم

اشتراط تقدٌم موافقة مكتوبة مسبقة ،سواء بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة لحركات نفاٌات
خطرة أو نفاٌات آخرى عبر الحدود  ،أو إذا عدل شروطه فً هذا الصدد ،فإن علٌه أن ٌقوم فً
الحال بإبالغ األطراؾ األخرى بقراره عمالً بالمادة  .12وفً هذه الحالة األخٌرةٌ ،جوز لدولة
التصدٌر ،إذا لم تتلق رداً خالل ٌ 63وما ً من استالم دولة العبور الخطار معٌن ،أن تسمح لعملٌة
التصدٌر بأن تجرى عبر دولة العبور.
 -5فً حالة الحركة عبر الحدود لنفاٌات عرفت قانونٌا ً أو اعتبرت بأنها نفاٌات خطرة فقط من
جانب:
(أ) دولة التصدٌر ،فإن شروط الفقرة  1من هذه المادة التً تنطبق على المستورد أو المتخلص
وعلى دولة االستٌراد تنطبق ،بعد اجراء جمٌع التعدٌالت الضرورٌة ،على المصدر ودولة
التصدٌر على التوالً ،أو
(ب) دولة االستٌراد أو دول االستٌراد والعبور األطراؾ ،فإن شروط الفقرات  1و 3و 4و 6من
هذه المادة التً تنطبق على المصدر وعلى دولة التصدٌر تنطبق على المستورد أو المتخلص أو
دولة االستٌراد على التوالً ،بعد اجراء جمٌع التعدٌالت الضرورٌة ،أو
(ج) أي دولة عبور طرؾ ،فإن أحكام الفقرة  4تنطبق على تلك الدولة.
ٌ -6جوز لدولة التصدٌر ،رهنا ً بالموافقة المكتوبة للدول المعنٌة ،السماح للمولد أو المصدر
باستخدام أخطار عام حٌثما تشحن نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى لها نفس الخواص الفٌزٌائٌة
والكٌمٌائٌة إلى نفس المتخلص بصورة منتظمة ،عن طرٌق مكتب جمارك الخروج ذاته فً دولة
التصدٌر وعن طرٌق مكتب جمارك الدخول ذاته فً دولة االستٌراد ،وفً حالة العبور ،عن طرٌق
مكتب جمارك الدخول والخروج ذاته فً دولة أو دول العبور.
ٌ -9جوز للدول المعنٌة أن تجعل موافقتها المكتوبة على استخدام األخطار العام المشار إلٌه فً
الفقرة  6رهنا ً بتوفٌر معلومات معٌنة مثل الكمٌات الفعلٌة أو القوائم الدورٌة للنفاٌات الخطرة أو
النفاٌات األخرى التً سٌجري شحنها.
ٌ -9جوز أن ٌشمل االخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إلٌهما فً الفقرتٌن  6و 9شحنات
متعددة لنفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى خالل مدة أقصاها  12شهراً.
 -1على األطراؾ ان تشترط أن ٌقوم كل شخص مسؤول عن حركة نفاٌات خطرة أو نفاٌات آخرى
عبر الحدود بالتوقٌع على وثٌقة الحركة اما عند تسلٌم النفاٌات قٌد النظر أو استالمها .وعلى
األطراؾ أٌضا ً ان تشترط أن ٌقوم المتخلص بإبالغ كل من المصدر والسلطة المختصة فً دولة
التصدٌر باستالم المتخلص للنفاٌات قٌد النظر ،وإبالؼهما فً الوقت المناسب باالنتهاء من عملٌة
التخلص على النحو المحدد فً األخطار ،وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات إلى دولة التصدٌر ،تقوم
السلطة المختصة فً دولة التصدٌر أو المصدر بأخطار دولة االستٌراد بذلك.

ٌ -13حال األخطار والرد المطلوبان بمقتضى هذه المادة إلى السلطة المختصة لدى األطراؾ
المعنٌة أو إلى سلطة حكومٌة مناسبة فً حالة الدول ؼٌر األطراؾ.
 -11تكون أٌة حركة لنفاٌات خطرة أو لنفاٌات أخرى عبر الحدود مشمولة بتأمٌن أو بكفالة أو بأي
ضمان أخر قد تطلبه دولة االستٌراد أو أي دولة عبور تكون طرفا ً فً االتفاقٌة.
المادة  -9الحركة عبر الحدود من طرؾ عبر دول لٌست أطرافاً:
تنطبق الفقرة  2من المادة  6من االتفاقٌة ،بعد اجراء جمٌع التعدٌالت الضرورٌة ،على حركة
النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر الحدود من جانب أحد األطراؾ عبر دولة لٌست طرفا ً أو
دول لٌست أطرافاً.
المادة  -9واجب اعادة االستٌراد:
عندما ٌتعذر اكمال حركة نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى عبر الحدود ،كانت الدول المعنٌة قد
أعطت موافقتها علٌها رهنا ً بأحكام هذه االتفاقٌة ،وفقا ً لشروط العقد ،فإن دول التصدٌر تضمن قٌام
المصدر باعادة النفاٌات قٌد النظر إلى الدولة التصدٌر إذا تعذر وضع ترتٌبات بدٌلة للتخلص منها
بطرٌقة سلٌمة بٌئٌا ً خالل ٌ 13وما ً من تارٌخ قٌام دولة االستٌراد بإبالغ دولة التصدٌر واألمانة ،أو
خالل فترة زمنٌة أخرى تتفق علٌها الدول المعنٌة .وتحقٌقا ً لهذه الؽاٌة ،على دولة التصدٌر وأي
طرؾ عبور عدم االعتراض على اعادة هذه النفاٌات إلى دولة التصدٌر ،أو اعاقة هذه االعادة أو
منعها.
المادة  -1االتجار ؼٌر المشروع:
 -1لؽرض هذه االتفاقٌة ،فإن أي حركة عبر الحدود لنفاٌات خطرة أو لنفاٌات أخرى:
(أ) دون اخطار جمٌع الدول المعنٌة عمالً بأحكام هذه االتفاقٌة ،أو
(ب) دون الحصول على موافقة دولة معنٌة عمالً بأحكام هذه االتفاقٌة ،أو
(ج) بالحصول على موافقة الدول المعنٌة عن طرٌق التزوٌر ،أو االدعاء الكاذب أو الؽش ،أو
(د) ال تتفق من ناحٌة أساسٌة مع الوثائق ،أو
(هـ) تنتج عن تخلص متعمد (مثل الطمر) من نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى مما ٌتناقض مع
هذه االتفاقٌة والمبادئ العامة للقانون الدولً،
تعتبر اتجاراً ؼٌر مشروع.
 -2فً الحالة التً تعتبر فٌها حركة النفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى عبر الحدود اتجاراً ؼٌر
مشروع لكونها نتٌجة تصرؾ قام به المصدر أو المولد ،تضمن دولة التصدٌر أن النفاٌات قٌد
النظر:
(أ) تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد ،أو هً ذاتها عند اللزوم ،إلى دولة التصدٌر ،أو ،إذا
تعذر ذلك من الناحٌة العملٌة.

