صيغة منقحة لوثيقتي اإلخطار والنقل الالزمين للتح ّكم في نقل النفايات
الخطرة عبر الحدود وإرشادات لملء الوثيقتين
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وثيقة اإلخطار بنقل/شحن النفايات عبر الحدود
-1

 -3رقم اإلخطار:
اإلخطار يتعلق بـ:
ألف ‘1’ -شحنة مفردة :
التخلص ( :)1
باء‘1’ -

المخطر رقم السجل:
المصدر – ُ

االسم:
العنواف:
مسؤوؿ االتصاؿ:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
 -2المستورد – المرسل إليو رقم السجل:
االسم:

الفاكس:

العنواف:
مسؤوؿ االتصاؿ:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
 –8وسائل النقل المعتزمة (رقم السجل):
االسم (:)7
العنواف:

الفاكس:

مسؤوؿ االتصاؿ:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
وسيلة النقل (:)5
 -9مصدر/مصادر توليد /إنتاج النفايات (1؛ 7؛  )8رقم التسجيل:
االسم:
العنواف
الفاكس:

مسؤوؿ االتصاؿ:
الفاكس:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
موقع وعملية التوليد (:)6

 -11مرفق التخلص (:)2
رقم التسجيل:
االسم:
العنواف:

’‘2
’‘2

جيم -مرفق استعادة موافق عليو مسبقا (2؛:)3
 -4إجمالي العدد المقرر للشحنات
إجمال الكمية المقررة (:)4
-5
طن (ميغا غراـ):
مًت مكعب:

شحنات متعددة:
االستعادة:



ال

نعم 



الفترة المقررة للشحنة (الشحنات) (:)4

-6
أوؿ مغادرة:
 - 7نوع (أنواع) التغليف (:)5

نعم
متطلبات مناولة خاصة (:)6
 - 11عملية (عمليات) التخلص/االستعادة (:)2
الرمز  / Dالرمز :)5( R
التكنولوجيا ادلستخدمة (:)6
أخر مغادرة:

ال



سبب التصدير (:)6 ،1
 - 11تعيين النفايات وتكوينها (:)6

- 13

الخصائص المادية (:)5

تحديد النفايات (أدخل الرموز ذات الصلة)
- 14
’ ‘1ملحق بازؿ الثامن (أو التاسع عند االقتضاء):
’ ‘2رمز منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ( إذا كاف خيتلف عن ‘:)‘1
’ ‘3قائمة نفايات اجلماعة األوروبية:
أو مرفق االستعادة ( :)2
’ ‘4الرمز الوطين لدى دولة التصدير:
’ ‘5الرمز الوطين لدى دولة االسترياد:
’ ‘6رموز أخرى (حدد):
’ ‘7رمز :Y
’ ‘8رمز :)5( H
مسؤوؿ االتصاؿ:
’ ‘9فئة األمم ادلتحدة (:)5
الفاكس:
اذلاتف:
’ ‘11رقم األمم ادلتحدة:
الربيد اإللكًتوين:
’ ‘11اسم الشحن لدى لألمم ادلتحدة:
ادلوقع الفعلي للتخلص/االستعادة:
’ ‘12الرموز اجلمركية (النظاـ ادلوحد عادلياً):
 -15البلدان/الدول المعنية (ب) ،الرقم الكودي للسلطات ادلختصة عند االقتضاء (ج) ،نقاط حم ّددة للخروج أو الدخوؿ (نقطة عبور حدود أو ميناء)
دولة االسترياد-الوجهة
دولة (دوؿ) العبور (الدخوؿ واخلروج)
دولة التصدير-اإلرساؿ
(أ)
(ب)
(ج)
 - 16المكاتب الجمركية للدخول و/أو الخروج و/أو التصدير (الجماعة األوروبية):
التصدير:
اخلروج:
الدخوؿ:
2

ِ
المخطر/المولِّد/المنتِج (:)1
 - 17إعالن المصدِّر –
أقر بأف ىذه ادلعلومات كاملة وصحيحة حسب علمي .وأ ّقر أيضا بأنو مت الدخوؿ يف التزامات تعاقدية قانونية وبأ ّف التأمني الواجب التطبيق ،أو غريه
ّ
من الضمانات ادلالية ،سار أو سوؼ يكوف ساريا لتغطية النقل العابر للحدود.

 -18عدد
المساندة

المرفقات

التوقيع:
التاريخ:
اسم ادلصدر – ادلخطر:
التوقيع:
التاريخ:
اسم ادلولد/ادلنتج:
فقط الستخدام السلطات المختصة
 - 19إقرار من السلطة المختصة المعنية لدى بلدان االستيراد – المقصد/العبور  - 11موافقة كتابية ( )8 ،1من السلطة المختصة (لدى البلد) على النقل.
ادلوافقة صادرة يف:
( )1التصدير – اإلرسال (:)9
إىل:
موافقة صاحلة من:
البلد:
ذا كانت اإلجابة بنعم أنظر اخلانة  :)6( 21
شروط خاصة :ال :
تاريخ تلقي اإلخطار:
اسم السلطة ادلختصة:
تاريخ إرساؿ اإلقرار:
اخلامت و/أو التوقيع:
اسم السلطة ادلختصة:
اخلامت و/أو التوقيع:
 - 21شرط خاص (شروط خاصة) بشأن الموافقة على وثيقة النقل أو أسباب االعتراض
()1
()2

()3
()4

حسب متطلبات اتفاقية بازؿ
يف حالة عملية من نوع  R12/R13أو  ،D13-D15إرفق أيضا ادلعلومات
ادلناظرة بشأف أي مرافق الحقة من نوع  R12/R13أو  D13-D15وبشأف
ادلرفق (ادلرافق) من نوع  R1-R11أو  D1 – D12حسب االقتضاء
تستكمل فيما خيص عمليات النقل داخل منطقة منظمة التعاوف والتنمية يف
ادليداف االقتصادي وفقط إذا كانت اخلانة باء ’ ‘2منطبقة
ارفق قائمة مفصلة إذا كانت الشحنات متعددة

()5
()6
()7
()8
()9

انظر قائمة ادلختصرات والرموز يف الصفحة التالية
أرفق التفاصيل عند الضرورة
أرفق قائمة إذا كاف العدد أكثر من واحد
إذا كانت القوانني الوطنية تشًتط ذلك
إذا كاف ذلك ينطبق مبوجب مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي

3

قائمة المختصرات للرموز المستخدمة في وثيقة اإلخطار

عمليات التخلص (الخانة )11
الًتسيب داخل األرض أو فوقها (مثل ،حشو األرض ،وما إىل ذلك)
D1
معاجلة األرض (مثل ،التحلل احليوي للنفايات السائلة أو الطينية يف الًتبة وما إىل ذلك)
D2
احلقن العميق (مثل ،حقن النفايات القابلة للضخ داخل اآلبار والقباب ادللحية أو ادلستودعات ادلتكونة طبيعياً وما إىل ذلك)
D3
التجميع السطحي (مثل ،وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل احلفر والربؾ والبحريات الساحلية وما إىل ذلك)
D4
حفر مصممة خصيصاً (مثل ،وضع النفايات يف حفر قائمة بذاهتا ومًتاصة ومغطاة وكل منها معزولة عن األخرى وعن البيئة ،وحنو ذلك)
D5
التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/احمليطات
D6
التصريف داخل البحار/احمليطات مبا يف ذلك الطمر يف قاع البحر
D7
ادلعاجلة البيولوجية ،غري احملددة يف أي مكاف آخر هبذا ادللحق ،واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج هناية جيري التخلص منها بواسطة أي من العمليات ادلذكورة
D8
ادلعاجلة الفيزيائية الكيميائية ،غري احملددة يف أي مكاف آخر هبذا ادللحق واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج جيري التخلص منها عن طريق أي من
D9
العمليات ادلذكورة يف الفرع ألف (مثل التبخري والتجفيف والتكليس وادلعادلة والًتسيب وما إىل ذلك)
 D10الًتميد على األرض
 D11الًتميد يف البحر
 D12التخزين الدائم (مثل وضع احلاويات داخل منجم ،وحنو ذلك)
 D13اخللط أو ادلزج قبل اإلحالة إىل أي من العمليات ادلذكورة يف ىذه القائمة
 D14إعادة التغليف قبل اإلحالة إىل أي من العمليات ادلذكورة يف ىذه القائمة
 D15التخزين يف انتظار اإلحالة إىل أي من العمليات ادلذكورة يف ىذه القائمة
عمليات االستعادة (الخانة )11
االستعماؿ بوصفها وقوداً (عدا يف الًتميد ادلباشر) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة ( -بازؿ/منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي)
R1
االستعماؿ بصفة أساسية بوصفها وقوداً أو وسيلة أخرى لتوليد الطاقة (االحتاد األورويب)
ادلذيبات ادلستخدمة يف االستخال/ص/االستعادة
R2
إعادة دوراف/استخال/ص ادلواد العضوية اليت ال تستعمل كمذيبات
R3
إعادة دوراف/استخال/ص ادلعادف وادلركبات ادلعدنية
R4
إعادة دوراف/استخال/ص ادلواد غري العضوية األخرى
R5
اسًتجاع األمحاض أو
R6
اسًتداد ادلكونات ادلستخدمة خلفض التلوث
R7
اسًتداد ادلكونات من العوامل ادلساعدة
R8
إعادة تكرير الزيوت ادلستعملة أو االستعماالت اجلديدة األخرى للزيوت
R9
 R10معاجلة األرض اليت تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إىل حتسني البيئة
استخدامات ادلواد ادلتبقية الناجتة عن أي من العمليات ادلرقمة من  R1-إىل R10
R11
تبادؿ النفايات لإلحالة إىل أي من العمليات ادلرقمة من  R1إىل R11
R12
جتميع ادلواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة يف ىذه القائمة.
R13
أنواع التغليف (الخانة )7
الرقم الشفري وفئة األمم المتحدة (الخانة )14
 -1برميل
اخلوا/ص
الرقم
فئة
خشيب
برميل
-2
الشفري
األمم ادلتحدة
ائل
و
الس
نقل
أو
زف
خل
جالوف/علب
-3
ادلواد القابلة لالنفجار
H1
1
 -4صندوؽ
السوائل القابلة لالشتعاؿ
H3
3
 -5كيس
ادلواد الصلبة القابلة لالشتعاؿ
H4.1
4.1
 -6تغليف مركب
ادلواد أو النفايات ادلعرضة لالشتعاؿ التلقائي
H4.2
4.2
 -7وعاء يعمل بالضغط
ادلواد أو النفايات اليت تطلق غازات قابلة لالشتعاؿ عند
H4.3
4.3
 -8سائب
مالمسة ادلاء
 -9أشكاؿ أخرى (حددىا)
ادلؤكسدات
H5.1
5.1
وسائل النقل (الخانة )8
الربوكسيدات العضوية
H5.2
5.2
طريق بري
=R
 = Tقطار سكة حديد
ادلواد السمية (ذات اآلثار احلادة)
H6.1
6.1
 = Sالبحر
ادلواد ادلعدية
H6.2
6.2
 = Aاجلو
ادلواد اآلكالة
H8
8
 = Wالطرؽ ادلائية الداخلية
إطالؽ غازات سامة عند مالمسة اذلواء أو ادلاء
H10
9
الخواص المادية (الخانة )13
ادلواد التكسينية (ذات اآلثار ادلتأخرة أو ادلزمنة)
H11
9
 -1مسحوقي/مسحوؽ
ادلواد السامة للبيئة
H12
9
 -2صلب
 -3لزج/عجينة
ادلواد القادرة ،بوسيلة ما بعد التخلص منها ،على إنتاج
H13
9
 -4يف شكل محأة
مادة أخرى ومن أمثلتها ادلواد اليت قد تنتج عن الرشح
 -5سائل
وتكوف متميزة بأي من اخلوا/ص ادلدرجة أعاله.
 -6غازي
 -7أشكاؿ أخرى (حددىا)
ترد يف كتيب إرشادي/دليل توجيهي متوافر لدى منظمة التعاوف وا لتنمية يف ادليداف االقتصادي وأمانة اتفاقية بازؿ معلومات إضافية والسيما عن حتديد
النفايات (اخلانة  ، 14أي عن ملحقي اتفاقية بازؿ الثامن والتاسع ورموزمها ،ورموز منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ورموز .Y
4

وثيقة نقل/شحن النفايات عبر الحدود
 -1الرقم المسلسل/إجمالي عدد الشحنات:
 -4المستورد – المرسل إليو رقم التسجيل:
االسم:
العنواف:

 -1تناظر اإلخطار رقم:
 -3المصدر – المخطر رقم التسجيل:
االسم:
العنواف:
مسؤوؿ االتصاؿ:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
مًت مكعب:
طن (ميجا غراـ):
 -5الكمية الفعلية
 - 7نوع (أنوع) التغليف (:)1

نعم:
متطلبات خاصة للمناولة ()1
( -8ب) الناقل الثاني:
( -8أ) الناقل األول (:)3
رقم التسجيل:
رقم التسجيل:
االسم:
االسم:
العنواف:
العنواف:
الفاكس:

مسؤوؿ االتصاؿ:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
 - 6تاريخ الشحن الفعلي:
عدد الطرود:

ال:
( -8ج) الناقل النهائي:
رقم التسجيل:
االسم:
العنواف:

الفاكس:

اذلاتف:
اذلاتف:
اذلاتف:
الفاكس:
الفاكس:
الفاكس:
الربيد اإللكًتوين:
الربيد اإللكًتوين:
الربيد اإللكًتوين:
أكثر من ثالث ناقلني ( )2
  - - - - - -تستوفي من ممثل الناقل - - - - - - -وسائل النقل (:)1
وسائل النقل (:)1
وسائل النقل (:)1
تاريخ النقل:
تاريخ النقل:
تاريخ النقل:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
 - 11تعيين النفايات وتكوينها (:)1
 -9مولد (مولدو)/منتج (منتجو) النفايات4(:؛ 5؛ )6
رقم التسجيل:
االسم:
الخصائص المادية (:)1
-13
العنواف:
مسؤوؿ االتصاؿ:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
موقع التوليد (:)2
 -11مرفق التخلص
رقم التسجيل:
االسم:
العنواف:

الفاكس:



أو مرفق االستعادة



تحديد النفايات (أدخل الرموز ذات الصلة)
-14
ادللحق الثامن التفاقية بازؿ (أو التاسع عند
’‘1
االقتضاء):
’ ‘2رمز منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ( إذا كاف خيتلف عنو ‘)‘1
قائمة نفايات اجلماعة األوروبية:
’‘3
الرمز الوطين لدى دولة التصدير:
’‘4
الرمز الوطين لدى دولة االسترياد:
’‘5
رموز أخرى (حدد):
’‘6
رمز :Y
’‘7
رمز :)1( H
’‘8
فئة األمم ادلتحدة (:)1
’‘9
الرقم لدى األمم ادلتحدة:
’‘11
اسم الشحن لدى األمم ادلتحدة:
’‘11
الرموز اجلمركية (النظاـ ادلوحد):
’‘12

مسؤوؿ االتصاؿ:
اذلاتف:
الربيد اإللكًتوين:
ادلوقع الفعلي للتخلص/االستعادة ()2
 -11عملية (عمليات) التخلص/االستعادة
الرمز /Dالرمز :)1( R
ِ
ِ
ِّ
 -15إعالن المصدِّر – المخطر/المولد/المنتج (:)1
أقر أيضا بأنو مت الدخوؿ يف التزامات تعاقدية قانونية ،وبأ ّف التأمني الواجب التطبيق ،أو
و
علمي.
أقر بأف ادلعلومات الواردة أعاله كاملة وصحيحة حسب
ّ
ّ
غريه من الضمانات ادلالية ،سار أو سوؼ يكوف ساريا لتغطية النقل العابر للحدود ،وبأنّو قد مت تلقي ادلوافقة الالزمة بأنواعها من السلطات ادلختصة
لدى البلداف ادلعنية.
التوقيع
التاريخ
االسم:
الفاكس:

5

 - 16لالستخدام من قبل أي شخص يشارك عملية النقل عبر الحدود إذا اقتضى األمر المزيد من المعلومات
االسم:
التاريخ:
 - 17الشحنة التي تلقاىا المستورد – المرسل إليو (إذا لم تكن مرفقاً من المرافق):
التوقيع:
تستكمل من قبل مرفق التخلص/االستعادة
 -19أشهد بأن عملية التخلص/االستعادة الخاصة
 - 18الشحنة المتلقاة لدى مرفق التخلص  أو مرفق االستعادة 
بالنفايات المبينة أعاله قد استكملت.
االسم:

مرفوضة

مقبولة:
تاريخ التسلم:
اتصل فوراً بالسلطات ادلختصة
مًت مكعب:
ميجاغراـ (طن):
الكمية ادلتلقاة:
التاريخ ادلتوقع للتخلص/االستعادة:
التاريخ:
عملية التخلص/االستعادة (:)1
التوقيع واخلامت
التاريخ:
االسم:
التوقيع:
( )4تشًتطها اتفاقية بازؿ
( )5إرفق القائمة إذا كاف العدد أكثر من واحد
( )6إذا كانت القوانني الوطنية تشًتط ذلك

( )1أنظر قائمة ادلختصرات والرموز يف الصفحة التالية
( )2أرفق التفاصيل عند الضرورة
( )3إذا كاف الناقلوف أكثر من  ،3أرفق ادلعلومات وفق ما ىو مطلوب يف
اخلانة ( 8أ ،ب ،ج)

مخصصة الستعمال مكاتب الجمارك (إذا تطلب ذلك التشريع الوطني)
 - 11بلد االستيراد/المقصد أو مكتب جمارك الدخول
 - 11بلد التصدير/اإلرسال أو مكتب جمارك الخروج
إف النفايات الوارد وصفها يف ىذه الوثيقة قد دخلت البلد
إف النفايات الوارد وصفها يف وثيقة النقل ىذه قد غادرت البلد
بتاريخ:
بتاريخ:
التوقيع:
التوقيع:
اخلامت:
 - 22أختام مكاتب الجمارك لدى بلدان العبور
اسم البلد:
اخلروج
الدخوؿ

اسم البلد:
الدخوؿ

اخلروج

اسم البلد:
الدخوؿ

اسم البلد:
الدخوؿ

اخلروج

اخلروج

اخلامت:

قائمة المختصرات للرموز المستخدمة في وثيقة اإلخطار
عمليات التخلص (الخانة )11
D1
D2
D3
D4
D5

D6
D7

6

الًتسيب داخل األرض أو فوقها (مثل ،حشو األرض ،وما إىل
ذلك)
معاجلة األرض (مثل ،التحلل احليوي للنفايات السائلة أو الطينية يف
الًتبة وما إىل ذلك)
احلقن العميق (مثل ،حقن النفايات القابلة للضخ داخل اآلبار
والقباب ادللحية أو ادلستودعات ادلتكونة طبيعياً وما إىل ذلك)
التجميع السطحي (مثل ،وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل
احلفر والربؾ والبحريات الساحلية وما إىل ذلك)
حفر مصممة خصيصاً (مثل ،وضع النفايات يف حفر قائمة بذاهتا
ومًتاصة ومغطاة وكل منها معزولة عن األخرى وعن البيئة ،وحنو
ذلك)
التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/احمليطات
التصريف داخل البحار/احمليطات مبا يف ذلك الطمر يف قاع البحر

عمليات االستعادة (الخانة )11
R1

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

االستعماؿ بوصفها وقوداً (عدا يف الًتميد ادلباشر) أو وسائل
أخرى لتوليد الطاقة ( -بازؿ/منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف
االقتصادي) االستعماؿ بصفة أساسية بوصفها وقوداً أو وسيلة
أخرى لتوليد الطاقة (االحتاد األورويب)
ادلذيبات ادلستخدمة يف االستخال/ص/االستعادة
إعادة دوراف/استخال/ص ادلواد العضوية اليت ال تستعمل
كمذيبات
إعادة دوراف/استخال/ص ادلعادف وادلركبات ادلعدنية
إعادة دوراف/استخال/ص ادلواد غري العضوية األخرى
اسًتجاع األمحاض أو القواعد
اسًتداد ادلكونات ادلستخدمة خلفض التلوث
اسًتداد ادلكونات من العوامل ادلساعدة
إعادة تكرير الزيوت ادلستعملة أو االستعماالت اجلديدة األخرى
للزيوت

D8

D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15

ادلعاجلة البيولوجية ،غري احملددة يف أي مكاف آخر هبذا ادللحق ،واليت
تنتج عنها مركبات أو مزائج هناية جيري التخلص منها بواسطة أي
من العمليات ادلذكورة
ادلعاجلة الفيزيائية الكيميائية ،غري احملددة يف أي مكاف آخر هبذا
ادللحق واليت تنتج عنها مركبات أو مزائج جيري التخلص منها عن
طريق أي من العمليات ادلذكورة يف الفرع ألف (مثل التبخري
والتجفيف والتكليس وادلعادلة والًتسيب وما إىل ذلك)
الًتميد على األرض
الًتميد يف البحر
التخزين الدائم (مثل وضع احلاويات داخل منجم ،وحنو ذلك)
اخللط أو ادلزج قبل اإلحالة إىل أي من العمليات ادلذكورة يف ىذه
القائمة
إعادة التغليف قبل اإلحالة إىل أي من العمليات ادلذكورة يف ىذه
القائمة
التخزين يف انتظار اإلحالة إىل أي من العمليات ادلذكورة يف ىذه
القائمة

أنواع التغليف (الخانة )7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

برميل
برميل خشيب
جالوف أو علبة خلزف أو نقل السوائل
صندوؽ
كيس
تغليف مركب
وعاء يعمل بالضغط
سائب

-9

أشكاؿ أخرى (حددىا)

وسائل النقل (الخانة )8
طريق بري = A
=R
قطار  /سكة حديد
=T
 = Sالبحر

اجلو
=W

الخواص المادية (الخانة )13
-5
 -1مسحوقي/مسحوؽ
-6
 -2صلب
-7
 -3لزج/عجينة
 - 4يف شكل محأة

R10

R11

R12

معاجلة األرض اليت تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إىل حتسني
البيئة
استخدامات ادلواد ادلتبقية الناجتة عن أي من العمليات ادلرقمة
من  R1-إىل R10
تبادؿ النفايات لإلحالة إىل أي من العمليات ادلرقمة من  R1إىل
R11

R13

جتميع ادلواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة يف ىذه

القائمة.

الرقم الشفري وفئة األمم المتحدة (الخانة )14
الخواص
الرقم
فئة
الشفري
األمم المتحدة
ادلواد القابلة لالنفجار
H1
1
السوائل القابلة لالشتعاؿ
H3
3
ادلواد الصلبة القابلة لالشتعاؿ
H4.1
4.1
ادلواد أو النفايات ادلعرضة لالحًتاؽ أو االشتعاؿ
H4.2
4.2
التلقائي
ادلواد أو النفايات اليت تطلق غازات قابلة لالشتعاؿ
H4.3
4.3
عند مالمسة ادلاء
ادلؤكسدات
H5.1
5.1
الربوكسيدات العضوية
H5.2
5.2
ادلواد السمية (ذات اآلثار احلادة)
H6.1
6.1
ادلواد ادلعدية
H6.2
6.2
ادلواد اآلكالة
H8
8
إطالؽ غازات سامة عند مالمسة اذلواء أو ادلاء
H10
9
ادلواد التكسينية (ذات اآلثار ادلتأخرة أو ادلزمنة)
H11
9
ادلواد السامة للبيئة
H12
9
ادلواد القادرة ،بوسيلة ما بعد التخلص منها ،على
H13
9
إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها ادلواد اليت قد تنتج عن
الرشح وتكوف متميزة بأي من اخلوا/ص ادلدرجة أ
عاله.

الطرؽ ادلائية الداخلية

سائل
غازي
أشكاؿ أخرى (حددىا)

ترد يف كتيب إرشادي/دليل توجيهي متوافر لدى منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي وأمانة اتفاقية بازؿ معلومات إضافية والسيما عن حتديد
النفايات (اخلانة  ،14أي عن ملحقي اتفاقية بازؿ الثامن والتاسع ورموزمها ،ورموز منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ورموز .Y
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إرشادات بشأن ملء وثيقتي اإلخطار والنقل
أوالً -

المقدمة
 - 1مت إنشاء الصكوؾ الدولية للتحكم يف تصدير واسترياد النفايات اليت ميكن أف تشكل خماطر أو
خطورة للصحة البشرية والبيئة .ومن بني ىذه الصكوؾ ىناؾ صكني ذلما التأثري األكرب يف ىذا الصدد
أوالمها اتفاقية بازؿ( )1واليت يدير أمانتها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومقرر جمللس منظمة التعاوف والتنمية يف
ادليداف االقتصادي ( C (2001) 107/FINALسيشار إليو فيما بعد بػ "مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف
االقتصادي) )2(.كما تعهدت الدوؿ األعضاء يف االحتاد األورويب باالمتثاؿ لالئحة اجلماعة األوروبية بشأف
نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود )3(.وتعين اتفاقية بازؿ وكذلك الئحة اجلماعة األوروبية بنقل النفايات على
الصعيد الدويل سواء للتخلص أو االستعادة بينما يتعلق مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي
فقط بنقل النفايات ادلخصصة لعمليات االستعادة داخل نطاؽ منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف
االقتصادي وتعمل مجيع الصكوؾ طبقاً لعدد من الضوابط اإلدارية وضعتها األطراؼ ادلنفذة ذلذه الصكوؾ.
 - 2وتقدـ ىذه اإلرشادات الشرح الالزـ الستكماؿ وثيقيت اإلخطار والنقل .وتتوافق الوثيقتاف مع
الصكوؾ الثالثة ادلذكورة آنفاً حيث أهنا تراعي الشروط احملددة يف اتفاقية بازؿ ومقرر منظمة التعاوف والتنمية
يف ادليداف االقتصادي والئحة اجلماعة األوروبية .ومبا أ ّف الوثيقتني قد وضعتا بصورة شاملة حبيث تغطياف كل
الصكوؾ الثالثة ،فإ ّف مجيع خانات الوثيقة لن تنطبق على مجيع الصكوؾ وبالتايل قد ال يلزـ ،يف حالة من
احلاالت ،ملء مجيع اخلانات .وقد ذكرت أي شروط حمددة تتعلق بنظاـ واحد فقط من نظم التحكم
باستخداـ احلواشي .ومن احملتمل أيضاً أف تستخدـ تشريعات التنفيذ الوطنية مصطلحات ختتلف عن تلك
ادلعتمدة يف اتفاقية بازؿ ويف مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي (مثالً يستخدـ مصطلح
"شحن" يف بلداف اجلماعة األوروبية بدالً من "نقل" وبالتايل تعكس عناوين وثيقيت اإلخطار والنقل ىذا
االختالؼ بتبين مصطلح "نقل/شحن").
 - 3وتشتمل الوثيقتاف على كل من ادلصطلحني "ختلص" و"استعادة" أل ّف ذلما تعريفاً خمتلفاً يف
مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف
الصكوؾ الثالثة .ويستخدـ كل من الئحة اجلماعة األوروبية و ّ
االقتصادي ادلصطلح "ختلص" لإلشارة إىل عمليات التخلص ادلدرجة يف ادللحق الرابع – ألف من اتفاقية
بازؿ والتذييل  – 5ألف من مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي و"استعادة" لإلشارة إىل
اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود 22 ،آذار/مارس  .1989أنظر
()1
ادلوقع الشبكي .www.basel.int
ادلقرر  C (2001) 107/FINALجمللس منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ،يتعػلق بتنقيح ادلقػرر
( )2
 (92) 39/FINALبشأف التحكم يف نقل النفايات ادلخصصة لعمليات االستعادة عرب احلدود؛ وادلقرر األوؿ عبارة عن إدماج
للنصو/ص اليت اعتمدىا اجمللس يف  14حزيراف/يونيو  2111و 28شباط/فرباير ( 2112مع إدخاؿ التعديالت) .أنظر
ادلوقع الشبكي .http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html
C

