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لمحة عامة
تقدم اإلدارة الفرعية لألمن البيئي الابعةية لرتبوعي با عبلكيراعة ميم م دويبة دخليية لدير ا اليدعل الدبميا ل ب يدا ال ي
 190األعضبءا هبدف حتسني إبفبذ الق ابني خاملةبهداة البيئية خاحليد مين السيو لة اليت ت يبب هبيب األبكيجة اإلةراميية
ميين البيئييةف ختفييرة الرييية البيئييية تدييبليك عبهديية ع ييو عييا ميين الجبيةيية خالسييدب ف خل ي اا يرتب الا ييد ل رييية
البيئية خاحلفبظ ع و األمن البيئ ارتببطب خثيقب عبألمن االةاوبع خاالقا بد ف
خالرية البيئية ةرية دخلية مافبقوة خم دوة خماكيةبةا تكيوا تيدمأل األءييبء ال يةا خار يج امل ا يبة ويأل املكيرخعة
خاالجتبر هببا خاليال مين ال فب يبة اإللدوخبيية خالسيبمةا خقجيم األريي بر ويأل املكيرخألا خ ييد األليب خا يا ب
عو ي يبة االءايييببا خوسييا
امل ي ارد الجبيةييية وييأل املكييرخعنيف خمةييرخف ل ضييب ل م يرتدي ال يرانل البيئييية ييبلة
األم ابا خالاورب الضر يا خوألهب من لعوبب الاور ج خالة ك خاالعازازا خءىت القااف
ختازا د عبطراد األرعبح الت تدرهب ه ه الريية الةبمليية املاةيددة األخةييت اليت عبتيط تسياقجج رييبدبة إةراميية ماجي رة
خلفضييا ت ديوييبف ف ي عييد ل ييبح مدبف اوييب ميين رد دخيل مكييو عييني األةوييزةف خت ي اإلدارة الفرعييية لألميين
البيئي الب ييدا األعضييبء عادي ن فييرة عوييا خط ييية مة ييية عييبألمن البيئي تبد ييك ملدبف يية الرييية البيئييية امل دويية عي
ال ط ييية خم اةواوييب عبلكييدا امل نييل سييب عبلا سيييل خالاةييبخ الييدخلينيف خ كييرح هي ا الييدليا ا ج ي اة ال زميية لاد ي ن
فرة الةوا ه ه خلفضا املوبر بة املقوءة لا في عو يبابف
خقييد عكييفط جترعا ييب مييم الب ييدا األعضييبء الييت ريي ذد ط فييرة الةوييا املي ع رة لعي ه عيين فةبلييية هي ه الفييرة ت ءيييد
ق األةوزة ال ط يية املد فية عفبفيبذ القي ابني البيئييةا خال ييوب األةويزة املة يية عبألءييبء ال يةا خالا ي ،ا خال بعيبةا
خ يييد األلييب وييأل املكييرخألا عبإل ييبفة إك الكييرطة خالوييبر خخءييداة الكيييخ املبلييية خالضيير بيةف ختسيياجيم فييرة
الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ا ميين دي ب ت ءيييد ق ي هي ه األةوييزةا ل تدفييا الا ا ييا خالاةييبخ خالك يراعة
ع ييو عبفيية املسييا بة لاسييويا ا ييبذ تييداعأل مكييوعة عييني األةوييزة ملدبف يية ال يرانل البيئيييةا تاسييل عبملز ييد ميين الق ي ة
خالا سيل خالفةبليةف خيدن لفرة الةوا اآلبفة ال عر ل تةويا ل ضيب ع يو ال يةيد اليدخيل مين دي ب رييبدة مدبتيج
اإلبوع ي ب املرعز يية ال ط ييية القييبدرة ع ييو ييوب تبييبدب املة مييبة خالييدعل الادايد ي عييني األةوييزة ال ط ييية ا ييك
الب دا ف
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فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي
جتوييم فرقيية الةوييا عييددا م ب ييبب ميين امل ي األةوييزة املةا ي ة ييرخر ة ملدبف يية الرييية البيئيييةف خيديين س ي ه الفييرة ل
تدفا الا ا ا خالا سيل خالاةبخ عني األةوزة ع و ال ةيد ال طينا ختسياجيم مين دي ب مدايج اإلبوعي ب املرعيز
ال طين ل تةوا ة بب إك ة ج مم فرة عوا خط ية لدر مة ية عبألمن البيئ ع و املسا ني اإلق يو خالدخيلف
خت ي اإلدارة الفرعييية لألميين البيئي الابعةيية لرتبوعي ب الب ييدا األعضيبء عييو تي دلا قبييا تدي ن فييرة الةوييا ال ط ييية
املة ييية عييبألمن البيئ ي ا اةاوبعييب رفيييم املسييا وبييدخة خط ييية لألميين البيئ ي رب اق ي فييييت ا ي اء امللا ي ا خالوييبة
املة ييية خ ي بأل القيرارا لا د ييد اءايبةييبة األميين البيئي الي طين خترتيييج لخل بتيييتف خيديين عةييدهب اال وريييبد عبملسييبنا
الييت د ي قييد ةيير تبيبدييب ه ي ه ال ييدخة لاكييديا فييرة الةوييا اآلبفيية ال ي عرف خب ييو ل ضييب عييو ت ديير الب ييدا
األعضييبءا إثيير هي ه ال ييدخةا إمدببييية تدي ن ل يية ت ةيوييية خط ييية مة ييية عييبألمن البيئي تةجي ت ةيوييبة لاكييديا
ه ي ه الفييرة خإداراييبف خ كييرح ه ي ا الييدليا ل ضييب إة يراءاة ت ديييل ال ييدخة ال ط ييية ختد ي ن ال يية الا ةيوييية ال ط ييية
املة ية عبألمن البيئ ف
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ما هي اإلدارة الفرعية لألمن البيئي التابعة لإلنتربول؟
كييدا اإلبوع ي با عب دابيييت الي ي  190األعض ييبءا لع ي م دويية ريييرطية الة ييبعف خقييد لببك ي عييبم  1923لاس ييويا
الاة ييبخ خال ييدعل ف ييبب إبف ييبذ الق ييبب ع ي احل ييدخد خملس ييبعدة ع ييا امل دو ييبة خالس ي جبة خاألةو ييزة امل ع ييا إليو ييب
مدبف ة الرية الدخليية خالا يد سيبف خع يزء مين طبيةية خال اييت الدخليية اسب يدةا سيوا اإلبوعي ب الاةيبخ اليدخيل
فبب إبفبذ القبب عني الب دا ءىت ويبب الة قبة الدع مب ية فيوب عي وبف
خقييد لببك ي عربييبمب اإلبوع ي ب ملدبف يية الرييية البيئييية عييبم  2009ع ءييدة م فييردة تدييرهل لعوبسييب ملدبف يية الرييية
البيئييية عدييا لريييدبسبف ه لبعيييدة هيد يية ال بييبمب تكيير ن األخب لعا ي عر  2013باي يية لييدعل الب ييدا األعضييبء
خاجملاوييم الييدخيل خملييب ريييوده ميين ا ي مجييردا لي ييبب اإلدارة الفرعييية لألميين البيئ ي الابعةيية لرتبوع ي بف ختاوملييا موويية
اإلدارة الفرعييية مسييبعدة الب ييدا األعضييبء ع ييو إبفييبذ القي ابني خاملةبهييداة البيئييية عفةبلييية ع ييو ال ييةيد ن الي طين
خالدخيل لضوب ا اورار اسبفدة ع و البيئة الةبملية خالا أل البي ل ة خامل ارد الجبيةيةف ختةويا اإلدارة الفرعيية لألمين
البيئ ي ا لب ي د لهييدافوب ه ي ها ع ييو تةز ييز قييدراة الب ييدا األعضييبء ختج رهييب فيوييب اة ييل عبلا ييد مل يرتدي ال يرانل
البيئية خالا قيل عكودل ه القبض ع يول خمقب بالا ختا ك ت سيل القضب ب خالةو يبة الدخليةف
ختةوا اإلدارة الفرعية لألمن البيئ الابعةة لرتبوعي ب ة بيب إك ة يج ميم ل ية الاقييد عيبلق ابني البيئيية خإبفبذهيبا خميم
اسققني خ بأل القرار من الب دا األعضبء الةبم ني حتط رعب ة اإلبوع بف ختسةو ه ه ال ة إك ر يد ميب سيا د
خ ي ز ميين مسييبنا فييبب الا قيقييبة عكييو الرييية البيئييية خإك إوييبد ء ي ب سييبف ختا ي ك ث ثيية لفرقيية عبم يية تبعةيية
ل يية دعييل املوويية الةبميية س ي ه ال يية عوعيييز ا ي اة ع ييو يييد األلييب وييأل املكييرخألا خالا ي ،ا خالرييية املب يية
عبألءيبء ال ةف
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لماذا بات من المهم معالجة قضايا األمن البيئي؟
ت ييدر اإلدارة الفرعي يية لألم يين البيئ ي ل مةبل يية قض ييب ب األم يين البيئ ي مرتبج يية ارتببط ييب خثيق ييب عاةز ييز ءي يية االقا ييبد
خاال يياقرار االةاوييبع خالسيب ي خعا سييني قجييبأل ال ي ة الةبمييةف خه ي تاةييبخ عيين عملييج مييم الب ييدا األعضييبء
حلفظ األمن البيئ من د ب تةز ز الاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهيبف ختيو الريية البيئيية لثيرا ي بيب عبل يب ع يو البيئية
عوييب اييدد األميين البيئ ي ع ييو عييا ميين ال ييةيد ال ي طين خاإلق يو ي خال يدخيلف خيديين ل رييية البيئييية ل ضييب ل ت ييل
الضييرر ملا ي الةويير املا قييم خب عييية املةيكيية عي تقي ض ل ييببب تي فر األو يية خت ييف اسي اء خاملي ارد املبنيييةا فيوييب
تسييبهل ل ضييب خق ي أل الد ي ار ،الجبيةييية ختسييوا ميين اباكييبر األخعئييةف خيديين ع ييو ييبيا اململييبب ل اسييبج قجييم
األريي بر وييأل املكييرخأل خاةاملييب ،األء يرا هنييدخ ،اديييبراة الوعيية خعبحلي ليية دخ خ ي ب اجملاوةييبة الييت تةاوييد
ع و ال بعبة إك الجةبم خالة ب ة الجبية خال ق دف
خليسييط الرييية البيئييية حب ي رة هنييدخد خط ييية لخ إق يويييةا خه ي تكييوا فو عيية ما عيية ميين اليرانل املاة قيية عبألءيييبء
ال ية خالا ي  ،خ ييد األلييب ويأل املكيرخأل خال بعيبة خاملي ارد الجبيةيية خت يأل امل يب ف خوبلبييب ميب دي مرتدبي اليرانل
البيئيية ييبلةني ةيرانل لديير م وييب القاييا خاالعايزاز خالفسيبد خاالءايييبب خوسييا األمي اب خالسييرقةف ل ييك ل ذ الرييية
البيئيييةا عييو اجتييبر وييأل مكييرخأل السي ة السي داءا تق ي إ يراداة احلد ميية ميين الضيرانج الييت ال عييد م وييب لاجي ر
الب دا خا اداماوبف
خل ا رتب األمن البيئ لخثل ارتببط عبألمن االةاوبع خاالقا بد ا خع مهب ادده الرية البيئيةف
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لم القيام بتشكيل فرقة عمل وطنية معنية باألمن البيئي؟
تسييادع الجبيةيية الةبملييية ل رييية البيئييية حتد ييد لخل ييبة عبملييية ةد ييدة لا طيييد لرعييب األميين البيئ ي ف فبلرييية البيئيية
مرهنيية ةييداا دافةوييب الجوييم خليييق احلبةييةا خق يية امللييبطر ال بايية عيين ييةك إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية هبييب خا فييبة
الةق عييبةف ختكييأل األدليية إك ل الرييية البيئييية تافييبقل خلدييب عبتييط ع ييو قييدر عبييأل ميين الا ديييلا ترتدبوييب ريييبدبة
إةرامية ماجي رةف خاجملرمي مين هي ا القبيياا عسيبج الجبيةية امل دوية خالسير ة ألبكيجاولا يةج الدكيك عي ول
وييبب رد فييبب إبفييبذ القي ابني ي از هي ه األبكييجة تجي راا خ قي م ع ييو الاةيبخ خالكيراعة خالا سيييل ع ييو عييا ميين
ال ةيد ال طين خاإلق يو خالدخيلف
خل ي اا ي اإلبوع ي ب الب ييدا األعضييبء عاكييديا فييرة عوييا خط ييية مة ييية عييبألمن البيئ ي تدفييا إوييبد رد م سييل
خمكو عني األةويزة ليردأل الريية البيئيية ختةز يز األمين البيئي ف خ سيادع ذليمج مكيبرعة اييم األةويزة املة يية عفبفيبذ
الق ي ابني البيئييية ع ييو ال ييةيد ال ي طينا خال يييوب الكييرطة خالوييبر خالس ي جبة القض ييبنية خاألةو ييزة املة ييية عبلبيئييةف
فييبب إبفييبذ الق ي ابني إك ةببييج ا ي اء الة ويييني خاجملاوييم املييد ال ي ن اواةي ملييب ال
خ ب ي ل قييك الةييبم
بضييبهو ميين ا ي ة خاملةرفيية خإمدببييية ال ي ب إك املي اردف خفيوييب سيياجيم ةوييبز م فييرد ل ةييب لءيببييب عةييض قضييب ب
ةيرانل البيئييةا فييف م اةواوييب عكييدا فةييبب تسييا زم مةدييل األءيييب املةرفيية خا ي ة الييت تقييدمووب األةوييزة املاةييددة
ءني تةوا فاوةةف
ختدفييا فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ا ميين د ي ب تد ي ن فر ييل ثبعييط ميين ا ي اء ل ي بب املوييبراة
املال ييةا مدبف يية اي ييم األبك ييجة اإلةرامي يية ال ييت تج ييبب األم يين البيئ ي ف خ ة ييين خة ي د ه ي ا ال ي وب املك ييو ع ييني
األةوييزة إمدببييية موبايية اجملييرمني ميين عييا ي ب  -ابج قييب ميين م اةويية تييدمأل األءي ييبء ال يية لخ الييال م يين
ال فب ييبة امل قييما خخ ي ال إك الا قيييل قضييب بهل املبلييية خالضيير بية  -هنيييف ت ييبب عييا طييرة الف يرار خالاوييرب
مسدخدةف
ختا ي ك فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ترعيييز الو ي د ع ييو ردأل الرييية البيئييية ع ي ييوب إوييبد رد م سييل
ختة ييبخ خمك ييو و ييج ازدخاةي يية الوي ي دا خ ض ييون ا ييالدام املي ي ارد عدف ييبءةا خ يس يير تب ييبدب عيبب ييبة اال ييالببر
خالقييدراة خالدفييبءاة عييني األةوييزةف خيديين ع ي خة ع ييو ذلييمج ل ت فييرد فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عبلبيئييةا إذا مييب
ا ييالدمط الب اعيية الييت قييدموب املداييج املرعييز الي طينا عفمدببييية الا ا ييا خاالت ييبب ع ييو ال ييةيد الييدخيل مييم فييرة
عوا خط ية لدر الةبع بم ة ع لمج ردا دخليب ع و ه ه الرية ع ال ط يةف
خ بدخ لدألا ل خة د فرقة عوا خط ية تاوام ملي ارد ق ية خفبع ية دلييا م وي هل ع يو اميا ع يد ميب زميبم األمي ر فيييت
خخعييت عبلاود داة الت تجبب األمن البيئ ا خالازاميت هنوب ة ريةبيت من األذ خت فأل األمن لألةيبب املقب ةف
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تضمن فرق العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي أمن البيئة
وأمن األوطان واألمن العالمي.
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كيف تُشكل فرق العمل؟
ت ي اإلدارة الفرعييية لألميين البيئ ي اإلبوع ي ب الب ييدا األعضييبء الراوبيية عاكييديا فييرة عوييا مة ييية عييبألمن البيئ ي
عضرخرة البدء عا ديل بدخة خط ية لألمن البيئ ا ل اةاوبأل رفيم املسا ووم عني ا اء خل بب الكو خ ي بأل
القيرار املة ييينيا لر ييد اءايبةييبة األميين البيئي ال ي طين خإمدببيبتيييت خلخل بتيييتف خيديين اال وريييبد هبي ه ال ييدخة لا ةييييت
تكييديا فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئي ف خميين الضييرخر ل ضييب ل تبكييداا إثيير هي ه ال ييدخةا ل يية ت ةيوييية
خط ييية مة ييية عييبألمن البيئي لا ةييييت لبكييجة فييرة الةوييا اآلبفيية الي عرف ختبةاي ال ييدخة خال يية املة ياييب عييبألمن البيئ ي
دج تني ال عد م ووب حن تكديا فرة الةوا ال ط يةف
الندوة الوطنية لألمن البيئي
جتوييم هي ه ال ييدخة عييني ا ي اء خ ي بأل الق يرار ميين األةوييزة ال ط ييية املة ييية عبلاقيييد عييبلق ابني خإبفبذهييبا املسيييخلني عيين
الق ابني البيئييةا خعيني الويبة اإلق يويية خالدخليية املة ييةف خايدف ال يدخة إك حتد يد األخل يبة خر يل اال يواتي يبة
ملدبف ة الرية البيئية ع و ال ةيد ال طينف خه مةدة لافضي إك تكيديا عيا مين ال ية الا ةيويية ال ط يية خفرقية
الةوا املة ية عبألمن البيئ ف
اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية باألمن البيئي
جتوييم هي ه ال يية عييني رز ييبء لةوييزة إبفييبذ القييبب ال ط يييةا املسيييخلني عيين الاقيييد عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييبا لابيييب
األهداف خاألبكجة دادا اجملبالة خاال واتي يبة ذاة األخل ة املكبر إليوب د ب ال يدخة ال ط ييةف خحتيدد ال ية
الا ةيوية ل ضب مب زم فرة الةوا ال ط ية لألمن البيئ من األعضبء خاإلرريبداة مل وب تف ضب عبم ف
فرقة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ
ال ة الا ةيوية ال ط ية املة ية عبألمن البيئ
بدخة ب ة البيئة ع و ال ةيد ال طين