(ب) ٌتم التخلص منها وفقا ً ألحكام هذه االتفاقٌة،
فً ؼضون ٌ 33وما ً من وقت إبالغ دولة التصدٌر باالتجار ؼٌر المشروع ،أو خالل أي فترة
زمنٌة أخرى قد تتفق علٌها الدول المعنٌة .وتحقٌقا ً لهذه الؽاٌة ،على األطراؾ المعنٌة أال
تعارض أو تعوق أو تمنع اعادة تلك النفاٌات إلى دولة التصدٌر.
 -3فً الحالة التً تعتبر فٌها حركة نفاٌات خطرة أو نفاٌات أخرى عبر الحدود اتجاراً ؼٌر مشروع
لكونها نتٌجة تصرؾ قام به المستورد أو المتخلص ،تضمن دولة االستٌراد أن ٌتولى المستورد أو
المتخلص ،أو هً ذاتها عند اللزوم ،التخلص من النفاٌات قٌد النظر بطرٌقة سلٌمة بٌئٌا ً فً ؼضون
ٌ 33وما ً من وقت إبالغ دولة االستٌراد باالتجار ؼٌر المشروع ،أو خالل أي فترة زمنٌة أخرى قد
تتفق علٌها الدول المعنٌة .وتحقٌقا ً لهذه الؽاٌة ،على األطراؾ المعنٌة ان تتعاون عند االقتضاء فً
التخلص من النفاٌات بطرٌقة سلٌمة بٌئٌاً.
 -4فً الحاالت التً ال ٌمكن فٌها اسناد مسؤولٌة االتجار ؼٌر المشروع إلى المصدر أو المولد أو
المستورد أو المتخلص ،تضمن األطراؾ المعنٌة أو أطراؾ أخرى ،حسب االقتضاء ،من خالل
التعاون ،التخلص من النفاٌات قٌد النظر بطرٌقة سلٌمة بٌئٌا ً بأسرع وقت ممكن سواء فً دولة
التصدٌر أو دولة االستٌراد أو فً مكان آخر ،حسب االقتضاء.
ٌ -5ضع كل طرؾ تشرٌعات وطنٌة /محلٌة مالئمة لمنع االتجار ؼٌر المشروع والمعاقبة علٌه.
وتتعاون األطراؾ بؽٌة تحقٌق أهداؾ هذه المادة.
المادة  -13التعاون الدولً:
 -1تتعاون األطراؾ بعضها مع بعض من أجل تحسٌن وتحقٌق اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات
الخطرة والنفاٌات األخرى.
 -2ولهذا الؽرض ،على األطراؾ أن:
(أ) تتٌح المعلومات عند الطلب ،سواء على أساس ثنائً أو متعدد األطراؾ ،بؽرض النهوض
باإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى ،بما فً ذلك توفٌق المعاٌٌر
والممارسات التقنٌة لإلدارة المالئمة للنفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى.
(ب) تتعاون فً رصد آثار إدارة النفاٌات الخطرة على الصحة البشرٌة والبٌئٌة.
(ج) تتعاون ،وفقا ً لقوانٌنها وأنظمتها وسٌاساتها الوطنٌة ،فً استحداث وتطبٌق تكنولوجٌات
جدٌدة منخفضة النفاٌات وسلٌمة بٌئٌا ً وفً تحسٌن التكنولوجٌات القائمة بؽرض القضاء ،بالقدر
العملً ،على تولٌد النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى والتوصل إلى طرق أكثر فعالٌة وكفاءة
لضمان إدارتها على نحو سلٌم بٌئٌاً ،بما فً ذلك دراسة اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة
العتماد تلك التكنولوجٌات الجدٌدة أو المحسنة،

(د) تتعاون بنشاط ،وفقا ً لقوانٌنها وأنظمتها وسٌاساتها الوطنٌة ،فً نقل التكنولوجٌا ونظم اإلدارة
المتصلة باإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى .وتتعاون أٌضا ً فً تنمٌة القدرة
التقنٌة فٌما بٌن األطراؾ المتعاقدة ،وال سٌما األطراؾ التً قد تحتاج إلى المساعدة التقنٌة
وتطلبها فً هذا المٌدان،
(هـ) تتعاون فً وضع مبادئ توجٌهٌة تقنٌة مناسبة و/أو مدونات قواعد الممارسة.
 -3تستخدم األطراؾ سبالً مالئمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامٌة على تنفٌذ الفقرات
الفرعٌة (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة  2من المادة .4
 -4ومراعاة الحتٌاجات البلدان النامٌةٌ ،شجع التعاون بٌن األطراؾ والمنظمات الدولٌة المختصة
من أجل القٌام ،ضمن جملة أمور ،بالنهوض بالوعً العام وتنمٌة اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات
الخطرة والنفاٌات األخرى واعتماد تكنولوجٌات جدٌدة منخفضة النفاٌات.
المادة  -11االتفاقات الثنائٌة ومتعددة األطراؾ واالقلٌمٌة:
ٌ -1جوز لألطراؾ ،على الرؼم من أحكام الفقرة  5من المادة  ،4الدخول فً اتفاقات أو ترتٌبات
ثنائٌة أو متعددة األطراؾ أو اقلٌمٌة فٌما ٌتعلق بحركة النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى عبر
الحدود مع أطراؾ أو ؼٌر أطراؾ ،شرٌطة أال تشكل هذه االتفاقات أو الترتٌبات انتقاصا ً من
اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى ،وفقا ً لما تقتضٌه هذه االتفاقٌة .وعلى هذه
االتفاقات أو الترتٌبات أن تنص على أحكام ال تقل من حٌث سالمتها البٌئٌة عن األحكام التً نصت
علٌها هذه االتفاقٌة ،وبصفة خاصة فٌما ٌتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامٌة.
 -2تخطر األطراؾ األمانة بأي اتفاقات أو ترتٌبات ثنائٌة أو متعددة األطراؾ أو اقلٌمٌة مشار إلٌها
فً الفقرة  1وباالتفاقات أو الترتٌبات التً دخلت فٌها قبل سرٌان هذه االتفاقٌة علٌها ،بؽرض التحكم
فً حركات النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر الحدود التً تجري كلٌة بٌن األطراؾ فً تلك
االتفاقات .وال تؤثر أحكام هذه االتفاقٌة على الحركات عبر الحدود التً تجري عمالً بهذه االتفاقات،
شرٌطة أن تكون هذه االتفاقات متفقة مع اإلدارة السلٌمة بٌئٌا ً للنفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى،
وفقا ً لما تقتضٌه هذه االتفاقٌة.
المادة  -12المشاورات بشأن المسؤولٌات:
ً
تتعاون األطراؾ لكً تعتمد ،فً أقرب وقت ممكن بروتوكوال ٌحدد القواعد واالجراءات المالئمة
فً مٌدان المسؤولٌة والتعوٌض عن الضرر الناجم عن حركة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى
عبر الحدود والتخلص منها.

المادة

 -13إرسال المعلومات:

 -1تقوم األطراؾ ،فً حالة وقوع حادث أثناء حركة النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى عبر
الحدود أو أثناء التخلص منهاٌ ،حتمل أن ٌشكل مخاطر على الصحة البشرٌة والبٌئة فً دول
أخرى ،بضمان إبالغ تلك الدول فوراً متى نما ذلك إلى علمها.
 -2تقوم األطراؾ بإبالغ بعضها بعضاً ،من خالل األمانة ،بما لً:
(أ) -التؽٌٌرات المتعلقة بتعٌٌن سلطات مختصة و/أو جهات اتصال ،عمالً بالمادة ،5
(ب) التؽٌٌرات فً تعارٌفها الوطنٌة للنفاٌات الخطرة عمالً بالمادة  ،3وفً أقرب وقت ممكن بما
ٌلً:
(ج) القرارات التً تتخذها بعدم الموافقة الكلٌة أو الجزئٌة على استٌراد نفاٌات خطرة أو نفاٌات
أخرى بؽرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لوالٌتها القضائٌة الوطنٌة،
(د) القرارات التً تتخذها للحد من تصدٌر النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى أو لحظرها،
(هـ) أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عمالً بالفقرة  4من هذه المادة.
 -3تحٌل األطراؾ عن طرٌق األمانة ،وبما ٌتفق مع القوانٌن واألنظمة الوطنٌة ،إلى مؤتمر
األطراؾ المنشأ بمقتضى المادة  ،15قبل نهاٌة كل عام تقوٌمً ،تقرٌراً عن العام التقوٌمً السابق
ٌتضمن المعلومات التالٌة:
(أ) السلطات المختصة وجهات االتصال التً عٌنتها عمالً بالمادة ،5
(ب) المعلومات المتعلقة بحركات النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى عبر الحدود التً تورطت
بها ،بما فً ذلك:
 -1كمٌة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى المصدرة ،وفئتها ،وخواصها ،ووجهتها النهائٌة،
وأي بلد عبور ،وطرٌقة التخلص منها ،على النحو الوارد فً الرد على االخطار،
 -2كمٌة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى المستوردة ،وفئتها ،وخواصها ،ومنشأها ،وطرق
التخلص منها،
 -3عملٌات التخلص التً لم تتم على النحو المستهدؾ،
 -4الجهود المبذولة لتحقٌق خفض فً مقدار النفاٌات الخطرة أو النفاٌات األخرى الخاضعة
للحركة عبر الحدود.
(ج) معلومات عن التدابٌر التً اتخذتها تنفٌذاً لهذه االتفاقٌة،
(د) معلومات عن احصائٌات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار تولٌد النفاٌات الخطرة أو
النفاٌات األخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرٌة والبٌئة،
(هـ) معلومات تتعلق باالتفاقات والترتٌبات الثنائٌة والمتعددة األطراؾ واالقلٌمٌة التً عقدتها
عمالً بالمادة  11من هذه االتفاقٌة،

