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 ۲  مقدمھ 

                                          

تنفیذ خواھد شد. تنھا متن در اختیار سکرتر جنرال عمومی   ۲۰۰٥اکتوبر  ۸شامل اصالحات واردشده بھ کنوانسیون است و بعد از متن حاضر  ۱

 بحیث امین معتبر می باشد کھ شامل اصالحات آمده نیز می باشد. این متن صرف بھ منظور اطالع عموم انتشار می یابد.

 

. اصالحیھ ھنوز اجرا نشده است. بخش ۷در سومین جلسھ خود را بھ منظور اصالح کنوانسیون گرفتند.  یک اصالحیھ اولیھ در پاراگراف  III/۱اعضا تصمیم  کنفرانس  ۲

تشخیص اینکھ انتقاالت  اضافھ شده است: ۷ یک اصالحیھ ابتدایی در پاراگراف :تصمیم گرفتھ شد تا اصالحات زیر در کنوانسیون وارد شو: -۳ مربوطھ این تصمیم بھ شرح زیر است:

 است.فرامرزی زبالھ ھای خطرناک، بھ ویژه بھ کشورھای در حال توسعھ، دارای ریسک زیادی در عدم مدیریت درست این مواد و مطابق با کنوانسیون 
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   ونیكنوانس  نیاعضا ا 

  ر انـواعیمضـر و سـا  یھا  زبالھ  یاحتمال آگاھی از خطربا  

 ؛ انسان  سالمت  یآنھا برا  یمرز  فرا  و انتقال  زبالھ

  سـتیز  طیو محـ  انسـان  سـالمت  د روز افزونیتھد  بھ  با توجھ 

  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  یدگیچیجاد و پیاز اناشی 

 آنھا؛  یمرز  فرا  و انتقال

  سـالمت  حفـظ  قیطر  نیمؤثرتر  كھ  نكتھ  نیا  بھ  ز با توجھیو ن 

کاھش  عبارت از ھا، زبالھ  نگونھیا خطر از  ستیز  طیو مح  انسان

ساندن  حداقل  بھو  ھا از  ر ید آن حاظ تول م  ل در و    یفیو ك  یك

 باشد؛ یخطر آنھا م کاھش بالقوه نتیجھ

را اتخـاذ   ر الزمید تـدابیـھا با دولت  نكھیا  با اعتقاد بھ 

 بشمول،  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ یمتنظند تا ینما

قال فع  انت ھا  یمرزفرا  و د فظ با آن سان  سالمت  ح ح  ان  طیو م

 باشد؛سازگار شود،   دفع  ، در ھر جا كھ ستیز 

  حاصـل  نـانید اطمیـھا با دولت  كھ  نكتھ  نیا  با درنظر داشت 

مضر   ھای  زبالھدر مورد انتقال و دفع ،  تولید کننده  كنند كھ

 خود را  فیوظا ،شود یم  دفع  در ھرجا كھ ،زبالھ  ر انواعیو سا

 باشد؛ سازگار ، ستیز  طیمح  حفظبا   دھند كھ  انجام  ینحو  بھ
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 میباشد  مطلق  حق  نیا دارای  ھر دولت  نكھیا  بھ  كامل  ا علمب 

ر د   زبالـھ  ر انـواعیمضـر و سـا  یھا زبالھ  از ورود و دفع  كھ

 د؛ینما  یریخود جلوگ  نیسرزم

  یریجلوگ رای، بھا،  دولت  فزایندۀ آرزوی  بھ  ز با توجھیو ن 

ھ ب  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  یمرز  فرا  از انتقاالت

 ؛انکشاف رو بھ  یكشورھابھ  خصوصاً  کشور ھای دیگر،

  ھزبالـ  ر انـواعیمضر و سـا  یھا زبالھ  نكھیا  با اعتقاد بھ 

جایبا تا  حاظ  كھ  یید  ح از ل مؤثر  ی،ستیز  طیم ظیم  و  با تن

شد سازگار با مانسالم  شور  ، در ھ فع  یك كھ  د لھ  شود  را ھا  زبا

 ؛ است تولید کرده

از  ھـا،  زبالـھ ھمچو  یمرز  فرا  انتقاالت  نكھیا بھ آگاھیبا  

شور  ھاك ندۀ آن ید کن شور  بھ تول ھاگر ید  یك  صورتیدر  تن

گر قال  سان  سالمت   كھدد انت ح  ان بھ  ستیز  طیو م  هطراخم  را 

قررات  باز یندازد و نین س  نیام قت  ونیكنوان شتھ  مطاب   دا

 باشد؛

  یمـرزفرا  در انتقـاالت  د نظـارتیتشـد  نكـھیا  بـھ  با توجھ 

ط یمحبرای تنظیم سالم   ، زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ

، منحیث  یمرز  فرا  انتقاالت  ھمچو  حجم  لیتقلدر ز یو ن   ، یستیز

 ؛یک مشوق عمل کند

 مناسـب  بادلـھت  ید بـرایـھـا با دولت  نكھیا  با اعتقاد بھ 

مات باره  معلو تر  در قال  لوكن لھ  یمرز  فرا  انت ضر و   یھا زبا م
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نواعیسا لھ  ر ا خاذ   ریتداب ،گریدیک   یھا نیسرزم  بھ  زبا ات

 ند،ینما

 و  یومنطقـ  یھا نامـھ  از موافقت  یخبر  نكھیا داشت با درنظر 

ل نیب سألھ  بھ،  یالمل فظ  م ح  تیو حما  ح طھ  ستیز  طیم با   در راب

 اند؛  ، رسیدگی نموده خطرناك  یكاالھا  انتقال

  سـتیز  طیمح  درباره ملل متحد   كنفرانس  ھیاعالم  بھ  با توجھ 

سان ستكھلم  ان ھا و )۱۹۷۲  (ا صول رھنمود   یبرا )قاھره(  و ا

ظیم لھ سالم تن ضر  یھا زبا سط  م کھ تو ستی  حیط زی حاظ م ازل

ضـمن تصـمیم شـماره  )UNEP(  متحـد ملـل   ستیز  طیمح پروگرام

یده ۱۹۸۷ جون ۱۷  رخؤم ۳۰/۱٤ صویب گرد شات، ت   تھیكم سفار

  مضر (كھ  یكاالھا  انتقال  درباره متحد  ملل  سازمان  كارشناسان

)، تجدید میگرددكبار ی  ھر دو سالو   شده  نیتدو ۱۹٥۷  در سال

شات سنادھا،  ھی، اعالمسفار قررات ا ط  و م خل در کھ   ھمربو  دا

لل  سازمان  ستمیس حد  م صو مت عات  دهیگرد  بیت ھا و مطال ی و كار

 انجام گردیده،  یالملل نیو ب  یومنطق  یسازمانھا سایر درکھ 

  یبرا  یھانمنشور ج  فیو وظا  ، اھداف ، اصول روح با آگاھی از  

  اجالس  نیو ھفتم  یدر س کھ  ملل  سازمان  یعموم  مجمع  کھ،  عتیطب

بھ۱۹۸۲د (خو نوان  )  صول  ع ق ا مورد  یاخال فظ  در  ح  ح   ستیز  طیم

 ؛ یعیطب  از منابع  و حفاظت  انسان

  انسـان صحتاز   تیبا حما  ھا در رابطھ دولت  نكھید اییبا تأ 

فظ ح  تیو حما  و ح س  تسیز  طیم ھدات  یفایا  ولئوم ل نیب  تع   یالمل

 دارند؛  تیمسئوول  یالملل نیب قِ حقو مطابق  و بھ می باشد خود

  ونیكنوانسـ  نیـا احکام  یعمل  نقض  در صورت  نكھیا تصدیقبا  

  معاھدات  بھ  مربوط  یالملل نیب ، قانون ھمربوط  كلوا ھر پروتی

 اجراء خواھد بود؛  قابل
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  یھـایلوژاتكن تطبیـق و ایجـاد  ۀادامـ  ھبـ ضرورت درکبا  

حاظ  حازل سالمستیز  طیم لھ دیكم تول  و   ی  ھای   ،زبا نھ  گزی

فت نھبازیا سب  یدار  ، خا لوب  یھا ستمیو س  منا ظر   مط با در ن

 ، حداقل  بھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  داشت کاھش تولید 

د یشد  كنترل  زومل  بھ  یجھان  ندهیفزا  توجھ  بھ  ز با علمیو ن 

از یو ن  زبالھ  ر انواعیو سامضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال

 ؛ ، در حد امكان انتقاالت  نگونھیا    حداقل  كاھش بھ

  یمـرز  فـرا  یر قانونیغ  انتقاالت  لھسئم در مورد  یبا نگران 

  ز با در نظر گرفتنی، و ن زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ

ن شورھا  اتامكا حدود ك حال  یم برا  در  شد  ظیم  یر لھ تن   یھا زبا

 ؛  زبالھ  ر انواعیمضر و سا

  یبـرا  یلوژاتكنـ  انتقال  بیترغ در مورد نیاز بھ  یبا آگاھ 

  در محل  كھ  یا زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  تتنظیم درس

  یھنمودھار  روح  رشد طبق  در حال  یكشورھا  خصوصاً شود،  یجاد میا

  دربـاره UNEP  رھبـری  یشـورا ۱٦/۱٤  شماره  و قطعنامھ  قاھره

  بھ درک ز با یو ن  یستیز  طیمح حفاظت  یلوژاتكن  انتقال ترویج

كھیا لھ  ن سا  یھا زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا قاطمد یبا  زبا باب   ت 

 ابد؛ی  انتقال  یالملل نیب یھا ھیتوص و ھا ونیكنوانس

مضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال  نكھیا  بھز با اعتقاد یو ن 

  شود كھ  مجاز دانستھ  یھنگام  د فقطیبا  زبالھ  ر انواعیو سا

  یطیمح  ستیز  ھا از لحاظ  زبالھ  نگونھیا نھایی  و دفع  انتقال

 ، وباشد سالم

ظت  بھ  صممم  سان صحت  حاف ح  یان ترل  قیاز طر  ستیز  طیو م   كن

بلیشد باریز  ثراتا  د در مقا كن  كھ  یان ست  مم جاد و یاز ا  ا

 ، میان آیدھب  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ تنظیم
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 :نمودند  توافق  لینحو ذ  بھ

 

 

 

  ۱  ماده

  ونیكنوانس ۀحدودم

رند یگ یقرار م  یمرز  فرا  مورد انتقال  كھ  لیذ  یھا  زبالھ ـ ۱

 شوند:  یم  محسوب» مضر  یھا زبالھ«  ونیكنوانس  نیا مطابق

لھ الف   بوط    یھا  ـ زبا گوریھر بھ  مر ندرجکھ  کت در   م

كھ  ۱  مھیضم گر آن شد، م ص  یدارا  با ندرج  اتیخصو  ۳  مھیضم م

 نباشند، و

  طبـق  یسـتند، ولـی) ن بنـد (الـف  لماشـ  كھ  یھا ـ زبالھ ب 

ل قوانین شور  یمح صادركننده  یھا ك ضو،  نده  ع ا ی  و واردكن

 شوند.  یم  مضر محسوب  یھا  زبالھ ،یعبور

لھ ـ ۲ ھر   یھا زبا گوریمربط  ندرج کت ضم  م مورد  کھ  ۲  مھیدر 

ر یسا«  ونیكنوانس  نیا مطابقرند، یگ یقرار م  یمرز  فرا  انتقال

 ند. یآ یشمار م  بھ»  زبالھ  انواع

  لشــام  و بــودنیــو اكتیــراد  علــت  بــھ  كــھ  ییھا زبالــھ  ـ۳

  یالملل نیاسناد ب  ، از جملھ كنترل  یالملل نیب  یھا  ستمیسسایر

بل صًا قا باالی  مشخ یق  شند ، یو میو اكتیمواد راد تطب  در با

 رند. یگ یقرار نم  ونیكنوانس  نیا حدود
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لھ ـ ٤  ش  یھا زبا شت  یعاد  اتیاز عمل  ینا كھ یك فع  ھا،  ھا   د آن

  نیــا  باشــد، در چھــارچوب یم  یگــرید  یالمللــ نیســند ب  مشــمول

 رند. یگ یقرار نم  ونیكنوانس

 ھا فیتعر ـ ۲  ماده

 :  ونیكنوانس  نیا مطابق 

  قانون احکام  طبق  كھ ندا  ییایا اشی  اجسام» ھا زبالھ«ـ  .۱

 شوند.  د دفعیا بایشوند  یم  دفع  ،یمل

مضر   یھا زبالھ  و دفع  ، انتقال یآور جمع  یمعن  بھ» تنظیم« ـ ۲

  دفع  یھا از محل  یبعد  مراقبت  ، از جملھ ھزبال  ر انواعیا سای

 باشد.  یم

ا یمضر   یھا زبالھ  انتقال  یمعن  بھ»  یمرز  فرا  انتقال«ـ  .۳

  دولت  كی  یمل  تیحاكم  تحت  یا ھیاز ناح  است  زبالھ  ر انواعیسا

،  آن  قیا از طریگر ید  دولت  كی  یمل  تیحاكم  تحت  یا ھیناح  بھ

  دولت  یمل  تیحاكم  تحت  كھ  یا ھیناح  قیا از طری   یا ھیناح  ا بھی

شروط  یگرید شد، م كھ  بھ  نبا لت  قلالا  آن قال  نیدر ا  دو دو   انت

 باشند.   لیدخ

  ونیكنوانس  نیا ٤  مھیدر ضم  كھ  یھر عمل عبارت از»  دفع« ـ ٤

 . است شده  مشخص

حل« ـ ٥ سی  م جاز  یلۀا و ن  بھ» م حل  یمع فع سیلۀوا ی  م   د

  یكشور  مربوط  مرجع  كھ  است  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ

 .  است  را مجاز دانستھ  قرار دارد، آن  در آن  لیا وسای  محل  كھ

كشور   كی  كھ  است  یدولت  مرجع  كی  یمعن  بھ»  صالحیذ  مرجع« ـ ٦

  لوتا مسئو دینما یم  نییداند، تع یم  خود صالح  كھ  یعضو در نواح

ا یمضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال  بھ  مربوط  ھیاطالع  افتیدر
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  آن  بھ  ی، و جوابگوئ آن  بھ  مربوط  ، اطالعات زبالھ  ر انواعیسا

 ، باشد.٦  ماده  طبق  ھیاطالع

 ٥  در ماده  كھ  است  یواحد كشور عضو  یمعن  بھ» جع تماسمر« ـ ۷ 

شاره  بدان س  شده  ا فتیدر  لوئوو م ئھا ی  ا عات ارا در  کھ   اطال

 باشد.    شده  ینیب شیپ ۱٥و  ۱۳مواد 

سالم« ـ ۸ ظیم  لھ تن سا  یھا  زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا از   زبا

  است  یعمل برداشتن تمام گام ھای  یمعن  بھ»  تیسیز طیمح«  لحاظ

  ینحو  بھ  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ تنظیممنظور   بھ

سان  سالمت  ھك ح  ان ثرات  ستیز طیو م بر ا بار   انیز  در برا

 گردد.   ھا حفظ زبالھ  گونھ  نیا  یاحتمال

حت  ھیناح« ـ ۹ ل  تیحاكم  ت لت  كی  یم بھ» دو ن  ،  نھ  یمع   ھر گو

  دولت  كی،  آن  ر داخلد  كھ  است  ییا ھوای  ییایدر  ھی، ناح یاراض

  طیو مح  انسان حفاظت صحتبا   در رابطھ  یالملل نیب قوانین  طبق

 د. ینما یم  اعمال  یادار  تیمسئوول ، ستیز

  قـرار اسـت  كـھ  اسـت  یكشور عضو  یمعن  بھ» كشور صدور«ـ ۱۰ 

از آنجا   زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال

 شود. می شده و یا آغاز

شور ورود« ـ ۱۱ ن  بھ» ك ضو  یمع شور ع ست  یك قال  كھ  ا   فرا  انت

آنھا   منظور دفع  بھ  زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ  یمرز

  كھ  یا ھیدر ناح  از دفع  قبل  آن  یریمنظور بارگ  ا بھیدر آنجا 

 رد. یگ یم  ، انجام ستین  یدولت  چیھ  یمل  تیحاكم  تحت

بور« ـ ۱۲ شور ع ن  بھ» ك شور  یمع صدور و   یك شور  شور یجز ك ا ك

ست قال  كھ  ورود ا لھ  انت سا  یھا زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا از   زبا

 شود.   انجام  ا قرار استیشود،  یم  انجام  آن  قیطر
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ا عبور یصدور، ورود   یرھاكشو  یمعن  بھ»  مرتبط  یكشورھا« ـ ۱۳

 نباشند.  باشند خواه  ونیعضو كنوانس  د، خواهباش یم

 .  است  یا حقوقی  یقیحق  شخص  یمعن  بھ»  شخص« ـ ۱٤

ن  بھ»  صادركننده« ـ ۱٥ ص  یمع ست  یشخ حت  كھ  ا لت  تیحاكم  ت   دو

صدور شور  كھ یم  یك شد  لھ   با سا  یھا صدور زبا ضر و  نواعیم   ر ا

 دھد.   بیترت یم را   زبالھ

نده« ـ ۱٦ ن  بھ»  واردكن ص  یمع ست  یشخ حت  كھ  ا لت  تیحاكم  ت   دو

شور ورود كھ یم  یك شد  لھ ورود  با سا  یھا زبا ضر و  نواعیم   ر ا

 دھد.    بیترت یرا م  زبالھ

نده انتقال« ـ ۱۷ ن  بھ»  دھ ص  یمع ست  یشخ قال  كھ  ا لھ  انت   یھا زبا

 دھد.  یم  ھا را انجام زبالھ  ر انواعیا سایمضر 

ندهیا« ـ ۱۸ ن  بھ»  جادكن ص  یمع ست  یشخ عال  كھ  ا لھ  تشیف   یھا زبا

  شخص  ا ھر گاهیكند،  یجاد میا را  ھزبال  ر انواعیا سایمضر 

نده جادیا لوم  كن ص  مع شد، شخ ست  ینبا لھ  آن  كھ  ا ھا را در  زبا

 كند.  یم  را كنترل  ا آنیار دارد یاخت

ر یا سایمضر   یھا زبالھ  كھ  است  یشخص  یمعن  بھ»  كننده دفع« ـ ۱۹

نواع لھ  ا قال دادهاو   یبرا  زبا ف یم انت ھا را د تا آن   عشود 

 د. ینما

  یسازمان  یمعن  بھ«   یاقتصاد و/یا توحید یاسیس  سازمان« ـ ۲۰

ست سط  كھ  ا ل  تیحاكم  یدارا  یھا دولت  تو شك  یم ست  شده  لیت و   ا

ضو آن  یھا دولت بوط  تیصالح  سازمان  ع حت  بھ  مر مور ت   نیا  ا

  تمقررا  اند و طبق  واگذار نموده  سازمان  آن  را بھ  ونیكنوانس

ل س یم  تام  اراتیاخت  یداراخود   یداخ تا كنوان شد  را   ونیبا

صو ند، ت ضاء ك پذینما  بیام با آنید، ب قت  رد،  د و ینما  مواف

 گردد.   ملحق  ا بدانید كند ییرا تأ  رسمًا آن
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  یمرز  فرا  انتقال  ھر گونھ  یمعن  بھ»  یر قانونیغ  انتقال« ـ ۲۱

 ۹  در ماده  باشد كھ  یم  زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ

 .  است  دهیگرد  مشخص

 

 

 ۳  ماده

 مضر  یھا از زبالھ  یمل  یھا فیتعر

س ـ ۱ ضو كنوان تار  ماه  شش  مدت  ظرفدر د یبا  ونیھر ع   خیاز 

ضویت س  نیا ع شاء  ونیكنوان سكنو  داراالن ضوع  ونیان   را از مو

  ذكر شده ۲و  ۱  یاھ  مھیدر ضم  كھ یھا ر از زبالھیھا (غ زبالھ

ست كھ ا بق  )  ل  نیقوان  ط بھ  یم نوان  خود  لھ  ع ضر در   یھا  زبا م

تھ ظر گرف ست  كرده  فیا تعری  ن شرای، و ن ا بوط  طیز    بھ  مر

قال  یھا وهیش بل  یمرز  فرا  انت مورد ا  قا جرا در  نھیا   نگو

 برساند.   داراالنشاء  اطالع  ھا را بھ زبالھ

  كھ  معلوماتدر   عمده  راتیید تغیبا سپس  ونیعضو كنوانسھر ـ ۲

 سازد.  مطلعرا داراالنشاء  ، است  داده ارائھ ۱بند   طبق

  یبندھا تعقیب  بھ  را كھ  معلوماتید فورًا یبا  داراالنشاء  ـ۳

  ونیاعضــاء كنوانســ  ھھمــ  یآگــاھ  بــھ   داشــتھ  افــتیدر ۲و  ۱

 برساند. 

س ـ ٤ ضاء كنوان مد یبا  ونیاع كھ اتیمعلو شاء  را    بھ  داراالن

 خود بگذارند.   ار صادركنندگانیدر اخت  است  آنھا داده
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 ٤۳  ماده

  یعموم  تعھدات

                                          

. این ٤Aمیان سایر موارد، ماده جدید  را در سومین جلسھ خود بھ منظور اصالح کنوانسیون اضافھ نمود، III/۱کنفرانس اعضا تصمیم  ۳

 بھ شرح زیر است: III/۱اصالحیھ ھنوز تنفیذ نشده است. بخش مربوطھ تصمیم 

 کنفرانس ...

 تصمیم گرفتھ شد کھ  اصالحات زیر بھ کنوانسیون اضافھ شود -۳

 :٤Aعالوه نموده آرتیکل تازه 

می  Annex IV Aھای خطرناک را کھ بر اساس   باید انتقاالت فرامرزی زبالھ Annex VIIھر عضو لست شده در  -۱

 می باشد. Annex VII. این کار باید برای جلوگیری از لست شدن عضو در باشد،  بند نماید

از این بخش خارج شود و تا تاریخ ذکر شده تمام  ۱۹۹۷دسمبر  ۳۱باید تا  Annex VIIھر عضو لست شده در  -۲

باید خاتمھ یابد تا  عضو در  Annex IV Bاز کنوانسیون کھ براساس  (a)(۱)۱انتقاالت فرامرزی بر اساس آرتیکل 

Annex VII .یک ھمچو انتقاالت فرامرزی نباید بند شود مگر اینکھ زبالھ ھای مورد نظر بر اساس  لست نشود

 کنوانسیون در لست زبالھ ھای خطرناک شامل باشد.

