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 النفايات للتحكّم يف نقل الالزمنيطار والنقل اإلخلوثيقيت صيغة منقحة 
 مللء الوثيقتنياخلطرة عرب احلدود وإرشادات 
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  شحن النفايات عرب احلدود/بنقل  اإلخطاروثيقة
  :رقم اإلخطار  -٣  : رقم السجل املُخطر–املصدر   -١

  :اإلخطار يتعلق بـ
  c  : شحنات متعددة  ‘٢’   c  : شحنة مفردة  ‘١ ’-ألف  :االسم
  c  : االستعادة  ‘٢’  c   ):١(التخلص   ‘١ ’-باء  :العنوان

  c  ال  c  نعم   :)٣؛٢ ( مرفق استعادة موافق عليه مسبقا-جيم  :مسؤول االتصال
  إمجايل العدد املقرر للشحنات  -٤  :الفاكس  :اهلاتف

  ):٤(إمجال الكمية املقررة   - ٥  :الربيد اإللكتروين
  ):ميغا غرام(طن   :رقم السجل  إليهسلاملر –املستورد   -٢

 :متر مكعب  :االسم
  ):٤() الشحنات(الفترة املقررة للشحنة   - ٦  :العنوان

  :أخر مغادرة  : أول مغادرة  
  ):٥(التغليف ) أنواع(نوع   - ٧  :مسؤول االتصال

  c  ال  c  نعم  ):٦(متطلبات مناولة خاصة   :الفاكس  :اهلاتف
  ):٢(االستعادة /التخلص) عمليات(لية عم  - ١١  :الربيد اإللكتروين

  ):٥( Rالرمز  / Dالرمز   ):رقم السجل(وسائل النقل املعتزمة   –٨
  ):٦(التكنولوجيا املستخدمة   :)٧(االسم 
    :العنوان

    
  ):٦، ١(سبب التصدير   :مسؤول االتصال

    :الفاكس  :اهلاتف
  :)٦(تعيني النفايات وتكوينها   - ١٢    :الربيد اإللكتروين

    ):٥(وسيلة النقل 
    :رقم التسجيل) ٨؛ ٧؛ ١(إنتاج النفايات / مصادر توليد/مصدر  -٩

    :االسم
    العنوان

  ):٥(اخلصائص املادية   - ١٣  
    :مسؤول االتصال

  )أدخل الرموز ذات الصلة(حتديد النفايات   - ١٤  :الفاكس  :اهلاتف
  ):سع عند االقتضاءأو التا(ملحق بازل الثامن   ‘١’  :الربيد اإللكتروين

  ):‘١‘إذا كان خيتلف عن ( رمز منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   ‘٢’  ):٦(موقع وعملية التوليد 
  :قائمة نفايات اجلماعة األوروبية  ‘٣’  c  ):٢(أو مرفق االستعادة   c  :)٢(مرفق التخلص   -١٠

  :الرمز الوطين لدى دولة التصدير  ‘٤’  :رقم التسجيل
  :الرمز الوطين لدى دولة االسترياد  ‘٥’  :االسم
  ):حدد(رموز أخرى   ‘٦’  :العنوان

  :Yرمز   ‘٧’  
  ):٥ (Hرمز   ‘٨’ :مسؤول االتصال

  ):٥(فئة األمم املتحدة   ‘٩’ :الفاكس :اهلاتف
  :رقم األمم املتحدة  ‘١٠’  :الربيد اإللكتروين

  :دى لألمم املتحدةاسم الشحن ل  ‘١١’  :االستعادة/املوقع الفعلي للتخلص
  ):النظام املوحد عاملياً(الرموز اجلمركية   ‘١٢’  

  )نقطة عبور حدود أو ميناء(، نقاط حمددة للخروج أو الدخول )ج(، الرقم الكودي للسلطات املختصة عند االقتضاء )ب (الدول املعنية/البلدان  -١٥
  الوجهة-دولة االسترياد  )الدخول واخلروج(العبور ) دول(دولة   اإلرسال-دولة التصدير

          )أ(
          )ب(
                )ج(

  ):اجلماعة األوروبية(أو التصدير /أو اخلروج و/املكاتب اجلمركية للدخول و  - ١٦
  :التصدير  :اخلروج  :الدخول
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  :)١(املنِتج /املولِّد/ املخِطر–إعالن املصدر   - ١٧  
قر أيضا بأنه مت الدخول يف التزامات تعاقدية قانونية وبأنّ التأمني الواجب التطبيق، أو وأ. أقر بأن هذه املعلومات كاملة وصحيحة حسب علمي

  .غريه من الضمانات املالية،  سار أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل العابر للحدود
  :التوقيع  :التاريخ  : املخطر–اسم املصدر 
  :التوقيع  :ريخالتا  :املنتج/اسم املولد

  عدد املرفقات املساندة  -١٨

  فقط الستخدام السلطات املختصة
) ١(العبور / املقصد–إقرار من السلطة املختصة املعنية لدى بلدان االسترياد   - ١٩

  :)٩( اإلرسال –التصدير 
  :البلد

  :تاريخ تلقي اإلخطار
  :تاريخ إرسال اإلقرار
  :اسم السلطة املختصة

  :أو التوقيع/اخلامت و

  .على النقل) لدى البلد( من السلطة املختصة )٨، ١(موافقة كتابية   - ٢٠
  :املوافقة صادرة يف
    :إىل  :موافقة صاحلة من

  c :)٦( ٢١ذا كانت اإلجابة بنعم أنظر اخلانة         c :ال     :شروط خاصة
  :اسم السلطة املختصة

  :أو التوقيع/اخلامت و

  أو أسباب االعتراض النقل وثيقةبشأن املوافقة على ) شروط خاصة(شرط خاص   - ٢١

  حسب متطلبات اتفاقية بازل  )١(
، إرفق أيضا املعلومات D15-D13 أو R13/R12يف حالة عملية من نوع   )٢(

 وبشأن D13-D15 أو R12/R13املناظرة بشأن أي مرافق الحقة من نوع 
   حسب االقتضاء D12 – D1 أو R11-R1من نوع ) املرافق(املرفق 

ت النقل داخل منطقة منظمة التعاون والتنمية يف تستكمل فيما خيص عمليا  )٣(
  منطبقة‘ ٢’امليدان االقتصادي وفقط إذا كانت اخلانة باء 

  ارفق قائمة مفصلة إذا كانت الشحنات متعددة  )٤(

  انظر قائمة املختصرات والرموز يف الصفحة التالية  )٥(
  رفق التفاصيل عند الضرورةأ  )٦(
  ثر من واحدرفق قائمة إذا كان العدد أكأ  )٧(
  إذا كانت القوانني الوطنية تشترط ذلك   )٨(
  إذا كان ذلك ينطبق مبوجب مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  )٩(
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   اإلخطاروثيقةقائمة املختصرات للرموز املستخدمة يف 
 )١١اخلانة (عمليات التخلص 

D1  وما إىل ذلكمثل، حشو األرض، (الترسيب داخل األرض أو فوقها( 
D2  مثل، التحلل احليوي للنفايات السائلة أو الطينية يف التربة وما إىل ذلك(معاجلة األرض( 
D3  مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل اآلبار والقباب امللحية أو املستودعات املتكونة طبيعياً وما إىل ذلك(احلقن العميق( 
D4  السائلة أو الطينية داخل احلفر والربك والبحريات الساحلية وما إىل ذلكمثل، وضع النفايات(التجميع السطحي ( 
D5  ًا ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن األخرى وعن البيئة، وحنو ذلك(حفر مصممة خصيصامثل، وضع النفايات يف حفر قائمة بذا( 
D6 احمليطات/التصريف داخل حيز مائي عدا البحار 
D7 احمليطات مبا يف ذلك الطمر يف قاع البحر/حارالتصريف داخل الب 
D8  اية جيري التخلص منها بواسطة أي من العمليات املذكورة ذا امللحق، واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج املعاجلة البيولوجية، غري احملددة يف أي مكان آخر 
D9  ذا امللحق واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج جيري التخلص منها عن طريق أي املعاجلة الفيزيائية الكيميائية، غري احملددة يف أي مكان آخر

 )مثل التبخري والتجفيف والتكليس واملعادلة والترسيب وما إىل ذلك(من العمليات املذكورة يف الفرع ألف 
D10 الترميد على األرض 
D11 الترميد يف البحر 
D12  جم، وحنو ذلكمثل وضع احلاويات داخل من(التخزين الدائم( 
D13  هذه القائمةاخللط أو املزج قبل اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف 
D14  هذه القائمةإعادة التغليف قبل اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف 
D15  هذه القائمةالتخزين يف انتظار اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف  

 )١١انة اخل(عمليات االستعادة 
R1  ًمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/بازل (- أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة) عدا يف الترميد املباشر(االستعمال بوصفها وقودا (

 )االحتاد األورويب(االستعمال بصفة أساسية بوصفها وقوداً أو وسيلة أخرى لتوليد الطاقة 
R2 االستعادة/صاملذيبات املستخدمة يف االستخال 
R3 استخالص املواد العضوية اليت ال تستعمل كمذيبات/إعادة دوران 
R4 استخالص املعادن واملركبات املعدنية/إعادة دوران 
R5 استخالص املواد غري العضوية األخرى/إعادة دوران 
R6  استرجاع األمحاض أو 
R7 استرداد املكونات املستخدمة خلفض التلوث 
R8 ت من العوامل املساعدةاسترداد املكونا 
R9 إعادة تكرير الزيوت املستعملة أو االستعماالت اجلديدة األخرى للزيوت 

R10 معاجلة األرض اليت تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إىل حتسني البيئة 
R11  استخدامات املواد املتبقية الناجتة عن أي من العمليات املرقمة منR1- إىل R10 
R12 يات لإلحالة إىل أي من العمليات املرقمة من تبادل النفاR1 إىل R11 
R13  هذه القائمةجتميع املواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة يف.  

