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    بازل  کنوانسیون

   آنها  و دفع  مواد زاید زیان بخش   مرزيترا  انتقاالت  کنترل  هدربار
 

BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF  
TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF  
HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL BASEL 1989 
  

   
  :هدف کنوانسیون 

الزام دولت هاي عضو به کاهش حجم نقل وانتقال برون مرزي مواد زائد موضوع کنوانسـیون وایجـاد ایـن مـواد در     
  نسبت به نقل وانتقال ودفع مواد مذکور حد بی ضرر به محیط زیست واعمال مدیریت مناسب وموثر

   

  : کنوانسیون  عمومی  و مقررات  اطالعات 
  1989  مارس 22انعقادـ   تاریخ 
  1992  مه 5ـ  االجرا شدن  الزم  تاریخ 
  1993  ژانویه 5ـ  ایران  عضویت  تاریخ 
   ، سوئیس انعقادـ بازل  محل 
   ـ ژنو، سوئیس دبیرخانه  محل 
  متحد  ملل  سازمان  اسنادـ دبیر کل  هنگهدارند  مرجع 
   ، عربی ، چینی ، روسی ، اسپانیایی ، فرانسه ـ انگلیسی کنوانسیون  رسمی  زبانهاي 
   زیست محیط  حفاظت  ـ سازمان در ایران  کنوانسیون  ملی  مرجع 

   
   زیست محیط   حفاظت  سازمان 
مـواد زایـد     مـرزي ترا  انتقاالت  کنترل  درباره  بازل  نوانسیوندر ک  ایران  اسالمی  جمهوري  عضویت  اجازه  قانون« 
یکهزار و سیصـد و هفتـاد و     شهریور ماه  و یکم  سی  مورخ  شنبه روز سه  علنی  در جلسه  که» آنها  و دفع  بخش  زیان
  نامـه   طـی  و  رسـیده   نگهبـان   تأییـد شـوراي    بـه  12/7/1371  و در تـاریخ   تصـویب   اسـالمی   شـوراي   مجلس  یک

  . گردد می  اجراء ابالغ  جهت  پیوست  ، به است  شده  واصل  اسالمی  شوراي  مجلس 20/7/1371  ـق مورخ465 شماره
  
  مـرزي ترا  انتقاالت  کنترل  درباره  بازل  در کنوانسیون  ایران  اسالمی  جمهوري  عضویت  اجازه  قانون  

  آنها   و دفع  بخش  مواد زاید زیان
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مـواد    مـرزي ترا  انتقـاالت   کنتـرل   درباره  بازل  کنوانسیون  عضویت  شود به می  داده  اجازه  دولت  ـ به واحده  هماد  
  . نماید  را تسلیم  درآید و اسناد آن  سوئیس 1989  مارس 22  آنها مصوب  و دفع  بخش  زاید زیان

  1989  مارس 22   ملل  سازمان 
 UNEP/WG  
    انگلیسی.  اصلی  متن   زیست  محیط  برنامه 
   
    کنترل  به  مربوط  جهانی  کنوانسیون  االختیار درباره تام  نمایندگان  کنفرانس  
  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقاالت 

  1989  مارس 20-20،  بازل  
  از دستور کار  3  فقره 
  
  آنها   و دفع خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقاالت  کنترل  درباره  بازل  کنوانسیون  
    مقدمه 
    کنوانسیون  اعضاء این 
  ؛ انسان  سالمت  آنها براي  مرزيترا  و انتقال  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  احتمالی  زیان  به  با علم 
 دیگـر و  خطرنـاك   هاي پسماند  از ایجاد و پیچیدگی  زیست و محیط  انسان  سالمت  تهدید روز افزون  به  با توجه 
  آنها؛  مرزيترا  و انتقال  پسماند  انواع
از   عـارض   در خطـرات   زیسـت   و محـیط   انسـان   سـالمت   حفظ  طریق  مؤثرترین  که  نکته  این  به  و نیز با توجه 

  باشد؛ آنها می  لقوهخطر با  و نتیجتاً کاهش  و کیفی  کمی  از لحاظ  حداقل  ایجاد آنها به  ها، تقلیل پسماند  اینگونه
  انـواع  دیگـر و  خطرنـاك   هـاي  پسـماند   را اتخاذ نماینـد تـا در اداره    ها باید تدابیر الزم دولت  اینکه  با اعتقاد به 

شـود، مـدنظر     دفـع   ، در هر جا که زیست و محیط  انسان  سالمت  آنها حفظ  مرزيترا  و دفع  انتقال  ، از جمله پسماند
  باشد؛
و  خطرنـاك   هـاي  پسـماند ایجـاد    عوامـل   کنند که  حاصل  ها باید اطمینان دولت  که  نکته  این  اشتنبا درنظر د 
  هـا دفـع   پسـماند   ، در هرجـا کـه   زیسـت   محـیط   حفظ  دهند که  انجام  نحوي  خود را به  ، وظایف پسماند  انواع دیگر
  باشد؛  شود ،مورد توجه می

  انـواع  دیگـر و  خطرنـاك   هاي پسماند  از ورود و دفع  را دارد که  مطلق  حق  این  یهر دولت  اینکه  به  کامل  با علم 
  نماید؛  خود جلوگیري  در سرزمین   پسماند

  مـرزي ترا  از انتقاالت  جلوگیري  رشد، به  در حال  کشورهاي  ویژه  ها، به دولت  روز افزون  تمایل  به  و نیز با توجه 
  خود؛  بر سرزمین  پسماند  انواع ردیگو  خطرناك  هاي پسماند

  ایجـاب   زیسـت  محـیط   حفـظ   کـه   باید، تا جـایی   پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  اینکه  با اعتقاد به 
  ؛ است  ها در آنجا ایجاد شده پسماند  شود که  دفع  کشوري  کند، در همان می
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  ایجـاد آنهـا بـه     ، از کشـور محـل   پسماند  و سایر انواع خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقاالت  از اینکه  با اطالع 
خطر نینـدازد    آنجا را به  زیست و محیط  انسان  سالمت  شود که  مجاز دانسته  شرایطی  تحت  دیگر باید فقط  کشوري

  باشد؛  داشته  مطابقت  کنوانسیون  با مفاد این  انتقاالت  و نیز این
  اداره  موجـب   پسـماند   انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  در انتقاالت  تشدید نظارت  اینکه  به  با توجه 
  خواهد گردید؛  مرزيترا  انتقاالت  اینگونه  حجم  و نیز تقلیل  محیطی  زیست  آنها از لحاظ  صحیح

  هـاي  پسـماند   مـرزي ترا  انتقـال   نتـرل ک  دربـاره   اطالعـات   صـحیح   مبادلـه   ها باید براي دولت  اینکه  با اعتقاد به 
  اتخاذ نمایند،  دیگر تدابیري  هاي سرزمین  به  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك

  و حمایـت   حفـظ   مسـأله   ، متعرض المللی و نیز بین  اي منطقه  هاي نامه  از موافقت  برخی  اینکه  با درنظر گرفتن 
  اند؛ شده  خطرناك  کاالهاي  با انتقال  در رابطه  زیست  محیط

  بـراي   ، رهنمودهـا و اصـول  )1972  اسـتکهلم (  انسان  زیست محیط  درباره  سازمان  کنفرانس  اعالمیه  به  با توجه 
  ) قاهره(،  زیست محیط  حفظ  جهت خطرناك  هاي پسماند  صحیح  اداره
  مـورخ  30/14  شماره  قطعنامه  یط)  UNEP(   ملل  سازمان  زیست  محیط  برنامه  سرپرستی  شوراي  ـ مصوب 
 1957  در سـال   کـه ( خطرنـاك   کاالهـاي   انتقـال   دربـاره   ملل  سازمان  کارشناسان  کمیته  ، توصیه1987  ژوئن 17

در   کـه   مربـوط   و مقـررات   ها، مدارك ها، اعالمیه ، توصیه)آورند روز در می  را به  یکبار آن  و هر دو سال  شده  تدوین
،  المللی و بین  اي منطقه  در سازمانهاي  شده  انجام  و کارها و مطالعات  گردیده  و تصویب  تنظیم  ملل  زمانسا  سیستم
و   در سـی   ملـل   سـازمان   عمـومی   مجمع  ، مصوب طبیعت  براي  منشور جهانی  و وظایف  ، اهداف ، اصول روح  نظر به

  از منـابع   و حفاظـت   انسـان   زیسـت  محـیط   حفـظ   به  مربوط  قیاخال  نظام  عنوان  به) 1982(خود   اجالس  هفتمین
  ؛ طبیعی

و   و حفـظ   انسـان   از سـالمت   با حمایت  خود در رابطه  المللی بین  تعهدات  ایفاي  ها مسؤول دولت  با تأیید اینکه 
  دارند؛  مسئولیت  الملل حقوِ بین  موجب  هستند و به  زیست محیط  حمایت

  مربـوط   الملـل  بـین  قحقوِ  آن  به  مربوط  یا هر پروتکل  کنوانسیون  مفاد این  عملی  نقض  در صورت  هاینک  با علم 
  اجراء خواهد بود؛  قابل  معاهدات  به

  کمتـري   پسـماند   زیسـت  محیط  سالمت  از لحاظ  که  از تکنولوژیهایی  و استفاده  توسعه  ادامه  از نیاز به  با آگاهی 
  هـاي  پسـماند   اداره  مطلـوب   هـاي  و سیستم  مناسب  داري  ، خانه بازپروري  صحیح  هاي د و اتخاذ شیوهکنن تولید می
  ؛ حداقل  ایجاد آنها به  منظور کاهش  به  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك

  انـواع  دیگـر و  طرناكخ  هاي پسماند  مرزيترا  شدید انتقال  کنترل  لزوم  به  جهانی  فزاینده  توجه  به  و نیز با علم 
  ؛ حداقل  ، به ، در حد امکان انتقاالت  اینگونه  کاهش  و نیاز به  پسماند

، و نیـز بـا در نظـر     پسـماند   انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  غیر قانونی  انتقاالت  از مسأله  با نگرانی 
  ؛  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  اداره  رشد براي  در حال  محدود کشورهاي  امکانات  گرفتن

  کـه   اهـ  پسـماند   انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  صحیح  اداره  براي  تکنولوژي  انتقال  ترغیب  از لزوم  با آگاهی 
 16/14  شـماره   و قطعنامـه   قاهره  رهنمودهاي  روح  رشد طبق  در حال  کشورهاي  به  شود، خاصه ایجاد می  در محل
  بـه   و نیـز بـا علـم     زیسـت  از محیط  حمایت  به  مربوط  تکنولوژي  انتقال  ترغیب  درباره UNEP   سرپرستی  شوراي
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  انتقـال   مربـوط   هاي و توصیه  المللی بین  هاي کنوانسیون  باید طبق  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  اینکه
  یابد؛
مجـاز    هنگـامی   بایـد فقـط    پسـماند   انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  اینکه  و نیز با اعتقاد به 

  بـه   ، و بـا تصـمیم   ضـرر اسـت   بـی   محیطـی   زیسـت   ها از لحاظ پسماند  اینگونه  و نهایتاً دفع  انتقال  شود که  دانسته
از   اسـت   ممکـن   کـه   زیانبـاري   اثـرات   قابـل شدید در م  کنترل  از طریق  زیست  و محیط  انسان  از سالمت  محافظت

  .نمودند  توافق  نحو ذیل  شود، به  حادث  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  ایجاد و اداره
    حدود کنوانسیون ـ 1  ماده 
  هـاي  پسـماند »  کنوانسـیون   ایـن   منظورهـاي   گیرند براي قرار می  مرزيترا  مورد انتقال  که  ذیل  هاي پسماندـ 1 

  : شوند می  محسوب» خطرناك
  مذکور در ضـمیمه   خصوصیات  داراي  باشد، مگر آنکه می 1  در ضمیمه  مندرج  جزء گروه  که  هایی پسماندـ  الف 

  نباشند، و 3
و   عضـو، صـادرکننده    کشـورهاي   محلـی   مقـررات   طبـق   نیستند، ولـی )  الف(بند   مشمول  که  هایی پسماندـ  ب 

  . شوند می  محسوب خطرناك  هاي پسماندیا عبور   ردکنندهوا
  گیرنـد، بـراي   قـرار مـی    مـرزي ترا  هسـتند و مـورد انتقـال    2  در ضـمیمه   منـدرج   از گروه  که  هایی پسماندـ 2 

  . آیند شمار می  به»  پسماند  انواع دیگر»  کنوانسیون  این  منظورهاي
اسـناد    ، از جملـه  کنتـرل   المللـی  دیگر بـین   هاي سیستم  مشمول  اکتیو بودنرادیو   علت  به  که  هایی پسماندـ 3 
  . گیرند قرار نمی  کنوانسیون  این  باشند ،در چهارچوب اجراء در مورد مواد رادیو اکتیو می  مشخصاً قابل  المللی بین
باشـد، در   مـی   دیگـري   المللـی  نسند بی  آنها مشمول  دفع  ها، که کشتی  عادي  از عملیات  ناشی  هاي پسماندـ 4 

  . گیرند قرار نمی  کنوانسیون  این  چهارچوب
  ها  تعریف ـ 2  ماده 
  :  کنوانسیون  این  منظورهاي  براي 
  .شوند  شوند یا باید دفع می  دفع  ملی  قانون  مقررات  طبق  که  است  یا اشیایی  اجسام» ها پسماند«ـ 1 
  مراقبـت   ، از جملـه  پسـماند   انـواع  دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  و دفع  ، انتقال ريآو جمع  معنی  به»  اداره«ـ 2 

  . باشد می  دفع  هاي از محل  بعدي
  تحـت   اي از ناحیـه   اسـت   پسـماند   انـواع  دیگـر یا  خطرناك  هاي پسماند  انتقال  معنی  به»  مرزيترا  انتقال«ـ 3 

یـا از     اي ناحیـه   ، یـا بـه   آن  دیگر یا از طریـق   دولت  یک  ملی  حاکمیت  تحت  اي ناحیه  به  دولت  یک  ملی  حاکمیت
  انتقـال   در ایـن   دو دولـت   الاقـل   آنکـه   بـه   نباشـد، مشـروط    دیگري  دولت  ملی  حاکمیت  تحت  که  اي ناحیه  طریق

  . باشند  ذیمدخل
  . است شده  مشخص  انسیونکنو  این 4  در ضمیمه  که  است  هر عملی  معنی  به»  دفع«ـ 4 
  کـه   اسـت   پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  دفع  یا وسایل  محل  معنی  به» مجاز  یا وسایل  محل«ـ 5 

  .  است  را مجاز دانسته  قرار دارد، آن  در آن  یا وسایل  محل  که  کشوري  مربوط  مرجع
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دانـد،   مـی   خود صـالح   که  کشور عضو در نواحی  یک  که  است  لتیدو  مرجع  یک  معنی  به»  ذیصالح  مرجع«ـ 6 
،  پسـماند   انـواع  دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  به  مربوط  اطالعیه  دریافت  نماید تا مسئول می  تعیین

  .، باشد6  ماده  طبق  اطالعیه  آن  به  ، و جوابگوئی آن  به  مربوط  اطالعات
  یـا ارایـه    دریافـت   و مسـئول   شـده   اشـاره   بـدان  5  در مـاده   که  است  واحد کشور عضوي  معنی  به» زمرک«ـ 7 

  . باشد می 15و  13در مواد   شده  بینی پیش  اطالعات
  انجـام   معنی  به»  محیطی زیست»  از لحاظ  نحو صحیح  به  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  اداره«ـ 8 
و   انسـان   سـالمت   کـه   نحـوي   بـه   پسـماند   انـواع  دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  منظور اداره  به  است  عملی  اتاقدام

  . گردد  ها حفظ پسماند  گونه  این  بار احتمالی  زیان  در برابر اثرات  زیست محیط
در   کـه   اسـت   یـا هـوایی    دریـایی   ، ناحیه اراضی  هر گونه  معنی  ، به» دولت  یک  ملی  حاکمیت  تحت  ناحیه«ـ 9 

  و انضـباطی   اداري  مسئولیت  زیست  و محیط  انسان  با سالمت  در رابطه  المللی حقوِ بین  طبق  دولت  ، یک آن  داخل
  . نماید می  اعمال
 دیگـر و  خطرنـاك   هـاي  پسماند  مرزيترا  انتقال  قرار است  که  است  کشور عضوي  معنی  به» کشور صدور«ـ 10 
  . از آنجا آغاز شود  پسماند  انواع
  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  که  است  کشور عضوي  معنی  به» کشور ورود«ـ 11 

  یدولتـ   هـیچ   ملـی   حاکمیت  تحت  که  اي در ناحیه  از دفع  قبل  آن  منظور بارگیري  آنها در آنجا یا به  منظور دفع  به
  . گیرد می  ، انجام نیست

و  خطرنـاك   هاي پسماند  انتقال  که  جز کشور صدور و یا کشور ورود است  کشوري  معنی  به» کشور عبور«ـ 12 
  . شود  انجام  شود، یا قرار است می  انجام  آن  از طریق  پسماند  انواع دیگر
  باشند خواه  عضو کنوانسیون  باشند، خواه عبور می صدور، ورود یا  کشورهاي  معنی  به»  ذیربط  کشورهاي«ـ 13 

  .نباشند
  .  است  یا حقوقی  حقیقی  شخص  معنی  به»  شخص«ـ 14 
صـدور    ترتیب  باشد که می  کشور صدوري  دولت  حاکمیت  تحت  که  است  شخصی  معنی  به»  صادرکننده«ـ 15 

  . دهد را می  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند
ورود   ترتیـب   باشـد کـه   مـی   کشـور ورودي   دولت  حاکمیت  تحت  که  است  شخصی  معنی  به»  واردکننده«ـ 16 

  . دهد را می  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند
  نجـام هـا را ا  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  انتقال  که  است  شخصی  معنی  به»  دهنده انتقال«ـ 17 
  . دهد می

ایجـاد    پسـماند   انـواع  دیگـر یـا   خطرناك  هاي پسماند  فعالیتش  که  است  شخصی  معنی  به»  ایجادکننده«ـ 18 
را   هـا را در اختیـار دارد یـا آن    پسـماند   آن  کـه   اسـت   نباشد، شخصی  معلوم  ایجادکننده  شخص  کند، یا هر گاه می

  . کند می  کنترل
  او حمـل   بـراي   پسـماند   انـواع  دیگـر یـا   خطرنـاك   هـاي  پسماند  که  است  شخصی  معنی  به » کننده دفع«ـ 19 
  . نماید  شود تا آنها را دفع می
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  داراي  هـاي  دولـت   توسـط   کـه   است  سازمانی  معنی  به»  و یا اقتصادي  سیاسی  سازي پارچه  یک  سازمان«ـ 20 
  را به  کنوانسیون  این  امور تحت  به  مربوط  صالحیت  سازمان  عضو آن  هاي و دولت  است  شده  تشکیل  ملی  حاکمیت

را امضـاء کنـد،     باشد تا کنوانسیون خود می  داخلی  مقررات  طبق  تام  اختیارات  اند و داراي واگذار نموده  سازمان  آن
  . گردد  ملحق  انرا تأیید کند یا بد  نماید و رسماً آن  موافقت  نماید، بپذیرد، با آن  تصویب

  پسـماند   انـواع  دیگـر یـا   خطرنـاك   هـاي  پسـماند   مـرزي ترا  انتقال  هر گونه  معنی  به»  غیر قانونی  انتقال«ـ 21 
  .  است  گردیده  مشخص 9  در ماده  باشد که می

  خطرناك  هاي پسمانداز   ملی  هاي تعریف ـ 3  ماده 
را از   کنوانسـیون   دبیرخانـه   کنوانسـیون   امضاء ایـن   از تاریخ  ماه  شش  مدت  باید ظرف  ـ هر عضو کنوانسیون1 