 ۲.  
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لف  ـ۱  ضا ا حق  كھ  ی: اع نع  از  لھ  خود در م ضر   یھا ورود زبا م

  ید اعضایكنند، با یم  استفاده  دفع  یبرا  زبالھ  ر انواعیا سای

 سازند.   آگاه ۱۳  ماده  طبقخود   میگر را از تصمید

مضـر و   یھا توانند صدور زبالـھ  یم  ونیاعضاء كنوانس  ـ ب 

نواعیسا لھ  ر ا بھ  زبا ضا  را  شور اع نھیورود ا  كھ  ییك   نگو

لھ نع زبا گام كرده  ھا را م ند، ھن جب  بھ  كھ  یا ع  مو ند فر   یب

لف فو (ا لع ق)  نعشوند  مط صدور آنیند ینما  ، م جازه  ا    را ا

 ندھند.

مضـر و   یھا توانند صـدور زبالـھ یم  ونیـ اعضاء كنوانس ج  

كتبًا در مورد   كشور واردكننده  را، ھر گاه  زبالھ  ر انواعیسا

ص لھ  یخا قت  از ورود زبا كرده  مواف صورت  ن شد، و در    كھ  یبا

باشد،   ننموده  را منع  زبالھ  نگونھیورود ا  كننده كشور وارد

 ندھند.   جازها ایكنند   منع

  لیموارد ذدر  را  ر مناسبید تدابیبا  ونیھر عضو كنوانس ـ ۲

 د: یاتخاذ نما

  ر انـواعیمضـر و سـا  یھا زبالـھتولید   نكھیا برای:  الف 

د یمورد با  نیابد، در ای  كاھش  حداقل  در كشور خود بھ  زبالھ

 مدنظر باشد.  یو اقتصاد  یكیلوژاتكن  یاجتماع  یھا  جنبھ

و   زبالـھ  دفـع  یكـاف وسـایل  از داشتن اطمینانبرای ـ  ب 

نان  حاظ ھمچ ح  از ل ظیم  یبراتی سیز طیم لھ سالم تن   یھا  زبا

سا ضر و  نواعیم لھ  ر ا ید،   زبا كان با حد ام لھ  نیا  در  ھا  زبا

 شوند.   دفع  نیسرزم  در ھمان

مضـر   یھا زبالھ تنظیماندركار   دست  اشخاص  نكھیا برایـ  ج 

  را جھت  الزم  اقدامات  نیسرزم  آن  در داخل  زبالھ  ر انواعیو سا

مضر و   یھا زبالھ  نگونھیا تنظیماز   یناش  یاز آلودگ  یریشگیپ
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نواعیسا لھ  ر ا مل  بھ  زبا گاه  ع ھر  ند و  چو   آور لودگھم  یآ

حد   ستیز  طیو مح  انسان برای صحت  آنمربوطھ   عواقببمیان آید 

  اقل برسد؛

  یھا زبالـھ  یمـرز  فرا  انتقال  نكھیاز ا  نانیاطم  ـ حصول د 

 تنظیمابد و با ی  لیتقل  حداقل  بھ  زبالھ  ر انواعیمضر و سا

لھ سا  یھا زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا صح  بھ  زبا حو  حاظ  حین   از ل

ح  قتی ستیز  طیم شتھ  مطاب شد و ا  دا مل  نیبا جام  یطرز  بھ  ع   ان

  یسوء ناش  در برابر اثرات  ستیز  طیو مح  نانسا سالمت  شود كھ

 شود.   حفظ  انتقاالت  نگونھیاز ا

  ر انـواعیا سـایـمضـر   یھا از صدور زبالھ  یریـ جلوگ ھـ  

  بھ  ، كھ ونینسكنوا  نیعضو ا  یكشورھا  ا گروهیكشور   بھ  زبالھ

ید   سازمان  كی صادتوح سیا سیو   یاقت لق  یا ند،   تع  باالخصدار

شور حال  یھاك كھ  در  شد  بق  ر نھ یشخو  نیقوان  ط ورود   ھر گو

لھ نوع  زبا ند و ن كرده  را مم گاهیا شخ  نیا  ز ھر شورھا ت   صیك

  ونیكنوانس  یاعضا  كھ  یضوابط  طبق  مورد بحث  یھا زبالھ  دھند كھ

ل ست  نیدر او صم  بارهخود در  نش ھا ت حاظیگ یم  میآن ند، از ل   ر

 خواھد شد. ن  اداره  تیسیز  طیمح

  یمرز  فرا  انتقال  بھ  مربوط معلومات ایجاب میکند کھـ  و  

  شماره ضمیمۀمفاد   طبق  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا  زبالھ

 پیرامونمورد نظر   انتقال  اثرات ، مرتبط یكشورھا  بھ  ـ الف٥

 .  بطور واضح بیان شود ستیز  طیو مح  انسان  سالمت

،  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا ورود زبالھ از  یریـ جلوگ ز  

  طیمح  از لحاظ  مورد بحث  یھا زبالھ  دھند كھ  صیتشخ  كھیدر صورت

 نخواھند شد. تنظیم  حینحو صح  بھ  تیسیز

و   ونیگــر كنوانســید  یاعضــا  یتھــایدر فعال  یـ ھمكــار ح  

فعیذ  یسازمانھا ستق  بھ  ن شاء  قیو از طر  میطور م از  ، داراالن
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مضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال  درباره معلومات  عیتوز  جملھ

سا نواعیو  لھ  ر ا بھ زبا بود   ،  ظور بھ ظیممن ست تن نیا در   ھنگو

ر یغ  از انتقاالت  یریز جلوگیو ن  تیسیز  طیمح  ھا از لحاظ زبالھ

 .  آن  یقانون

ر یغ  انتقال  دارند كھ یم  اعالم  ونیكنوانس  یاعضا  ـ ۳ 

  تكارانھیجنا  عمل  زبالھ  ر انواعیامضر و س  یھا زبالھ  یقانون

 .  است

س   ـ٤  ضو كنوان تدابیبا  ونیھر ع سبید  ا ی  یادار  ر منا

ھت  رهیو غ  یقانون یق  را ج کام تطب س  نیا اح شمول،  ونیكنوان  ب

لوگ  بھ  یریتداب ظور ج جازاتو   یریمن مال م غا  اع   نیر ایم

 د. ینما، اتخاذ  ونیكنوانس

ضا  كیچیھ  ـ ٥  س  یاز اع جازهینبا  ونیكنوان ھد   د ا د

لھ  كھ سا  یھا زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا شور  بھ  زبا ضو   كھ  یك ع

س شود   ستین  ونیكنوان شوریصادر  س  كھ  یا از ك ضو كنوان   ونیع

 وارد گردد.   ستین

ضا  ـ ٦  س  یاع قت  ونیكنوان كھینما یم  مواف جازه  ند    ا

كھ ند  لھ  ندھ سا  یھا زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا فع  یبرا  زبا در   د

صادر گردد،   یجنوب  البلد عرض  درجھ ٦۰  در جنوب  یا ھیناح  داخل

رند و یقرار گ  یمرز  فرا  ھا مورد انتقاالت زبالھ  نگونھیا  خواه

 . یا خیر

 د: یبا  ونی، ھر عضو كنوانس نیبر ا  عالوه  ـ ۷ 

مھ ـ  الف  عت ھ شخا ممان حت  صا ل  تیحاكم  ت از خود   یم

قال فعی انت لھ  ا د سا  یھا زبا ضر و  لھ  رانواعیم كھ  زبا گر آن   م

شخاص  نیا تار   ا كھیمخ شند  جاز با نھیا  ا م را   اتیعمل  نگو

 دھند.   انجام
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  ر انــواعیمضــر و ســا  یھا زبالــھایجــاب میکنــد کــھ  ـ  ب  

لھ قاالت  كھ  یا زبا بقیگ یقرار م  یمرز  فرا  مورد انت ند و ط   ر

  یبند  بستھ  نھیدر زم  یالملل نیب  از لحاظ  كھ  یو ضوابط  مقررات

،  یبند  ، بستھ است  ھمگان  مورد قبول  و نقل  و حمل  یزن  و برچسب

سب ن  برچ مل  یز قل  و ح كھیگردد و ا  و ن شیسا  بھ  ن   یھا وهیر 

 ردد. گ  مبذول  الزم  توجھ  یالملل نیب  شده  شناختھ  مربوطھ

،  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  كھ ایجاب میکند ـ  ج  

قال  یدارا طھ  سند انت قال  از نق غاز انت طھ  آ فع  تا نق   آن  د

 باشد. 

  ر انواعیا سایمضر   یھا  زبالھ  ونیھر عضو كنوانس   ـ۸ 

در كشور صدور   ینحو  بھد یباصادر گردد   قرار است  كھ  یا زبالھ

جی ھر  ظیمگر ید  یاا  حاظ  كھ گردد تن ح  از ل   سالم  تیسیز  طیم

ط یمح  از لحاظ ھا زبالھ تنظیم  یبرا تخنیکی  یباشد. رھنمودھا

سالمسیز ین  تی  بھ ا نوط  سك م ید  ونینوان سط با ضا  تو  ء دراع

 د. یخواھد گرد  نییتع  اجالسشان  نینخست

ضا  ـ ۹  س  یاع تدابیبا  ونیكنوان سبید  خاذ   ر منا ات

  ر انـواعیمضـر و سـا  یھا زبالـھ  یمـرز  فرا  ند تا انتقالیانم

 :  شود كھ  مجاز دانستھ  یدر موارد  فقط  زبالھ

،  الزم  لیو وســا  یفنــ  ییتوانــا دارای كشــور صــدور،  : الــف 

مورد   یھا  زبالھ  دفع  یبرا  یكاف  تیو ظرف  مناسب  دفع  یمحلھا

 ایباشد، ن   سالم  تیسیز  طیمح  نحو مؤثر و از لحاظ  بھ  حثب

لھ  ـ ب  حث  یھا زبا نوان  بھ  مورد ب ری (   یبرا خاممواد   ع

 ایباشد،   در كشور ورود الزم  عیصنا  یا بھبودی)  سایکل
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باشد   یگرید معیارھای  مطابق  مورد بحث  یمرز  فرا  انتقال  ـ ج 

  آن  نكھیا  بھ  خواھند كرد، مشروط  نییتع  ونیكنوانس  یاعضا  كھ

 نباشد.   ونیكنوانس  نیا  ر با اھدافیمغا معیارھا

شورھا   ـ۱۰  ھد ك لھ  كھ  ییتع سا  یھا زبا ضر و  ر یم

نواع لھ  ا جا ا  زبا ن یجاد میدر آن كھیبر ا  یشود مب   نیا  ن

شود،  تنظیم  نحو سالم  د بھیبااز لحاظ محیط زیستی ھا  زبالھ

حتینبا شورھا  بھ  یطیشرا  چیھ  د ت قلی ورود  یك بور منت   ا ع

 گردد.

  كی  شود كھ  د مانعینبا  ونیكنوانس  نیز در ایچ  چیھ ـ ۱۱ 

س ضو كنوان شور ع قررات ونیك ضاف  ، م کامبا   كھ  یا   نیا اح

باشد،   داشتھ  مطابقت  یالملل نیب قوانین  و مقررات  ونیكنوانس

 كند.   وضع  ستیز  طیو مح انسان  بھتر سالمت  منظور حفظ  بھ

س  نیز در ایچ  چیھ ـ ۱۲  بھینبا  ونیكنوان جھ  چیھ  د    و

  یالملل نیب  نیقوان  طبقکھ آنھا   ییایبر درقلمرو   یمل  تیحاكم

  یانحصار  یاقتصاد  دولتھا در مناطق  كھ قلمروو   حاكمھ قو حقو

 قحقو  اعمال  ز بھیو ن  یالملل نیب  نیقوان  خود طبق  قاره  و فالت

  ماھا، كھیو ھواپ ھایكشت  یا ھوانوردی  یانوردیدر  یھایو آزاد

بین المللی در اسناد   شده  ینیب شیپ  یالملل نیبق حقو  موجب  بھ

 وارد آورد.   ، لطمھگردیده  منعكس  مربوطھ

  نیمع  در فواصل  د تعھد كنند كھیبا  ونیكنوانس  یاعضا ـ ۱۳ 

ر یمضر و سا  یھا  زبالھ  یاحتمال  یمقدار آلودگ  لیتقل  امكانات

  ژهیو  گر، بھید  یكشورھا  بھ  را كھ ھا زیانبار  ھزبال  انواع

شورھا حال  یك صادر م  در  شد،  مورد تجد یر قرار یشود،  ظر  د ن

 دھند. 
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 ٥  ماده

 ذیصالح مقاماتو   تماس جعمر  نییتع

 د: یبا  ونیكنوانس  یاعضا  ونیكنوانس  نیا تطبیقمنظور   بھ 

ا ی  نییتع را ذیصالحمقام ا چند ی مرجع تماس  كی  ـ ۱ 

 در ،باید برای حصول معلومات ذیصالحیک  مقام ند. ینما  سیتأس

 . شود  نیید تعیبا ،كشور عبور

  ونیكنوانسـ  نیا نافذ شدن   خیاز تار  ماه  سھ  ظرفدر    ـ۲ 

بھ  یبرا ھا،  شاء  آن طالع  داراالن كھ  ا ند  را   ییسازمانھا  چھ  دھ

 اند.  كرده  نییخود تع ذیصالحع تماس مقامات مرج  عنوان  بھ

  مربوط  راتییز تغخود، ا  میتصم  خیاز تار  ماه  كی  ظرف   ـ۳ 

مات   جعمر  نییتع  بھ ماس و مقا صالحت حت،  ذی ند ت ، قفو ۲ ب

 سازند.   آگاهرا   داراالنشاء

 ٦  ماده

  ونیكنوانس  یاعضا  نیب  یمرز  فرا  انتقال

صدور  ـ ۱  شور  یك یا  ا،  نده و  جاد کن شور  از ای ك

مات صدور،  نل مقا یق چی ھد از طر صالحبخوا شورھا ذی  صدور  یك

بی، طور کت مات  ب صالحمقا مورد  ذی مرتبط را در  ھای  شور  ھر ک

،  زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال  گونھ

 در معلوماتو   مطالب  حاوید یبا ھمچو آگاه سازی. سازد  مطلع

باشـد.  نوشـتھ كشور ورود  قبول  قابل  زبان  و بھ   الف ٥ ضمیمھ

 گردد.   ارسال ذیربطھر كشور   د بھیبا  ھیاطالع  كی  فقط

دھـد و   پاسـخ  دھنده  كشور اطالع  د كتبًا بھیكشور ورود با  ـ۲ 

دارد،   اعـالم   د و شـرطیق  ا بدونی  یطیشرا  خود را تحت  موافقت

جازه قال  از ا ناع  انت ماتا یورزد   امت ست  یشتریب معلو   درخوا
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سخھ  كید. ینما سخ  ن ھا  از پا شور ورود با  یین بھیك مات   د  مقا

شورھاستھ یشا ضا  كھ طھمربو  یك س  یاع سال  ونیكنوان ستند ار   ھ

 گردد. 

  لیبر موارد ذ  یمبن  ید كتبییكشور صدور تأ  كھ  یتا زمان  ـ۳ 

فتیرا در كرده  ا ست  ن نده جادیا  بھد ینبا  ا صادركنندهی  كن   ا 

 را بدھد:  یمرز  فرا  انتقال  شروع  اجازه  زبالھ

  افـتیكشـور ورود را در  یكتبـ  موافقـت  دھنده  ـ اطالع الف 

 و   است  كرده

و   صـادركننده  نیاد بـقـرار د یـتوجود، م دھنده  ـ اطالع ب 

 با مشخص نمودن تنظیم از لحاظ محیط زیستیرا   كننده دفع

  ، حاصل نموده است.مورد نظر  یھا زبالھ سالم

  بھ  ھیاطالع  وصولاز د یبا  ونیھر كشور عبور عضو كنوانس  ـ٤ 

طالع نده  ا یدفورًا   دھ صدیق نما شور م  نی. ات بًا  یك ند متعاق توا

  یطیشرا  تحت  زبالھ  خود را با انتقال  روز موافقت  شصت  ظرفدر 

برساند   دھنده  اطالع  طرف  یآگاھ  كتبًا بھ  د و شرطیق  ا بدونی

  یاضاف معلومات  ا درخواستیورزد و   امتناع  اجازه  ا از دادنی

تایبنما صدور  شور  کھ د. ك قت وقتی ب  مواف بور را   یكت شور ع ك

فتیدر كرده  ا ست  ن جازهد ینبا  ا غاز   ا قالآ را   یمرز  فرا  انت

ل ھد، و کھ زمان   یبد س  كی  ی ضو كنوان صمی  ونیع یردت   كھ م بگ

  ی، برا ا در موارد خاصیو   یطور كل  ا بھی،  یقبل  یكتب  موافقت

ا یندارد،   ضرورت  زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا  عبور زبالھ

  ی اعضا ً ۱۳  ماده  د طبقیر دھد، باییرا تغ  طیشرا  در آن مورد

  صورت  در سازد.  مطلع فورا خود  میرا از تصم  ونیگر كنوانسید

لذکر،  یر ا گر اخ صت  مدت  ظرفدر ا تار  ش صول  خیروز از    و

سط  كھ  یا ھیاطالع بور داده  تو شور ع ست  شده  ك صدور  ا شور  ، ك
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صدور   شروع  تواند اجازه  ینكند، كشور صدور م  افتیدر  یپاسخ

 د. یكشور عبور صادر نما  قیرا از طر  زبالھ

  نیقوان  طبق  فقط  زبالھ  یمرز  فرا  انتقال  كھ  یدر مورد  ـ٥

 باشد:  شده  كشور صدور مضر شناختھ

گاه ـ  الف  صدور،  ھر  شور  ماتک ند   الزا   ماده  نیا ۹ب

نده وارد  كھ فعی  كن نده  ا د نده  كن شور وارد كن را   و ك

در مورد بالترتیب   الزم  راتییتغ  با اعمال ،احتوا میکند

 باشد. یم تطبیق  ز قابلیو كشور صدور ن  كننده صادر

صورت  ـ ب شور ورود   كھ  یدر  شورھایك بور   یا ك ورود و ع

ضا  كھ س  یاع لھ  ونیكنوان ستند، زبا شخ  ھ ضر ت   داده  صیرا م

مات شند، الزا ندھا  با   كھ  ماده  نیا ٦و  ٤، ۳،  ۱  یب

صدور   صادركننده شور  ندو ك توا میک مالرا اح با اع  ،  

و كشور   كننده  عا دفی  كننده در مورد وارد  الزم  راتییتغ

 ایخواھد بود،  تطبیق  ز قابلیورود ن

گاه    ـ ج قط  ھر بور ا  ف شور ع لھ  نیك ضر   زبا ھا را م

شخ ھ  صیت کامد، د ند اح چو ٤ ب شور  باالی ھم یق ك بل تطب قا

 خواھد بود، 

صدور م  ـ٦ شور  قت یك صورت مواف ند، در  ب  توا شورھا  یكت   یك

موارد ز بطترم بھی، در  ن جادیا  ر  صادركنندهی  دهكن جازه  ا    ا

كھ ھد  ل  ھیاطالع  كیاز   د ستفاده  یك مورد  ا ند. در    كھ  یك

و   یكیزیف  اتیخصوص  كھ یھا زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ

  قیاز طر  طور مرتب  ھا بھ كند، زبالھ یر نمییآنھا تغ  کیمیاوی

  نیورود مع  گمرك  قیو واحد كشور صدور، از طر  نیمع  خروج  گمرك

بور از طر مورد ع شور ورود و در  حد ك مرك  قیو وا ورود و   گ

ع  خروج شور   نیم حد ك شورھایو وا برا  یا ك بور  نده دفع  یع   كن

 گردد.   و واحد ارسال  نیمع
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شورھا ـ ۷ قت یم  ربطیذ  یك ند مواف ب  توان ن  یكت بر   یخود را مب

 ارائھ  در صورت ،٦مذكور در بند   یكل  ھیاطالع  كیاز   استفاده

خ مات  یبر قاد معلو ند م شریھ دوره ای  ستا لی  قیر دقیمان  ن

خواھد شد،   ارسال  كھ  یا زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا  زبالھ

 دارند.   اعالم

 ٦  یدر بندھا  کھ  یكتب  و موافقت  یكل  ھیاطالع  است  ممكن  ـ۸

ا یمضر   یھا لھمتعدد زبا  یھا محمولھ  شاملشده،   اشارهبدان  ۷و

 باشد.   ماه ۱۲اكثر  حد  دوره  كی  یط  زبالھ  ر انواعیسا

  مسئوول  كھ  یھر شخص  د بخواھند كھیبا  ونیكنوانس  یاعضا  ـ۹

قال لھ  یمرز  فرا  انت ضر   یھا زبا سایم نواعیا  لھ  ر ا ست  زبا   ا

مورد نظر   یھا زبالھ  افتیا دری  لیتحو  محض  را بھ  انتقال  مدرك

ضاء نما نیام ھا ھمچ كھیبا  نید. آن ند  فع  د بخواھ نده  د   ،كن

  خیو تار  مناسب  و در زمان  كننده دفع  ھا را توسط زبالھ  افتیدر

مھ فع  خات نھ  د شخص  ھیدر اطالع  كھ  را، ھمانگو ست  شده  م بھ ا  ،  

  كشور صدور برسانند. ھر گاه     مقام ذیصالحو   صادركننده  اطالع

كشور  مقام ذیصالحباشد   دهیكشور صدور نرس  اطالع  ھامر ب  نیا

 سازد.   د كشور ورود را مطلعیبا ، ا صادركنندهیصدور 

 مقام ذیصالح  د بھیبا  ماده  نیدر ا  مندرج  و پاسخ  ھیاطالع ـ۱۰

  یدولت  ر عضو ھر مرجعیغ  یا در مورد كشورھای،  ربطیذ  یاعضا

 شود.  انتقال،  مناسب

ق  ـ۱۱ لھ  یمرز  فرا  الھر انت ضر   یھا زبا سایم نواعیا    ر ا

قرار   یا نامھ  ضمانت  ا ھر گونھی،  مھیب  پوشش  د تحتیبا  زبالھ

ھستند   ونیعضو كنوانس  ا كشور عبور كھیكشور ورود   رد كھیگ

 دھند.  صیتشخ  مناسب
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 ۷  ماده

  قیاز طر  ونیكشور عضو كنوانس  كیاز   یمرز  فرا  انتقال

 ستند.ین  ونیعضو كنوانس  كھ  ییكشورھا

 را بــاالی  الزم  راتییــتغ یــدبا  ونیكنوانســ ٦  مــاده ۲بنــد  

  كیاز   زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال

عضو   كھ  ییا كشورھایكشور   كی  قیاز طر  ونیكشور عضو كنوانس

 . تطبیق نمایدستند، ین  ونیكنوانس

 ۸  ماده

 ورود مجدد کس برمالیھ/ت

ر یا سایمضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال  كھ  یدر صورت 

  موافقت  در مورد آن  ربطیذ  یكشورھا  ، كھ زبالھ  انواع

  ، طبق ونیكنوانس  نیا احکام  بھ  اند، نتواند با توجھ نموده

د یرد، كشور صدور بایگ  انجام  طور كامل  قرار داد بھ  طیشرا

نود روز از   ظرفدر  صادركننده  مورد نظر را توسط  یھا زبالھ

  را مطلع  داراالنشاءكشور صدور و   كننده كشور وارد  كھ  یخیتار

  توافق  ربطیذ  یكشورھا  كھ  یگرید  زمان  مدت  یا طی  است  ساختھ

منظور، كشور صدور و   نیكشور صدور بازگرداند. بد  ند بھینما

  ھا بھ زبالھ  آن  د از اعادهیبان  عبور زبالھ  ھر كشور طرف

 د.ینما  كشور صدور مخالفت

 ۹  هماد

  یر قانونیغ  انتقال

مضـر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  ، انتقال ونیكنوانس  نیا مطابقـ ۱ 

 شود.  یم  محسوب  یرقانونیغ  لیدر موارد ذ  زبالھ  ر انواعیا سای
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  مقررات  طبق  ربطیذ  یكشورھا  بھ  اطالع  بدون  ـ انتقال الف  

 ای،  ونیكنوانس  نیا

  نیـا  مقـررات  طبـق  ربطیـكشور ذ  موافقت  بدون  ـ انتقال ب 

 ای،  ونیكنوانس

  ، قلب جعل  قیاز طر  ربطیذ  یكشورھا  با موافقت  ـ انتقال ج   

 ای،  ا تقلبی  تیواقع

ر باشد، یمغا  عمالً با مدارك  انتقال  نحوه  كھ  یـ در صورت د 

 ای

(ماننـد   یعمـد  دفـع  منجر بـھ  انتقال  كھ  یـ در صورت ـ ھ 

لھ نگیدامپ ضر   یھا ) زبا سایم نواعیا  لھ  ر ا خالف  زبا   بر 

قررات س  نیا  م صول  ونیكنوان ل  و ا ل نیب  نیقوان  یك   یالمل

 گردد.