 )٧اخلانة (أنواع التغليف 
 برميل -١
 برميل خشيب -٢
 وائلنقل السزن أو خلعلب /جالون -٣
 صندوق -٤
 كيس -٥
 تغليف مركب -٦
 وعاء يعمل بالضغط -٧
 سائب -٨
 )حددها(ل أخرى اأشك -٩
 )٨اخلانة (سائل النقل و
R=  طريق بري 
T=  قطار سكة حديد 
S=  البحر 
A=  اجلو 
W=  الطرق املائية الداخلية 

 )١٣اخلانة (اخلواص املادية 
 مسحوق/مسحوقي -١
 صلب -٢
 عجينة/لزج -٣
 يف شكل محأة -٤
 سائل -٥
 غازي -٦
 )حددها(أشكال أخرى  -٧

 )١٤اخلانة (شفري وفئة األمم املتحدة الرقم ال
 اخلواص   الرقم    فئة

 الشفري األمم املتحدة
1   H1   املواد القابلة لالنفجار 
3   H3   السوائل القابلة لالشتعال 

4.1   H4.1   املواد الصلبة القابلة لالشتعال 
4.2   H4.2    التلقائيلالشتعالاملواد أو النفايات املعرضة  
4.3   H4.3    أو النفايات اليت تطلق غازات قابلة لالشتعال عند املواد

 مالمسة املاء        
5.1   H5.1   املؤكسدات 
5.2   H5.2   الربوكسيدات العضوية 
6.1   H6.1    ذات اآلثار احلادة(املواد السمية( 
6.2   H6.2   املواد املعدية 

8   H8   املواد اآلكالة 
9   H10   ملاءإطالق غازات سامة عند مالمسة اهلواء أو ا 
9   H11    ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة(املواد التكسينية( 
9   H12   املواد السامة للبيئة 
9    H13     املواد القادرة، بوسيلة ما بعد التخلص منها، على إنتاج

مادة أخرى ومن أمثلتها املواد اليت قد تنتج عن الرشح         
  .وتكون متميزة بأي من اخلواص املدرجة أعاله        

لتنمية يف امليدان االقتصادي وأمانة اتفاقية بازل معلومات إضافية والسيما عن دليل توجيهي متوافر لدى منظمة التعاون وا/ترد يف كتيب إرشادي
  .Y، أي عن ملحقي اتفاقية بازل الثامن والتاسع ورموزمها، ورموز منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ورموز ١٤اخلانة (حتديد النفايات 
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  شحن النفايات عرب احلدود/ نقلوثيقة
  :الشحناتعدد إمجايل /الرقم املسلسل  -٢  :خطار رقم اإلتناظر  -١
  :ليسجت املخطر رقم ال–املصدر   -٣

  :االسم
  :التسجيل املرسل إليه رقم –املستورد   -٤

  :االسم
  :العنوان  :العنوان

  :مسؤول االتصال  :مسؤول االتصال
  :الفاكس  : اهلاتف  :الفاكس  : اهلاتف

  :الربيد اإللكتروين  :الربيد اإللكتروين
  :تاريخ الشحن الفعلي  - ٦  :متر مكعب  :)ميجا غرام(طن    الفعليةالكمية  -٥
  :عدد الطرود         ):١( التغليف )أنوع(نوع   - ٧

  c  : ال  c  :نعم  )٢(متطلبات خاصة للمناولة 
  ):٣(الناقل األول ) أ(  -٨

  :رقم التسجيل
  :الناقل الثاين) ب(  -٨

  :رقم التسجيل
  :النهائيالناقل ) ج(  -٨
  : التسجيلقمر

  :االسم
  :العنوان

  :االسم
  :العنوان

  :االسم
  :العنوان

  :اهلاتف  :اهلاتف  :اهلاتف
  :الفاكس  :الفاكس  :الفاكس

  :الربيد اإللكتروين  :الربيد اإللكتروين  :الربيد اإللكتروين
  c )٢(أكثر من ثالث ناقلني   - - - - - - - ممثل الناقل تستويف من - - - - - - -  

  ):١(وسائل النقل   ):١(وسائل النقل   ):١(ل وسائل النق
  :تاريخ النقل  :تاريخ النقل  :تاريخ النقل

  :التوقيع  :التوقيع  :التوقيع
  )٦؛ ٥؛ ٤:(النفايات) منتجو(منتج )/مولدو(مولد   -٩

  :رقم التسجيل
  :االسم

  ):٢(تعيني النفايات وتكوينها   - ١٢

  ):١(اخلصائص املادية   -١٣  :العنوان

  )أدخل الرموز ذات الصلة(ديد النفايات حت  -١٤  
أو التاسع عند (امللحق الثامن التفاقية بازل   ‘١’  :مسؤول االتصال

  ):االقتضاء
  )‘١‘إذا كان خيتلف عنه ( رمز منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   ‘٢’  :الفاكس  :اهلاتف

  :وبيةقائمة نفايات اجلماعة األور  ‘٣’  :الربيد اإللكتروين
  :الرمز الوطين لدى دولة التصدير  ‘٤’  ):٢(موقع التوليد 

  :الرمز الوطين لدى دولة االسترياد  ‘٥’  c  أو مرفق االستعادة  c  مرفق التخلص  -١٠
  ):حدد(رموز أخرى   ‘٦’  :رقم التسجيل

  :Yرمز   ‘٧’  :االسم
  ):١ (Hرمز   ‘٨’  :العنوان

  ):١(فئة األمم املتحدة   ‘٩’  
  :الرقم لدى األمم املتحدة  ‘١٠’  :المسؤول االتص

  :اسم الشحن لدى األمم املتحدة  ‘١١’  :الفاكس  :اهلاتف
  ):النظام املوحد(الرموز اجلمركية   ‘١٢’  :الربيد اإللكتروين

    )٢(االستعادة /املوقع الفعلي للتخلص
    االستعادة/التخلص) عمليات(عملية   -١١

    ):١ (Rالرمز /Dالرمز 
  :)١(املنِتج /املولِّد/ املخِطر–در إعالن املص  -١٥

وأقر أيضا بأنه مت الدخول يف التزامات تعاقدية قانونية، وبأنّ التأمني الواجب . أقر بأن املعلومات الواردة أعاله كاملة وصحيحة حسب علمي
، وبأنه قد مت تلقي املوافقة الالزمة بأنواعها من التطبيق، أو غريه من الضمانات املالية،  سار أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل العابر للحدود

  . السلطات املختصة لدى البلدان املعنية
  التوقيع  التاريخ  :االسم
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  لالستخدام من قبل أي شخص يشارك عملية النقل عرب احلدود إذا اقتضى األمر املزيد من املعلومات  - ١٦
  :التوقيع  :االسم  :التاريخ ):إذا مل تكن مرفقاً من املرافق( املرسل إليه –  الشحنة اليت تلقاها املستورد - ١٧

  االستعادة/تستكمل من قبل مرفق التخلص
االستعادة اخلاصة /أشهد بأن عملية التخلص  -١٩  c  أو مرفق االستعادة  c  الشحنة املتلقاة لدى مرفق التخلص - ١٨

  .بالنفايات املبينة أعاله قد استكملت
  :االسم  c  مرفوضة  c  :لةمقبو  : تاريخ التسلم
    تصل فوراً بالسلطات املختصةا  :متر مكعب  ):طن(ميجاغرام   : الكمية املتلقاة

    :االستعادة/التاريخ املتوقع للتخلص
  :التاريخ  ):١(االستعادة /عملية التخلص

  التوقيع واخلامت  :التاريخ
    :االسم
    :التوقيع

    
  لصفحة التاليةأنظر قائمة املختصرات والرموز يف ا  )١(
  رفق التفاصيل عند الضرورةأ  )٢(
  ، أرفق املعلومات وفق ما هو مطلوب يف٣إذا كان الناقلون أكثر من   )٣(

  )أ، ب، ج (٨اخلانة 

  تشترطها اتفاقية بازل  )٤(
  إرفق القائمة إذا كان العدد أكثر من واحد  )٥(
  إذا كانت القوانني الوطنية تشترط ذلك   )٦(

  
  )إذا تطلب ذلك التشريع الوطين(مكاتب اجلمارك خمصصة الستعمال 

   أو مكتب مجارك الدخولاملقصد/بلد االسترياد  - ٢١   أو مكتب مجارك اخلروجاإلرسال/بلد التصدير  - ٢٠
   النقل هذه قد غادرت البلدوثيقةإن النفايات الوارد وصفها يف 