  خـود بـه    ملی  قوانین  طبق  که)  است  ذکر شده 2و  1  هاي در ضمیمه  که  هایی پسماندغیر از (  هایی پسماند  موضوع
  هـاي  شـیوه   بـه   مربـوط   یطسازد و نیـز شـرا    ، آگاه است  کرده  یا تعریف  در نظر گرفته خطرناك  هاي پسماند  عنوان
  . برساند  دبیرخانه  اطالع  ها را به پسماند  اجراء در مورد اینگونه  قابل  مرزيترا  انتقال
  اسـت   داده  ارایه 1بند   طبق  که  در اطالعاتی  عمده  را متعاقباً از تغییرات  باید دبیرخانه  ـ هر عضو کنوانسیون2 

  .سازد  مطلع
اعضـاء    همـۀ   آگـاهی   بـه   اسـت   داشته  دریافت 2و  1  بندهاي  موجب  به  را که  د فوراً اطالعاتیبای  ـ دبیرخانه3 

  . برساند  کنوانسیون
  . خود بگذارند  در اختیار صادرکنندگان  است  آنها داده  به  دبیرخانه  را که  باید اطالعاتی  ـ اعضاء کنوانسیون4 
  
    عمومی  تعهدات ـ 4  ماده 
  اسـتفاده   دفـع   بـراي   پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماندورود   خود در منع  از حق  که  اعضایی:  ـ الف1 
  . سازند  آگاه 13  ماده  خود طبق  دیگر را از تصمیم  کنند، باید اعضاي می

ورود   که  کشور اعضایی  را به  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماندتوانند صدور  می  اعضاء کنوانسیون  ـ ب 
نمایند یـا، صـدور     اند، منع شده  فوِ مطلع)  الف(  بند فرعی  موجب  به  که  اند، هنگامی کرده  ها را منع پسماند  اینگونه

  .ندهند  را اجازه  آن
  واردکننـده کشـور    را، هر گاه  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماندتوانند صدور  می  ـ اعضاء کنوانسیون پ 

  پسـماند   ورود اینگونـه   کشور واردکننـده   که  باشد، و در صورتی  نکرده  موافقت  پسمانداز ورود   کتباً در مورد خاصی
  . ندهند  کنند، یا اجازه  باشد، منع  ننموده  را منع

  : اتخاذ نماید  موارد ذیل  را جهت  باید تدابیر مناسب  ـ هر عضو کنوانسیون2 
یابد،   کاهش  حداقل  در کشور خود به  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  از اینکه  اطمینان  ولحص:  الف 

  .مدنظر باشد  و اقتصادي  تکنولوژیکی  اجتماعی  هاي مورد باید جنبه  در این
  انـواع  دیگـر و  طرنـاك خ  هـاي  پسـماند   اداره  ، بـراي  پسماند  دفع  کافی  امکانات  از داشتن  اطمینان  ـ حصول ب 

  دفع  سرزمین  ها در همان پسماند  این  در حد امکان  منظور اینکه  ، به محیطی زیست  از لحاظ  نحو صحیح  به  پسماند
  . شوند
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  در داخل  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  اندرکار اداره  دست  اشخاص  از اینکه  اطمینان  ـ حصول پ 
  انـواع  دیگـر و  خطرنـاك   هاي پسماند  اینگونه  از اداره  ناشی  از آلودگی  پیشگیري  را جهت  الزم  اقدامات  سرزمین  آن

  حـداقل   بـه   زیسـت  و محـیط   انسـان   سـالمت   را بـه   آن  آمـد عواقـب    پیش  آلودگی  آورند و هر گاه  عمل  به  پسماند
  . برسانند

یابـد    تقلیل  حداقل  به  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  از اینکه  اطمینان  ـ حصول ت 
باشـد و    داشته  مطابقت  محیطی زیست  از لحاظ  نحو صحیح  به  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  و با اداره

  انتقـاالت   از اینگونـه   سـوء ناشـی    ثـرات در برابـر ا   زیست  و محیط  انسان  سالمت  شود که  انجام  طرزي  به  عمل  این
  . شود  حفظ
  عضـو ایـن    کشـورهاي   کشـور یـا گـروه     بـه   پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسمانداز صدور   ـ جلوگیري ث 

د، رشـ   در حال  کشورهاي  دارند، خاصه  تعلق  و یا سیاسی  اقتصادي  سازي پارچه  یک  سازمان  یک  به  ، که کنوانسیون
  دهنـد کـه    کشـورها تشـخیص    ایـن   انـد، و نیـز هرگـاه    کـرده   را ممنوع  پسماندورود   خود هر گونه  قوانین  طبق  که

گیرنـد،   مـی   آنها تصـمیم   خود درباره  نشست  در اولین  کنوانسیون  اعضاي  که  ضوابطی  طبق  مورد بحث  هاي پسماند
  . نخواهد شد  اداره  محیطی  زیست  از لحاظ  نحو صحیحی  به

مفـاد    طبـق   پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  به  مربوط  اطالعات  ارایه  ـ درخواست ج 
  .  زیست  و محیط  انسان  مورد نظر بر سالمت  انتقال  اثرات  ، با تبیین ذیربط  کشورهاي  به  ـ الف5  شماره  الحاقیه

  هـاي  پسماند  دهند که  تشخیص  ، در صورتیکه پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند از ورود  ـ جلوگیري چ 
  .نخواهند شد  اداره  محیطی  زیست  از لحاظ  نحو صحیح  به  مورد بحث

،  دبیرخانـه   و از طریـق   طور مستقیم  به  ذینفع  و سازمانهاي  دیگر کنوانسیون  اعضاي  در فعالیتهاي  ـ همکاري ح 
  منظـور بهبـود اداره    ، بـه  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  درباره  اطالعات  ، توزیع از جمله
  .  آن  غیر قانونی  از انتقاالت  و نیز جلوگیري  محیطی  زیست  ها از لحاظ پسماند  اینگونه  صحیح

  عملـی   پسـماند   انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  غیر قانونی  لانتقا  دارند که می  اعالم  کنوانسیون  ـ اعضاي3 
  .  است  جنایتکارانه

، از  کنوانسـیون   مفـاد ایـن    اجـراي   را جهـت   و غیره  یا قانونی  اداري  باید تدابیر مناسب  ـ هر عضو کنوانسیون4 
  . ، اتخاذ نماید یونکنوانس  مغایر این  اعمال  و تنبیه  منظور جلوگیري  به  تدابیري  جمله
  کشـوري   بـه   پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  دهد که  نباید اجازه  کنوانسیون  از اعضاي  ـ هیچیک5 
  . وارد گردد  نیست  عضو کنوانسیون  که  صادر شود یا از کشوري  نیست  عضو کنوانسیون  که

  بـراي   پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  ندهند که  زهاجا  نمایند که می  موافقت  کنوانسیون  ـ اعضاي6 
  هـا مـورد انتقـاالت    پسـماند   اینگونـه   صادر گـردد، خـواه    جنوبی  عرض  درجه 60  در جنوب  اي ناحیه  در داخل  دفع
  . نگیرند  قرار گیرند و خواه  مرزيترا

  : باید  ، هر عضو کنوانسیون بر این  ـ عالوه7 
یـا    را منتقل  پسماند  انواعدیگرو  خطرناك  هاي پسماندخود   ملی  حاکمیت  تحت  اشخاص  ندهد که  جازهـ ا الف 
  . دهند  را انجام  عملیات  اینگونه  مختار یا مجاز باشند که  اشخاص  این  کنند ،مگر آنکه  دفع
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گیرنـد، و   قـرار مـی    مـرزي ترا  ورد انتقـاالت م  که  ا هپسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  ـ مقرر دارد که ب 
  مـورد قبـول    و نقـل   و حمـل   زنـی   و برچسب  بندي بسته  در زمینه  المللی بین  از لحاظ  که  و ضوابطی  مقررات  طبق

  شـده   شـناخته   مربوطـه   هـاي  شـیوه  دیگـر   بـه   گردد و اینکه  و نقل  و حمل  زنی  ، برچسب بندي ، بسته است  همگان
  . گردد  مبذول  الزم  توجه  المللی بین
  تـا نقطـه    آغاز انتقـال   از نقطه  سند انتقال  ، داراي پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  ـ مقرر دارد که پ 
  . باشد  آن  دفع
صادر گردد   قرار است  که  هاپسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  باید بخواهد که  ـ هر عضو کنوانسیون8 

  فنـی   رهنمودهـاي . باشـد   سـالم   محیطـی   زیست  از لحاظ  شود که  دیگر اداره  در کشور صدور یا هر جاي  نحوي  به
در   کنوانسـیون   اعضـاي   توسط  محیطی  زیست  صحیح  ضوابط  طبق  کنوانسیون  این  مشمول  هاي پسماند  اداره  براي

  . یدخواهد گرد  تعیین  اجالسشان  نخستین
   هاي پسماند  مرزيترا  اتخاذ نمایند تا انتقال  باید تدابیر مناسب  کنوانسیون  ـ اعضاي9 
  :  شود که  مجاز دانسته  در مواردي  فقط  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك 
  هـاي  ماندپسـ   دفـع   بـراي   کـافی   و ظرفیت  مناسب  دفع  ، محلهاي الزم  و وسایل  فنی  کشور صدور، توانایی:  الف 

  باشد، یا  نداشته  صحیح  محیطی زیست  نحو مؤثر و از لحاظ  به  مورد بحث
در کشـور    بازسـازي   یا صنایع  بازپروري)  Recycling(   براي  مواد اولیه  عنوان  به  مورد بحث  هاي پسماندـ  ب 

  باشد، یا  ورود الزم
  خواهند کرد، مشروط  تعیین  کنوانسیون  اعضاي  باشد که  يدیگر  ضوابط  مطابق  مورد بحث  مرزيترا  ـ انتقال پ 

  . نباشد  کنوانسیون  این  مغایر با اهداف  ضوابط  آن  اینکه  به
  ایـن   بر اینکه  شود مبنی در آنجا ایجاد می  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  که  ـ تعهد کشورهایی10 

ورود یا عبور   کشورهاي  به  شرایطی  هیچ  شود، نباید تحت  اداره  محیطی زیست  لحاظ از  نحو سالم  ها باید به پسماند
  .گردد  منتقل

بـا مفـاد     ، کـه  اضافی  ، مقررات کشور عضو کنوانسیون  یک  شود که  نباید مانع  کنوانسیون  چیز در این  ـ هیچ11 
  زیست  و محیط  انسان  بهتر سالمت  منظور حفظ  باشد، به  داشته  مطابقت  الملل حقوِ بین  و مقررات  کنوانسیون  این

  . کند  وضع
  قوانین  آنها طبق  ساحلی  ها بر دریاي دولت  ملی  حاکمیت  وجه  هیچ  نباید به  کنوانسیون  چیز در این  ـ هیچ12 
  قـوانین   خـود طبـق    قـاره   و فـالت   انحصـاري   اقتصـادي   دولتها در مناطق  که  و حاکمیتی  و حقوِ حاکمه  الملل بین
حقـوِ    موجـب   بـه   کشـتیها و هواپیماهـا، کـه     یـا هوانـوردي    دریـانوردي   حقوِ و آزادیهـاي   اعمال  و نیز به  الملل بین
  . وارد آورد  ، لطمه است  منعکس  در اسناد مربوطه  شده  بینی پیش  الملل بین
  احتمـالی   مقـدار آلـودگی    تقلیـل   امکانـات   معـین   لدر فواصـ   بایـد تعهـد کننـد کـه      کنوانسـیون   ـ اعضاي13 

رشـد، صـادر     در حـال   کشـورهاي   ویـژه   دیگر، بـه   کشورهاي  به  را که  هاپسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند
  . شود، مورد تجدید نظر قرار دهند می
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    و مرکز صالح  مراجع  تعیین  ـ5  ماده 
  : باید  کنوانسیون  اعضاي  انسیونکنو  این  منظور اجراي  به 
  باید جهـت   صالح  مرجع  در مورد کشور عبور یک. نمایند  یا تأسیس  و مرکز تعیین  صالح  یا چند مرجع  ـ یک1 

  . شود  تعیین  اطالعیه  دریافت
  چـه   دهنـد کـه    اطـالع   دبیرخانـه   آنهـا، بـه    براي  کنوانسیون  این  اجراء در آمدن  به   از تاریخ  ماه  سه  ـ ظرف2 

  . اند کرده  و مرکز خود تعیین  صالح  مراجع  عنوان  را به  سازمانهایی
و مرکـز خـود،     صـالح   مراجـع   تعیین  به  مربوط  را از تغییرات  خود، دبیرخانه  تصمیم  از تاریخ  ماه  یک  ـ ظرف3 
  . سازند  بند فوِ، آگاه  طبق
  
    کنوانسیون  اعضاي  بین  مرزيترا  انتقال  ـ6  ماده 
  را از هـر گونـه    ذینفـع   کشـورهاي   صالح  کشور صدور، مرجع  صالح  مرجع  ـ کشور صدور باید کتباً و از طریق1 

  سـازد، یـا از    دهـد مطلـع    در نظـر دارد انجـام    کـه   پسـماند   انـواع  دیگـر یا  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال
  مطالـب   باید محتوي  اطالعیه  اینگونه. آورد  عمل  را به  اقدامی  چنین  بخواهد که  ماندپس  یا صادرکننده  ایجادکننده
هـر کشـور     بایـد بـه    اطالعیه  یک  فقط. کشور ورود باشد  قبول  قابل  زبان  و به   الف 5  مذکور در الحاقیه  و اطالعات

  . گردد  ارسال  ذینفع
قیـد و    یـا بـدون    شـرایطی   خـود را تحـت    دهد و موافقت  پاسخ  دهنده عکشور اطال  ـ کشور ورود باید کتباً به2 
  نهـایی   از پاسـخ   نسـخه   یـک . نمایـد   درخواست  بیشتري  ورزد یا اطالعات  امتناع  انتقال  دارد، از اجازه  اعالم   شرط

  . گردد  د ارسالهستن  کنوانسیون  اعضاي  که  ذینفع  کشورهاي  صالح  مراجع  جاي  کشور ورود باید به
یـا    ایجادکننـده   نبایـد بـه    اسـت   نکرده  را دریافت  بر موارد ذیل  مبنی  کشور صدور تأیید کتبی  که  ـ تا زمانی3 

  :را بدهد  مرزيترا  انتقال  شروع  اجازه  پسماند  صادرکننده
  و   است  کرده  کشور ورود را دریافت  کتبی  موافقت  دهنده ـ اطالع الف 
  زیسـت   صـحیح   اداره  آن  طـی   ، را کـه  کننـده  و دفـع   صـادرکننده   وجود قرار داد بین  تأییدیه  دهنده اطالعـ  ب 

  .  است  نموده  ، دریافت است  گردیده  مورد نظر تصریح  هاي پسماند  محیطی
کشـور    ایـن . دارد  الماعـ   دهنـده  اطـالع   طرف  را به  اطالعیه  باید فوراً وصول  ـ هر کشور عبور عضو کنوانسیون4 
  کتبـاً بـه    قیـد و شـرط    یا بـدون   شرایطی  تحت  پسماند  خود را با انتقال  روز موافقت  شصت  تواند متعاقباً ظرف می

کشور صـدور  . بنماید  اضافی  اطالعات  ورزد و یا درخواست  امتناع  اجازه  برساند یا از دادن  دهنده اطالع  طرف  آگاهی
  در هـر زمـان    هر گـاه   را بدهد، ولی  مرزيترا  انتقال  اجازه  است  نکرده  کشور عبور را دریافت  کتبی  تنباید تا موافق

عبـور    ، بـراي  و یـا در مـوارد خـاص     طـور کلـی    ، یا بـه  قبلی  کتبی  موافقت  دهد که  تشخیص  عضو کنوانسیون  یک
فـوراً   13  مـاده   را تغییر دهد، باید طبق  شرایط  ، یا هرگاهندارد  ضرورت  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند
  وصـول   روز از تـاریخ   شصـت   مدت  اگر ظرف  صورت  در این. سازد  خود مطلع  را از تصمیم  دیگر کنوانسیون  اعضاي
  توانـد اجـازه   نکند، کشور صدور می  دریافت  ، کشور صدور پاسخی است  شده  کشور عبور داده  توسط  که  اي اطالعیه
  . کشور عبور صادر نماید  را از طریق  پسماندصدور   شروع
  :باشد  شده  شناخته خطرناكکشور صدور   قوانین  طبق  فقط  پسماند  مرزيترا  انتقال  که  ـ در موردي5 
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  شـود، و بـا اعمـال    می  و کشور وارد کننده  کننده یا دفع  واردکننده  حال  شامل  که  ماده  این 9بند   ـ الزامات الف 
  .باشد اجراء می  و کشور صدور نیز قابل  در مورد صادرکننده  الزم  تغییرات

 خطرنـاك را   پسـماند هسـتند،    کنوانسـیون   اعضاي  ورود و عبور که  کشور ورود یا کشورهاي  که  ـ در صورتی ب 
باشد، با  و کشور صدور می  صادرکننده  حال  شامل  که  ماده  این 6و  4، 3،  1  بندهاي  باشند، الزامات  داده  تشخیص

  اجراء خواهد بود، یا  و کشور ورود نیز قابل  کننده یا دفع  در مورد واردکننده  الزم  تغییرات  اعمال
کشـور    آن  حـال   شـامل  4باشد، مفاد بند  داده  تشخیص خطرناكها را  پسماند  کشور عبور این  فقط  ـ هرگاه پ 

  خواهد بود، 
یـا    ایجادکننـده   ، در مـوارد زیـر بـه    ذیـربط   کشـورهاي   کتبـی   موافقـت   توانـد، در صـورتی   ـ کشور صدور می6 

  انـواع  دیگـر یـا   خطرنـاك   هـاي  پسماند  که  در موردي. کند  استفاده  کلی  اطالعیه  از یک  دهد که  اجازه  صادرکننده
  گمـرك   از طریـق   طـور مرتـب    ها بـه  پسماندکند،  تغییر نمیآنها   و شیمیایی  فیزیکی  خصوصیات  که  هایی پسماند
  گمـرك   و واحد کشور ورود و در مورد عبور از طریق  ورود معین  گمرك  و واحد کشور صدور، از طریق  معین  خروج

  . گردد  و واحد ارسال  معین  کننده دفع  عبور براي  و واحد کشور یا کشورهاي  معین  ورود و خروج
، 6مـذکور در بنـد     کلـی   اطالعیه  از یک  بر استفاده  خود را مبنی  کتبی  توانند موافقت می  ذیربط  رهايـ کشو7 

  هاپسـماند   انـواع  دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  ادواري  یا لیست  مانند مقادیر دقیق  اطالعات  برخی  ارایه  در صورت
  . دارند  خواهد شد، اعالم  ارسال  که

متعـدد    هـاي  محمولـه   شـامل  7و 6  در بنـدهاي   مـورد اشـاره    کتبـی   و موافقـت   کلی  اطالعیه  ستا  ـ ممکن8 
  . باشد  ماه 12حداکثر   دوره  یک  طی  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند

 دیگـر یـا   اكخطرن  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  مسئول  که  هر شخصی  باید بخواهند که  کنوانسیون  ـ اعضاي9 
  آنهـا همچنـین  . مورد نظر امضاء نماید  هاي پسماند  یا دریافت  تحویل  محض  را به  انتقال  مدرك  است  پسماند  انواع

را،   دفـع   خاتمـه   و تـاریخ   مناسـب   و در زمـان   کننـده  دفـع   ها را توسط پسماند  دریافت  کننده دفع  باید بخواهند که
  این  هر گاه. کشور صدور برسانند  صالح  و مرجع  صادرکننده  اطالع  ، به است  شده  مشخص  در اطالعیه  که  همانگونه

  . سازد  باید کشور ورود را مطلع  کشور صدور یا صادرکننده  صالح  باشد مرجع  کشور صدور نرسیده  اطالع  امر به
غیـر عضـو     ، یا در مورد کشـورهاي  ذیربط  عضايا  صالح  مرجع  باید به  ماده  در این  مندرج  و پاسخ  ـ اطالعیه10 

  . شود  ، تسلیم مناسب  دولتی  هر مرجع
  ، یـا هـر گونـه    بیمـه   پوشـش   بایـد تحـت    پسـماند   انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  ـ هر انتقال11 

  .دهند  تشخیص  ند مناسبهست  عضو کنوانسیون  کشور ورود یا کشور عبور که  قرار گیرد که  اي نامه  ضمانت
  