مضر   یھا زبالھ  یر قانونیغ  یمرز  فرا  انتقال صورت یکـ در ۲ 

ا یــ  رفتــار صــادركننده  جــھیدر نت  زبالــھ  ر انــواعیا ســایــ

ندهیا صدور با جادكن شور  قداماتی، ك جام  ید ا تا   ان ھد  د

 مورد نظر:   یھا زبالھ

  لزوم  ا در صورتی،  جادكنندهیا ای  صادركننده  ـ توسط الف

  ا ھر گاهیشود،   كشور صدور بازگردانده  خود او بھ  توسط

 نباشد.   یكار عمل  نیا

  مطابقت  ونسیكنوان  نیا  با مقررات  كھ  یگرینحو د  ـ بھ ب

شتھ شد،   دا تار ۳۰  مدت  ظرفدر با مورد   كھ  یخیروز از 

ا ی،  است  شده  داده  كشور صدور اطالع  بھ  یرقانونیغ  انتقال

كنند، خود آنھا   توافق  ربطیذ  یھا طرف  كھ  یزمان  مدت  یط

 د. ینما  را دفع
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مضر   یھا زبالھ  د با اعادهینبا  طربیذ  یھا منظور طرف  نیبد .۳

سای نواعیا  لھ  ر ا مل  كھ  یا زبا ثر ع نده  در ا ا ی  واردكن

نده دفع قانونی، غ كن ست  شده  شناختھ  یر  شور ورود با ا د ی، ك

مئن كھ  مط لھ  گردد  حث  یھا زبا سط  مورد ب نده  تو ا ی  واردكن

  سالم یستیط زیمح  از لحاظ  شود كھ یم  دفع  ینحو  بھ  كننده دفع

ست صورتی،  ا تار ۳۰  ظرفدر   لزوم  ا در  شور   كھ  یخیروز در  ك

قال قانونیغ  ورود از انت لع  یر ست  شده  مط طی،  ا مان  مدت  یا    ز

خود   رد، توسطیقرار گ  ربطیذ  یكشورھا  مورد توافق  كھ  یگرید

د یبا  ربطیذ  یمنظور، طرفھا  نیگردد. بد  دفع  كشور واردكننده

سب فع  ضرورت  ح مورد د لھ  در  بھ زبا صح  ھا  حو  سالم  حین از   و 

 ند. ینما  یگر ھمكاریكدیبا ی ستیز  طیمح   لحاظ

  بھ  را نتوان  یرقانونیغ  انتقال  تیمسئوول  كھ  یـ در موارد٤ 

  بوسمن  كننده ا دفعی  كننده ا واردی  كننده جادیا ای  صادركننده

مود سای  ربطیذ  یھا ، طرفن ضار یا  س  یاع سب  ونیكنوان   ضرورت  ح

مـورد    یھا ند تـا زبالـھینما  یاقدامات  یھمكار  قید از طریبا

ا در ی   ی ستیزط یمح  از لحاظ  سالم  ینحو  بھ  وقت  نظر در اسرع

 مناسب باشد، گرید  یا در ھر جایا در كشور ورود یكشور صدور 

 . نمایند  دفع

  بـھ  را یمناسـب  یملـ  د مقـرراتیـبا  ونیـ ھر عضو كنوانس٥ 

لوگ ظور ج قال  یریمن قانونیغ  از انت لھ  یر جازاتی  زبا   نیا  ا م

  نیا  اھداف  تحقق  د جھتیبا  ونیكنوانس  ید، اعضاینما  وضع  عمل

 ند. ینما  یگر ھمكاریكدیبا   ماده

 

 ۱۰  ماده

  یالملل نیب  یھمكار
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  از لحاظو منظور بھبود   د بھیبا  ونیكنوانس  نیا  یاعضا  ـ۱

  ر انـواعیمضر و سا  یھا زبالھ  سالمو   حیصح تنظیم  یستیز   طیمح

 ند. ینما  یگر ھمكاریكدیبا   زبالھ

 :دیبا  ونیكنوانس  یمنظور اعضا  نیبد ـ ۲ 

و   طور دو جانبھ  بھ  ، خواهمعلوماتتقاضا،   ـ در صورت الف 

بھ  خواه ند جان با  چ شت،  ظیم ترویج  در نظردا و   حیصح  تن

لھ  سالم سا  یھا زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا حاظ  زبا ح  از ل    طیم

و  معیاردر   یھماھنگ  با در نظر گرفتن  از جملھ ی، ستیز

ا یمضر و   یھا زبالھ  مناسب تنظیم  نیبر ا  یفن  یھا  ھیرو

 ار بگذارند. ی، در اخت زبالھ  ر انواعیسا

ظارت ب ثرات  ـ در ن ظیم  بر ا لھ تن سالمتم  یھا زبا بر    ضر 

 كنند.   یگر ھمكاریكدیبا   ستیز  طیو مح  انسان

 ملی پالیسی ھایو   ، مقررات نیقوان در نظر داشتـ با  ج

د یجد  یھایاز تكنولوژ  و استفاده انکشاف  نھیدر زم آنھا

سالم حاظ  و  ح  از ل بود تكنولوژ  ی، ستیز  طیم   یھایو بھ

مضر و   یھا د زبالھیتول  حذف  منظور در حد امكان  موجود بھ

نواعیسا لھ  ر ا ست  زبا ظیم مؤثر   یھا روش  بھ  یابیو د تن

  ، از جملـھ  یستیز طیاز نظر مح  سالم  یقیطر  آنھا بھ درست

س ثرات  یبرر صاد  ا ماع یاقت حو   ی، اجت ستفاده  یستیز  طیم   ا

ملید یجد  یھایتكنولوژ  نیاز ا تھی  ا تكا كار  ،اف   یھم

 ند. ینما

با د شت ـ  ظر دا قررات نیقوان در ن ستیو س  ، م لی  یھا ا  م

ھا قال  نھیدر زم آن لوژ  انت ظیم  یھا  ستمیو س  یتكنو  تن

  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ درست تنظیم  بھ  مربوط

حاظ ح  از ل نھ  یستیزط یم كار  ، فعاال ھا با  یھم ند. آن د یكن

ــ ــورد   نیھمچن ــافدر م ــظرف انکش ــ  تی ــ  یفن ــااع  نیب   یض
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  یفن  مساعدت  بھ  است  ممكن  كھ  ییاعضا  ژهیو  ، بھ ونیكنوانس

  یفن  مساعدت  ا درخواستیباشند   از داشتھین  نھیزم  نیدر ا

 كنند.   یند، ھمكارینما

  مناسـب  عمل  یھا وهیا شیرھنمودھا و   ھیتھ  نھیـ در زم ھـ  

 ند. ینما  یھمكار  یفن

ضا  ـ۳ س  یاع سا دیبا  ونیكنوان سب  لیو بھ  منا ظور   را  من

ساعدت شورھا  بھ  م حال  یك شد در   در  یقر ندھا  تطب ع  یب   یفر

 رند. یكار گ  بھ ، ٤  ، ماده۲بند  ،) ج) و ( )، (ب (الف

رشد،   در حال  یكشورھا  یھامندی  ازین  با درنظر گرفتن  ـ٤

  یالملل نیب  صالحیذ  یو سازمانھا  ونیكنوانس  یاعضا  نیب  یھمكار

گاھ  بھ ظور آ موم  یمن شاف،  یع سب  یھایتكنولوژ انک ظیم  منا  تن

  یستیزط یمح  از لحاظ  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  حیصح

ستفاده   لھ  حداقل  كھ  ییھایاز تكنولوژ  و ا د یرا تول  زبا

 گردد.  یم تشویقند، ینما یم

 

 ۱۱  ماده

  یا و منطقھ  بھجان ین، چند دو جانبھ  یھا نامھ  موافقت

  ونیكنوانســ  یاعضــا ،٤  مــاده ٥بنــد  احکــامبــا وجــود   ـ۱

قت یم ند مواف مھ  توان بھ  یھا نا بھ دو جان ند جان ق  ، چ   یوو منط

ا یمضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقال در موردا یعقد نمایند 

ر عضو یغ  یا كشورھای  ونیكنوانس  ی، با اعضا زبالھ  ر انواعیسا

  نیا  نكھیا  بھ  ، مشروطترتیباتی را اتخاذ نمایند  ونیكنوانس

قت مھ  مواف صحیحاز   باتیا ترتیھا  نا ظیم  لھ  تن ضر و   یھا زبا م

د. یننما  ، عدول ونیكنوانس  نیا  طیشرا  ، طبق زبالھ  ر انواعیسا

مھ  نیا حاویبا  باتیا ترتیھا  موافقتنا ت  ید  كھ  یمقررا شد    با
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کامبا   سھیدر مقا س  نیا اح باط  ونیكنوان   با اداره  در ارت

  باشد، بھ  نداشتھ  یكاست   یستیط زیمح  ھا از لحاظ زبالھ  مسال

صالحیبا  ژهیو نافع  د م شورھا  و م حال  یك ھا   در  شد در آن در ر

 . نظر گرفتھ شود

ھا   امھنرا از موافقت  داراالنشاءد یبا  ونیكنوانس  یاعضا  ـ۲

 و ۱در بند  کھ  یوا منطقی  ند جانبھ، چ دو جانبھ  باتیا ترتی

ھا بل  كھ  ییآن بھ  ق مدن  از  جراء در آ س  نیا  ا   یبرا  ونیكنوان

بھ ھا،  تر  آن ظور كن قاالت  لومن لھ  یمرز  فرا  انت ضر و   یھا زبا م

نواعیسا لھ  ر ا قت  آن  یھا طرف  نیب  زبا مھ  مواف قد  نا ، منع

گاه نموده ند، آ کامسازند.   ا سكنوا  نیا  اح بر ینبا  ونین د 

قاالت یب  كھ  یمرز  فرا  انت نھیا  بھ تعق قت  نگو مھ  مواف ھا   نا

  ھا بھ موافقتنامھ  آنكھ  بھ  رد، اثر بگذارد مشروطیگ یم  انجام

 احکام  طبق  زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ تنظیم سالم

 د. یوارد ننما  یخلل  ونیكنوانس  نیا

 

 

 

 

 ۱۲  ماده

  تیمسئوولر مورد د  مشاوره

  ، در اسـرع لوكـوپروت  كیـ  ھیتھ  د جھتیبا  ونیكنوانس  یاعضا 

  بھ  مربوط  یھا وهیو اتخاذ ش قواعد  منظور وضع  ، بھ ممکنھ وقت

سئوول بران  تیم سارات  و ج ش  خ قال  ینا فع  از انت   یمرز  فرا  و د
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لھ سا  یھا  زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا با  زبا كاریكدی،    یگر ھم

 ند. ینما

 

 ۱۳  ماده

 معلومات  انتقال

ضا ـ ۱ س  یاع قال  انیدر جر  ونیكنوان فعی  یمرز  فرا  انت   ا د

لھ ضر   یھا زبا سایم نواعیا  لھ  ر ا كھ زبا كن  ،  ماالً مم ست  احت   ا

جب ت  مو سان  سالمت  یبرا  یخطرا حی  ان شورھا  ستیز  طیا م   یدر ك

د یبا ع حاصل نماینداطال  یا از بروز حادثھھر گاه گر باشد، ید

 سازند.   كشورھا را فورًا مطلع  آن

ضا  ـ۲ س  یاع شاء  قیگر را از طریكدید یبا  ونیكنوان   داراالن

 سازند:   آگاه  لیدر موارد ذ

مرجـع ا یـ  صـالحیذ مقامـات  نییتع در مورد  راتییـ تغ الف 

 . ٥  ماده  ، طبقتماس

  مضر، طبـق  یھا الھاز زب ملی  فیتعر  بھ  مربوط  راتییـ تغ ب 

 . ممکن  وقت  ، و در اسرع۳  ماده

  موافقت  عدم  بھ  آنھا مربوط  توسط  اتخاذ شده  میماـ تص ج

ل لھی  ییا جزی  یك ضر   یھا ا ورود زبا سایم نواعیا    ر ا

 . آنھا  یمل  تیحاكم  تحت  منطقھ  در داخل  دفع  جھت  زبالھ

  ا منعیمنظور محدود   آنھا بھ  توسط  اتخاذ شده میماـ تص د

 .  زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ صدور  كردن

نھ ھـ    ھر گو مات  ـ  بق  كھ  یگرید  معلو ند   ط   ماده  نیا ٤ب

 باشد.   الزم

ACKU



ضا  ـ۳ س  یاع با  ونیكنوان قت  قررات  نیقوان در مطاب ل  و م   یم

باره  گزارش خویش بل  سال  در عات  یحاو ، ق   قیر، از ط لیذ  اطال

  یاعضــا  كنفــرانس  بــھ  ھــر ســال  انیــاز پا  ، قبــل داراالنشــاء

س جب  بھ  كھ  ونیكنوان شك ۱٥  ماده  مو سل یم  لیت   میگردد، ت

 ند. ینما

  ماده  آنھا طبق  توسط  كھ مرجع تماسو   صالحیذ مقاماتـ  الف  

 اند.  دهیگرد  نییتع ٥

مورد ـ  ب مات در  قاالتمعلو لھ  یمرز  فرا  انت ضر   یھا زبا م

 :  ، شاملدخیل بوده اندآنھا   كھ  یا ھزبال  ر انواعیا سای

(i)   صادر شده  ر زبالھیا سایمضر   یھا ـ مقدار زبالھ  ،

  وهیعبور و شكشور  د، ھرومقصمنزل ،  اتیخصوص ، یتنوع

 درج ھا ھیــاطالع  در پاســخ  كــھ  آنھــا ھمانگونــھ  دفــع

 .  است  دهیگرد

(ii)وارد   زبالـھ  ر انواعیمضر و سا  یھا ـ مقدار زبالھ

 آنھا.   دفع  یھا وهی، مبدأ و ش اتی، خصوص یت، نوع شده

 (iii)مـورد نظـر انجـام  یھا وهیش  طبق  كھ  ـ موارد دفع  

 .  است  دهینگرد

 (iv)-ا یـمضر   یھا مقدار زبالھ  كاھش  جھت  الزم تالش ھای

 .  یمرز  فرا  مورد انتقال  زبالھ  ر انواعیسا

 تطبیـقآنھا در  توسط  ر اتخاذ شدهیتداب معلومات درموردـ  ج 

 .  ونیكنوانس  نیا

  دربـاره  شـده  یآورجمـع   یآمـار رسـم  مورد معلومات درـ  د 

  ر انواعیمضر، سا  یھا زبالھ  و دفع  مكان  جاد، نقلیا  اثرات

 . ستیز  طیو مح  انسان  بر سالمت  زبالھ
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موردـ  ھـ  مات در  قتموا معلو مھ  ف دو   باتیھا و ترت نا

   ماده  طبق  منعقد و اتخاذ شده  یوو منطق  ، چند جانبھ جانبھ

 .  ونیكنوانس  نیا ۱۱

  فرا  و دفع  انتقال  کھ در جریان  حوادث معلومات درموردـ  و

ھ پیش مربوطھای   زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  یمرز

 .  آن برای رسیدگی بھر یتداب   می آید و

  یمل  تیحاكم  در محدوده  دفعگزینھ ھای   معلومات در موردـ  ز 

 آنھا. 

اتخــاذ   یبـرا  شـده  مر انجـایتـداب معلومـات در مـوردـ  ح

ھت  یھایتكنولوژ لھیاز ا  یریگشیا پیو   كاھش  ج   یھا جاد زبا

 ، و زبالھ  ر انواعیمضر و سا

  صیتشخ  مناسب  نویكنوانس  یاعضا  كنفرانس  كھ  یگریـ امور د ط 

 دھد. 

  و مقررات  نیقوان در مطابقت باد، یبا  ونیكنوانس  یاعضا ـ٤

  مربوط معلوماتاز   ییھا نسخھ  كنند كھ  حاصل  نانیاطم یشخو  یمل

  زبالھ  ر انواعیا سایمضر   یھا زبالھ  یمرز  فرا  ھر انتقال  بھ

    كھ  ھدد  صیشخت  كھ  ونیكنوانس عضو  كی  كھ  ی، ھنگام آن  و پاسخ

قال ح  یابرآن   یمرز  فرا  انت ستآور  انیز  ستشیز  طیم ن ا   نی، چ

 گردد.   ارسال  داراالنشاء  باشدـ بھ  كرده  یدرخواست

 

 ۱٤  ماده

  یمال  یھا جنبھ

ضا۱ س  یـ اع قت  ونیكنوان كھینما یم  مواف سب  ند  ندیازین  ح   یھام

ناطق  خاص ن  م ع  اطقو م لف  یفر ق، مرا مخت ر یو ز  یوكز منط
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قھ موزش  یبرا  یا منط قال  آ لوژ  و انت مورد  یتكنو ظیم در   تن

 تولید  رساندن  حداقل  و بھ  زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ

س ھا تأ ضا  سیآن س  یگردد. اع مورد یبا  ونیكنوان جادد در    ای

 رند. یبگ  میتصم  یمال  نیتأم  و داوطلبانھ  مناسب  یھا سمیمكان

ضا  ـ۲ س  یاع نید یبا  ونیكنوان سرمایۀ دورا سیس  بھ تأ   را 

  رساندن  حداقل  بھ  جھت  یدر موارد اضطرار  موقت  منظور مساعدت

  یھا زبالھ  یمرز  فرا  از انتقال  یناش  حوادث  بھ  مربوط  خسارات

سا ضر و  نواعیم لھ  ر ا گامی  زبا فع  ا ھن لھ  آن  د مدنظر  زبا ھا، 

 . بگیرند

 ۱٥  ماده

 اعضاء  كنفرانس

گردد.  یم  لیتشك  لھینوسیبد  ونیكنوانس  یاعضا  كنفرانس  كی  ـ۱

  UNEP   یـیر اجرایمـد  د توسطیاعضاء با  كنفرانس  جلسھ  نینخست 

  نیــا  االجــراء شــدن الزم  خیاز تــار  ســال  كیــ  انیــاز پا  قبــل

اء اعضـ  كنفـرانس  یعاد  جلسات  از آن  پس شود.  لیتشك  ونیكنوانس

  نییخود تع  نشست  نیدر نخست  كنفرانس  كھ  یزمان  د در فواصلیبا

 د، برگزار گردد. ینما یم

  كھ  ید در ھر زمانیاعضاء با  كنفرانس  العادهق فو  جلسات  ـ۲

  یاز اعضــا  كیــھــر   درخواســت  ا بــھیــبدانــد،   الزم  كنفــرانس

س شك  ونیكنوان شروط  لیت كھ  بھ  شود م از   ماه  شش  ظرفدر   آن

ن  كھ  یخیتار ست  نیچ طرف  یدرخوا شاء  از  بالغ  بھ  داراالن ھا ا   آن

مورد تأ یم یشود،  قلی ضا  سوم  كی  د الا س  یاع قرار   ونیكنوان

 باشد.   گرفتھ

ا یخود  طرز العملآراء ق اتفا  د بھیاعضاء با  كنفرانس  ـ۳

مل گان طرزالع ع  ھر ار كھ  یفر كن  را  ست  مم سیس  ا و د، ینما تأ
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  نیا  یاعضا  یمال  مشاركت  نییتع    یبراباالخص   یمال قواعدز ین

 كند.   بیرا، تصو  ونیكنوانس

ضا  ـ٤ س  یاع ستیبا  ونیكنوان سھ  نید در نخ نھ  جل ھر گو   خود 

خود   یھا تیمسئوول  یفایدر ا  مساعدت  یبرا  را كھ  یگریر دیتداب

  نیا  در چارچوب  ییایدر  ستیز  طیمح  تیو حما  با حفظ  در ارتباط

 د.یشود، اتخاذ نما  داده  صیتشخ  یضرور  ونیكنوانس

  را بھ  ونیكنوانس  نیمؤثر ا تطبیقد یاعضاء با  كنفرانس  ـ٥

  نیبر ا  قرار دھند، عالوه  یابیو ارز  یطور مستمر مورد بررس

 د:یبا

ر یو تـداب  ھـا سـتراتیژی ، پالیسی ھا  یساز  ـ ھماھنگ الف

مضر   یھا  زبالھ  انیز  رساندن  حداقل  بھ  جھت  اسبمن مناسب

 ند. ینما ترویج  انسان  سالمت  یرا برا  زبالھ  ر انواعیو سا

ــورت ب ــزوم  ـ در ص ــرامیم  ل ــمائم ت ــرا  یو ض ــا  یب   نی

،  یعلم معلومات ـ   ـ از جملھ  بھ  ، با توجھ ونیكنوانس

 كنند.  بیو تصو  ھیتھی ستیز  طیمح و   ی، اقتصاد یفن

از   لھحاصارب تج  براساس  را كھ  یگرید  اقدام  ـ ھر گونھ ج

  باتیھا و ترت  نامھ  و عملكرد موافقت  ونیعملكرد كنوانس

ماده  شده  ینیب شیپ برا ۱۱  در  ھداف  بھ  لین  ی،    نیا  ا

 قرار دھند.   و عمل  بدانند، مورد توجھ  الزم  ونیكنوانس

قـرار   بیو تصو  را مورد توجھ  یاھپروتوکول  ضرورت  ـ حسب د 

 و  ؛دھند

  نیـا  یمنظـور اجـرا  بـھ  یفرعـ  یھا از ارگانین  ـ حسب ھـ  

 كنند.   سیتأس  ونیكنوانس
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لل  سازمان ـ ٦ حد  م ص  یھا ، ارگانمت ن ، و آن  یتخص ھر   نیھمچ