  :بتاريخ
  بلد قد دخلت الالوثيقة ه النفايات الوارد وصفها يف هذإن

  :بتاريخ
  :التوقيع

  
  :اخلامت

  :التوقيع
  

  :اخلامت
  أختام مكاتب اجلمارك لدى بلدان العبور  - ٢٢

    :اسم البلد    :اسم البلد
  اخلروج  الدخول  اخلروج  الدخول
    :اسم البلد    :اسم البلد
  اخلروج  الدخول  اخلروج  الدخول

   اإلخطاروثيقةقائمة املختصرات للرموز املستخدمة يف 
 )١١اخلانة (ت التخلص عمليا

D1  مثل، حشو األرض، وما إىل (الترسيب داخل األرض أو فوقها
 )ذلك

D2  مثل، التحلل احليوي للنفايات السائلة أو الطينية (معاجلة األرض
 )يف التربة وما إىل ذلك

D3  مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل اآلبار (احلقن العميق
 )ات املتكونة طبيعياً وما إىل ذلكوالقباب امللحية أو املستودع

D4  مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل (التجميع السطحي
 )احلفر والربك والبحريات الساحلية وما إىل ذلك

D5  ًا (حفر مصممة خصيصامثل، وضع النفايات يف حفر قائمة بذا
ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن األخرى وعن البيئة، وحنو 

 )ذلك
D6 احمليطات/التصريف داخل حيز مائي عدا البحار 

 )١١اخلانة (عمليات االستعادة 
R1  ًأو وسائل ) عدا يف الترميد املباشر(االستعمال بوصفها وقودا

منظمة التعاون والتنمية يف /بازل (-أخرى لتوليد الطاقة 
االستعمال بصفة أساسية بوصفها وقوداً ) امليدان االقتصادي

 )االحتاد األورويب( أخرى لتوليد الطاقة أو وسيلة
R2 االستعادة/املذيبات املستخدمة يف االستخالص 
R3 استخالص املواد العضوية اليت ال تستعمل /إعادة دوران

 كمذيبات
R4 استخالص املعادن واملركبات املعدنية/إعادة دوران 
R5 استخالص املواد غري العضوية األخرى/إعادة دوران 
R6 ألمحاض أو القواعداسترجاع ا 
R7 استرداد املكونات املستخدمة خلفض التلوث 
R8 استرداد املكونات من العوامل املساعدة  

D7 احمليطات مبا يف ذلك الطمر يف قاع البحر/التصريف داخل البحار R9  إعادة تكرير الزيوت املستعملة أو االستعماالت اجلديدة
 األخرى للزيوت
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D8 ،ذا امللحق، املعاجلة البيولوجية غري احملددة يف أي مكان آخر 
واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج اية جيري التخلص منها 

 بواسطة أي من العمليات املذكورة

R10  معاجلة األرض اليت تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إىل
  حتسني البيئة

D9 ذا املعاجلة الفيزيائية الكيميائية، غري احملددة يف أي مكان آخر 
امللحق واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج جيري التخلص منها عن 

مثل التبخري (طريق أي من العمليات املذكورة يف الفرع ألف 
 )والتجفيف والتكليس واملعادلة والترسيب وما إىل ذلك

R11  استخدامات املواد املتبقية الناجتة عن أي من العمليات املرقمة
  R10 إىل -R1من 

D10 الترميد على األرض R12  تبادل النفايات لإلحالة إىل أي من العمليات املرقمة منR1 
  R11إىل 

D11 الترميد يف البحر R13 جتميع املواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة يف هذه القائمة.  
D12  مثل وضع احلاويات داخل منجم، وحنو ذلك(التخزين الدائم(    
D13 حالة إىل أي من العمليات املذكورة يف هذه اخللط أو املزج قبل اإل

  القائمة
  

D14  إعادة التغليف قبل اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف هذه
  القائمة

  

D15  التخزين يف انتظار اإلحالة إىل أي من العمليات املذكورة يف هذه
  القائمة

  

 )٧اخلانة (أنواع التغليف 
 برميل -١
 برميل خشيب -٢
  خلزن أو نقل السوائلجالون أو علبة -٣
 صندوق -٤
 كيس -٥
 تغليف مركب -٦
 وعاء يعمل بالضغط -٧
 سائب -٨

  )حددها(أشكال أخرى   -٩

 )١٤اخلانة (الرقم الشفري وفئة األمم املتحدة 
 اخلواص   الرقم  فئة

 الشفري األمم املتحدة
1  H1  املواد القابلة لالنفجار 
3  H3  السوائل القابلة لالشتعال 

4.1  H4.1  بة القابلة لالشتعالاملواد الصل 
4.2  H4.2   املواد أو النفايات املعرضة لالحتراق أو االشتعال

 التلقائي    
4.3  H4.3   املواد أو النفايات اليت تطلق غازات قابلة لالشتعال

 عند مالمسة املاء    
5.1  H5.1  املؤكسدات 
5.2  H5.2  الربوكسيدات العضوية 
6.1  H6.1   اآلثار احلادةذات (املواد السمية( 
6.2  H6.2  املواد املعدية 

8  H8  املواد اآلكالة 
9  H10  إطالق غازات سامة عند مالمسة اهلواء أو املاء 
9  H11   ذات اآلثار املتأخرة أو املزمنة(املواد التكسينية( 
9  H12  املواد السامة للبيئة 
9  H13  املواد القادرة، بوسيلة ما بعد التخلص منها، على 

إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها املواد اليت قد تنتج عن     
الرشح وتكون متميزة بأي من اخلواص املدرجة أ    
  .عاله    

 )٨اخلانة (وسائل النقل 
R=  طريق بري  A=  اجلو 
T=  سكة حديد /قطار   W=  الطرق املائية الداخلية 
S=  البحر  

 )١٣اخلانة (اخلواص املادية 
 سائل  -٥  مسحوق/مسحوقي -١
 غازي  -٦    صلب -٢
 )حددها(أشكال أخرى   -٧    عجينة/لزج -٣
  يف شكل محأة  - ٤

معلومات إضافية والسيما عن حتديد وأمانة اتفاقية بازل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي دليل توجيهي متوافر لدى / كتيب إرشاديترد يف
  .Yلثامن والتاسع ورموزمها، ورموز منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ورموز أي عن ملحقي اتفاقية بازل ا، ١٤اخلانة (النفايات 
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 اإلخطار والنقل وثيقيتبشأن ملء إرشادات 
 املقدمة  -أوالً 

مت إنشاء الصكوك الدولية للتحكم يف تصدير واسترياد النفايات اليت ميكن أن تشكل خماطر أو   - ١
 ومن بني هذه الصكوك هناك صكني هلما التأثري األكرب يف هذا الصدد .خطورة للصحة البشرية والبيئة

 واليت يدير أمانتها برنامج األمم املتحدة للبيئة ومقرر لس منظمة التعاون والتنمية )١(أوالمها اتفاقية بازل
تنمية يف مقرر منظمة التعاون وال"سيشار إليه فيما بعد بـ  (C (2001) 107/FINALيف امليدان االقتصادي 

 كما تعهدت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب باالمتثال لالئحة اجلماعة )٢().امليدان االقتصادي
 وتعين اتفاقية بازل وكذلك الئحة اجلماعة )٣(.األوروبية بشأن نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود

 بينما يتعلق مقرر منظمة التعاون األوروبية بنقل النفايات على الصعيد الدويل سواء للتخلص أو االستعادة
والتنمية يف امليدان االقتصادي فقط بنقل النفايات املخصصة لعمليات االستعادة داخل نطاق منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وتعمل مجيع الصكوك طبقاً لعدد من الضوابط اإلدارية وضعتها 

  .األطراف املنفذة هلذه الصكوك
 مع الوثيقتانتوافق تو.  اإلخطار والنقلوثيقيتذه اإلرشادات الشرح الالزم الستكمال وتقدم ه  - ٢

الصكوك الثالثة املذكورة آنفاً حيث أا تراعي الشروط احملددة يف اتفاقية بازل ومقرر منظمة التعاون 
بصورة شاملة حبيث عتا ض و قدالوثيقتني ومبا أنّ. والتنمية يف امليدان االقتصادي والئحة اجلماعة األوروبية

مجيع الصكوك وبالتايل قد ال يلزم، على لن تنطبق  الوثيقة خانات فإنّ مجيع كل الصكوك الثالثة، غطيانت
أي شروط حمددة تتعلق بنظام واحد فقط من نظم وقد ذُكرت . ملء مجيع اخلاناتيف حالة من احلاالت، 

خدم تشريعات التنفيذ الوطنية مصطلحات ختتلف ومن احملتمل أيضاً أن تست. التحكم باستخدام احلواشي
ستخدم مثالً ي(عن تلك املعتمدة يف اتفاقية بازل ويف مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 اإلخطار وثيقيتوبالتايل تعكس عناوين " نقل"يف بلدان اجلماعة األوروبية بدالً من " شحن"مصطلح 
  ").شحن/نقل" مصطلح  االختالف بتبيناوالنقل هذ