(و) معلومات عن الحوادث التً وقعت أثناء حركة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر
الحدود والتخلص منها وعن التدابٌر المتخذة لمواجهة هذه الحوادث،
(ز) معلومات عن خٌارات التخلص المستخدمة داخل المنطقة الخاضعة لوالٌتها القضائٌة
الوطنٌة،
(ح) معلومات عن تدابٌر اتخذت لوضع التكنولوجٌات لخفض و/أو القضاء على انتاج النفاٌات
الخطرة والنفاٌات األخرى،
(ط) أي مسائل أخرى قد ٌعتبرها مؤتمر األطراؾ ذات صلة.
 -4تضمن األطراؾ ،بما ٌتفق مع قوانٌنها وأنظمتها الوطنٌة ،أن ٌتم إرسال نسخ من كل اخطار
ٌتعلق بأي حركة لنفاٌات خطرة أو لنفاٌات أخرى عبر الحدود ،ومن الرد علٌه ،إلى األمانة عندما
ٌطلب ذلك طرؾ ٌرى أن بٌئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود.
المادة  -14الجوانب المالٌة
 -1تتفق األطراؾ على انه ٌنبؽً ،وفقا ً للحاجات المحددة لالقالٌم وشبه االقالٌم ،إنشاء مراكز اقلٌمٌة
أو شبه اقلٌمٌة للتدرٌب ونقل التكنولوجٌا فٌما ٌتعلق بإدارة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى
وتقلٌل تولٌدها إلى أدنى حد .وتبت األطراؾ المتعاقدة فً مسألة إنشاء آلٌات تموٌل مالئمة ذات
طابع طوعً.
 -2تنظر األطراؾ فً إنشاء اعتماد متجدد لتقدٌم المساعدة على أساس مؤقت فً حاالت الطوارئ
لتقلٌل الضرر الناجم عن الحوادث التً تقع نتٌجة حركات النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر
الحدود أو خالل التخلص منها إلى أدنى حد.
المادة  -15مؤتمر األطراؾ:
ٌ -1نشا ،بموجب هذه االتفاقٌة ،مؤتمر لألطراؾ .وٌدعو المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة
للبٌئة إلى عقد االجتماع األول لمؤتمر األطراؾ فً موعد أقصاه عام واحد من بدء سرٌان هذه
االتفاقٌة .وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادٌة لمؤتمر األطراؾ على فترات منتظمة ٌحددها المؤتمر فً
اجتماعه األول.
 -2تعقد اجتماعات استثنائٌة لمؤتمر األطراؾ فً أي مواعٌد أخرى وفقا ً لما ٌراه المؤتمر
ضرورٌاً ،أو بناء على طلب مكتوب ٌقدمه أي طرؾ ،بشرط أن ٌؤٌده ثلث األطراؾ على األقل
خالل ستة أشهر من إبالؼها بالطلب بواسطة األمانة.

ٌ -3قر مؤتمر األطراؾ وٌعتمد ،بتوافق اآلراء ،ونظاما ً داخلٌا ً‚لنفسه وألي هٌئة فرعٌة قد ٌقوم
بإنشائها ،باإلضافة إلى أحكام مالٌة تحدد على وجه التخصٌص االشتراكات المالٌة لألطراؾ
المتعاقدة بمقتضى هذه االتفاقٌة.
 -4تنظر األطراؾ فً اجتماعها األول فً أي تدابٌر إضافٌة الزمة لمساعدتها على النهوض
بمسؤولٌاتها فٌما ٌتعلق بحماٌة البٌئة البحرٌة والحفاظ علٌها فً إطار هذه االتفاقٌة.
ٌ -5بقً مؤتمر األطراؾ التنفٌذ الفعال لهذه االتفاقٌة قٌد االستعراض والتقٌٌم المتواصلٌن ،وٌعمل
باإلضافة إلى ذلك على:
(أ) تشجٌع التوفٌق بٌن السٌاسات واالستراتٌجٌات والتدابٌر المناسبة لتقلٌل ضرر النفاٌات
الخطرة والنفاٌات األخرى على الصحة البشرٌة والبٌئة إلى الحد األدنى،
(ب) النظر فً ادخال تعدٌالت على هذه االتفاقٌة ومالحقها واعتمادها ،حسب الحاجة ،مع األخذ
فً الحسبان ،فً جملة أمور ،المعلومات العلمٌة والتقنٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة المتاحة،
(ج) النظر فً أي اجراء آخر قد ٌكون مطلوبا ً واتخاذه لتحقٌق أؼراض هذه االتفاقٌة على ضوء
الخبرة المكتسبة فً تنفٌذها العملً وفً التنفٌذ العملً لالتفاقات والترتٌبات المتصورة فً المادة
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(د) النظر فً بروتوكوالت واعتمادها حسب الحاجة،
(هـ) إنشاء أي هٌئات فرعٌة قد ٌراها ضرورٌة لتنفٌذ هذه االتفاقٌة.
ٌ -6جوز أن تمثل األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وكذلك أي دولة ؼٌر طرؾ فً هذه االتفاقٌة
فً اجتماعات مؤتمر األطراؾ بوصفها مراقباً .وٌجوز قبول أي هٌئة أو وكالة أخرى ،سواء كانت
وطنٌة أو دولٌة ،حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة ،مؤهلة فً مٌادٌن تتعلق بالنفاٌات الخطرة أو النفاٌات
األخرى وتكون قد أبلؽت األمانة برؼبتها فً أن تمثل فً أي اجتماع لمؤتمر األطراؾ بوصفها
مراقباً ،ما لم ٌعترض على ذلك ثلث األطراؾ الحاضرة على األقل .وٌخضع قبول المراقبٌن
واشتراكهم للنظام الداخلً المعتمد من جانب مؤتمر األطراؾ.
ٌ -9تولى مؤتمر األطراؾ ،بعد ثالثة أعوام من بدء سرٌان االتفاقٌة ،ومرة على األقل كل ستة
أعوام بعد ذلك ،تقٌٌم فعالٌة االتفاقٌة وٌنظر ،إذا لزم األمر ،فً فرض حظر كامل أو جزئً على
حركات النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمٌة والبٌئٌة
والتقنٌة واالقتصادٌة.
المادة  -16األمانة:
 -1تتمثل وظائؾ األمانة فٌما ٌلً:

(أ) ترتٌب االجتماعات المنصوص علٌها فً المادتٌن  15و 19وتقدٌم الخدمات إلٌها،
(ب) اعداد واحالة تقارٌر تستند إلى معلومات وإردة بمقتضى المواد  3و 4و 6و 11و،13
وكذلك إلى معلومات مستقاة من اجتماعات هٌئات فرعٌة انشئت بموجب المادة  ،15وإلى
المعلومات التً تقدمها الهٌئات الحكومٌة الدولٌة وؼٌر الحكومٌة ذات الصلة،
(ج) اعداد تقارٌر عن أنشطتها التً قامت بها تنفٌذاً لوظائفها بمقتضى هذه االتفاقٌة وتقدٌمها إلى
مؤتمر األطراؾ،
(د) كفالة التنسٌق الالزم مع الهٌئات الدولٌة ذات الصلة ،وال سٌما الدخول فً اتفاقات إدارٌة
وتعاقدٌة ،بحسب الحاجة ،ألداء وظائفها بفعالٌة،
(هـ) االتصال بجهات االتصال والسلطات المختصة التً أنشأتها األطراؾ وفقا ً للمادة  5من هذه
االتفاقٌة،
(و) تجمٌع معلومات تتعلق بما لدى األطراؾ من مواقع ومرافق وطنٌة مرخص بها ،ومتاحة
للتخلص فٌها من النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى ،وتعمٌم هذه المعلومات فٌما بٌن األطراؾ،
(ز) تلقً المعلومات وإبالؼها من األطراؾ وإلٌها بشأن:
 مصادر المساعدة التقنٌة والتدرٌب، المعرفة التقنٌة والعلمٌة المتاحة، مصادر المشورة والخبرة، مدى توافر الموارد،بؽٌة مساعدتها عند طلبها ،فً مجاالت مثل:
 تناول نظام األخطار الخاص باالتفاقٌة، إدارة النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى، التكنولوجٌات السلٌمة بٌئٌا ً المتعلقة بالنفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى ،مثل التكنولوجٌامنخفضة وعدٌمة النفاٌات،
 تقٌٌم القدرات على التخلص ومواقعه، رصد النفاٌات الخطرة والنفاٌات األخرى، االستجابات فً حاالت الطوارئ،(ج) تزوٌد األطراؾ ،عند طلبها ،بمعلومات عن الخبراء االستشارٌٌن أو الشركات االستشارٌة
من ذوي االختصاص التقنً الالزم فً هذا المٌدان والذٌن ٌمكنهم مساعدتها على فحص
االخطار الخاص بالحركة عبر الحدود ،ومدى مطابقة شحنة النفاٌات الخطرة أو النفاٌات
األخرى لألخطار ذي الصلة ،و/أو حقٌقة سالمة مرافق التخلص من النفاٌات الخطرة أو النفاٌات
األخرى من الناحٌة البٌئٌة ،إذا كان لدى األطراؾ سبب ٌدعوها إلى االعتقاد بأن النفاٌات قٌد
النظر لن تدار بطرٌقة سلٌمة بٌئٌاً .وال تجرى هذه الدراسة على نفقة األمانة،

(ط) مساعدة األطراؾ ،عند طلبها ،فً تحدٌدهم حاالت االتجار ؼٌر المشروع ،وتعمٌم أي
معلومات ترد إلٌها بشأن االتجار ؼٌر المشروع على األطراؾ المعنٌة فوراً،
(ي) التعاون مع األطراؾ ومع المنظمات والوكاالت الدولٌة المختصة ذات الصلة لتوفٌر
الخبراء والمعدات بؽرض تقدٌم مساعدة عاجلة إلى الدول عند حدوث حالة طوارئ،
(ك) القٌام بما قد ٌحدده مؤتمر األطراؾ من وظائؾ أخرى ذات صلة بأؼراض هذه االتفاقٌة.
ٌ -2ضطلع برنامج األمم المتحدة للبٌئة بوظائؾ األمانة بصفة مؤقتة إلى حٌن انتهاء االجتماع
العادي األول لمؤتمر األطراؾ ،عمالً بالمادة ،15
ٌ -3عٌن مؤتمر األطراؾ فً اجتماعه األول األمانة من بٌن المنظمات الحكومٌة الدولٌة المختصة
الموجودة التً أبدت استعدادها للقٌام بوظائؾ األمانة بموجب هذه االتفاقٌة .كما ٌقوم مؤتمر
األطراؾ فً هذا االجتماع بتقٌٌم تنفٌذ األمانة المؤقتة للمهام الموكلة إلٌها ،وال سٌما بموجب الفقرة
 1أعاله ،وٌقر الهٌاكل المناسبة لتلك الوظائؾ.
المادة  -19تعدٌل االتفاقٌة:
ٌ -1جوز ألي طرؾ أن ٌقترح ادخال تعدٌالت على هذه االتفاقٌة ،وٌجوز ألي طرؾ فً
بروتوكول أن ٌقترح اجراء تعدٌالت على ذلك البروتوكول ،وتأخذ هذه التعدٌالت فً الحسبان على
النحو الواجب جملة أمور منها االعتبارات العلمٌة والتقنٌة ذات الصلة.
 -2تعتمد التعدٌالت على هذه االتفاقٌة فً اجتماع ٌعقده مؤتمر األطراؾ ،وتعتمد التعدٌالت على أي
بروتوكول فً اجتماع األطراؾ فً ذلك البروتوكول .وتحٌل األمانة نص أي تعدٌل مقترح على
هذه االتفاقٌة أو على أي بروتوكول ،عدا ما قد ٌنص علٌه فً هذا البروتوكول خالفا ً لذلك ،إلى
األطراؾ قبل ستة أشهر على األقل من االجتماع المقترح فٌه اعتماد التعدٌل كما تحٌل األمانة
التعدٌالت المقترحة إلى الموقعٌن على االتفاقٌة للعلم.
 -3تبذل األطراؾ كل الجهود للتوصل إلى اتفاق بتوافق اآلراء حول أي تعدٌل مقترح على هذه
االتفاقٌة .وإذا استنفذت كل الجهود الرامٌة إلى اٌجاد توافق فً اآلراء ولم ٌتم التوصل إلى اتفاق،
ٌعتمد التعدٌل ،كسبٌل أخٌر ،بأؼلبٌة ثالثة أرباع أصوات األطراؾ الحاضرة والمصوتة فً
االجتماع وٌقدمه الودٌع إلى جمٌع أطراؾ للتصدٌق أو الموافقة أو التأكٌد الرسمً أو القبول.
ٌ -4نطبق االجراء الوارد فً الفقرة  3أعاله على التعدٌالت التً ٌجري ادخالها على أي
بروتوكول ،إال إذا كانت أؼلبٌة ثلثً األطراؾ فً ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة فً
االجتماع تكفً العتمادها.
 -5تودع صكوك التصدٌق على التعدٌالت أو الموافقة علٌها أو تأكٌدها رسمٌا ً أو قبولها لدى الودٌع.

وٌبدأ نفاذ التعدٌالت المعتمدة وفقا ً للفقرة  3و 4أعاله بٌن األطراؾ التً قبلتها فً الٌوم التسعٌن من
استالم الودٌع للصك الخاص بالتصدٌق أو الموافقة أو التأكٌد الرسمً أو القبول من جانب ما ال ٌقل
عن ثالثة أرباع األطراؾ التً قبلت التعدٌالت على البروتوكول المعنً عدا ما قد ٌنص علٌه خالفا ً
لذلك فً هذا البروتوكول .وتسري التعدٌالت فٌما بعد على أي طرؾ آخر فً الٌوم التسعٌن بعد
اٌداع ذلك الطرؾ لصك التصدٌق على التعدٌالت أو الموافقة علٌها أو تأكٌدها رسمٌا ً أو قبولها.
 -6ألؼراض هذه المادة ،تعنً "األطراؾ الحاضرة والمصوتة" األطراؾ المتعاقدة الحاضرة التً
تدلً بأصواتها اٌجابا ً أو سلباً.
المادة  -19اعتماد المالحق وتعدٌلها:
 -1تشكل مالحق هذه االتفاقٌة أو مالحق أي بروتوكول جزءاً ال ٌتجزأ من هذه االتفاقٌة أو من ذلك
البروتوكول ،حسبما تكون الحالة ،وتكون أي إشارة إلى هذه االتفاقٌة أو إلى بروتوكوالتها إشارة فً
نفس الوقت إلى أي مالحق لها ،ما لم ٌنص صراحة على خالؾ ذلك .وتقتصر هذه المالحق على
المسائل العلمٌة والتقنٌة واإلدارٌة.
ٌ -2نطبق االجراء التالً على اقتراح وضع مالحق إضافٌة لهذه االتفاقٌة أو مالحق لبروتوكول
وعلى اعتمادها وسرٌانها ،عدا ما قد ٌنص علٌه خالفا ً لذلك فً أي بروتوكول بالنسبة لمالحقه:
(أ) تقترح مالحق هذه االتفاقٌة وبروتوكوالتها وتعتمد وفقا ً لالجراء المنصوص علٌه فً الفقرات
 2و 3و 4من المادة ،19
(ب) على أي طرؾ ال ٌسعه قبول ملحق إضافً لهذه االتفاقٌة أو ملحق ألي بروتوكول ٌكون
طرفا ً فٌه ،اخطار الودٌع بذلك ،كتابة ،خالل ستة أشهر من تارٌخ إبالغ الودٌع باالعتماد .وعلى
الودٌع أن ٌبلػ جمٌع األطراؾ دون ابطاء بأي اخطار ٌتم استالمه .وٌجوز ألي طرؾ أن
ٌستبدل ،فً أي وقت ،موافقة باعالن سابق باالعتراض ،وعلٌه تصبح المالحق سارٌة المفعول
على ذلك الطرؾ،
(ج) ٌصبح الملحق سارٌا ً على جمٌع األطراؾ فً هذه االتفاقٌة أو فً أي بروتوكول معنً التً
لم تقدم أخطاراً وفقا ً لحكم الفقرة الفرعٌة (ب) أعاله عند انقضاء ستة أشهر من تارٌخ تعمٌم
الودٌع للبالغ.
ٌ -3خضع االقتراح الخاص بادخال تعدٌالت على مالحق هذه االتفاقٌة ومالحق أي بروتوكول
واعتماد هذه التعدٌالت وسرٌانها لنفس االجراء المتبع فً اقتراح وضع مالحق لهذه االتفاقٌة أو
مالحق ألي بروتوكول واعتمادها وسرٌانها .وتراعى على النحو الواجب فً المالحق والتعدٌالت
علٌها ،فً جملة أمور ،االعتبارات التقنٌة والعلمٌة ذات الصلة.