ناظر   عنوان  توانند بھ ی، م ستین  ونیكنوانس  نیعضو ا  كھ  یكشور

. ھر کنند  اعزام  ندهینما  ونیاعضاء كنوانس  نفرانسك  در جلسات

گان سازمانی  ار خواه یگرید  ا  ل  ،  خواه یم ل نیب  ،  ت  یالمل   یدول

ا یمضر   یھا زبالھ  بھ  مربوط  یھا نھیدر زم  ، كھ یر دولتیا غی

نواعیسا لھ  ر ا شرا  زبا جد  شد و تما  طیوا بھ  لیبا   خود را 

عزام نوان  بھ  ندهینما  ا بھ  ع سات  ناظر  فرانس  جل ضاء   كن اع

س طالع  بھ  ونیكنوان شاء  ا سانده  داراالن م  ر شد،  ند در   یبا توا

  نیاعضاء حاضر با ا  سوم  كی  الاقل  كند مگر آنكھ  شركت  جلسات

 قواعدی مشروط بھ  ناظران  و شركت  رشیند. پذینما  امر مخالفت

 د. یمان  یم  بیاعضاء تصو  كنفرانس  خواھد بود كھ

  نیــا انفــاذبعــد از   ســال  د ســھیــاعضــاء با  كنفــرانس  ـ۷

س پس  ونیكنوان شش  حداقل  از آن  و  بودنی  سال  ھر  مؤثر  بار،    ك

  منع  لزوم  قرار دھد، و در صورت  یابیرا مورد ارز  ونیكنوانس

  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ  یمرز  فرا  انتقاالت  ییا جزی  كامل

لھ با  زبا جھ را  خر  بھ  تو مات  نیآ م معلو ح،  یعل ،    یستیزط یم

 د. ینما  اعمال  یو اقتصاد  یفن

 ۱٦  ماده

  داراالنشاء

 : قرار است  نیاز ا  داراالنشاء  فیوظا  ـ۱ 

  شده  ینیب شیپ  جلسات  بھ  خدمات ارائھو   دادن  بیـ ترت الف  

 . ۱۷و  ۱٥در موارد 

  طبق حاصلھ نی بر معلوماتمب  یھا گزارش  و ارسال  ھیـ تھ ب

  ھحاصل معلومات  براساس  نیو ھمچن ۱۳و  ۱۱، ٦ ، ۳،٤مواد 

سات ع  یھا ارگان  از جل جب  بھ  کھ یفر س ۱٥  ماده  مو   سیتأ
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ــھی ــ، و ن  افت ــاسی ــات  ز براس ــب معلوم ــھ   مناس ــطک   توس

ارائــھ   ھمربوطــ  یر دولتــیــو غ  الــدول  نیبــ  یســازمانھا

 . گردیده

 در یشخو  شده  انجام ھای  تیفعال  درباره  ھا شگزار  ھیـ تھ ج

یق ظا تطب حت  فشیو س  نیا ت ئھو   ونیكنوان ھا  گزارش  آن ارا

 اعضاء.   كنفرانس  بھ

  بھ  طبتمر  یالملل نیب اداراتبا   الزم  یھماھنگ تأمین ـ  د

قد  ژهیو کھ  باتیترت ع ھده ای  کن اداری و معا   یبرا مم

 . باشد ضروری  فیمؤثر وظا  یفایا

  كھ  صالحیذ و مقامات  تماس ارتباط با مراجع  یـ برقرار ھـ   

 اند.  شده  سیتأس توسط اعضاء  ونیكنوانس  نیا ٥  ماده  طبق

  و امكانات ساحات ملی مجاز در مورد  جمع آوری معلوماتـ  و

كھ ضاء  جود اع فع  یبرا  مو لھ  د سا  یھا زبا ضر و  نواعیم   ر ا

لھ فراھم  زبا ھا  مده  آن ست  آ مات  ا ین معلو شار ا   بھ و انت

 . ونیاعضاء كنوانس

در   ونیاعضاء كنوانس و بھ از معلوماتو انتشار   افتیـ در ز 

 :  لیموارد ذ

   و آموزش تخنیکی   مساعدت  ـ منابع 

 موجود  یو علم  یفن  ـ دانش 

 و   یكارشناس . ھا  مشاوره   ـ منابع 

  موجودیت منابعـ  

 :   یھا نھیتقاضا، در زم  ، در صورتبا آنھا  ساعدتمنظور م  بھ 

  ونیكنوانس  نیا معلوماتانتشار   ستمیس  یـ اجرا 
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   زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ تنظیمـ  

  بـھ مـرتبط   یسـتیز طیمحـ  سالم از لحـاظ  یھا یـ تكنولوژ 

  یھا یتكنولوژ ؛ مانند زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ

 . كنند ید میتول یا ھیچ  كم  زبالھ  كھ

  دفع  یھا و محل توانایی ھا  یابیـ ارز 

 ، و زبالھ  ر انواعیمضر و سا  یھا زبالھ نظارتـ  

   یاضطرار  ـ اقدامات 

و   مشـاوران  رهدربـا معلومـات  نیاعضاء تأم  یتقاضا  ـ حسب ح 

  مساعدت ائھار  یبرا  الزم  یفن  تیصالح  یدارا  كھ  تمشاور  مؤسسات

  انتقال  بھ  مربوط یک اطالعیھ  یرسازب کھ بتواند دراعضاء   بھ

ند یمرز  فرا مک ک قت، م ک مل  واف لھ ح ضر   یھا زبا سایم ر یا 

و  پیشنھادی  لیوسا  نكھیو ا  ھمربوط اطالعیھبا   زبالھ  انواع

فع برای ھا وهیش لھ د سا  یھا  زبا ضر و  نواعیم لھ  ر ا از   زبا

ھر گاه تشخیص دھند کھ زبالھ  .  خطر است یبی ستیز  طیمح   لحاظ

مورد بحث از لحاظ محیط زیستی بھ شیوه سالم  تنظیم نخواھد 

  داراالنشاء  ھا برعھده یرسباز   نگونھیا  انجام  نھیھزگردید،

 نخواھدبود. 

ساعدت ک صورت  بھ  ـ م ضاء در  ضا  اع ھا، در   یتقا ساییآن  شنا

  یفور  قرار دادن  انیو در جر  ینونر قایغ  و نقل  حمل موارد

ضا مورد از  ربطیذ یاع صلھ  در  مات حا قاالت کدام معلو   انت

 .    یرقانونیغ

 مربوطھ  صالحیذ و  ادارات  عضاء و سازمانھابا ا  یـ ھمكارس 

منظــور   بــھ  زاتیــو تجھ  انكارشناســ  نیدر تــأم   یالمللــ نیب

 ، و یاضطرار  طیشرابروز   كشورھا در صورت  بھ  یفور  مساعدت
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  كھ  ونیكنوانس  نیا  قاصدم  مرتبط بھ یگرید  فیوظا  یفایـ اع 

 . گرفتھ شودنظر در اعضا   كنفرانستوسط   است  ممكن

ظا  ـ۲ شاء  فیو ست  انیتا پا  داراالن سھ  نینخ فرانس  جل   كن

  UNEP   گـردد، موقتـًا توسـطمی  لیتشك ۱٥  ماده  طبق  اعضاء، كھ

 . د گرفتخواھ  انجام

فرانس  ـ۳ ست  كن ضاء در نخ جالس  نیاع شاءخود   ا را از   داراالن

صالح  یھا سازمان لدول نیب ذی كھ  ا جود  ظا  یفایا  بھ  مو   فیو

شاء جب  بھ  داراالن س  نیا  مو براز تما  ونیكنوان ند نموده  لیا  ،ا

  یفایا  نیھمچن  اجالس  نیاعضاء در ا  خواھد كرد. كنفرانس  نییتع

  توسط فوق ۱بند   طبق  شده  نییتع  فیظاو  ژهیو  بھ  محولھ  فیوظا

شاء مورد ارز  قتؤم  داراالن در  د داد، و نقرار خواھ  یابیرا 

  میتصمدوباره   ،فیوظا  آن  انجام  یبرا  مناسب  یساختارھا مورد

 .  د گرفتنخواھ

 ۱۷  ماده

  ونیكنوانس  اصالح

  ،ونیكنوانسـ  نیـا  یتوانـد بـرا  یمـ  ونیـ ھر عضو كنوانس۱ 

می را  ضو پروتیشنھاد نمایپترامی ھر ع ند   یم  لوكود و  توا

شنھادھای ھت  پی صالح  ج ھد. در ا  لوكوپروت  آن  ا صالح  نیبد ھا  ھیا

 رد. یقرار گ  مورد توجھ  مربوطھ  یو فن  یعلم  د مالحظاتیبا

  از جلســات  یكــید در یــبا  ونیكنوانســ  نیــا در اصــالحات ـ۲

فرانس ضا  كن صو ءاع صالحاتگردد.  بیت سطیبا  لوكوھر پروت ا   د تو

ضا ط  لوكوپروت  یاع سات  یكیدر   ھمربو صو  از جل شود.   بیخود ت

بھ ،  لوكوپروتھر  ای  ونیكنوانساین    یشنھادیپ اصالحھر   متن

ستثناء، چو در ا حو د بھ  لوكوپروت ھم   شده  ینیب شیپ  یگرین

را   آن  قرار است  كھ  یا از جلسھ  قبل  ماه  شش  د الاقلیباشد، با
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صو یددینما  بیت سط ، با شاء  تو طالع  بھ  داراالن ضاء   ا سانده اع ر

شاء. شود ن  داراالن صالحاتد یبا  نیھمچ برا  یشنھادیپ ا   یرا 

 د. ینما  آنھا ابالغ  بھ  ونیكنوانس  نیا  امضاء كنندگان  یآگاھ

س  ـ۳ ضاء كنوان فق  بھ  لین  یبرا  ونیاع فا  توا آراء ق با ات

 ھممكن  باید مساعی  ونیكنوانس  نیا  یشنھادیپ ترمیمھر   درباره

خر ند جبھ  صورتدھ ساع  كھ  ی. در  فق  بھ  لین  یبرا  یم با   توا

فا بھ قات فق  جھینت  آراء  سد و توا صل  نر بھ  حا گردد،  نوان  ن   ع

ضر اعضاء حا  تیاكثر  یرأ  چھارم  سھ  توسط ترمیم  حل  راه  نیآخر

صاحب سھ  یرأ  و  صو  ،در جل شد و بد  بیت ھد  سیخوا جع  لھینو   مر

ید ھداری با صو  یبرا نگ قت بیت ی، تأ ، مواف پذید ی سم  رشیا    یر

 . نماید  آنھا ارسال  یاعضاء برا

  لوكوپروت   ھر اصالحات ق باالیفو ۳بند  طرز العمل مندرج  ـ٤

یق بھ تطب شد،  ھد  ستثناء ا  خوا كھیا   تیء اكثرآرا  سوم دو  ن

  یرأ  حق  یحضور دارند و دارا  در جلسھ  كھ  لوكوپروت  اعضاء آن

 .  است  یكاف ترامیم   آن  بیتصو  یھستند، برا

صو  ـ٥ سناد ت قت بیا یو تأ  ، مواف پذی سم  رشید و  صالحات  یر  ا

 ۳  یبندھا  طبق  مصوب  اصالحاتشود.   سپرده نگھدار  مرجع بھ دیبا

ضاء  یبرا قفو ٤و  ھا را پذ  كھ اع م رفتھیآن ند از نھ روز   نیا

فتیدر صو  ا سناد ت قت بیا یو تأ  ، مواف پذی سم  رشید و  ھا   یر آن

سط قل تو ھارم  سھ  الا ضا  چ طھ  لوكوپروت ترمیم  كھ  ییاع را   مربو

صورت رفتھیپذ ند، در  حو د  بھ  كھ  یا کولدر   یگرین د یق پروتو

شده شد، الزم  ن بود.  با ھد  جرا خوا ضو  یمتراماال ھر ع مورد  در 

مید كھ  نیگر از نھ عد از آن صو  آن  روز ب سناد ت ضو ا ،  بیع

،  اســت  را ســپرده اصــالحات  یرســم  رشید و پــذییــو تأ  موافقــت

 االجراء خواھد بود.  الزم
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ظور  ـ٦ صاحب«از   ماده  نیا من ضر و  ضاء حا بدین »  یرأ  اع

کھ ست  نی ا ضا مع ند و رأ  كھ  ییاع ضور دار بت  یح فی  مث   یا من

 دھند.  یم

 ۱۸  ماده

 ترامیم در ضمیمھ ھاو   تصویب

س  نیاھای   ضمیمھا  ـ۱ کولھر   یھا ضمیمھا ی  ونیكنوان  پروتو

فكیجزء ال س  نیا  ن گر پروتوکولا ی  ونیكنوان بود، م ند  ھا خواھ

كھ حو د  بھ  آن شاره  شده  ینیب شیپ  یگرین شد، و ا   نیا  بھ  با

ز یآنھا ن  یھا ضمیمھ  بھ  اشاره  آن  یھاپروتوکولا ی  ونیكنوانس

  یو ادار  ی، فن یامور علم  ھا منحصر بھ ضمیمھ  نیخواھد بود. ا

 خواھند بود. 

ستثنای  ـ۲ گر  ھای بینی پیش بھ ا در  ھا ضمیمھ  مورددر کھ   دی

ھا  شد  شدهوارد پروتوکول ملبا شنھاد، یپ باالی  لیذ ، طرزالع

ا ی  ونیكنوانس  نیا  یاضاف  یھا  مھضمی  االجراء شدن و الزم  بیتصو

 گردد.  یم  ، اعمالپروتوکولضمیمھ ھای یک 

س  نیا  یھا ضمیمھـ  الف   بق  آن  یھاپروتوکولو   ونیكنوان   ط

  بیشنھاد و تصویپ ٤ و ۳، ۲  یبندھا ۱۷  ماده مندرج طرزالعمل

 گردد.  یم

  ونیكنوانس  نیا  اضافی ضمیمھقادر نباشد   ـ ھر عضو كھ ب

ھر  ضمیمھا ی كھ  یلوكوپروت ای  ضو آن  را  ست  ع پذ  ا  ،ردیب

تار  ماه  شش  ظرفدر  یھ  خیاز  صو اطالع سط  بیت جع  تو   مر

  سازد. مرجع  آگاه  را از موضوع  مرجع  نیاباید ، نگھداری

ھداری بالیبا نگ صلھ د  مھ  فا ضاء را از ا  ھ یھ  نیاع  اطالع

  مخالفت  اعالم  انتواند در ھر زم یسازد. ھر عضو م  مطلع
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ل پس  یقب حث  یھا ضمیمھ  جھیرد و در نتیبگ  خود را    مورد ب

 د. یاجراء خواھند گرد  عضو قابل  آن  یبرا

  از طـرف  امـر  ابـالغ  خیاز تـار  ماه  شش  یاز انقضا  ـ پس ج

جع ھداری  مر ضا  آن  ھیكل  یبرا  ضمیمھ، نگ س  یاع ا ی  ونیكنوان

  ھیاطالع ق،) فو (ب  یبند فرع  مقررات  طبق  كھ ھمربوط پروتوکول

 گردد.   یاالجراء م اند، الزم نداده

  یھا  ضمیمھترامیم   اجراء در آمدن  و بھ  بیشنھاد، تصویپ  ـ۳

شنھاد، یدر مورد پ  و نیز  آن پروتوکولا ھر ی  ونیكنوانس  نیا

ا یــ  ونیكنوانســ  نیــا  یھــا  ضــمیمھ  االجــرا شــدن و الزم  بیتصــو

. گردد  می مشروط بھ عین طرزالعمل  ،پروتوکولیک   یھا ضمیمھ

ھا با ترامیمھا و   ضمیمھدر  ظاتیآن طھ  د مالح مورد   مربو یز  ن

 رد. یقرار گ  یو فن  یعلم  توجھ

گاه  ـ٤ ضاف  ضمیمھیک   ھر  ترمیم درا ی  یا   ضمیمھ  كی یک 

ستلزم می  م س  نیبر ا ترمی شد، پروتوکولا ی  ونیكنوان ھا با

ضاف  ضمیمھ صالح  ضمیمھا ی  یا مان  ،شده  ا   نیا ترمیم  كھ  یتا ز

اند، نباید  االجراء نشده زمھا الپروتوکول ترمیما ی  ونیكنوانس

 ند. یاجراء در آ ۀمرحل  بھ

 ۱۹  ماده

 تصدیق/تأیید

  خود بـھ  تعھدات  گر بھید  یعضو  كند كھ یتصور م  كھ  یھر عضو 

  موضوع بایدكند،  ینم  ا عملی  نكرده  عمل  ونیكنوانس  نیا  موجب

بھ طالع  را  شاء  ا ساند و در ا  داراالن فورًا و یبا  صورت  نیبر د 

ا یمًا ی، مستق است  او شده  ھیادعا عل  نیا  را كھ  یعضو  ھمزمان

 معلومات  ھیسازد. كل  امر آگاه  انیاز جر  داراالنشاء  قیاز طر

 رد. یاعضاء قرار گار یدر اخت  داراالنشاء توسطد یبا  مربوطھ
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 ۲۰  ماده

  اختالفات  و فصل  حل

  تیر، رعای، تفس اعضاء در خصوص  نیب  بروز اختالف  ـ در صورت۱ 

قررات جراء م س  نیا  و ا طھ  یھاپروتوکولا ی  ونیكنوان ،  مربو

  گر بھیز دیآم مسالمت  قیا ھر طری  مذاكره  قید اعضاء از طریبا

 ند. یمان  و فصل  را حل  اختالفات

 یـقخـود را از طر  ند اخـتالفنتوان  ربطیاعضاء ذ  ـ ھر گاه۲ 

صورت حل مذاکره ند، در  فق  كن ختالفینطرف  توا د در یبا  ، ا

  طیشرا  طبق  ، كھ یداور  أتیا نزد ھی  عدالت  یالملل نیب  دادگاه

ندرج جع ٦  ضمیمھدر   م صریح  یداور  بھ  را طرح  شده ت گردد.   ، م

ل ص  عدم  یو فق  ولح ختالف  توا مورد ا گاه  در  ل نیب  در داد   یالمل

  ادامھ  تیمسئوولرا از   یدعو  ، اصحاب یداور  أتیا در ھی  عدالت

ستجوی برای ج کھ یقاز طر  حل  راه دادن  ند  شیوۀ  کر  ۱در ب ذ

 سازد. یآزاد نمگردیده، 

گام  ـ۳ صو  ھن پذ بیت قت رشی،  یو تأ  ، مواف سمی حای  ید ر  قا ال

س  نیا  بھ مانی  ونیكنوان ھر ز عد از آن  ا  لت  كی،  ب یك ا ی  دو

تواند   یم  یاقتصاد توحید سازی  یک سازمان سیاسی و یا  سازمان

، ھر  یخاص  توافق  و بدون  اجباری بطور بالفعل   د كھینما  اعالم

  کھ: طرف عین التزام را قبول میکنند

 ا یو  ؛ دالتع  یالملل نیب  دادگاه بھ  اختالف سپردن)  (الف
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  شماره  ضمیمھدر   طرزالعمل مندرج  طبق  تیحكم  بھ  ) رجوع (ب

٦ . 

را   آن تابرسد   داراالنشاء  اطالع  د كتبًا بھیبا  اعالم ھمچو

 كند.   ابالغ  ونیاعضاء كنوانس  بھ

 ۲۱  ماده

 امضاء

  یندگینما  ا، بھیبیھا، و نام امضاء دولت  یبرا  ونیكنوانس  نیا

  یسـاز  توحیـد  یھا ا، و سـازمانیبینام  یبرا  ملل  سازمان  یشورا

، ۱۹۸۹  چمار ۲۲  خیدر تار  لس، در شھر با یا اقتصادیو   یاسیس

كزی و تر مر جھ  وزارت  در دف برن   سیسوئ  امورخار تار  در    خیاز 

  ملل  سازمان  ی، و در دفتر مركز۱۹۸۹  جون ۳۰تا  ۱۹۸۹  چمار ۲۳

خواھد   ، مفتوح۱۹۹۰ مارچ ۲۲تا  ۱۹۸۹  الی جو ۱از   وركیویدر ن

 بود.

 

 ۲۲  ماده

  یرسم  موافقتیا د و یی، تأ رشی، پذ بیتصو

د و ییـتأ یـا  رشی، پـذ بیتصـو منوط بـھ  ونیكنوانس  نیـ ا۱ 

قت ھا و ن  مواف بھیبیز نامیدولت   سازمان  یشورا  یندگینما  ا، 

توحیـد   یھا زمانسا  یرسم  د و موافقتییتأ  ا ویبینام  یبرا  ملل

  رشی، پـذ بیاسناد تصـو خواھد بود.   یا اقتصادیو   یاسیس  یساز 

 شود.  سپرده نگھداری  د نزد مرجعیبا  یرسم  ا موافقتید ییتأ

سازمان  ـ۲ ند  درج  ھر  ضو ا  یھا دولت  بدون ق،فو ۱ب   نیع

س شود، ، ونیكنوان سیون می ین کنوان ضو ا لزم کھ ع ھدات  بھ  م   تع

حت س  نیا  ت مورد   ونیكنوان بود. در  ھد  ا ی  كی  كھ سازمانخوا
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لت ند دو ضوش  چ س  طرف  ع ست  ونیكنوان سازمان ا ضو   یھا و دولت  ،  ع

  یاجرا  یخود برا  مربوطھ  یھا تیمسئوولرد اموھمچو د در یبا  آن

رنــد. در یبگ  میتصــم  ونیكنوانســ  نیــا  موجــب  بــھ  تعھداتشــان

نھیا سازمان  نگو حق  یھا لتو دو  موارد  ضو  شت  ع ند دا کھ   نخواھ

 ند. ینما  اعمال ھمزمان  ونیكنوانساین   تحترا  قحقو

ند   یھا سازمان ـ ۳ سناد تأقفو ۱مذكور در ب ی، در ا ا ید ی

  امور تحت  بھ  خود را نسبت  تید حدود صالحیخود با  یرسم  موافقت

  نیچند ھمیسازمانھا با  نیند. اینما  اعالم  ونیكنوانس  تیحاكم

  خود آگاه  تیدر حدود صالح  یاساس  راتییرا از تغ نگھداری  مرجع

جع بور ن  سازند و مر سیز بایمز ضاء كنوان   نیرا از ا  ونید اع

 د. ینما  امر مطلع

 ۲۳  ماده

 قالحا

س  نیا ـ ۱ ضا  پس  ونیكنوان لت  یاز انق برا  مھ ضاء،  حا  یام ق ال

بھیبیھا و نام دولت لل  سازمان  یشورا  یندگینما  ا    یبرا  م

سازمانھایبینام ید   كی  یا و  سیس  یسازتوح صادیو   یا   یا اقت

توح بود.   مف ھد  سپرده خوا ھداری  جع نگ بھ مر حاق  سناد ال ا

 خواھد شد.