 يف اً خمتلفاً تعريفألنّ هلما" استعادة"و" ختلص"على كل من املصطلحني  الوثيقتانشتمل تو  - ٣
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان مقرر  وكل من الئحة اجلماعة األوروبيةويستخدم . الصكوك الثالثة

 ألف من اتفاقية –ة يف امللحق الرابع لإلشارة إىل عمليات التخلص املدرج" ختلص"االقتصادي املصطلح 
                                                

أنظر . ١٩٨٩مارس / آذار٢٢ة والتخلص منها عرب احلدود، اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطر  )١(
  .www.basel.intاملوقع الشبكي 

رر ـلق بتنقيح املقـ لس منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يتعC (2001) 107/FINALاملقرر   )٢(
C (92) 39/FINALاحلدود؛ واملقرر األول عبارة عن  بشأن التحكم يف نقل النفايات املخصصة لعمليات االستعادة عرب 

). مع إدخال التعديالت (٢٠٠٢فرباير / شباط٢٨ و٢٠٠١ يونيه/حزيران ١٤إدماج للنصوص اليت اعتمدها الس يف 
  .http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.htmlأنظر املوقع الشبكي 

)٣(  لس وجيري العمل حالياً بالئحة ا(EEC) NO. 259/93بشأن اإلشراف ١٩٩٣فرباير / شباط١ يف ة الصادر 
 ,L30اجلريدة الرمسية للجماعة األوروبية رقم (والتحكم يف شحنات النفايات داخل ومن وإىل اجلماعة األوروبية 

 تصبحدما  عن٢٠٠٧يوليه / متوز١٢وسيتوقف العمل ذه الالئحة اعتباراً من ). مع إدخال التعديالت (6.2.1993
أنظر . نافذة املفعول) L190, 12.7.2006اجلريدة الرمسية رقم ( بشأن شحنات النفايات No. 1013/2006 (EC)الالئحة 

  .http://europa.eu.int/comm/environment/waste/shipments/index.htmاملوقع الشبكي 

http://www.basel.int
http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/shipments/index.htm
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لإلشارة إىل " استعادة" ألف من مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و– ٥بازل والتذييل 
 باء من مقرر منظمة – ٥ باء من اتفاقية بازل والتذييل –عمليات االستخالص املدرجة يف امللحق الرابع 

يستخدم يف اتفاقية بازل ذاا " ختلص"ومع ذلك، فإن مصطلح . االقتصاديالتعاون والتنمية يف امليدان 
  .لإلشارة إىل كل من عمليات التخلص واالستعادة

وتكون السلطات الوطنية املختصة يف كل دولة من الدول املصدرة هي املسؤولة عن تقدمي   - ٤
على أن تستخدم عند القيام بذلك . )يف الصورتني املطبوعة واإللكترونية( اإلخطار والنقل وثائقوإصدار 

وجيب أن يصدر النظام الرقمي مع الرمز . نظاماً للترقيم يتيح حتديداً خاصاً للنفايات الواجب تتبعها
 للمنظمة الدولية للتوحيد ٣١٦٦الوطين الذي ميكن العثور عليه يف قائمة االختصارات القياسية رقم 

  .القياسي
 يف شكل استمارة يف حجم الورقة العادية تتفق مع الوثائقوقد ترغب البلدان يف إصدار   - ٥

ومن أجل تيسري استخدامها دولياً ). ، حسب ما أوصت به األمم املتحدةISO A4عادة (مقاييسها الوطنية 
 وأبعاد الورق املستخدم يف أمريكا الشمالية، جيب أال تزيد أبعاد ISO A4وملراعاة الفرق بني أبعاد الورق 

  . ميللمتر على أن تترك هوامش يف أعلى الورقة ويف جانبها األيسر٢٦٢×١٨٣ارة عن إطار االستم

   اإلخطار والنقلوثقيتالغرض من   -ثانياً 
د السلطات املختصة للبلدان املعنية باملعلومات اليت حيتاجوا مت اإلخطار هو أن وثيقةالغرض من   - ٦

 على فراغ تقر فيه السلطات املختصة الوثيقةتوي حت و.لتقييم مدى قبول عمليات النقل املقترحة للنفايات
  .بتسلمها لإلخطار واملوافقة كتابة، إن احتاج األمر، على عملية النقل املقترحة

صاحب شحنة النفايات يف مجيع األوقات بدءاً من حلظة مغادرا ت النقل أن وثيقةوالغرض من   - ٧
يوقع كل شخص يتوىل و. ص أو االستعادة يف بلد آخرجلهة توليد النفاية حىت وصوهلا إىل مرفق التخل

ويترك فراغ يف . تسلم النفاية املعنية وأعند تسليم إما  النقل وثيقةمسؤولية عملية نقل عرب احلدود على 
 النقل لتسجيل وثيقةكما توجد أيضاً فراغات يف .  ملعلومات تفصيلية عن كل جهات نقل الشحنةالوثيقة

وب وعلى الرغم من أن هذا األمر غري مطل(. ب اجلمارك لدى مجيع البلدان املعنيةمرور الشحنة عرب مكات
 كهذه، إىل ، تشترط التشريعات الوطنية يف بعض البلدان إجراءاتبشدة يف أي من الصكوك الدولية

ويف النهاية يكون على مرفق التخلص أو .  معلومات لضمان التحكم السليم خالل عملية النقلجانب
 لكي يقر باستالم النفايات وأن عملية التخلص أو االستعادة قد الوثيقةة ذي الصلة استخدام االستعاد

  .متت

  اشتراطات عامة  -ثالثاً 
 أن يستخدم أما الطباعة على اآللة الكاتبة الوثائقجيب على من يقوم مبلء النسخ املطلوبة، من   - ٨

وجيب أيضاً أن تكون التوقيعات حبرب ثابت . قةوثيأو أكالشيه باحلروف الكبرية وذلك حبرب ثابت يف كل 
ويف حال حدوث خطأ صغري، كاستخدام . على أن يصاحب التوقيع اسم املمثل املعتمد حبروف كبرية

وجيب وضع عالمات على . رمز غري صحيح للنفاية مثالً، ميكن عمل تصويب مبوافقة السلطات املختصة
وبالنسبة للتغيريات أو .  اإلشارة إىل تاريخ إدخال التعديلالنص اجلديد ويتم التوقيع عليه أو ختمه مع

  .التصويبات الرئيسية، جيب ملء استمارة جديدة
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وعند القيام بذلك، جيب اختاذ تدابري . وقد صممت االستمارات حبيث يسهل ملئها إلكترونياً  - ٩
مت إدخاهلا على االستمارة وجيب أن تكون التغيريات اليت . أمنية مناسبة ضد أي استخدام سيئ لالستمارة

وعند استخدام االستمارات اإللكترونية املقدمة . املستوفاة بعد موافقة السلطات املختصة مرئية وواضحة
  .عرب الربيد اإللكتروين، فإنه يلزم وجود توقيع رقمي

مع و.  إىل رموز بدالً من نصوص الستكمال كثري من اخلاناتالوثائقولتبسيط الترمجة، حتتاج   - ١٠
ذلك، إذا كان النص ضرورياً فيجب أن يكون بلغة مقبولة لدى السلطات املختصة يف البلد املستورد 

  .وللسلطات املعنية األخرى، حسب احلاجة
يناير / كانون الثاين٢٩فمثالً . وجيب استخدام مجلة رقمية من ستة أرقام للتعبري عن التاريخ  - ١١

  ). السنة– الشهر –اليوم  ٠٦-٠١-٢٩ جيب أن يكون على الشكل ٢٠٠٦
 أن ينبغيتقدم معلومات إضافية، اليت  للوثائق إضافة تذييالت أو مالحق يتطلب األمروعندما   - ١٢

  .نتمي إليهات اخلانة اليت وأن يذكر ةاملعني للوثيقةيتضمن كل ملحق الرقم املرجعي 

  اإلخطاروثيقةملء بشأن إرشادات حمددة   -رابعاً 
فيما  (١٨ – ١دولة التصدير، حسبما يتناسب، ملء اخلانات السلطة املختصة ل على املصدر أو  - ١٣

  .١٧كما ينبغي أن يقوم مولد النفاية، إن أمكن ، بالتوقيع يف اخلانة ). ٣عدا رقم اإلخطار يف اخلانة 
مبا يف ذلك اسم (، االسم بالكامل، العنوان )إن وجد( يوضع ما رقم السجل :٢ و١اخلانتان   - ١٤
السلطة وعنوان الربيد اإللكتروين للمصدر أو ) مبا يف ذلك مفتاح البلد(، أرقام اهلاتف والفاكس )بلدال

.  وكذلك اسم مسؤول االتصال املسؤول عن الشحنة)٤(دولة التصدير، حسبما يتناسب،املختصة ل
ألفراد املعنيني وجيب أن تسهل أرقام اهلاتف والفاكس وكذلك عنوان الربيد اإللكتروين االتصال جبميع ا

  .يف أي وقت يف حال حدوث أي حدث عارض أثناء الشحن
ومع ذلك ففي . ١٠وعادة يكون املستورد هو مرفق التخلص أو االستعادة املذكور يف اخلانة   - ١٥

و مسسار أو هيئة مشتركة خر، مثالً تاجر معتمد، أو وسيط أبعض احلاالت، قد يكون املستورد شخصاً آ
وللعمل كمستورد، . ١٠راسلة ملرفق التخلص أو االستعادة املستلم الوارد يف اخلانة كمقر أو عنوان م