 -4إذا ارتبط ملحق إضافً أو تعدٌل على ملحق بتعدٌل على هذه االتفاقٌة أو على أي بروتوكول،
فإن مفعول الملحق اإلضافً أو الملحق المعدل ال ٌسري إال حٌن ٌصبح فٌه التعدٌل على االتفاقٌة أو
البروتوكول ساري المفعول.
المادة  -11التحقق
ً
ً
ٌجوز ألي طرؾ لدٌه سبب ٌدعوه إلى االعتقاد بأن طرفا آخرا ٌتصرؾ ،أو قد تصرؾ ،على نحو
ٌشكل انتهاكا ً اللتزاماته بموجب هذه االتفاقٌة ان ٌبلػ االمانة بذلك ،وعلٌه فً هذه الحالة إبالغ
الطرؾ التً وجهت ضده االدعاءات ،بصورة متزامنة وفورٌة بشكل مباشر أو عن طرٌق األمانة.
وعلى االمانة إبالغ األطراؾ بكل المعلومات ذات الصلة.
المادة  -23تسوٌة المنازعات:
 -1فً حالة وجود نزاع بٌن األطراؾ حول تفسٌر أو تطبٌق هذه االتفاقٌة أو أي بروتوكول لها أو
حول االمتثال لها ،علٌها أن تلتمس تسوٌة النزاع عن طرٌق التفاوض أو أي وسٌلة سلمٌة أخرى
تختارها.
 -2إذا لم تتمكن األطراؾ المعنٌة من تسوٌة النزاع القائم بٌنها بالطرق المذكورة فً الفقرة السابقة
ٌعرض النزاع ،إذا ما اتفقت على ذلك أطراؾ النزاع ،على محكمة العدل الدولٌة أو للتحكٌم بموجب
الشروط المحددة فً الملحق السادس .بٌد أن عدم التوصل إلى اتفاق مشترك على عرض النزاع
على محكمة العدل الدولٌة أو للتحكٌم ال ٌحل األطراؾ من مسؤولٌة مواصلة السعً إلى تسوٌته
بالوسائل المشار إلٌها فً الفقرة .1
ٌ -3جوز ألي دولة أو أي منظمة للتكامل السٌاسً و/أو االقتصادي أن تعلن ،لدى التصدٌق على
هذه االتفاقٌة أو قبولها أو الموافقة علٌها أو تأكٌدها رسمٌا ً أو االنضمام إلٌها ،أو فً اي وقت الحق،
انها تقر ،كالزام بحكم طبٌعة الحالة ،وبؽٌر اتفاق خاص ،إزاء أي طرؾ متعاقد ٌقبل نفس االلتزام،
بما ٌلً:
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولٌة ،و/أو
(ب) التحكٌم وفقا ً لألجراءات المنصوص علٌها فً الملحق السادس.
وٌبلػ هذا االعالن كتابة إلى األمانة التً تقوم بإبالؼه إلى األطراؾ.
المادة  -21التوقٌع:
ٌفتح باب التوقٌع على هذه االتفاقٌة للدول ،ولنامٌبٌا ممثلة بواسطة مجلس األمم المتحدة لنامٌبٌا،
ولمنظمات التكامل السٌاسً و/أو االقتصادي ،فً بازل فً ٌوم  22آذار /مارس  ،1191ولدى
الوزارة االتحادٌة للشؤون الخارجٌة لسوٌسرا فً برن من  23آذار /مارس  1191إلى 33
حزٌرانٌ /ونٌه  ،1191ولدى مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك من  1تموزٌ /ولٌه  1191إلى 22
آذار /مارس .1113

المادة  -22التصدٌق أو القبول أو التأكٌد الرسمً أو الموافقة:
 -1تخضع هذه االتفاقٌة للتصدٌق علٌها أو قبولها أو الموافقة علٌها من الدول ،ومن نامٌبٌا ممثلة
بواسطة مجلس األمم المتحدة لنامٌبٌا ،ولتأكٌدها رسمٌا ً أو الموافقة علٌها من جانب منظمات التكامل
السٌاسً و/أو االقتصادي .وتودع صكوك التصدٌق أو القبول أو التأكٌد الرسمً أو الموافقة لدى
الودٌع.
 -2تلتزم أي منظمة مشار الٌها فً الفقرة  1أعاله تصبح طرفا ً فً هذه االتفاقٌة دون أن تكون أي
دولة من أعضائها طرفاً ،بجمٌع االلتزامات التً تقتضٌها االتفاقٌة .وفً حالة هذه المنظمات التً
تكون فٌها واحدة أو أكثر من دولها األعضاء طرفا ً فً االتفاقٌة تقرر المنطقة ودولها األعضاء
المسؤولٌات الخاصة بكل منها لجهة أداء التزاماتها بمقتضى االتفاقٌة .وفً هذه الحاالت ،ال ٌحق
للمنظمة وللدول األعضاء فٌها ممارسة الحقوق بمقتضى االتفاقٌة فً آن واحد معاً.
 -3على المنظمات المشار إلٌها فً الفقرة  1أعاله أن تعلن فً صكوكها الخاصة بالتأكٌد الرسمً
أو بالموافقة ،نطاق اختصاصها بالنسبة للمسائل التً تحكمها االتفاقٌة .وعلى هذه المنظمات أن
تخطر أٌضا ً الودٌع ،الذي ٌخطر بدوره األطراؾ ،بأي تعدٌالت جوهرٌة فً مدى اختصاصها.
المادة  -23االنضمام:
ٌ -1فتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقٌة للدول ،ولنامٌبٌا ممثلة بواسطة مجلس األمم المتحدة
لنامٌبٌا ،ولمنظمات التكامل السٌاسً و/أو االقتصادي من الٌوم التالً لتارٌخ اقفال باب التوقٌع
علٌها .وتودع صكوك االنضمام لدى الودٌع.
 -2تعلن المنظمات المشار إلٌها فً الفقرة  1أعاله .فً صكوك انضمامها ،نطاق اختصاصها
بالنسبة للمسائل التً تحكمها االتفاقٌة .وتخطر هذه المنظمات أٌضا ً الودٌع بأي تعدٌل جوهري فً
نطاق اختصاصها.
 -3تنطبق أحكام الفقرة  2من المادة  22منظمات التكامل السٌاسً و/أو االقتصادي التً تنضم إلى
هذه االتفاقٌة.
المادة  -24حق التصوٌت:
 -1لك طرؾ فً هذه االتفاقٌة صوت واحد باستثناء ما هو منصوص علٌه فً الفقرة  2أدناه.
 -2تمارس منظمات التكامل السٌاسً و/أو االقتصادي ،فً المسائل التً تقع فً نطاق اختصاصها
طبقا ً للفقرة  3من المادة  22والفقرة  2من المادة  ،23حقها فً التصوٌت بعدد من األصوات مساو
لعدد الدول األعضاء فٌها األطراؾ فً االتفاقٌة أو البروتوكوالت ذات الصلة .وال تمارس هذه
المنظمات حقها فً التصوٌت إذا مارست الدول األعضاء حقوقها والعكس بالعكس.