وجيري العمل حالياً بالئحة اجمللس  (EEC) NO. 259/93الصادرة يف  1شباط/فرباير  1993بشأف اإلشراؼ
()3
والتحكم يف شحنات النفايات داخل ومن وإىل اجلماعة األوروبية (اجلريدة الرمسية للجماعة األوروبية رقم
(مع إدخاؿ التعديالت) .وسيتوقف العمل هبذه الالئحة اعتباراً من  12دتوز/يوليو  2117عندما تصبح الالئحة )(EC
 No. 1013/2006بشأف شحنات النفايات (اجلريدة الرمسية رقم  )L190, 12.7.2006نافذة ادلفعوؿ .أنظر ادلوقع الشبكي
.http://europa.eu.int/comm/environment/waste/shipments/index.htm
L30, 6.2.1993
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عمليات االستخال/ص ادلدرجة يف ادللحق الرابع – باء من اتفاقية بازؿ والتذييل  – 5باء من مقرر منظمة
التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي .ومع ذلك ،فإف مصطلح "ختلص" يستخدـ يف اتفاقية بازؿ ذاهتا
لإلشارة إىل كل من عمليات التخلص واالستعادة.
 - 4وتكوف السلطات الوطنية ادلختصة يف كل دولة من الدوؿ ادلصدرة ىي ادلسؤولة عن تقدمي وإصدار
وثائق اإلخطار والنقل (يف الصورتني ادلطبوعة واإللكًتونية) .على أف تستخدـ عند القياـ بذلك نظاماً
للًتقيم يتيح حتديداً خاصاً للنفايات الواجب تتبعها .وجيب أف يصدر النظاـ الرقمي مع الرمز الوطين الذي
ميكن العثور عليو يف قائمة االختصارات القياسية رقم  3166للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
 - 5وقد ترغب البلداف يف إصدار الوثائق يف شكل استمارة يف حجم الورقة العادية تتفق مع مقاييسها
الوطنية (عادة  ،ISO A4حسب ما أوصت بو األمم ادلتحدة) .ومن أجل تيسري استخدامها دولياً ودلراعاة
الفرؽ بني أبعاد الورؽ  ISO A4وأبعاد الورؽ ادلستخدـ يف أمريكا الشمالية ،جيب أال تزيد أبعاد إطار
االستمارة عن  262×183ميللمًت على أف تًتؾ ىوامش يف أعلى الورقة ويف جانبها األيسر.

ثانياً -

الغرض من وثقتي اإلخطار والنقل
 - 6الغرض من وثيقة اإلخطار ىو أف دتد السلطات ادلختصة للبلداف ادلعنية بادلعلومات اليت تحتاجوهنا
لتقييم مدى قبوؿ عمليات النقل ادلقًتحة للنفايات .وحتتوي الوثيقة على فراغ تقر فيو السلطات ادلختصة
بتسلمها لإلخطار وادلوافقة كتابة ،إف احتاج األمر ،على عملية النقل ادلقًتحة.
 - 7والغرض من وثيقة النقل أف تصاحب شحنة النفايات يف مجيع األوقات بدءاً من حلظة مغادرهتا
جلهة توليد النفاية حىت وصوذلا إىل مرفق التخلص أو االستعادة يف بلد آخر .ويوقع كل شخص يتوىل
مسؤولية عملية نقل عرب احلدود على وثيقة النقل إما عند تسليم أو تسلم النفاية ادلعنية .ويًتؾ فراغ يف
الوثيقة دلعلومات تفصيلية عن كل جهات نقل الشحنة .كما توجد أيضاً فراغات يف وثيقة النقل لتسجيل
مرور الشحنة عرب مكاتب اجلمارؾ لدى مجيع البلداف ادلعنية( .وعلى الرغم من أف ىذا األمر غري مطلوب
بشدة يف أي من الصكوؾ الدولية ،تشًتط التشريعات الوطنية يف بعض البلداف إجراءات كهذه ،إىل جانب
معلومات لضماف التحكم السليم خالؿ عملية النقل .ويف النهاية يكوف على مرفق التخلص أو االستعادة
ذي الصلة استخداـ الوثيقة لكي يقر باستالـ النفايات وأف عملية التخلص أو االستعادة قد دتت.

ثالثاً -

اشتراطات عامة
 - 8جيب على من يقوـ مبلء النسخ ادلطلوبة ،من الوثائق أف يستخدـ أما الطباعة على اآللة الكاتبة أو
أكالشيو باحلروؼ الكبرية وذلك حبرب ثابت يف كل وثيقة .وجيب أيضاً أف تكوف التوقيعات حبرب ثابت على
أف يصاحب التوقيع اسم ادلمثل ادلعتمد حبروؼ كبرية .ويف حاؿ حدوث خطأ صغري ،كاستخداـ رمز غري
صحيح للنفاية مثالً ،ميكن عمل تصويب مبوافقة السلطات ادلختصة .وجيب وضع عالمات على النص
اجلديد ويتم التوقيع عليو أو ختمو مع اإلشارة إىل تاريخ إدخاؿ التعديل .وبالنسبة للتغيريات أو التصويبات
الرئيسية ،جيب ملء استمارة جديدة.
 - 9وقد صممت االستمارات حبيث يسهل ملئها إلكًتونياً .وعند القياـ بذلك ،جيب اختاذ تدابري
أمنية مناسبة ضد أي استخداـ سيئ لالستمارة .وجيب أف تكوف التغيريات اليت مت إدخاذلا على االستمارة
9

ادلستوفاة بعد موافقة السلطات ادلختصة مرئية وواضحة .وعند استخداـ االستمارات اإللكًتونية ادلقدمة عرب
الربيد اإللكًتوين ،فإنو يلزـ وجود توقيع رقمي.
 - 11ولتبسيط الًتمجة ،حتتاج الوثائق إىل رموز بدالً من نصو/ص الستكماؿ كثري من اخلانات .ومع
ذلك ،إذا كاف النص ضرورياً فيجب أف يكوف بلغة مقبولة لدى السلطات ادلختصة يف البلد ادلستورد
وللسلطات ادلعنية األخرى ،حسب احلاجة.
 - 11وجيب استخداـ مجلة رقمية من ستة أرقاـ للتعبري عن التاريخ .فمثالً  29كانوف الثاين/يناير
 2116جيب أف يكوف على الشكل  16-11-29اليوـ – الشهر – السنة).
 - 12وعندما يتطلب األمر إضافة تذييالت أو مالحق للوثائق اليت تقدـ معلومات إضافية ،ينبغي أف
يتضمن كل ملحق الرقم ادلرجعي للوثيقة ادلعنية وأف يذكر اخلانة اليت تنتمي إليها.

رابعاً -

إرشادات محددة بشأن ملء وثيقة اإلخطار
 - 13على ادلصدر أو السلطة ادلختصة لدولة التصدير ،حسبما يتناسب ،ملء اخلانات ( 18 – 1فيما
عدا رقم اإلخطار يف اخلانة  .)3كما ينبغي أف يقوـ مولد النفاية ،إف أمكن  ،بالتوقيع يف اخلانة 17.
 - 14الخانتان  1و :1يوضع هبما رقم السجل (إف وجد) ،االسم بالكامل ،العنواف (مبا يف ذلك اسم
البلد) ،أرقاـ اذلاتف والفاكس (مبا يف ذلك مفتاح البلد) وعنواف الربيد اإللكًتوين للمصدر أو السلطة
ادلختصة لدولة التصدير ،حسبما يتناسب )4(،وكذلك اسم مسؤوؿ االتصاؿ ادلسؤوؿ عن الشحنة .وجيب
أف تسهل أرقاـ اذلاتف والفاكس وكذلك عنواف الربيد اإللكًتوين االتصاؿ جبميع األفراد ادلعنيني يف أي وقت
يف حاؿ حدوث أي حدث عارض أثناء الشحن.
 - 15وعادة يكوف ادلستورد ىو مرفق التخلص أو االستعادة ادلذكور يف اخلانة  .11ومع ذلك ففي
بعض احلاالت ،قد يكوف ادلستورد شخصاً آخر ،مثالً تاجر معتمد ،أو وسيط أو مسسار أو ىيئة مشًتكة
كمقر أو عنواف مراسلة دلرفق التخلص أو االستعادة ادلستلم الوارد يف اخلانة  .11وللعمل كمستورد ،ينبغي
أف خيضع التاجر ادلعتمد أو الوسيط أو السمسار أو اذليئة ادلشًتكة للوالية القضائية لبلد االسترياد وأف ميلك
أو يكوف لديو بعض أشكاؿ الضوابط القانونية األخرى على النفايات وقت وصوؿ الشحنة إىل بلد
االسترياد .ويف مثل ىذه احلاالت ،جيب ملء اخلانة  2مبعلومات عن التاجر ادلعتمد أو اذليئة ادلشًتكة.
 - 16الخانة  :3عند إصدار وثيقة إخطار ،تقوـ السلطة ادلختصة ،طبقاً للنظاـ ادلطبق لديها ،بتقدمي
رقم ىوية يوضع يف ىذه اخلانة (أنظر الفقرة  4أعاله) .وجيب وضع عالمة √ يف اإلطارات ادلناسبة وذلك
لإلشارة إىل:
(أ)

ىل اإلخطار يغطي شحنة واحدة (إخطار فردي) أو شحنات متعددة (إخطار عاـ)؛

(ب) ىل النفايات ادلشحونة موجهة للتخلص منها (وىي احلالة احملتملة ،على النحو ادلشار
إليو يف الفقرتني  1و 3أعاله ،عندما تقع الشحنة يف إطار اتفاقية بازؿ أو الئحة اجلماعة األوروبية ولكنها
ال تقع يف نطاؽ مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي) أو لالستعادة؛ و
()4
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يستخدـ يف اجلماعة األوروبية ادلصطلحني ادلخطر وادلرسل إليو بدالً من ادلصدر وادلستورد.