ينبغي أن خيضع التاجر املعتمد أو الوسيط أو السمسار أو اهليئة املشتركة للوالية القضائية لبلد االسترياد 
 الشحنة إىل وأن ميلك أو يكون لديه بعض أشكال الضوابط القانونية األخرى على النفايات وقت وصول

  . مبعلومات عن التاجر املعتمد أو اهليئة املشتركة٢ويف مثل هذه احلاالت، جيب ملء اخلانة . بلد االسترياد
 إخطار، تقوم السلطة املختصة، طبقاً للنظام املطبق لديها، بتقدمي وثيقة عند إصدار :٣اخلانة   - ١٦

 يف اإلطارات املناسبة √وجيب وضع عالمة ).  أعاله٤أنظر الفقرة (رقم هوية يوضع يف هذه اخلانة 
  :وذلك لإلشارة إىل

  ؛)إخطار عام(أو شحنات متعددة ) إخطار فردي(هل اإلخطار يغطي شحنة واحدة   )أ(  

                                                
 .دالً من املصدر واملستورديستخدم يف اجلماعة األوروبية املصطلحني املخطر واملرسل إليه ب  )٤(
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وهي احلالة احملتملة، على النحو املشار (هل النفايات املشحونة موجهة للتخلص منها   )ب(  
نة يف إطار اتفاقية بازل أو الئحة اجلماعة األوروبية  أعاله، عندما تقع الشح٣ و١إليه يف الفقرتني 

  أو لالستعادة؛ و) ولكنها ال تقع يف نطاق مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
هل النفايات املشحونة موجهة إىل مرفق مت منحه موافقة مسبقة بتلقي نفايات معينة   )ج(  

أنظر " ((Amber)تفعيل إجراء الرقابة الكهرماين " من ٢للحالة  ع إلجراء الرقابة الكهرماين طبقاًختض
  ).الفصل الثاين، الفرع دال من مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 ٤، يوضع عدد الشحنات يف اخلانة بالنسبة للشحنات الفردية واملتعددة: ٦ و٥، ٤اخلانات   - ١٧
. ٦ تاريخ أول وآخر شحنة يف اخلانة ،والتاريخ املزمع للشحنة املفردة أو بالنسبة للشحنات املتعددة

أي (احلجم باملتر املكعب بأو )  كغ١٠٠٠ام يساوي  ميجاغر١ (باألطنان الوزن ٥ويوضع يف اخلانة 
 للنظام املتري مقبولة أيضاً مثل الكيلوغرام واللترات؛ وتعترب الوحدات األخرى. من النفايات)  لتر١٠٠٠

وعادة . الوثيقةوجيب يف حال استخدامها اإلشارة إىل وحدة القياس وبالتايل شطب الوحدة املوجودة يف 
وبالنسبة للشحنات املتعددة جيب أال يتجاوز إمجايل . ما حتتاج بعض البلدان معلومات دقيقة عن الوزن

وجيب أال تتجاوز الفترة الزمنية املعتزمة لعمليات النقل . ٥لكمية املعلنة يف اخلانة الكمية املشحونة ا
 سنة واحدة باستثناء الشحنات املتعددة املوجهة إىل مرافق استعادة موافق عليها مسبقاً ٦الواردة يف اخلانة 

، واليت جيب أال ))ج(١٦الفقرة أنظر (واليت ختضع ملقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ويف حالة الشحنات املتعددة، تشترط اتفاقية . يتجاوز الزمن املعتزم لعمليات النقل خاصتها ثالث سنوات

بازل أن حيدد بدقة التواريخ املتوقعة أو الوترية املتوقعة وكذلك الكمية املقدرة لكل شحنة وذلك يف 
بعمليات النقل وتعارضت . ة خمتصة موافقة مكتوبةوإذا أصدرت سلط.  أو ترفق يف ملحق٦ و٥اخلانتني 

، فإن قرار السلطة املختصة ٦ مع الفترة املوضحة يف اخلانة ٢٠فترة سريان املوافقة املوضحة يف اخلانة 
  .٦يجب املعلومات الواردة يف اخلانة 

 االختصارات  جيب اإلشارة إىل أنواع التغليف باستخدام الرموز الواردة يف قائمة:٧اخلانة   - ١٨
وإذا كانت النفاية حتتاج إىل احتياطات خاصة يف املناولة، مثل تلك اليت .  اإلخطاروثيقةوالرموز امللحقة ب

تتطلبها إرشادات املناولة الصادرة عن اجلهات املنتجة للعاملني ومعلومات الصحة والسالمة مبا يف ذلك 
نقل، ضع عالمة على اإلطار املناسب وأرفق معلومات عن التعامل مع اإلنسكابات وبطاقات طوارئ ال

  .املعلومات يف ملحق
: اجلهات الناقلة املشتركة يف الشحنأو  عن اجلهة  الضرورية التالية تقدم املعلومات:٨اخلانة   - ١٩

مبا يف (، رقم اهلاتف والفاكس )مبا يف ذلك اسم البلد(، واالسم بالكامل، العنوان )إن وجد(رقم السجل 
إذا كان هناك و. ، وعنوان الربيد اإللكتروين واسم فرد االتصال املسؤول عن الشحنة)البلدذلك مفتاح 

ويف .  النقل قائمة كاملة باملعلومات املطلوبة لكل جهة من هذه اجلهاتوثيقةلحق بتأكثر من جهة ناقلة 
 على أن ٨ة حال قيام وكيل شحن بتنظيم عملية النقل، جيب وضع التفاصيل اخلاصة بالوكيل يف اخلان

وجيب توضيح وسائل النقل باستخدام . تقدم املعلومات اخلاصة جبهات النقل الفعلية يف ملحق
  . الشحنوثيقةاالختصارات الواردة بقائمة االختصارات والرموز امللحقة ب



 

12 

فاتفاقية بازل تشترط تلك املعلومات وقد . توفّر املعلومات املطلوبة عن مولد النفاية :٩اخلانة   - ٢٠
عمليات نقل النفايات  ومع ذلك، فهي ال تلزم يف )٥(.الوطنيةمبوجب قوانينها بلدان عدة  تشترطها أيضا

وجيب تقدمي رقم سجل . املوجهة لالستعادة يف إطار مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وإذا أنتجت النفاية ". ١انة نفس بيانات اخل"وإذا كان املصدر هو مولد النفاية يكتب . املولد إن وجد

ويلحق قائمة تقدم املعلومات املطلوبة عن كل " أنظر القائمة امللحقة"بواسطة أكثر من مولد، يكتب 
وينص . وإذا كان املولد غري معروف، يوضع اسم الشخص الذي حيوز أو يتحكم يف هذه النفايات. مولد

لد احلقيقي للنفاية غري معروف، فإن املولد يكون هو يف اتفاقية بازل على أنه إذا كان املو" مولد"تعريف 
م أيضاً معلومات عن العملية اليت مت من خالهلا قدوت. الشخص الذي حيوز أو يتحكم يف تلك النفايات

وقد تقبل بعض البلدان تقدمي املعلومات عن املولد يف ملحق منفصل حيث . توليد النفايات وموقع التوليد
  .تاح فقط للسلطات املختصةسيكون هذا امللحق م

 ضع املعلومات املطلوبة عن وجهة الشحنة وذلك بوضع عالمة على نوع املرفق :١٠اخلانة   - ٢١
وإذا كانت اجلهة . وجيب وضع رقم السجل يف حال وجوده. سواء مرفق ختلص أو استعادة: املناسب

وإذا ". ٢نفس البيانات كاخلانة "ا القائمة بالتخلص أو االستعادة هي نفسها اجلهة املستوردة، يكتب هن
طبقاً لتعريفات  (R13 أو R12 أو D15-D13كانت عملية التخلص أو االستعادة واحدة من العمليات 

، جيب ذكر املرفق القائم ) اإلخطاروثيقةالعمليات الواردة يف قائمة االختصارات والرموز امللحقة ب
ويف هذه احلالة، جيب تقدمي املعلومات . ستتم فيه العملية إضافة إىل املوقع الذي ١٠بالعملية يف اخلانة 

 D13-D15 أو R12/R13 باملرفق أو املرافق اليت جتري فيها أو قد جتري فيها عمليات تالية من نوع املتعلقة
وجيب تقدمي معلومات عن املوقع الفعلي .  وذلك يف صورة ملحقR11-R1 أو D12-D1أو من نوع 

  .ا كان هذا املوقع خيتلف عن العنوان اخلاص باملرفقللتخلص أو االستعادة إذ
 الواردة يف قائمة ”D“ و”R“ن نوع عملية االستعادة أو التخلص باستخدام رموز  بي:١١اخلانة   - ٢٢

 ويغطي مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان )٦(. اإلخطاروثيقةاالختصارات والرموز امللحقة ب
يف نطاق ) “-R“رموز (ل عرب احلدود للنفايات املوجهة لعمليات استعادة االقتصادي فقط عمليات النق

وإذا كانت عملية التخلص أو االستعادة إحدى العمليات . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
D15-D13 أو R12 أو R13 ،العمليات التالية النامجة عن هذه العمليات ب املعلومات اخلاصة ينبغي إدراج
). R11-R1 أو D12-D1 وكذلك من نوع D13-D15 أو R12/R13أية عملية من نوع ( صورة مرفق يف

بيد أن هذه املعلومة غري مطلوبة طبقاً (وحيدد سبب التصدير . يشار كذلك إىل التكنولوجيا املستخدمة
  ).ملقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

وأمساء مكوناا الرئيسية أو االسم التجاري مساء الشائعة للمادة  ضع االسم أو األ:١٢اخلانة   - ٢٣
ويف حالة وجود خليط من . وتركيزاا النسبية، إذا كانت معلومة) أو اخلطورة/حسب الكمية و(

                                                
 ".مولد"يف اجلماعة األوروبية بدالً من " منتج"يستخدم مصطلح   )٥(
 الوارد يف قائمة االختصارات يف الئحة اجلماعة األوروبية عن ذلك املستخدم يف R1خيتلف تعريف العملية   )٦(

 بالقائمة كال التعريفيني بدءاً باخلاص باتفاقية ويرد. اتفاقية بازل ومقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وهناك اختالفات حتريرية أخرى بني املصطلحات املستخدمة يف اجلماعة األوروبية وتلك املستخدمة يف اتفاقية . بازل

  .بازل ومقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واليت مل تدرج يف قائمة االختصارات
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وقد . النفايات، تقدم نفس املعلومات بالنسبة لألجزاء املختلفة مع اإلشارة إىل األجزاء املوجهة لالستعادة
وترفق أي . مر إجراء حتليل كيميائي لتركيب النفايات وذلك طبقاً للتشريعات الوطنيةيتطلب األ

  .معلومات أخرى يف ملحق إذا احتاج األمر
ن اخلصائص الفيزيائية للنفايات عند درجات احلرارة العادية والضغط العادي  بي:١٣اخلانة   - ٢٤

  . اإلخطاروثيقةالرموز امللحقة بوذلك باستخدام الرموز الواردة يف قائمة االختصارات و
حتت ( يذكر الرمز الذي حيدد هوية النفاية طبقاً للنظم املعتمدة يف إطار اتفاقية بازل :١٤اخلانة   - ٢٥

والنظم املعتمدة يف مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ) ١٤يف اخلانة ‘ ١’العنوان الفرعي 
حتت العناوين (وأي نظم تصنيف أخرى معتمدة ) ‘٢’ي حتت العنوان الفرع(االقتصادي، إن وجدت 

وطبقاً ملقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يذكر رمز واحد ). ‘١٢’إىل ‘ ٣’الفرعية من 
) من نظم التصنيف اخلاص بكل من اتفاقية بازل أو منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(للنفاية 

ويف هذه احلالة، جيب . لة اخلاصة مبخاليط النفايات اليت ال يوجد مدخل فردي واحد هلافيما عدا احلا
  .) األمراقتضىيف ملحق إذا (ذكر رمز كل جزء من أجزاء النفاية حسب ترتيب األمهية 

 ينبغي استخدام رموز امللحق الثامن التفاقية بازل بالنسبة :‘١’العنوان الفرعي   )أ(  
للتحكم مبوجب اتفاقية بازل ومقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي للنفايات اليت ختضع 

؛ وينبغي استخدام ) ملقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي٤أنظر اجلزء األول من التذييل (
تفاقية بازل رموز امللحق التاسع التفاقية بازل بالنسبة للنفايات اليت ال ختضع عادة للتحكم مبوجب ا

ومقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ولكنها ولسبب حمدد مثل تلوثها مبواد خطرة أو ألن 
 من مقرر ٣أنظر اجلزء األول من التذييل (هلا تصنيف خمتلف طبقاً للتشريعات الوطنية ختضع هلذا التحكم 

 احلصول على امللحقني الثامن والتاسع من اتفاقية وميكن). منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 وإذا كانت النفاية غري .بازل من نص االتفاقية وذلك يف كتيب اإلرشادات الذي توفره أمانة اتفاقية بازل

  ".غري مدرجة"مدرجة يف امللحقني الثامن والتاسع التفاقية بازل، تضاف عبارة 
 األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  جيب على البلدان:‘٢’العنوان الفرعي   )ب(  

 من مقرر ٤ و٣االقتصادي استخدام رموز املنظمة بالنسبة للنفايات املدرجة يف اجلزء الثاين من التذييلني 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أي النفايات اليت ليس هلا تصنيف مقابل يف اتفاقية بازل أو 

توى خمتلف من التحكم يف إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن ذلك اليت هلا مس
  .املطلوب يف إطار اتفاقية بازل

 جيب على الدول األعضاء يف االحتاد األورويب استخدام الرموز :‘٣’العنوان الفرعي   )ج(  
  )٧().EC as amended/2000/532أنظر قرار املفوضية رقم (يف قائمة نفايات اجلماعة األوروبية 

 جيب استخدام الرموز الوطنية لتحديد اهلوية :‘٥’و‘ ٤’العنوانان الفرعيان   )د(  
  .املستخدمة يف بلد التصدير إذا كانت معروفة يف بلد االسترياد، إن وجدت

                                                
 .http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.htmlع الشبكي أنظر املوق  )٧(

http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html
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،  أو مطلوباً للسلطات املختصة املعنية إذا كان ذلك مفيداً:‘٦’العنوان الفرعي   )ه(  
  .موز أخرى أو معلومات إضافية ميكن أن تيسر عملية حتديد هوية النفاياتأضف هنا أي ر

فئة أو فئات النفايات  "حبسب املناسبة Y) الرموز( الرمز  اذكر:‘٧’العنوان الفرعي   )و(  
 من مقرر منظمة التعاون والتنمية يف ١أنظر امللحق األول من اتفاقية بازل والتذييل " (اخلاضعة للتحكم

والواردة يف امللحق الثاين "  النفايات اليت حتتاج إىل اعتبارات خاصةاتفئ"حبسب ، أو)قتصاديامليدان اال
 غري مطلوبة Yوالرموز ).  من كتيب إرشادات اتفاقية بازل٢أنظر التذييل (إن وجدت من اتفاقية بازل 

النفايات تندرج ضمن فئة بالنسبة ملقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إال إذا كانت شحنة 
 أو Y47 وY46(يف إطار اتفاقية بازل " النفايات اليت حتتاج إىل اعتبارات خاصة"من الفئتني اخلاصتني 
  . اخلاص باتفاقية بازلY، ويف هذه احلالة جيب اإلشارة إىل رمز )نفايات امللحق الثاين

أي ،  املناسبةHوز رمرمز أو ذكر هنا يحسب االقتضاء،  :‘٨’العنوان الفرعي   )ز(  
 وثيقةأنظر قائمة االختصارات والرموز امللحقة ب(الرموز اليت تشري إىل اخلواص اخلطرة اليت تشكلها النفاية 

  ).اإلخطار
 يذكر هنا فئات األمم املتحدة، إن وجدت، اليت تشري إىل :‘٩’العنوان الفرعي   )ح(  

 وثيقةأنظر قائمة االختصارات والرموز امللحقة ب(اخلواص اخلطرة للنفايات طبقاً لتصنيف األمم املتحدة 
أنظر توصيات األمم املتحدة (واملطلوبة لالمتثال للقواعد الدولية اخلاصة بنقل املواد اخلطرة ) اإلخطار

  )٨(). أحدث طبعةالكتاب الربتقايل(اللوائح النموذجية . املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة
أمساء الشحن اسم أو األرقام والرقم أو  يذكر هنا :‘١١’و‘ ١٠’العنوانان الفرعيان   )ط(

حتديد هوية النفايات طبقاً وتستخدم هذه األرقام واألمساء يف .  اخلاصة باألمم املتحدة، إن وجدتاملناسبة
المتثال للقواعد الدولية اخلاصة بنقل املواد وهي مطلوبة لتحقيق النظام التصنيف اخلاص باألمم املتحدة 

 الكتاب الربتقايل(اللوائح النموذجية . ظر توصيات األمم املتحدة املتعلقة بنقل البضائع اخلطرةأن(اخلطرة 
  )٨().أحدث طبعة

يذكر هنا الرموز اجلمركية، إن وجدت، واليت تتيح حتديد : ‘١٢’العنوان الفرعي   )ي(
وحد لوصف وترميز النظام امل"أنظر قائمة الرموز والسلع يف ( اجلمارك مكاتبهوية النفايات بواسطة 

  ).الصادر عن منظمة اجلمارك العاملية" السلع
بينما يستخدم مقرر منظمة التعاون والتنمية " الدول" تستخدم اتفاقية بازل املصطلح :١٥اخلانة   - ٢٦

ويوضع يف ". الدول األعضاء"وتستخدم الئحة اجلماعة األوروبية " الدول األعضاء"يف امليدان االقتصادي 
 أمساء بلدان أو دول التصدير، املرور العابر واالسترياد أو رمز لكل بلد أو دولة ١٥ من اخلانة )أ(السطر 

الرقم الكودي اخلاص بالسلطة ) ب( ويوضع يف السطر )٩(.ISO 3166باستخدام اختصارات نظام 
حلدود أو يوضع اسم ا) ج(املختصة لكل بلد إذا ما تطلبتها التشريعات الوطنية هلذا البلد ويف السطر 

. املوانئ اليت تعربها والرقم الكودي ملكتب اجلمارك، إن وجد، كنقطة دخول إىل أو خروج من بلد معني
كانت وإذا . املعلومات عن نقطيت الدخول واخلروج) ج( توضع يف السطر وبالنسبة لبلدان املرور العابر،

                                                
 .http://www.unece.org/trans/danger/danger.htmأنظر املوقع الشبكي   )٨(

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
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 اإلخطار كشف منفصل تقدم فيه وثيقةلحق بيبلدان يزيد عددها عن ثالثة تشترك يف عملية نقل معينة، 
  .املعلومات املناسبة

 جيب ملء هذه اخلانة بالنسبة لعمليات النقل اليت تتضمن دخول أو مرور عابر أو :١٦اخلانة   - ٢٧
  .مغادرة ألحد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

أو من جانب تاجر ( اإلخطار وتؤرخ من جانب املصدر وثيقة توقع كل نسخة من :١٧اخلانة   - ٢٨
دولة التصدير، حسبما ل  السلطة املختصةأو من) أو وسيط أو مسسار معتمد إذا كان يعمل كمصدر

وطبقاً التفاقية بازل، يشترط أيضاً توقيع . يتناسب، قبل إحالتها إىل السلطات املختصة بالبلدان املعنية
لقيام بذلك يف احلاالت اليت يكون فيها مولد النفاية على اإلعالن؛ ويالحظ أنه قد ال يكون عملياً ا

كما أنه يف ). قد توجد تعاريف فيما يتعلق بإمكانية التطبيق يف التشريعات الوطنية(العديد من املولدين 
وقد . حالة عدم معرفة املولد، جيب على الشخص الذي حيوز أو يتحكم يف النفايات أن يقوم بالتوقيع

 أيضاً بوجود تأمني جتاه املسؤولية عن الضرر الواقع على أطراف تشترط بعض البلدان أن يقر اإلعالن
الضمانات املالية األخرى  وأكما قد تشترط بعض البلدان وجود إثبات بشأن التأمني ). ثالثة(أخرى 

  . اإلخطاروثيقةوعقد برفقة 
ار  اإلخطةوثيقأي معلومات إضافة تقدم مع  إىل عدد امللحقات احملتوية على  تشري:١٨اخلانة   - ٢٩

وجيب أن حيتوي كل ملحق ). ٢١ أو ٢٠، ١٥، ١٤، ١٢، ١١، ١٠ ،٩، ٨ ،٧ ،٦، ٥ أنظر اخلانات(
  .٣على إشارة لرقم اإلخطار الذي ينتمي إليه وهو الرقم املوضح يف ركن اخلانة 

.  ختصص هذه اخلانة لالستخدام من جانب السلطة املختصة لإلقرار بتسلم اإلخطار:١٩اخلانة   - ٣٠
) إن وجدت(قاً التفاقية بازل، تقوم السلطة أو السلطات املختصة لدى بلد أو بلدان االسترياد وطب

وطبقاً ملقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تقوم . واملرور العابر بإصدار هذا اإلقرار
، الوطنية طبقاً لقوانينها وقد تشترط بعض البلدان،. السلطة املختصة لدى بلد االسترياد بإصدار اإلقرار

  .أن تصدر السلطة املختصة لدى بلد التصدير أيضاً هذا اإلقرار
لالستخدام من جانب السلطات املختصة لدى أي بلد خمصصة  ٢٠اخلانة  :٢١ و ٢٠ اخلانتان  - ٣١

م اشتراط وما مل يقرر بلد من البلدان عد(. معين عند تقدمي موافقة كتابية بانتقال للنفايات عرب احلدود
 تشترط) من اتفاقية بازل) ٤(٦ على العبور وخيطر األطراف األخرى بذلك طبقا للمادة الكتابيةاملوافقة 

ون والتنمية مقرر منظمة التعاذلك وجود موافقة كتابية بينما ال يشترط دائما اتفاقية بازل وبلدان معينة 
وتاريخ ) ISO 3166تخدام اختصارات نظام أو رمزه باس(اسم البلد ويتم بيان . يف امليدان االقتصادي

وإذا كانت عملية النقل ختضع لشروط معينة، جيب على السلطة . تقدمي املوافقة وتاريخ انتهاء سرياا
 أو يف ملحق ٢١املختصة املعنية أن تضع عالمة يف اإلطار املناسب وأن حتدد هذه الشروط يف اخلانة 

ة يف االعتراض على عملية النقل فإنه جيب عليها إعالن ذلك وإذا رغبت سلطة خمتص.  اإلخطاروثيقةل
 منفصلة لتوضيح رسالة أو ٢١وميكن بعد ذلك استخدام اخلانة . ٢٠ يف اخلانة "OBJECTION"بكتابة 

  .أسباب االعتراض
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   النقلوثيقةملء بشأن  حمددة توجيهات  -خامساً 
 ١٦ – ٢ما يتناسب، القيام مبلء اخلانات دولة التصدير، حسبالسلطة املختصة لعلى املصدر أو   - ٣٢

واليت جيب أن ) ج (٨إىل ) أ (٨فيما عدا وسيلة النقل وتاريخ التحرك والتوقيع واليت تظهر يف اخلانات 
 يف حال إذا مل يكن هو اجلهة ١٧ويقوم املستورد مبلء اخلانة . يقوم مبلئها اجلهة الناقلة أو من ميثلها

  .دة وأن يتحمل مسؤولية شحنة النفايات بعد وصوهلا لبلد االستريادالقائمة بالتخلص أو االستعا
  . اإلخطاروثيقة ب٣وينسخ هذا الرقم من اخلانة .  ضع رقم اإلخطار اخلاص بالشحنة:١اخلانة   - ٣٣
 بالنسبة إلخطار عام بشحنات متعددة، يتم إدخال الرقم املسلسل للشحنة والعدد :٢اخلانة   - ٣٤

بالنسبة " ١١"و " ٤"فمثالً، يكتب . ( اإلخطاروثيقة من ٤ملعتزمة املبينة يف اخلانة اإلمجايل للشحنات ا
وبالنسبة للشحنة ). للشحنة الرابعة من بني إحدى عشر شحنة معتزمة يف إطار اإلخطار العام حمل السؤال

  .١/١املفردة يكتب 
دولة التصدير، تصة لالسلطة املخ تستنسخ نفس املعلومات عن املصدر أو :٤ و٣اخلانتان   - ٣٥

  . اإلخطاروثيقة من ٢ و١حسبما يتناسب، واملستورد على النحو الوارد يف اخلانتني 
احلجم باملتر املكعب بأو )  كغ١٠٠٠ ميجاغرام أو ١ (باألطنان يوضع الوزن الفعلي :٥اخلانة   - ٣٦

وتعترب الوحدات . من النفايات اجلاري شحنها باستخدام النظام املتري للوحدات)  لتر١٠٠٠أي (
األخرى للنظام املتري مثل الكيلوغرامات أو اللترات مقبولة أيضاً ولكن جيب عند استخدامها اإلشارة 

وعادة تشترط بعض البلدان تقدمي . إىل وحدة القياس وبالتايل جيب شطب الوحدة املوجودة يف االستمارة
  .نوميكن إحلاق نسخ من تذاكر امليزا. معلومات دقيقة عن الوزن

وجيب أن تكون تواريخ البدء .  يتم إدخال التاريخ الفعلي الذي تبدأ فيه عملية الشحن:٦اخلانة   - ٣٧
وعندما تقوم السلطات . بالنسبة جلميع الشحنات داخل فترة السريان الصادرة عن السلطات املختصة
تتم فقط يف الفترة الزمنية املختصة املختلفة املشاركة مبنح فترات سريان خمتلفة فإن الشحنة أو الشحنات 

  .اليت تكون سارية يف نفس الوقت يف موافقات مجيع السلطات املختصة
 جيب اإلشارة إىل أنواع التغليف باستخدام الرموز الواردة يف قائمة االختصارات :٧اخلانة   - ٣٨

اولة، مثل تلك اليت وإذا كانت النفاية حتتاج إىل احتياطات خاصة يف املن.  النقلوثيقةوالرموز امللحقة ب
تتطلبها إرشادات املناولة الصادرة عن اجلهات املنتجة للعاملني ومعلومات الصحة والسالمة مبا يف ذلك 
معلومات عن التعامل مع اإلنسكابات وبطاقات طوارئ النقل، ضع عالمة على اإلطار املناسب وأرفق 

  . تشكل الشحنةويتم أيضاً إدخال أعداد األغلفة اليت. املعلومات يف ملحق
مبا يف ذلك (واالسم والعنوان ) إن وجد( يتم إدخال رقم السجل ):ج(و) ب(و) أ (٨اخلانات   - ٣٩

. وعنوان الربيد اإللكتروين لكل ناقل فعلي) مبا يف ذلك مفتاح البلد(وأرقام اهلاتف والفاكس ) اسم البلد
 وثيقة املعلومات املناسبة عن كل ناقل بوإذا اشترك يف عملية النقل أكثر من ثالثة ناقلني، جيب إحلاق

وعندما يقوم وكيل شحن بتنظيم عملية النقل، جيب وضع البيانات التفصيلية اخلاصة بالوكيل يف . النقل
وجيب أيضاً اإلفادة بوسيلة النقل وتاريخ .  على أن تقدم املعلومات اخلاصة بكل ناقل يف ملحق٨اخلانة 

 النقل وثيقةوحيتفظ املصدر بنسخة من .  أو من ميثله حبيازة الشحنةالتحرك والتوقيع من جانب الناقل
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وجيب على الناقل اجلديد أو من ميثله يف حيازة الشحنة االستجابة لنفس الطلب عند كل . ااملوقع عليه
  .الوثيقةوحيتفظ الناقل السابق بنسخة موقعة من . وثيقةحترك تال للشحنة مع التوقيع على ال

  . اإلخطارالوثيقة من ٩يتم استنساخ املعلومات الواردة يف اخلانة  :٩اخلانة   - ٤٠
.  اإلخطاروثيقة من ١١ و١٠ يتم استنساخ املعلومات الواردة يف اخلانتني :١١ و١٠اخلانتان   - ٤١

نفس  "١٠وإذا كانت اجلهة القائمة بالتخلص أو االستعادة هي نفسها املستورد، يكتب يف اخلانة 
 R12 أو D-15-D13وإذا كانت عملية التخلص أو االستعادة واحدة من العمليات ". ٤البيانات كاخلانة 

، فإن ) النقلوثيقةطبقاً لتعاريف العمليات الواردة يف قائمة االختصارات والرموز امللحقة ب (R13أو 
ىل تقدمي وليست هناك حاجة إ.  تعد كافية١٠املعلومات اخلاصة باملرفق القائم بالعملية والواردة باخلانة 

 D15-D13 أو R12/R13  من نوععملياتب النقل عن أي مرافق تالية تقوم وثيقةمزيد من املعلومات يف 
  .R11 - R1 أو D12-D1املرافق التالية اليت تقوم بعمليات من نوع  /وعن املرفق

 من ١٤ و١٣ و١٢ يتم استنساخ املعلومات الواردة يف اخلانات :١٤ و١٣ و١٢اخلانات   - ٤٢
  . اإلخطارةوثيق
) أو التاجر أو الوسيط أو السمسار املعتمد إذا كان يعمل كمصدر( يقوم املصدر :١٥اخلانة   - ٤٣
دولة التصدير، حسبما يتناسب، إضافة إىل مولد النفاية، وذلك طبقاً التفاقية بازل السلطة املختصة لأو 

 اإلخطار لوثائقنسخ أو أصول وقد تشترط بعض البلدان ضرورة إرفاق .  النقلوثيقةبتوقيع وتأريخ 
  . النقلوثيقةالشروط الصادرة عن السلطات املختصة املعنية بمبا فيها املتضمنة للموافقات الكتابية و

 ميكن استخدام هذه اخلانة من جانب أي شخص يشارك يف عملية نقل عرب احلدود :١٦اخلانة   - ٤٤
) اسب، أو املستورد أو أي سلطة خمتصة أو الناقلدولة التصدير، حسبما يتنالسلطة املختصة لاملصدر أو (

مثالً (يف حاالت حمددة عندما تشترط التشريعات الوطنية وجود معلومات أكثر تفصيالً عن بند معني 
 الذي حيدث فيه حتول إىل وسيلة نقل أخرى وعدد احلاويات وأرقام هويتها أو إثبات امليناءمعلومات عن 

  ).إىل إنه قد مت اعتماد عملية النقل من قبل السلطات املختصةإضايف أو أختام إضافية تشري 
 يتم ملء هذه اخلانة بواسطة املستورد يف احلالة اليت ال يكون فيها املستورد هو :١٧اخلانة   - ٤٥

مسؤوالً عن النفايات بعد فيها املستورد يكون يف احلالة اليت اجلهة القائمة بالتخلص أو االستعادة و
  .ىل دولة االستريادوصول الشحنة إ

رفق التخلص أو االستعادة وذلك عند استالم مل يقوم مبلء هذه اخلانة ممثل خمول :١٨اخلانة   - ٤٦
 وفيما يتعلق بالكمية اليت يتم تسليمها، يرجى .ويتم وضع عالمة أمام نوع املرفق املالئم. شحنة النفايات

 النقل إىل وثيقة ويتم إعطاء نسخة موقعة من .)٣٦الفقرة  (٥الرجوع إىل التعليمات احملددة يف اخلانة 
وجيب على ممثل مرفق التخلص أو االستعادة إذا مت رفض الشحنة لسبب ما، أن يتصل أو . الناقل األخري

وطبقاً ملقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان . تتصل فوراً بالسلطة املختصة التابع أو التابعة هلا
 النقل خالل فترة قدرها ثالثة أيام عمل إىل املصدر وإىل وثيقةسخ موقعة من االقتصادي، جيب إرسال ن

باستثناء بلدان املرور العابر تلك التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف (السلطات املختصة لدى البلدان املعنية 
تفظ مرفق التخلص وحي). امليدان االقتصادي واليت أبلغت أمانة املنظمة بأا ال ترغب يف تلقي هذه النسخ

  . النقلوثيقةأو االستعادة بأصل 
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االستعادة بتسلم شحنة التخلص أو وجيب أن يقر أي مرفق يقوم بأي عملية من عمليات   - ٤٧
من واملرفق الذي يقوم بأي عملية . R13 أو R12 أو D-15-D13 نوعالنفايات، مبا يف ذلك أي عملية من 

 D-15-D13 الحقة لعملية من نوعR1 – R11 أو D12-D1 أو من نوع R13 / R12 أو D-15-D13 نوع
وبناء . رفق الذي قام بالعملية األوىلامل نفس البلد ال يشترط إقراره بتسلم الشحنة من  يفR13 أو R12أو 

وجيب .  بالنسبة للتسلم النهائي للشحنة يف حالة كتلك١٨عليه، ال حيتاج األمر إىل استخدام اخلانة 
 وثيقةنوع عملية التخلص أو االستعادة باستخدام قائمة االختصارات والرموز امللحقة باإلشارة أيضاً إىل 

هذا األمر غري (النقل وكذلك التاريخ التقرييب الذي تنتهي فيه عملية التخلص من النفايات أو استعادا 
  ).مطلوب من قبل مقرر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

قوم مبلء هذه اخلانة اجلهة القائمة بالتخلص أو االستعادة لإلقرار باالنتهاء من ت :١٩اخلانة   - ٤٨
 النقل بعد وثيقةوتقضي اتفاقية بازل بإرسال نسخ موقَّعة من . عملية التخلص من النفايات أو استعادا

مة التعاون وطبقاً ملقرر منظ.  إىل املصدر وإىل السلطات املختصة لدى بلدان التصدير١٩ملء اخلانة 
ر  إىل املصد١٩ النقل بعد ملء اخلانة وثيقةوالتنمية يف امليدان االقتصادي، جيب إرسال نسخ موقعة من 

 ٣٠وإىل السلطات املختصة لدى بلدان التصدير واالسترياد بأسرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز 
وبالنسبة . دية من تاريخ تسلم النفاياتيوماً بعد االنتهاء من عملية االستعادة وليس متأخراً عن سنة ميال

، فإن املعلومات اخلاصة باملرفق القائم R13 أو R12 أو D-15-D13  من نوعلعمليات التخلص واالستعادة
 تعترب كافية وال حيتاج األمر إىل إدراج أي معلومات أخرى عن أي ١٠ذه العمليات والواردة باخلانة 

املرافق التالية اليت تقوم / وعن املرفقD13-D15 أو R12/R13من نوع  مرافق تالية تقوم بإجراء عمليات
  . النقلوثيقةيف  R1-R11أو  D-12-D1 بإجراء عمليات من نوع 

من  ة مبا يف ذلك عملي نفايات، استعادة ختلص أووينبغي أن يقر أي مرفق يقوم بإجراء عملية  - ٤٩
لمرفق الذي ل يبغيوبالتايل، ال . أو استعادابالتخلص من النفايات ، R13 أو R12 أو D-15-D13نوع 
، يف أعقاب عملية R1-R11 أو D-12-D1أو من نوع   R12/R13 أوD15-D13 نوععملية من أي  جيري

 أو  لإلقرار باستعادة النفايات١٩ اخلانة  يف نفس البلد، أن يستخدمR13 أو R12 أو D-15-D13من نوع 
 استكملت بالفعل من املرفق الذي قام بالعملية األوىل اليت هي ، ما دامت هذه اخلانة قدبالتخلص منها

وجيب التأكد من سبل اإلقرار بالتخلص أو االستعادة يف هذا . R13 أو R12 أو D-15-D13 من نوع
  . احلالة على وجه اخلصوص من جانب كل بلد

مة التعاون  غري مطلوب ملئها طبقاً التفاقية بازل أو مقرر منظ:٢٢ و٢١ و٢٠اخلانات   - ٥٠
وميكن استخدام هذه اخلانات ألغراض الرقابة من جانب مكاتب اجلمارك . والتنمية يف امليدان االقتصادي

  .على حدود بلد التصدير، وبلد املرور العابر وبلد االسترياد إذا اشترطت التشريعات الوطنية ذلك
__________  