ند  ندرجم  یسازمانھا  ـ۲ سناد   یستی، باقفو ۱در ب در ا

حا صالحقال حدود  سبت  تی،  جام  بھ  خود را ن بوط  ان مور مر   بھ  ا

ضو س  عاتمو عالم  ونیكنوان جعیسازمانھا با  نیند. اینما  ا   د مر

  شیخو  تیدر حدود صالح  عمده  راتییتغ  را از ھر گونھ نگھداری 

 سازند.   آگاه نیز

کام   ـ۳ ند  اح سبت۲۲  ماده ۲ب ید   كی  یسازمانھا  بھ  ، ن توح

سیس  یساز  صادیو   یا س  نیا  بھ  كھ  یا اقت حق  ونیكنوان   مل

 د. یخواھد گرد  شوند، اعمال یم
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 ۲٤  ماده

  دھی یرأ  حق

، ھر  است  شده  ینیب  شیپ  لیذ ۲در بند   كھ  یجز در موارد  ـ۱

 .  خواھد داشت  یرأ  كی  حق  ونیكنوانس  نیمتعاھد ا  طرف

ید   یسازمانھا  ـ۲ سیس  یساز توح صادیو   یا مورد   یا اقت در 

  و ماده ۳، بند ۲۲  ماده  طبق  شان تیصالح ۀحوز  بھ  امور مربوط

ند ۲۳ حق۲، ب ساو  یرأ  ،  قدار آراء م با م عداد   یخود را  ت

  بھ  مربوط پروتوکولا ی  ونیعضو كنوانس  عضو خود، كھ  یھا دولت

 خواھند كرد.   ھستند، اعمال  آن

  خود اسـتفاده  ھا از حق سازمان  نیعضو ا  یھا دولت  كھ  یدر صورت 

ند، ینما  خود را اعمال  یرأ  د حقیھا نبا انكنند، خود سازم یم

 .  و بالعكس

 ۲٥  ماده

  شدن  مرعی االجراء

  یرسم  سپردن  خیاز تار  روز پس  نیدر نودم  ونیكنوانس  نیا ـ ۱

صو سناد، ت پذ بیا ی، تأ رشی،  قتی سم  د و مواف حا  یر عی و ال ق مر

 گردد.   یاالجراء م 

  كھ  یا اقتصادیو   یساز د توحی  ا سازمانی  ھر دولت برای  ـ۲

س  نیا صو  ونیكنوان سمًا ت م یم  بیرا ر ند،  با آنیپذ  یك   رد، 

قت یا تأید ینما یم  مواف ند،  ید می تاریك عد از    سپردن  خیا ب

صو  نیستمیب پذ بیسند ت قت رشی،  یو تأ  ، مواف حای سم قد و ال   یر

حق  بدان نودم یم  مل تار  نیگردد، در  عد از    نسپرد  خیروز ب

صو سناد ت قت رشیپذ ، بیا ی، تأ ، مواف حاید ی سمق ا ال سط  یر   تو
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نھیا لت  نگو سازمانی  دو ید   ا  سیس  یساز توح صادیو   یا ،  یا اقت

 گردد.  یاالجراء م مرعی   ونیكنوانس  نیا

  توسط  شده  سند سپرده  چیھ قفو ۲و  ۱  یبندھا  اھداف  یبرا  ـ۳

ید   سازمان سیس  یساز توح صاد ایو   یا نوان  بھ  یاقت سناد   ع ا

ضافھ چھ  ا ضو آن  یھا دولت  برآن سوب   سپرده  سازمان  ع ند، مح   ا

 نخواھد شد. 

 

 

 

 ۲٦  ماده

 اظھاراتو  مالحظات

د ینبا  ونیكنوانس  نیا  بھ  نسبت  یدیا قی مالحظھ  چگونھیھ  ـ۱

 گردد.   اعمال

ند   ـ۲ لت  كی   ماده  نیا ۱ب سازمانھای  دو ید  یا    یساز  توح

سیس صادیو   یا گام یا اقت صو  ، در ھن ضاء، ت پذ بیام ،  رشی، 

و   ، اظھارات آن  بھ  یرسمق و الحا  ونید كنوانسییو تأ  موافقت

با   و مقررات  نیقوان  ساختن  ھماھنگمن   از جملھ  یبرا  یاناتیب

فاد ا س  نیم ید  ونیكنوان شروطشود  نمی   مانع ،بنما بر   ، م

كھیا ھارات  نھنگوی، ا ن ناتیو ب  اظ فظ  بھ  ا ظور ح یا تغی  من ر ی

ثرات قوق  ا س  یح فاد كنوان باط  ونیم لت  با آن  در ارت بوده  دو   ن

 باشد. 

 ۲۷  ماده

 انصراف 
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مان  ـ۱ ھر ز تار  پس  سال  سھ  در  جراء  خیاز  عی اال   شدن  مر

  ھیاطالع  میتواند با تسل  یعضو م  ھر عضو، آن  یبرا  ونیكنوانس

 د. ینما انصراف  ونیاز كنوانس نگھداری  مرجع  بھ  یكتب

صراف  ـ۲ تار  سال  كیاز   پس  ان فتیدر  خیاز  سط  ھیاطالع  ا   تو

د یق  ھیدر اطالع  است  ممكن  بعد كھ  خیا ھر تاری، نگھداری  مرجع

 اجراء خواھد بود.   باشد، قابل  شده

 ۲۸  ماده

 نگھداری  مرجع

و   ونیكنوانسـ  نیـا نگھـدار  مرجـع متحـد  ملل  سازمان  منشی 

 خواھد بود.   آن  مربوطھ  یھاپروتوکول

 ۲۹  ماده

 معتبر  متون

  ییایو اسـپان  ی، روسـ وی، فرانس یسی، انگل ینی، چ یعرب  متون 

 اند.  كسانیاعتبار   یدارا  ونیكنوانس  نیا

  

 

 ۱  شماره  ضمیمھ

 شود  كنترل دیبا  كھ زبالھ کتگوری ھای

 زبالھ  انواع  

شـفا خانـھ ھـا، در   طبـی  یاز مراقبتھا  ناشی زبالھ ھاـ ۱ 

 . کلینک ھا و غیره
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 .  ادویھد یاز تول زبالھ ھا ناشیـ ۲ 

 . زبالھ ھای دوا سازی و ادویھـ ۳ 

و كـاربرد  ل بنـدید، فرمـویـاز تول زبالـھ ھـا ناشـیـ ٤ 

 ھا.  سمیرگانوكروایام  و مواد كشنده  یاھیگ  یداروھا

و كـاربرد مـواد   بنـدی ، فرمول از ساخت ھا ناشیزبالھ ـ ٥ 

 ھا.  سمیرگانوكروایام  و مواد كشنده  یوایمیک

  یو كاربرد حاللھا  ونید، فرموالسیاز تول  د حاصلیـ مواد زا٦ 

 . یآب

  فلـزات  یو آبكـار  یحرارتـ  ھیاز تصـف زبالھ ھـا ناشـیـ ۷ 

 دھا.یانیس  لھیبوس

  یھا اسـتفاده  یبرا  كھ  یمعدن  یروغنھا  زبالھ ھا ناشی ازـ ۸ 

 ستند.ین  مناسب  جیرا

 .  آب  یھا دروكربنیو ھ  آب  یروغنھا  مخلوط  ینھاشولمیـ ا۹ 

  یپلـ  یلھـایفن یبـا ب  شـده  آلـوده  ذرات زبالھ ھـا و ـ ۱۰ 

  PCT    ینیروكل  یپل  یلھایا ترفنیو   PCB   شده  ینیروكل

   PBB   شده  ینیبروم  یپل  یلھایفن یا بیو 

 .   یحرارت  ھیر و تصفی، تقط شیاز پاال ناشیر یق  یایـ بقا۱۱ 

و كاربرد جوھرھا،   بندی د، فرمولیاز تول زبالھ ناشی ـ ۱۲ 

 جال.   یو روغنھا  الكل  ، الك یرنگھا، مواد رنگ

شیـ ۱۳ لھ نا مولیاز تول زبا ندی د، فر كاربرد رز  ب ھا یو  ن

 ھا.  كننده  )، چسبھا و نرم یاھیگ  رهی(ش  )، التكس كاج  (صمغ
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،  یقـاتیتحق  یتھایفعال ناشی از   یوایمیک زبالھ مواد ـ ۱٤ 

د یا جدیندارند و   یا شده  شناختھ  تیماھ  كھ  یا آموزشی  یعمران

 .معلوم نیست  طیا محی  انسان باالی آنھا و اثرات  بوده

ر یسـا  دارنـد و تـابع  یانفجـار  تیـماھ  كـھ  زبالھ ایـ ۱٥ 

 ستند.ین  نیوانق

و كاربرد مواد   بندی مولد، فریاز تول زبالھ ھای ناشیـ ۱٦ 

 .  یدر عكاس  مورد استفاده  یوایمیک

 ھا.  كیو پالست  فلزات  یسطح  پرداختاز  زبالھ ھای ناشیـ ۱۷ 

 .  یصنعت زبالھ  دفع  اتیاز عمل    یایـ بقا۱۸ 

 باشند:  یر میزمواد  از متشكل   كھ زبالھ ھای 

   یفلز  یھا لیـ كربن۱۹ 

   ومیلیبر  باتی، ترك ومیلیـ بر۲۰ 

 ھگزا کرومیوم   باتیـ ترك۲۱ 

   مس  باتیـ ترك۲۲ 

  زینک  باتیـ ترك۲۳ 

  یكیآرسن  باتی، ترك كیـ آرسن۲٤ 

  ومیسلن  باتی، ترك ومیـ سلن۲٥ 

  ومیكادم  باتی، ترك ومیـ كادم۲٦ 

 نیمو  یآنت  باتی، ترك نیمو  یـ آنت۲۷ 

  ومیتلور  باتی، ترك ومیـ تلور۲۸ 
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  سیماب  باتی، ترك سیمابـ ۲۹ 

  ومیتال  باتی، ترك ومیـ تال۳۰ 

  سرب  باتی، ترك ـ سرب۳۱ 

 د. یفلورا  میكلس  یاستثنا  بھ عضویریغ  نیفلور  باتیـ ترك۳۲ 

  عضویریغ  یدھایانیـ س۳۳ 

 ا جامدی  لمحل شکلدھا بیـ اس۳٤ 

 جامد  بشکل  یی یال ھای ابتدامحلـ ۳٥ 

 ).  افیا الینسوز(پودر   ـ پنبھ۳٦ 

 ورسسفاف  عضوی  باتیـ ترك۳۷ 

   عضوی  یدھایانیـ س۳۸ 

 ھا. كلروفنل بشمول  فنل  باتیھا، ترك ـ فنل۳۹ 

 ـ اترھا ٤۰ 

 لوجنیحلل ھای عضوی ھمـ ٤۱ 

  بدون محلل ھای ھلوجن شده  ل ھای عضویحلمـ ٤۲ 

ــھ٤۳  ــر گون ــ ھ ــانواده  ـ ــزو  Cogenor   خ ــوران -دبین ــ  ف   یپل

 نیـتدریوكل

  یپلـ  نیو كسـیـدا  -یپـ -بنـزودی  خـانواده  ـ ھـر گونـھ٤٤ 

 ورینیتدكل
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  نیـدر ا  كـھ  یر از مـوادیـغ  نجارگانو ھـالو  باتیـ ترك٤٥ 

شماره  شده  آنھا اشاره  بھ  ضمیمھ و  ٤۳، ٤۲، ٤۱، ۳۹  یھا (مثالً 

٤٤ .( 

)a(  عضویت در این برای آماده گی گرفتن برای  –الف

، and (d) (c) ,(b)کنوانسیون و موضوعات پاراگراف ھای

بھ عنوان زبالھ  Annex VIIIزبالھ ھای لیست شده در 

ھای خطرناک بر اساس آرتیکل یک، پاراگراف یک (الف) 

 Annex IXلیست شده است. و زبالھ ھای لیست شده در 

 در آرتیکل یک، پاراگراف یک الف منظور نمی شود.

)b( یک زبالھ در  تعیینAnnex VIII  در مواقع خاص مانع

بھ منظور نشان دادن خطرناک  Annex IIIاستفاده از 

نبودن زبالھ متعاقب آرتیکل یک، پاراگراف یک (الف) 

 کنوانسیون.

)c(  تعیین یک زبالھ درAnnex IX  در موارد خاص مانع

تشخیص آن  بحیث زبالھ خطرناک متعاقب آرتیکل یک ، 

) این کنوانسیون شده نمی تواند، پاراگراف یک (الف

باشد، باعث می شود  Annex Iاگر این ماده حاوی مواد 

 را نمایش دھد. Annex IIIکھ خواص 
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)d(  ضمایمVIII and IX  کاربرد آرتیکل یک، پاراگراف یک

الف این کنوانسیون را برای تعیین ویژگی ھای زبالھ 

 ٤ھا تحت تاثیر قرار نمی دھد.

 

 

 

 ۲  ضمیمھ

 دارند  خاص  توجھ  از بھین  كھ زبالھ ھای  یبند طبقھ

  

  یخانگ زبالھ ھایـ ٤٦ 

   یخانگ زبالھ ھای  از سوازندن  ناشی  یایـ بقا٤۷ 

 

 ۳  ضمیمھ

   خطرناكزبالھ ھای   مشخصات  لست

           

                                          

 ، شش ماه بعد از صدور توصیھ امین اجرایی شدند.(۱۹۹۸اضافھ شدند. و در ششم نوامبر  Annex Iدر انتھای  اصالحات انجام شده در پاراگراف ھای الف، ب، ث و د ٤

C.N.۷۷٫۱۹۹۸ of ٦ May ۱۹۹۸ (reflecting Decision IV/۹, adopted by the Conference of the Parties at its fourth meeting).  ( 
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   مشخصات               كد     ملل  سازمان  گروه 

۱                    H۱        فجرهمواد من  

جره  ماده  كی لھا ی  منف جره زبا بارت  منف   ع

مد،  عیما  ماده  كیاز  ستا ی، جا لھ ای  زبا

  درجھ  كیدر   ) كھزبالھ ھااز   یا مخلوطی(

  قــادر اســت  نیمعــ  ، فشــار و ســرعت حــرارت

س بھ  كھ  یوایمیک  یھا واكنش  لھیبو جر    من

گاز میتول بھ ید  ح  شود  طراف  طیم خود   ا

 د. ید نماوار  خسارت

۳                  ۳ H   اشتعال  قابل  عاتیما   

ا ی  عاتیعبارتند از ما  اشتعال  قابل  عاتیما

لوط مدات  یحاو  عاتیا مای،  عاتیما  مخ   بھ  جا

  جال، الك  ی(مانند رنگھا، روغنھا  قیتعل  صورت

كل لھ ا یمواد   شامل  كھ ...) رهیو غ  ال زبا

  طبقھ  جزء مواد خطرناكگر ید  از جھات  كھ ھای

-cup  شیدر آزمـا  باشند كـھ یاند، نم شده  یبند

Closed  درجھ ٦۰٫٥از   شیب  كھ  یحرارت  در درجھ  

در   Open-cup   شیگراد نباشـد و در آزمـایسانت

  درجــھ ٦۰٫٥از   شیبــ  كــھ  یحرارتــ  درجــھ

ھا یسانت شد بخار بل  یگراد نبا شتعال  قا از   ا

ند یم  رونیخود ب چوندھ تا  . (   یشھایآزما  جین

  یو حت  نبوده  سھیمقا  قابل  قًا با ھمیدق قفو

ز ین  شیآزما  ھمان ۀلیوس  بھ  یا جداگانھ  جینتا

لب یتغ  اغ قررات یر می لذا م ند    نیز در این  ك

  دھد كھ  یم  و اجازه  ر بودهییتغ  موارد قابل
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  دهیگنجان  فیتعار  در متن  راتییتغ  نیچن  نیا

 د). شون

 

  مشخصات     كد           ملل  سازمان  گروه                  

            ٤٫۱        H٤٫۱        اشتعال  مواد جامد قابل   

 زبالـھ ھـایا یمواد جامد   شامل 

  عنوان  تحت  كھ  ییجامد ، جز آنھا

بل جار   مواد قا ستھ انف ندد   یب

ــده ــد  ش ــھ یم ،ان ــند ك ــت  باش   تح

  بـھ   و نقـل  حمـل  در حال  یطیشرا

سان بل  یآ ترا  قا ستند، ق اح ا یھ

كن ست  مم صطكاك  ا ثر ا جب  در ا   مو

 گردند.   یسوز  آتش

             ٤٫۲         H٤٫۲      ھاا یمواد لھ    كھ زبا

 دارند خود  بھ خودق احترا  تیقابل

  طیدر شرا  كھ زبالھ ھایا یمواد  

گام  یعاد مل  ھن قل  ح گر   و ن با ا

شكل جھ  یم بھ  موا خود  خود   شدند 

ا در یــكننــد،  یم  جــاد حــرارتیا

ــا ــوا   ستم ــا ھ ــد  ب ــرم  یداً ش  ،  گ

 دارند. ق احترا  تیقابل

٤٫۳                     H٤٫۳      زبالھ ھایا یمواد 

ماس  كھ ھا  با آب  در ت بل  یگاز  قا

 كنند. یم انتشار  اشتعال 
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ھایا یمواد  لھ  ند  زبا در   كھا

خود   اشتعال  تیقابل  با آب املتع

ند   بھ ھایخود دار بلق  یا گاز   ا

 انتشار  مقدار خطرناك  بھ  اشتعال

 كنند. یم

      ٥٫۱         H٥٫۱  نجیبا اكس  بیترك  

 خود بخود  كھ زبالھ ھایا یمواد  

بل ترِا ن  قا لیاح كن  یستند و   مم

ست ثر ترك  ا س  بیدر ا   نجیبا اك

جب ترا  مو شده ریساق اح ا ی  مواد 

 كنند.   ر مواد كمكیساق احترا  بھ

 

      ٥٫۲             H٥٫۲ عضوی  یدھایوكساپر 

زبالھ ا یاز مواد   دستھ  آن  شامل 

ش  یم ھای كھبا   ساختمان  یحاو  د 

  نسبت  كھ  بوده  یتیدو ظرف  نجیاكس

  ند و ممكنا داریپا نا  حرارت  بھ

  خارج  طیمح  ر حرارتیتأث  تحت  است

 شوند.   ھیعًا تجزیسر

  مشخصات     كد           ملل  سازمان گروه                  

 (حاد)  یسم     ٦٫۱           ٦٫۱            

ھسـتند  زبالھ ھـایا یمواد  

خورده  كھ گر  شا یا  ا  قاستن

با   تماس  قیا از طریشوند و 
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ست جب  جذب  پو ند مو   مرگ  گرد

سالمتی  شده بھ  سانان  ا    را 

 اندازند. یخطر م  بھ  یطور جد

      ٦٫۲      H٦٫۲    زا  مواد عفونت 

  كـھ زبالھ ھای اندا یمواد  

  یھــا مزیكروارگانیام  یحــاو

و   ا زھر آنھا بودهیو   فعال

  موجب  ا مشكوكی  طور مشخص  بھ

سانی  وانیدر ح  یماریب   ا ان

 گردند. یم

       ۸                  H۸  پوسندهمواد خورنده/  

  كـھ زبالھ ھای اندا یمواد  

عامالتبا  گام  یوایمیک ت   یھن

ساجبا   كھ نده  ان ماس  ز   ت

د یشد  صدمات  كنند موجب   حاصل

صورتیشوند،  یم ی  ا در    دنچک

ش  االیب سایگر یاء دیا   طیا و

ا یزنند،  یم  لطمھ  و نقل  حمل

ب ھا را از  ند.   یم  نیآن بر

كن ست  مم طرات  ا ز ین  یگرید  خ

 باشند.   در برداشتھ

۹                           H۱۰   یسم  یگازھا انتشار  

 ا ھوا ی  با آب  در تماس

  كھ زبالھ ھای اندا یمواد 

  ا آبیــبــا ھــوا  تعامــلدر 
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كن ست  مم ھا  ا   بھ  یسم  یگاز

 كنند. انتشار  مقدار خطرناك

 ۹              H۱۱   مزمن  یسم) ( 

اگـر   كھ زبالھ ھایا یمواد  

شا یا  قاستن شوند،   خورده و 

ماس  قیا از طری ست  ت   با پو

ثرات  جذب ند ا در   مزمن  گرد

شتھ شمول  بردا   سرطان  خواص  ب

  .  زا

۹          H۱۲   سكاكوتیمواد ا ح  سمی(  ك  طیم

 )  یستیز 

اگر   كھ زبالھ ھایا یمواد 

ح شوند   طیدر م ھا  ا از یر

م  قیطر ساجدر   عتج نده ان   ز

 باشند.   سوء داشتھ  اثرات

۹                         ۱۳ H   كــھ  یمشــكالت  

ــد از عمل ــبع ــع  اتی   یرو  دف

لھ یم ھد از جم شت  د   كردن  ن

  كیھر   رندهیتواند در برگ یم

صات از ست مشخ باال   شده  ل در 

 باشد
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 شھایآزما

مال  یھا انیز خ  یاحت نواع  یبر لھ  از ا شخص ھا زبا كامالً م نوز    ھ

ست  دهینگرد نھی. ھ ا ھا از یز  نیا  نییتع  یبرا  یشیآزما  چگو ان

  جھت  یطرق  افتنی  ی. برا است  امدهیوجود ن  ھنوز بھ  یكم  لحاظ

 طیو مح  انسان  یبرا زبالھ ھا  نیا  یاحتمال  خطرات  نمودن  مشخص

  باتی. در مورد تركدیآ  عمل  بھ  یشتریب  قاتیتحق  است  الزم  ستیز 

خالص مواد  تھستند  یشھایآزما  و  ظر گرف ست  شده  رد در ن .  ا

  برند كھ  یكار م  رد را بھستند  یشھایاز كشورھا آزما  یاریبس

  جھــت ۱ شــماره  ضــمیمھتوانــد در مــورد مــواد مــذكور در   یمــ

صم صوص  یریگمیت كھیا  در خ   یھایژگیو  یمواد دارا  نیا ایآ  ن

 كرد.   باشند، از آنھا استفاده یم  ضمیمھ  نیدر ا  مورد اشاره
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 ٤    ضمیمھ

  دفع  اتیعمل

  

مانند   متداول  یاز روشھا  چكدامیھ  شامل  كھ  یاتیـ عمل  الف

ا ھر ی  میمجدد مستق  اء، استفادهیمجدد، اح  ، استفاده یابیباز

 گردد.  ینم  یگرید  روش  نوع

خش شامل الف  ب فع  اتیعمل  ھیكل  ـ  ست  د ل  بھ  كھ  ا   بھ  یطور عم

 شود.  یم  كاربرده

 D۱و   نیدر زمـ  (ماننـد دفـن  نیزمـ  یا رویـ  نیدر زم  ـ دفع

 ).  رهیغ

 D۲ عیمـا زبالھ ھای  یكیولوژیب  ھی(مانند تجز  نیزم  ـ اصالح  

 ). رهیو غ در خاكھا  ا لجنی

 D۳یدر چاھھا، غارھا  قی(مانند تزر  نیزم قدر اعماِ   قیـ تزر  

 )  یعیطب  ا اماكنی  ینمك

 Dدر  زبالـھ  یھـا ا لجنیـ  عـاتیما  (مانند دفع  یسطح  ـ دفن٤

 ). رهیھا و غ گودالھا، استخرھا، حوضچھ

 Dزبالـھ ھـای  (مانند قرار دادن  خاص  كیبا تكن  دفنمحل ـ ٥ 

 ).  رهیغ و  طیاز مح گر ویكدیاز  جداو   بستھ  یدر كپسولھا
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 Dــع٦ ــ دف ــا  ـ ــھ ھ ــابع زبال ــغ  آب  در من ــا و یر از دری اھ

 ھا  انوسیاق

 D۷ا. یبستر در بشمولا یا دری  انوسیدر اق  ـ دفع 

 D۸مشـخص  ضـمیمھ  نیـگـر اید  یدر جا  كھ  یكیولوژیب  ھیـ تصف  

  نیـاز ا  منـتج زبالـھ از   یا مخلوطیمواد   اند و شامل نشده

 گردد.  یم  مطرح  الف  بخش  تایعمل  باشد كھ یم  روش

D۹مشخص  ضمیمھ  نیگر اید  یدر جا  كھ  یوایمیک،  یكیفز  ـ اصالح  

  نیـاز ا  منـتج زبالھ ھـااز   یا مخلوطیمواد   اند شامل نشده

خش  اتیدر عمل  كھ بوده   روش طرح  اول  ب ند  یم  م شوند (مان

 ).  رهیو غ  بی، ترس كردن  ی، خنث كردن  ی، آھك كردن  ر، خشكیتبخ

 D۱۰یدر خشك  ـ سوزاندن  . 