  . نیستند  عضو کنوانسیون  که  کشورهایی  از طریق  کشور عضو کنوانسیون  از یک  مرزيترا  انتقال ـ 7  ماده 
 دیگـر یـا   خطرنـاك   هـاي  پسماند  مرزيترا  انتقال  مورد، شامل  حسب  الزم  با تغییرات  کنوانسیون 6  ماده 2بند  
نیسـتند، خواهـد     عضو کنوانسیون  که  کشور یا کشورهایی  یک  از طریق  ر عضو کنوانسیونکشو  از یک  پسماند  انواع
  . بود
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  ، کـه  پسـماند   انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقال  که  ورود مجدد، در صورتی  وظیفه  ـ8  ماده 
  قـرار داد بـه    شـرایط   ، طبـق  کنوانسیون  مفاد این  به  اند، نتواند با توجه نموده  موافقت  در مورد آن  ذیربط  کشورهاي
  کـه   نـود روز از تـاریخی    ظرف  صادرکننده  مورد نظر را توسط  هاي پسماندگیرد، کشور صدور باید   انجام  طور کامل

  ذیـربط   کشـورهاي   کـه   دیگـري   زمان  مدت  یا طی  است  ساخته  را مطلع  کشور صدور و دبیرخانه  کشور واردکننده
  آن  نباید از اعـاده   پسماندعبور   منظور، کشور صدور و هر کشور طرف  بدین. کشور صدور بازگرداند  نمایند به  توافق

  . نماید  کشور صدور مخالفت  ها به پسماند
  
   غیر قانونی  انتقال  ـ9  ماده 
  پسـماند   انـواع  دیگـر یـا   خطرنـاك   هاي ماندپس  مرزيترا  انتقال  ، در موارد ذیل کنوانسیون  منظور این  ـ براي1 

  . شود می  محسوب  غیرقانونی
  ، یا کنوانسیون  این  مقررات  طبق  ذیربط  کشورهاي  به  اطالع  بدون  ـ انتقال الف 
  ، یا کنوانسیون  این  مقررات  طبق  کشور ذیربط  موافقت  بدون  ـ انتقال ب 
  ، یا یا تقلب  واقعیت  ، قلب جعل  از طریق  بطذیر  کشورهاي  با موافقت  ـ انتقال پ 
  مغایر باشد، یا  عمالً با مدارك  انتقال  نحوه  که  ـ در صورتی ت 
بـر    پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند)  مانند دامپینگ(  عمدي  دفع  منجر به  انتقال  که  ـ در صورتی ث 
  .گردد  المللی بین  قوانین  کلی  و اصول  کنوانسیون  این  مقررات  خالف

  رفتار صـادرکننده   در نتیجه  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  غیر قانونی  مرزيترا  ـ در مورد انتقال2 
  : مورد نظر  هاي پسمانددهد تا   انجام  ، کشور صدور باید اقداماتی یا ایجادکننده

شود، یا هـر    کشور صدور بازگردانده  خود او به  توسط  لزوم  ، یا در صورت یا ایجادکننده  صادرکننده  ـ توسط الف 
  . نباشد  کار عملی  این  گاه

مورد   که  روز از تاریخی 30  مدت  باشد، ظرف  داشته  مطابقت  کنوانیسون  این  با مقررات  که  نحو دیگري  ـ به ب 
کنند، خـود    توافق  ذیربط  هاي طرف  که  زمانی  مدت  ، یا طی است  هشد  داده  کشور صدور اطالع  به  غیرقانونی  انتقال

  . نماید  آنها را دفع
  در اثـر عمـل    کـه   هاپسـماند   انـواع  دیگـر یا  خطرناك  هاي پسماند  نباید با اعاده  ذیربط  هاي منظور طرف  بدین 

  مورد بحـث   هاي پسماند  گردد که  د باید مطمئن، کشور ورو است  شده  شناخته  ، غیر قانونی کننده یا دفع  واردکننده
  لـزوم   ، یـا در صـورت   اسـت   سالم  محیطی  زیست  از لحاظ  شود که می  دفع  نحوي  به  کننده یا دفع  واردکننده  توسط
مـورد    هکـ   دیگري  زمان  مدت  ، یا طی است  شده  مطلع  غیرقانونی  کشور ورود از انتقال  که  روز در تاریخی 30  ظرف
بایـد    ذیـربط   منظـور، طرفهـاي    بـدین . گردد  دفع  خود کشور واردکننده  قرار گیرد، توسط  ذیربط  کشورهاي  توافق
  . نمایند  با یکدیگر همکاري  محیطی زیست  از لحاظ  و سالم  نحو صحیح  ها به پسماند  در مورد دفع  ضرورت  حسب

  کننـده  یا دفع  یا واردکننده  یا ایجادکننده  صادرکننده  به  را نتوان  قانونیغیر  انتقال  مسئولیت  که  ـ در مواردي4 
  اقـداماتی   همکـاري   بایـد از طریـق    ضـرورت   حسـب   کنوانسیون  اعضاي دیگریا   ذیربط  هاي ، طرف دانست  منتسب

یـا در کشـور صـدور یـا در       طـی محی زیست  از لحاظ  سالم  نحوي  به  وقت  مورد نظر در اسرع   هاي پسماندنمایند تا 
  . گردد  دیگر دفع  در هر جاي  مناسبت  کشور ورود یا به
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  یـا مجـازات    پسماند  غیرقانونی  از انتقال  منظور جلوگیري  به  مناسبی  ملی  باید مقررات  ـ هر عضو کنوانسیون5 
  . نمایند  با یکدیگر همکاري  ادهم  این  اهداف  تحقق  باید جهت  کنوانسیون  نماید، اعضاي  وضع  عمل  این

  
    المللی بین  همکاري ـ 10  ماده 
  انـواع  دیگـر و  خطرنـاك   هـاي  پسـماند   و سـالم   صحیح  منظور بهبود و اداره  باید به  کنوانسیون  این  ـ اعضاي1 

  . نمایند  با یکدیگر همکاري   محیطی  زیست  از لحاظ  پسماند
  :باید   سیونکنوان  منظور اعضاي  ـ بدین2 
و   صـحیح   اداره  ترغیـب   به  ، با توجه چند جانبه  و خواه  طور دو جانبه  به  ، خواه تقاضا، اطالعاتی  ـ در صورت الف 
در   همـاهنگی   با در نظـر گـرفتن    از جمله  محیطی زیست  از لحاظ  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  سالم

  . ، در اختیار بگذارند پسماند  انواع دیگرو یا  خطرناك  هاي پسماند  مناسب  اداره  بر این  فنی  هاي و رویه  ضوابط
  . کنند  با یکدیگر همکاري  زیست  و محیط  انسان  بر سالمت خطرناك  هاي پسماند  اداره  بر اثرات  ـ در نظارت ب 
جدیـد و    از تکنولوژیهاي  و استفاده  توسعه  زمینهخود در   داخلی  هاي و سیاست  ، مقررات قوانین  به  ـ با توجه پ 
  حـذف   منظور در حـد امکـان    موجود به  و بهبود تکنولوژیهاي  پسماند  و مولد حداقل  محیطی  زیست  از لحاظ  سالم

از   سـالم   طریقی  آنها به  صحیح  مؤثر اداره  هاي روش  به  و دستیابی  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماندتولید 
  تکنولوژیهـاي   از ایـن   اسـتفاده   محیطـی   و زیسـت   ، اجتماعی اقتصادي  اثرات  بررسی  ، از جمله محیطی  نظر زیست

  . نمایند  همکاري  یافته  جدید یا تکامل
  دارها  هـاي  و سیسـتم   تکنولـوژي   انتقـال   خـود در زمینـه    داخلی  هاي و سیاست  ، مقررات قوانین  به  ـ با توجه ت 
. کننـد   همکاري  ، فعاالنه محیطی  زیست  از لحاظ  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  صحیح  اداره  به  مربوط

  بـه   اسـت   ممکـن   کـه   اعضـایی   ویـژه   ، بـه  کنوانسـیون   اعضاي  بین  فنی  ظرفیت  در مورد توسعه  آنها باید همچنین
  . کنند  نمایند، همکاري  فنی  مساعدت  باشند یا درخواست  داشتهنیاز   زمینه  در این  فنی  مساعدت

  . نمایند  همکاري  فنی  مناسب  عمل  هاي رهنمودها و یا شیوه  تهیه  ـ در زمینه ث 
  رشـد در اجـراي    در حـال   کشورهاي  به  منظور مساعدت  را به  مناسب  باید طرِ و وسایل  کنوانسیون  ـ اعضاي3 

  . کار گیرند  ،به 4  ، ماده2،بند )  پ(و )  ب(، ) الف(  فرعی  بندهاي
  ذیصـالح   و سـازمانهاي   کنوانسـیون   اعضاي  بین  رشد، همکاري  در حال  کشورهاي  نیازهاي  ـ با درنظر گرفتن4 
  انـواع  یگـر دو  خطرناك  هاي پسماند  صحیح  اداره  مناسب  تکنولوژیهاي  ، توسعه عمومی  منظور آگاهی  به  المللی بین

  نماینـد، ترغیـب   را تولیـد مـی    پسـماند   حـداقل   کـه   از تکنولوژیهـایی   و اسـتفاده   محیطی  زیست  از لحاظ  پسماند
  . گردد می

  
    اي و منطقه  ، چند جانبه دو جانبه  هاي نامه  موافقت ـ 11  ماده 
، چنـد   دو جانبـه   هـاي  نامـه   انعقاد موافقت  هتوانند ب می  کنوانسیون  ، اعضاي5، بند 4  ماده  ـ با وجود مقررات1 

، بـا   پسـماند   انـواع  دیگـر یـا   خطرنـاك   هـاي  پسماند  مرزيترا  انتقال  به  مربوط  یا اتخاذ ترتیباتی  اي و منطقه  جانبه
هـا یـا    نامـه   موافقـت   ایـن   اینکـه   بـه   نمایند، مشروط  مبادرت  غیر عضو کنوانسیون  یا کشورهاي  کنوانسیون  اعضاي

. ننمایـد   ، عـدول  کنوانسـیون   این  شرایط  ، طبق پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  صحیح  از اداره  ترتیبات
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  بـا اداره   در ارتبـاط   کنوانسیون  این  با مقررات  در مقایسه  باشد که  مقرراتی  باید حاوي  ها یا ترتیبات موافقتنامه  این
رشد   در حال  کشورهاي  و منافع  باید مصالح  ویژه  باشد، به  نداشته  کاستی  محیطی  زیست  اظها از لح پسماند  سالم

  . گردد  در آنها ملحوظ
مـذکور    اي یا منطقـه   ، چند جانبه دو جانبه  ها یا ترتیبات نامه را از موافقت  باید دبیرخانه  کنوانسیون  ـ اعضاي2 

  مـرزي ترا  انتقـاالت   منظـور کنتـرل    آنهـا، بـه    براي  کنوانسیون  این  اجراء در آمدن  هاز ب  قبل  که  یا آنهایی 1در بند 
  مقـررات . سـازند   اند، آگـاه  ، منعقد نموده نامه  موافقت  آن  هاي طرف  بین  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند

  بـه   گیرد، اثـر بگـذارد مشـروط    می  ها انجام نامه  موافقت  اینگونه  طبق  که  مرزيترا  نباید بر انتقاالت  کنوانسیون  این
  خللـی   کنوانسـیون   این  مقررات  طبق  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  صحیح  اداره  ها به موافقتنامه  آنکه

  . وارد ننماید
  
  ها در مورد مسئولیت  مشاوره ـ 12  ماده 
  هـاي  و اتخـاذ شـیوه    مقـررات   منظور وضـع   ، به وقت  ، در اسرع پروتکل  یک  تهیه  باید جهت  کنوانسیون  اعضاي 
  انـواع  دیگـر و  خطرنـاك   هـاي  پسـماند   مـرزي ترا  و دفع  از انتقال  ناشی  زاید خسارات  و جبران  مسئولیت  به  مربوط
  . نمایند  ، با یکدیگر همکاري پسماند

  
    اطالعات  انتقال ـ 13  ماده 
  هـاي  پسـماند   یـا دفـع    مرزيترا  انتقال  در جریان  اي از بروز حادثه  اطالع  باید در صورت  کنوانسیون  ـ اعضاي1 

در   زیسـت   یـا محـیط    انسان  سالمت  براي  خطراتی  موجب  است  احتماالً ممکن  ، که پسماند  انواع دیگریا  خطرناك
   .سازند  کشورها را فوراً مطلع  دیگر باشد، آن  کشورهاي

  : سازند  آگاه  در موارد ذیل  دبیرخانه  باید یکدیگر را از طریق  کنوانسیون  ـ اعضاي2 
  . 5  ماده  یا مراکز، طبق  ذیصالح  مراجع  تعیین  به  مربوط  ـ تغییرات الف 
  .  وقت  ، و در اسرع3  ماده  ، طبقخطرناك  هاي پسماندکشور خود از   مقامات  تعریف  به  مربوط  ـ تغییرات ب 
یـا   خطرنـاك   هـاي  پسـماند یا ورود   یا جزیی  کلی  موافقت  عدم  به  آنها مربوط  توسط  اتخاذ شده  ـ تصمیمات پ 
  . خود  ملی  حاکمیت  تحت  منطقه  در داخل  دفع  جهت  پسماند  انواع دیگر
  انواع دیگریا  خطرناك  هاي اندپسمحدود   کردن  منظور محدود یا منع  آنها به  توسط  اتخاذ شده  ـ تصمیمات ت 

  .  پسماند
  . باشد  الزم  ماده  این 4بند   طبق  که  دیگري  اطالعات  ـ هر گونه ث 
  حـاوي   قبـل   سـال   دربـاره   خـود گـزارش    ملـی   و مقـررات   قوانین  باید با در نظر گرفتن  کنوانسیون  ـ اعضاي3 

 15  مـاده   موجـب   بـه   کـه   کنوانسـیون   اعضاي  کنفرانس  به  هر سال  ایاناز پ  ، قبل دبیرخانه  ، از طریق ذیل  اطالعات
  . نمایند  گردد، تسلیم می  تشکیل

  . اند گردیده  تعیین 5  ماده  آنها طبق  توسط  و مراکز که  ذیصالح  ـ مراجع الف 
  در آنهـا دخالـت    کـه   اهـ  پسـماند   انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  انتقاالت  به  مربوط  ـ اطالعات ب 

  :  اند، شامل داشته



 ١۴

عبـور و    ، مقصد، هر کشـور محـل   ، خصوصیات ، نوع صادر شده  پسماند دیگریا  خطرناك  هاي پسماندـ مقدار 1 
  .  است  گردیده  ها اعالم اطالعیه  در پاسخ  که  آنها همانگونه  دفع  شیوه
  . آنها  دفع  هاي ، مبدأ و شیوه ، خصوصیات ، نوع وارد شده  پسماند  نواعا دیگرو  خطرناك  هاي پسماندـ مقدار 2 
  .  است  نگردیده  مورد نظر انجام  هاي شیوه  طبق  که  ـ موارد دفع3 
  .  مرزيترا  مورد انتقال  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماندمقدار   کاهش  جهت  الزم  اقدامات-4 
  .  کنوانسیون  این  آنها در اجراي  توسط  تدابیر اتخاذ شده  به  مربوط  ـ اطالعات پ 
، خطرنـاك   هـاي  پسـماند   و دفـع   مکان  ایجاد، نقل  اثرات  درباره  شده  گردآوري  آمار رسمی  درباره  ـ اطالعات ت 
  . زیست  و محیط  انسان  بر سالمت  پسماند  انواع دیگر
  ماده  طبق  منعقد و اتخاذ شده  اي و منطقه  ، چند جانبه دو جانبه  ها و ترتیبات نامه  موافقت  درباره  ـ اطالعات ث 
  .  کنوانسیون  این 11

و   پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  و دفع  انتقال  طی  آمده  پیش  حوادث  درباره  ـ اطالعات ج 
   . آن  اجراي  جهت  تدابیر اتخاذ شده  به  مربوط

  . آنها  ملی  حاکمیت  در محدوده  طرِ دفع  به  مربوط  ـ اطالعات چ 
از ایجـاد    گیـري  و یـا پـیش    کـاهش   جهـت   اتخـاذ تکنولوژیهـایی    بـراي   شـده   تدابیر انجام  درباره  ـ اطالعات ح 

  ، و پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند
  . دهد  تشخیص  مناسب  یونکنوانس  اعضاي  کنفرانس  که  ـ امور دیگري خ 
از   هـایی  نسـخه   کننـد کـه    حاصـل   خود اطمینان  ملی  و مقررات  قوانین  به  باید، با توجه  کنوانسیون  ـ اعضاي4 

عضو   یک  که  ، هنگامی آن  و پاسخ  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  هر انتقال  به  مربوط  اطالعیه
  ، چنـین  اسـت   آور بـوده  زیـان   زیسـتش   محـیط   بـراي   مـرزي ترا  انتقـال   آن  که  است  داده  تشخیص  که  کنوانسیون
  .گردد  ارسال  دبیرخانه  باشدـ به  کرده  درخواستی

   
    مالی  هاي جنبه ـ 14  ماده 
، مراکـز   مختلـف   یفرعـ   و منـاطق   منـاطق   خاص  نیازهاي  حسب  نمایند که می  موافقت  کنوانسیون  ـ اعضاي1 

  انـواع  دیگـر و  خطرنـاك   هـاي  پسـماند   اداره  بـه   مربـوط   تکنولوژي  و انتقال  آموزش  براي  اي و زیر منطقه  اي منطقه
  هـاي  مکانیسـم   بایـد در مـورد برقـراري     کنوانسـیون   اعضاي. گردد  ایجاد آنها تأسیس  رساندن  حداقل  و به  پسماند
  . بگیرند  تصمیم  مالی  ینتأم  و داوطلبانه  مناسب

  جهـت   در موارد اضـطراري   موقت  منظور مساعدت  را به  گردان  تنخواه  یک  باید برقراري  کنوانسیون  ـ اعضاي2 
  پسـماند   انـواع  دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  مرزيترا  از انتقال  ناشی  حوادث  به  مربوط  خسارات  رساندن  حداقل  به

  . ها، مدنظر قرار دهند پسماند  آن  دفع  یا هنگام
  
  اعضاء   کنفرانس ـ 15  ماده 
  . گردد می  تشکیل  بدینوسیله  کنوانسیون  اعضاي  کنفرانس  ـ یک1 
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  از تـاریخ   سـال   یـک   از پایـان   قبـل   UNEP   مـدیر اجرایـی    اعضـاء بایـد توسـط     کنفـرانس   جلسه  نخستین 
  . شود  تشکیل  کنوانسیون  این  االجراء شدن الزم
  خـود تعیـین    نشسـت   در نخستین  کنفرانس  که  زمانی  اعضاء باید در فواصل  کنفرانس  عادي  جلسات از آن  پس 
  . نماید، برگزار گردد می

العاده  ـ جلسات2  از   هـر یـک    درخواسـت   بدانـد، یـا بـه     الزم  کنفرانس  که  اعضاء باید در هر زمانی  کنفرانس  فوِ
  دبیرخانه  از طرف  درخواستی  چنین  که  از تاریخی  ماه  شش  ظرف  آنکه  به  شود مشروط  تشکیل  انسیونکنو  اعضاي

  . باشد  قرار گرفته  کنوانسیون  اعضاي  سوم  یک  شود، مورد تأیید الاقل می  آنها ابالغ  به
نمایـد،    تأمین  است  ممکن  را که  فرعی  ر ارگانه  نامه خود یا آیین  نامه اتفا آراء آیین  اعضاء باید به  ـ کنفرانس3 

  . کند  را، تصویب  کنوانسیون  این  اعضاي  مالی  مشارکت  تعیین  باالخص  براي  مالی  و نیز مقررات
  در ایفـاي   مسـاعدت   بـراي   را کـه   تـدابیر دیگـري    خود هر گونه  جلسه  باید در نخستین  کنوانسیون  ـ اعضاي4 