الر ل  :1طر قة تكديا فرقة عوا خط ية مة ية عبألمن البيئ
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من هي األطراف المشاركة؟
إ يير جنييبح ل فرقيية عوييا هي األةوييزة املكييبرعة فيوييبف خ ب ي لفييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئي ا لضييوب
جنبءوييبا ل تضييل لةوييزة مكييبرعة تاويييز عا ي أل االدا ييبرب خاتسييبأل ا ي ة خالقييدرة ع ييو تدو يية لبكييجة وألهييب ميين
األةوزةف خ ي فرد عا ةوبز مكبر ملوبراة خقدراة خد اة دب ة عيتا تضف ع و مكبرعايت قيوة ال تبضبهوف
خ ةج ي ه ي ا ال ييزء س ية عبم يية ع يين األط يراف املق ييوح مك ييبرعاوب م يين ف ييبالة االدا ييبرب املا ع يية خ ا ييك لةو ييزة
خقجبعييبة احلد ميية خاجملاوييمف خقييد ت ةييد لةوييزة خم دوييبة خعيببييبة لديير مة ييية ت ب ي دع اييب ل ضييبف فقييد د ي
م نوييب عةييض احلييبالة دع ي ة مكييبرعني حبييدد ن ل قيييبم عوعوييبب خعو يييبة مةي يية فيوييب تا ي ك لم ي ر فر ييل الةوييا
فو عيية ترعييو رييييخبيتف خيديينا إذا مييب تج ييج األمييرا ل تسييبعد املدبتييج املرعز يية ال ط ييية خإدارة اإلبوع ي ب الفرعييية
املة ييية عييبألمن البيئ ي تبيييب مكييبرعني إ ييبفيني خدع ي الف خلديين اسييدف األدييأل ه ي ل حتييبفظ فرقيية الةوييا ع ييو
املرخبة تكدي وبف
خمن املول إدرا إمدببية تدادا املسيخليبة خالاكر ةبة عني األةوزة امللا فةف خيدن لاكديا فرقة الةويا ال ط يية
املة ية عبألمن البيئ ل د طر قة فةبلة ملةبلة ه ا الاكيبعمج خلا سييقيت مين لةيا يوب عفيبءة الةو ييبة خجت يج
ازدخاةية الو دف
األجهزة الوطنية الحكومية والمنظمات واإلدارات
ال عيد ل جتويم فييرة الةويا اآلبفية الي عرا مين لةيا ييوب فةبلياويبا عيا لةوييزة إبفيبذ القيبب ال ط ييية اليت تضييج م
ملسيييخليبة فييبب الاقيييد عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييبف خت ي فر فييرة الةوييا ه ي ه لفضييا فر يية لا ي زر ه ي ه األةوييزة
الةوا من لةا الا د ل رية البيئية إك ةببج الوبة املة ية احلد مية الدخليةف
خ ب ل ضب ل تكبر فرة الةوا السبعل ذعرهبا األةوزة احلد مية امل عا إليوب مدبف ية لبي األ اليرانل األدير
خت مج الت متملا لةزاء ا فة من سة إبفبذ الق ابنيا عودبتج املدعني الةبمني خالس جبة القضبنيةف
خ ااضب قبنوة املكبرعني إعب االباقبب من ت ديل ال دخة ال ط ية لألمن البيئ إك تد ن ال ة الا ةيوييةا خفقيب مليب
ي دده عا ع د من الب دا من لخل بة خلهدافف
ال در

خب

القبنوة وأل احل ر ة الابلية لألةوزة احلد مية:



مداج اإلبوع ب املرعز ال طين



ق اة الكرطة ال ط ية خ لخ اس ية



لةوزة الوبر خ لخ مراقبة احلدخد



لةوزة الاقيد عبلق ابني خإبفبذهب فبالة البيئةا خ يد األلب ويأل املكيرخألا خال بعيبةا خاملي ارد الجبيةيية
وملب ذلمج الزراعةربا خالا ،ا خاألءيبء ال ةا خ جبة اإلدارة البيئية
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لةوزة الكيخ املبلية خالضر بية



لةوزة م ءقة اجملرمني



اسيئبة امل ة دة املوبث ة لفرة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ
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األجهزة والمنظمات والشبكات اإلقليمية والعالمية
ي ء الجبيةية عي ال ط يية
خعي وب ب ل ت ج فرة الةوا ال ط ية اهاوبموب ع و الكيخ ال ط ييةا فقيد اةيني
ل دملأل من الرانل البيئية ال ء إك م د ر إق يوي ابةييت م دي ر عيبمل ل وعييز ع يو األخل يبة ال ط يية املسياقب ية لخ
حتد دهبف خ ب ال در ل ضب إددبب امل ني عن اسيئبة املة ية الابلية فرة الةوا:




اإلبوع ي ب خمدبتبيييت اإلق يوييية خمدبتبيييت املرعز يية ال ط يييةا خخعييبالة األمييل املا ييدة مملييا عربييبمب األم يل املا ييدة
ل بيئةا خم دوة األمل املا دة لألو ة خالزراعةا خمداج األمل املا دة املةين عبمللدراة خالرية
االتفبقي ييبة خاملةبه ييداة الدخلي يية ممل ييا اتفبقي يية الا ييبرة الدخلي يية ع ييوب األ احلي اب ييبة خال ببت ييبة ال يية املو ييددة
عبالبقراة خاتفبقية عبزب



م دوة الوبر الةبملية



مببدرة الوبر ا ضراء



االحتبد الدخيل ملدبف ة الرانل املاة قة عبألءيبء ال ة

خبراء آخرون :المجتمع المدني ومعاهد البحوث والقطاع الخاص
خيدين دعي ة عةييض امل دويبة املدبييية ملييازرة لعضييبء الفيرة ال ط يية املة ييية عيبألمن البيئي ف فوي عفي يية عاي فأل موييبراة
خد ي اة ءبليية لفييرة الةوييا إذا مييب بخنفييط عة ب ييةف خ كييوا ذلييمج ت ي فأل ا ي اة املال يية خاملوييبراة خإمدببييية
ال ب إك م ارد مووة خق اعد خا ةة ل وةبرف خالقدرة ع و ام األم اب خالا عيةف
اعاببر اسيئبة املدبية الابلية من املكبرعني لخ املساكبر ن اساو ني ون فرة الةوا:

خب


امل دوبة وأل احلد مية



مي سبة الب  ،خالاة يل مملا البمةبة



الكرعبة خاملي سيبة ا ب ية املة يية عبلكييخ البيئيية خاالةاوبعييةا خالي امب لخ قجبعيبة األعويبب اليت قيد
ت در ريراعبة عني القجبعني الةبم خا برب



املي سبة خاملرافل الة وية مملا ا اة األدلة ال بنية الت قد ت او ل ضب إك القجبأل ا برب