 D۱۱ا. یدر در  ـ سوزاندن 

 D۱۲ معدن  یحاو  ظروف  (مانند قرار دادن  یدائم ذخیره سازیـ  

 ).  رهیو غ

 D۱۳الف  در بخش  اتیاز عمل  كیاز ھر   قبل  كردن  ـ مخلوط  . 

 D۱در بخـش   اتیـاز عمل  كیاز ھر   قبل  مجدید یبند  ـ بستھ٤  

 .  فال

 D۱الف  در بخش  اتیعمل ھر  انجام  جھت  قتؤم ذخیره سازیـ ٥  . 

،  یابیــباز  متــداول  یروشــھا  شــامل  كــھ  یاتیــ)ـــ عمل (ب

  یگرید  روش ا ھری  میمجدد مستق  اء استفادهی، احریسایکل

 باشد.  یم
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از   شود كھ یم  یمواد  بھ  مربوط  اتیعمل  ھر گونھ  )ـ شامل (ب  بخش 

حاظ نوان  بھ  یانونق  ل ھای  ع لھ  ناك زبا و   دهیگرد  نییتع  خطر

 شود. یآنھا م  حال  ) شامل (الف  در بخش  اتیعمل  نیھمچن

 R۱سـوزاندن  ر از روشیـ(غ  سوخت منحیث زبالھ ھا  ـ استفاده  

 .  ید انرژیتول برای)  میمستق  قیبطر

 R۲حالل ھاد مجدد یاء و تولیـ اح. 

 R۳منحیـث محلـل   كھ عضویمجدد از مواد   اء و استفادهیـ اح

 روند.   یكار نم  بھ ھا

 Rیفلز  باتیو ترك  مجدد از فلزات  اء و استفادهیـ اح٤ . 

 Rعضویریر مواد غیمجدد از سا  اء و استفادهیـ اح٥  . 

 Rھا.یس دھا و بید مجدد اسیـ تول٦ 

 R۷یآلودگ  كاھش  یبرا  مورد استفاده  باتیترك  یابیـ باز . 

 R۸ھا. یستكاتالترکیبات از  یابیـ باز 

 R۹ا مـوارد یـو   شیدر پاال  كھ  ییمجدد از روغنھا  ـ استفاده

 روند.  یكار م  گر بھید

 R۱۰در   از آن  منظور استفاده  بھ  نیزم  اصالح  یبرا  ـ استفاده

 .  یكیكولوژبا انکشافا ی  یكشاورز

R۱۱از   كیـاز ھـر  ناشـی  مانـدهیاز مـواد باق  ـ اسـتفاده

 .  R۱۰ الی R۱  یھا در شماره مندرج  اتیعمل

 R۱۲ اتیـاز عمل  كیـھـر سپردن بھ   یبرا تبادلھ زبالھ ھاـ  

 .  R۱۱ الی R۱  یھا در شماره مندرج
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 R۱۳ بھ  مربوط  اتیدر عمل  منظور استفاده  مواد بھ انباشتنـ  

 ).  (ب  بخش
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 ) (الف ٥  ضمیمھ

    

 گردد فراھم دیبا ھنگام اطالع  كھ  یاطالعات

  

 . زبالھصدور   یبرا  یلـ دل۱ 

 . /۱ زبالھ  ـ صادركننده۲ 

 .  /۱د یتول  و محل زبالھ)  دكنندگانیا تولی(  دكنندهیـ تول۳ 

 ./۱  دفع  و محل زبالھ  كننده  ـ دفع٤ 

در  آنھـا،  و عوامـل زبالھ)  كنندگان  ا حملی(  كننده ـ حمل٥ 

 /۱  بودن  معلوم  صورت

 . زبالھـ كشور صدور ٦ 

 . /۲  تیصالح با  مقام       

   تیترانز  متوقعۀ یـ كشورھا۷ 

 . /۲ مقام با صالحیت       

 زبالھ  ـ كشور واردكننده۸ 

 . /۲مقام با صالحیت        

  معلومات عمومی یا واحدـ ۹ 
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  آن  یطـ  كھ  یمدت و  ) مورد نظر حمل یخھایا تاری(  خیـ تار۱۰ 

  نقاط بشمول(  ر مورد نظر یشود و مسصادر   قرار است زبالھ

  /۳ا مقصد) یمبدأ 

،  ییایـدر  ، خـط آھن ، راه مورد نظر(جاده  و نقل  حمل طرقـ ۱۱ 

 )  یداخل  ی، آبھا یھوائ  خط

 . /٤  مھیب معلومات در موردـ ۱۲ 

   و شـماره  Y   رهشـما بشمول  زبالھ  یكیزیف  و شرح  نییـ تع۱۳ 

UN  خـص رسـیدگی  طیشرا   معلومات در موردو  /٥  آن  بیو ترك 

 .   حوادث در صورت  یاضطرار تدابیر بشمولبا آنھا، 

  ، تـانكر، بشـكھ ظـرف  مورد نظر (مانند  یبند  بستھ  ـ نوع۱٤ 

 و...)

 ./٦مقدار   یبیتقر  ا حجمی  ـ وزن۱٥ 

 ./۷  است  د شدهیولت زبالھ  آن  یط  كھ  یـ مراحل۱٦ 

  یبنـد  ، طبقـھ۱  شماره  ضمیمھدر   مندرج زبالھـ در مورد ۱۷ 

   UN   و گروه  H  خطر، شماره  یھایژگی، و۳  شماره  ضمیمھاز 

 ٤  شماره  ضمیمھ  طبق  دفع  ـ روش۱۸ 

  زبالھ در مورد  یا صادركننده  تولیدكننده  توسطیھ ـ اعالم۱۹ 

 . درست بودن زبالھ

  یفن تعریق بشمول( كننده  دفع  توسط  شده انتقال علوماتمـ ۲۰ 

ستگاه بھد تولی  صادركننده  )  نده یا  لھ  دكن ن زبا بر   یمب

كھیا بق  ن قررات  نیقوان  ط نده  و م شور واردكن با رعا  ك   تیو 

 زبالھ  قبول  عدم  یبرا  یلیدلی ستیز   محیط   یارھایو مع  ضوابط

 وجود ندارد .   دفع  یبرا
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ــ ۲۱  ــوردـ ــات در م ــو معلوم ــ ۀنح ــرار داد ب ــاد ق   نیانعق

 . زبالھ  كننده  و دفع  صادركننده

  

  حاتیتوض 

،  و نـام تلفکسا ی  ، تلكس تلفن  ، شمارهآدرسو   كامل  ـ اسم۱ 

بـا او  تـوان یم  كـھ  ، شخص كس، تلف ، تلكس تلفن  ، شمارهآدرسی

 .  گرفت  تماس

 .  كسو تلف  ، تلكس فنتل  ، شمارهآدرسو   كامل  ـ نام۲ 

  ھـا بـھیریبارگچنـدین در مورد   یكل  ھیاطالع  كی  ـ ھر گاه۳ 

  شده  مشخص  یریھر بارگ  خیتار  شود، چھ یصادر م  طور جداگانھ

  شده  ینیب  شیپ  یھایرید تعداد بارگیباشد با  ا نشدهیباشد 

 گردد.   مشخص

مات  ھیـ تھ٤ گونگ معلو مورد چ لھ  مھیب  یدر  حوه  محمو   و ن

سط  طیشرا  نیا  تیرعا مل صادركننده  تو نده      ، ح فع  كن  و د

 . زبالھ  كننده 

و   بودن یاز نظر سم  خطرناك  یلیخ  باتیترك  و غلظت  تیـ ماھ٥

 زبالھ  دفع  ا در موقعی  و نقل  حمل  در زمان  كھ  یر خطراتیسا

 دھد.   یرو  است  ممكن

مقدار   كل  ، ھم محمولھ ینچند یحاو  یكل  ھیاطالع صورتـ در ٦

ھا   از محمولھ  كیھر   یر مورد نظر برایز مقادیمورد نظر و ن

 .  است  یضرور

ارزیـابی خطـر و تعیـین و مناسـب   است  الزم  ـ تا آنجا كھ۷ 

 ،  پیشنھادی دفع  اتیعمل بودن

ACKU



  

 

 

 

 

 

 

 

ACKU



 

 

 ) (ب ٥  شماره  ضمیمھ

 گردد. ارائھ  و انتقال  د در مورد سند نقلیبا  كھ  یاطالعات

  

  /۱ زبالھ  ـ صادركننده۱ 

 /۱دیتول  و محل زبالھ)  د كنندگانیا تولی(  دكنندهیـ تول۲ 

 /۱  آن  دفع  و محل زبالھ  كننده ـ دفع۳ 

 هنماینـدا یـ / ۱  ) زبالھ ه ھاكنند  ا حملی(  كننده  ـ حمل٤ 

 ) آنھا.  نماینده ھایا ی(

 ا  واحد. ی عمومی  ھیاطالع  ـ موضوع٥ 

   د توسـطیرسـ  افتیدرتاریخ و  فرامرزی  حركت  شروع  خیـ تار٦ 

 .  زبالھ  رندهیگ  لیتحو   یشخص

ط۷ لفرق ـ  مل  مخت قل  ح جاده  و ن ھن ، راه ( ھا آ ب  ی، راھ   یآ

ل نان)  یھوائ  ، راه یائیدر  ، راه یداخ طۀ  ھمچ خول و     نق د

 اشد. ب  شده  مشخصھا   محمولھخروج  کھ برای این 

  و گــروه  ، نـام یكـیزیف  (خـواص زبالـھ عمـومی  ــ مشخصـات۸

طوریکـھ عملـی     H  شـمارهو  Y  شماره،  UN شماره   یریبارگ

 )باشد

اضطراری  تدابیربشمول  مشخص  یازھایدر مورد ن معلوماتـ ۹

 .   حوادث در صورت
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 ھا  بستھ  و شماره  ـ نوع۱۰ 

 . مقدار  ا حجمیو   ـ وزن۱۱ 

بـر   یمبنـ  ا صادركنندهی  كننده دیتول  توسط بیاندور ـ ص۱۲ 

 . معلومات  صحت

بـر   یمبنـ  ا صادركنندهی  كننده دیتول  توسط بیانـ صدور ۱۳ 

فت  عدم جع  مخال مھ  صالحیذ  مرا شورھا  ھ ضاء   كھ  ربطیذ  یك اع

 ھستند.   ونیكنوانس

ورد زبالھ در دستگاه دفع م  كننده  دفع  توسط  یـ صدور گواھ۱٤

 .  دفع  یبیتقر  خیو تار  دفع  روش  نمودن  بر مشخص  یمبن نظر

  

  ادداشتھای 

مات بوط  الزم معلو قال  بھ  مر صورتیبا  سند انت كان  د در  با   ام

طھ بق  سند مربو قررات  ط قال  م صورت  كیدر  انت شد. در    یسند با

 مکمل باشد نھ مثنید یبا معلوماتسر نباشد، یم  یكار  نیچن  كھ

حاوی د یبا  . سند انتقالضروریست  انتقال  مقررات   موجب  بھ کھ

  ا چھیفراھم گردد  معلوماتد یبا  شخص  بکدام  نكھیا  رھنمایی

 باشد. را پر كند،  ییفرمھا

و  - كسا تلفی  تلكس  ، شماره تلفن  ، شمارهآدرسو   كامل  اسم/ ۱

شمارهادرس،  نام فن  ،  كس تل ص  كس، تلف ، تل در   توان یم  ھك  یشخ

 .  گرفت  با او تماس  یموارد اضطرار
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 ٦  شماره  ضمیمھ

  یداور

 ۱  ماده 

گاه مھ  ھر ماده  موافقتنا س ۲۰  مذكور در  حو   بھ  ونیكنوان ن

 ۱۰ الی ۲ ماده ھای  طبق  یباشد، داور  نكرده  ینیب  شیپ  یگرید

 شود.   د انجامیبا  لیذ

 اعضـاء  دھـد كـھ  اطالع  داراالنشاء  د بھیبا  یمدع  طرف ـ۲  ماده 

  بھ ۲۰  ماده ۳ا بند ی ۲بند   طبق  اختالف  اند كھ نموده  توافق

جاع  یداور بھ  ار صوص  شود، و  س  خ كھ  ونیمواد كنوان س  را  ر یتف

جرای ختالف  یا ا مورد ا ھا  ست  آن ند.   ا كر ك شاءذ د یبا  داراالن

 برساند.   ونیعضاء كنوانسا  ھیكل  یآگاھ  را بھ  واصلھ معلومات

از   كیعضو خواھد بود. ھر   از سھ  مركب  یداور  أتیھـ ۳  ماده

طراف عو ا ند و دو داور  نییداور تع  كید یبا  ید   نیبد  كھ  یك

صوب حو من ند با یم  ن فقیگرد با توا لث  د    نییرا تع  داور ثا

ند، و ا ئ  نیكن سرداور   یداور  أتیھ  سیداور ر بود.  ھد  خوا

عةیبان ھا  كی  چیھ ۀد تب عوا،   یاز طرف قید سرزم  میا م   نیدر 

 باشد.   بوده  دخلیذ  یدر دعو  یگرید  ا در سمتیاز طرفھا،   یكی
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 ـ٤  ماده 

  بعـد از انتصـاب  تا دو ماه  یداور  وانید  سیرئ  ـ ھرگاه۱ 

 متحد  ملل  سازمان  سرمنشی عمومینگردد،   نییتع  داور دوم

گر ید  دو ماه  ظرفدر   یدعو  از دو طرف  كیھر   درخواست  بھ

 خواھد كرد.   او را منصوب

بعد از   دو ماه  ظرفدر    یدعو  از دو طرف  یكی  ـ ھر گاه۲

فتیدر ست  ا خود را تع درخوا طرف  نیی، داور  ند،  گر ید  نك

  ملل  سازمان سر منشی عمومی  اطالع  را بھ  تواند موضوع یم

گر ید  دو ماه  ظرفدر را   وانید  سیرئ  یبرساند تا ومتحد 

  كھ  ید از طرفیبا  از نصب  پس  وانید  سید. رئینما تعیین

در  را داور  كی  بخواھد كھ  است  نكرده  نییداور خود را تع

   د موضـوعیاو با  مدت  نیكند. بعد از ا  نییتع  دو ماه  ظرف

برساند و متحد   ملل  سازمان  سر منشی عممومی  اطالع  را بھ

 خواھد داد.   را انجام  انتصاب  نیگر اید  دو ماه  یاو ط

 

 ـ ٥  ماده 

و  یالملل نیب  نیقوان  خود را طبق  میتصم  یداور  وانیـ د۱

 اتخاذ خواھد كرد.   ونیكنوانس  نیا  مقررات  براساس

ھر د۲ جب  بھ  كھ  یداور  وانیـ  قررات  مو   ضمیمھ  نیا  م

 خواھد نمود.  نیخود را تدو  نامھ  نییشود آ یم  لیتشك

 ـ ٦  ماده 
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صم۱ سائل  خواه  یداور  وانید  ماتیـ ت مورد م و   یشكل  در 

ضوعات  خواه مورد مو با اكثریبا  یماھو  در  آراء   تید 

 اعضاء اتخاذ گردد. 

  قیاحراز حقا  را جھت  الزم  د اقداماتیبا  یداور  وانیـ د۲

مل  بھ ن یم  وانید آورد.  ع بھتوا ست  د  از   كیھر   درخوا

 د. ینما  ھیتوص  یو اساس  قتؤم  یتیر حمایتداب  نیطرف

ھا۳    عو  یـ طرف نھیبا ید ھر گو نات  د  برا  الزم  امكا   یرا 

 ار بگذارند. یدر اخت مؤثر  اقدامات

ھر ی  بتیـ غ٤     صور  طرف  كیا ق عو  نیاز  مانعینبا ید   د 

 گردد.  جریان اقدام

  مًا از موضـوعیمسـتق  را كـھ  یمتقابل  یدعاو  نواید  ـ۷  ماده

ختالف ش  ا ستماع  یم  ینا بار  گردد ا كرد و در ھد  ھا  ۀخوا آن

 .  خواھد گرفت  میتصم

  خـاص  طیشـرا  تحـت  یداور  وانیـد  كھ  یجز در موارد  ـ۸  ماده

عو نھ  بھ ید یردگر ید  یا گو صمیم میگ ،  یداور  یھا نھی، ھزت

شمول ستمزد داوران ب ید ی عود  طرفین ، د ساو  بھبا   یطور م

بلم گاهشوند  تق بتھا را  نھیھز  صورت  . داد صورت ث ساب  و    ح

 خواھد نمود.   میتسل  نیطرف  را بھ  مربوطھ  یقطع

ندگان  كیھر  ـ۹  ماده ضاء كن س  از ام كھ ونیكنوان   یدارا  ، 

  تاس  دارد و ممكن  یحقوق  ۀجنب  كھ  استی دعو  در موضوع  یمنافع

تواند با   یاثر بگذارد، م  منافع  بر آن یدر مورد دعو  میتصم

 د. ینما  مداخلھ  یرسبر جریاندر   وانید  وافقت
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 ـ ۱۰  ماده 

خود   یرأ  لیتشك  خیاز تار  ماه  پنج  ظرفدر د یبا  وانیـ د۱

صادر نما كھیرا  گر آن شخ  الزم  د، م كھ  صیت ھد  لت  د را   مھ

 د. ینما نھ تجاوز  ماه  از پنج  نكھیا  بھ  د كند مشروطیتمد

  یقطع  یرأ  نیباشد. ا  د مستند و مستدلیبا  وانید  یـ رأ۲

 آور خواھد بود.   الزام یدعو  نیطرف  بھ  و نسبت

  یرأ  یا اجرایر یتفس  بھ  مربوط  نیطرف  اختالفات  ھیـ كل۳

  یرأ  كھ  یوانید  اطالع  بھ دعوی  نیاز طرف  یكی  د توسطیبا

  آن  نتواند بھ  وانید  نیا  برسد و ھر گاه  است  صادر كرده

منظور   نیبد  كھ  یگرید  وانید در دیبا  كند، اختالف  یدگیرس

 گردد.   مطرح ،شود یم  لیتشك  نخست  وانیمانند د
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 ضمیھ ھفتم

 ٥(ھنوز اجرایی نشده است)

  

 

                                          

٥Annex VII is an integral part of the Amendment adopted by the third meeting of the Conference of the Parties in ۱۹۹٥ in its 

Decision III/۱.  The amendment is not yet in force. The relevant part of Decision III/۱ provides as follows: 

گرفتھ شده است. این اصالحیھ ھنوز اجرایی نشده است. بخش مربوطھ  III/۱و در تصمیم  ۱۹۹٥در سال  ضمیمھ شماره ھفت اصالحیھ ای است کھ در سومین جلسھ کنفرانس اعضا

 بھ شرح زیر است: III/۱تصمیم 

 می باشند. OECD, EC, Liechtenstein: اعضا و دیگر کشورھایی کھ عضو کنفرانس ... (تصمیم گرفتھ شد تا اصالحات زیر انجام شود)
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 ٦ضمیمھ شماره ھشتم

 لیست الف

ست شده در این ضمیمھ  براساس ماده یک، زبالھ ھای لی

. پارگراف یک (الف) بھ عنوان زبالھ خطرناک محسوب می شوند

تعیینات این لیست مانع از معرفی ضمیمھ شماره سھ برای 

 معرفی زبالھ ھای غیر خطرناک نمی شود.