  ضـروري   کنوانسـیون   ایـن   در چـارچوب   دریـایی   زیسـت  محـیط   و حمایـت   با حفـظ   خود در ارتباط  هاي مسؤولیت
  .شود، اتخاذ نماید  داده  تشخیص

  قرار دهند، عالوه  و ارزیابی  طور مستمر مورد بررسی  را به  کنوانسیون  مؤثر این  اعضاء باید اجراي  ـ کنفرانس5 
  :باید  بر این

  هـاي  پسـماند   زیـان   رسـاندن   حـداقل   به  جهت  و تدابیر مناسب  ها مشی ها، خط سیاست  ازيس ـ هماهنگ الف 
  . نمایند  ترغیب  انسان  سالمت  را براي  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك

،  فنـی  ، علمـی   ـ اطالعات ـ از جمله   به  ، با توجه کنوانسیون  این  براي  ها و ضمائمی اصالحیه  لزوم  ـ در صورت ب 
  .کنند  و تصویب  تهیه  محیطی و زیست  اقتصادي

ها و   نامه  و عملکرد موافقت  از عملکرد کنوانسیون  حاصل  هاي  تجربه  براساس  را که  دیگري  اقدام  ـ هر گونه پ 
قـرار    و عمـل   توجـه بداننـد، مـورد     الزم  کنوانسیون  این  اهداف  به  نیل  ، براي 11  در ماده  شده  بینی پیش  ترتیبات

  . دهند
  قرار دهند و   و تصویب  را مورد توجه  هایی پروتکل  ضرورت  ـ حسب ت 
  . کنند  تأسیس  کنوانسیون  این  منظور اجراي  به  فرعی  هاي نیاز ارگان  ـ حسب ث 
تواننـد   ، می نیست  نکنوانسیو  عضو این  که  هر کشوري  همچنین  ، و به آن  تخصصی  هاي ، ارگان ملل  ـ سازمان6 

،  ملـی   ، خواه دیگري  یا سازمان  هر ارگان. دارند  اعزام  نماینده  اعضاء کنوانسیون  کنفرانس  ناظر در جلسات  عنوان  به
واجـد    پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند  به  مربوط  هاي در زمینه  ، که یا غیر دولتی  دولتی  المللی بین  خواه
  اطـالع   بـه   اعضـاء کنوانسـیون    کنفـرانس   جلسـات   ناظر به  عنوان  به  نماینده  اعزام  خود را به  باشد و تمایل  طشرای

  امـر مخالفـت    اعضاء حاضر با این  سوم  یک  الاقل  کند مگر آنکه  شرکت  تواند در جلسات باشد، می  رسانده  دبیرخانه
  . نماید می  اعضاء تصویب  کنفرانس  خواهد بود که  اي نامه آیین  مشمول  ناظران  و شرکت  پذیرش. نمایند

  سـال   هر شـش   حداقل  از آن  و پس  کنوانسیون  این  اجراء در آمدن  بعد از به  سال  اعضاء باید سه  ـ کنفرانس7 
  مـرزي ترا  انتقـاالت   زیـی یـا ج   کامـل   منع  لزوم  قرار دهد، و در صورت  را مورد ارزیابی  کنوانسیون  یکبار، مؤثر بودن

  و اقتصـادي   ، فنـی  محیطی  ، زیست علمی  اطالعات  آخرین  به  را با توجه  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند
  . نماید  اعمال
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    دبیرخانه ـ 16  ماده 
  : قرار است  از این  دبیرخانه  ـ وظایف1 
  . 17و  15در موارد   شده  بینی پیش  تجلسا  به  خدمات  و ارایه  دادن  ـ ترتیب الف 
  براسـاس   و همچنـین  13و  3،4،6،11مواد   طبق  شده  کسب  اطالعات  براساس  هایی گزارش  و ارسال  ـ تهیه ب 

  ارایه  مناسب  اطالعات  ، و نیز براساس15  ماده  موجب  به  یافته  تأسیس  فرعی  هاي ارگان  از جلسات  حاصل  اطالعات
  .  مربوط  و غیر دولتی  الدول  بین  سازمانهاي  توسط  شده
  آن  و ارایـه   کنوانسـیون   این  موجب  به  وظایفش  خود در ایفاي  شده  انجام  فعالیت  درباره  هایی گزارش  ـ تهیه پ 
  . اعضاء  کنفرانس  ها به گزارش

  ایفاي  براي  ضرورت  زاید حسب  اتخاذ ترتیبات  ویژه  به  مربوط  المللی بین  هاي با ارگان  الزم  هماهنگی  ـ انجام ت 
  . خود  مؤثر وظایف

  . اند شده  تأسیس  کنوانسیون  این 5  ماده  طبق  که  ذیصالحی  با مراکز و مراجع  تماس  ـ برقراري ث 
 دیگـر و  خطرنـاك   هـاي  پسماند  دفع  براي  موجود اعضاء که  ها و امکانات محل  به  مربوط  اطالعات  ـ گردآوري ج 
  . اعضاء کنوانسیون  به  اطالعات  این  و ارایه  است  آمده  آنها فراهم  پسماند  انواع
  : آنها  بین  و انتشار آن  از اعضاء کنوانسیون  موارد ذیل  درباره  اطالعات  ـ دریافت چ 
    فنی  و آموزش  مساعدت  ـ منابع 
  موجود  و علمی  فنی  ـ دانش 
   شده  کسب  کارشناسی  هاي و مشاوره  نظرات  ـ منابع 
    منابع  به  دسترسی  ـ نحوه 
  :  هاي تقاضا، در زمینه  ، در صورت منظور مساعدت  به 
   کنوانسیون  این  به  مربوط  انتشار اطالعات  سیستم  ـ اجراي 
    پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  ـ اداره 
  ، از قبیـل  پسـماند   انـواع  دیگـر و  خطرنـاك   هـاي  پسـماند   بـه   مربـوط   محیطی  زیست  مناسب  هاي ـ تکنولوژي 

  .  کنند یا هیچ تولید می  کمی  فضوالت  که  هایی تکنولوژي
   دفع  هاي و محل  امکانات  ـ ارزیابی 
  ، و پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  ـ کنترل 
    اضطراري  ـ اقدامات 
  الزم  فنـی   صـالحیت   داراي  که  اي مشاوره  و مؤسسات  مشاوران  درباره  اطالعات  اعضاء تأمین  تقاضاي  ـ حسب ح 
  حمـل   ، مقارنه مرزيترا  انتقال  به  اخطار مربوط  باشد بررسی می  ذیل  منظورهاي  اعضاء براي  به  مساعدت  ارایه  براي

و   وسـایل   از اینکـه   اطمینـان   و حصـول   آن  بـه   اخطـار مربـوط    ا اعالمب  پسماند  انواع دیگریا  خطرناك  هاي پسماند
  انجـام   هزینـه .  خطـر اسـت   بـی   محیطـی  زیست  از لحاظ  پسماند  انواع دیگرو  خطرناك  هاي پسماند  دفع  هاي شیوه

  . نخواهدبود  دبیرخانه  ها برعهده بررسی  اینگونه
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  و در جریـان   پسـماند   غیـر قـانونی    و نقل  موارد حمل  آنها، در تعیین  تقاضاي  اعضاء در صورت  به  ـ مساعدت خ 
  .  است  یافتن  انجام  در شرف  که  غیرقانونی  از انتقاالت  اعضاء ذیربط  فوري  گذاردن

منظـور    بـه   و تجهیـزات   کارشـناس   در تـأمین   المللـی  بـین   مربـوط   ذیصالح  با اعضاء و سازمانهاي  دـ همکاري 
  ، و اضطراري  بروز شرایط  کشورها در صورت  به  فوري  عدتمسا
  . در نظر بگیرند  کنوانسیون  این  منظورهاي  اعضاء براي  کنفرانس  است  ممکن  که  دیگري  وظایف  ذـ ایفاي 
   توسـط  گردد، موقتـاً   تشکیل 15  ماده  طبق  اعضاء، که  کنفرانس  جلسه  نخستین  تا پایان  دبیرخانه  ـ وظایف2 

UNEP  گیرد  انجام .  
  ابراز تمایل  موجود که  الدول بین  صالح  هاي را از سازمان  خود دبیرخانه  اجالس  اعضاء در نخستین  ـ کنفرانس3 

  اجـالس   اعضاء در ایـن   کنفرانس. خواهد کرد  اند ،تعیین نموده  کنوانسیون  این  موجب  به  دبیرخانه  وظایف  ایفاي  به
  را مـورد ارزیـابی    موقـت   دبیرخانه  فوِ توسط 1بند   طبق  شده  تعیین  وظایف  ویژه  به  محوله  وظایف  ایفاي  همچنین

  .  خواهد گرفت  تصمیم  وظایف  آن  انجام  براي  مناسب  ساختارهاي  قرار خواهد داد، و دوباره
  
   کنوانسیون  اصالح ـ 17  ماده 
تواند  می  پیشنهاد نماید و هر عضو پروتکل  کنوانسیون  این  براي  هایی اصالحیه تواند می  ـ هر عضو کنوانسیون1 

  مـورد توجـه    مربوطـه   و فنی  علمی  ها باید مالحظات اصالحیه  در این. بدهد  پروتکل  آن  اصالح  جهت  پیشنهادهایی
  . قرار گیرد

هـر    هـاي  اصـالحیه . گـردد   اعضـا تصـویب    رانسکنفـ   از جلسات  باید در یکی  کنوانسیون  این  هاي ـ اصالحیه2 
  پیشـنهادي   هـر اصـالحیه    مـتن . شـود   خود تصویب  از جلسات  در یکی  مربوط  پروتکل  اعضاي  باید توسط  پروتکل

از   قبـل   مـاه   شـش   باشد، بایـد الاقـل    نشده  بینی پیش  در پروتکل  نحو دیگري  به  ، هر گاه یا هر پروتکل  کنوانسیون
بایـد    همچنـین   دبیرخانـه . اعضـاء برسـد    اطـالع   بـه   دبیرخانـه   نماید توسـط   را تصویب  آن  قرار است  که  اي هجلس

  . نماید  آنها ابالغ  به  کنوانسیون  این  امضاء کنندگان  آگاهی  را براي  پیشنهادي  هاي اصالحیه
  ایـن   پیشـنهادي   هر اصـالحیه   با اتفا آراء درباره  فقتوا  به  نیل  را براي  ممکن  باید مساعی  ـ اعضاء کنوانسیون3 

  حاصـل   نرسـد و توافـق    نتیجـه   با اتفا آراء بـه   توافق  به  نیل  براي  مساعی  که  در صورتی. آورند  عمل  به  کنوانسیون
  در جلسـه   رأي  حباعضـاء حاضـر و صـا     اکثریـت   رأي  چهارم  سه  توسط  اصالحیه  حل  راه  آخرین  عنوان  نگردد، به
آنهـا    اعضـاء بـراي    رسمی  ، تأیید یا پذیرش ، موافقت تصویب  دار براي امانت  مرجع  خواهد شد و بدینوسیله  تصویب
  . خواهد گردید  ارسال

  اسـتثناء اینکـه    خواهـد شـد، بـه     انجـام   پروتکـل   آن  هاي فوِ در مورد اصالحیه 3مذکور در بند   عمل  ـ شیوه4 
  آن  تصـویب   هسـتند، بـراي    رأي  حـق   حضـور دارنـد و داراي    در جلسـه   که  پروتکل  اعضاء آن  آراء اکثریت  دوسوم

  .  است  ها کافی اصالحیه
. شـود   دار سـپرده  امانـت   هـا بایـد نـزد مرجـع     اصـالحیه   رسـمی   و تأیید و پـذیرش   ، موافقت ـ اسناد تصویب5 

اسـناد    روز دریافـت   انـد از نهمـین   آنهـا را پذیرفتـه    اعضـاء کـه    فوِ براي 4و  3  بندهاي  طبق  مصوب  هاي اصالحیه
را   مربوطـه   پروتکـل   اصـالحیه   کـه   اعضـایی   چهارم  سه  الاقل  آنها وسیله  رسمی  و تأیید و پذیرش  ، موافقت تصویب
هـا در مـورد    اصـالحیه . ا خواهد بوداالجر باشد، الزم  قید نشده  در پروتکل  نحو دیگري  به  که  اند، در صورتی پذیرفته
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هـا را   اصـالحیه   رسـمی   و تأیید و پـذیرش   ، موافقت عضو اسناد تصویب  آن  روز بعد از آنکه  هر عضو دیگر از نهمین
  . االجراء خواهد بود ، الزم است  سپرده

  یـا منفـی    مثبـت   و رأيحضـور دارنـد     کـه   اعضایی  یعنی»  رأي  اعضاء حاضر و صاحب»  ماده  منظور این  ـ به6 
  . دهند می

  
  ها  الحاقیه  و اصالح  انتخاب ـ 18  ماده 
هـا خواهنـد    یا پروتکـل   کنوانسیون  این  جزء الینفک  هر پروتکل  هاي یا الحاقیه  کنوانسیون  این  هاي ـ الحاقیه1 

  بـه   اشـاره   آن  هـاي  یـا پروتکـل    سـیون کنوان  ایـن   بـه   باشـد، و اشـاره    شده  بینی پیش  نحو دیگري  به  بود، مگر آنکه
  . خواهند بود  و اداري  ، فنی امور علمی  ها منحصر به الحاقیه  این. آنها نیز خواهد بود  هاي الحاقیه

در   ذیـل   هـاي  باشـد شـیوه    آنها نشـده   هاي الحاقیه  در خصوص  دیگري  هاي بینی ها پیش در پروتکل  ـ هر گاه2 
  . گردد می  ها، اعمال یا پروتکل  کنوانسیون  بر این  اضافی  هاي الحاقیه  االجراء شدن و الزم  مورد پیشنهاد، تصویب

پیشـنهاد   4و  3، 2  بندهاي 17  مذکور در ماده  روش  طبق  آن  هاي و پروتکل  کنوانسیون  این  هاي ـ الحاقیه الف 
  . گردد می  و تصویب

  بپذیرد باید ظـرف   است  عضو آن  را که  پروتکلی  یا الحاقیه  کنوانسیون  این  قادر نباشد الحاقیه  ـ هر عضو که ب 
دار بایـد   امانـت   مرجـع . سـازد   آگاه  را از موضوع  مرجع  دار، این امانت  مرجع  توسط  تصویب  اعالم  از تاریخ  ماه  شش

  خـود را پـس    قبلـی   مخالفـت   اعـالم   زمان تواند در هر هر عضو می. سازد  مطلع  اعالم  اعضاء را از این  همه  بالفاصله
  . اجراء خواهند گردید  عضو قابل  آن  براي  مورد بحث  هاي الحاقیه  بگیرد و در نتیجه

  اعضـاي   آن  کلیـه   بـراي   دار، الحاقیـه  امانـت   مرجـع   از طـرف   امـر   ابـالغ   از تاریخ  ماه  شش  از انقضاي  ـ پس پ 
  . گردد االجراء می اند، الزم نداده  فوِ اطالعیه)  ب(  بند فرعی  مقررات  طبق  که  مربوط  یا پروتکل  کنوانسیون

  شـیوه   همـان   مشـمول   آن  یا هر پروتکل  کنوانسیون  این  هاي الحاقیه  اجراء در آمدن  و به  ـ پیشنهاد، تصویب3 
  پروتکـل   هاي یا الحاقیه  کنوانسیون  این  هاي الحاقیه  االجرا شدن و الزم  در مورد پیشنهاد، تصویب  شود که می  عملی
  . قرار گیرد  نیز مورد توجه  و فنی  علمی  مربوطه  آنها باید مالحظات  هاي ها و اصالحیه در الحاقیه. گردد می  ملحوظ

هـا باشـد،    کـل یا پروت  کنوانسیون  بر این  اي اصالحیه  مستلزم  الحاقیه  یک  یا اصالحیه  اضافی  الحاقیه  ـ هر گاه4 
االجـراء   ها الزم پروتکل  یا اصالحیه  کنوانسیون  این  اصالحیه  که  نباید تا زمانی  شده  اصالح  یا الحاقیه  اضافی  الحاقیه
  . اجراء در آیند  مرحلۀ  اند، به نشده
  
    رسیدگی  ـ19  ماده 
  یـا عمـل    نکـرده   عمـل   کنوانسیون  این  موجب  خود به  تعهدات  دیگر به  عضوي  کند که تصور می  که  هر عضوي 
ادعـا    ایـن   را که  عضوي  باید فوراً و همزمان  صورت  برساند و در این  دبیرخانه  اطالع  را به  تواند موضوع کند، می نمی
  یـد وسـیله  با  مربوطـه   اطالعـات   کلیـه . سـازد   امر آگاه  از جریان  دبیرخانه  ، مستقیماً یا از طریق است  او شده  علیه

  . در اختیار اعضاء قرار گیرد  دبیرخانه
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    اختالفات  و فصل  حل  ـ20  ماده 
یـا    کنوانسـیون   ایـن   و اجـراء مقـررات    ، تفسـیر، رعایـت   اعضـاء در خصـوص    بـین   بروز اخـتالف   ـ در صورت1 

  را حـل   خود اختالفات  انتخاب  ر بهآمیز دیگ مسالمت  یا هر طریق  مذاکره  ، باید اعضاء از طریق مربوطه  هاي پروتکل
  . نمایند  و فصل

  توافـق   کننـد، در صـورت    خـود را تسـویه    اخـتالف   نتوانند از طرِ مذکور در بنـد قبـل    اعضاء ذیربط  ـ هر گاه2 
در   منـدرج   شـرایط   طبـق   ، کـه  داوري  یـا نـزد هیـأت     عدالت  المللی بین  باید در دادگاه  ، اختالف اختالف  هاي طرف

در   اخـتالف   در مـورد طـرح    توافـق   حصول  عدم  ولی. گردد  ، مطرح است  شده  بینی پیش  داوري  به  راجع 6  الحاقیه
از طـرِ مـذکور در     حـل   راه  یـافتن   ادامه  را از مسئولیت  دعوي  ، اصحاب داوري  یا در هیأت  عدالت  المللی بین  دادگاه

  .سازد آزاد نمی 1بند 
  دولـت   ، یک بعد از آن  یا هر زمان  کنوانسیون  این  یا الحا به  و تأیید رسمی  ، موافقت ، پذیرش تصویب  مـ هنگا3 

)  الـف (تعهـد    خاصی  توافق  رسماً و بدون  نماید که  تواند اعالم می  یا اقتصادي  سیاسی  سازي پارچه  یک  و یا سازمان
  در الحاقیـه   شده  بینی پیش  عمل  شیوه  طبق  حکمیت  به  رجوع)  ب(و یا   عدالت  المللی بین  در دادگاه  اختالف  طرح

  را به  باید آن  هم  برسد و دبیرخانه  دبیرخانه  اطالع  باید کتباً به  اعالم  این.  است  شناخته  اجباري  ، را بالقوه6  شماره
  . کند  ابالغ  اعضاء کنوانسیون

  
  امضاء  ـ 21  ماده 
  هـاي  نامیبیا، و سـازمان   براي  ملل  سازمان  شوراي  نمایندگی  ها، و نامیبیا، به امضاء دولت  براي  کنوانسیون  این 
  سـوئیس   امورخارجـه   ، و در وزارت1989  مـارس  22  در تاریخ  ، در شهر بال و یا اقتصادي  سیاسی  سازي پارچه  یک

 1از   در نیویـورك   ملـل   سـازمان   ، و در دفتـر مرکـزي  1989  ژوئن 30تا  1989  مارس 23  از تاریخ  در برن  فدرال
  .خواهد بود  ، مفتوح1990  مارس 22تا  1989  ژوئیه
  
    رسمی  ، تأیید و موافقت ، پذیرش تصویب ـ 22  ماده 
  شـوراي   نماینـدگی   دولتهـا و نیـز نامیبیـا، بـه      ، تأییـد و موافقـت   ، پذیرش تصویب  مشمول  کنوانسیون  ـ این1 

   هاي سازمان  رسمی  تأیید و موافقت  نامیبیا و مشمول  براي  ملل  سازمان
  . خواهد بود  و یا اقتصادي  سیاسی  سازي پارچه  یک 
  .شود  دار سپرده امانت  باید نزد مرجع  رسمی  تأیید یا موافقت  ، پذیرش اسناد تصویب 
  بـه   باشـند، ملـزم    کنوانسـیون   ایـن   طـرف   عضـو آن   هاي دولت  اینکه  ونفوِ بد 1مذکور در بند   ـ هر سازمان2 

  . خواهد بود  کنوانسیون  این  تحت  تعهدات
بایـد    عضـو آن   هاي و دولت  ، سازمان است  کنوانسیون  طرف  عضوش  یا چند دولت  یک  که  در مورد سازمانهایی 

  در اینگونـه . بگیرنـد   تصمیم  کنوانسیون  این  موجب  به  تعهداتشان  اجراي  خود براي  مربوطه  هاي در مورد مسئولیت
  . نمایند  را اعمال  کنوانسیون  مستقالً حقوِ تحت  نخواهند داشت  عضو حق  هاي و دولت  موارد سازمان
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  ا نسبتخود ر  خود باید حدود صالحیت  رسمی  فوِ، در اسناد تأیید یا موافقت 1مذکور در بند   هاي ـ سازمان3 
  اساسـی   دار را از تغییـرات  امانت  مرجع  سازمانها باید همچنین  این. نمایند  اعالم  کنوانسیون  حاکمیت  امور تحت  به

  . نماید  امر مطلع  را از این  مزبور نیز باید اعضاء کنوانسیون  سازند و مرجع  خود آگاه  در حدود صالحیت
  
  الحا  ـ 23  ماده 
  ملـل   سازمان  شوراي  نمایندگی  ها و نامیبیا به الحا دولت  امضاء، براي  مهلت  از انقضاي  پس  سیونکنوان  ـ این1 
  . خواهد بود  مفتوح  و یا اقتصادي  سیاسی  سازي پارچه  یک  نامیبیا و سازمانهاي  براي
  امور مربـوط   انجام  به  را نسبت خود  در اسناد الحا، حدود صالحیت  فوِ، بایستی 1مذکور در بند   ـ سازمانهاي2 

در   عمـده   تغییرات  دار را از هر گونه امانت  باید مرجع  سازمانها همچنین  این. نمایند  اعالم  کنوانسیون  موضوعات  به
  . سازند  آگاه  خویش  حدود صالحیت

  کنوانسـیون   این  به  که  ا اقتصاديو ی  سیاسی  سازي پارچه  یک  سازمانهاي  به  ، نسبت22  ماده 2بند   ـ مقررات3 
  . خواهد گردید  شوند، اعمال می  ملحق
  
    رأي  حق ـ 24  ماده 
  رأي  یـک   حـق   کنوانسـیون   متعاهـد ایـن    ، هر طرف است  شده  بینی پیش  ذیل 2در بند   که  ـ جز در مواردي1 

  .  خواهد داشت
  مـاده   طبـق   صالحیتشـان   حـوزة   به  در مورد امور مربوط  اديو یا اقتص  سیاسی  سازي پارچه  یک  ـ سازمانهاي2 
عضـو    عضـو خـود، کـه     هـاي  تعـداد دولـت    خود را بـا مقـدار آراء مسـاوي     رأي  ، حق2، بند 23  و ماده 3، بند 22

  . خواهند کرد  هستند، اعمال  آن  به  مربوط  یا پروتکل  کنوانسیون
  رأي  هـا نبایـد حـق    کنند، خـود سـازمان   می  خود استفاده  ها از حق زمانسا  عضو این  هاي دولت  که  در صورتی 

  .  نمایند، و بالعکس  خود را اعمال
  
    شدن  مجري ـ 25  ماده 
و   رسمی  ، تأیید و موافقت ، پذیرش اسناد، تصویب  رسمی  ایداع  از تاریخ  روز پس  در نودمین  کنوانسیون  ـ این1 

  . گردد االجراء می الحا الزم
کنـد،   مـی   را رسماً تصـویب   کنوانسیون  این  که  و یا اقتصادي  سازي پارچه  یک  یا سازمان  ـ در مورد هر دولت2 
و   ، موافقت ، پذیرش سند تصویب  بیستمین  ایداع  کند، یا بعد از تاریخ نماید یا تأیید می می  موافقت  پذیرد، با آن می

،  ، موافقـت  ،پـذیرش  اسـناد تصـویب    سـپردن   روز بعد از تاریخ  گردد، در نودمین می  قملح  بدان  تأیید و الحا رسمی
  کنوانسـیون   ، ایـن  و یـا اقتصـادي    سیاسـی   سـازي  پارچـه   یـک   یا سازمان  دولت  اینگونه  توسط  تأیید یا الحا رسمی

  . گردد االجراء می الزم
و یـا    سیاسـی   سـازي  پارچـه   یـک   سـازمان   توسـط   شـده   هسند سـپرد   فوِ هیچ 2و  1  بندهاي  اهداف  ـ براي3 

  . نخواهد شد  اند، محسوب کرده  ایداع  سازمان  عضو آن  هاي دولت  برآنچه  اسناد اضافه  عنوان  به  اقتصادي
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  ها  و بیانیه  تشریط ـ 26  ماده 
  . ددگر  نباید اعمال  کنوانسیون  این  به  نسبت  یا قیدي  تشریط  ـ هیچگونه1 
،  و یـا اقتصـادي    سیاسـی   سازي پارچه  یک  یا سازمانهاي  دولت  یک  شود که نمی  از این  مانع  ماده  این 1ـ بند 2 

از   بـراي   و بیانـاتی   ، اظهـارات  آن  بـه   و الحـا رسـمی    و تأیید کنوانسیون  ، موافقت ، پذیرش امضاء، تصویب  در هنگام
و   اظهـارات   ، اینگونـه  بـر اینکـه    بنمایـد، مشـروط    کنوانسیون  با مفاد این  مقررات و  قوانین  ساختن  هماهنگ  جمله
  . باشد  نبوده  دولت  با آن  در ارتباط  مفاد کنوانسیون  حقوقی  یا تغییر اثرات  منظور حفظ  به  بیانات
  
    انصراف ـ 27  ماده 
  توانـد بـا تسـلیم    عضـو مـی    هر عضـو، آن   براي  سیونکنوان  شدن  مجري  از تاریخ  پس  سال  سه  ـ در هر زمان1 

  . نماید  حاصل  انصراف  دار از کنوانسیون امانت  مرجع  به  کتبی  اطالعیه
  اسـت   ممکن  بعد که  دار، یا هر تاریخ امانت  مرجع  توسط  اطالعیه  دریافت  از تاریخ  سال  از یک  پس  ـ انصراف2 

  . اجراء خواهد بود  ابلباشد، ق  قید شده  در اطالعیه
  
  دار  امانت  مرجع ـ 28  ماده 
  . خواهد بود  آن  مربوطه  هاي و پروتکل  کنوانسیون  دار این امانت  مرجع  ملل  سازمان  دبیرکل 
  
  معتبر   متون ـ 29  ماده 
  . اند بار یکساناعت  داراي  کنوانسیون  این  و اسپانیایی  ، روسی ، فرانسه ، انگلیسی ، چینی عربی  متون 
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   1  شماره  الحاقیه 
  قرار گیرند  کنترل  باید تحت  که  مواد زائدي  بندي طبقه 
   
  مواد زاید  انواع 
  . در بیمارستانها  پزشکی  از مراقبتهاي  ـ مواد زاید حاصل1 
  .  داروئی  هاي فرآورده  از تولید و تهیه  ـ مواد زاید حاصل2 
  . زاید  ـ داروهاي3 
  . ها میکروارگانیسم  و مواد کشنده  گیاهی  و کاربرد داروهاي  از تولید، فرموالسیون  مواد زاید حاصل ـ4 
  . ها میکروارگانیسم  و مواد کشنده  و کاربرد مواد شیمیایی  ، فرموالسیون از ساخت  ـ مواد زاید حاصل5 
  . بیآ  و کاربرد حاللهاي  از تولید، فرموالسیون  ـ مواد زاید حاصل6 
  .سیانیدها  بوسیله  فلزات  و آبکاري  حرارتی  از تصفیه  ـ مواد زاید حاصل7 
  .نیستند  مناسب  رایج  هاي استفاده  براي  که  معدنی  روغنهاي  ـ ضایعات8 
  .  آب  هاي و هیدروکربن  آب  روغنهاي  زاید مخلوط  ـ امولسیونهاي9 
  PCT   کلرینـه   پلی  و یا ترفنیلهاي  PCB   شده  کلرینه  پلی  فنیلهاي با بی  شده  آلوده  ـ مواد زاید و ذرات10 

    PBB   شده  برومینه  پلی  فنیلهاي و یا بی
  .  حرارتی  ، تقطیر و تصفیه از پاالیش  قیر حاصل  ـ بقایاي11 
  . جال  و روغنهاي  لکلا  ، الك و کاربرد جوهرها، رنگها، مواد رنگی  از تولید، فرموالسیون  ـ مواد زاید حاصل12 
، چسـبها و  ) گیـاهی   شـیره (  ، التکـس ) کاج  صمغ(و کاربرد رزینها   از تولید، فرموالسیون  ـ مواد زاید حاصل13 
  . ها کننده نرم

ندارنـد    اي شده  شناخته  ماهیت  که  یا آموزشی  ، عمرانی تحقیقاتی  از فعالیتهاي  حاصل  ـ مواد زاید شیمیایی14 
  . است  ناشناخته  یا محیط  انسان  بر روي  و اثراتشان  د بودهو یا جدی

  .نیستند  قوانین دیگر  دارند و تابع  انفجاري  ماهیت  که  ـ ضایعاتی15 
  .  در عکاسی  مورد استفاده  و کاربرد مواد شیمیایی  از تولید، فرموالسیون  ـ مواد زاید حاصل16 
  . ها و پالستیک  فلزات  یسطح  از پرداخت  ـ مواد زاید حاصل17 
  .  مواد زاید صنعتی  دفع  از عملیات  حاصل  ـ بقایاي18 
   
  : باشند زیر می  مواد متشکله  داراي  که  ضایعاتی 
    فلزي  هاي ـ کربنیل19 
    بریلیوم  ، ترکیبات ـ بریلیوم20 
   ظرفیتی  شش  کرم  ـ ترکیبات21 
    مس  ـ ترکیبات22 
    روي  ـ ترکیبات23 
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   آرسنیکی  ، ترکیبات ـ آرسنیک24 
   سلنیوم  ، ترکیبات ـ سلنیوم25 
   کادمیوم  ، ترکیبات ـ کادمیوم26 
   موان  آنتی  ، ترکیبات موان  ـ آنتی27 
   تلوریوم  ، ترکیبات ـ تلوریوم28 
    جیوه  ، ترکیبات ـ جیوه29 
   تالیوم  ، ترکیبات ـ تالیوم30 
   سرب  ، ترکیبات ـ سرب31 
  . فلوراید  کلسیم  استثناي  به  غیرآلی  فلوراین  ـ ترکیبات32 
   غیرآلی  ـ سیانیدهاي33 
  یا جامد  حالل  ـ اسیدها بفرم34 
  جامد   بصورت  با بازهاي)  BASIC( یا جامد   حالل  فرم  ـ بازها به35 
  ).  پودر یا الیاف(نسوز  ـ پنبه36 
   فسفره  آلی  ـ ترکیبات37 
    آلی  يـ سیانیدها38 
  .ها کلروفنل  از جمله  فنل  ها، ترکیبات ـ فنل39 
  ـ اترها 40 
   هالوژن  آلی  ـ حاللهاي41 
    هالوژن  غیر از حاللهاي  آلی  ـ حاللهاي42 
   کلره  پلی  و فوران  دبی  Cogenor   خانواده  ـ هر گونه43 
   کلره  پلی  دایو کسین  بنز و پی  خانواده  ـ هر گونه44 
، 42، 41، 39  هاي مثالً شماره(  شده  آنها اشاره  به  الحاقیه  در این  که  غیر از موادي  ارگانو هالوژن  ـ ترکیبات45 
  ). 44و  43
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   2  الحاقیه 
  دارند  خاص  توجه  نیاز به  که  ضایعاتی  بندي طبقه 
   
   ـ مواد زاید خانگی46 
    انگیمواد زاید خ  از سوازندن  حاصل  ـ بقایاي47 
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   3  الحاقیه 
  مواد زاید   براي  خطرناك  مشخصات  لیست  

            
    مشخصات              کد    ملل  سازمان  گروه 

                        1     1 H      مواد منفجره   
، جامـد، یـا    مـایع   مـاده   از یـک   عبـارت   زاید منفجـره   یا ماده  منفجره  ماده  یک 

  معـین   ، فشار و سرعت حرارت  درجه  در یک  که) از مواد زاید  یا مخلوطی(  زایدیست
  محـیط   شـود بـه   تولید گاز می  منجر به  که  شیمیایی  هاي واکنش  بوسیله  قادر است
  . وارد نماید  خود خسارت  اطراف

       3            3 H    اشتعال  قابل  مایعات    
  حـاوي   ، یـا مایعـات   مایعـات   یا مخلـوط   ارتند از مایعاتعب  اشتعال  قابل  مایعات 

  شامل  که...) و غیره  الکل  جال، الك  مانند رنگها، روغنهاي(  تعلیق  صورت  به  جامدات
انـد،   شـده   بنـدي  طبقـه   دیگر جزء مـواد خطرنـاك    از جهات  که  مواد یا مواد زایدي

  درجه 5/60از   بیش  که  حرارتی  در درجه  Closedcup  در آزمایش  باشند که نمی
 6/65از   بـیش   کـه   حرارتی  در درجه  Open-cup   سانتیگراد نباشد و در آزمایش

  نتایج  چون. (دهند می  از خود بیرون  اشتعال  قابل  گراد نباشد بخارهاي سانتی  درجه
  وسـیلۀ   بـه   اي گانـه جدا  نتایج  و حتی  نبوده  مقایسه  قابل  فوِ دقیقاً با هم  آزمایشهاي

  تغییر بوده  موارد قابل  نیز در این  کند لذا مقررات تغییر می  نیز اغلب  آزمایش  همان
  ). شوند  گنجانده  تعاریف  در متن  تغییرات  چنین  این  دهد که می  و اجازه

   مشخصات   کد           ملل  سازمان گروه                  
                   1/4     1/4 H    اشتعال  مواد جامد قابل    

  مـواد قابـل    عنـوان   تحـت   کـه   مواد جامد یا مواد جامد زاید، جز آنهـایی   شامل 
  بـه    و نقـل   حمـل   در حـال   شـرایطی   تحت  باشند که اند می شده  بندي انفجار طبقه

  سـوزي   آتـش   موجـب   در اثـر اصـطکاك    اسـت   هستند، یا ممکنترا اح  قابل  آسانی
  . گردند

                          2/4     2/4 H    خوددارند  خودبه اق احتر  قابلیت  مواد یا مواد زاید که  
  اگـر بـا مشـکلی     و نقـل   حمـل   هنگـام   عادي  در شرایط  که  مواد یا مواد زایدي 

  گـرم   شـدت   با هوا به  کنند، یا در تماس می  خود ایجاد حرارت  شدند خود به  مواجه
  . احترا دارند  و قابلیت  شده
 3/4    3/4 H     گازهـاي   بـا آب   در تمـاس   کـه   مواد یـا مـواد زایـدي  
  .کنند متصاعد می  اشتعال قابل
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خـود    خـود بـه    اشـتعال   قابلیـت   بـا آب   و انفعال  در فعل  که  مواد یا مواد زایدي 
  .کنند متصاعد می  كمقدار خطرنا  به  اشتعال  قابل  دارند یا گازهاي

      1/5         1/5 H   با اکسیژن  ترکیب   
  در اثر ترکیب  است  ممکن  احترا نیستند ولی  قابل  بالقوه  که  مواد یا مواد زایدي 

  . کنند  مواد کمک دیگراحترا   یا به  مواد شده دیگراحترا   موجب  با اکسیژن
      2/5         2/5 H   آلی  يپروکسیدها   

  اکسـیژن   سـاختمان   حـاوي   باشند که می  از مواد یا مواد زایدي  دسته  آن  شامل 
  تـأثیر حـرارت    تحت  است  ناپایدارند و ممکن  حرارت  به  نسبت  که  بوده  دو ظرفیتی

  . شوند  سریعاً تجزیه  خارج  محیط
  

   مشخصات   کد           ملل  سازمان گروه                  
                   1/6     1/6 H   حاد(  سموم(  

  شوند، استنشـا شـوند و یـا از طریـق      اگر خورده  هستند که  مواد یا مواد زایدي 
  طـور جـدي    را به  انسان  یا سالمت  شده  مرگ  گردند موجب  جذب  با پوست  تماس

  .اندازند خطر می  به
      2/6          2/6 H   از مواد عفونت  

  و بـه   و یا زهر آنها بـوده   فعال  هاي میکروارگانیسم  حاوي  که  مواد یا مواد زایدي 
  .گردند می  یا انسان  در حیوان  بیماري  موجب  یا مشکوك  طور مشخص

       8            8 H    مواد خورنده   
  زنـده   بافتهاي با  که  هنگامی  شیمیایی  و انفعاالت  با فعل  که  مواد یا مواد زایدي 

  به  کردن  نشت  شوند، یا در صورت شدید می  صدمات  کنند موجب می  حاصل  تماس
  ممکـن . برنـد  مـی   زنند، یا آنها را از بین می  لطمه  و نقل  حمل  اشیاء دیگر یا وسایط

  . باشند  نیز در برداشته  دیگري  خطرات  است
       9           10 H   یا هوا   با آب  در تماس  سمی  هايگاز  متصاعد شدن  

  گازهـاي   اسـت   ممکـن   با هـوا یـا آب    و انفعاالت  در فعل  که  مواد یا مواد زایدي 
  .متصاعد کنند  مقدار خطرناك  به  سمی

       9           11 H   مزمن(  سموم (  
بـا    تمـاس   شـوند، یـا از طریـق     ، خورده اگر استنشا شده  که  مواد یا مواد زایدي 

  .  زائی  سرطان  خواص  ازجمله  در برداشته  مزمن  گردند اثرات  جذب  پوست
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   مشخصات   کد           ملل  سازمان گروه                  
                    9      12 H    زیست محیط  کننده مسوم(  مواد اکوتوکسیک  (  

  در بافتهـاي   تجمـع   رها شوند یا از طریـق   اگر در محیط  که  مواد یا مواد زایدي 
  . باشند  سوء داشته  اثرات  زنده

       9           13 H  
توانـد   مـی   کـردن   نشت  دهد از جمله می  روي  دفع  بعد از عملیات  که  مشکالتی 

  . در باال باشد  شده  لیست  از مشخصات  هر یک  در برگیرنده
   
  آزمایشها  
  تعیـین   براي  آزمایشی  هیچگونه.  است  نگردیده  مواد زاید هنوز کامالً مشخص  از انواع  برخی  مالیاحت  هاي زیان 
  احتمـالی   خطـرات   نمـودن   مشـخص   جهت  طرقی  یافتن  براي.  است  وجود نیامده  هنوز به  کمی  زیانها از لحاظ  این
و مـواد    در مـورد ترکیبـات  . آیـد   عمـل   بـه   بیشـتري   حقیقاتت  است  الزم  زیست و محیط  انسان  مواد زاید براي  این
برنـد   کار مـی   استاندارد را به  از کشورها آزمایشهاي  بسیاري.  است  شده  استاندارد در نظر گرفته  آزمایشهاي  خالص

  مـواد داراي   آیـا ایـن    اینکـه   در خصـوص   گیري تصمیم  جهت 1 شماره  تواند در مورد مواد مذکور در الحاقیه می  که
  . کرد  باشند، از آنها استفاده می  الحاقیه  در این  مورد اشاره  ویژگیهاي
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   4  شماره  الحاقیه 
   دفع  عملیات 

  
مجـدد    مجـدد، احیـاء، اسـتفاده     ، استفاده مانند بازیابی  متداول  از روشهاي  هیچکدام  شامل  که  ـ عملیاتی   الف 

  . گردد نمی  ريدیگ  روش  یا هر نوع  مستقیم
  . شود می  کاربرده  به  طور عملی  به  که  است  دفع  عملیات  کلیه  ـ شامل الف  بخش 
  ).  و غیره  در زمین  مانند دفن(  زمین  یا روي  در زمین  ـ دفع1 
  ). در خاکهاو غیره  یا لجن  مواد زاید مایع  بیولوژیکی  مانند تجزیه(  زمین  ـ اصالح2 
  )  طبیعی  یا اماکن  نمکی  در چاهها، غارهاي  مانند تزریق(  در اعما زمین  ـ تزریق3 
  ). ها و غیره زاید در گودالها، استخرها، حوضچه  هاي یا لجن  مایعات  مانند دفع(  سطحی  ـ دفن4 
و   واز محـیط  از یکـدیگر   و ایزولـه   دربسـته   مواد زاید در کپسـولهاي   مانند قرار دادن(  خاص  با تکنیک  ـ دفن5 
  ).  غیره
  ها  غیر از دریاها و اقیانوس  آب  مواد زاید در منابع  ـ دفع6 
  . در بستر دریا  یا دریا از جمله  در اقیانوس  ـ دفع7 
از مـواد زایـد     مواد یـا مخلـوطی    اند و شامل نشده  مشخص  الحاقیه  دیگر این  در جاي  که  بیولوژیکی  ـ تصفیه8 
  . گردد می  مطرح  الف  بخش  عملیات  باشد که می  وشر  از این  منتج
از مـواد    مواد یـا مخلـوطی    اند شامل نشده  مشخص  الحاقیه  دیگر این  در جاي  که  ، شیمیایی فیزیکی  ـ اصالح9 
  کـی ، آه کـردن   مانند تبخیـر، خشـک  (شوند  می  مطرح  اول  بخش  در عملیات  باشند که می  روش  از این  منتج  زاید

  ).  و غیره  ، ترسیب کردن  ، خنثی کردن
  .  در خشکی  ـ سوزاندن10 
  . در دریا  ـ سوزاندن11 
  ).  و غیره  مواد زاید در معدن  حاوي  ظروف  مانند قرار دادن(  دائمی  ـ انباشتن12 
  .  الف  مذکور در بخش  از عملیات  از هر یک  قبل  کردن  ـ مخلوط13 
  .  الف  مذکور در بخش  از عملیات  از هر یک  قبل  بندي ـ بسته14 
  .  الف  مذکور در بخش  از عملیات  هر یک  انجام  جهت  موقت  ـ انبار کردن15 
  یـا هـر نـوع     مجـدد مسـتقیم    مجدد، احیاء استفاده  ، استفاده بازیابی  متداول  روشهاي  شامل  که  ـ عملیاتی) ب( 
  . باشد می  دیگري  روش
  مواد زاید خطرنـاك   عنوان  به  قانونی  از لحاظ  شود که می  موادي  به  مربوط  عملیات  هر گونه  ـ شامل) ب(  بخش 

  .شود آنها می  حال  شامل)  الف(  مذکور در بخش  عملیات  و همچنین  گردیده  تعیین
  .  با تولید انرژي)  مستقیم  بطریق  سوزاندن  غیر از روش(  سوخت  عنوان  مواد زاید به  ـ استفاده1 
  .ـ احیاء و تولید مجدد حاللها2 
  . روند کار نمی  به  حالل  عنوان  به  که  مجدد از مواد آلی  ـ احیاء و استفاده3 
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  . فلزي  و ترکیبات  مجدد از فلزات  ـ احیاء و استفاده4 
  .  مواد غیرآلی دیگرمجدد از   ـ احیاء و استفاده5 
  .ازهاـ تولید مجدد اسیدها و ب6 
  . آلودگی  کاهش  براي  مورد استفاده  ترکیبات  ـ بازیابی7 
  . کاتالیزورها  ـ بازیابی8 
  . روند کار می  و یا موارد دیگر به  در پاالیش  که  مجدد از روغنهایی  ـ استفاده9 
  .  ژیکیاکولو  یا توسعه  در کشاورزي  از آن  منظور استفاده  به  زمین  اصالح  براي  ـ استفاده10 
  . 10تا  1  هاي مذکور در شماره  از عملیات  از هر یک  حاصل  از مواد باقیمانده  ـ استفاده11 
  . 11تا  1  هاي مذکور در شماره  از عملیات  هر یک  ـ تغییر مواد زاید براي12 
  ).  ب(  بخش  به  مربوط  از آنها در عملیات  منظور استفاده  مواد به  آوري ـ جمع13 

  
  

  )  الف( 5  شماره  الحاقیه 
  . گردد  ارایه  اطالعیه  تسلیم  باید هنگام  که  اطالعاتی 
   
  . زاید  صدور ماده  براي  ـ دالئلی1 
  ). 1(زاید   ماده  ـ صادرکننده2 
  ). 1(تولید   زاید و محل  ماده)  یا تولیدکنندگان(  ـ تولیدکننده3 
  ).1(  دفع  زاید و محل  ماده  کننده  ـ دفع4 
  )1(  بودن  معلوم  آنها، در صورت  زاید و عوامل  ماده)  کنندگان  یا حمل(  کننده ـ حمل5 
  . زاید  ـ کشور صدور ماده6 

  ). 2(دار  صالحیت  مرجع       
    ترانزیت  ـ کشورهاي7 

  ). 2(دار  صالحیت  مرجع       
  زاید  ماده  ـ کشور واردکننده8 

  ). 2(ر دا صالحیت  مرجع       
  واحد   یا اطالعیه  کلی  ـ اطالعیه9 
صادر بشـود و مسـیر مـورد      زاید قرار است  ماده  آن  طی  که  و مدتی  مورد نظر حمل)  یا تاریخهاي(  ـ تاریخ10 

  ) 3) (مبدأ یا مقصد  نقاط  جمله(نظر از 
  )  داخلی  ، آبهاي هوائی  ، خط دریایی  ، خط آهن ، راه جاده(مورد نظر  و نقل  ـ طرِ حمل11 
  ). 4( بیمه  به  مربوط  ـ اطالعات12 
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   و اطالعـات ) 5(  آن  و ترکیـب   UN   و شـماره   r   شـماره   از جمله  آن  فیزیکی  مواد زاید و شرح  ـ تعیین13 
  .  احتمالی  مانند حوادث  اضطراري  شرایط  با آنها، از جمله  عمل  شرایط  به  مربوط

  ...)و  ، تانکر، بشکه ظرف  مانند بدون(مورد نظر   نديب بسته  ـ نوع14 
  ).6(بار   تقریبی  یا حجم  ـ وزن15 
  ).7(  است  زاید تولید شده  ماده  آن  طی  که  ـ مراحلی16 
  H   خطر، شماره  ، ویژگیهاي2  شماره  الحاقیه  بندي ، طبقه1  شماره  در الحاقیه  ـ در مورد مواد زاید مندرج17 
    UN   وهو گر
   3  شماره  الحاقیه  طبق  دفع  ـ روش18 
  . زاید  ماده  یا صادرکننده  تولیدکننده  توسط  اطالعات  صحت  ـ اعالم19 
  یـا تولیدکننـده    صـادرکننده   به)  دفع  حمل  فنی  مشخصات  از جمله( کننده دفع  توسط  شده  ارایه  ـ اطالعات20 
  محیطـی  زیسـت   و معیارهـاي   ضـوابط   و با رعایت  کشور واردکننده  و مقررات  قوانین  طبق  بر اینکه  زاید مبنی  ماده

  . وجود ندارد   دفع  زاید براي  ماده  قبول  عدم  براي  دلیلی
  . زاید  ماده  کننده و دفع  صادرکننده  انعقاد قرار داد بین  نحوة  به  مربوط  ـ اطالعات21 
   
   توضیحات 
،  ، تلفـاکس  ، تلکـس  تلفـن   ، شـماره  ، نشـانی  و نام  تصویري  یا پست  ، تلکس تلفن  ، شماره نشانی و  کامل  ـ اسم1 
  .  گرفت  با او تماس  توان می  که  شخص

  .  و تلفاکس  ، تلکس تلفن  ، شماره و نشانی  کامل  ـ نام2 
  مشـخص   هر بارگیري  تاریخ  شود، چه میصادر   طور جداگانه  در مورد بارگیریها به  کلی  اطالعیه  یک  ـ هر گاه3 
  . گردد  مشخص  شده  بینی پیش  باشد باید تعداد بارگیریهاي  باشد یا نشده  شده
و   کننده ، حمل صادرکننده  توسط  شرایط  این  رعایت  و نحوه  محموله  بیمه  در مورد چگونگی  اطالعاتی  ـ تهیه4 
  . زاید  مادة  کننده دفع
یـا در    و نقـل   حمـل   در زمان  که  خطراتی دیگرو   از نظر سمیت  خطرناك  خیلی  ترکیبات  غلظت و  ـ ماهیت5 
  . دهد  روي  است  زاید ممکن  ماده  دفع  موقع
  هر یک  مقدار مورد نظر و نیز مقادیر مورد نظر براي  کل  ، هم چند محموله  به  مربوط  کلی  ـ در مورد اطالعیه6 

  .  است  وريها ضر از محموله
  . گردد  و مشخص  مواد زاید ارزیابی  از دفع  ناشی  ، خطرناك دفع  عملیات  از خاتمه  پس  است  الزم  ـ تا آنجا که7 
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  )  ب( 5  شماره  الحاقیه 
  . گردد  ارایه  و انتقال  باید در مورد سند نقل  که  اطالعاتی 
   
  ) 1(مواد زاید   ـ صادرکننده1 
  )1(تولید  زاید و محل  ماده)  یا تولید کنندگان(  ـ تولیدکننده2 
  )1(  آن  دفع  زاید و محل  ماده  کننده ـ دفع3 
  . آنها)  یا عوامل(  یا عامل) 1(  پسماند)  کنندگان  یا حمل(  کننده ـ حمل4 
  . واحد  یا اطالعیه  کلی  اطالعیه  ـ موضوع5 
  .  زاید است  مادة  گیرنده  تحویل  که  هر شخصی  د توسطرسی  از مرز و دریافت  حرکت  شروع  ـ تاریخ6 
  کشـوهاي   شـامل )  هـوائی   ، راه دریـائی   ، راه داخلـی   آبـی   ، راههـاي  آهـن  ، راه جاده(  و نقل  حمل  ـ طرِ مختلف7 

  . باشد  شده  مشخص  محموله  ورود و خروج  محل  زاید، در صورتیکه  ماده  و واردکننده  ، ترانزیت صادرکننده
  و شـماره   H  شماره  r   شماره  UN   بارگیري  و گروه  ، نام فیزیکی  خواص(زاید   از ماده  کاملی  ـ مشخصات8 

  .)مورد  حسب
ماننـد    اضطراري  شرایط  بینی پیش  زاید از جمله  ماده  و نقل  حمل  براي  ضروري  در مورد نیازهاي  ـ اطالعاتی9 
  .  احتمالی  حوادث

  ها  بسته  و شماره  نوع ـ10 
  . بار  و یا حجم  ـ وزن11 
  .  شده  داده  اطالعات  بر صحت  مبنی  یا صادرکننده  تولیدکننده  توسط  ـ صدور اظهارنامه12 
  کشـورهاي   همـه   ذیصالح  مراجع  مخالفت  بر عدم  مبنی  یا صادرکننده  تولیدکننده  توسط  ـ صدور اظهارنامه13 

  . هستند  ضاء کنوانسیوناع  که  ذیربط
  .  دفع  تقریبی  و تاریخ  دفع  روش  نمودن  بر مشخص  زاید مبنی  ماده  کننده دفع  توسط  ـ صدور گواهی14 
   
  یادداشتها 
   
سـند    در یـک   حمـل   مقـررات   طبـق   با سند مربوطه  امکان  باید در صورت  سند انتقال  به  مربوط  الزم  اطالعات 
را   حمـل   مقررات  حمل  موجب  به  شده  ارایه  باید اطالعات  میسر نباشد، اطالعات  کاري  چنین  که  یدر صورت. باشد

  را ارایه  باید اطالعات  شخص  چه  اینکه  به  مربوط  باید دستورالعملهاي  سند انتقال. باشد  تکرار آن  کند، و نه  تکمیل
  .باشد  را پر کند، در برداشته  فرمهایی  دهد یا چه

  ، تلفـاکس  ، تلکـس  تلفـن   ، شـماره  ، نشانی ، و نام یا تلفاکس  تلکس  ، شماره تلفن  ، شماره و نشانی  کامل  اسم) 1( 
  .  گرفت  با او تماس  در موارد اضطراري  توان می  که  شخصی
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   6  شماره  الحاقیه 
    داوري 
   
  طبـق   باشـد، داوري   نکرده  بینی  پیش  نحو دیگري  به  نوانسیونک 20  مذکور در ماده  موافقتنامه  ـ هرگاه1  ماده 

  . شود  باید انجام  ذیل 10تا  2مفاد مواد 
 3یـا بنـد    2بند   طبق  اختالف  اند که نموده  طرفها توافق  دهد که  اطالع  دبیرخانه  باید به  مدعی  ـ طرف2  ماده 
ذکـر    اسـت   آنها مورد اخـتالف   تفسیر یا اجراي  را که  مواد کنوانسیون  خصوص  شود، و به  ارجاع  داوري  به 20  ماده
  . برساند  اعضاء کنوانسیون  کلیه  آگاهی  را به  واصله  باید اطالعات  دبیرخانه. کند
کنـد و دو    داور تعیـین   باید یـک   دعوي  از اصحاب  هر یک. عضو خواهد بود  از سه  مرکب  داوري  ـ هیأت3  ماده 
  داوري  هیـأت   داور رئـیس   کننـد، و ایـن    را تعیـین   داور ثالث  گردند باید با توافق می  نحو منصوب  بدین  که  يداور

  دیگـري   از طرفها، یا در سـمت   یکی  در سرزمین  دعوا، یا مقیم  از طرفهاي  یک  هیچ  سرداور نباید تبعۀ. خواهد بود
  . باشد  بوده  ذیمدخل  در دعوي

  ـ4  ماده 
  بـه   ملـل   سـازمان   نگـردد، دبیرکـل    تعیـین   داور دوم  بعـد از انتصـاب    تا دو مـاه   داوري  دیوان  رئیس  ـ هرگاه1 

  . خواهد کرد  دیگر او را منصوب  دو ماه  ظرف  دعوي  از دو طرف  هر یک  درخواست
  نکنـد، طـرف    ر خـود را تعیـین  ، داو درخواسـت   بعد از دریافت  دو ماه  ظرف  دعوي  از دو طرف  یکی  ـ هر گاه2 

  دیگـر منصـوب    دو مـاه   را ظرف  دیوان  رئیس  برساند تا وي  ملل  سازمان  دبیرکل  اطالع  را به  تواند موضوع دیگر می
دو   داور ظـرف   یـک   بخواهد کـه   است  نکرده  داور خود را تعیین  که  باید از طرفی  از نصب  پس  دیوان  رئیس. نماید

  دیگر این  دو ماه  برساند و او طی  ملل  سازمان  دبیرکل  اطالع  را به   او باید موضوع  مدت  بعد از این. کند  نتعیی  ماه
  . خواهد داد  را انجام  انتصاب

  ـ 5  ماده 
  . اتخاذ خواهد کرد  کنوانسیون  این  مقررات  و براساس  الملل بین  قوانین  خود را طبق  تصمیم  داوري  ـ دیوان1 
  .خواهد نمود  خود را تدوین  نامه شود آیین می  تشکیل  الحاقیه  این  مقررات  موجب  به  که  داوري  ـ هر دیوان2 
  ـ 6  ماده 
آراء   باید با اکثریـت   ماهوي  در مورد موضوعات  و خواه  شکلی  در مورد مسائل  خواه  داوري  دیوان  ـ تصمیمات1 

  . اعضاء اتخاذ گردد
  .آورد  عمل  به  احراز حقایق  را جهت  الزم  باید اقدامات  داوري  نـ دیوا2 
  . نماید  توصیه  و اساسی  موقت  تدابیر حمایتی  از طرفین  هر یک  درخواست  تواند به می  دیوان 
  . در اختیار بگذارند  مؤثر دادرسی  انجام  را براي  الزم  امکانات  دعوا باید هر گونه  ـ طرفهاي3 
  . گردد  دادرسی  جریان  دعوا نباید مانع  از طرفین  یا قصور هر یک  غیبت ـ4 
  خواهد کـرد و دربـارة    گردد استماع می  ناشی  اختالف  مستقیماً از موضوع  را که  متقابلی  دعاوي  دیوان  ـ7  ماده 

  .  خواهد گرفت  آنها تصمیم
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  هـاي  دارد، هزینـه  دیگر مقرر مـی   اي گونه  دعوا به  خاص  رایطش  تحت  داوري  دیوان  که  جز در مواردي  ـ8  ماده 
هـا را در   هزینه  صورت  دادگاه. گردد  دعوا تقبل  طرفین  توسط  طور مساوي  ، باید به دستمزد داوران  ، از جمله داوري
  . خواهد نمود  تسلیم  طرفین  را به  مربوطه  قطعی  حساب  و صورت  ضبط  پرونده

دارد و   حقـوقی   جنبۀ  که  دعواست  در موضوع  منافعی  داراي  ، که کنوانسیون  از امضاء کنندگان  هر یکـ 9  ماده 
  . نماید  مداخله  در داد رسی  دیوان  تواند با موافقت اثر بگذارد، می  منافع  در مورد دعوا بر آن  تصمیم  است  ممکن

  ـ 10  ماده 
  مهلـت   دهد که  تشخیص  الزم  خود را صادر نماید، مگر آنکه  رأي  تشکیل  تاریخاز   ماه  پنج  باید ظرف  ـ دیوان1 

  . تجاوز نماید  ماه  از پنج  اینکه  به  را تمدید کند مشروط
  . آور خواهد بود  دعوا الزام  طرفین  به  و نسبت  قطعی  رأي  این. باشد  باید مستند و مستدل  دیوان  ـ رأي2 
  رأي  کـه   دیوانی  اطالع  به  از طرفین  یکی  باید توسط  رأي  تفسیر یا اجراي  به  مربوط  طرفین  اختالفات  ـ کلیه3 

  بـدین   کـه   دیگـري   باید در دیـوان   کند، اختالف  رسیدگی  آن  نتواند به  دیوان  این  برسد و هر گاه  است  صادر کرده
   .گردد  شود مطرح می  تشکیل  نخست  منظور مانند دیوان

  الحاقیـه   و شـش   ماده  و نه  و بیست  مقدمه  شامل  کنوانسیون  متن  به  منضم  واحده  بر ماده  فوق مشتمل  قانون 
  اسـالمی   شـوراي   مجلس  یکهزار و سیصد و هفتاد و یک  شهریور ماه  و یکم  سی  مورخ  شنبه روز سه  علنی  در جلسه
  . است  رسیده  نگهبان  شورايتأیید   به 12/7/1371  و در تاریخ  تصویب
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  :7  الحاقیه
  )این الحاقیه هنوز الزم االجرا نشده است(

  
  

  :این الحاقیه فهرستی از کشورهایی است که
الف بـه کشـورهاي خـارج از     4از انتقال برون مرزي پسماندهاي خطرناك به منظور انجام عملیات الحاقیه  -1

  . رندفهرست جلوگیري به عمل آو
پاراگراف الـف خصوصـیات خطرنـاك     1بند 1از انتقال برون مرزي پسماندهاي خطرناك که بر اساس ماده  -2

 . ب به کشورهاي خارج از فهرست جلوگیري به عمل آورند 4دارند  به منظور انجام عملیات الحاقیه 
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 )Aفهرست (  - 8الحاقیه شماره 

  
به عبارت دیگر پسـماندهاي منـدرج در ایـن    . ود در این فهرست مشمول کنوانسیون بازل هستندپسماندهاي موج

کنوانسیون بازل  3و داراي خصوصیات موجود در الحاقیه شماره 1فهرست از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره 
  .   ون بازل انجام پذیردلذا ضروري است واردات و صادرات آنها مطابق آیین نامه اجرایی کنوانسی. باشند می
  

  : A فهرست
  

A1   
  : پسماندهاي فلزي و پسماندهاي آلیاژ فلزات  

A1010 
  

  : پسماندهاي فلزي و پسماندهاي حاوي آلیاژهاي که داراي هر یک از مواد زیر باشد 
  آنتیموان
  آرسنیک 
  بریلیوم 