(ج) ىل النفايات ادلشحونة موجهة إىل مرفق مت منحو موافقة مسبقة بتلقي نفايات معينة
ختضع إلجراء الرقابة الكهرماين طبقاً للحالة  2من "تفعيل إجراء الرقابة الكهرماين )( "(Amberأنظر الفصل
الثاين ،الفرع داؿ من مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي).
 - 17الخانات  5 ،4و :6بالنسبة للشحنات الفردية وادلتعددة ،يوضع عدد الشحنات يف اخلانة 4
والتاريخ ادلزمع للشحنة ادلفردة أو بالنسبة للشحنات ادلتعددة ،تاريخ أوؿ وآخر شحنة يف اخلانة  .6ويوضع
يف اخلانة  5الوزف باألطناف ( 1ميجاغراـ يساوي  1111كغ) أو باحلجم بادلًت ادلكعب (أي  1111لًت)
من النفايات .وتعترب الوحدات األخرى للنظاـ ادلًتي مقبولة أيضاً مثل الكيلوغراـ واللًتات؛ وجيب يف حاؿ
استخدامها اإلشارة إىل وحدة القياس وبالتايل شطب الوحدة ادلوجودة يف الوثيقة .وعادة ما حتتاج بعض
البلداف معلومات دقيقة عن الوزف .وبالنسبة للشحنات ادلتعددة جيب أال يتجاوز إمجايل الكمية ادلشحونة
الكمية ادلعلنة يف اخلانة  .5وجيب أال تتجاوز الفًتة الزمنية ادلعتزمة لعمليات النقل الواردة يف اخلانة  6سنة
واحدة باستثناء الشحنات ادلتعددة ادلوجهة إىل مرافق استعادة موافق عليها مسبقاً واليت ختضع دلقرر منظمة
التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي (أنظر الفقرة (16ج)) ،واليت جيب أال يتجاوز الزمن ادلعتزـ لعمليات
النقل خاصتها ثالث سنوات .ويف حالة الشحنات ادلتعددة ،تشًتط اتفاقية بازؿ أف تحدد بدقة التواريخ
ادلتوقعة أو الوترية ادلتوقعة وكذلك الكمية ادلقدرة لكل شحنة وذلك يف اخلانتني  5و 6أو ترفق يف ملحق.
وإذا أصدرت سلطة خمتصة موافقة مكتوبة .بعمليات النقل وتعارضت فًتة سرياف ادلوافقة ادلوضحة يف اخلانة
ب ادلعلومات الواردة يف اخلانة 6.
 21مع الفًتة ادلوضحة يف اخلانة  ،6فإف قرار السلطة ادلختصة ججي ْ

 - 18الخانة  :7جيب اإلشارة إىل أنواع التغليف باستخداـ الرموز الواردة يف قائمة االختصارات والرموز
ادللحقة بوثيقة اإلخطار .وإذا كانت النفاية حتتاج إىل احتياطات خاصة يف ادلناولة ،مثل تلك اليت تتطلبها
إرشادات ادلناولة الصادرة عن اجلهات ادلنتجة للعاملني ومعلومات الصحة والسالمة مبا يف ذلك معلومات
عن التعامل مع اإلنسكابات وبطاقات طوارئ النقل ،ضع عالمة على اإلطار ادلناسب وأرفق ادلعلومات يف
ملحق.
 - 19الخانة  :8تقدـ ادلعلومات الضرورية التالية عن اجلهة أو اجلهات الناقلة ادلشًتكة يف الشحن :رقم
السجل (إف وجد) ،واالسم بالكامل ،العنواف (مبا يف ذلك اسم البلد) ،رقم اذلاتف والفاكس (مبا يف ذلك
مفتاح البلد) ،وعنواف الربيد اإللكًتوين واسم فرد االتصاؿ ادلسؤوؿ عن الشحنة .وإذا كاف ىناؾ أكثر من
جهة ناقلة تلحق بوثيقة النقل قائمة كاملة بادلعلومات ادلطلوبة لكل جهة من ىذه اجلهات .ويف حاؿ قياـ
وكيل شحن بتنظيم عملية النقل ،جيب وضع التفاصيل اخلاصة بالوكيل يف اخلانة  8على أف تقدـ ادلعلومات
اخلاصة جبهات النقل الفعلية يف ملحق .وجيب توضيح وسائل النقل باستخداـ االختصارات الواردة بقائمة
االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة الشحن.
 - 21الخانة  :9توفّر ادلعلومات ادلطلوبة عن مولد النفاية .فاتفاقية بازؿ تشًتط تلك ادلعلومات وقد
تشًتطها أيضا عدة بلداف مبوجب قوانينها الوطنية )5(.ومع ذلك ،فهي ال تلزـ يف عمليات نقل النفايات
ادلوجهة لالستعادة يف إطار مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي .وجيب تقدمي رقم سجل
ادلولد إف وجد .وإذا كاف ادلصدر ىو مولد النفاية يكتب "نفس بيانات اخلانة  ."1وإذا أنتجت النفاية
()5