املةبهد املة ية عكيخ البيئة خالسيب بة األم ية لخ عةض مراعز الفدر
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كيف تُنظم الندوة الوطنية لألمن البيئي؟
لمحة عامة
متملييا ال ييدخة ال ط ييية لألميين البيئ ي ا ج ي ة األخك عبجتييبه تكييديا فييرة الةوييا ال ط ييية خه ي مت ي ب ل ضييب فر يية الا عييية
عقضب ب البيئة ع و ال ةيد ال طينف خقد عبقدة بعقب بدخاة من ه ا القبيا الةيبعا عيب سيب األثير تي فأل قيدر
مول من الزدل خالا سيل إطبر مدبف ة الرية البيئيةف
ختضييل ال ييدخة املي ع رة مييدراء ميين ا ييك األةوييزة ال ط ييية املة ييية عبلاقيييد عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييب خمي نفني خدي اء
من األةوزة اإلق يوية املة ية خامل ني ع وبا من لةا الاةول هنف لخل بة دخليية لخ يم بجبقيب خارتببطويب عبلكييخ
ال ط يةف خ ب ال در ت ديل دخراة مفا ءة ال اقجبب امل ني عن اجملاويم امليد خال ييوب مين األخ يبط الة ويية
خاألعبديية خمن امل دوبة وأل احلد ميةف خس ه األخ بط دخر ءب ل الوم عني فو عيبة ما عية مين املويبراة
خ رخب املةبرف خالقدراة الت قد تفاقر إليوب لةوزة إبفبذ الق ابني احلد ميةف
ختيسر ال دخة ال ط ية لألمن البيئ د ة بقبريبة رفيةة املسيا عكيو املسيبنا البيئيية ع يو ال يةيد الي طين ختاييب
الا عية هبب ع و ال ةيد الدخيلا لاسبعد ر د لخل بة إبفبذ الق ابنيا خحتد د امل ارد املاي فرةا خت يمج اليت ال تيزاب
الزمةا خفبالة الادادا عني ا ك األةوزةف خمتملا ال دخة اآلبفة ال عر فر ية مملبليية تسي ب لألةويزة ال ط يية امل عيا
إليوب مدبف ة الرية البيئية ل تةوا ة بب إك ة ج خل تضم األ ق الضيرخر ة لادي ن فيرة الةويا ال ط يية املة يية
عبألمن البيئ ف
اإلبوعي ي ب مس يياةدةا
خاإلدارة الفرعي يية لألم يين البيئي ي
ميين دي ب املدبتييج املرعز يية ال ط يييةا ملسييبعدة الب ييدا
األعض ي ييبء ت د ي يييل ال ي ييدخة ال ط ي ي يية لألم ي يين البيئي ي ي ف
خ ب ي س ي ه الب ييدا ا ييالدام امل ي ارد الييت ت فرهييب سييب
مدبتبوي ي يب املرعز ي يية ال ط ي ي يية ملابعة ي يية االت ي ييبب ع ي ييبإلدارة
الفرعية امل ع رة لخ إلةرانيت من لةيا املز يد مين املكي رة
خالي ييدعلف خيد ي يين االط ي ي أل ع ي ييو املة مي ييبة املاة ق ي يية
عبل ييدخاة الس ييبعقة ال ييت ييبعد اإلبوعي ي ب ت ديوو ييب
الةبع ع و امل قم اإللدوخ الابيل:

www.interpol.int/Crimeareas/Environmental-crime/Task-forces.
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مهمة الندوة
إ موويية ال ييدخة ال ط ييية لألميين البيئي هي الوييم عييني األةوييزة ال ط ييية ل ديير ا ييبذ تييداعأل لعمليير فةبلييية فييبب
الاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهب ع ية ترتييج األخل يبة خإويبد ردخد م سيقة مكيوعة عيني األةويزةف خ ب ي ل كيبر
ال ييدخة عةييض املسيييخلني املة يييني عا ييأل امل ييب ا خ يييد األلييب وييأل املكييرخألا خال بعييبة خامل ي ارد الجبيةيييةا خالا ي ،
خاألءيييبء ال ييةا إك ةببييج لةوييزة الوييبر خالييدداا خخزارة الكيييخ ا برةيييةا خالكييرطة ال ط يييةا خاملداييج املرعييز
ال طين الب د ال تبةقد فييت ال دخةف
أهداف الندوة:












الرع عني ا اء خ بأل القرار خالقبدة من عبفة األةوزة احلد مية ال ط ييةا خامل دويبة خاإلداراة خاسيئيبة
املسيخلة عن إبفبذ الق ابني خاألبدوة البيئية خ وب الاقيد هببا
تبي ييب املسي ييبنا ال ط يي يية املاة قي يية عبلريي يية البيئيي يية خلخل باي ييب في ييبالة مةي ي يية واألءيي ييبء ال ي ييةا خالا ي ي ،ا
خال بعبةا خ يد األلب وأل املكرخألا خاملي ارد الجبيةييةرب خعسي م حبيددة يون هي ه اجمليبالة وممليا الةيب ا
خقييرخ خءيييد القيير ا خءراريييك الب ي با خة ي د ال وي را خاأللييب ا خال فب ييبة اإللدوخبيييةا خزعييببك لييمج
اببةبثبة الدرع ا خاألدكببربا
القرشا خاملةبد ا خء
ال در قضب ب إق يوية لمشا ماة قة عبلرية البيئية مملا االجتبر اليدخيل هبي ه امل ا يبة خبق ويبا ي اء داديا
الب دا لخ دبرةوبا
ال در ردخد ميدابية ت در عكدا م سل خمكو عن األةوزة ختد مثيرة لاةبخديبا خ اال يواتي يبة
الج يية املييد مييم الوعيييز لخال ع ييو تكييديا ال يية ال ط ييية خفييرة الةوييا املة ييية عييبألمن البيئ ي خدعووو يب
عوي سبةا
إثييبرة اهاوييبم الكييرعبء ميين لةييا املز ييد ميين الاةييبخ عي ي ول خالييدعل املييبيل م ي ول خإذعييبء خع ي عبميية ال ييبهل
عبملسبنا ذاة ال ة خعيفية م اةواوب من د ب إريرا خ بنا اإلع ما
الا زر

فبب إدارة املة مبة املاة قة عبلبيئة ع و ال ةيد ن ال طين خالدخيلف
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دراسة حالة إفرادية ـ القمة األسترالية الوطنية إلنفاذ القوانين البيئية
بدوييط ل يواليب لخب قويية خط ييية سييب
الب دف

ف يبب إبفييبذ الق ي ابني البيئييية

 92ريييببط ف ا يير

9109

عييبببألاا عب ييوة

خقييد بدييل القويية خءضييرهب عييا ميين ال ي زارة األ يوالية املة ييية عكيييخ اال ييادامة خالبيئيية خامليييبه خالسييدب خاجملاوةييبة
اس يييةا خاملداييج املرعييز ال ي طين األ يوايل ال ي كييدا ةييزءا ميين الكييرطة الفدرالييية األ يواليةف خريييبر القويية
املي ع رة ل ضييب امل ي ع ييو ال ييةيد اإلق يوي عيين الوييبز األ يوايل املةييين عفبفييبذ الق ي ابني البيئييية خت ديووييبا خامل ي
ع ييو ال ييةيد األعييبدي عيين املكييرخأل األ يوايل ملدبف يية الرييية البيئييية ع ي ال ط ييية حتييط إري يراف البمةيية ال ط ييية
األ ييواليةف خهييدفط القويية إك الوييم عييني األةوييزة ال ط ييية املة ييية عفبفييبذ الق ي ابني البيئيييةا ملييب فيوييب لةوييزة الكييرطةا
خالوبر خاألةوزة البيئيةا من لةا ت سيل الو د املب خلة ملدبف ة الرية البيئية الدخلييةف خءضيرهب لعملير مين مثيببني
مكبرعب من عكر ن ةوبزا خم دوة ل والية ءد ميةف
خق ذدم دي ب هي ه القوية عيا مين الي زارة األ يوالية املي ع رة يبعقب خالكيرطة الفدراليية األ يواليةا خعيبءمل مين املةويد
األ يوايل لة ييل الرييية خلعييبدمي ميين املكييرخأل األ يوايل ملدبف يية الرييية ع ي ال ط يييةا مييداد ة عيين فييبالة
د اال خعو ولف خت ط ه ه املداد ة بقبريبة عني املكبرعني مت رة ء ب اجملبالة ا وسة األ ب ية الابلية:
iف

تقي يييل اال يواتي يبة احلبلي يية
خاإلق يو خالدخيل

iiف

املسبعدة

iiiف

إدارة عيبببة اال الببر

ivف

مةب أل ع بء القدراة

vف

الكبدبة الفةبلة

ف ييبب الاقي ييد ع ييبلق ابني البيئي يية خإبفبذه ييب ع ييو ع ييا م يين ال ييةيد الي ي طين

الا قيقبة خالدعل الةو يبيت

خيدن ل يملا ت ديل ه ه القوة ع جبقيوب ال طين خاإلق يو خفو أل لهدافوبا ا ذةب ل ب دا األدر ف
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كيف تُشكل اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية باألمن البيئي؟
لمحة عامة
ب ل ة الا ةيوية ال ط ية املة ية عبألمن البيئ ل تةج الا ةيوبة لاكديا فرة الةويا ال ط يية املة يية عيبألمن
البيئ خت في عو يبابف خيدين سي ه ال ية الا ةيويية ع ةييت ديبرب ل تالي القيرار عكيو خال ية فيرة الةويا خإدارايب
خفبالاب ذاة األخل ة خمسبرهب اال واتي ف
خ ب ي سييب ل ضييب ل تسييا د إك املييداد ة املقدميية إطييبر ال ييدخة ال ط ييية لفيياب ال قييبش عييني املكييبرعني ميين لةييا
ييوب الا ا ييا
ت ةييييت تكييديا فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ف ختضييج م ه ي ه ال يية ع يدخر ءب ييل
الفةبب مم الكرعبء اإلق يوني خالدخلينيا ملب فيول اإلبوع بف
خ ب ي سييب عي لمج ل تسييةو إك عقييد اةاوبعوييب عييا يياة لريييور ع ييو األقييا عبإل ييبفة إك ل اةاوبعييبة
تاج بوب الةو يبة لخ األبكجة األدر ف

يية

كيف تُ َّ
حدد هيكلية اللجنة التوجيهية؟
جتوم ال ة الا ةيوية ال ط ية املة ية عبألمن البيئ عني رز بء األةوزة ال ط ية املة ية عبلاقيد عيبلق ابني خإبفبذهيبا لخ
عني املومل ني ع ول املف ني ءسج األ بف
خيملييا املداييج املرعييز ال ي طين امل قييم األمملييا البةقييبد اةاوبعييبة ال يية الا ةيوييية ألبيييت ضييم ما بخسييب إمدببييية
ا ييالدام بدييل االت ييبب الدخلييية الابعةيية لرتبوع ي ب خاال يياةببة عييوةوزة إبفييبذ القييبب ع ييو ال ييةيد الةييبمل ف خيديين
االط ي أل ع ييو املز ييد ميين املة م يبة عيين القوييةا ملييب ذلييمج تفب يييا ل ت ييبب عبملكييبرعنيا الر ييبلة اإلدببر يية
ال ييبدرة عيين مكييرخأل مدبف يية الرييية البيئييية عي ال ط يييةا املاييبح ت ز وييب ميين ع ييو امل قييم اإللدييوخ الةييبم لرتبوع ي ب
ع و الة ا www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Task-forces :ف

15

------

فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي

------

خ كييرح الر ييل البيييب الاييبيل اسيد ييية امل ييو هبييب لاكييديا ال يية الا ةيوييية ال ط ييية لألميين البيئي ا خال يييوب الا سيييل
ع املدبتج املرعز ة ال ط يةف

الر ل  :9اسيد ية امل و هبب لاكديا ال ة الا ةيوية ال ط ية املة ية عبألمن البيئ

16

------

فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي

------

مهمة اللجنة التوجيهية:
إ موويية ال يية الا ةيوييية ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ه ي الوييم عييني رز ييبء األةو ييزة ال ط ييية
م ادوة مل بقكة األبكجة اال واتي ية خالةو يبة خاألعوبب املاة قة عبلاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهبف

اةاوبعييبة

أهداف اللجنة التوجيهية


الوييم عييني الرز ييبء لخ املومل ييني ع ي ول املف ييني ءسييج األ ي با ميين عبفيية األةوييزة احلد مييية ال ط يييةا
خامل دوبة خاإلداراة خوألهب من اسيئبة املسيخلة عن إبفبذ الق ابني خاألبدوة البيئية خ وب الاقيد هببا



حتد د األهداف خخ م دج الةوا ع بء ع و اال واتي يبة خالردخد اسددة د ب ال دخة ال ط يية لألمين
ام عيبببة اال الببر خ الةو يبة خ ب الس م خاألبكجة األدر ا
البيئ ا ملب ذلمج االريوا



تكديا فرة عوا خط ية مة ية عبألمن البيئ ا خال ييوب حتد يد األةويزة خامل دويبة خاسيئيبة ذاة ال ي ةا
خخ م هيد ية ل ال اوب خإدارابا



ت ةييت لعوبب فرة الةوا ال ط ية املة ية عيبألمن البيئي عقيج تكيدي وبا مين دي ب املدبمليبة عبلفييد عين
يية ءس ييج
عة ييدا خال ق ييبء خةو ييب ل ة يييت وع ييا يياة لري ييور ع ييو ييبيا اململ ييببربا خعق ييد اةاوبع ييبة
االقاضبءا



الا سيل خالاةبخ إدارة املة مبة البيئية ع و عا من ال ةيد ال طين خاإلق يو خالدخيل ميم الوعييز ع يو
تببدب عيبببة اال الببر خاملة مبة لاسويا إبفبذ الق ابني ع بء ع و ه ه البيبببة خاملة مبةا



االت بب عبلوبة الابلية:
o

الكرعبء الدخليني ملب فيول اإلدارة الفرعية لألمن البيئ اإلبوع با مببريرة لخ عين طر يل املدبتيج
املرعز ة ال ط ية خفرة الةوا األدر خالكبدبة اإلق يويةا

o

اإلداراة خال ي زاراة احلد مييية لدفبليية احل ي ب ع ييو دعييل رفيييم املسييا
املج عةا

امل ي ارد

o

هيئ ييبة اجملاو ييم امل ييد لدفبل يية احل ي ي ب ع ييو املز ييد م يين املة م ييبة خا ي ي اة خع ييو عف ييبءاة
امل دوبة وأل احلد مية الا عيةا خال ب إك م ارد لدر ءسج ال رخرة خاالقاضبءف
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فرق العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي
لمحة عامة
ه ي ه الفييرة ه ي فييرة عوييا خط ييية مكييوعة عييني األةوييزة تسييوب لألةوييزة ال ط ييية عبلةوييا ي ب ع ييو حن ي م سييل
ختةييبخ خمرعييز ملةبليية رييييخ الاقييد عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييب خل فييبظ ع ييو األميين البيئي ف ختةوييا الفييرة اآلبييك
ذعرهب ل ضب ع وة ات بب مة ية ملسبنا إبفبذ الق ابني خالةو ييبة خاملبيبدراة املاة قية عبلبيئية ع يو ال جيبقني اإلق يوي
خاليدخيلف خعفمديب املدبتيج املرعز ية ال ط يية ل ضيب تيسيأل الا سيييل اليدخيل ميم فيرة عويا خط يية لدير ا يبم ة عي لمج
فبهبة اجملرمني الدخليني عن طر ل ردخد دخليةف
خ ب ي ل ترعييز لبكييجة فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئي ترعييزا رنيسيييب ع ييو الجييبعم اال يياببق خالييد بميد
إلبفبذ الق ابني ع بء ع و عيبببة اال الببر ال ق م ع و اجملبالة الت ءددهب املكيبرع عوهيداف ذاة لخل يةف
خيدن لفرة الةوا ل ترعز لخال ع و ةة خاءدة لخ ع و ا خءييد مين اليرانلف خلدين قيد تاسيم دانيرة االهاويبما
مم ت فر امل ارد ختةبنل ق ة فرة الةوا ال ط ية عوي سبةا لاكوا لريدبال لدر من الرانل البيئية خالس مف
مهمة فرقة العمل
موو ية فرق ية الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ه ي ت ي فأل الييدعل امل سييل خالاةييبخ خاملرعييز إلبفييبذ الق ي ابني حلفييظ
األم يين البيئي ي م يين دي ي ب تس ييويا تب ييبدب املة م ييبة ع ييني األةو ييزة ال ط ي يية املك ييوعة خالةو ي ييبة ع ييبء ع ييو عيبب ييبة
اال الببر خوألهب من األبكجة املكوعة ل اقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهبف
أهداف فرقة العمل الوطنية:


الا ب إك هيئة دانوة خمرعز لاببدب املة مبة خالا سيل الةو يبيت خاألبكجة األدير مين دي ب املدايج
املرعز ال طين ءسج الج جا
املسبنا البيئية ال ط ية خالدخلية الرفيةة املسا ا



الا قيل



الا ا ييا خالا س يييل ع ييني األةو ييزة خالديببي يبة املك ييبرعة م يين دي ي ب تةي ييني مي ي نفني عك ييدا دان ييل خإةي يراء
مدبملبة عبلفيد عن عةد خعقد اةاوبعبة خةوب ل ةيت عكدا م ادلا



البقيبء ع يو ات يبب عيبإلدارة الفرعييية لألمين البيئي
املة مبة خالةو يبة خ عرامب الادر جا

تبييبدب



ام املة مبة من امل بدر ال ط ية خت يفوب ه حت ي وب خبكرهب ع و األةوزة ال ط ية خاإلق يويية خالدخليية
امل نويية خت ق ي مة م ييبة ابث يية م يين امل ييبدر الدخلييية ه بك ييرهب ع ييو الديبب ييبة ال ط ي ييةا الرنيس يية م و ييب
خالفرعيةف



إع ييداد الةو ي ييبة املك ييوعة ع ييني األةو ييزة ال ط ي يية ملدبف يية الري ية البيئي ييةا خالالج ييي س ي ه الةو ي ييبة ه
ت في هب عبلا سيل خالاةبخ ع و ال ةيد ن اإلق يو خالدخيلف
18

اإلبوعي ب لضييوب الا سييل اليدخيل خالاةيبخ

------

فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي

------



إعداد عرامب الادر ج لب بء قدراة األةوزة ال ط ية خطبقبابا خالالجي سب ه ت في هبا



ر ل ا ج اال واتي ية خالا ا ا ميم الويبة املة يية مين احلد مية خاجملاويم امليد ختبييب املي ارد لدفبلية
ا ادامة فرة الةوا ال ط ية لألمن البيئ خفةبلياوبف

المناصب الرئيسية في فرق العمل
اإلبوع ي ب فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي عييو تاضييون عييددا ميين
ت ي اإلدارة الفرعييية لألميين البيئ ي
امل ب ج الرنيسيةف خب و ل ضبا لضوب اال اورار ةا عاةيني م نيك مرفيل خدانيل عيا مين هي ه امل ب يجا تةيأله
األةوييزة املكييبرعةف ختسيياجيم فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ل تةوييا عفمدببيييبة لقييا خلديين ذل يمج قييد
ق ة من فةبلياوبف خيدن إبكبء م ب ج لدر ءسج االقاضبءف
حبقل م سل لقدم
ق د اسقل امل سيل األقيدم فيرة الةويا ال ط يية املة يية عيبألمن البيئي خ سيل عو ييبة االت يبب ميم األةويزة األدير
خ ةيت األعوبب ملب اوبريو مم لهيداف فيرة الةوياف خبةاي اسقل امل سيل األقيدم ل ضيب امل سيل الي طين املسييخب عين
اييم املة مييبة خعيين األبكييجة الا في ييةف خه ي ه امل نييك الرنيس ي املد ييك عاقييد الاقييبر ر إك ال يية الا ةيوييية
ال ط ية املة ية عبألمن البيئ ف
حب

ةرانل ا واتي ي ختدايدي

ووم اس ي املة ميبة خعيببيبة اال يالببر لاسي ي وب ختقييوويب ختببدسيب ميم األةويزة ال ط يية خفيرة الةويا ال ط يية
األديير ف خ ر ييد اس ي اال يواتي ي الاود ييداة ال بريييئة خاالجتبهييبة خاألخل ييبة املاة قيية عفبفييبذ الق ي ابني ع ييو
خالج ا لدفبلة ي امل ارد ال زمة إلبفبذ الق ابني عفةبلية خعفبءةف
املد ني املا
ختبك م فرة الةوا ع و اما

القدراة الا ي يةا الادايدية خاال واتي ية مةبف

م نك مةين عبلادر ج
سالدم امل نك املةين عبلادر ج األدلة ع و لب اعوب خامل يبهب إلعيداد لطير مكيوعة ل ايدر جف خيدين ل ضيب ل ي فر
اإلبوع ي ب الاييدر ج لخ س يقيت فييبالة مملييا موييبراة الا قيييلا خإدارة اال ييالببر خالا يييا خت ي ر فييرة الةوييا
ال ط ية املة ية عبألمن البيئ خع بنوب ختكدي وبف
دعل املقدم من هيئبة الاكر م خاالدعبء
يد يين ل و ييدع الة ييبم إ ييداء املك ي رة لث ييبء الا قيق ييبة دب يية فيو ييب اة ييل عبلةو ي ييبة الس يير ة خعو ي ييبة الاسي ي يل
املراقَييجف خيديين ل ضييب ل دفييا املييدع الةييبم االلا يزام عدبفيية الكييرخط القبب بييية املاة قيية عبألدليية خ ييب الس ي ما خل
ز د عبلابيل من فررب جنبح امل ءقة القضبنية ل و رمنيف
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ختبك م فرة الةوا ع و اال اةببة خبدمبة قبب بيني خمساكبر ن خا ة ا اةف
خيديين ل سييبعد الييدعل الاكيير ة ع ييو مراةةيية الاكيير ةبة املوويية خا ييا دا ،لديير ميين د ي ب اإلري يراف ع ييو
ريرعية تداعأل إبفبذ الق ابنيا خمراةةة األدلة اجملو عة لث بء الا قيقبة ختي فأل اليدعل اإل يب ل و ءقيبة القضيبنية
اساو ة ل بةف
لد بن الكيخ املبلية
يديين ألد ييبن الكيييخ املبلييية ل دكييك عيين لدليية ء ي ب مت ييا ال يرانل البيئييية خل اابييم ل يب ميين عبنييداابف خقييد
ا الرية خريبدبابا خعاةز ز م ءقة اجمليرمني ختسيويا
سوب ه ا عبلدكك عن املز د من ء قبة ال ا
ب إ راداة األعوبب اإلةرامية خل سب املبليةف
لد بني ع وي لعبديي
يديين ل ل ييا األد ييبن الة و ي ع ييو لدليية ل ب ييية ميين د ي ب ف ي األليييبفا خءرعيية املقي خفبةا خاأل ي ة
ال بر ةا خال ثبنل خاألدلة عكد يوب وال ر خالفيد رب الت قد تسبعد ع و إدابة لمور ال بةف
خيدن ل ضب ل ل ا األد بني الةي بة املضب طة خل دل ا عيرل ول علي اء ءي ب م ا ييم مال ية ممليا حباي
امليييبه خالوعيية امل ي ثاني خحتد ييد األب ي األ البي ل ةيييةف خقييد اةييني ع ييو األد ييبنيني الة ويييني إ ييدار البيببييبة إلع ي م
اسبعل عومهية الرانل البيئية خء ووبف
د اء رنيسي آدرخ
خيدن ل ضب لفرة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ ال ء إك لد بنيني آدر ن لاةز ز فر قوب الرنيسي ف خقيد يويت
هيالء ا اء من ميبد ن ال ةا خالس مةا خال قاا خالةوا خا دمبة ال د ة خإداراة مدبف ة الفسبدا لي ا قي ا
عفييرة الةوييا ال ط ييية ميين لةييا إة يراء عو يييبةا خحتقيقييبة ختييدر ببة لخ لبكييجة لديير مةي يية ءسييج االقاضييبءف
خيدن ل ضب ال در الاةبخ مم امل دوبة وأل احلد مية عةض القضب ب اسددةف
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كيفية تشكيل فرق العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي
ه ي ه الفييرة امل ي ع رة لع ي ه ه ي فييرة عوييا خط ييية مك يوعة عييني األةوييزة د دييب د ي اء ميين األةوييزة املة ييية عفبفييبذ
الق ي ابني البيئيييةا خميين الكييرطةا خالوييبر ا خإداراة الييدداا خاألةوييزة املة ييية عبل ي ة خاالدعييبء الةييبمف خجتوييم فييرة
الةويا ال ط ييية هي ه األةوييزة ءي ب لهيداف مكييوعة م ويب ءفييظ األبي األ ا ب يةا خاملسييبنا املاة قية عبل بعييبة خمراقبيية
الا ،ف
خ ب ي ل تال ي فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ميين املداييج املرعييز ال ي طين الاييبعم لدييا ع ييد مق يرا سييبا
لاودي وييب ميين ال ي ب السيير م إك لدخاة االت ييبب املوم بيية الييت اي وييب اإلبوع ي با خإك لةوييزة إبفييبذ القييبب ع ييو
ال ةيد الةبمل خق اعد عيبببة اال الببر ال بنية الفر دةف

الر ل  :3اسيد ية امل و هبب لاكديا فرة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ
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من أجل كفالة التواصل الفعال بين األجهزة
الا ا ا مم املداج املرعز ال طين
متملييا املدبتييج املرعز يية ال ط ييية لرتبوعي ب املقيير اململييبيل لفييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئي عفضييا مييب تاي يييت ميين
إمدببييية ال ي ب إك امل د ميية الةبملييية ل ت ييبالة الكييرطية املوم بيية وI-24/7ربا خلةوييزة إبفييبذ القييبب ع ييو ال ييةيد
الةييبمل ا خق اعييد عيببييبة اإلبوعي ب خميين القييدرة ع ييو ت ءيييد قي األةوييزة ال ط ييية امللا فيية فييبب الاقيييد عييبلق ابني
البيئييية خإبفبذهييبف خب ييو عييو ت ييبب فييرة الةوييا املي ع رة ييبعقب ةييزءا ال ا يزل ميين املداييج املرعييز الي طين خبقجيية
ات ييبب مة ييية ملسييبنا الاقيييد عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييبا ع ييو ال ييةيد ن ال ي طين خالييدخيلف خلديين إذا ع تيياودن فييرة
الةوا من ا بذ املداج املرعز ال طين مقرا سيبا ففبييت ال عيد مين إةيراء ات يبالة ميية عي وويبف خإذا ا ياقرة الفيرة
ال ط ية دبر املداج املرعز ال طينا ففبيت من اسب ةدا خ وب مل د مة I-24/7ف
الا ا ا مم م دوبة ءد مية دخلية ع و ال ةيد ن اإلق يو خالةبمل
رملييب تا ي فر ريييبدبة دخلييية تةوييا ع ييو لخةيييت ما عيية لألميين البيئ ي م جقييادلف خبك ي م ع ييو الاةييبخ مةو ييب
ة ام عيبببة اال يالببر لخ األبكيجة الا في ية ع ي رة دب يةا خذليمج لافيبد ازدخاةيية الوي د خلز يبدة تةز يز
الا ا ييا الييدخيلف ختسيياجيم الفييرة ال ط ييية احلد مليية امل كييو ل تفيييد ميين جتييبرب لمملبسييب ميين الفييرة اإلق يوييية القبنوييةف
خس ه الفرة السبعقة ال عر دخر ءب ل الاقبط عا مب ا افر من مة مبة خدعل الةبعف
الا ا ا مم امل دوبة وأل احلد مية
تسييوب امل دوييبة وييأل احلد مييية عبإلفييبدة ميين ا ي اة فييبالة الاييدر جا ختبيييب األب ي األا ختي فأل املي اردا خاملةرفيية
املي سية مل أل الاقيد عبلقبب خإبفبذهف خيد وب ل تزخد ل ضب فرة الةوا ال ط يية املة يية عيبألمن البيئي ملة ميبة
عن اباوب مفوة ل قبب يدن عةدهب ل س جبة احلد مية املل لة خذاة ال ة تقييووب خالا ر ع بء ع يوبف
خل و اوييم املييد ل ضييب القييدرة ع ييو إذعييبء الي ع خع ييو الاسيير م ا ييبذ القيرارا عيين طر ييل إ ييدار عةييض الاقييبر ر
الةبميية ع ييو ييبيا اململييببف خيديين لاقييبر ر ميين ه ي ا ال ي أل ل حتدييو عبهاوييبم إع م ي خا ييم ال جييبة خوبلبييب مييب حت ذفييز
لةوزة إبفبذ القبب ع و ال ةيد الدخيل خ بأل القرار السيب ع و الةواف
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قنوات التواصل الموصى بها:
إ خةي د ات ييبالة ق يية خم ادويية خ يير ةة عييني املكييبرعني فرقيية الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئي لميير
األمهيةف خ ب ا بذ إةراءاة خآليبة رلية خاتببعوب لضوب ت ا ا فةبب خم ادلف

وب يية

خ ال الا ا ا ع و لءسن خةيت عجرة ث :،
وiرب تومني ددمبة ال د اإللدوخ
تبييبدب املة مييبة خال ثييبنلا خهي ل ضييب وييأل مد فيية خ اج ييج
تضييج م دييدمبة الر ييبنا اإللدوخبييية عيدخر ءيي
تكي ي وب الق يييا ميين املي اردف خلديين ب ي ا لييدخاأل لم يييةا ا يياةوبب دي ادم ال ييد اإللدييوخ خالكييبدبة اليت تقييدموب
احلد مييةف خال تاضييون دييدمبة ال ييد اإللدييوخ املوم بيية ا ييدمبة ا ب يية خالا بر ييةف خفيو ييب قييد بفييبد ميين ه ي ه
ال ييبنا مل ا ي ة الة قييبة ع ييو ييةيد وييأل رل ي ا ففب يييت ال ب ي ال ي ء إليو ييب مل بقكيية م ا يييم ءسب يية وممل يا
الالجيي ل ةو يييبةرب لخ لابيبدب عيببييبة اال ييالببر ال بنييةف ختي فر املدبتيج املرعز يية ال ط ييية الابعةية لرتبوعي ب ريييبدة
ات يبالة إلدوخبيية يير ةة خموم بية خفةبلييةف خ سيوب املداييج املرعيز الي طين عبل ي ب مببريييرة إك م د مية اإلبوعي ب
الةبملي يية ل ت ييبالة الك ييرطية املوم ب يية وI-24/7ربا ييبم ب عي ي لمج احل ي ي ب املببري يير خالفي ي ر ع ييو املة م ييبةف خإذا
ا اقرة الفرة ال ط ية دبر املداج املرعز ال طينا ف عدا من عبب األخل ةا من خ وب مل د مة وI-24/7ربف
وiiرب املدبملبة عبلفيد عن عةد
لييت اسبدثيبة
إ ال قبش ال تاي يت املدبملبة عبلفييد عين عةيد خرخاعي الفييد لعملير تفيبع مين ال قيبش الي
عبل ييد اإللدييوخ ا خوبلبييب مييب د ي دخرهييب ءبلييب الالجييي ل ةو يييبةف خه ي وييأل مد فيية بسييبيب ختسييا زم م ي ارد
ق ي ييةف ختب ييو فييرة الةوييا وييأل القييبدرة ع ييو إقبميية مداييج دانييل سييب عييفةراء ات ييبالة ل ييب عية عييني املكييبرعني عيين
طر ييل املدبمل ييبة عبلفي ييد ع يين عة ييدف خيد يين إةي يراء ات ييبالة إ ييبفية إذا اقاض ييو األم ييرا خذل ييمج لث ييبء الالج ييي
ل ةو يبة ع و بيا اململببف
وiiiرب االةاوبعبة خةوب ل ةيت
تدويير الكييبدبة خفييرة الةوييا القبنويية ل الا ا ييا خةوييب ل ةيييت ه ي لعمليير خ ييبنا االت ييبب عفييبءة خلريييدهب فةبلييية
خلد وب وبلبب مب تد مد فةف خلفضا يبيا إلةيراء هي ه االةاوبعيبة هي إقبمية مدايج دانيل ملي نف فيرة الةويا
ال من املداج املرعز ال طين مقرا ليتف
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العمل بالشراكة مع أجهزة أخرى:
قد تاج ج فرقة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ إقبمة ريراعبة رلية خويأل رليية عيني عيدد مين اسيئيبة خاألةويزة
ملييب ذلييمج األةوييزة املكييبرعةا خفييرة الةوييا ال دييألة األديير ا خامل دوييبة الدخلييية خاحلد مي يية الدخلييية خم دوييبة
اجملاوم املد خالكبدبة اإلق يويةف
خالجر قيية األعمليير ا ييالدامب إلقبميية ري يراعبة رلييية ه ي إعييداد م ي عرة تفييبهل حتييدد لدخار الديببييبة امل قةيية امللا فيية
خمسيخليبابف
عني األةوزة احلد مية املكبرعة
يدن مل عرة الافبهل ل :


تقر عودخار األةوزة املكبرعة خمسيخليباب اسددةا



تضم املببدئ الا ةيوية ل اةبخ خالا سيل عني األطراف املكبرعةا



تر ل دج ط ت ةيوية ل وببدئ الا في ة املكوعةا



حتدد األهداف خاألوراة خمةب أل األداء لألةوزة املكبرعة خم نفيوبا
الق اعد خال دل الت حتدل امل ارد املبلية خم ارد امليزابيةا خالت حتدد املسيخليبةا



تر



تر ل دج طب ت ةيوية إلبكبء آليبة تببدب املة مبةا



تفرة خاةببة تضون إع د ايم لعضبء فرقية الةويا ال ط يية
ذاة ة لخ إمدببية ارتدبهببا



تفي ييرة خاةبي ييبة تدفي ييا عي ييو ت ي ي فر األةوي ييزة املكي ييبرعة مل نفيوي ييب الةي ييبم ني
خالادر ببة امل نوة املاة قة عبلرانل البيئيةا



تالي إةيراءاة ل اكييبخر مييم األةوييزة األديير دادييا فرقيية الةوييا ال ط يييةا عبلاةييبخ مييم املدبتييج املرعز يية
ال ط يةا د ب ال در الاداعأل الا ديوية خاإلدار ةا

ءيبب ارييابيت ل ةويبز

خقي أل ةريية

إبفي ييبذ القي ييبب املة مي ييبة



تض ييم دج طي يب ت ةيوي يية عك ييو الافا ييين امل ييادل الي ي
اءايبةبة ايم األطراف االعاببر قدر اإلمدب ا



حتييدد ال ةويية امليقايية خال وبنييية ل سي م الييت بييبجطا خدب يية ال ببتييبة خاحلي ابييبة احليييةا ميين دي ب تي فأل
قي ي انل م ان ييا احلي اب ييبة امل ييرح هب ييب خا ييبذ إةي يراءاة ل وس ييبعدة حتد ييد ال ةو ييبة ال وبني يية لألب ي ي األ
البي ل ةيةا ملب ذلمج إعبداب إك ع دهب األ ا
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فبب إبفبذ القبب ف

خ سيياةرة الاي يا األخبا ع ييو ييبيا اململييببا مي عرة الافييبهل الييت ا ييالدمط لاكييديا فرقيية إبفييبذ القي ابني املاة قيية
عبألءيبء ال ة بي ز داف خيدن ل تال الب دا األدر الراوبة تد ن فرقة عوا خط ية مة يية عيبألمن البيئي
من ه ه ال ثيقة ا ذةب سبف
امل دوبة خالكبدبة الدخلية خاحلد مية الدخلية
تسوب م عرة الافبهل عني فرقة الةوا ال ط ية خامل دوبة اإلق يوية خالدخلية ملب




:

حتد د فبالة املسبعدة املاببدلة خفبالة اإلةراءاة املساق ةا
وب تببدب املة مبة املووة عني الديبببة عسرعة خعكدا موم ا
إمدببية ال

ب عجر قة رلية خم ةوة إك امل ارد مملا ق اعد البيبببة الدخلية خوألهب من األدخاةف

ختبساةرة ا ج ط الا ةيوية إلعداد م عرة ت ةيوية عني فرة الةوا ال ط ية خامل دوبة الدخلية

الا يا الملب ف

امل دوبة وأل احلد مية خاملي سبة األعبديية خعيبببة اجملاوم املد األدر :
يدن مل عرة الافبهل عني الفرقة ال ط ية خعيبببة اجملاوم املد ل حتدد:


األهداف املكوعة خاملساق ة لألطراف املكبرعةا



القي د خالكرخط الت حتدل تببدب املة مبة خالبيبببة عني الديبببة احلد مية خوأل احلد ميةا



مد مكبرعة عيبببة اجملاويم امليد
يبدة القبب ف

ريييخ الاقييد عيبلق ابني خإبفبذهيب لضيوب املسيبءلة ختفبد يب الباويب
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الشروط الموصى بها إلعداد التقارير
الاقبر ر الةبمة
إ وب املسبءلة خالكفبفية لمر ءب ل عبل سبة إك ل هيئة ءد ميةف خل ا ب ل ت در رييرخط إعيداد الاقيبر ر
ال بدرة عن فرة الةوا ال ط ية ون خثبنقوب الاو يسية وعو عراة الافبهل خعق د الةواربف
الاقبر ر ا ب ة
ي اإلبوعي ب عاقيد تقيبر ر ي ة إك األةويزة املكييبرعة خاسيئيبة احلد ميية الدخليية الداعويةف خ ب ي ل اضييون
ذلييمج عةييض الافب يييا مملييا للييبء األةوييزة املكييبرعةا خاألبكييجة الا في يية وعييبمل اقم املسيياودفة خاألفيراد املسيياودفنيربا
خالجران يل املابةيية ومملييا عو يييبة الاس ي يل املراقييج خالافاييين املدملييك ع ييد املةييبعر احلدخد ييةرب خال اييبنب الا في يية ومملييا
الا قيك خ ب الس مرب خعيبببة اال الببر الت باةط د ب الةو يةف
إر بب ايم الاقبر ر إك الكرعبء الدخليني عن طر ل املدبتج املرعز ة ال ط يةف

خب

خ ةييرة الاي يا الراعييم قيرارا ييبدرا عيين الوةييية الةبميية لرتبوعي ب كي م املدبتييج املرعز يية ال ط ييية ع ييو تدي ن فرقيية
عوييا خط يييةا ييون مدبتبوييبا تاضييون امل ييني عيين ايييم لةوييزة إبفييبذ القي ابني خالييدخانر اإلدار يية املسيييخلة عيين مراقبيية
ال فب بةف خ ك م ل ضب رز يبء الكيرطة الةيبع فرقية الةويا ال ط يية ع يو إعيداد تقر ير ي ت لي ي تقدمييت إك
األمببة الةبمة لرتبوع بف
أفضل الممارسات الموصى بها لقيادة أنشطة فرق العمل الوطنية
قرر األبكجة الا في ة اسددة د ب ال دخة ال ط ية لألمن البيئ خاةاوبعبة ال ة ال ط يةف إال لبيت ب و عيفدرا
تب َّ
اإلةراءاة الةبمة الابلية ون األبكجة امل ادوة الت متبر وب فرة الةوا:
تببدب املة مبة خحت ي وب ختقييووب


ووم اس ا املة مبة الد دة الت ترد إلييت مين م يبدر رييىتا خ يدقل فيويب خ قيذوويب مين لةيا ا يالداموب
إةراءاة لدر وعبلاس ياا خالا ياا خا ز خاملز د من الاببدبربا



سي يالدم اس ييا هي ي ه املة م ييبة لر ييد الاود ييداة خالف ييررب الد ييدة خال بري ييئةا ه ة ييد ع و ييب الاق ييبر ر
خ قدموب إك اسقل األقدما
آدرخ ل وسبعدة ع و تقييل املة مبة خعيبببة اال الببرا



بساقدم د اء ا



سييالدم اسقييل األقييدم الاقييبر ر الا لي ييية ال يت بزذخد هبييب لا د ييد فييررب ةد ييدة ألبكييجة الاقيييد عييبلق ابني
خإبفبذهب ملب ذلمج الةو يبةا خالا قيقبة خالادر ببةف
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املراةةة الا في ة خالاقييل خاإلعداد

املكبرعة



راقج اسقل األقدم الةو يبة خالا قيقبة البر ة الت تق م هبب فرقة الةويا ال ط يية خ قي د مراةةاويب
ختةد وب عوب قاض األمرا ع بء ع و الدرخف الد دةا



ق د اسقل األقدم ل ضيب لعويبب مراقبية الةو ييبة خالا قيقيبة اليت جتر ويب األةويزة ال ط يية خالكيرعبء
احلد مي الدخلي خفرة الةوا ال ط ية األدر لا د د فبالة الادادا خفررب الاةبخ خالكيراعة
خالا سيلا



سيياةرة امل نف ي امل عييا إليييول تقييد الييدعل القييبب
اجملبالة الت سا ةج فيوب تقد الدعل القبب ا

خم ءقيية ال ييبة الةو يييبة البر يية لا د ييد



لدد م نك الايدر ج اجمليبالة اليت اةيني حتسيي وب خاليت تسيا زم ع يبء القيدراةف خيدين إةيراء ذليمج
ملسبعدة اس اف خ ا ر املدرب ل ضب مل اةوة عا مب ور تبيببيت من مسبنا مسا دةف

الةو يبة

قييد وييد م نف ي فييرة الةوييا ال ط ييية ل ميين املفيييد خامل نييل املكييبرعة
األدر ف

الةو يييبة خالا قيقييبة خميييبد ن األبكييجة

خقد لعدة اإلدارة الفرعية املة ية عبألمن البيئ الابعةة لرتبوع ب فو عة من األدلية الةو يية عكيو إبفيبذ القيبب اليت
تةجي الا ةيوييبة عكييو ا ييك املوييبراة خالف ي الا في يية الييت قييد تفيييد الةييبم ني فييرة الةوييا ال ط يييةف خيديين
ل وسييالدمني املييوذخ سييل ع ي لمج االط ي أل ع ييو ه ي ه األدليية الةو ييية ع ييو اإلبوبييط عاس ي يا عيببييبال ع ييو م قييم
اإلبوع ب اإللدوخ امليوم secure.interpol.intف خ سياجيم امل نفي املة يي عفبفيبذ القي ابني ط يج ال ي ب إك
ه ي ا امل قييم ع ي املداييج املرعييز ال ي طين لخ ع ي االت ييبب عييبإلدارة الفرعييية املة ييية عييبألمن البيئ ي اإلبوع ي ب ع ييو
الة ا .environmentalcrime@interpol.int
ختاضون األدلة مب


:

دليييا الرييية املاة قيية عبل بعييبة :دليييا امل نييك عيين قجييم األري ي بر وييأل املكييرخأل خالرييية املاة قيية عبل بعييبة
و9103رب
مسرح الرية املب ة عبألءيبء ال ة :دليا ام األدلة ال بنية خإداراب و9103رب



الا قيل



تةقج السفن لاق



عايج عن درا ة ءبلة إفراد ة عكو امل اد املسا فدة لألخزخ و9103رب



حتقيل عكن االجتبر عبلةب ع اإلبوبط دادا االحتبد األخرخ ي و9103رب

ةريت قجم األري بر خ يد األلب ع رة وأل مكرخعة و9103رب
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تقر يير الا يييا اال يواتي ء ي ب ت ييد ر ال فب ييبة اإللدوخبييية وييأل املكييرخأل إك الب ييدا وييأل امل اوييية إك
م دوة الاةبخ خالا وية امليدا االقا بد و9103رب



الا يا اال واتي

ل رية املب ة ع ءيد القر و9100رب



دليا الض اع امل

عة ل قا ال فب بة و9100رب



عايج عن درا ة ءبلة إفراد ة عكو مت يت عو يبة ار ج األءيبء ال ة و9101رب



الرية املب ة عبألءيبء ال ة و9101رب

ا ا اب مور ي األءيبء ال ة ي تق ية ل ا قيل

الرية املب ة عبألءيبء ال ة و9101رب



عو يبة الاس يل املراقج :تق ية ل ا قيل



ت ر ك ال ف وأل املكرخأل من السفن :دليا الا قيل و9112رب
الرية البيئية و9109رب



إبفبذ الق ابني ع بء ع و اال الببر :تق ية ل ا قيل



ع مييبة خفيين تةقييج السييفن :دليييا لييدعل إبفييبذ القييبب ع ين طر ييل تةقييج السييفن خالةو يييبة املدبف يية
ل يد وأل املكرخأل ولبعد عبلاةبخ مم عرببمب األمل املا دة ل بيئةرب و9100رب

دراسات حاالت إفرادية ـ أمثلة على فرق عمل بيئية قائمة
ريييد ط ع ييدا عد ييدة فييرة عوييا مكييبهبة لفييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئ ي ا يديين ل تبسييالدم ع وييبذ
خلدليية لاكييديا فرقيية عوييا خط ييية عبم ييةف خ ييدب ت يوليك فييرة الةوييا الق يية ه ي ها خاملةييدة ل ةوييا ميين لةييا الاقيييد
عبلق ابني البيئية خإبفبذهبا ع و اما الب دا زمبم األم ر مدبف ة الرية البيئية خخعيويب عبلاود يداة اليت تجيبب
األمن البيئ ا خالازاموب هنفظ األمن خت فأله لألةيبب احلبلية خاملقب ةف
فرقة إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ة

بي ز دا

متملييا فرقيية إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال يية
الةوا ال ط ية الا في ة فبب البيئةف
خريبر

بي ز ييداا املد بيية

عييبم 9112ا ا ذةييب ل ييبح تكييديا فرقيية

ه ه الفرقة عا من األةوزة الابلية:
وiرب

خزارة الزراعة خال بعبة

وiiرب

مد ر ة ءفظ الوا،

وiiiرب

م

ة الوبر ال ي ز د ةف

خقد خقةط ه ه األةوزة المل ثة م عرة تفيبهل تف ذيا ت ز يم األدخار خاملسييخليبة داديا الفرقية ع ويبا خ عيا ةويبز
ع و ءدةف
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لقدم عن األةوزة املكبرعة عقيبدة الويبز املسييخب عين إبفيبذ القي ابني اليت

ختسييادع طبيةيية فرقيية الةوييا اآلبفيية ال ي عر املاةييددة االدا ب ييبة مراعييبة ل د ي لدييا ةوييبز مكييبر فييبالة
دب ة تجبيل القبب ا تقم ون خال ة فر ل الةواف خبدرب امل نف داديا قي ة إبفيبذ القيبب ا ب ية هبيل قبيا
ابض ييوبمول إك فرق يية الةو يياا خبي ي ب ع ييا امل ي نفنيا عاةيي ي ول فرق يية الةو يياا قي ي ة إبف ييبذ القي ي ابني الابعة يية لد ييا م يين
األةوزة املكبرعةف خعي وب ترعز فرقة الةوا امل ع رة ع و الكيخ اس يةا ففدب ع و قدر عبف من املرخبة خي سيب الةويا
ع و ال ةيد الدخيلف
خ يدفم عييا مين األةوييزة املكيبرعة رخاتييج م نفيييت املةي ييني فرقيية الةويا ال ط ييية خ سيبهل ع ييو حني ماسييبخ
ه ه الفرقةف وأل ل ةوبزا خاءدا بد ك ملووة إدارة امليزابية عبم ةف

مت ييا

خ اضون الا يا األخب م عرة الافبهل الت تضم اإلطبر الرل ل اةبخ عني األةوزة املاةددةف خيدن ا يالدام هي ه
امل عرة ع و ذ لفرة الةوا ع دا لدر ف
مداج الرية البيئية الب يد
قييم مداييج الرييية البيئييية املاةييدد األةوييزة حتييط ي جة الكييرطة الفدرالييية القضييبنية ع يدييبا خهي الوية ال ط ييية
خالدخلية امل عا إليوب إبفبذ الق ابني البيئيةف خ ةويا املدايج املي ع ر عبلاةيبخ ميم الكيرطة الفدراليية خاس يية الب يدييةا
خاألةوييزة الفدرالييية خاإلق يوييية املة ييية عبلبيئييةا خ ي جبة الوييبر الفدرالييية ميين لةييا مدبف يية اليرانل البيئيييةا خ بقييو
ل ضب ع و ات بب عبلقجبأل وأل احلد م ف
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كيفية تكوين فرقة العمل المعنية باألمن البيئي
إ ا ج ي ة الابليييةا عةييد ت ديييل ال ييدخة ال ط ييية لألميين البيئ ي ختكييديا ال يية ال ط ييية الا ةيويييةا ه ي تد ي ن فييرة
الةوييا املة ييية عييبألمن البيئ ي ف خعييبلرول ميين خة ي د ييبا ريييىت لاكييديا فييرة الةوييا ه ي ها فييف اإلدارة الفرعييية لألميين
اإلبوع ب تقدم الا يبة الابلية الت ادف إك وب تف ض فرة الةوا تف ضب عبم ا ختي فأل املكيبرعة
البيئ
امل نويية فيوييبا خحتد ييد لخل ييبة خلهييداف خا ي ة سييب ع ييو ال ييةيد ال ي طينف خيديين ل ضييب ل تقييدم اإلدارة الفرعييية
امل ع رة مسبعدة إ بفية تكوا االت بب مم فرة الةوا القبنوة لاقد املز د من اإلرريبداة خحتسني املوبر بةف
الخطوات الرئيسية




ف ييبب الاقي ييد ع ييبلق ابني خإبفبذه ييبا خاءايبةبت يييت خم ي ي ارده

ر ييد ال ييم احل ييبيل ختقييو يييت داد ييا الب ي يد
خاألةوزة ال ط ية املة ية خالفررب املا فرةا

حتد ييد لخك موييبم فرقيية الةويياا خالس ي م الييت تبةييه هبييبا خلورا ييوب خلهييدافوب خفييبالة عو وييب خاألةوييزة
املكبرعة فيوبا



تقييل قدرة عا ةوبز ع و املكبرعة



تبيب المل راة الت بسا ةج دهبا من ءيف الدفبءة خالقدرة خاملةبرفا



دع ة ريرعبء من دبر الفرة يا د الدفبءاة خالقدراة خاملةبرف الضرخر ة لسد ه ه المل راةا



حتد د م قم بال مقرا لفرة الةواا خمن األمملا ل د املداج املرعز ال طينا



فرة الةوا خحتد د ةوبز ا ك القيبدةا

ع رة املووة خاألوراة خاألهيدافا عبإل يبفة إك األبكيجة خال نيبنك امل طية عديا ةويبز خخ يم يي ة
رلية سب من د ب م عرة تفبهل لخ اتفبة من ه ا ال أل إذا اقاضو األمرف

خيدن حتد يد املويبم خاجمليبالة األدير اليت ي يج ع يويب الوعييزا خذليمج عقيج إجنيبز لويراة فرقية الةويا ال ط يية
خلهييدافوب الرنيس يييةف خقييد اج ييج ذل ييمج ل تةييدب فرق يية الةو ييا تكييدي وبا م يين ءي ييف األةو ييزة املك ييبرعة خا ي اء
املة ي ا خل تةيد تقييل موبرااب خاءايبةباب املةرفيةف
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تغطية تكاليف فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي
تاج ييج فرقيية الةوييا ال ط يييةا إلجنييبز عو وييب ع ييبح ا م ي ارد مبلييية مسييادامةا ميين املفضييا ل ت ييدر عيين احلد ميية
ال ط يةف خفيويب ا ا يا األةويزة املة يية دفيم رخاتيج لعضيبنوب املكيبرعني فرقية الةويا ال ط ييةا ففبييت يدين ل ب يدا
إبكبء دخة سوب لفرة الةوا عا ق هببة مبلية من م بدر لدر ف
خقد تاضون الادبليك ال زمة لضوب اريا بب فرة الةوا عكدا تبم ع فة دعل امل د مة خلدخاة الا ييا خاملةيداة
احلب ي ي عية خال في ييبة خالاد ييبليك اإلدار ييةف خق ييد س ييا زم ل ض ييب ءضي ي ر ال ييدخاة خاالةاوبع ييبة خدخراة الا ييدر ج
تدبليك فر خم بر ك ميةف
خفيوب قد بفول مت م عةض األةوزة عن ي ق يا من امل ارد لفرة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئي ا فيف فرقية
الةويا ال بة يية ييا ج ال ييبح لألةوييزة املكييبرعةا ميين دي ب مسييببداب لةوييا ت ييمج األةوييزةف خلي اا ب ي ال ديير
إك فرقة الةوا ال ط ية ع و لدب إعبدة ت ز م ل و ارد من لةيا مدبف ية الريية البيئيية عفةبليية لعي ا خلييق ع يو لديب
عجء مبيل إ ب ف
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التذييل األول
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مذكرة تفاهم
بين
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ومصلحة الجمارك النيوزيلندية
بشأن
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الجزء  :0مقدمة
األطراف المشاركة
0ف

إ األطراف املكيبرعة مي عرة الافيبهل هي ه هي خزارة الزراعية خال بعيبة خمد ر ية ءفيظ اليوا ،خم ي ة
الوبر ال ي ز د ةا املكبر إليوب فيوب عي ’األطراف املكبرعة‘ف

الغرض
9ف

إطيبر عو يية فر يل إبفيبذ القي ابني
ترم م عرة الافبهل هي ه إك تكي يم الكيراعة فيبب إبفيبذ القيبب
املاة قة عبألءيبء ال ة املد من امل ني م نوني خمافل ع يول ةي ول عا من األةوزة املكبرعةف

3ف

تقر م عرة الافبهل:


عييدخر خزارة الزراعيية خال بعييبة خعفبءاييب إدارة احلييدخد خاألدجييبر الداد ييية املرتبجيية عبال يياألاد وييأل
املكرخأل لألءيبء ال ة خالدبن بة احلية خامل اد ال ببتية خعبباكبرها



عييدخر مد ر يية ءفييظ اليوا ،خعفبءاييب
م ة ايم ال ي ز د نيا

اسبفديية ع ييو اليوا ،الجبيةي خالاييبرخي ال ي ز ييد ملييب فييييت



ع ييدخر م ي ي ة الو ييبر ال ي ز د يية خعفبءا ييب ع و ييبز ء ييدخد مد ييك ع ييفدارة ءرع يية األري ييلبرب
خالبضبنم خالسفن ع ءدخد بي ز دا خعاق يا األدجبر املاة قة عبلا ر ع احلدخدا



عييدخر فر ييل إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال يية إبفييبذ املسيييخليبة القبب بييية الييت تضييج م هبييب
األةوزة الرنيسية ع ام املة مبة ال اردة من م بدر خط ية خدخلية خالا قيل فيوبا اب ييد إك
الا د ل و رمني الضبلةني االجتبر وأل املكرخأل عبألءيبء ال ة خم ءقاولف

التفسير
4ف

بق د عبلةببراة الابلية

ه ه امل عرة املةه امل ب لدببه:



بق د عبجملبالة ذاة االهاوبم املكو ي القضب ب الت كبر فيوب عا طرف عيدخر بديبم لخ عيدخر
الا قيقبة لخ اال الببراةف



بق يد عبالجتييبر وييأل املكييرخأل عبألءيييبء ال يية ي ي ايييم لب ي األ األءيييبء وال ببتييبة خاحلي ابييبةربا ي اء
لعببييط بي ز ييدا م ط وييب األ ي لم ل ع ييد آديير كييدا فييييت إددبسييب لخ بزعوييب اباوبعييب لسيييبدة
القييبب ال ي ز ييد لخ لقييبب الب ييد اآلدييرا لخ درقييب ألءدييبم ل ذ ميين االتفبقيييبة لخ املةبهييداة
الدخلية الت خقذةاوب بي ز داف
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الجزء  :1أحكام عامة
البنية
5ف

تاضون ه ه امل عرة مببدئ ت ةيوية عكو الاةبخ خالا سيل عني األطراف املكبرعةف

6ف

قد تاضون ه ه امل عرة مرفقبة تف ا الة قة عني األطراف املكيبرعة عكيو فيبالة حبيددة ذاة اهاويبم
مكو خعكو مةب أل األداءف خت جي املرفقيبة  -دخ ل تقا ير ع يو ذليمج  -ريييخ احل عوية خاإلدارةا
خال ب إك املة مبة خالبيبببةا خاالت بالة املكوعةف

أهداف الحكومة
2ف

حتدد احلد مية األهيداف خال ايبنب ألةويزة القجيبأل الةيبم ما قةية م ويب ل تبيهياا عبلةويا املكيو ا لا قييل
ه ه األهداف خال ابنب ءي وب خعجر قة فةبلةف

2ف

تسيذل هي ه املي عرة عييو لدييا طيرف دخرا مسييبمهب لهييداف احلد مية خلورا ييوب خعوبيييتا عي إر ييبء ع قيية
م ق ييم لفض ييا لا قيييل األه ييداف خال ا ييبنب
عوييا خثيق يية اجمل يبالة ذاة االهاو ييبم املك ييو ا يييد
ال ي ي ءي ييددهب ةوي ييبزه ا ي ييبرب خل ي ييا بعة لا قة ي ييبة احلد م ي يية م ي يين لةي ييا ب ي يية اي ي ييم ال ي ز ي ييد ني
خم اولف

2ف

تسييا ةج هي ه املي عرة ل ضييب ل تسييا ل بفقيية ور وييب فر ييل إبفييبذ القي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال يية ميين
األم اب الةبمة الكرخط ا ب ة لقبب املبلية الةبمة لةبم 0222ف

العالقة بين األطراف المشاركة
01ف

تق يير ه ي ي ه امل ي ي عرة عاك ييبر األط ي يراف املس يييخليبة ال دبمي يية خ اجمل ييبالة ذاة االهاو ييبم املك ييو
مدبف يية االجت ييبر و ييأل املك ييرخأل عبألءي ييبء ال ييةف ختس ييةو امل ي عرة إك ت ثي ييل ع ق يية الاة ييبخ خالةو ييا ال ييت
لبكييواب األط يراف املكييبرعة ميين د ي ب فر ييل إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال ييةا خإك تةز ييز القييدراة
اال ي يواتي ية خالا في ي يية لألط ي يراف املكي ييبرعة لا اةي يييتا ع ي ييو حن ي ي ا ي يياببق خفةي ييببا الاود ي ييداة القبنوي يية
خاملسا دة خال يوب امللبطر الت تجرءوب اجملو عبة اإلةرامية امل دوة خع ال ط يةف

التشاور والتعاون
00ف

تاكبخر األطراف املكبرعة ختاةبخ عكو اجملبالة ذاة االهاوبم املكو ا ءيف لمدن ذلمجف

09ف

مييب اة ييل عبجملييبالة ذاة االهاوييبم املكييو ا تةوييا األط يراف املكييبرعة مةييب لا قيييل مييب ي ءي ييف
لمدن ذلمج:


ا ا دا ،تق يبة حتقيل ماج رةا ملب

ذلمج الاجبيقبة الاد ل ةيةا
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خإ بليتا



حتد د الرخاع



ت وية السيب ة اال اكبر ة الرا لة خالملبعاةا



االلازام عبلاكبخر الابم خاملبدر ء ب امل ا يم امل درةة



االلازام عبل ابنب امل ك دة خليق عبلةو يبة الملبعاةا



االلازام عر د االدا فبة امل و ية خل مسولة تك ب الة قبة خملةبلاوبا



مراعبة األثر املل ك ع و لطراف احلد مة األدر خع و األةوزة ا برةيةا


03ف

إعداد الادر ج املال
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السيب بة مب عني األطراف املكبرعةا

تةز ز الة قبة اال واتي ية خالافبعا الا في

ه ه االتفبقيةا

مم األةوزة األدر ع د االقاضبءا

تاكييبخر األط يراف املكييبرعةا ءيييف لمديينا قبييا إعييداء رل عييبم عكييو اجملييبالة ذاة االهاوييبم املكييو ف
ختبسا د،ا ءيف ب ج األمرا يب ة عبمة ل و اقك املكوعةف

أوجه التعاون األخرى
04ف

تسةو األطراف املكبرعةا قيدر املسياجبألا إك يوب اتسيبة السيب ية خاإلةيراءاة اليت تييثر
ذاة االهاوبم املكو ا آد ة االعاببر ادا ف بقبط الوعيز خاملوبراة لدا طرف م وبف

اجمليبالة

الجزء  :3الشؤون اإلدارية
لالتصال
05ف

األريلبرب ال ن با ا هبل عكو ه ه امل عرة هل:
خزارة الزراعة خال بعبة
ببنج املد ر الةبم
خمد ر ة ءفظ الوا،
املد رة الةبمة ل ةو يبة والكوبليةرب
م ة الوبر ال ي ز د ة
ببنج مراقج الةو يبة

06ف

يد يين ل حت ييدد مرفق ييبة هي ي ه املي ي عرةا إ ييبفة إك م ييب خرد
املكبرعة عكو اجملبالة ا ب ة ذاة االهاوبم املكو ف
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02ف

بد ذ فر ل عوا مةين عكيخ فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ية لاي فأل رز ية عبمية عين إدارة هي ا
املسا عن األةوزة املكيبرعةف خبد يك فر يل الةويا هي ا ملراقبية
األدأل خءدويتا خ اضون متملي ما
باييبنب الةوييا ال ي اردة خال ييبدرةا ملييب اوبريييو مييم االجتييبه اال يواتي خامللججييبة الس ي ة املافييل ع يوييب
خعاقد الاقبر ر إك الفر ل املرةة املةين عكيخ فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ةف

02ف

بكييدا هي ا الفر ييل املرةةي املي ع ر لعي ه ميين امل ييني لقييدمني عين األةوييزة املكييبرعةف خ افييل هي ا الفر ييل
ع و االجتبه اال واتي خالكيخ اإلدار ة بيبعة عن الرز بء الا في ني لألةوزة املكبرعةف

02ف

الوييبز املضيييك ه ي الوييبز ال ي تافييل ع ييييت ايييم األط يراف املكييبرعة ءيييف مقيير فر ييل إبفييبذ الق ي ابني
املاة قيية عبألءيييبء ال يية خالي تقييم ع ييو عبتقيييت مسيييخلية تود يية ال نييبنك اإلدار يية مييب عيي ما ملييب ذلييمج
املسبءلة الكيخ الاو يةف

بدء النفاذ والمراجعة والمدة
91ف

تييددا ه ي ه امل ي عرة ءيذ يز الا في ي ي م ت قيةوييب ختورخيوييب ختبقييو ببف ي ة إال إذا لبدجييرة األط يراف املكييبرعة
خب ف ذلمج خخافقط ع ييت دجيبف

90ف

اة اعاببرا من تبر خ ت قيةوبف

99ف

تراةم األطراف املكبرعة ه ه امل عرة مرة خاءدة ع و األقا عا ث ،
يديين أل طييرف ميين األط يراف املكييبرعة إدييبء ه ي ه االتفبقييية
رليب دجيب ع لمجف

ل خقييط عةييد ريييور ميين تقدي ييت إريييةبرا

حل المنازعات
93ف

برةيم إك عييا ميين امليد ر الةييبم لي زارة الزراعيية خال بعيبة خإك امليد ر الةييبم ملد ر يية ءفييظ اليوا ،خإك مراقييج
م ة الوبر ال ي ز د ة ال بذ القرار عكو ل مسبلة ع ت جويب هي ه املي عرة لخ ل إ ضيبح سيا زميت
تجبيقوبف

المذكرة السابقة
94ف

حتا ه ه امل عرة حبا م عرة االتفبة عني األطراف املكبرعة امل قةة

 06مت ز لي 9110ف

االتفاق
أُبرم االتفاق في خلي ا

 02من عبب األخب د سو

9112

Murray Sherwin

Alastair Morrison

املد ر الةبم ل زارة الزراعة خال بعبة

املد ر الةبم ملد ر ة ءفظ الوا،
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مراقج م
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مرفق العمليات المشتركة

مرفق لمذكرة التفاهم
بين
وزارة الزراعة والغابات
ومديرية حفظ التراث
ومصلحة الجمارك النيوزيلندية
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مقدمة
لعييدة خزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ ال يوا ،خم ي ة الوييبر ال ي ز د يية مرفييل اتفبقييية الافييبهل
ه ا هبدف إدارة عو يبة مدبف ة االجتيبر ويأل املكيرخأل عبألءييبء ال ية اليت عيبدر إليويب فر يل إبفيبذ القي ابني
املاة قة عبألءيبء ال ةف

.1

األطراف المشاركة
إ األط يراف املكييبرعة ه ي ا املرفييل ه ي خزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ ال يوا ،خم ي ة الوييبر
ال ي ز د ةا املكبر إليوب فيوب عي ’’األطراف املكبرعة‘‘ف

.3

التفسير
بق د عبلةببراة الابلية

ه ا املرفل املةه امل ب لدببه:

بق ييد عبالجتييبر وييأل املكييرخأل عبألءيييبء ال يية ي ي ايييم لب ي األ األءيييبء وال ببتييبة خاحلي ابييبةربا ي اء لعببييط
بي ز دا م ط وب األ لم ل ع د آدر كدا فيييت إددبسيب لخ بزعويب اباوبعيب لسييبدة القيبب ال ي ز يد
لخ لقييبب الب ييد اآلدييرا لخ لييد ،درقييب ألءدييبم ل ميين االتفبقيييبة لخ املةبهييداة الدخلييية الييت خقذةاو ييب
بي ز داف
خ بق د عبلةو يية املكيوعة  -ل حتقييل ور ييت فر يل إبفيبذ القي ابني املاة قية عبألءييبء ال ية عكيو االجتيبر ويأل
املكرخأل هب ه األءيبء ختافل فييت األطراف املكبرعة ع و ت فأل امل اردف
.1