  کادمیوم 
  سرب 
  جیوه 

  سلنیوم 
  تلوریوم 

  تالیوم
  . فهرست شده اند Bایعاتی که صریحاً در لیست به غیر از این قبیل ض

  
A1020 

ضایعاتی که داراي حاوي هر یک از موارد زیر به عنوان جزء اصلی یا آالینده باشند، به اسـتثناي ضـایعات حجـیم    
  : فلزات

  آنتیموان، ترکیبات آنتیموان 
  بریلیوم، ترکیبات بریلیوم 

  کادمیوم، ترکیبات کادمیوم  
  سرب، ترکیبات سرب

  سلنیوم، ترکیبات سلنیوم 
  تلوریوم، ترکیبات تلوریوم 
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A1030  

  : پسماندهاي محتوي یا آغشته به موادي به شرح ذیل 
  آرسنیک، ترکیبات آرسنیک 

  جیوه، ترکیبات جیوه 
  تالیوم، ترکیبات تالیوم

  
A1040  

  : پسماندهاي داراي اجزایی به شرح ذیل
  کربونیل هاي فلزي

  ترکیبات کروم شش ظرفیتی
  

A1050  
  لجن آبکاري

  
A1060  

  پسماند مایعات ناشی از پاکسازي فلزات
  

A1070  
  فرآوري روي، غبار و لجن همچون جارویست، هماتیت و غیره  / باقیمانده رسوبی

  
  A1080 

نباشند، شامل سرب و کـادمیم در غلظتـی کـافی کـه خصوصـیات الحاقیـه        Bپسماند ضایعات روي که در لیست 
 . را نشان دهد 3شماره 

  
A1090  

  خاکستر حاصل از سوزاندن سیم هاي مسی روکش دار
  

A1100  
  غبار و ضایعات حاصل از سیستم پاکسازي گازهاي ذوب مس

  
A1110  

  محلول هاي ضعیف شده الکترولیتی حاصل از عملیات خالص سازي الکتریکی و جداسازي الکتریکی مسی
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A1120  
ز سیستم هاي تصفیه الکترولیت ها در عملیات خالص سازي پسماندهاي لجنی، به استثناي لجن آندي، حاصل ا

  الکتریکی مس و جداسازي الکتریکی مس الکترولیتی
  

A1130  
  حالل هاي ضعیف قلمزنی شامل مس محلول

  
A1140  

  پسماندهاي کاتالیست هاي کلرید و سیانید مس
  

A1150  
  . نباشد B خاکستر فلزات قیمتی ناشی از سوزاندن برد مدارات چاپی که شامل لیست

  
A1160  

  سرب، کامل یا شکسته - پسماندهاي باتري هاي اسید
  

A1170  
پسماندهاي باتري هایی کـه در  . Bغیر از مخلوط باتري هاي ذکر شده در لیست ه پسماندهاي ناهمگن باتري ها ب

  . به نحوي که در ردیف خطرناك درآیند Iمشخص نشده اند شامل اجزاء الحاقیه  Bلیست 
  

A1180 
ندهاي الکتریکی و الکترونیکی دستگاههاي سوار شده و یا قراضه هاي آنها چون انباره ها و دیگر باتري هـاي  پسما

، سوئیچ هاي جیوه اي و شیشه لوله هاي اشعه کاتدي و دیگر شیشه هاي فعال و خـازن هـاي    Aشامل در لیست 
PCB  یا آغشته به موارد مندرج در پیوستI  یوم، جیـوه، سـرب، پلـی کلریـدها بـی      مثل کادم( داراي جزء اصلی
  ) B ،B1110یادداشت مربوطه در لیست . (شوند IIIبه مقداري که آنها داراي مشخصات پیوست ) فنیل

  
A1190  

، سـرب،  PCBشامل یا آلوده شده با قطران زغال سنگ، ، ضایعات کابل فلزي روکش دار یا عایق دار با پالستیک 
تـا حـدي کـه خصوصـیات      1دار یا سایر ترکیبات موجـود در الحاقیـه شـماره    کادمیم، سایر ترکیبات آلی هالوژن 

  . را نشان دهند 3الحاقیه شماره 
  
  
  
  

 



 ٣٨

A2 
  .پسماندهاي داراي اجزاء اصلی غیرآلی که می توانند داراي فلزات و مواد آلی باشند

  
A2010  

  ضایعات شیشه از لوله هاي اشعه کاتدي و دیگر شیشه هاي فعال 
  

A2020  
  Bهاي ترکیبات فلوئور غیرآلی در شکل مایع یا لجن به غیر از ضایعات تعیین شده در لیست پسماند

  
A2030 

   Bپسماند کاتالیست ها  به استثناي موارد ذکر شده در لیست 
  

A2040 
بـه   Iحاصل از فرآیندهاي صـنایع شـیمیایی، هنگـامی کـه جـزء اصـلی شـامل پیوسـت         ) گچ(پسماندهاي ژیبس 
، Bیادداشـت مربوطـه در لیسـت    . (را ارائـه نمایـد   IIIشخصات خطرناك منـدرج در پیوسـت   مقداري باشد که م

B2080 ذکر شده است (  
  

A2050 
  ) غبار و الیاف(پسماندهاي آزبست 

  
A2060 

داراي غلظـت کـافی کـه خصوصـیات      Iخاکستر فرار سوخت زغال سنگ نیروگاهها حاوي مواد مندرج در پیوست 
  .) ذکر شده است B ،B2050یادداشت مربوطه در لیست . (ن دهدرا نشا IIIمندرج در پیوست 

  
A3 

  .پسماندهاي داراي جزء اصلی آلی که می توانند داراي فلزات و مواد غیر آلی باشند
  

A3010 
  . پسماندهایی که ناشی از تولید یا فرآیند نفت خام، کک و قیر نفتی باشد

  
A3020 

  . مقرر مناسب نیستندپسماندهاي روغن هاي معدنی که براي مصارف 
  

A3030 
  پسماندهاي حاوي و یا آغشته به لجن ترکیبات سرب آنتی ناك 
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A3040 

  )    انتقال گرما(پسماند سیال هاي حرارتی 
  

A3050 
 Bپسماندهاي حاصل از تولید، فرموالسیون رزین ها، النکس، پالستیک و چسب به غیر از ضایعاتی که در لیسـت  

  .) ذکر شده است B ،B4020شت مربوطه در لیست یاددا. ( تعیین شده است
  

A3060  
  پسماندهاي نیتروسلولز

  
A3070 

  پسماندهاي فنل، ترکیبات فنل شامل کلروفنل در شکل مایع و لجن 
  

A3080 
  .  تعیین شده اند، نباشد Bپسماندهاي اترها که شامل آنها که در لیست 

  
A3090 

) biocides(ظرفیتی یا زیست کش ها  6محتوي ترکیبات کروم  پسماندهاي غبار، خاکستر، لجن و گرد چرم که
  ) ذکر شده است B ،B3100یادداشت مربوطه در لیست . (باشند

  
A3100 

پسماند تراشه ها و دیگر پسماندهاي چرم و یا ترکیبـات چـرم نامناسـب بـراي کارخانجـات مـواد چرمـی شـامل         
  ) ذکر شده است B  ،B3110ربوطه در لیست یادداشت م. ( ترکیبات کروم شش ظرفیتی یا زیست کش ها

  
A3110 

یادداشـت مربوطـه در   ( پسماندهاي دباغی داراي ترکیبات کروم شش ظرفیتی یا زیست کش ها یـا مـواد عفـونی    
  ) ذکر شده است B ،B3110لیست 

  
A3120 

  ) پارچه(تکه هاي سبک از برش  –کرك 
  

A3130 
  پسماندهاي ترکیبات آلی فسفردار  
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A3140 
 Bاندهاي حالل هاي آلی بدون هالوژن به غیر از ضایعات چنین ضایعات تعیین شده در لیست پسم

  
A3150 

  پسماندهاي حالل هاي آلی هالوژن دار 
  

A3160 
  پسماندهاي هالوژن دار یا بدون هالوژن بدون آب باقیمانده از تقطیر ناشی از عملیات بازیافت حالل هاي آلی 

   
A3170 

مانند کلرومتان، دي کلرو اتـان، وینیـل کلرایـد،    (تولید هیدروکربن هاي هالوژن دار آلفاتیک پسماندهاي ناشی از 
  )  وینیلدین کلرید، آلی کلراید و اپیکروهیدرین

  
A3180 

و تري فنیل هـاي چنـد کلـره    ) PCB(پسماندها، اشیاء و مواد دارا یا همراه یا آغشته به بی فنیل هاي چند کلره 
)PCT(الین ، پلی کلرید نفت)PCN( یا بی فنیل هاي چند برمه ،)PBB ( یا سایر مواد داراي ترکیبات مشابه پلی

  میلی گرم در کیلوگرم یا بیشتر 50برومید در یک سطح غلظت 
  

A3190 
ناشی از پاالیش، تقطیر و هر نـوع تجزیـه پیرولیتیـک    ) به استثناي آسفالت سیمان( پسماندهاي تفاله هاي قیري 

  مواد آلی 
 

A3200  
یادداشت مربوطـه  . ( ناشی از ساخت جاده و تعمیر و نگهداري، که شامل قیر باشد)  ضایعات آسفالت( مواد قیري 
  .)ذکر شده است B  ،B2130در لیست 

  
A4  

  پسماندهایی که می توانند داراي دو جزء اصلی غیرآلی و آلی باشند
  

A4010 
والت دارویی به غیر از ضایعات مشخص شده در لیسـت  پسماندهاي ناشی از تولید، آماده سازي و استفاده از محص

B 
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A4020  
پسماندهاي درمانی و مربوط به پزشکی، این پسماندها ناشی از پزشکی، پرسـتاري، دندانپزشـکی، دامپزشـکی، یـا     
اقدامات مشابه و پسماندهاي تولید شده در بیمارستان ها یا دیگر تاسیسات در طول تحقیقات یا مـداواي بیمـاري   

  . یا تولیدات ناشی از تحقیقات می باشند ها
  

A4030 
پسماندهاي ناشی از تولیدات، فرموالسیون و استفاده از داروهاي گیاه پزشکی شامل پسماندهاي آفـت کـش هـا و    

  .علف کش ها که فاقد مشخصات مربوطه بوده، تاریخ مصرف گذشته یا نامناسب براي مقاصد مورد نظر هستند
  

A4040 
  ی از تولید، فرموالسیون، و استفاده از مواد شیمیایی محافظ چوب  پسماندهاي ناش

  
A4050 

  : پسماندهایی که دارا یا همراه یا آغشته به هریک از مواد زیر می باشند
سیانیدهاي غیرآلی بجز پسماندهاي حاوي فلزات قیمتی در شکل جامـد داراي مقـدار نـاچیزي سـیانید      •

 غیرآلی
 سیانیدهاي آلی   •

  
A4060 

  اندهاي مخلوط روغن ها و آب، مخلوط هیدرو کربن ها و آب، امولسیون ها  پسم
  

A4070 
پسماندهاي ناشی از تولیدات، فرموالسیون، استفاده از جوهرها، رنگ ها، رنگدانـه هـا، مـواد رنگـرزي، الك الکـل،      

شـده   ذکـر  B ،B4010یاداشـت مربوطـه در لیسـت    (  Bروغن جال به غیر از ضایعات مشخص شـده در لیسـت   
  .)است

  
A4080 

  )تعیین شده باشند Bبه غیر از ضایعاتی که در لیست ( پسماندهایی با ماهیت منفجر شونده 
  

A4090 
یادداشت . (باشد Bپسماندهاي محلول هاي اسیدي یا بازي، غیر از آنهایی که مطابق با موارد وارد شده در لیست 

  .)  ذکر شده است B ،B2120مربوطه در لیست 
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A4100 

پسماندهاي ناشی از وسایل کنترل آلودگی صنعتی براي پاکسازي گازهاي متصاعد صنعتی به غیر از ضایعاتی کـه  
  .  تعیین شده است Bدر لیست 

  
A4110 

  : پسماندهایی که داراي جزء اصلی یا محتوي یا آغشته به هر یک از مواد ذیل هستند
 هم خانواده هاي بنزوفوران هاي چند کلره  •
 ه هاي دي بنزو دي اکسین هاي چند کلره هم خانواد •

  
A4120 

  . پسماندهایی که داراي جزء اصلی یا محتوي یا آغشته به پراکسیدها باشند
  

A4130 
در غلظـت مناسـب کـه مشخصـات خطرنـاك       Iپسماندهاي بسته بندي و ظروف محتوي مواد مندرج در پیوست 

  . را نشان دهند IIIمندرج در پیوست 
  

A4140 
شامل محتوي مواد شیمیایی فاقد مشخصات الزم یا تاریخ مصرف گذشته مطابق طبقه بندي پیوسـت  پسماندهاي 

I  و نشان دهنده مشخصات خطرناك در پیوستIII 
  

A4150 
پسماندهاي مواد شیمیایی ناشی از فعالیت هاي تحقیقاتی، عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته شـده ندارنـد و   

  . روي سالمتی انسان و یا محیط زیست ناشناخته استیا جدید بوده و اثرات آنها 
  

A4160 
  ) ذکر شده است B ،B2060یادداشت مربوطه در لیست . (نباشد Bکربن فعال ضعیف شده که مشمول لیست 
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  )Bفهرست ( – 9الحاقیه شماره 
  

  : B فهرست
ایـن کنوانسـیون   ) الـف ( 1اف پاراگر 1پسماندهاي موجود در این فهرست درصورتیکه موارد مربوط به ماده شماره 

دارا باشـند، مشـمول    3باشد را تا حد بروز خصوصیات مشمول الحاقیـه شـماره    1که شامل مواد مشمول الحاقیه 
  .گردند کنوانسیون می

  
B1 

  پسماندهاي فلزات و پسماندهاي آلیاژ فلزات 
B1010  :  

 : شدنی فلزات و پسماند آلیاژهاي حاوي فلزات بشکل فلزي و به فرم متفرق ن
  

  فلزات قیمتی شامل طال، نقره، پالتین •
 قراضه فلزات شامل قراضه آهن و فوالد •
 قراضه فلز مس •
 قراضه فلز نیکل •
 قراضه فلزآلومینیوم •
 قراضه فلز روي •
 قراضه فلز قلع •
 قراضه فلز تنگستن •
 قراضه فلز مولیبدن •
 قراضه فلز تانتال •
 قراضه فلز منیزیم  •
 قراضه فلز کبالت •
  قراضه فلز بیسموت •
 قراضه فلز تیتانیم •
 قراضه فلز زیرکونیوم •
 قراضه فلز منگنز •
 قراضه فلز ژرمانیوم •
 قراضه فلز وانادیوم •
 قراضه فلز هافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم، رنیوم، گالیوم •
 قراضه فلز توریوم •
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 قراضه فلزات کمیاب  •
  ضایعات کروم  •
  
B1020    

  : از ..) ورق، قاب، تیر، میله و (تمام شده  قراضه فلزات بی نقص و غیر آلوده ، شامل آلیاژها، به فرم
 قراضه هاي آنتیموان •
 قراضه هاي  بریلیوم •
 قراضه هاي کادمیوم  •
 )به استثناي باتریهاي سربی اسیدي(قراضه هاي سرب   •
 قراضه هاي  سلنیوم •
 قراضه هاي تلوریوم  •
 

 B1030   
  پسماندهاي حاوي فلزات نسوز

  
B1031  

پـودر  (لبیدن، تنگستن، تیتانیم، تانتالیم، نیوبیم، رنیم به شـکل فلـزي خـرد شـده     ضایعات فلزات و آلیاژ فلزات مو
  . لجن آبکاري، ضایعات A1050  به غیر از ضایعات مندرج در فهرست) فلزي

  
B1040  

بـه انـدازه    PCTو PCBمولد نیروي الکتریکی غیرآلوده به روغن موتـور،  ) assemblies(پسماند مجموعه هاي 
  . وب شونداي که خطرناك محس

  
B1050  

در  1مخلوط فلزات غیر از آهن، ضایعات سنگین شکستنی که در صورت دارا نبودن مواد مشمول الحاقیـه شـماره   
 3غلظتهاي کافی جهت نشان دادن خصوصیات الحاقیه شماره

  
B1060 

  ضایعات سلنیوم و تلوریوم به فرم پودرهاي فلزي 
  

B1070 
در غلظتهاي کافی جهت  1دنی، تا آنجائیکه مواد مشمول الحاقیه شماره ضایعات مس و آلیاژمس به فرم متفرق ش

  . را شامل نباشد 3نشان دادن خصوصیات الحاقیه شماره
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B1080 
خاکستر روي و پسماندهاي شامل روي پسماندهاي آلیاژهاي روي به شکل متفرق شدنی مگر اینکه مـواد مشـول   

را شـامل نباشـد و خصوصـیات     3دن خصوصـیات الحاقیـه   در غلظتهـاي کـافی جهـت نشـان دا     1الحاقیه شماره 
  . را از خود بروز ندهد H4.3خطرناك 

  
B1090 

  . ضایعات باطري منطبق با معیارها ، به استثناي آنهایی که با سرب، کادمیم یا جیوه ساخته شده باشند
  

B1100  
  : پسماندهاي آلیاژ فلزات ناشی از گداز، ذوب کاري و پاالیش فلزات 

 ت روي سخ •
 ): کف روي سطح فلزات مذاب مواد خارجی( روي شامل تفاله ها  •

 Zn %90<)(تفاله هاي ورقه هاي آبکاري با درصد باالي روي  −
 (Zn %92<)تفاله هاي ورقه هاي آبکاري با درصد پائین روي  −
 (Zn %85<) تفاله هاي قالب هاي ریخته گري از جنس روي  −
 (Zn %92<) )گروهی(تفاله هاي ورقه هاي آبکاري ضخیم  −

 سرباره هاي حاوي روي سرباره هاي حاوي آلومنیوم به غیر از سرباره نمکی 
 سرباره هاي حاوي آلومنیوم به غیر از سرباره نمکی •
لجنهاي ناشی از فراوري مس براي فراوري یا تصفیه بیشتر که فاقد مقادیري از ارسنیک، سرب، کـادمیوم   •

 .  باشند 3شماره  تا حد نشان دادن خصوصیات خطرناك الحاقیه
  سرباره هاي ناشی از فرآوري مس  •
  

سرباره هاي حاوي روي، سرباره هاي ناشی از فرآوري روي که به صورت شـیمیایی تثبیـت شـده انـد و داراي     
هستند و به منظور کاربردهاي ساختمانی مورد فرایند واقع میشوند، سرباره %) 20باالي (غلظت باالیی از آهن

بدون کاربرد ارسنیک، سـرب و کـادمیوم،   ) copper processing(ناشی از فرآوري مس  آلومینیوم، سرباره
قلـع،  %  5/0سرباره ناشی از فرآوري فلزات قیمتی جهت تصفیه بیشتر،  سرباره قلع حاوي تانتال بـا کمتـر از   

  . ستندو وانادیوم ه TiO2سرباره گرانولی ناشی از فرآوري آهن وتولید فوالد سرباره هایی که منشاء 
  

B1110  
  : الکتریکی و الکترونیکی) assemblies(مجموعه 

 مجموعه الکترونیکی منحصراً شامل فلزات یا آلیاژها  •
که شامل اجزائی نظیر انبـاره و سـایر   ) شامل تخته مدار چاپی(مجموعه الکتریکی و الکترونیکی یا قراضه  •

شیشه لوله هـاي پرتـو کاتـدي و سـایر      هاي جیوه،) کلید(سوئیچ . نباشد Aباتري هاي موجود در لیست 
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مثل کادمیم، جیوه، سرب، پلی ( 1، یا غیر آلوده با مواد اصلی الحاقیه PCBشیشه هاي فعال و و مخازن 
یا هر یک از این مواد تا حدي از آنها زدوده شده باشند که فاقـد هرگونـه از خصوصـیات    ) کلراید بی فنل

 .باشند 3مندرج در الحاقیه شماره 
مسـتقیماً بـه هـدف    ) شامل تخته مدار چاپی، مولفه الکترونیکی و سیم(ه الکتریکی و الکترونیکی مجموع •