المادة  -25بدء النفاذ:
ٌ -1بدأ نفاذ هذه االتفاقٌة فً الٌوم التسعٌن من تارٌخ اٌداع الصك العشرٌن بالتصدٌق أو القبول أو
التأكٌد الرسمً أو الموافقة أو االنضمام.
ٌ -2بدأ نفاذ هذه االتفاقٌة بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السٌاسً و/أو األقتصادي تصدٌق على
هذه االتفاقٌة أو تقلبها أو توافق علٌها أو تؤكدها رسمٌا ً أو تنضم إلٌها بعد اٌداع الصك العشرٌن
للتصدٌق أو القبول أو الموافقة أو التأكٌد الرسمً أو االنضمام ،فً الٌوم التسعٌن من تارٌخ اٌداع
هذه الدولة أو منظمة التكامل السٌاسً و/أو االقتصادي لصكها الخاص بالتصدٌق أو القبول أو
الموافقة أو التأكٌد الرسمً أو االنضمام.
 -3وألؼراض الفقرتٌن  1و 2أعاله ،ال ٌعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السٌاسً و/أو
االقتصادي صكا ً إضافٌا ً للصكوك التً أودعتها الدول األعضاء فً هذه المنظمة.
المادة  -26التحفظات واالعالنات:
 -1ال ٌجوز ابداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه االتفاقٌة.
 -2ال تمنع الفقرة  1من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السٌاسً و/أو االقتصادي ،لدى
توقٌعها أو تصدٌقها على هذه االتفاقٌة أو قبولها لها أو موافقتها علٌها أو تأكٌدها الرسمً لها أو
انضمامها إلٌها ،من إصدار اعالنات أو بٌانات ،أٌا كانت صٌاؼتها أو تسمٌتها ،بؽٌة القٌام ،من بٌن
جملة أمور ،بتوفٌق قوانٌنها وأنظمتها مع أحكام هذه االتفاقٌة ،بشرط أال تستهدؾ هذه االعالنات أو
البٌانات استبعاد أو تعدٌل اآلثار القانونٌة ألحكام هذه االتفاقٌة فً تطبٌقها على تلك الدولة.
المادة  -29االنسحاب:
ٌ -1جوز ألي طرق االنسحاب من هذه االتفاقٌة بتقدٌم أخطار مكتوب إلى الودٌع فً أي وقت بعد
مضً ثالث سنوات من تارٌخ نفاذ هذه االتفاقٌة على ذلك الطرؾ.
ٌ -2صبح االنسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقً الودٌع ألخطار االنسحاب ،أو فً أي تارٌخ
الحق قد ٌحدد فً األخطار.
المادة  -29الودٌع:
ٌكون األمٌن العام لألمم المتحدة هو الودٌع لهذه االتفاقٌة وألي بروتوكول لها.

المادة

 -21النصوص ذات الحجٌة:

النصوص االسبانٌة واالنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة والفرنسٌة االصلٌة لهذه االتفاقٌة
متساوٌة فً الحجٌة.
وشهادة بذلك ،قام الموقعون أدناه ،المفوضون لهذا الؽرض حسب األصول ،بالتوقٌع على هذه
االتفاقٌة.
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جداول ملحقة

الملحق األول
فئات النفاٌات التً ٌتعٌن التحكم فٌها
النفاٌات المتدفقة باستمرار
النفاٌات السرٌرٌة المتخلفة عن الرعاٌة الطبٌة فً المستشفٌات والمراكز والعٌادات الطبٌة.
Y1
النفاٌات المتخلفة عن انتاج وتحضٌر المستحضرات الصٌدلٌة.
Y2
النفاٌات من المستحضرات الصٌدلٌة والعقاقٌر واألدوٌة.
Y3
النفاٌات المتخلفة عن انتاج وتجهٌز واستخدام المبٌدات البٌولوجٌة والمستحضرات
Y4
النباتٌة.
الصٌدلٌة
النفاٌات المتخلفة عن صنع وتجهٌز واستخدام المواد الكٌمٌائٌة الواقٌة لألخشاب.
Y5
النفاٌات المتخلفة عن انتاج وتجهٌز واستخدام المذٌبات العضوٌة.
Y6
النفاٌات المتخلفة عن المعالجة الحرارٌة وعملٌات التطبٌع المحتوٌة على السٌانٌد
Y7
النفاٌات من الزٌوت المعدنٌة ؼٌر الصالحة لالستعمال المعدة له أصالً.
Y8
النفاٌات من الزٌوت /المٌاه ،ومزائج الهٌدروكربونات /المٌاه ،والمستحلبات.
Y9
 Y10النفاٌات من المواد والمركبات المحتوٌة على أو الملوثة بثنائٌات الفنٌل ذات الروابط
الكلورٌة المتعددة ( )PCBsو/أو ثالثٌات الفنٌل ذات الروابط الكلورٌة المتعددة ()PCTs
و/أو ثنائٌات الفنٌل ذات الروابط البرومٌة المتعددة )PBBs).
 Y11النفاٌات من الرواسب القطرانٌة الناجمة عن التكرٌر والتقطٌر واي معالجة بالتحلل
الحراري.
 Y12النفاٌات المتخلفة عن انتاج وتجهٌز واستخدام األحبار ،واألصباغ ،والمواد الملونة،
والدهانات ،وطالءات اللك والورنٌش.
 Y13النفاٌات المتخلفة عن انتاج وتجهٌز واستخدام الراتٌنجات ،واللثً ،والملدنات ،والؽراء/
المواد الالصقة.
 Y14النفاٌات من المواد الكٌمٌائٌة الناجمة عن أنشطة البحث والتطوٌر وعن أنشطة تعلٌمٌة ؼٌر
محددة التصنٌؾ و/أو جدٌدة وال تعرؾ آثارها على اإلنسان و/أو البٌئة.
 Y15النفاٌات ذات الطبٌعة االنفجارٌة التً ال تخضع لتشرٌع آخر.
 Y16النفاٌات المتخلفة عن انتاج وتجهٌز واستخدام المواد الكٌمٌائٌة الفوتوؼرافٌة ومواد
المعالجة الفوتوؼرافٌة وعن تجهٌزها واستخدامها.

Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45

النفاٌات الناتجة عن المعالجة السطحٌة للمعادن واللدائن.
الرواسب الناجمة عن علمٌات التخلص من النفاٌات الصناعٌة.
النفاٌات التً ٌدخل فً تركٌبها ما ٌلً:
الكربونٌالت المعدنٌة
البرٌلٌوم ،مركبات البرٌلٌوم
مركبات الكروم سداسٌة التكافؤ
مركبات النحاس
مركبات الزنك
الزرنٌخ ،مركبات الزرنٌخ
السلنٌوم ،مركبات السلنٌوم
الكادمٌوم ،مركبات الكادمٌوم
االنتٌمون ،مركبات االنتٌمون
التلورٌوم ،مركبات التلورٌوم
الزئبق ،مركبات الزئبق
الثالٌوم ،مركبات الثالٌوم
الرصاص ،مركبات الرصاص
مركبات الفلور ؼٌر العضوٌة فٌما عدا فلورٌد الكالسٌوم
مركبات السٌانٌد ؼٌر العضوٌة
المحالٌل الحمضٌة أو األحماض فً الحالة الصلبة
المحالٌل القاعدٌة أو القواعد فً الحالة العلمٌة
الحرٌر الصخري (االسبستوس) (ؼبار والٌاؾ)
مركبات الفسفور العضوٌة
مركبات السٌانٌد العضوٌة
الفٌنول ،مركبات الفٌنول بما فً ذلك الكلوروفٌنول
مركبات األثٌر
المذٌبات العضوٌة المهلجنة
المذٌبات العضوٌة فٌما عدا المذٌبات المهلجنة
أي مادة مماثلة للفوران ثنائً البنزٌن ذي الروابط الكلورٌة المتعددة
أي مادة مماثلة للدٌوكسٌن -فو -ثنائً البنزٌن ذي الروابط الكلورٌة المتعددة
مركبات الهالوجٌن العضوٌة عدا المواد المشار إلٌها فً هذا الملحق
( مثالً) Y44, Y43, Y42, Y41, Y39 :

