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(دربارٌ کىترل اوتقاالت برين مرزی مًاد زایذ زیان بخش ي دفع آوُا)

مقذمٍ
وٌَاًسیَى ثبصل ثبّذف وٌتشل ًمل ٍ اًتمبالت فشاهشصی پسوبًذّبی خغشًبن ٍ سبیش اًَاع پسوبًذّب ٍ استمبی هذیشیت صیست هحیغی آًْب
تذٍیي ضذُ است .پیص اص تذٍیي وٌَاًسیَى ثبصلً ،مل ٍ اًتمبالت پسوبًذّبی خغشًبن اص وطَسّبی تَسؼِ یبفتِ ثِ وطَسّبی دسحبل تَسؼِ،
وطَسّبی ثب التصبد دس حبل گزاس ٍ وطَسّبی ووتش تَسؼِ یبفتِ ثِ ساحتی ٍ ثذٍى ّیچ هبًؼی ثشای هٌتفغ ضذى اص ًیشٍی وبس اسصاى لیوت ایي
وطَسّب ٍ اجتٌبة اص اًتمبل آلَدگیْبی ًبضی اص ثبصیبفت غیش اصَلی ثِ وطَسّبی تَسؼِ یبفتِ صَست هی گشفت .ثذیي ًحَ ،پسوبًذّب عی
فشایٌذّبیی هؼیَة ثبصیبفت هی ضذًذ ٍ ولیِ آلَدگیْب ٍ ثِ تجغ آى صذهبت صیست هحیغی ٍ ثْذاضتی دس ایي وطَسّب ثشجبی هی هبًذ ٍ
حبصل ایي ػولیبت وِ اغلت هَاد ریمیوتی ثَدًذ ثِ وطَسّبی تَسؼِ یبفتِ هٌتمل هی گشدیذ .دس پی اٍج گیشی ًگشاًیْبی ثیي الوللی اص
ایٌگًَِ الذاهبت ،وٌَاًسیَى ثبصل دس  22هی  1191تذٍیي ٍ ثِ اهضبی  33وطَس سسیذ ٍ پس اص آى دس  3هی  1112دس جْبى الصم االجشا
گشدیذ .ثِ تذسیج تب ثِ اهشٍص  191وطَس ثب تصَیت لبًًَی آى ثِ ػضَیت ایي وٌَاًسیَى دس آهذًذ .وطَس جوَْسی اسالهی ایشاى ًیض پس اص
تصَیت لبًَى الحبق وطَس ثِ وٌَاًسیَى ،دس تبسیخ  ٍ 11/6/31تأییذ آى دس ضَسای ًگْجبى دس تبسیخ  ، 11/1/12ثِ ػضَیت وٌَاًسیَى دس
آهذ.
پس اص تصَیت ایي وٌَاًسیَى ثشًبهِ سیضیْبی ّوِ جبًجِ ای تَسظ سبصهبى حفبظت هحیظ صیست ثشای وٌتشل حول ٍ ًملْبی فشاهشصی
پسوبًذّب وِ تب پیص اص آى ثذٍى ّیچ لبػذُ ای ثِ ساحتی ٍاسد وطَس هی ضذًذ دس وٌبس استمبی هذیشیت صیست هحیغی ایي ًَع پسوبًذّب دس
وطَس ،آغبص ضذ .ایي سبصهبى سٍیِ ّبیی سا دس ساستبی اجشای هفبد وٌَاًسیَى ثب ّوبٌّگی سبیش دستگبّْبی دخیل دس ایي اهش تٌظین ًوَد وِ
ًتیجِ آى اهشٍص وٌتشل توبهی هشصّبی وطَس دس خصَظ هجبدالت فشاهشصی پسوبًذّب ،تَسظ گوشن ٍ تحت ًظبست ایي سبصهبى دس ساستبی
هوبًؼت اص حول ٍ ًمل ّبی فشاهشصی خبسج اص سٍیِ ٍ هفبد وٌَاًسیَى ثبصل هی ثبضذّ .وچٌیي ضَاثظ هختلفی دس هذیشیت صیست هحیغی
پسوبًذّبی پضضىی ،پسوبًذّبی ثشلی ٍ الىتشًٍیه ،پسوبًذّبی ثی فٌیلْبی پلی ولشُ ،پسوبًذّبی جیَُ ٍ پسوبًذّبی وطبٍسصی دس صیش
هجوَػِ لبًَى هذیشیت پسوبًذ تذٍیي ضذُ است .ایي سبصهبى ّوچٌبى سًٍذ پیطشفت هحیظ صیست وطَس دس اجشای هلی هفبد وٌَاًسیَى
ثبصل دس ّش دٍ جٌجِ وٌَاًسیَى یؼٌی هذیشیت صیست هحیغی پسوبًذّب ٍ وٌتشل ًمل ٍ اًتمبالت فشاهشصی آًْب سا ساّجشی هی وٌذ ٍ ّوگبم ثب
پیطشفت وٌَاًسیَى دس سغح ثیي الولل هذیشیت خَد سا استمب هی ثخطذ ٍ ثِ سٍص سسبًی هی ًوبیذ.
دس وطَس جوَْسی اسالهی ایشاى هتي وٌَاًسیَى دستبسیخ  12/1/1311ثِ تأییذ ضَسای ًگْجبى ٍ ایي تأییذ دس تبسیخ  20/1/1311ثِ هجلس
ضَسای اسالهی اسائِ ٍ ثِ تصَیت ًْبیی سسیذ .دستبسیخ  13/10/1311وطَس ثِ وٌَاًسیَى هلحك ضذ .ایي وٌَاًسیَى ثبصل هطتول ثش  21هبدُ
ٍ  1ضویوِ است.
The Islamic Republic of Iran has ratified the Basel Convention on the Control of

•

عىايیه مًاد کىًاوسیًن
هبدُ :1حذٍد وٌَاًؼيَى

هبدُ : 15وٌفشاًغ افضبء

هبدُ  :2تقبسيف

هبدُ  : 16دثيشخبًِ

هبدُ  :3هفبّين ٍ تقبسيف هلي هَاد صائذ خغشًبن

هبدُ  :17اكالحبت وٌَاًؼيَى

هبدُ ٍ :4ؽبيف فوَهي

هبدُ  :18اتخبر ٍ اكالح الحبليِ ّب

هبدُ  :5تقييي هشجـ ريلالح ٍ هشوضهشجـ

هبدُ  :19سػيذگي

هبدُ  :6اًتمبل ثشٍى هشصي ثيي افضبء

هبدُ : 21سفـ اختالف

هبدُ  :7اًتمبل ثشٍى هشصي اصوـَس فضَ اص عشيك وـَسّبي

هبدُ  :21اهضبء

غيش فضَ.

هبدُ  :22تبئيذ ،پزيشؽ ،فضَيت سػوي

هبدُ ٍ :8ؽيفِ ٍاسدات هجذد

هبدُ  : 23الحبق

هبدُ  :9اًتمبل غيشلبًًَي

هبدُ  :24حك سأي

هبدُ ّ :11وىبسي ّبي ثيي الوللي

هبدُ  :25الصم االجشا ؿذى

هبدُ  :11تَافمبت دٍ جبًجِ ،چٌذ جبًجِ ٍ هٌغمِ اي

هبدُ  :26سصسٍ ٍ ثيبًيِ

هبدُ  :12هـبٍسُ دس هَسد هؼئَليتّب

هبدُ  :27خشٍج اص فضَيت

هبدُ  :13اًتمبل اعالفبت

هبدُ  :28اهيي وٌَاًؼيَى

هبدُ  : 14اثقبد هبلي

هبدُ  :29هتَى هقتجش

ضمایم کىًاوسیًن
ضمیمه  1وٌَاًؼيَى ؿبهل گشٍُ ثٌذي ولي جشيبًبت ٍ يب اًَاؿ پؼوبًذّبي خغشًبن اػت.
ضمیمه  2ؿبهل پؼوبًذّبيي اػت وِ ًيبصهٌذ تَجِ ٍيظُ ّؼتٌذ.
ضمیمه  3اًَاؿ خغشاتي سا هقشفي هي وٌذ وِ ثِ ٍاػغِ آًْب پؼوبًذ خغشًبن هحؼَة هي ؿًَذ ٍ يىي اص هقيبسّبي اكلي وٌَاًؼيَى دس تـخيق
پؼوبًذ ٍيظُ دس ًؾش گشفتِ هي ؿًَذ.
ضمیمه  4ؿبهل تحت فٌَاى فوليبت اهحب دٍ ػشي وذ  D ٍ Rسا ؿبهل هيـَد وِ  Rهشثَط ثِ فوليبت ثبصيبفت ٍ  Dهشثَط ثِ فوليبت دفـ ًْبيي
اػت.
ضمیمه  5دس صهيٌِ اعالفبت الصم هحوَلِ هَسد اًتمبل فشاهشصي اػت وِ ثبيذ تَػظ وـَس كبدس وٌٌذُ تىويل ٍ ثِ وـَسّبي هحل ٍاسدات
ٍفجَسجْت اخز هجَصّبي ثِ تشتيت ٍاسدات ٍ فجَساسػبل گشدد .فشهْبي الف ٍ ة ؿبهل اعالفبتي ّؼتٌذ وِ اهشٍصُ ثِ تشتيت دس فشم ّبي «اؽْبسًبهِ»
ٍ «ػٌذ اًتمبل» دسج ؿذُ اًذ.
ضمیمه  6دس خلَف ًحَُ داٍسي هيبى افضبي دسكَست ثشٍص اختالف اػت.
ضمیمه  7هشثَط ثِ ليؼت افضبيي اػت وِ تحت الحبليِ هٌـ وٌَاًؼيَى (دس وـَس ج.ا .ايشاى تلَيت ؿذُ اػت) ًجبيذ الذام ثِ كبدسات پؼوبًذ
خغشًبن ثِ وـَسّبي دسحبل تَػقِ ٍ وـَسّبي داسي التلبد دسحبل گزاس ًوبيٌذ.
ضمیمه  8فْشػتي اص وبالّبيي سا ؿبهل هي ؿًَذ وِ ثِ دليل داسا ثَدى اجضاي ضويوِ  1تب حذي ثشٍص خلَكيبت ضويوِ  3اص جولِ پؼوبًذّبي
خغشًبن هـوَل وٌَاًؼيَى تلمي هي ؿًَذ.
ضمیمه  9فْشػتي اص وبالّبيي سا ؿبهل هي ؿًَذ وِ اهىبى داسا ثَدى اجضاي ضويوِ  1تب حذي ثشٍص خلَكيبت ضويوِ  3سا داسا ّؼتٌذ.

اجرای مفاد کىًاوسیًن بازل

 وٌَاًؼيَى داساي دٍ جٌجِ هي ثبؿذ:
• وٌتشل حول ٍ ًمل ّبي فشاهشصي
• هذيشيت كحيح صيؼت هحيغي پؼوبًذ دس وـَس فضَ
 ايي دٍ جٌجِ هىول يىذيگش ّؼتٌذ .ثذيي هقٌي وِ ثش اػبع هفبد وٌَاًؼيَى وٌتشل حول ٍ ًمل فشاهشصي ثِ هٌؾَس اًتمبل پؼوبًذ ثِ وـَس داساي
هذيشيت كحيح صيؼت هحيغي اًجبم هي ؿَد.
 پيؾ اص كبدسات ثبيذ اص وـَس هملذ هجَص كبدسات پؼوبًذ ثِ آى وـَسوؼت گشدد ٍ اعويٌبى اص ٍجَد هذيشيت پؼوبًذ دس آى وـَس حبكل ؿَد.
 ثذيي لحبػ هىبتجِ ثب وـَس هملذ ٍ تىويل ٍ اسػبل فشم اؽْبسًبهِ ٍ ػٌذ اًتمبل پؼوبًذ ضشٍست داسد.
 هىبتجِ ٍ اػٌبد پيَػت ثبيذ ثِ هْش ٍ اهضبي هشجـ ريلالح وـَس فضَ ثبؿذ.
 فْشػت هشاجـ ريلالح وـَسّبي فضَ دس ػبيت وٌَاًؼيَى ثبصل هَجَد اػت.
ّ وچٌيي ثشاػبع هفبد وٌَاًؼيَى:
• كبدسات پؼوبًذ اص وـَس داساي هذيشيت كحيح صيؼت هحيغي ثِ وـَس فبلذ ايي ًَؿ هذيشيت هوٌَؿ اػت.
• حول ٍ ًمل فشاهشصي پؼوبًذ هـوَل وٌَاًؼيَى ثِ وـَس غيش فضَ وٌَاًؼيَى هوٌَؿ اػت.
• پيؾ اص كبدسات ثبيذ اص وـَس هملذ هجَص كبدسات پؼوبًذ ثِ آى وـَسوؼت گشدد ٍ اعويٌبى اص ٍجَد هذيشيت پؼوبًذ دس آى وـَس حبكل ؿَد.
• ثذيي لحبػ هىبتجِ ثب وـَس هملذ ٍ تىويل ٍ اسػبل فشم اؽْبسًبهِ ٍ ػٌذ اًتمبل پؼوبًذ ضشٍست داسد.
• هىبتجِ ٍ اػٌبد پيَػت ثبيذ ثِ هْش ٍ اهضبي هشجـ ريلالح وـَس فضَ ثبؿذ.
• فْشػت هشاجـ ريلالح وـَسّبي فضَ دس ػبيت وٌَاًؼيَى ثبصل هَجَد اػت.
ّ وچٌيي ثشاػبع هفبد وٌَاًؼيَى:
• كبدسات پؼوبًذ اص وـَس داساي هذيشيت كحيح صيؼت هحيغي ثِ وـَس فبلذ ايي ًَؿ هذيشيت هوٌَؿ اػت.
• حول ٍ ًمل فشاهشصي پؼوبًذ هـوَل وٌَاًؼيَى ثِ وـَس غيش فضَ وٌَاًؼيَى هوٌَؿ اػت.

مفاَیم مُم در مته کىًاوسیًن بازل

• افضب حك داسًذ ٍسٍد پؼوبًذّبي ٍيظُ ٍ يب ػبيش اًَاؿ پؼوبًذ سا جْت دفـ ثِ وـَس خَد هوٌَؿ وٌٌذ ٍ آى سا ثش اػبع هبدُ  13دس گضاسؽ ػبالًِ
خَد ٍاسد ًوبيٌذ
• وـَس كبدس وٌٌذُ دس كَست پبػخ هٌفي وـَس ٍاسد وٌٌذُ ثِ تمبضبي ٍاسدات ثبيذ اص كبدسات آًْب جلَگيشي وٌٌذ.
دس ساػتبي هذيشيت صيؼت هحيغي پؼوبًذّبي ٍيظُ ٍ يب ػبيش اًَاؿ پؼوبًذ دس وـَس حلَل اعويٌبى اص هَاسد صيش الصم اػت:
• وبّؾ ايجبد آًْب دس وـَس،
• داؿتي اهىبًبت وبفي صيؼتهحيغي ثِ هٌؾَس دفـ آًْب تب حذ اهىبى دس ّوبى ػشصهيي،
• ثِ حذالل سػبًي اًتمبل ثشٍى هشصي آًْب،

• حلَل اعويٌبى اص اهىبى پيـگيشي اصآلَدگي ًبؿي اص اداسُ آًْب ٍ دس كَست ثشٍص آلَدگي ٍجَد اهىبًبت ثِ حذالل سػبًي آًْب،
• وـَس فضَ هي تَاًذ اص ٍسٍد پؼوبًذّب دس كَست تـخيق فذم ٍجَد هذيشيت كحيح صيؼت آًْب دس وـَس جلَگيشي وٌذ.
• ّش فضَ وٌَاًؼيَى هلضم ثِ اتخبر تذاثيش هٌبػت اداسي يب لبًًَي ٍ غيشُ جْت اجشاي هفبد وٌَاًؼيَى ٍ الذاهبت تٌجيْي هشثَعِ اػت.
• حول ٍ ًمل فشاهشصي پؼوبًذ ثِ وـَسّبي غيشفضَ هوٌَؿ اػت.
• كبدسات پؼوبًذّب ثِ هٌؾَس دفـ دس ًبحيِ جٌَة  61دسجِ فشمجٌَثي هوٌَؿ اػت.
• وـَسفضَ ًجبيذ اجبصُ دّذ وِ اؿخبف غيش هجبص دس ساػتبي اًتمبل ٍ يب دفـ پؼوبًذّب الذام وٌٌذ.
• دس حول ًمل فشاهشصي ثبيذ همشسات ٍ ضَاثغي تأييذ ؿذُ ثييالوللي دسصهيٌِ ثؼتِثٌذي ٍ ثشچؼت گزاسي ٍ حول ٍ ًمل افوبل گشدد.
• افضبي وٌَاًؼيَى ثبيذ تذاثيش هٌبػت اتخبر ًوبيٌذ تب اًتمبل ثشٍىهشصي پؼوبًذّب فمظ دس هَاسدي هجبص داًؼتِ ؿَد وِ:
 وـَس كذٍس -تَاًبيي فٌي ٍػبيل الصم ،هحلْبي دفـ هٌبػت ٍ ؽشفيت وبفي ثشاي دفـ صثبلِّبي هَسد ثحث ثِ ًحَ هؤثش ٍ اص لحبػ
صيؼتهحيغي كحيح ًذاؿتِ ثبؿذ،
 يب صثبلِّبي هَسد ثحث ثِ فٌَاى هَاد اٍليِ ثشاي ثبصيبفت دس وـَس ٍسٍد الصم ثبؿذ،
 يباًتمبل ثشٍىهشصي هَسد ثحث هغبثك ضَاثظ ديگشي ثبؿذ وِ افضبي وٌَاًؼيَى تقييي خَاٌّذ وشد ،هـشٍط ثِ ايي وِ آى ضَاثظ هغبيش ثب
اّذافايي وٌَاًؼيَى ًجبؿذ.
 وـَس ك بدس وٌٌذُ ثبيذ وتجبً ٍ اص عشيك هشجـ ريلالح خَد ،وـَسّبي هملذ ٍ يب تشاًضيت سا اص ّش گًَِ اًتمبل ثشٍىهشصي پؼوبًذ وِ دس ًؾش داسد
اًجبم دّذ ثب اسائِ هـخلبت هحوَلِ دس فشهْبيي وِ ثشاػبع الحبليِ ّبي  5الف ٍ ة تْيِ ؿذُ اًذ ،هغلـ ػبصد،
 وـَس ٍاسد وٌٌذُ ثبيذ وتجبً ثِ وـَس كبدس وٌٌذُ پبػخ دّذ ٍ هَافمت خَد سا تحت ؿشايغي يب ثذٍى ليذ ٍ ؿشط افالم داسد ،اص اجبصُ اًتمبل اهتٌبؿ
ٍسصد يب اعالفبت ثيـتشي دسخَاػت ًوبيذ.
ّ يچ چيض دس ايي وٌَاًؼيَى ًجبيذ هبًـ ؿَد وِ يه وـَس فضَ وٌَاًؼيَى همشسات اضبفي ،داسايهغبثمت ثب هفبد ايي وٌَاًؼيَى ٍ همشسات حمَق
ثييالولل سا ،ثِ هٌؾَس حفؼ ثْتش ػالهت اًؼبى ٍ هحيظ صيؼت ٍضـ وٌذ.
ّ يچ چيض دس ايي وٌَاًؼيَى ًجبيذ ثِ ّيچ ٍجِ حبوويت هلي دٍلتْب ثش دسيبي ػبحلي آًْب عجك لَاًيي ثييالولل ٍ حمَق حبووِ ٍ حبوويتي وِ
دٍلتْب دس هٌبعك التلبدي اًحلبسي ٍ فالت لبسُ خَد عجك لَاًيي ثييالولل ٍ ًيض ثِ افوبل حمَق ٍ آصاديْبي دسيبًَسدي يب َّاًَسدي وـتيْب
ٍَّاپيوبّب ،وِ ثِ هَجت حمَق ثييالولل پيؾثيٌي ؿذُ دس اػٌبد هشثَعِ هٌقىغ اػت ،لغوِ ٍاسد آٍسد.

َماَىگیُای فىی ي مذیریتی مًجًد در کىًاوسیًن

• وٌَاًؼيَى ثبصل دس جلؼبت  OEWGػبالًِ الذام ثِ تْيِ ٍ تذٍيي ساٌّوبّبي فٌي جْت استمبي هذيشيت كحيح صيؼت هحيغي ٍ اجشاي ثْتش هفبد
وٌَاًؼيَى هي وٌذ وِ پغ اص تأييذ ًْبيي دس وٌفشاًغ افضب اجشايي هي ؿًَذ.
• اػٌبد ساٌّوبي فٌي وٌَاًؼيَى دس تشٍيج هذيشيت كحيح صيؼت هحيغي ٍ ًحَُ اجشاي هفبد وٌَاًؼيَى سّگـب ّؼتٌذ.
• ثب هٌؾَس استمبي ّوبٌّگي ثيي ػِ وٌَاًؼيَى ثبصل ،سٍتشدام ٍ اػتىْلن هيبى ثشًبهِ ّبي اجشايي ايي وٌَاًؼيًَْب ػيٌشطي ايجبد ؿذُ اػت.
• اص جولِ ّوبٌّگيْبي ايجبد ؿذُ ،ثشگضاسي ّوضهبى ٍ دس يه هىبى وٌفشاًغ افضبي ايي وٌَاًؼيًَْب هي ثبؿذ.

اجرای کىًاوسیًن بازل در کشًر

• دس ّش وـَس فضَ يه هشجـ ريلالح جْت اجشاي هفبد وٌَاًؼيَى هقشفي ؿذُ اػت.
• هشجـ ريلالح وـَس جوَْسي اػالهي ايشاى ػبصهبى حفبؽت هحيظ صيؼت هي ثبؿذ.
• هؼئَليت هشجـ ريلالح وـَس سا هقبًٍت هحتشم هحيظ صيؼت اًؼبًي ػبصهبى فْذُ داس هي ثبؿذ.
• اٍليي هجَصٍاسدات ثشاػبع وٌَاًؼيَى ثبصل پيؾ اص ثجت ػفبسؽ كبدس هي ؿًَذ.
• لضٍم وؼت هجَصٍاسدات پؼوبًذّبي هـوَل وٌَاًؼيَى ثبصل اص ػبصهبى ثشاػبع پيگيشيْبي ػبصهبى دسکتاب مقررات واردات و صادرات سازمان
توسعه تجارت ثجت ؿذُ اػت .دس وتب ة هزوَس هَاسد صيش ثجت ؿذُ اػت:
• ٍاسدات ٍ كبدسات پؼوبًذّبي هـوَل وٌَاًؼيَى ثبصل هٌَط ثِ وؼت هجَص اص ػبصهبى حفبؽت هحيظ صيؼت اػت.
• دس ٌّگبم حول ٍ ًمل فشاهشصي پؼوبًذّبي هـوَل وٌَاًؼيَى ثبصل پيؾ اص ّشگًَِ الذام وؼت هجَص اص ػبصهبى حفبؽت هحيظ صيؼت ضشٍسي اػت.

مًاد مربًط بٍ اجرای کىًاوسیًن بازل در قاوًن مذیریت پسماوذَا

• هبدُ ً -14مل ٍ اًتمبل ثشٍى هشصي پؼوبًذّبي ٍيظُ تبثـ همشسات وٌَاًؼيَى ثبصل ٍ ثب ًؾبست هشجـ هلي وٌَاًؼيَى خَاّذ ثَد ً.مل ٍ اًتمبل دسٍى هشصي
پؼوبًذّبي ٍيظُ تبثـ آئيي ًبهِ اجشايي هلَة ّيأت ٍصيشاى خَاّذ ثَد.
• هبدُ  -17هتخلفيي اص حىن هبدُ ( )14ايي لبًَى هَؽفٌذ پؼوبًذّبي هـوَل وٌَاًؼيَى ثبصل سا ثِ وـَس هجذأ افبدُ ٍ يب دس كَست اهىبى هقذٍم وشدى
دس داخل تحت ًؾبست ٍ عجك ًؾش ػبصهبى (هشجـ هلي وٌَاًؼيَى هزوَس دس ايشاى) ثبّضيٌِ خَد ثِ ًحَ هٌبػت دفـ ًوبيٌذ .دس غيش ايي كَست ثِ
هجبصاتْبي همشس دس هبدُ ( )16هحىَم خَاٌّذ ؿذ.

هماهنگی با دستگاههای اجرایی کشور

ػبصهبى ثِ فٌَاى هشجـ ريلالح وٌَاًؼيَى دس اًجبم ٍاسدات ٍ كبدسات پؼوبًذّبي هـوَل وٌَاًؼيَى ثبصل ّوبٌّگ ثب دػتگبُ ّبي صيش
فول هي وٌذ:
• ػبصهبى تَػقِ تجبست
• گوشن
• گوشوبت هشصي
• ػتبد هجبسصُ ثب لبچبق وبال ٍ اسص

بذوٍ َای کىًاوسیًن بازل

کنفرانس اعضب ( :)COPثِ ػٌَاى ثبالتشیي ثذًِ وٌَاًسیَى ،ولیِ تصوین گیشیْبی هشثَط ثِ اجشای وٌَاًسیَى دس سغح ثیي الولل ٍ ًیض ًْبیی
ًوَدى دستَسالؼولْبی فٌی وٌَاًسیَى دس ایي وٌفشاًس صَست هی پزیشد وِ ّش دٍسبل ثب حضَس اػضبی وٌَاًسیَى یؼٌی وطَسّبی ػضَ آى
تطىیل هی گشدد.
اسٌبد ولیِ وٌفشاًسْبی اػضبی تبوٌَى تطىیل ضذُ دس آدسس ایٌتشًتی ریل لبثل دستشسی هی ثبضذ:
http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP14/tabid/7520/Default.aspx
اسٌبد ولیِ دستَسالؼولْبی فٌی تبوٌَى تذٍیي ضذُ تَسظ دثیشخبًِ وٌَاًسیَى ،دس آدسس ایٌتشًتی ریل لبثل دستشسی هی ثبضذ:
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGui
delines

کبرگروه بب مسئولیت نبمحدود ( :)OEWGایي ثذًِ وٌَاًسیَى ًیض ّش دٍسبل تطىیل جلسِ هی دّذ .تصویوبتی وِ همشس است دس وٌفشاًس
اػضب هَسد ثشسسی ًْبیی ٍالغ ضَد دس جلسبت ایي ثذًِ ثشسسی ٍ سپس تذٍیي هی گشددّ .وچٌیي گضاسش وبس وبسگشٍّْبی تخصصی(ٍ )EWG
گشٍّْبی وَچه ثیي جلسبت ( ٍ )SIWGگضاسش الذاهبتی وِ ثش اسبس تصویوبت هتخزُ دس ّ COPب همشس گشدیذُ است دس ایي جلسبت ثشسسی
هی ضًَذ.
اسٌبد ولیِ وبسگشٍُ ثب هسئَلیت ًبهحذٍد تبوٌَى تطىیل ضذُ دس آدسس ایٌتشًتی ریل لبثل دستشسی هی ثبضذ:
http://www.basel.int/TheConvention/OpenendedWorkingGroup(OEWG)/Meetings/OEWG12/Overview/tab
id/8264/Default.aspx