A۱ زبالھ ھای فلزی و مربوط بھ فلزات 

 )Antimonyآنتیمونی ( •

                                          

). تصمیم متعاقب آن توسط May ۱۹۹۸ ٦ C.N.۷۷٫۱۹۹۸ ofاجرایی شد، شش ماه بعد از اعالم امین کنوانسیون ( ۱۹۹۸ده بھ کنوانسیون در ششم نوامبر سال اصالحیھ اضافھ ش ٦

شد.(اعالم امین کنوانسیون در  اجرایی ۲۰۰۳اعضای کنفرانس در چھارمین نشست گرفتھ شد. اصالحیھ بر ضمیمھ ھشتم نظر بھ اضافھ شدن ورودی ھای تازه در بیستم نوامبر 

C.N.۱۳۱٤٫۲۰۰۳ شش ماه بعد از اعالم امین کنوانسیون یعنی ،(C.N.۳۹۹٫۲۰۰۳ of ۲۰ May ۲۰۰۳،تصمیم متعاقب آن ، VI/۳توسط  اعضا در کنفرانس در ششمین جلسھ  ٥ ،

 of ۸ C.N.۲٦۳٫۲۰۰٥، شش ماه بعد آن، C.N.۱۰٤٤٫۲۰۰٥اعالم امین کنوانسیون در  اجرایی شد، ۲۰۰٥گرفتھ شد). اصالحیھ ضمیمھ ھشتم نظر بھ یک ورودی تازه در ھشتم اکتوبر 

April ۲۰۰تصمیم متعاقب ٥ ،VII/۱۹ در کنفرانس اعضا و در ھفتمین جلسھ آن گرفتھ شد. متن نشان داده شده شامل تمام اصالحات می باشد. ۲۰۰٥، در سیزدھم جون 
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 )Arsenicآرسنیک( •

 )Beryllium(بریلیوم •

 )Cadmiumکادمیوم( •

 )Leadلید( •

 )Mercuryسیماب( •

 )Seleniumسلنیوم( •

 )Telluriumتلوریوم( •

 )Thalliumتالیوم( •

 آمده است.  Bبھ جز زبالھ ھایی کھ در لیست 

A۱۰۲۰  شامل بخش یا آلوده گی بھ جز زبالھ ھای فلزی زبالھ

 در مقدار زیاد، شامل موارد زیر:
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 )Antimony; antimony compoundsانتیمونی و ترکیبات آن( •

 )Beryllium; beryllium compoundsبریلیوم و ترکیبات آن( •

 )Cadmium; cadmium compoundsکادمیوم و ترکیبات آن( •

 )Lead; lead compoundsلید و ترکیبات آن( •

 )Selenium; selenium compoundsسلنیوم وترکیبات آن( •

 )Tellurium; tellurium compoundsتلریوم و ترکیبات آن( •

A۱۰۳۰  زبالھ ای کھ بھ عنوان بخش و یا آلودگی شامل مواد

 :زیر است

 )Arsenic; arsenic compoundsآرسنیک و ترکیبات آن ( •

 )Mercury; mercury compoundsمرکوری و ترکیبات آن( •

 )Thallium; thallium compoundsتالیوم و ترکیبات آن( •
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A۱۰٤۰ ی از خود شامل مواد زبالھ ھایی کھ بھ عنوان بخش

 زیر می باشد:

 )metal carbonylsکربونیل ھای فلزی ( •

 Hexavalent chromiumترکیبات ھگزاواالنت کرومیوم( •

compounds( 

 A۱۰٥۰ ) لجن ھای گالوانیکgalvanic sludge( 

A۱۰٦۰ زبالھ ھای ناشی از شستشوی فلزات 

A۱۰۷۰  بقایای مایعات از پروسھ ھای انجام شده

) jarosite(جاروسیت ، گرد وغبار و لجن مانند باالی روی

 و...ھماتیت  ،

A۱۰۸۰  بقایای زبالھ ھای روی کھ در لیستB  شامل

نیست، شامل لید و کادمیوم بھ غلظت کافی تا ویژگی 

 ھای ضمیمھ شماره سھ را کامل کند.
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A۱۰۹۰  خاکستر ناشی از سوزاندن لین ھای مس عایق

 دار

A۱۱۰۰     ی سیستم ھای پاک کاری گرد وخاک و بقایا

 گازھا از ذوب کننده ھای مس

A۱۱۱۰     محلول ھای الکترولیتیک ناشی از

 الکتروفاینینگ و الکترووایننیگ مس

A۱۱۲۰    لجن زبالھ، بھ استثنای انود سالیم، ناشی

از سیستم ھای خالص سازی الکترولیت در 

 الکتروفاینینگ مس و پروسھ ھای الکتروواینینگ

A۱۱۳۰   فاده از محلول اسید ایچینگ (استetching 

solutionشامل محلول مس ( 

A۱۱٤۰    زبالھ ناشی ازکاتالیست ھای کوپریک

 کلراید و سیانید مس
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A۱۱٥۰   خاکستر فلزات با ارزش ناشی از بورد

    ۷شامل نیست. Bسیرکوئیت در لیست 

A۱۱٦۰   زبالھ ھای باطری ھای اسید سرب بھ صورت

 آن کامل و یا قسمتی از

A۱۱۷۰  زبالھ ھای باطری ھای سورت نشده بھ جز

 B. زبالھ ھای باطری ھا در لیست Bمخلوطی از لیست 

شامل ضمیمھ یک بھ عنوان زبالھ ھای خطرناک قابل 

 .نشده استاسترداد لیست 

A۱۱۸۰  زبالھ ھای الکتریکی و اسمبل ھای

شامل قطعاتی مانند  ۸الکترونیکی یا سکرپ شده

. Aیر باطری ھا موجود در لیست اکوولیتورھا و سا

شیشھ ھای توب ھای اشعھ کاتد و  سویچ ھای سیماب،

                                          

 استثناھا را مشخص نمی سازد.  (B۱۱٦۰) Bمتوجھ باشید کھ اینتری میروو در لیست   ۷

 بھ جز اسمبل شده ھای جنراتورھای انرژی الکتریکی ۸
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، یا PCB  سایر شیشھ ھای فعال مانند ظرفیت سازھای 

آلوده شده با مواد ذکر شده در ضمیمھ یک بھ مقداری 

کھ آن ھا دارای میزان آلودگی ذکر شده در ضمیمھ 

مراجعھ  B B۱۱۱۰شماره سھ باشد (بھ ورودی ھای لیست 

 ۹شود)

A۱۱۹۰ ھای فلزی کاور شده با پالستیک کھ توسط  کیبل

، سرب، کادمیوم، PCBکول تار آلوده شده باشد، 

سایر ارگانوھالوژن ھا و یا سایر ترکیبات در ضمیمھ 

 یک کھ ویژگی ھای ضمیمھ شماره سھ را بروز می دھند.

A۲  زبالھ ھای شامل ترکیبات غیر آلی، کھ ممکن است

 ت و مواد عضوی باشد.شامل فلزا

 A۲۰۱۰  ری و  –زبالھ ھای شیشھ ای از توب ھای کاتد

 سایر شیشھ ھای فعال

                                          

۹  PCBs  ٥۰در غلظت mg/kg .یا بیشتر ھستند 
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A۲۰۲۰  زبالھ ھای ترکیبات غیرعضوی فلوراین بھ شکل

وجود  Bمایع یا لجن بھ جز زبالھ ھایی کھ در لیست 

 دارد.

A۲۰۳۰  زبالھ ھای کاتالیست بھ جز آن ھایی کھ در

 مشخص شده است. Bلیست 

A۲۰٤۰  زبالھ ھای چونھ کھ از صنایع کیمیاوی بھ

دست می آید، در صورتی کھ مواد ضمیمھ یک را دارد و 

ویژگی ھای مواد خطرناک ضمیمھ شماره سھ را نشان می 

 توجھ کنید) B B۲۰۸۰دھد(  بھ ورودی مربوطھ در 

A۲۰٥۰ (گرد وخاک و فایبرھا) زبالھ ھای آزبست 

A۲۰٦۰ ی خاکستر ھستند ھای زغالی کھ دارا پاورپلنت

و شامل غلظت کافی از مواد لیست شده در ضمیمھ 

 Bشماره سھ ھستند (بھ ورودی ھای مربوطھ در لیست 

B۲۰٥۰ (توجھ کنید 

A۳  زبالھ ھایی کھ شامل ترکیبات عضوی ھستند کھ

 ممکن است دارای فلزات و مواد غیر عضوی باشند
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A۳۰۱۰  ،زبالھ ھای ناشی از تولید و یا پروسس نفت

 ک و قیرکو

A۳۰۲۰   زبالھ ھای ناشی از مواد نفتی و غیرمناسب

برای استفاده اولیھ ای کھ در نظر گرفتھ شده 

 بودند.

A۳۰۳۰   زبالھ ھایی کھ شامل آلوده گی ھای ناشی از

 لجن ھای ترکیبات آنتی ناک ھای سربی می باشند.

A۳۰٤۰   سیاالت گرمایی بی استفاده (منتقل کننده

 گرما)

A۳۰٥۰  ھ ھای ناشی از تولید، فرمول بندی و زبال

استفاده از رزین، التکس،  پالستیسایزرھا، چسب ھا 

بھ لیست  است( Bمانند زبالھ ھایی کھ در لیست

 مراجعھ کنید) B B٤۰۲۰در مربوطھ 

A۳۰٦۰ زبالھ ھای نیتروسلولوز 

ACKU



A۳۰۷۰  زبالھ ھای فنول، ترکیبات فنول شامل

 کلروفنول بھ شکل مایع و یا لجن

A۳۰۸۰   زبالھ ھای اتر، بھ جز موادی کھ در لیستB 

 شامل ھستند.

A۳۰۹۰   گرد و غبار چرم، خاکستر، لجن و آرد وقتی

کھ حاوی ترکیبات اگزاواالنت کرومیوم و یا بایو 

 B B۳۱۰۰ساید ھا ھستند ( بھ ورودی مربوطھ در لیست 

 مراجعھ کنید)

A۳۱۰۰   بقایای زبالھ ھا و زبالھ ھای چرم و یا

ات آن کھ برای ساخت مواد چرمی مناسب نیست و ترکیب

دارای ھگزا واالنت کرومیوم و ترکیبات آن و یا بایو 

مراجعھ  B B۳۰۹۰ساید ھا است.( بھ لیست مربوطھ در 

 کنید)

A۳۱۱۰  زبالھ ھای فلمونجری شامل ترکیبات

ھگزاواالنت کرومیوم و یا بایو سایدھا و یا مواد 

 B B۳۱۱۰  ر لیست  عفونی است (بھ ورودی مربوطھ د

 مراجعھ کنید)
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A۳۱۲۰ قطعات مختلف ناشی از بریدن و تکھ تکھ کردن 

A۳۱۳۰ زبالھ ھای ترکیبات فسفری عضوی 

A۳۱٤۰  حالل ھای مواد عضوی غیر ھالوژنی بھ جزمواد

 Bلیست شده در لیست 

A۳۱٥۰  حالل ھای عضوی ھالوژن 

A۳۱٦۰  بقایای غیر مایع تقطیر ھالوژنی و یا غیر

 ژنی ناشی از حالل ھای عضوی در پروسھ ریکاوریھالو

A۳۱۷۰ ھای ناشی از تولید ھایدروکربن ھای  زبالھ

، ھالوژنی آلیفاتیک (مانند کلرومتان، دی کلرو اتان

کلراید، وینیلیدن کلراید، الیل کلراید و  وینیل

 اپی کلرھیدرین)

A۳۱۸۰  زبالھ ھای دارای پلی کلرینیتد بای فنیل

)PCB(تد تری فینیل ) پلی کلرینیPCT پلی ، (

) ، پلی برمینیتد بایفنیل PCN(کلرینیتد نفتالین 
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)PBB و یا ھر پلی برومینیتد آنالوگز از این (

 ۱۰میلی گرم در ھر کیلو گرم ٥۰ترکیبات با غلظت 

A۳۱۹۰  بقایای قیر (بھ استثنای سمنت آسفالت) ناشی

پاالیش مواد نفتی، تقطیر و ھر تصفیھ  پروسھ ھایاز 

 یاوی این گونھ مواد از مواد عضویکیم

A۳۲۰۰  آسفالت) از ساخت و ساز  (بقایایمواد قیری

سرک و نگھداری سرک، شامل استفاده از مواد قیر 

توجھ  B, B۲۱۳۰مانند (بھ ورودی مربوطھ در لیست 

 نمایید)

Aزبالھ ھا ممکن است کھ دارای مواد عضوی و غیر  ٤

 عضوی باشند

                                          

 میلی گرم در کیلوگرم یک حد بین المللی برای تمام زبالھ ھاست. بھ ھر حال بسیاری از کشورھا مقدارھای تنظیمی کمتری را نیز در نظر ٥۰حد  ۱۰

 میلی گرم در ھر کیلوگرم برای چگالی مشخص. ۲۰گرفتھ اند مانند 
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A٤۰۱۰  تولید، تھیھ و استفاده زبالھ ھای ناشی از

   Bاز محصوالت دوایی بھ جز زبالھ ھایی کھ در لیست 

 آمده است.

A٤۰۲۰  زبالھ ھای کلینیکی و مرتبط با آن، مانند

طبی، نرسینگف داکتر دندان، حیوانات و سایر فعالیت 

ھای مشابھ، و زبالھ تولیدی در شفاخانھ ھا و یا 

مریض ھا و سایر تجھیزات در طول بررسی و یا تداوی 

 یا پروژه ھای تحقیقاتی

A٤۰۳۰  زبالھ ناشی از تولید، فرمول بندی و

استفاده از بایو سایدھا و فیتوفارماسیوتیکالز 

)phytopharmaceuticals ( از جملھ زبالھ ھای حشره کش ھا

 ، دارایو علف کش ھا کھ منحصر بھ شرایط خاص نیستند

ه مورد و یا اینکھ برای استفاد ۱۱تاریخ مصرف ھستند

 نظر نامناسب ھستند.

                                          

 بھ معنای عدم استفاده در زمان خاصی کھ توسط سازنده توصیھ می شود.  ۱۱
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A٤۰٤۰  زبالھ تولیدکننده ھا، فرمول بندی و

  ۱۲استفاده از مواد کیمیاوی نگھدارنده 

A٤۰٥۰ :زبالھ ھای شامل آلوده گی ھا زیر 

سیانید غیر عضوی، بھ جز فلزات با ارزش کھ  •

بھ شکل جامد مقداری از بقایای سانید غیر 

 عضوی را حمل می کنند.

 سیانید عضوی •

A٤۰٦۰  ،ضایعات روغن/ آب، ھایدروکربن/آب

 ترکیبات و معجون آن

                                                                                                                                      

 

 این ورودی مواد کیمیاوی مورد استفاده در چوب ھا را با مواد کیمیاوی نگھدارنده چوب یکجای نمی کند.۱۲
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A٤۰۷۰  زبالھ ناشی از تولید، فرمول بندی و

استفاده از دوات، رنگ ھا، رنگدانھ ھا، رنگ 

نقاشی، الک ناخن بھ جز زبالھ ھایی کھ در لیست 

B  بھ ورودی مربوطھ در لیست (است مشخص شدهB 

B٤۰۱۰ (مراجعھ کنید 

A٤۰۸۰  ناشی از کدام ماده منفجره زبالھ ھای

 )B(بھ جز زبالھ ھای مشخص شده در لیست 

A٤۰۹۰ ،بھ  زبالھ ھای اسیدی یا قلیایی محلول

(بھ ورودی وجود دارد Bجز آن ھایی کھ درلیست 

 مراجعھ شود) B B۲۱۲۰مربوطھ در لیست 

A٤۱۰۰  زبالھ ناشی از وسایل کنترل آلودگی

جز صنعتی برای پاک کاری گازھای خروجی بھ 

 )Bزبالھ ھای لیست در 

A٤۱۱۰  زبالھ ھای حاوی یا آلوده شده توسط 

 ھر مشابھ پلی کلرینیتد دی بنزو فوران •
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 ھر مشابھ پلی کلرینتید دی بنزو دیوکسین •

A٤۱۲۰  زبالھ ھای حاوی پروکسین)peroxide و با (

 آلوده شده توسط آن 

A٤۱۳۰  پکیج زبالھ و کانتینر ھای دارای مواد

غلظت کافی تا خصوصیات مواد ضمیمھ یک در 

 خطرناک ضمیمھ سھ را نشان دھد.

A٤۱٤۰  زبالھ ھای تشکیل شده و یا ترکیب یافتھ

مطابق با  ۱۳از مواد کیمیاوی تاریخ گذشتھ

ضمیمھ یک و ھمچنان نشان دھنده مواد خطرناک 

 ضمیمھ سھ 

A٤۱٥۰  زبالھ ھای کیمیاوی ناشی از تحقیقات و

تھ شده نیستند و انکشاف و آموزش ھایی کھ شناخ

                                          

 مشخص توصیھ شده توسط سازنده بھ معنای استفاده نشده در دوره  ۱۳
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یا تازه گی دارند. و یا آن ھایی کھ دارای 

 اثرات نامشخص بر انسان و محیط زیست ھستند.

A٤۱٦۰  کربن فعال استفاده شده کھ در لیستB 

 Bشامل نیست. ( بھ ورودی مربوطھ در لیست 

B۲۰٦۰ (مراجعھ شود 

 

 

 ۱٤ضمیمھ نھم

                                          

اجرایی شد، شش ماه بعد از توصیھ نامھ امین کنوانسیون  ۱۹۹۸اصالحیھ نظر بھ ضمیمھ شماره ده بھ کنوانسیون اضافھ شد و در ششم نوامبر  ۱٤

C.N.۷۷٫۱۹۹۸ براساس تصمیم )،IV/۹ (نھم نظر بھ ورودی . اصالحیھ بر ضمیممھ شماره کھ توسط اعضا کنفرانس در جلسھ چھارم گرفتھ شد

از  C.N.۳۹۹٫۲۰۰۳). شش ماه بعد از این توصیھ C.N.۱۳۱٤٫۲۰۰۳ انجام شد(توصیھ امین کنوانسیون در ۲۰۰۳ھای تازه در بیست نوامبر 

اصالحیھ بر ضمیمھ نھم نظر بھ یک تازه وارددر  در کنفرانس اعضا در ششمین جلسھ انجام شد.) VI/۳٥تصمیم متعاقب آن  ۲۰۰۳بیست می 

جون  ۱۳کھ در  ۲۰۰٥آپریل  ۸در  C.N.۲٦۳٫۲۰۰٥) شش ماه بعد از توصیھ امین C.N.۱۰٤٤٫۲۰۰٥(توصیھ امین  ۲۰۰٥ت اکتوبر ھش

توسط کنفرانس اعضا در ھفتمین جلسھ گرفتھ شد.  متن موجود نشان دھنده تمام اصالحات  VII/۱۹دوباره صادر شد، تصمیم متعاقب آن  ۲۰۰٥

 است.
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 Bلیست 

زبالھ ھای لیست شده در ضمیمھ ضایعات لیست 

ده در ماده یک ، پاراگراف یک الف نیستند، ش

مگر اینکھ آن ھا مواد ذکر شده در ضمیمھ یک 

را داشتھ باشند، و در یک د امنھ بزرگتر نشان 

 دھنده خواص موجود در ضمیمھ شماره سھ باشند.

B۱ فلزات و زبالھ ھای حاوی مواد فلزی 

B۱۰۱۰  فلزات و آلیاژھای فلزی در حالت فلزی و

 ش شدنغیر قابل پخ

فلزات گرانبھا (طال، نقره، گروه پالتین بھ  •

 جز سیماب)

 آھن و ضایعات آھن •

                                                                                                                                      

 

ACKU



 ضایعات مس •

 ضایعات نیکل •

 ضایعات آلومینیوم •

 ضایعات روی •

 ضایعات تین •

 ضایعات تنگستن •

 ضایعات مولیبدن •

 ضایعات تانتالوم •

 ضایعات مگنزیوم •

 ضایعات کبالت •

 ضایعات بیسموت •
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 ضایعات تیتانیوم •

 ضایعات زیرکونیوم •

  ایعات منگنزض •

 ضایعات جرمانیوم •

  ضایعات وانادیوم •

ضایعات ھافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم،  •

 رینیوم و گالیوم

 ضایعات توریم •

 ضایعات فلزات نادر و کمیاب •

 ضایعات کرومیوم •

B۱۰۲۰ 
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پاک، ضایعات فلزی غیر آلوده، شامل آلیاژھا 

 (صفحھ ای، پایپ شکل، ..) از:

 ضایعات آنتیمونی •

 ضایعات بریلیوم •

 ضایعات کادمیوم •

 –(بھ جز باطری ھای سربی  ضایعات سرب •

 اسیدی)

 ضایعات سلنیوم •

 ضایعات تلوریوم •

 B۱۰۳۰  فلزات مقاوم از جملھ باقی مانده

 ھا

B۱۰۳۱  ،مولیبدن، تنگستن، تیتانیوم

تانتالوم، نیوبیوم و رینیوم و آلیاژ 
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(بھ  فلزات در حالت فلزی و قابل پخش شدن

ھایی کھ در لیست شکل پودری) بھ جز زبالھ 

A  بر اساس ورودیA۱۰٥۰ لجن ھای ،

 گالوانیک

B۱۰٤۰ بندی از تولیدات ضایعات سر ھم

 PCTو  PCBالکتریکی کھ توسط روغن انجین، 

کھ آن ھا را تبدیل بھ زبالھ ھای خطرناک 

 کند، آلوده نشده اند.

B۱۰٥۰  فلزات غیر آھنی میکس، ضایعات

و بھ سنگین، موادی کھ در ضمیمھ یک نیست 

قدر کافی وجود دارد تا ویژگی ھای ضمیمھ 

 ۱٥شماره سھ را نشان دھد

B۱۰٦۰  زبالھ ھای سلنیوم و تلنیوم در

 فورم فلزی عنصری و شامل حالت پودری شکل

                                          

کھ مقدار کم آلودگی با مواد اشاره شده در ضمیمھ یک وجود دارد، پروسھ ھای بعدی شامل پروسھ ھای ریسایکلینگ،  توجھ کنید در جایی  ۱٥

 ممکن است در جداسازی قسمت ھایی کھ مقدار زیادی از آلودگی ھای اشاره شده در ضمیمھ یک را دارد موثر باشد.
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B۱۰۷۰  زبالھ ھای مس و آلیاژمس با قابلیت

تبدیل بھ شکل پودر، بھ جز موادی کھ در 

ضمیمھ شماره یک بھ مقداری کھ ویژگی 

 اره سھ را پوره نماید.ضمیمھ شم

B۱۰۸۰  خاکستر روی و بقایایی شامل آلیاژ

روی کھ بھ شکل پودری باقی مانده است مگر 

اینکھ در ضمیمھ شماره یک بھ مقداری کھ 

ویژگی ھای ضمیمھ شماره سھ را کامل کند و 

 H٤٫۳یا اینکھ مطابق با مشخصھ ھای 

 .۱٦باشد

B۱۰۹۰  بقایای باطری ھا مطابق ویژگی ھای

، بھ جز باطری ھایی کھ با سرب، خاص

 کادمیوم و یا سیماب درست شده اند.