الملحق الثانً
فئات النفاٌات التً تتطلب مراعاة خاصة
Y46
Y45

النفاٌات المجمعة فً المنازل
الرواسب الناجمة عن ترمٌد النفاٌات المنزلٌة

الملحق الثالث
قائمة الخواص الخطرة
فئة األمم الرقم الخواص
المتحدة الشفري
 H2المادة القابلة لالنفجار
1
المادة القابلة لالنفجار هً مادة أو نفاٌة (أو مزٌج من مواد أو نفاٌات)
صلبة
أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كٌمٌائً ؼازاً على
درجة
من الحرارة وعلى قدر من الضؽط والسرعة تؤدي إلى الحاق الضرر
بالوسط المحٌط.
السوائل القابلة لالشتعال
H3
3
الصفتان و) FLAMMABLEو  )INFLAMMABLEمترادفتان فً المعنى
وهو قابل لالشؽال والسوائل القابلة لالشتعال هً سوائل ،أو مزائج من
سوائل ،أو سوائل تحتوي على مواد صلبة فً محلول أو مستعلق (مثل
أنواع
الطالء والورنٌش وطالء اللك وما إلى ذلك ،على أال تشمل المواد أو
التً صنفت تصنٌفا ً مختلفا ً بسبب خطورة خواصها) تطلق بخاراً
النفاٌات
قابالً
لالشتعال فً درجات حرارة ال تزٌد عن  ْ563.م
اختبار الكأس المؽلق ،أو ال تزٌد عن ْ665.م فً أختبار الكأس المفتوح
(وحٌث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المؽلق لٌست
متماثلة تماما ً وان النتائج الفردٌة لنفس االختبار تتباٌن هً ذاتها فً كثٌر
من
األحٌان ،فإن أي نظام ٌختلؾ عن الرقمٌن المذكورٌن أعاله بهدؾ أخذ تلك
الفروق فً االعتبار كون متفقا ً مع روح هذا التعرٌؾ).
المواد الصلبة القابلة لالشتعال
H4.1 4.1
هً المواد الصلبة ،أو النفاٌات الصلبة ؼٌر تلك المصنفة بوصفها
متفجرات،
والتً تكون قابلة لالحتراق تحت ظروؾ تواجه خالل عملٌات النقل أو
التً
قد تتسبب أو تسهم ،عن طرٌق االحتكاك ،فً اندالع حرٌق.
المواد أو النفاٌات المعرضة لالحتراق التلقائً
H4.2 4.2
المواد أو النفاٌات المعرضة للسخونة التلقائٌة فً الظروؾ العادٌة التً
تواجه
أثناء النقل ،أو المعرضة للسخونة عند مالمسة الهواء ،فتكون عندئذ قابلة
لالشتعال.
المواد أو النفاٌات التً تطلق ؼازات قابلة لالشتعال عند مالمسة الماء.
H4.3 4.3

5.1

H5.1

المواد أو النفاٌات المعرضة ألن تصبح قابلة لالشتعال تلقائٌا ً أو ألن تطلق
ؼازات قابلة لالشتعال بكمٌات خطٌرة عند تفاعلها مع الماء.
المؤكسدات
هً مواد أو نفاٌات قد ال تكون هً نفسها قابلة بالضرورة لالحتراق،

ولكنها

5.2

H5.2

6.1

H6.1

6.2

H6.2

بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم فً احتراق المواد األخرى عن طرٌق انتاج
األكسٌجٌن.
البروكسٌدات العضوٌة
المواد العضوٌة أو النفاٌات التً تحتوي على البنٌة ثنائٌة التكافؤ -أ -أ-
هً مواد ؼٌر مستقرة حرارٌا ً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتٌا ً طارد
للحرارة
المواد السامة (ذات اآلثار الحادة)
المواد أو النفاٌات القابلة للتسبب فً الوفاة أو الضرر الخطٌر أو األضرار
بصحة اإلنسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو المست الجلد
المواد المعدٌة
المواد أو النفاٌات المحتوٌة على كائنات دقٌقة قادرة على الحٌاة أو على
تكسٌناتها المعروفة بتسبٌبها للمرض لدى الحٌوان أو اإلنسان أو المشتبه

فً
8

H8

تسبٌبها له.
المواد االكالة
المواد أو النفاٌات التً تسبب ،عن طرٌق تفاعل كٌمٌائً ،ضرراً جسٌما ً قد
ٌمكن أو ال ٌمكن عالجه عند مالمستها لالنسجة الحٌة ،أو التً قد تؤدي

فً

9

H10

9

H11

9

H12

حالة تسربها ،إلى الحاق ضرر أساسً ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو
حتى إلى تدمٌرها ،وقد تسبب أٌضا ً مخاطر أخرى.
إطالق ؼازات سامة عند مالمسة الهواء أو الماء
المواد أو النفاٌات التً ٌمكن أن تطلق ؼازات سامة بكمٌات خطٌرة عند
تفاعلها مع الهواء أو الماء
المواد السامة (ذات اآلثار المتأخرة أو المزمنة)
المواد أو النفاٌات التً قد ٌنطوي استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها من الجلد
على آثار متأخرة أو مزمنة ،من بٌنها التسبب فً السرطان
المواد السامة للبٌئة
ً
المواد أو النفاٌات التً ٌسبب أو قد ٌسبب اطالقها أضرارا فورٌة أو

متأخرة

9

H13

للبٌئة بفعل تراكمها فً الكائنات الحٌة و/أو آثارها السامة على النظم
االحٌائٌة
المواد القادرة ،بوسٌلة ما ،بعد التخلص منها ،على انتاج مادة أخرى ،ومن
أمثلتها المواد التً قد تنتج عن الرشح وتكون متمٌزة بأي من الخواص
المدرجة أعاله.

اختبارات
لم ٌتم بعد توثٌق المخاطر المحتملة التً تسببها أنواع معٌنة من النفاٌات توثٌقا ً كامالً ،وال توجد
اختبارات موضوعٌة لتحدٌد هذه المخاطر كمٌاً .ومن الضروري اجراء مزٌد من البحوث من أجل
استنباط وسائل لتمٌٌز المخاطر المحتملة لهذه النفاٌات على اإلنسان و/أو البٌئة .وقد استحدثت
اختبارات قٌاسٌة فٌما ٌتعلق بالمواد النقٌة .ووضعت بلدان أعضاء كثٌرة اختبارات وطنٌة ٌمكن
تطبٌقها على المواد المدرجة فً الملحق األول ،لتقرٌر ما إذا كانت لهذه المواد أٌة خاصٌة من
الخواص الواردة فً هذا الملحق.

الملحق الرابع
عملٌات التخلص
ألؾ -العملٌات التً ال تقود إلى امكانٌة استرداد الموارد ،أو اعادة دورانها ،أو استخالصها ،أو
اعادة استخدامها فً استخدامات مباشرة أو بدٌلة.
ٌشمل الفرع ألؾ جمٌع عملٌات التخلص من هذا النوع التً تمارس فً الواقع العملً.
الطرح داخل األرض أو فوقها( ،مثل الطم ،وما إلى ذلك).
D1
معالجة الٌابسة (مثل ،االنحالل الحٌوي للنفاٌات السائلة أو الطٌنٌة فً التربة ،وما إلى
D2
الحقن العمٌق( ،مثل ،حقن النفاٌات القابلة للضخ داخل اآلبار والقباب الملحٌة أو
ذلك)D3 .
المستودعات المتكونة تكوٌنا طبٌعٌاً ،وما إلى ذلك).
التخزٌن السطحً( ،مثل ،وضع النفاٌات السائلة أو الطٌنٌة داخل الحفر والبرك والبحٌرات
D4
الساحلٌة ،وما إلى ذلك).
حفر مصممة خصٌصاً ،مثل ،وضع النفاٌات فً حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومؽطاة وكل
D5
منها معزولة عن األخرى وعن البٌئة ،ونحو ذلك).
التصرٌؾ داخل حٌز مائً عدا البحار /المحٌطات.
D6
التصرٌؾ داخل البحار /المحٌطات بما فً ذلك االٌالج فً قاع البحر.
D7
المعالجة البٌولوجٌة ،ؼٌر المحددة فً أي مكان آخر بهذا الملحق ،والتً تنتج عنها
D8
أو مزائج نهائٌة ٌجري التخلص منها بواسطة أي من العملٌات المذكورة فً الفرع
مركبات
ألؾ.
المعالجة الفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة ،ؼٌر المحددة فً مكان آخر بهذا الملحق ،والتً تنتج عنها
D9
مركبات أو مزائج أخٌرة ٌجري التخلص منها عن طرٌق أي من العملٌات المذكورة فً
الفرع ألؾ( ،مثل التبخٌر ،والتجفٌؾ ،والتكلٌس ،والمعادلة ،والترسٌب ،وما إلى ذلك).
 D10الترمٌد على األرض
 D11الترمٌد فً البحر
 D12التخزٌن الدائم (مثل وضع الحاوٌات داخل منجم ،ونحو ذلك).
 D13الخلط أو المزج قبل االحالة إلى أي من العملٌات المذكورة فً الفرع ألؾ.
 D14اعادة التوضٌب قبل االحالة إلى أي من العملٌات المذكورة فً الفرع ألؾ.
 D15التخزٌن فً انتظار االحالة إلى أي من العملٌات المذكورة فً الفرع ألؾ.

باء -العملٌات التً تقود إلى استرداد الموارد أو اعادة دورانها ،أو استخالصها ،أو اعادة استخدامها
فً استخدامات مباشرة أو بدٌلة.
ٌشمل الفرع باء جمٌع هذه العملٌات فٌما ٌتعلق بالمواد المعرفة قانونا بأنها مواد خطرة أو المعتبرة
مواد خطرة والتً لوال خضوعها لهذه العملٌات لوجهت صوب العملٌات المذكورة فً الفرع ألؾ.
االستعمال بوصفها وقوداً (عدا فً الترمٌد المباشر) أو وسائل أخرى لتولٌد الطاقة.
R1
المذٌبات المستخدمة فً االستخالص  /اعادة التولٌد .
R2
اعادة دوران /استخالص المواد العضوٌة التً ال تستعمل كمذٌبات.
R3
اعادة دوران /استخالص المعادن والمركبات المعدنٌة.
R4
اعادة دوران /استخالص المواد ؼٌر العضوٌة األخرى.
R5
اعادة تولٌد االحماض أو القواعد.
R6
استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث.
R7
استرداد المكونات من العوامل المساعدة.
R8
اعادة تكرٌر الزٌوت المستعملة أو االستعماالت الجدٌدة األخرى للزٌوت التً سبق
R9
استعمالها.
 R10معالجة الٌابسة التً تعود بالنفع على الزراعة أن تؤدي إلى تحسٌن البٌئة.
 R11استخدامات المواد المتبقٌة الناتجة عن أي من العملٌات المرقمة من  R1الى R10
 R12تبادل النفاٌات لالحالة إلى أي من العملٌات المرقمة من  R11الى R1
 R13تجمٌع المواد بؽرض اجراء أي عملٌة مذكورة فً الفرع باء

الملحق الخامس ألؾ
معلومات ٌجب تقدٌمها فً االخطار
 -1سبب تصدٌر النفاٌة.
 -2مصدر النفاٌة.
 -3مولد (مولدو) النفاٌة وموقع التولٌد.
 -4المتخلص من النفاٌة والموقع الفعلً للتخلص.
 -5الناقل المتوقع (الناقلون المتوقعون) للنفاٌة أو وكالؤهم ،إذا كانوا معروفٌن.
 -6بلد تصدٌر النفاٌة السلطة المختصة.
 -9بلدان العبور المتوقعة السلطة المختصة.
 -9بلد استٌراد النفاٌة السلطة المختصة.
 -1اخطار عام أو فردي.
 -13تارٌخ (توارٌخ) الشحنة (الشحنات) المتوقع (المتوقعة) والفترة الزمنٌة التً تصدر خاللها
النفاٌة وخط سٌر الرحلة المقترح بما فً ذلك نقطة الدخول والخروج.

 -11وسائل النقل المتصورة (الطرق البرٌة أو السكك الحدٌدٌة أو بطرٌق البحر أو الجو أو المٌاه
الداخلٌة).
 -12المعلومات المتعلقة بالتأمٌن.
 -13داللة النفاٌة ووصفها المادي بما فً ذلك الرقم  Yورقم األمم المتحدة وتكوٌنها ( )5ومعلومات
عن أي متطلبات خاصة للمناولة ،بما فً ذلك أحكام الطوارئ فً حاالت الحوادث.
 -14نوع التعبئة المتصورة (سائبة أو وضعها فً برامٌل أو فً صهارٌج على سبٌل المثال).
 -15الكمٌة المقدرة بالوزن /الحجم.
 -16العملٌة التً ٌتم بواسطتها تولٌد النفاٌة.
 -19بالنسبة للنفاٌات الواردة فً الملحق األول ،تصنٌفاتها وفقا‚للملحق الثالث :الخواص الخطرة،
والرقم  ،Hفئة األمم المتحدة.
 -19طرٌقة التخلص وفقا ً للملحق الرابع.
 -11اعالن من المولد والمصدر بصحة المعلومات.
 -23المعلومات المحالة (بما فً ذلك الوصؾ التقنً للمصنع ،للمصدر أو المولد من المتخلص من
النفاٌة التً على أساسها بنى األخٌر تقدٌره لعدم وجود سبب ٌدعو إلى االعتقاد بأن النفاٌات لن تتم
إدارتها بطرٌقة سلٌمة بٌئٌا ً وفقا ً للقوانٌن أو وأنظمة بلد االستٌراد.
 -21معلومات تتعلق بالعقد المبرم بٌن المصدر والمتخلص.

الملحق الخامس باء
المعلومات الواجب تقدٌمها فً وثٌقة الحركة
 -1مصدر النفاٌة
 -2مولد (مولدو) النفاٌة وموقع التولٌد
 -3المتخلص من النفاٌة والموقع الفعلً للتخلص.
 -4ناقل (ناقلو) النفاٌة أو وكٌله (وكالؤه).
 -5موضوع االخطار العام أو الفردي.
 -6تارٌخ بدء الحركة عبر الحدود وتارٌخ (توارٌخ) االستالم والتوقٌع على اٌصال االستالم من
جانب كل شخص مسؤول عن النفاٌة.

 -9وسائل النقل (الطرق البرٌة  ،أو السكك الحدٌدٌة ،أو الممرات المائٌة الداخلٌة ،أو بطرٌق البحر
أو الجو) بما فً ذلك التصدٌر والعبور واالستٌراد ،وأٌضا ً نقطة الدخول والخروج حٌثما كانتا
محددتٌن.
 -9الوصؾ العام للنفاٌة (الحالة المادٌة ،االسم الموافق للشحنة وفئتها وفقا ً لمصطلحات األمم
المتحدة ،رقم األمم المتحدة ،الرقم  Yوالرقم  Hوفقا ً للمالئم).
 -1معلومات عن المتطلبات الخاصة للمناولة بما فً ذلك أحكام الطوارئ فً حاالت الحوادث.
 -13نوع التعبئة وعدد الطرود.
 -11الكمٌة بالوزن /الحجم.
 -12اعالن من المولد أو المصدر بصحة المعلومات.
 -13اعالن من المولد أو المصدر ٌبٌن عدم اعتراض السلطات المختصة فً جمٌع الدول المعنٌة
األطراؾ.
 -14شهادة من المتخلص باالستالم فً مرفق التخلص المعٌن وتبٌان أسلوب التخلص والتارٌخ
التقرٌبً للتخلص.