يستخدـ مصطلح "منتج" يف اجلماعة األوروبية بدالً من "مولد".
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بواسطة أكثر من مولد ،يكتب "أنظر القائمة ادللحقة" ويلحق قائمة تقدـ ادلعلومات ادلطلوبة عن كل مولد.
وإذا كاف ادلولد غري معروؼ ،يوضع اسم الشخص الذي تحوز أو يتحكم يف ىذه النفايات .وينص تعريف
"مولد" يف اتفاقية بازؿ على أنو إذا كاف ادلولد احلقيقي للنفاية غري معروؼ ،فإف ادلولد يكوف ىو الشخص
الذي تحوز أو يتحكم يف تلك النفايات .وتقدـ أيضاً معلومات عن العملية اليت مت من خالذلا توليد
النفايات وموقع التوليد .وقد تقبل بعض البلداف تقدمي ادلعلومات عن ادلولد يف ملحق منفصل حيث سيكوف
ىذا ادللحق متاح فقط للسلطات ادلختصة.
 - 21الخانة  :11ضع ادلعلومات ادلطلوبة عن وجهة الشحنة وذلك بوضع عالمة على نوع ادلرفق
ادلناسب :سواء مرفق ختلص أو استعادة .وجيب وضع رقم السجل يف حاؿ وجوده .وإذا كانت اجلهة
القائمة بالتخلص أو االستعادة ىي نفسها اجلهة ادلستوردة ،يكتب ىنا "نفس البيانات كاخلانة  ."2وإذا
كانت عملية التخلص أو االستعادة واحدة من العمليات  D13-D15أو  R12أو ( R13طبقاً لتعريفات
العمليات الواردة يف قائمة االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة اإلخطار) ،جيب ذكر ادلرفق القائم بالعملية
يف اخلانة  11إضافة إىل ادلوقع الذي ستتم فيو العملية .ويف ىذه احلالة ،جيب تقدمي ادلعلومات ادلتعلقة
بادلرفق أو ادلرافق اليت جتري فيها أو قد جتري فيها عمليات تالية من نوع  R12/R13أو  D13-D15أو من نوع
 D1-D12أو  R1-R11وذلك يف صورة ملحق .وجيب تقدمي معلومات عن ادلوقع الفعلي للتخلص أو
االستعادة إذا كاف ىذا ادلوقع خيتلف عن العنواف اخلا/ص بادلرفق.
 - 22الخانة ّ :11بني نوع عملية االستعادة أو التخلص باستخداـ رموز ” “Rو” “Dالواردة يف قائمة
االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة اإلخطار )6(.ويغطي مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي
فقط عمليات النقل عرب احلدود للنفايات ادلوجهة لعمليات استعادة (رموز “ )“R-يف نطاؽ منظمة التعاوف
والتنمية يف ادليداف االقتصادي .وإذا كانت عملية التخلص أو االستعادة إحدى العمليات  D13-D15أو
 R12أو  ،R13ينبغي إدراج ادلعلومات اخلاصة بالعمليات التالية النامجة عن ىذه العمليات يف صورة مرفق
(أية عملية من نوع  R12/R13أو  D13-D15وكذلك من نوع  D1-D12أو  .)R1-R11يشار كذلك إىل
التكنولوجيا ادلستخدمة .وتحدد سبب التصدير (بيد أف ىذه ادلعلومة غري مطلوبة طبقاً دلقرر منظمة التعاوف
والتنمية يف ادليداف االقتصادي).
 - 23الخانة  :11ضع االسم أو األمساء الشائعة للمادة أو االسم التجاري وأمساء مكوناهتا الرئيسية
(حسب الكمية و/أو اخلطورة) وتركيزاهتا النسبية ،إذا كانت معلومة .ويف حالة وجود خليط من النفايات،
تقدـ نفس ادلعلومات بالنسبة لألجزاء ادلختلفة مع اإلشارة إىل األجزاء ادلوجهة لالستعادة .وقد يتطلب
األمر إجراء حتليل كيميائي لًتكيب النفايات وذلك طبقاً للتشريعات الوطنية .وترفق أي معلومات أخرى يف
ملحق إذا احتاج األمر.
 - 24الخانة ّ :13بني اخلصائص الفيزيائية للنفايات عند درجات احلرارة العادية والضغط العادي وذلك
باستخداـ الرموز الواردة يف قائمة االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة اإلخطار.
خيتلف تعريف العملية  R1الوارد يف قائمة االختصارات يف الئحة اجلماعة األوروبية عن ذلك ادلستخدـ يف اتفاقية
()6
بازؿ ومقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي .ويرد بالقائمة كال التعريفيني بدءاً باخلا/ص باتفاقية بازؿ .وىناؾ
اختالفات حتريرية أخرى بني ادلصطلحات ادلستخدمة يف اجلماعة األوروبية وتلك ادلستخدمة يف اتفاقية بازؿ ومقرر منظمة
التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي واليت مل تدرج يف قائمة االختصارات.
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 - 25الخانة  :14يذكر الرمز الذي تحدد ىوية النفاية طبقاً للنظم ادلعتمدة يف إطار اتفاقية بازؿ (حتت
العنواف الفرعي ’ ‘1يف اخلانة  )14والنظم ادلعتمدة يف مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي،
إف وجدت (حتت العنواف الفرعي ’ )‘2وأي نظم تصنيف أخرى معتمدة (حتت العناوين الفرعية من ’‘3
إىل ’ .)‘12وطبقاً دلقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ،يذكر رمز واحد للنفاية (من نظم
التصنيف اخلا/ص بكل من اتفاقية بازؿ أو منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي) فيما عدا احلالة
اخلاصة مبخاليط النفايات اليت ال يوجد مدخل فردي واحد ذلا .ويف ىذه احلالة ،جيب ذكر رمز كل جزء من
أجزاء النفاية حسب ترتيب األمهية (يف ملحق إذا اقتضى األمر).
العنوان الفرعي ’ :‘1ينبغي استخداـ رموز ادللحق الثامن التفاقية بازؿ بالنسبة
(أ)
للنفايات اليت ختضع للتحكم مبوجب اتفاقية بازؿ ومقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي
(أنظر اجلزء األوؿ من التذييل  4دلقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي)؛ وينبغي استخداـ
رموز ادللحق التاسع التفاقية بازؿ بالنسبة للنفايات اليت ال ختضع عادة للتحكم مبوجب اتفاقية بازؿ ومقرر
منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ولكنها ولسبب حمدد مثل تلوثها مبواد خطرة أو ألف ذلا
تصنيف خمتلف طبقاً للتشريعات الوطنية ختضع ذلذا التحكم (أنظر اجلزء األوؿ من التذييل  3من مقرر
منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي) .وميكن احلصوؿ على ادللحقني الثامن والتاسع من اتفاقية
بازؿ من نص االتفاقية وذلك يف كتيب اإلرشادات الذي توفره أمانة اتفاقية بازؿ .وإذا كانت النفاية غري
مدرجة يف ادللحقني الثامن والتاسع التفاقية بازؿ ،تضاؼ عبارة "غري مدرجة".
(ب) العنوان الفرعي ’ :‘1جيب على البلداف األعضاء يف منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف
االقتصادي استخداـ رموز ادلنظمة بالنسبة للنفايات ادلدرجة يف اجلزء الثاين من التذييلني  3و 4من مقرر
منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ،أي النفايات اليت ليس ذلا تصنيف مقابل يف اتفاقية بازؿ أو
اليت ذلا مستوى خمتلف من التحكم يف إطار منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي عن ذلك
ادلطلوب يف إطار اتفاقية بازؿ.
(ج) العنوان الفرعي ’ :‘3جيب على الدوؿ األعضاء يف االحتاد األورويب استخداـ الرموز يف
()7
قائمة نفايات اجلماعة األوروبية (أنظر قرار ادلفوضية رقم .)2000/532/EC as amended
العنوانان الفرعيان ’ ‘4و’ :‘5جيب استخداـ الرموز الوطنية لتحديد اذلوية ادلستخدمة
(د)
يف بلد التصدير إذا كانت معروفة يف بلد االسترياد ،إف وجدت.
(ى) العنوان الفرعي ’ :‘6إذا كاف ذلك مفيداً أو مطلوباً للسلطات ادلختصة ادلعنية ،أضف
ىنا أي رموز أخرى أو معلومات إضافية ميكن أف تيسر عملية حتديد ىوية النفايات.
(و) العنوان الفرعي ’ :‘7اذكر الرمز (الرموز)  Yادلناسبة حبسب "فئة أو فئات النفايات
اخلاضعة للتحكم" (أنظر ادللحق األوؿ من اتفاقية بازؿ والتذييل  1من مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف
ادليداف االقتصادي) ،أوحبسب "فئات النفايات اليت حتتاج إىل اعتبارات خاصة" والواردة يف ادللحق الثاين من
اتفاقية بازؿ إف وجدت (أنظر التذييل  2من كتيب إرشادات اتفاقية بازؿ) .والرموز  Yغري مطلوبة بالنسبة
()7

أنظر ادلوقع الشبكي .http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html
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دلقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي إال إذا كانت شحنة النفايات تندرج ضمن فئة من
الفئتني اخلاصتني "النفايات اليت حتتاج إىل اعتبارات خاصة" يف إطار اتفاقية بازؿ ( Y46و Y47أو نفايات
ادللحق الثاين) ،ويف ىذه احلالة جيب اإلشارة إىل رمز  Yاخلا/ص باتفاقية بازؿ.
العنوان الفرعي ’ :‘8حسب االقتضاء ،يذكر ىنا رمز أو رموز  Hادلناسبة ،أي الرموز
(ز)
اليت تشري إىل اخلوا/ص اخلطرة اليت تشكلها النفاية (أنظر قائمة االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة
اإلخطار).
(ح) العنوان الفرعي ’ :‘9يذكر ىنا فئات األمم ادلتحدة ،إف وجدت ،اليت تشري إىل
اخلوا/ص اخلطرة للنفايات طبقاً لتصنيف األمم ادلتحدة (أنظر قائمة االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة
اإلخطار) وادلطلوبة لالمتثاؿ للقواعد الدولية اخلاصة بنقل ادلواد اخلطرة (أنظر توصيات األمم ادلتحدة ادلتعلقة
()8
بنقل البضائع اخلطرة .اللوائح النموذجية (الكتاب الربتقايل أحدث طبعة).
(ط) العنوانان الفرعيان ’ ‘11و’ :‘11يذكر ىنا الرقم أو األرقاـ واسم أو أمساء الشحن
ادلناسبة اخلاصة باألمم ادلتحدة ،إف وجدت .وتستخدـ ىذه األرقاـ واألمساء يف حتديد ىوية النفايات طبقاً
لنظاـ التصنيف اخلا/ص باألمم ادلتحدة وىي مطلوبة لتحقيق االمتثاؿ للقواعد الدولية اخلاصة بنقل ادلواد
اخلطرة (أنظر توصيات األمم ادلتحدة ادلتعلقة بنقل البضائع اخلطرة .اللوائح النموذجية (الكتاب الربتقايل
()8
أحدث طبعة).
(ي) العنوان الفرعي ’ :‘11يذكر ىنا الرموز اجلمركية ،إف وجدت ،واليت تتيح حتديد ىوية
النفايات بواسطة مكاتب اجلمارؾ (أنظر قائمة الرموز والسلع يف "النظاـ ادلوحد لوصف وترميز السلع"
الصادر عن منظمة اجلمارؾ العادلية).
 - 26الخانة  :15تستخدـ اتفاقية بازؿ ادلصطلح "الدوؿ" بينما يستخدـ مقرر منظمة التعاوف والتنمية
يف ادليداف االقتصادي "الدوؿ األعضاء" وتستخدـ الئحة اجلماعة األوروبية "الدوؿ األعضاء" .ويوضع يف
السطر (أ) من اخلانة  15أمساء بلداف أو دوؿ التصدير ،ادلرور العابر واالسترياد أو رمز لكل بلد أو دولة
باستخداـ اختصارات نظاـ  )9(.ISO 3166ويوضع يف السطر (ب) الرقم الكودي اخلا/ص بالسلطة ادلختصة
لكل بلد إذا ما تطلبتها التشريعات الوطنية ذلذا البلد ويف السطر (ج) يوضع اسم احلدود أو ادلوانئ اليت
تعربىا والرقم الكودي دلكتب اجلمارؾ ،إف وجد ،كنقطة دخوؿ إىل أو خروج من بلد معني .وبالنسبة لبلداف
ادلرور العابر ،توضع يف السطر (ج) ادلعلومات عن نقطيت الدخوؿ واخلروج .وإذا كانت بلداف يزيد عددىا
عن ثالثة تشًتؾ يف عملية نقل معيّنة ،يلحق بوثيقة اإلخطار كشف منفصل تقدـ فيو ادلعلومات ادلناسبة.
 - 27الخانة  :16جيب ملء ىذه اخلانة بالنسبة لعمليات النقل اليت تتضمن دخوؿ أو مرور عابر أو
مغادرة ألحد الدوؿ األعضاء يف االحتاد األورويب.

 - 28الخانة  :17توقع كل نسخة من وثيقة اإلخطار وتؤرخ من جانب ادلصدر (أو من جانب تاجر
أو وسيط أو مسسار معتمد إذا كاف يعمل كمصدر) أو من السلطة ادلختصة لدولة التصدير ،حسبما
يتناسب ،قبل إحالتها إىل السلطات ادلختصة بالبلداف ادلعنية .وطبقاً التفاقية بازؿ ،يشًتط أيضاً توقيع مولد
()8
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النفاية على اإلعالف؛ ويالحظ أنو قد ال يكوف عملياً القياـ بذلك يف احلاالت اليت يكوف فيها العديد من
ادلولدين (قد توجد تعاريف فيما يتعلق بإمكانية التطبيق يف التشريعات الوطنية) .كما أنو يف حالة عدـ معرفة
ادلولد ،جيب على الشخص الذي تحوز أو يتحكم يف النفايات أف يقوـ بالتوقيع .وقد تشًتط بعض البلداف
أف يقر اإلعالف أيضاً بوجود تأمني جتاه ادلسؤولية عن الضرر الواقع على أطراؼ أخرى (ثالثة) .كما قد
تشًتط بعض البلداف وجود إثبات بشأف التأمني أو الضمانات ادلالية األخرى وعقد برفقة وثيقة اإلخطار.
 - 29الخانة  :18تشري إىل عدد ادللحقات احملتوية على أي معلومات إضافة تقدـ مع وثيقة اإلخطار
(أنظر اخلانات  21 ،15 ،14 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5أو  .)21وجيب أف تحتوي كل
ملحق على إشارة لرقم اإلخطار الذي ينتمي إليو وىو الرقم ادلوضح يف ركن اخلانة 3.
 - 31الخانة  :19ختصص ىذه اخلانة لالستخداـ من جانب السلطة ادلختصة لإلقرار بتسلم اإلخطار.
وطبقاً التفاقية بازؿ ،تقوـ السلطة أو السلطات ادلختصة لدى بلد أو بلداف االسترياد (إف وجدت) وادلرور
العابر بإصدار ىذا اإلقرار .وطبقاً دلقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ،تقوـ السلطة ادلختصة
لدى بلد االسترياد بإصدار اإلقرار .وقد تشًتط بعض البلداف ،طبقاً لقوانينها الوطنية ،أف تصدر السلطة
ادلختصة لدى بلد التصدير أيضاً ىذا اإلقرار.
 - 31الخانتان  11و  :11اخلانة  21خمصصة لالستخداـ من جانب السلطات ادلختصة لدى أي
بلد معين عند تقدمي موافقة كتابية بانتقاؿ للنفايات عرب احلدود( .وما مل يقرر بلد من البلداف عدـ اشًتاط
ادلوافقة الكتابية على العبور وخيطر األطراؼ األخرى بذلك طبقا للمادة  )4(6من اتفاقية بازؿ) تشًتط
اتفاقية بازؿ وبلداف معينة دائما وجود موافقة كتابية بينما ال يشًتط ذلك مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف
ادليداف االقتصادي .ويتم بياف اسم البلد (أو رمزه باستخداـ اختصارات نظاـ  )ISO 3166وتاريخ تقدمي
ادلوافقة وتاريخ انتهاء سرياهنا .وإذا كانت عملية النقل ختضع لشروط معينة ،جيب على السلطة ادلختصة
ادلعنية أف تضع عالمة يف اإلطار ادلناسب وأف حتدد ىذه الشروط يف اخلانة  21أو يف ملحق لوثيقة
اإلخطار .وإذا رغبت سلطة خمتصة يف االعًتاض على عملية النقل فإنو جيب عليها إعالف ذلك بكتابة
" "OBJECTIONيف اخلانة  .21وميكن بعد ذلك استخداـ اخلانة  21أو رسالة منفصلة لتوضيح أسباب
االعًتاض.
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خامساً  -توجيهات محددة بشأن ملء وثيقة النقل
 - 32على ادلصدر أو السلطة ادلختصة لدولة التصدير ،حسبما يتناسب ،القياـ مبلء اخلانات 16 – 2
فيما عدا وسيلة النقل وتاريخ التحرؾ والتوقيع واليت تظهر يف اخلانات ( 8أ) إىل ( 8ج) واليت جيب أف يقوـ
مبلئها اجلهة الناقلة أو من ميثلها .ويقوـ ادلستورد مبلء اخلانة  17يف حاؿ إذا مل يكن ىو اجلهة القائمة
بالتخلص أو االستعادة وأف يتحمل مسؤولية شحنة النفايات بعد وصوذلا لبلد االسترياد.
 - 33الخانة  :1ضع رقم اإلخطار اخلا/ص بالشحنة .وينسخ ىذا الرقم من اخلانة  3بوثيقة اإلخطار.
 - 34الخانة  :1بالنسبة إلخطار عاـ بشحنات متعددة ،يتم إدخاؿ الرقم ادلسلسل للشحنة والعدد
اإلمجايل للشحنات ادلعتزمة ادلبينة يف اخلانة  4من وثيقة اإلخطار( .فمثالً ،يكتب " "4و " "11بالنسبة
للشحنة الرابعة من بني إحدى عشر شحنة معتزمة يف إطار اإلخطار العاـ حمل السؤاؿ) .وبالنسبة للشحنة
ادلفردة يكتب 1./1
 - 35الخانتان  3و :4تستنسخ نفس ادلعلومات عن ادلصدر أو السلطة ادلختصة لدولة التصدير،
حسبما يتناسب ،وادلستورد على النحو الوارد يف اخلانتني  1و 2من وثيقة اإلخطار.
 - 36الخانة  :5يوضع الوزف الفعلي باألطناف ( 1ميجاغراـ أو  1111كغ) أو باحلجم بادلًت ادلكعب
(أي  1111لًت) من النفايات اجلاري شحنها باستخداـ النظاـ ادلًتي للوحدات .وتعترب الوحدات األخرى
للنظاـ ادلًتي مثل الكيلوغرامات أو اللًتات مقبولة أيضاً ولكن جيب عند استخدامها اإلشارة إىل وحدة
القياس وبالتايل جيب شطب الوحدة ادلوجودة يف االستمارة .وعادة تشًتط بعض البلداف تقدمي معلومات
دقيقة عن الوزف .وميكن إحلاؽ نسخ من تذاكر ادليزاف.
 - 37الخانة  :6يتم إدخاؿ التاريخ الفعلي الذي تبدأ فيو عملية الشحن .وجيب أف تكوف تواريخ البدء
بالنسبة جلميع الشحنات داخل فًتة السرياف الصادرة عن السلطات ادلختصة .وعندما تقوـ السلطات
ادلختصة ادلختلفة ادلشاركة مبنح فًتات سرياف خمتلفة فإف الشحنة أو الشحنات تتم فقط يف الفًتة الزمنية اليت
تكوف سارية يف نفس الوقت يف موافقات مجيع السلطات ادلختصة.
 - 38الخانة  :7جيب اإلشارة إىل أنواع التغليف باستخداـ الرموز الواردة يف قائمة االختصارات والرموز
ادللحقة بوثيقة النقل .وإذا كانت النفاية حتتاج إىل احتياطات خاصة يف ادلناولة ،مثل تلك اليت تتطلبها
إرشادات ادلناولة الصادرة عن اجلهات ادلنتجة للعاملني ومعلومات الصحة والسالمة مبا يف ذلك معلومات
عن التعامل مع اإلنسكابات وبطاقات طوارئ النقل ،ضع عالمة على اإلطار ادلناسب وأرفق ادلعلومات يف
ملحق .ويتم أيضاً إدخاؿ أعداد األغلفة اليت تشكل الشحنة.
 - 39الخانات ( 8أ) و(ب) و(ج) :يتم إدخاؿ رقم السجل (إف وجد) واالسم والعنواف (مبا يف ذلك
اسم البلد) وأرقاـ اذلاتف والفاكس (مبا يف ذلك مفتاح البلد) وعنواف الربيد اإللكًتوين لكل ناقل فعلي .وإذا
اشًتؾ يف عملية النقل أكثر من ثالثة ناقلني ،جيب إحلاؽ ادلعلومات ادلناسبة عن كل ناقل بوثيقة النقل.
وعندما يقوـ وكيل شحن بتنظيم عملية النقل ،جيب وضع البيانات التفصيلية اخلاصة بالوكيل يف اخلانة 8
على أف تقدـ ادلعلومات اخلاصة بكل ناقل يف ملحق .وجيب أيضاً اإلفادة بوسيلة النقل وتاريخ التحرؾ
والتوقيع من جانب الناقل أو من ميثلو حبيازة الشحنة .وتحتفظ ادلصدر بنسخة من وثيقة النقل ادلوقع عليها.
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وجيب على الناقل اجلديد أو من ميثلو يف حيازة الشحنة االستجابة لنفس الطلب عند كل حترؾ تاؿ للشحنة