                                          

ب کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و انکشاف وجود دارد کھ خاکستر روی نباید وضعیت خاکستر روی در حال بررسی است. توصیھ ای از جان  ۱٦

 یک کاالی خطرناک باشد.
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B۱۱۰۰  زبالھ ھایی کھ دارای بقایای فلزات

ھستند کھ ناشی از ذوب، گداختن و پاالیش 

 فلزات است:

 روی سخت •

 روی حاوی کف و مواد پسمانده •

روی گالوانیزه شده صفحھ ای با  -

 )(Zn ٪۹۰<)مواد پسمانده در باال(

نیزه شده صفحھ ای با روی گالوا -

 (Zn ٪۹۲<)مواد پسمانده در پایین

 (Zn ٪۸٥<)  die casting drossروی بھ شکل  -

 Hot dip galvanizers slab zincروی بھ شکل  -

dross (batch)(>۹۲٪ Zn) 

 )Zinc skimmingsسکیمینگ روی ( -
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سرباره و  کف گیری آلومینیوم  •

 بھ جز پروسھ گرفتن نمک

برای  سرباره گیری درپروسھ مس •

پروسھ بیشتر و یا تصفیھ کھ 

شامل آرسنیک، سرب و یا کادمیوم 

بھ مقداری کھ آن ھا را شامل 

ویژگی ھای ضمیمھ شماره سھ 

 نکند.

زبالھ ھای ناشی از پروسھ  •

) refractory liningsریفرکتوری الینینگ(

کھ از  )crucibles(شامل کروسیبلز

 ذوب مس ناشی می شود.

ارزش  سرباره ناشی از فلزات با •

 برای پروسس بیشتر

سرباره تانتالوم تین با کمتر  •

 Tantalum-bearing( فیصد تین ۰٫٥از 

tin( 
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B۱۱۱۰  اسمبلی ھای الکتریکی و

 الکترونیکی

اسمبلی ھای الکترونیکی کھ  •

شامل فلزات و آلیاژھا 

 ھستند

زبالھ ھای اسمبلی ھای  •

الکتریکی و الکترونیکی و 

(شامل بوردھای ۱۷ضایعات

ی) و باید کھ مداری چاپ

شامل اجزایی مانند 

اکوموالتورھا و سایر باتری 

است نباشد، Aکھ درلیست 

سوئیچ ھای سیماب، شیشھ ھای 

ری تیوب و سایر شیشھ  -کاتد

ھای فعال و ظرفیت سازھای 

                                          

 این ورودی شامل ضایعات ناشی از جنراتورھای تولید انرژی الکتریکی نمی باشد.   ۱۷
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PCB   و یا آلوده نشده با

مواد ذکر شده در لیست 

A ،مانند کادمیوم، مرکوری)

بی سرب، پلی کلرینیتد 

از جایی کھ این  فنیل) و یا

مواد قبال گرفتھ شده باشد و 

یا بھ مقداری کھ ھیچ کدام 

از ویژگی ھای ضمیمھ سوم را 

نگرفتھ باشند (بھ ورودی 

 توجھ شود) A A۱۱۸۰لیست 

اسمبلی ھای الکتریکال و  •

الکترونیکی (شامل مدارھای 

بورد چاپی، بخش ھای 

بھ  الکترونیکی و لین ھا)

و  ۱۸منظور استفاده مجدد

                                          

 شامل نمی شود.استفاده مجدد می تواند شامل تعمیر، نو کردن یا ارتقا باشد ولی یک اسمبلھ کردن اساسی را   ۱۸
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قیم و نھ برای ریسایکل مست

 ۱۹کردن و یا دفع نھایی

B۱۱۱کیبل ھای فلزی زاید  ٥

روکش شده با پالستیک، و 

، بھ A۱۱۹۰غیرشامل در لیست 

برای فعالیت جز آن ھایی کھ 

ھستند و  IVAدر ضمیمھ ھای 

پروسھ ھای دفعی در  یا سایر

تمام مراحل، پروسھ ھای 

گرمایی کنترل نشده مانند 

 بازسوزاندن در فضای 

B۱۱۲۰  کاتالیست ھای مصرف

شده بجز مایعات استفاده 

شده بھ عنوان کاتالیست و 

                                          

 در بعضی کشورھا چنین موادی برای استفاده مجدد ومستقیم می باشند و بھ عنوان زبالھ حساب نمی شوند.  ۱۹
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شامل ھر کدام از موارد 

 زیر:

فلزات 

انتقالی بھ 

جز زایدات 

کاتالیست 

ھا(کاتالیست 

ھا مصرف 

شده، 

کاتالیست 

ھای مایع و 

یا سایر 

کاتالیست 

ھا) در لیست 

A 

 اسکاندیوم

 وانادیوم

 منگنز

 کبالت

 مس

(Yttrium)تریوم 

 نیوبیوم

 ھافنیوم

 تنگستن

 تیتانیوم

 کرومیوم

 آھن

 نیکل

 روی

 زیرکونیوم

 مولیبدن

 تانتالوم

 رینیوم

النتانیدھا 

(فلزات 

 کمیاب زمین)

  النتاتوم

(Praseodymium)پراسئودیمیوم 

 ساماریوم

 گادالینیوم

  سریوم

 نئودی

 یوروپیوم

 تربیوم
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 دیسپروسیوم

 اربیوم

(Ytterbium)تربیوم 

 

 ھولمیوم

 تولیوم

 لوتتیوم

B۱۱۳۰  کاتالیست پاک کاری و

مصرف شده حاوی فلزات 

 باارزش

B۱۱٤۰ فلزات با  بقایای

ارزش در شکل جامد کھ شامل 

بقایایی از سیانید غیرعضوی 

 است.

B۱۱٥۰  فلزات باارزش و

زبالھ ھای آلیاژی (طال، 

پالتینیوم بھ  و گروپنقره 

بھ شکل قابل  جز سیماب)

ع با پودر شدن و غیر مای

 بستھ بندی و لیبلینگ مناسب
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B۱۱٦۰  خاکسترھای فلزی

باارزش از زبالھ سوزھا از 

بوردھای مداری چاپی (توجھ 

 Aکنید بھ لیست مربوطھ 

A۱۱٥۰( 

B۱۱۷۰  خاکسترھای فلزی

باارزش از زبالھ سوزھای 

 فیلم ھای فتوگرافیک

B۱۱۸۰  زایدات فیلم ھای

فتوگرافیک شامل ھالیدھای 

 فلزینقره و نقره ھای 

B۱۱۹۰  زایدات کاغذھای

فتوگرافیک شامل ھالید ھای 

 نقره و نقره ھای فلزی

B۱۲۰۰  سرباره ھای دانھ ای

 ناشی شاز ساخت آھن و فوالد
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B۱۲۱۰  سرباره ناشی از ساخت

آھن و فوالد شامل سرباره بھ 

عنوان منبع وانادیوم و 

 تیتانیوم اکساید

B۱۲۲۰  سرباره ناشی از

 تولید روی، پایدار شده

کیمیاوی با داشتن مقدار 

آھن باالی بیست درصد و 

پروسس شده بر اساس شرایط 

بھ  )٤۳۰۱ DINمثال (صنعتی 

 ویژه برای ساخت و ساز

B۱۲۳۰ ) میل اسکلینگMill 

scaling ناشی از پروسھ آھن (

 و فوالد

B۱۲٤۰ میل اسکیل اکسید مس 

B۱۲٥۰  زبالھ انجین ھای

اکسپایر شده، حاوی ضایعات 
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یر زبالھ ھای مایع و سا

 خطرناک

B۲  زبالھ ھای شامل مواد

غیرعضوی، کھ ممکن است شامل 

 فلزات و مواد عضوی باشد

B۲۰۱۰  زبالھ ناشی از

فعالیت ھای معدنی بھ شکل 

 غیر قابل پودری

زبالھ ھای گرافیت  •

 طبیعی

یا زبالھ ھای متورق،  •

تقریبا منظم شده  و بھ 

توسط اره و یا ندرت 

 سایر روشھا

 میکازبالھ ھای  •
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ضایعات لیوسیت، نفلین  •

 و نفلین سینیت

 زبالھ ھای فلدسپار •

 زبالھ ھای فلوسپار •

زبالھ ھای سیلیکا بھ  •

شکل جامد بھ جز آنھایی 

کھ در پروسھ ھای ذوب و 

 قالب استفاده می شود.

• B۲۰۳۰  زبالھ ھای

سرامیک بھ شکل غیر 

 پودری:

زبالھ ھای سرمت  •

)cermet و ضایعات (

(ترکیبات سرامیکی 

 )فلزی
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کھ در فیبرھای سرامیکی  •

جای دیگری تشریح و یا 

 شامل نشده باشد.

B۲۰٤۰  سایر زبالھ ھای

شامل اصوال مواد غیر 

 عضوی

سولفات کلسیم  •

پاالیش شده  از 

پروسھ دی 

سولفوروزیشن 

گازھای 

 )FDGدودکش(

ضایعات چونھ  روی  •

دیوارھا یا تختھ 

ھا در ھنگام تخریب 

 ساختمان ھا
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سرباره ناشی از  •

مس، پایدار  تولید

شده کیمیاوی، 

دارای درصد آھن 

بیش از بیست درصد 

و پروسس شده بر  

اساس شرایط صنعتی 

 و ٤۳۰۱ DIN(مثال 

(DIN ۸۲۰۱ بیشتر

برای ساخت و ساز و 

خصوصیات پاک کننده 

 گی

سولفور بھ شکل  •

 جامد

آھک تولیدی از  •

کلسیم سیانامید 

  )۹کمتر از  PH(با 
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سدیم، پتاسیم،  •

 کلسیم کلراید

ربوروندون ک •

 (سیلیکون کرباید)

 کانکریت شکستھ •

لیتیوم تانتالوم و  •

لیتیوم نیوبیوم 

 شامل ضایعات شیشھ

B۲۰٥۰  خاکستر

نیروگاه ھای ذغالی 

 Aکھ در لیست 

بھ ورودی (نیست 

 )A A۲۰٦۰لیست 

B۲۰٦۰  کربن فعال

مصرف شده کھ مواد 

ست شده در ضمیمھ لی
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یک را بھ مقداری 

کھ ویژگی ھای 

سھ را ضمیمھ شماره 

دارا شود، نداشتھ 

باشد. برای مثال 

کربن ناشی از 

تصفیھ آ ب 

آشامیدنی و پروسھ 

صنایع غذایی و 

تولید ویتامین ( 

 ,Aبھ ورودی لیست 

A٤۱٦۰  مراجعھ

 شود)

B۲۰۷۰  لجن کلسیم

 فلوراید

B۲۰۸۰  ضایعات ژیپس

ناشی از پروسھ ھای 

کیمیاوی کھ در 

شامل نیست  Aلیست 

ACKU



مربوطھ (بھ ورودی 

 A A۲۰٤۰یست ل در

 توجھ کنید)

B۲۰۹۰  ضایعات

باطری ھای آندی از 

فوالد و یا 

کھ از  آلومینیوم

کوک ھای نفتی و یا 

قیر درست شده است 

و و براساس شرایط 

صنعتی عیار شده 

است (بھ جز باطری 

ھای آندی تشکیل 

شده از الکترولیت 

ھای قلیایی کلر و 

 )صنایع متالورژیک

B۲۱۱۰  بقایای

ھیدروکسید 

ومینیوم (گل آل
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کمتر از  PHسرخ) (

 می باشد.) ۱۱/٥

B۲۱۲۰  ضایعات

اسیدی و یا محلول 

 PHھای قلیایی با 

و  ۲بزرگتر از 

کھ   ٥/۱۱کمتر از 

خورنده و یا 

خطرناک نیستند (بھ 

ورودی مربوطھ در 

 A A٤۰۹۰لیست 

 توجھ نمایید)

B۲۱۳۰  مواد قیری

(ضایعات آسفالت) 

از ساخت سرک و 

ن نگھداری سرک، بدو
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(بھ ورودی  ۲۰قیر

 Aمربوطھ در لیست 

A۳۲۰۰ (توجھ کنید 

B۳  زبالھ ھای شامل

مواد عضوی، کھ 

ممکن است شامل 

مواد فلزی و 

 غیرعضوی باشد

B۳۰۱۰  ضایعات جامد

 :پالستیکی

مواد پالستیکی و 

مواد میکس 

پالستیکی، بھ شرطی 

کھ با مواد دیگر 

                                          

 میلی گرم در کیلوگرم و یا بیشتر باشد. ٥۰غلظت بنزول پیرین نیابد  ۲۰
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مخلوط نشده باشند 

و بر اساس شرایط 

 :۲۱زیر باشند

ایعات پالستیکی از پلیمرھای ض •

غیرھالوژنی و پلیمرھای مشترک، 

شامل ولی نھ محدود بھ موارد 

 زیر:

 اتیلن -

 استیرن -

 پلی پروپیلین -

 پلی اتیلن تریفتالیت -

                                          

 باید متوجھ بود کھ چنین ضایعاتی کامال پلی مریزه شده ھستند.  ۲۱
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 اکریلونیتریل -

 بوتادین -

 پلی استالز -

 پلی آمیدس -

 پلی بوتلین ترفتالیت -

 پلی کربونیت -

 پلی اترز -

 پلی فنیلین سولفاید -

 اکریلیک پلی مرز -

 (پلستی سایزر) C۱۰-C۱۳ن الکی -

 )CFCsپلی یوریتین (بھ جز  -
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 پلی سیلوگزان ھا -

 پلی متیل متاکریلیت -

 پلی وینیل اکل -

 پلی وینیل بوتیرال -

 پلی وینیل  استات -

ضایعات رزین جامد و تولید  •

 متراکم شده شامل:

 رزین اوره فرمالدئید -

 رزین فنول فورمالدئید -

 رزین مالمین فرمالدئید -

 اپوکسی رزین -

 رزینآلکید  -
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 پلی آمیدھا -

در ادامھ ضایعات پلمیرھای  •

 ۲۲فلورینیتد شده

 (FEP)پرفلورواتیلن/پروپیلن  -

 پرفلورو آلکسیل آلکین -

تترافلورواتیلن/ پرفلورووینیل  -

 (PFA)ایتر

تترافلورواتیلن/ پرفلورومتیل  -

 (MFA)وینیل اتر

                                          

 در این ورودی نمی باشند ضایعات پس از مصرف  ۲۲

 ضایعات نباید مخلوط شود -

 مشکالت ناشی از سوزاندن در فضای باز باید کھ لحاظ شود. -
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 )PVFپلی وینیل فلوراید ( -

 )PVDFپلی وینیلیدن فلوراید( -

B۳۰۲۰ وایی و ضایعات کاغذ، کاغذ مق

 کاغذی

مواد زیر بھ شرطی کھ با زبالھ ھای 

 خطرناک مخلوط نباشند:

زبالھ و ضایعات از کاغذ و کاغذ 

 :مقوایی

و  کاغذ و یا مقوای سفید نشده •

 یا چین داده نشده

انواع دیگر کاغذ و مقوا، بیشتر  •

ساختھ شده از خمیره مواد 

کیمیاوی سفید شده، رنگ آمیزی 

 نشده 
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ساختھ شده بیشتر  کاغذ و مقوا •

از تفالھ ھای مکانیکی مانند 

روزنامھ، ژورنال ھا و سایر 

 مواد مشابھ چاپی

مقواھای  -۱سایر مواد بھ جز:  •

 ضایعات سورت نشده -۲ الیھ ای

B۳۰۳۰ مواد زیر  ضایعات نساجی

بھ شرط مخلوط نشدن با سایر 

زبالھ ھا و تھیھ شده بر اساس 

 شرایط زیر:

یلھ کرم ضایعات ابریشمی شامل پ •

ابریشم نامناسب برای نخ ریسی، 

ضایعات نخ ریسی و استوک ھای 

 )garnetted stockگارنتی (

 notبھ صورت کمبد و یا کارد نباشد( -

carded or combed( 

ACKU



 سایر موارد -

ضایعات پشم و یا موھای زبر و  •

ضایعات  یا نازک حیوانات، شامل

الیاف بھ جزگارنتد استوک 

)garneted stock( 

ای پشم و موھای ریز خورده ھ -

 حیوانات

سایر مواد زاید پشم و یا موھای  -

 حیوانات

 زبالھ موھای درشت حیوانات -

زبالھ ھای کتانی (شامل زبالھ  •

 الیاف و گارنتد استاک)

الیاف زاید ( شامل زبالھ ھای تار  -

 تار شده)

- Garneted stcok 
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- others 

 پسمانده الیاف •

پسمانده کتان و زبالھ (شامل  •

گارتند ستوک) از ضایعات نخ و 

 ).Cannabis sativa Lنبات کنف(

پسمانده الیاف و زبالھ (شامل  •

ضایعات الیاف و گارتند ستوک) 

) و سایر sisalاز نبات سیسال(

فایبرھای نساجی از گونھ گیاه 

 )agaveاگو(

پسمانده الیاف، خرده پشم و  •

زبالھ (شامل زبالھ ھای الیاف 

 و گارتند ستوک) از نارگیل

لیاف، خرده پشم و پسمانده ا •

زبالھ (شامل زبالھ ھای الیاف 

و گارتند ستوک) از 
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) (گیاه مانیالیی یا abacaآباکا(

Musa textilis Nee 

پسمانده الیاف، خرده پشم و  •

زبالھ (شامل زبالھ ھای الیاف 

و  ramieو گارتند ستوک) از 

سایر فایبرھای نساجی نباتی 

کھ در جای دیگر اشاره نشده 

 است

امل خرده پشم، زبالھ (ش •

 (garnetted stockضایعات الیاف و 

 از فایبرھای مصنوعی

 از فایبرھای مصنوعی -

  از فایبرھای ترکیبی -

کاالھای فرسوده و سایر مواد  •

 نساجی فرسوده
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و  کیبل و رسپان ھای فرسوده •

مواد نساجی ساختھ شده از 

  اینگونھ مواد

 سورت شده -

 سورت نشده -

B۳۰۳ردن ضایعات نساجی برای پوش ک ٥

 کف اتاق

B۳۰٤۰ ضایعات رابر 

مواد زیر بھ شرطی کھ با زبالھ ھای 

 دیگر مخلوط نشده باشند

ضایعات و بقایای  •

رابرھای سخت (مانند 

 ابونیت)
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سایر ضایعات رابری  •

(بھ جز ضایعات مشخص 

 شده در جای دیگر)

B۳۰٥۰ ضایعات تصفیھ نشده چوب و چوب پنبھ 

ضایعات چوب بھ صورت توده ای درآمده  •

ا نھ، خاک زغال، بصورت پلت و یا ی

 سایر فورم ھای مشابھ

ضایعات نئوپان و چوب پنبھ، بھ شکل  •

 کراشد، دانھ ای و چوب پنبھ ای

B۳۰٦۰  ضایعات ناشی از صنایع زراعتی

 غذایی مشروط بر عفونی نبودن –

- Wine lees 

ضایعات خشک و استریلیزه ترکاری،  -

بقایای و محصوالت جانبی، بھ شکل 

یا نھ، مورد استفاده در  پلت باشد
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تغذیھ حیوانات، در جای دیگر مشخص 

 یا دستھ بندی نشده باشد.

- Degras بقایای ناشی از تصفیھ مواد :

 چرب و حیوانات و یا موم ھای نباتی

ضایعات استخوان و شاخ، غیرکاری،  -

چربی زدایی شده، آسان تھیھ شده 

(ولی برای شکل دھی تراش نشده 

اسید و یا باشد)، تصفیھ شده با 

 غیرژالتینی شده

 ضایعات ماھی -

پوستھ و غالف و  پوست درخت کاکائو، -

 سایر ضایعات کاکائو

 –سایر ضایعات ناشی از صنعت غذایی  -

زراعتی بھ جز محصوالت جانبی کھ 

ستندردھای ملی وبین المللی را 

برای انسان و مصارف حیوانی رعایت 

 میکند.
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B۳۰حیوانی و ضایعات چربی ھای خوردنی و روغن  ٦٥

) ، بھ شرطی کھ ویژگی frying oilروغن نباتی (مانند 

 ھای موجود در ضمیمھ سھ را نداشتھ باشند

B۳۰۷۰ :ضایعات زیر 

 ضایعات انسانی -

 ضایعات کاه،  -

غیرفعال سازی رشتھ ھای مشروم از  -

تولیدات پنی سیلین برای استفاده بھ 

 منظور غذای حیوانی

B۳۰۸۰ تراشھ ھا و ضایعات رابری 

B۳۰۹۰  انواع ضایعات رابری و یا ترکیب

چرم کھ برای ساخت مواد چرمی مناسب 

نیست بھ جز لجن ھای چرمی، نباید شامل 

ھگزاواالنت کرومیوم و ترکیبات ان باشد 

و ھمچنان نباید حاوی بایوسایدھا باشد 
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 A A۳۱۰۰( بھ ورودی مربوطھ در لیست 

 رجوع کنید)

B۳۱۰۰  گرد و خاک چرم، خاکستر، لجن و

یا آرد کھ حاوی ترکیبات ھگزاواالنت 

کرومیوم و بایو ساید ھا نباشد (بھ 

توجھ  A A۳۰۹۰ورودی مربوطھ در لیست 

 کنید)

B۳۱۱۰  ضایعات صنعت چرم و پشم کھ شامل

ترکیبات ھگزاوالنت کرومیوم و بایو 

بھ  (ساید و مواد عفونی شده نباشد. 

 مراجعھ کنید) A A۳۱۱۰لیست 

B۳۱۲۰ غذای خشک ضایعات ناشی از 

B۳۱۳۰  ضایعات اترھای پلیمری و مونومری

خطرناک کھ قادر بھ ساخت پروکسین 

 نباشند.
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B۳۱٤۰  ضایعات تایرھای پنوماتیکی، بھ

جز آنھایی کھ برای مقاصد ضمیمھ چھارم 

A .می باشد 

Bضایعاتی کھ ممکن است شامل مواد  ٤

 عضوی یا غیر عضوی باشد

B٤۰۱۰  آبی، ضایعات شامل رنگ ھای التکسی

دوات و الک ھای سخت شده کھ حالل ھای 

عضوی، فلزات سنگین و بایوساید بھ 

میزانی کھ آن ھا را در دستھ مواد 

خطرناک قرار دھد، نداشتھ باشد (مراجعھ 

 )A A٤۰۷۰بھ لیست 

B٤۰۲۰  ،ضایعات ناشی از تولید

فرموالسیون و استفاده از رزین ھا، 

 Aالتکس، پاستیسایزر، چسپ کھ در لیست 

باشد. از حالل ھا و سایر آالینده ھا بھ ن

مقداری کھ در ضمیمھ سوم گفتھ شده است 

نداشتھ باشند مانند نشاستھ ھای 

پروتئینی آبی یا چسبی، دکسترین، 
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سلولز، اتر، پلی وینیل الکل (بھ لیست 

A A۳۰٥۰ (مراجعھ کنید 

B٤۰۳۰  ،کمره ھای قابل استفاده یک نفری

امل شAبا باتری ھایی کھ در لیست 

 نباشد.

 

 

ACKU


	A1030 زباله ای که به عنوان بخش و یا آلودگی شامل مواد زیر است:



