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 35/6 -   استعراض أو تعديل قوائم النفايات الواردة بالملحقين الثامن والتاسع التفاقية بازل

 

  األطراف،ن مؤتمرإ

 

 إذ يشير إلى المقرر 24/5 بشأن تصنيف وتوصيف النفايات الخطرة،

 

وإذ يحيط علمًا باإلجراءات المتعلقة باستعراض أو تعديل قوائم النفايات الواردة بالملحقين الثامن والتاسع التفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 

، وافق عليها الفريق العامل التقنيالنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود التي  

 

 وإذ يحيط علمًا أيضًا بالطلبات المقدمة من األطراف بتعديل قوائم النفايات الواردة بالملحقين الثامن والتاسع،

 

يعتمد إجراءات استعراض أو تعديل قوائم النفايات الواردة بالملحقين الثامن والتاسع التفاقية بازل آما هي واردة في تذييل هذا  1 -

؛القرار  

 

يدعو األطراف التي تقدم طلبات الستعراض أو تعديل قوائم النفايات الواردة بالملحقين الثامن والتاسع، أن تحدد ما إذا آانت هذه  2 -

؛ من االتفاقية18 و17دتين ابتعديل مرفقات اتفاقية بازل بما يتمشى مع الم  مقترحات رسميةيالطلبات ه  

 

 يعتمد التعديالت التالية للمرفقين الثامن والتاسع التفاقية بازل: 3 -

 

القيد باء 2060 بالملحق التاسع: استبدال الصياغة الحالية بما يلي: "آربون مستعمل منشط ال يشتمل على أي مكونات من الملحق  (أ)

من تلك الواردة بالملحق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة األغذية وإنتاج   خصائصياألول لها أ

"؛)4160لف ألف أنظر القيد ذو الصلة بالقائمة القيد أ(الفيتامينات   

 

قيد جديد باء 1250 بالملحق التاسع: "محرآـات المرآبات في نهايـة عمرهـا، والتي ال تحتوى على سوائل وال على أي مكونات  (ب)

"؛ىرخطرة أخ  

 

 القيد باء 1010 بالملحق التاسع: يضاف "آسارة الكروم"، آنقطة جديدة؛ (ج)

 

 قيد جديد باء 3035 بالملحق التاسع: "نفايات أغطية األرضيات النسيجية، السجاد"؛ (د)

 

قيد جديد باء 1031 بالملحق التاسع: "نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيوم والرينيوم ونفايات السبائك  (ه)

"؛ رواسب جلفانيه– 1050باستثناء النفايات الواردة في القوائم ألف ) مسحوق معدنى( قابل للتشتت يالمعدنية في شكل معدن  

 

قيد جديد ألف 3200 بالملحق الثامن: "المواد القارية (نفايات اإلسفلت) الناشئة عن عمليات إنشاء الطرق وصيانتها ويوجد بها  (و)

؛")2130 باء –يالحظ القيد ذو الصلة بالقائمة باء (قطران   
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قيد جديد باء 2130 بالملحق التاسع: "المواد القارية (نفايات اإلسفلت) الناشئة عن عمليات إنشاء الطرق وصيانتها، وال يوجد بها  (ز)

؛3200لف ألف أيالحظ القيد ذو الصلة بالقائمة  ()أ(قطران  

 

قيد جديد باء 3065 بالملحق التاسع: "نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية (مثل زيت القلي), بشرط أال يوجد بها  (ح)

؛"لث الثاالملحقخصائص   

 

 القيد باء 3010 بالملحق التاسع: تستبدل الصياغة الحالية للقيد باء 3010 التالية: (ط)

 

(الكين الوآسيل مشبع بالفلور  ●" PFA( 
(الكين الوآسيل مشبع بالفلور  ●" MFA ("  

 

:بالصياغة الجديدة التالية  

 

 الكين الوآسيل مشبع بالفلور ●"

 