  . استفاده مجدد و نه براي بازیابی یا دفع نهایی
  

B1115  
نباشند، بغیـر از آنهائیکـه بقصـد     A1190ضایعات کابل فلزي روکش دار یا عایق شد با پالستیک، که درفهرست 

یا سایر عملیات دفع داراي، ، فرایند گرمایی کنترل نشـده در هـر مرحلـه ، سـوزاندن در     ) الف( 4عملکرد ضمیمه 
  مکان باز 

  
B1120   

  : پسماندهاي کاتالیست به غیر از مایعاتی که بعنوان کاتالیست بکار می رود، شامل هر یک از موارد زیر
  

پسماندهاي حاوي فلزات واسطه به غیر از ضایعات 
اي کاتالیست ها، مایعاتی پسمانده(کاتالیست ها 

که به عنوان کاتالیست بکار می روند یا سایر 
  :شامل) Aکاتالیست هاي عنوان شده در لیست 

  

اسکاندیوم، وانـادیوم، منگنـز، کبالـت، مـس، یتریـوم،      
نیوبیوم، هـافنیوم، تنگسـتن، تیتـانیوم، کـروم، نیکـل،      

  روي، زیرکونیوم، مولیبدن، تانتال، رنیوم
  

  
ــودي،    :شامل ) فلزات کمیاب زمین (النتانیدها  ــئودیمیوم، نئـ ــریوم ، پراسـ ــانیوم، سـ النتـ

ــوم،    ــادولینیوم، تربیـ ــوم، گـ ــاماریوم، یوروپیـ سـ
دیسپروسیوم، هولمیوم، اربیوم، تولیـوم، یتربیـوم،   

  لوتتیوم
  

 
B1130 

 پسماندهاي کاتالیست فلزات قیمتی غیرآلوده
 

B1140 
وي مقادیر ناچیز از سیانیدهاي معدنیپسماندهاي جامد و آلیاژهاي فلزات قیمتی حا  

 
B1150 

به فرم متفرق شدنی، فـرم  ) طال، نقره، گروه پالتین به غیر از جیوه(پسماندهاي فلزات قیمتی و ضایعات آلیاژهاي 
  .   غیر مایع با بسته بندي و برچسب مناسب
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B1160 

ذکر شده  A ،A1150طه در لیست یادداشت مربو(خاکستر فلزات قیمتی ناشی از سوزاندن برد مدارات چاپی 
  .) است

  
B1170 

  خاکستر فلزات قیمتی بواسطه سوزاندن فیلمهاي عکاسی 
  

B1180 
  پسماندهاي فیلمها عکاسی شامل هالیدهاي نقره و نقره فلزي 

  
B1190 

  پسماندهاي کاغذهاي عکاسی شامل هالیدهاي نقره و نقره فلزي 
  

B1200 
  و فوالدسرباره گرانولی ناشی از تولید آهن 

  
 

B1210 
  و وانادیوم هستند TiO2سرباره ناشی از تولید آهن و فوالد شامل سرباره هایی که منشاء 

  
B1220 

سرباره هاي حاوي روي، سرباره هاي ناشی از فرآوري روي که به صورت شیمیایی تثبیت شده اند و داراي غلظـت  
  . تمانی مورد فرایند واقع میشوندهستند و به منظور کاربردهاي ساخ%) 20باالي (باالیی از آهن

  
B1230 

  پوسته هاي اکسیدي ناشی از نورد گرم در تولید آهن و فوالد 
  

B1240 
  اکسید مس در مقیاس آسیاب شده 

  
B1250 

  . موتور وسایل نقلیه از رده خارج که شامل نیترات یا ترکیبات خطرناك نباشد
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B2  
ه غیرآلی می باشند که ممکن است شـامل فلـزات و   پسماندهایی که اساساً داراي ماده تشکیل دهند

  . مواد آلی نیز باشند
  

B2010 
  : ضایعات مربوط به عملیات استخراج معادن به شکل متفرق نشدنی 

 طبیعی ) سرب سیاه(ضایعات گرافیت  •
  ضایعات سنگ ، بطور کلی چه به صورت تزئین شده یا صرفاً برش داده شده توسط اره یا به شکل دیگر   •
 عات میکا ضای •
 ضایعات فلدسپات  •
 ضایعات فلوریت  •
به فرم جامد به غیر از آنهایی که در عملیات ریخته گري مورد ) اکسید سیلیسوم(ضایعات سیلیکا  •

  . استفاده قرار می گیرند
  

B2020 
  : ضایعات شیشه به فرم متفرق نشدنی

اضه هاي شیشه باستثناي خرده شیشه اي که براي خمیر شیشه گري بکار میرود و سایر ضایعات و قر •
  لوله هاي پرتو کاتدي و سایر شیشه هاي فعال شده 

  
B2030 

  : ضایعات سرامیک به شکل غیر قابل تفکیک 
 ) ترکیبات فلزي سرامیکی(ضایعات و قراضه سرمت  •
 . فیبرهاي پایه سرامیکی که در جاي دیگري ویژه ویا شامل نشده باشند •

  
B2040 

  : اي تشکیل دهنده معدنی ضایعات دیگر اساساً شامل اجز
 سولفات کلسیم تا حدودي تصفیه شده حاصل از گازهاي دودکش گوگرد زدایی •
 ضایعات گچی تخته چوبکاري یا گچی ناشی از تخریب ساختمانها  •
سرباره فراورده هاي ترکیبات مسی،  سرباره هاي ناشی از فرآوري مس که بـه صـورت شـیمیایی تثبیـت      •

هستند و به منظور ویژگیهـاي صـنعتی مـورد فراینـد     %) 20باالي (یی از آهنشده اند و داراي غلظت باال
که بیشتر بمنظور کاربردهاي سمباده اي ) DIN 4301 and DIN  8201بعنوان مثال( واقع میشوند 

  . و ساختمانی مورد فرایند واقع می شوند
 گوگرد به فرم جامد  •
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 ) 9کمتر از  PHي دارا(  calcium cyanamideسنگ آهک در نتیجه فراوري  •
 سدیم کلراید، پتاسیم کلراید و کلسیم کلراید •
 ) کاربید سیلیسیوم(کربورندم  •
 بتن شکسته شده  •
 نیوبیوم شامل ضایعات شیشه  -تانتالوم و لیتیوم-لیتیوم •
 

B2050 
( نباشـد   Aکـه مشـمول لیسـت    ) Coal-fired power plant fly-ash(خاکسترهاي معلـق سـوخت زغـالی    

  .)ذکر شده است A  ،A2060طه در لیست یادداشت مربو
  

B2060 
 3را تا حد بروز خصوصـیات مشـمول الحاقیـه شـماره      1کربن فعال ضعیف شده درصورتیکه موارد الحاقیه شماره 

دارا نباشند بعنوان مثال کربن فعال ضعیف شده که از تصفیه آب آشامیدنی و یا صنایع فرآوري مواد غـذایی و یـا   
  .) ذکر شده است A  ،A4160یادداشت مربوطه در لیست . ( می شود تولید ویتامین ناشی

  
B2070  

  لجن کلسیم فلوراید 
  

B2080  
یادداشـت مربوطـه   . ( نباشـد  Aحاصل از فرآیندهاي صنایع شیمیایی که مشمول لیست ) گچ(پسماندهاي ژیبس 

  .)  ذکر شده است A  ،A2040در لیست 
  

B2090  
فراوري فوالد و آلومینیوم تهیه شده بوسیله کک نفت خام یا قیـر و مشخصـات   ضایعات بخش انتهایی آند ناشی از 

  )    به غیر از بخشهاي انتهایی آند الکترولیزهاي کلرآلکالی و صنعت متالورژي( صنعتی خالص و عادي 
  

B2100  
غیر از بعضـی از   ضایعات هیدرات آلومنیوم و ضایعات اکسید آلومینیوم و باقیمانده هاي فراوري اکسید آلومنیوم به

  . موادي که در فرایند پاالیش گاز، لخته یا تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد
  

B2110  
تعدیل یافتـه بـه کمتـر از     PHداراي ) ( "لجن قرمز"(، )تفاله هیدروکسید آلومنیوم آهن دار( باقیمانده بوکسیت 

5/11 (  
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B2120  
که خورنده نبوده و فاقـد سـایر خصوصـیات     5/11و کمتر از  2بیش از  PHپسماندهاي محلول اسیدي یا بازي با 

  .)  ذکر شده است A  ،A4090یادداشت مربوطه در لیست (خطرناك هستند 
  

B2130  
یادداشت مربوطه . ( ناشی از ساخت جاده و تعمیر و نگهداري، که شامل قیر نباشد)  ضایعات آسفالت( مواد قیري 
  .)ذکر شده است A ،A3200در لیست 

  
B3  

  .پسماندهاي داراي جزء اصلی آلی که می توانند داراي فلزات و مواد غیر آلی باشند
  

B3010 
  : ضایعات پالستیک جامد

پالستیک هاي ذیل یا مخلوط مواد پالستیکی مشروط به اینکه مخلوط با سـایر ضـایعات دیگـر نباشـد و بـا ایـن       
  : خصوصیات تهیه شده باشند 

شـامل پلیمرهـاي زیـر باشـد      co-polymers)(الوژنه و همبسـپارها  ضایعات پالستیکی پلیمرهاي غیره •
 : درعین حال به مواد زیر محدود نشود

  اتیلن  - 
 استایرن  - 
 پلی پروپیلن تترا فتاالت  - 
 اکریلونیتریل  - 
 بوتادین  - 
 ) دي اتوکسی اتان 1و1: استال ( پلی استال ها  - 
 پلی آمید ها - 
 پلی بوتیلن تترا فتاالت  - 
 پلی کربنات ها  - 
 رها پلی ات - 
 پلی فنیلن سولفید - 
 پلیمرهاي آکریلیک  - 
 ) پالستیسایزر( C10-C13آلکانها  - 
 ) نباشد -کلروفلوئورکربن ها  -ها CFCکه شامل ( پلی یورتن  - 
 پلی سیلوکسانها  - 
 پلی متیل متاکریالت - 
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 پلی ونیل الکل  - 
 پلی ونیل بوتیرال  - 
 پلی ونیل استات  - 

 : کمی که شامل موارد زیر باشدیا محصوالت ترا) صمغ(ضایعات فراوري شده رزین .  •
 رزین هاي فرمالدئید اوره  - 
 رزین هاي فنل فرمالدئید  - 
 رزین هاي مالمین فرمالدئید  - 
 رزین اپوکسی  - 
 ) صمغ قلیایی(رزین قلیایی  - 
 پلی آمیدها  - 

 : ضایعات پلیمر فلورینات که شامل موارد زیر باشد •
 پروپیلن / پرفلوئوروواتیلن  - 
 پرفلورو آلکوکسیل آلکان - 
 پرفلورومتیل وینیل اتر/ ا فلوئورو اتیلنتتر - 
  )PVC(پلی ونیل فلوراید  - 
 پلی وینیلیدین فلورید - 
  

B3020  
  ضایعات کاغذ، مقوا، و محصوالت کاغذ 

  : مواد زیر، به شرط اینکه بصورت مخلوط با ضایعات خطرناك نباشند  
  : ضایعات یا تکه هاي کاغذ و مقوا   

 مقواي موجدار کاغذ یا مقواي سفید نشده یا کاغذ یا  •
سایر کاغذ یا مقوا، که اساساً خمیر کاغذ با مواد شیمیاییی سفید شده باشـد، و قسـمت عمـده آن رنگـی      •

 . نباشد
مانند روزنامـه هـا، مجـالت و از ایـن     ( کاغذ یا مقوا که اساساً با خمیر کاغذ مکانیکی ساخته شده باشند  •

 ) قبیل مواد چاپی
 : ا در عین حال به مواد زیر محدود نشود نوع دیگر، شامل مواد زیر باشد ام •

 مقواي متورق  )1
 ضایعات ناهمگن )2

  
B3030  

  ضایعات پارچه 
  : مواد زیر، مشروط بر اینکه آمیخته با ضایعات دیگر نباشد و با این مشخصات تهیه شده باشند



 ۵٢

 تابیـده و شـامل ضـایعات نـخ    ( ، )ماسوره(شامل پیله کرم ابریشم نامناسب براي قرقره ( ضایعات ابریشم  •
 )  آخال نخ و الیاف پسمانده آن

 غیر کارتی و غیر شانه اي  - - 
 نوع دیگر  - 

  :ازضایعات پشم یا موهاي نرم و ضخیم حیوان، شامل ضایعات نخ تابیده بغیر  •
 حیوانات   نرمپشم ریزه یا موهاي  - 
 حیوانات   نرم سایر ضایعات پشم و موهاي - 
 ضایعات موهاي ضخیم حیوانات  - 

 ضایعات نخ تابیده شده )  آخال نخ و الیاف پسمانده آن شامل ضایعات نخ تابیده و(ضایعات کتان  •
 )شامل ضایعات نخ( - 
 غیره  - 

 ضایعات و پسمانده الیاف کتان  •
 Cannabisگونه(شاهدانه )  آخال نخ و الیاف پسمانده آن شامل ضایعات نخ تابیده و( ضایعات و پسمانده الیاف 

sativa L. (  
مربـوط بـه کنـف و    ) آخال نخ و الیاف پسمانده آن شامل ضایعات نخ تابیده و( الیاف ضایعات و پسمانده  •

 )  به غیر از پسمانده الیاف کتان، شاهدانه و رامی( سایر  منسوجات الیاف پوست درختی  
گیـاه سیسـال و سـایر فیبرهـاي     )  آخـال نـخ و الیـاف پسـمانده آن     ضایعات نخ تابیده و(پسمانده الیاف  •

 اه جنس آگاو منسوجات گی
 نارگیل ) آخال نخ و الیاف پسمانده آن ضایعات نخ تابیده و(ضایعات پسمانده الیاف کتان و پشم ریزه  •
گیـاه آباکـا   )  آخال نخ و الیاف پسمانده آن ضایعات پسمانده الیاف کتان و پشم ریزه ضایعات نخ تابیده و •

 ) کنف مانیال از الیاف گیاهی نساجی(
از رامـی   )آخال نـخ و الیـاف پسـمانده آن    ضایعات نخ تابیده و(ف کتان و پشم ریزه ضایعات پسمانده الیا •

 . و سایر رشته هاي گیاهی منسوجات ، که مشخصات آن در جاي دیگر ذکر نشده باشد) الیاف گیاهی(
 از الیاف مصنوعی ) آخال نخ و الیاف پسمانده آن ضایعات نخ تابیده وضایعات  •

 الیاف ترکیبی  - 
 عی الیاف مصنو - 

 پوشاك فرسوده و سایر منسوجات مصنوعی فرسوده  •
، قراضه هاي ریسمان چند ال، طناب و کابل و ریسمان چند المصنوعی ، طنـاب  )مستعمل(لباس مندرس  •

 مصنوعی و طناب کشتی مصنوعی ساخته شده از مواد منسوجات 
 طبقه بندي شده  - 
 سایر  - 

  
B3035  
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 ضایعات کف پوشهاي پارچه اي ، فرش 
  

B3040  
  )  یا کائوچو(ایعات الستیک ض

  :  مواد زیر، مشروط بر اینکه آمیخته با ضایعات دیگر نباشد
 ) کائوچو یا الستیک سیاه و سخت: مانند ابونیت( ضایعات و قراضه هاي از الستیک سخت  •
 .)  بغیر از آنها که در جاي دیگر مشخص شده باشند( سایر ضایعات الستیکی  •

  
B3050  

  : چوب فراوري نشده ضایعات چوپ پنبه و 
، گلولـه یـا   )خاك زغال سنگ قـالبی (ضایعات و قراضه هاي چوب، چه به فرم متراکم شده، کنده، بریکت  •

 شکلهاي مشابه 
 بشکل خرد شده، دانه دانه، پودر شده چوب پنبه : ضایعات چوب پنبه  •

  
B3060  

  : نباشند) فاسد کننده(ضایعات ناشی از کشت و صنعت مشروط به آنکه عفونی 
 ته نشین شراب  •
ضایعات گیاهی خشکیده و سترون شده، و محصوالت جانبی، چه به شکل قرص باشد چه نباشد، کـه تـا    •

حدودي براي تغذیه حیوانات بکار می رود، و شامل موارد دیگر نباشد یا در جـاي دیگـر مشـخص نشـده     
 .  باشد

 مومی شکل حیوانی یا گیاهی  باقیمانده حاصل از عملیات مواد چربی مانند یا ضایعات: دگراها  •
ولـی شـکل داده   (ضایعات استخوان، شاخ و جمجمه، کار نشده، چربی گیري شده، فـراوري سـاده یافتـه     •

 .مهار شده با اسید یا ماده لزج آن گرفته شده) نشده
 ضایعات ماهی  •
 غالف کاکائو، سبوس، پوسته و سایر ضایعات کاکائو •
یی به غیرازآن دسته از محصوالت فرعی که مطابق ملزومات و  سایر ضایعات مربوط به کشت و صنعت غذا •

 . استانداردهاي ملی و بین المللی مصرف انسانها و حیوانات هستند
  
  
  

B3065  
را  3ضایعات چربیها و روغن هاي خوراکی از منابع حیوانی یا گیاهی به شرط آنکه خصوصیات موجود در ضـمیمه  

  . دارا نباشد



 ۵۴

  
B3070  

  : ذیل ضایعات به شرح 
 ضایعات موهاي انسان  •
 ) کاه، حصیر(ضایعات پوشال  •
  .  ریسه غیرفعال قارچ ناشی از قارچ پنیسلین که براي خوراك حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد •

  
B3080  

  ضایعات تراشه ها و تکه هاي الستیک 
  

B3090  
ي کارخانجات مواد چرمی به غیر از لجن پسماند تراشه ها و دیگر پسماندهاي چرم و یا ترکیبات چرم نامناسب برا

، Aیادداشـت مربوطـه در لیسـت    . (  چرمی ، که شامل ترکیبات کـروم شـش ظرفیتـی یـا زیسـت کـش نباشـد       
A3100(  

  
B3100  

) biocides(ظرفیتی یا زیست کش ها  6پسماندهاي غبار، خاکستر، لجن و گرد چرم که محتوي ترکیبات کروم 
  ) A ،A3090لیست یادداشت مربوطه در . (نباشند

  
B3110  

یادداشـت  . ( پسماندهاي دباغی که شامل ترکیبات کروم شش ظرفیتی یا زیست کش ها یا مـواد عفـونی نباشـند   
  )A ،A3110مربوط به لیست 

  
B3120  

  ضایعات که شامل رنگ غذا باشند 
  

B3130  
  . د نباشندضایعات پلیمر اتر و ضایعات بی خطر مونومر اتر که قابل تبدیل به شکل پراکسای

  
B3140  

  . می باشند IVAضایعات الستیک هاي بادي، بغیر از آنها که به منظور عملیات مذکور در ضمیمه 
  

B4   
 پسماندهایی که می توانند داراي دو جزء اصلی غیرآلی و آلی باشند



 ۵۵

  
B4010  

خت شـده کـه فاقـد    و رنگهـاي سـ  ) شـیرابه (پسماندهایی که عمدتاً  مرکبند از رنگ ها و جوهرهاي آب و التکس 
  .مقادیري از حالل هاي آلی، فلزات سنگین و یا زیست کش که آنها را درشمار مواد خطرناك درآورد

  .)ذکر شده است A ،A4070یاداشت مربوط به لیست (  
  

B4020 
 پسماندهاي ناشی از تولید و فرموالسیون و استفاده از رزین ها، التکس ها، پالستیک ها و چسب ها که در لیسـت 

A  نباشد و فاقد حالل ها و سایر آالینده ها به اندازه اي که خصوصیات ضمیمهIII    ،را از خود نشان ندهد، ماننـد
ذکر  A ،A3050یادداشت مربوط به لیست ( دکسترین، سلولز، اتر، پلی ونیل الکل . آبی ،چسبی ،نشاسته کازئین

  .)شده است
  

B4030  
  . ذکر نشده باشد Aا که در لیست دوربین یکبار مصرف ، همراه با باطري ه

  
  

 