مع التوقيع على الوثيقة .وتحتفظ الناقل السابق بنسخة موقعة من الوثيقة.
 - 41الخانة  :9يتم استنساخ ادلعلومات الواردة يف اخلانة  9من الوثيقة اإلخطار.
 - 41الخانتان  11و :11يتم استنساخ ادلعلومات الواردة يف اخلانتني  11و 11من وثيقة اإلخطار.
وإذا كانت اجلهة القائمة بالتخلص أو االستعادة ىي نفسها ادلستورد ،يكتب يف اخلانة " 11نفس البيانات
كاخلانة  ."4وإذا كانت عملية التخلص أو االستعادة واحدة من العمليات  D13-D-15أو  R12أو R13
(طبقاً لتعاريف العمليات الواردة يف قائمة االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة النقل) ،فإف ادلعلومات اخلاصة
بادلرفق القائم بالعملية والواردة باخلانة  11تعد كافية .وليست ىناؾ حاجة إىل تقدمي مزيد من ادلعلومات يف
وثيقة النقل عن أي مرافق تالية تقوـ بعمليات من نوع  R12/R13أو  D13-D15وعن ادلرفق/ادلرافق التالية
اليت تقوـ بعمليات من نوع  D1-D12أو .R1 - R11
 - 42الخانات  11و 13و :14يتم استنساخ ادلعلومات الواردة يف اخلانات  12و 13و 14من
وثيقة اإلخطار.
 - 43الخانة  :15يقوـ ادلصدر (أو التاجر أو الوسيط أو السمسار ادلعتمد إذا كاف يعمل كمصدر) أو
السلطة ادلختصة لدولة التصدير ،حسبما يتناسب ،إضافة إىل مولد النفاية ،وذلك طبقاً التفاقية بازؿ بتوقيع
وتأريخ وثيقة النقل .وقد تشًتط بعض البلداف ضرورة إرفاؽ نسخ أو أصوؿ لوثائق اإلخطار ادلتضمنة
للموافقات الكتابية ومبا فيها الشروط الصادرة عن السلطات ادلختصة ادلعنية بوثيقة النقل.
 - 44الخانة  :16ميكن استخداـ ىذه اخلانة من جانب أي شخص يشارؾ يف عملية نقل عرب احلدود
(ادلصدر أو السلطة ادلختصة لدولة التصدير ،حسبما يتناسب ،أو ادلستورد أو أي سلطة خمتصة أو الناقل)
يف حاالت حمددة عندما تشًتط التشريعات الوطنية وجود معلومات أكثر تفصيالً عن بند معني (مثالً
معلومات عن ادليناء الذي تحدث فيو حتوؿ إىل وسيلة نقل أخرى وعدد احلاويات وأرقاـ ىويتها أو إثبات
إضايف أو أختاـ إضافية تشري إىل إنو قد مت اعتماد عملية النقل من قبل السلطات ادلختصة).
 - 45الخانة  :17يتم ملء ىذه اخلانة بواسطة ادلستورد يف احلالة اليت ال يكوف فيها ادلستورد ىو اجلهة
القائمة بالتخلص أو االستعادة ويف احلالة اليت يكوف فيها ادلستورد مسؤوالً عن النفايات بعد وصوؿ الشحنة
إىل دولة االسترياد.
 - 46الخانة  :18يقوـ مبلء ىذه اخلانة دمثل خموؿ دلرفق التخلص أو االستعادة وذلك عند استالـ
شحنة النفايات .ويتم وضع عالمة أماـ نوع ادلرفق ادلالئم .وفيما يتعلق بالكمية اليت يتم تسليمها ،يرجى
الرجوع إىل التعليمات احملددة يف اخلانة ( 5الفقرة  .)36ويتم إعطاء نسخة موقعة من وثيقة النقل إىل الناقل
األخري .وجيب على دمثل مرفق التخلص أو االستعادة إذا مت رفض الشحنة لسبب ما ،أف يتصل أو تتصل
فوراً بالسلطة ادلختصة التابع أو التابعة ذلا .وطبقاً دلقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي ،جيب
إرساؿ نسخ موقعة من وثيقة النقل خالؿ فًتة قدرىا ثالثة أياـ عمل إىل ادلصدر وإىل السلطات ادلختصة
لدى البلداف ادلعنية (باستثناء بلداف ادلرور العابر تلك التابعة دلنظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي
واليت أبلغت أمانة ادلنظمة بأهنا ال ترغب يف تلقي ىذه النسخ) .وتحتفظ مرفق التخلص أو االستعادة بأصل
وثيقة النقل.
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 - 47وجيب أف يقر أي مرفق يقوـ بأي عملية من عمليات التخلص أو االستعادة بتسلم شحنة
النفايات ،مبا يف ذلك أي عملية من نوع  D13-D-15أو  R12أو  .R13وادلرفق الذي يقوـ بأي عملية من
نوع  D13-D-15أو  R12 / R13أو من نوع  D1-D12أو  R1 – R11الحقة لعملية من نوع D13-D-15أو
 R12أو  R13يف نفس البلد ال يشًتط إقراره بتسلم الشحنة من ادلرفق الذي قاـ بالعملية األوىل .وبناء عليو،
ال تحتاج األمر إىل استخداـ اخلانة  18بالنسبة للتسلم النهائي للشحنة يف حالة كتلك .وجيب اإلشارة
أيضاً إىل نوع عملية التخلص أو االستعادة باستخداـ قائمة االختصارات والرموز ادللحقة بوثيقة النقل
وكذلك التاريخ التقرييب الذي تنتهي فيو عملية التخلص من النفايات أو استعادهتا (ىذا األمر غري مطلوب
من قبل مقرر منظمة التعاوف والتنمية يف ادليداف االقتصادي).
 - 48الخانة  :19تقوـ مبلء ىذه اخلانة اجلهة القائمة بالتخلص أو االستعادة لإلقرار باالنتهاء من
عملية التخلص من النفايات أو استعادهتا .وتقضي اتفاقية بازؿ بإرساؿ نسخ موقعة من وثيقة النقل بعد
ملء اخلانة  19إىل ادلصدِّر وإىل السلطات ادلختصة لدى بلداف التصدير .وطبقاً دلقرر منظمة التعاوف
ادلصدر
والتنمية يف ادليداف االقتصادي ،جيب إرساؿ نسخ موقعة من وثيقة النقل بعد ملء اخلانة  19إىل ِّ
وإىل السلطات ادلختصة لدى بلداف التصدير واالسترياد بأسرع وقت دمكن ويف موعد ال يتجاوز  31يوماً
بعد االنتهاء من عملية االستعادة وليس متأخراً عن سنة ميالدية من تاريخ تسلم النفايات .وبالنسبة
لعمليات التخلص واالستعادة من نوع  D13-D-15أو  R12أو  ،R13فإف ادلعلومات اخلاصة بادلرفق القائم
هبذه العمليات والواردة باخلانة  11تعترب كافية وال تحتاج األمر إىل إدراج أي معلومات أخرى عن أي مرافق
تالية تقوـ بإجراء عمليات من نوع  R12/R13أو  D13-D15وعن ادلرفق/ادلرافق التالية اليت تقوـ بإجراء
عمليات من نوع  D1-D-12أو  R1-R11يف وثيقة النقل.
 - 49وينبغي أف يقر أي مرفق يقوـ بإجراء عملية ختلص أو استعادة نفايات ،مبا يف ذلك عملية من نوع
 D13-D-15أو  R12أو  ،R13بالتخلص من النفايات أو استعادهتا .وبالتايل ،ال يبغي للمرفق الذي جيري
أي عملية من نوع  D13-D15أو  R12/R13أو من نوع  D1-D-12أو  ،R1-R11يف أعقاب عملية من نوع
 D13-D-15أو  R12أو  R13يف نفس البلد ،أف يستخدـ اخلانة  19لإلقرار باستعادة النفايات أو
بالتخلص منها ،ما دامت ىذه اخلانة قد استكملت بالفعل من ادلرفق الذي قاـ بالعملية األوىل اليت ىي من
نوع  D13-D-15أو  R12أو  .R13وجيب التأكد من سبل اإلقرار بالتخلص أو االستعادة يف ىذا احلالة
على وجو اخلصو/ص من جانب كل بلد.
 - 51الخانات  11و 11و :11غري مطلوب ملئها طبقاً التفاقية بازؿ أو مقرر منظمة التعاوف
والتنمية يف ادليداف االقتصادي .وميكن استخداـ ىذه اخلانات ألغراض الرقابة من جانب مكاتب اجلمارؾ
على حدود بلد التصدير ،وبلد ادلرور العابر وبلد االسترياد إذا اشًتطت التشريعات الوطنية ذلك.
__________
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