(اثير البروبليفيينل المشبع بالفلور / فلورو ايثيلينىرباع  PFA( 
(أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور   MFA ("  

 

يالحظ أن الطلبات المقدمة من الهند المتعلقة بتصنيف الكابالت المغطاة بكسارة البوليفيينل آلوريد ستوضع على جدول أعمال  4 -

مفتوح العضوية؛الفريق العامل   

 

يطلب إلى الفريق العامل مفتوح العضوية بحث المسائل المتعلقة بالترجمة الرسمية لقوائم النفايات المدرجة في مرفقات اتفاقية بازل مع تقديم  5 -

.اإلرشادات الالزمة آلما آان ذلك مالئمًا  

 

                                                 
)أ(  .آيلوغرام أو أآثر/لغرام م50ينبغي أال يصل ترآيز البنزوبيرين    
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 مرفق

 

 إجراءات استعراض أو تعديل قوائم النفايات الواردة بالملحقين الثامن والتاسع التفاقية

 بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
 
 الطلبات 1 -
 

)أ(  أيأو , دوله تتمتع بصفة المراقبأي أو ,  طرف من األطرافي ويحق أل.ت إلى األمانة حسب النموذج الملحقيجب تقديم الطلبا 

أو ,  التاسعالملحق الثامن أو الملحقواقتراح تدوين النفايات ب, ء نموذج الطلبملمنظمه غير حكومية أو شرآه خاصة أو فرد 

ويتعين أن يقدم الطلب إلى األمانة بواسطة أو من خالل . يمع أو قائمه العمل ج الثامن والتاسالملحقيناقتراح استبعاد نفايات من 

. تتمتع بصفة مراقبيأحد األطراف أو أحد الدول الت  
 

)ب(  بإدخال تعديل على مرفقات اتفاقية بازل ي أو غير رسمي اقتراح رسم هويوضح الطالب مقدم الطلب ما إذا آان الطلب المقدم 

.يةتفاق من اال18 و17تين وبما يتمشى مع الماد  
 

)ج(  إلى النموذج وتوضع المعلومات تحت ةضاف معلومات تطلب باإليمطلوب من السلطات المختصة ونقاط االتصال أن تتيح أ 

 سلطه مختصة أو نقطة اتصال يوإذا لم تتمكن أ. ذلك ذيخطار األمانة بأنه قد تم تنفإتصرف جميع نقاط اتصال اتفاقية بازل مع 

.فانه يمكنها االتصال باألمانة لتولى هذه المهمة, لجميع نقاط اتصال اتفاقية بازل  ملحقاتأو مرفقات ي أةتاحإمن   

 

 إجراءات إرسال النموذج 2 -
 

)أ( .لى السلطات الوطنية التفاقية بازلإ معلومات إضافية ي مع أاستمارة الطلبيجب على مقدم الطلب تقديم    
 

)ب( نة اتفاقية بازل إذا الى أمإ معلومات إضافية ثم تحيله يأو نقطة االتصال بدراسة الطلب المقدم وأ/صة ويجب أن تقوم السلطة المخت 

 بما يمكنه من الوصول إلى قرار مفتوح العضويةمعلومات آافية للفريق العامل   وإذا رأت أن الطلب المستوفى يتيحيًاآان مستوف

.بشأنه  
 

)ج(  ين تكون األمانة قد تسلمته خالل اإلطار الزمنأ، على ي بالنظر في الطلب في اجتماعه التالمفتوح العضويةيقوم الفريق العامل  

.أدناه) أ (3الموضح بالفقرة   
 
 اإلطار الزمني للطلب 3 -
 

)أ( اجتماع شهور على األقل من موعد ثة  إلى أمانة اتفاقية بازل قبل ثالنفاياتيتعين أن يقدم نموذج الطلب المتعلق بقيد أو استبعاد  

.ي معلومات أخرى باإلضافة إلى النموذج خالل هذا اإلطار الزمني تقديم أيآما ينبغ. مفتوح العضويةالفريق العامل   

 

)ب( مفتوح ذج طلب بالقيد أو االستبعاد قبل موعد اجتماع الفريق العامل وتقديم نم, في ظروف استثنائية,  من األطرافييمكن أل 

مفتوح وسوف يعمل الفريق العامل .  بشهرين إذا لم يتسن إرسال مثل هذا االقتراح إلى األمانة خالل مهلة الثالث شهورالعضوية

.يفي اجتماعه التال) هذه الطلبات(الطلب   على دراسة مثل هذاالعضوية  

 

 اإلجراءات السابقة للدراسة التي يقوم بها الفريق العامل مفتوح العضوية 4 -
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)أ( ( يوم 30 التفاقية بازل خالل ية بعد استالم الطلب بوضعه على الموقع الشبكـاألمانتقوم   www.basel.int (.  

 

)ب( أما األطراف التي ال توجد لديها إمكانية . ها وجود الطلب لديهايترسل األمانة رسالة بريد إلكترونية لجميع نقاط اإلتصال تعلن ف 

. فتحصل على الطلب بالبريد أو الفاآسيالدخول على شبكة اإلنترنت أو البريد اإللكترون  

 

)ج( بالبريد أو الفاآس (لى مقدم الطلب مباشرة إ، وإرسال هذه التعقيبات يومًا 20لى التعقيب على الطلب خالل إ األطراف ةمانألتدعو ا 

.)يلكترونأو البريد اإل  

 

)د( . يومًا20لى الطلب تشتمل على ردود على األسئلة خالل إعداد ضميمة إقتضى األمر، بيقوم مقدم الطلب، إذا ا   

 

)ه( . على األقل من موعد االجتماع يومًا20 بإتاحة هذه الضميمة لألطراف قبل ةمانتقوم األ   

 

)و( . أيام10لى إ هعالأ) ب( و) أ( 4الفقرتين  ي تخفض األطر الزمنية فهعالأ) ب (3ي  الحاالت االستثنائية المذآورة فيف   

 

 اإلجراءات التي يقوم بها الفريق العامل مفتوح العضوية 5 -

 

)أ(  .بتدارس واستعراض الطلبات المتعلقة بإضافة أو استبعاد نفايات من الملحق الثامن أو التاسع مفتوح العضويةيقوم الفريق العامل  

.من اتفاقية بازل) أ (1 الفقرة 1  للمادة سليم طبقًايلى تقدير علمإويجب أن تستند الطلبات   

 

)ب( .ًاجماعي مفتوح العضويةليه الفريق العامل إ يصل ييجب أن يكون القرار الذ   

 

)ج( استبعاد نفايات من القوائم  ن قيد أوأبش مفتوح العضويةليها الفريق العامل إ يتوصل يعداد تقرير بالقرارات التإتقوم األمانة ب 

 ال يكون فيها االقتراح ي الحاالت التي وف.األطرافر  لمؤتميلى االجتماع التالإحال هذا التقرير ي وبالملحق الثامن أو التاسع

مفتوح  بإدخال تعديل على مرفقات اتفاقية بازل مقدما من أحد األطراف عند تقديم الطلب، فانه بتعيين على الفريق العامل يالرسم

. من االتفاقية18 و17 للمادتين  لمؤتمر األطراف طبقًايراح الرسمدعوة أطراف أخرى لتقديم مثل هذا االقت العضوية  

 

 إجراءات االستعراض الفعالة 6 -

 

 صفحات إضافية سوف يساعد على يعداد موجز للحاالت فيما ال يجاوز ثمانإن أآما . ن تكون تكاليف االستعراض عند الحد األدنىأيجب 

.ن يفعل ذلك بمصاريف على حسابهأ من المعلومات فانه يستطيع ن يقدم مزيدًاأف نه إذا ما رغب أحد األطراأخفض التكاليف، غير   

 

 إعداد التقارير 7 -

 

الثامن والتاسع من اتفاقية بازل وذلك بصفة بالملحقين ن حالة قوائم النفايات ألى األطراف بشإ ن تقدم تقريرًاأ اتفاقية بازل ةمانأيتعين على 

.يراتمنتظمة، وعندما تطرأ عليها تغي  

 

52 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 03 Entscheidung VI 35  arabische Sprachfassung (Normativer Teil)4 von 6



 

5 

  التاسعالملحق الثامن أو الملحق يقدم لقيد أو استبعاد نفايات من ينموذج الطلب الذ
 

- لفأ  تحديد نوع النفاية 
 

1 - )أو استبدال صياغة لفئة قائمة(الصياغة المقترحة للقيد    
 

2 - : اسم النفاية   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3 - :صل النفايةأ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ    

4 - :يداالشكل الم   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

5 - :المكونات األساسية   ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

6 - :الدالةالملوثات    ــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

7 - : النفايةرمز  ــــ    رقم األمم المتحدة  ــــ فئة األمم المتحدة    
 

نة الدوليةالمدو  منظمة التعاون والتنمية    

ــــ       يفي الميدان االقتصاد  ــــ  لتعريف النفايات  
 

مثل آود النظام المنسق(آخرون    نظام الشرق والغرب  

EWC   ــــ  BIR,ISRI,IBMI,ETC)( 
 

8 -  تدخل آل األرقام ذات الصلة 
 

9 -  الخصائص الخطرة 
 

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

 

-باء   االستبعاد المقترح      القيد المقترح 
 

  الثامنالملحق من لفمن القائمة أ     الثامنالملحق من لفالقائمة أ

  التاسعالملحق من اءالقائمة بمن      التاسعالملحق من اءالقائمة ب
 

-يم ج يالتعريف القطر   
 

  على أنها خطرة في القطر الذي قدم الطلب أو أنها تعتبر آذلك؟يف النفاية بشكل قانونهل تم تعري
 
 ال    نعم   
 

-الد يالتصنيف التجار   
 

  من خالل القنوات القائمة وهل هناك ما يدل على أنها مصنفة تجاريا؟يهل يتم االتجار بالنفاية بشكل روتين
 

 ال     نعم

 موجز ألسباب القيد المقترح
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 تندرج تحتها يبالملحق األول التفاقية بازل الت) الفئات(مع ذآر الفئة )  صفحات8فيما ال يزيد عن (يجب إرفاق تفاصيل الحالة : مالحظة

 ويمكن .)اغتهي سيتم ص-نظر الدليل أ( الثالث لالتفاقية الملحق ين النفاية تظهر أو ال تظهر خصائص خطرة فأالنفاية مع تقديم الدليل على 

جانب تعليمات عن آيفية  لىإ نموذج الطلب، ي ويجب التنويه عن هذه المرفقات أو المالحق ف.يم مواد أخرى في شكل مرفقات أو مالحقتقد

.الحصول على هذه الوثائق  

 

- اءه  اسم مقدم الطلب 
 
:االسم   طرف  ــــــــــــــــــ   

:العنوان   دولة بصفة مراقب  ــــــــــــــــــ   

:تليفون   منظمة غير حكومية  ــــــــــــــــــ   

:فاآس   شرآة  ــــــــــــــــــ   

:يبريد اإللكترون   فرد  ــــــــــــــــــ 

 

 

)التوقيع(  )الخاتم(         

 

-ووا   تحيل الطلبيالسلطة الت 
 

:االسم  ـــــــــــــــــــــ   

:العنوان  ـــــــــــــــــــــ   

 

 

)التوقيع(    

 

 

:تليفون  ــــــــــــــــــــ   

:فاآس  ــــــــــــــــــــ   

:يلكترونإبريد   ــــــــــــــــــــ  

 

 

)الخاتم(            

 

:ةلاحاإلتاريخ  ــــــــــــــــــــــــــ    

 

.ةي صفحات إضاف8يمكن أن يشتمل هذا الطلب على   
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