الغرض
رمي هي ا املرفييل إك تكي يم الكيراعة فييبب إبفييبذ القي ابني خإك تةز يز الاةييبخ عييني األطييراف املكييبرعة
األبكجة الةو يبتية املكوعة مدبف ة االجتبر وأل املكرخأل عبألءيبء ال ةف

.5

البنية
0.5

9.5

ه ه ال ثيقةا عويب كيبر إليييت الفقيرة 6ا هي مرفيل ملي عرة الافيبهل امل قةية عيني األطيراف املكيبرعة
 02عبب األخب د سو  9112خاسدثة من ءني إك آدرف
ةيير الافييبخة ع ييو هي ا املرفييل عييني ببنييج املييد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خاملييد رة
الةبميية ل ةو يييبة والكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ اليوا،ا خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين
م ة الوبر ال ي ز د ةف
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المبادئ التوجيهية التنفيذية
أحكام عامة
0.6

9.6

تب َّف الةو يبة املكوعةا ءيف لمدنا خفقب لألخامر الةو يبتية الت ببقكاوب الفرقة الا في ية يون
فر ل إبفبذ القي ابني املاة قية عبألءييبء ال ية خخافقيط ع يويب قبيا عيدء الةو ييةف خ ب ي م افقية الفرقية
الا في يية اآلبييك ذعرهييب ع ييو ل ت ي ييأل قييد يييثر مسييبر الةو ي يية لخ بابن وييب خذل ييمج قبييا ع ييدء
الا في ف
تاقب ل عيا األطيراف املكيبرعةا عويب هي مافيل ع يييتا ميب قيد بادبيد مين تديبليك دي ب مسيبمهاوب
الةو ية املكوعةف

هيد ية القيبدة:
3.6

4.6

5.6

تافييل األط يراف املكييبرعة ع ييو ل بةي ذيني الةو يييبة املكييوعة م نييك مسيييخب ميين ييون الفرقيية
الا في يية الابعةيية لفر ييل إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال ييةا ضييج م عدبمييا املسيييخلية ا ييبذ
ةني ه ا امل نيك املسييخب ميم إ ي ء االعابيبر
ايم القراراة الا في ةا خال يوب إدبء الةو يبةف خب ذ
ال اةج مل قم الةو يةا خالق ابنيا خطبيةة ع ب ر الق خبجبة اباكبرهب خبابنب الا قيل املا قةةف
تبال ا ءيف لمدنا ايم قراراة امل نك املسيخب إثر الاكبخر عني لعضبء الفرقية الا في ية لفر يل
إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ةف
ميين املسيذل عيييت ل مسيييخلية امل نييك املسيييخبا عييبلرول اييب ةييبء لعي ها قييد بحتيبب إك لءييد األةوييزة
الرنيسية ع د الج جا إذا مب اقاضط ذلمج الكيخ القبب بيةف

املسبنا امليدابية:
6.6

2.6
2.6

2.6

خليدد
ت فر األطراف املكبرعة امل نفني الا في ني خامللا ني خاملةيداة دعويب ل ةو ييبة املكيوعةف ب
ي ه ه امل ارد خا الداموب ع بء ع و لخامر الةو يبةف
تا ك األطراف املكبرعة مسيخلية وب إع م ايم األةوزة الا في ة مل ا بة ه ا املرفلف
بلييبب لميير ل ذ مرء يية ت في يية تسييادع ردا مس ي ب إك الكييرطة ال ي ز د يية مببريييرة خب ييبقن مةوييب
الةو يةف خ ا ك امل نك املسيخب ه ه املسيخليةف
قبا ا بذ ل قرار عكو املض
ب ي لألط يراف املكييبرعة ل تضييون م ءميية املةييداة ءيييف ا ب ييجف خ ب ي ل ضييب الافدييأل
تبييبدب فييررب الاييدر ج فيوييب اة ييل عب ييالدام املةييداة ءيملوييب تاكييبعيت األخ ييبألف خ ب ي تقب ييل
القدراة الف ية خعرامب دعل القدراة الف ية ءيف ا ءمف
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يييبة الةو ي يية
ل ييدد امل ن ييك املس يييخبا ع ييد ييب لءي يراز األءي ييبء ال يية لخ م ييب اة ييل هب ييب
املكييوعةا عوييدة ه ي ه األء يراز خعو ييية تومي وييب خمراقباوييب مييم إ ي ء االعابييبر ال اة ييج إك قضييب ب
األميين البي ل ي ة خخ ييم ايييم األب ي األ البي ل ةييية مل ييب اوبريييو مييم ع ي د اتفبقييية الا ييبرة ع ييبألب األ
املوددة عبالبقراة خ لخ األءيبء ال ةف

م ءقة الرانل:
00.6

09.6

ت عا إك الوبز الرنيس املد ك عاجبيل الق ابني ذاة ال ة مسييخلية م ءقية اليرانلا عبلاكيبخر
الف ر مم األطراف املكبرعة الت قد ت در ةرانل لدر ف
تا وا األطراف املكبرعة

م ءقة اجملرمني الادبليك ذاة ال ةف

معاملة المجرمين الموقوفين:
03.6

04.6

.7

وج ع و امل نك ال لخقك اجمليرما ع يد القيبض ع يييت يون عو يية مكيوعةا ل ا يرف خفقيب
ل قييبب خأل ذ يب يية لخ إة يراءاة ور وييب الوييبز الرنيس ي املد ييك عاجبيييل الق ي ابني ذاة ال ي ةف
خ ع ييا إك امل ن ييك الق ييبعض ع ييو اجمل ييرما ع ييدعل م يين امل ن ييك املس يييخبا إءبل يية اجملي يرم إك عو ييدة
الكرطة خمةبم ة عا ال ثبنل ذاة ال ة الابعةة ل ا قيكف
بةود ملسيخلية مةبقبة ال بة امل ق فنيا الةو ية املكيوعةا إك امل نيك املسييخب عبلاةيبخ الدبميا
مم الوبز الرنيس املد ك عاجبيل الق ابني ذاة ال ةف

المنازعات
تسييةو األطيراف املكييبرعةا ءييبب بكي ء ل ذ م بزعيية لخ مكييد ة لديير دي ب قيييبدة الةو ييية املكييوعةا إك
إوبد ءا ل ل ف ع و مسا األعضبء الدببر لخال قبا اال يا بد إك إةيراءاة فيض امل بزعيبة امل درةية
م عرة الافبهل الكبم ةف

.1

اإلنهاء
ل ييل أل ط ييرف مك ييبر ل س ي ج م يين لءد ييبم مرف ييل م ي عرة الاف ييبهل ه ي ها ري يير جة إري ييةبر األطي يراف
األدر عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف

.9

تاريخ نفاذ المرفق ومراجعته
ييددا هي ا املرفييل ءيييز ال فييبذ تييبر خ ت قيةيييت خوييج عةييد ذلييمج مراةةايييت عييا ثي  ،ي اة لخ
لدر تافل ع يوب األطراف املكبرعةف
خال زما إذا ع ور ل تةد ا

ه ا املرفل باي ة ملراةةايتا ل ب قَّم من ةد دف
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خال ييددا ل تةييد ا ءيييز ال فييبذ مييب ع ييال ذلييمج عابعيية خمييب ع ف ي ه امل ي األط يراف املكييبرعة املل ي لني
ءسج األ بف
.01

االتفاق
لبعرم االتفبة

خلي ا
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مقدمة
لعييدة خزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ ال يوا ،خم ي ة الوييبر ال ي ز د يية مرفييل اتفبقييية الافييبهل
ه ا هبدف إدارة خ بنا االت بالة املة ية عفر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ةف

.1

األطراف المشاركة
إ األط يراف املكييبرعة ه ي ا املرفييل ه ي خزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ ال يوا ،خم ي ة الوييبر
ال ي ز د ةا املكبر إليوب فيوب عي ’’األطراف املكبرعة‘‘ف

.3

التفسير
بق د عبلةببراة الابلية

ه ا املرفل املةه امل ب لدببه:

بق ييد ملي نف االت ييبالة  -ل ريييل ةوييا ءبليييب عو نييك لييد األطيراف املكييبرعة فييبب عوييا
االت ييبالة ا ب يية عدييا طييرف م وييبا خ ا ي ك مسيييخلية إعييداد الاة يقييبة اإلع مييية خبكييرهب لخ توليفوييبا
خذلمج عكو قضب ب تاة ل عةو يبة عا طرف من األطرافف
خبق ييد عبالجتييبر وييأل املكييرخأل عبألءيييبء ال يية ي ايييم لب ي األ األءيييبء وال ببتييبة خاحلي ابييبةربا ي اء لعببييط
بي ز دا م ط وب األ لم ل ع د آدر كدا فيييت إددبسيب لخ بزعويب اباوبعيب لسييبدة القيبب ال ي ز يد
لخ لقبب الب د اآلدرا لخ درقب ألءدبم ل ذ من االتفبقيبة لخ املةبهداة الدخلية الت خقذةاوب بي ز داف
.1

الغرض
رم ي ه ي ا املرفييل إك ييوب اعاوييبد دييب خطييين ثبعييط إدارة رييييخ القضييب ب اإلع مييية خالةبميية ا ب يية
عوبكييجة فر ييل إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال يية فيوييب اة ييل عبالجتييبر وييأل املكييرخأل هب ي ه األءيييبءا خإك
تبيب الازام األطراف املكبرعة عبلاةبخ من لةا لق و ءد من الا جية اإلع مية اإلوبعيةف

.5

البنية
0.5

9.5

ه ه ال ثيقةا عويب كيبر إليييت الفقيرة 6ا هي مرفيل ملي عرة الافيبهل امل قةية عيني األطيراف املكيبرعة
 02عبب األخب د سو  9112خاسدثة من ءني إك آدرف
ةيير الافييبخة ع ييو هي ا املرفييل عييني ببنييج املييد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خامل يد ر
الةييبم ل ةو يييبة والكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ ال يوا،ا خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين
م ة الوبر ال ي ز د ةف
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المبادئ التوجيهية التنفيذية
أحكام عامة
قر ه ا املرفل عوبيت:
0.6

9.6

ووم عني األطراف املكبرعة تيبر خ را يخ مين الاةيبخ ال ثييل خالكيراعة
بي ز داا
الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ة خ ءفظ القبب

فيبب لبكيجة فر يل إبفيبذ

اةييني متمليييا عييا ميين مدبتييج مييد ر عييبم خزارة الزراعيية خال بعييبة خمييد ر عييبم مد ر يية ءفييظ البيئيية
ي ب خم ب بب خ بنا اإلع مف
خمراقج م ة الوبر ال ي ز د ةا متملي

خت افييل األط يراف املكييوعةا مييب دام ه ي ا املرفييل ببف ي اا ع ييو ل تد ي املبييبدئ الا ةيوييية الا في يية املرتبجيية
عبالت بالة املكوعة عوب :
3.6

.7

اكييبخر عييا طييرف مكييبر ا ءيييف لمديينا مييم األط يراف املكييبرعة األديير قبييا بكيير ل مة ميية
ةر ييوب لرقبعيية الووي را ل ميين اجملييبالة الييت تقييم حتييط املسيييخلية
ع بييية خإع ميييب ع ييو حني ذ
القبب بية لألطراف املكبرعة األدر ف

4.6

ق د امل نف املة ي عبالت بالة ه ا الاكبخر عني األطراف املكبرعةف

5.6

ال تببدب املبدة اإلع مية عني األطراف املكبرعة
وج قدر اإلمدب ل ذ

الي م بفسيتف

المنازعات

تسييةو األطيراف املكييبرعةا ءييبب بكي ء ل م بزعيية لخ مكييد ة لديير دي ب قيييبدة الةو ييية املكييوعةا إك
إوبد ءا ل ل ف ع و مسا األعضبء الدببر لخال قبا اال يا بد إك إةيراءاة فيض امل بزعيبة امل درةية
م عرة الافبهل الكبم ةف
.1

اإلنهاء
ل ييل أل ط ييرف مك ييبر ل س ي ج م ين لءد ييبم مرف ييل م ي عرة الاف ييبهل ه ي ها ري يير جة إري ييةبر األطي يراف
األدر عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف

.9

تاريخ نفاذ المرفق ومراجعته
ييددا هي ا املرفييل ءيييز ال فييبذ تيبر خ ت قيةيييت خويج عةييد ذلييمج مراةةايييت عييا ثي  ،ي اة لخ
لدر تافل ع يوب األطراف املكبرعةف
خال زما إذا ع ور ل تةد ا

ه ا املرفل باي ة ملراةةايتا ل ب قذم من ةد دف
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خال ييددا ل تةييد ا ءيييز ال فييبذ مييب ع ييال ذلييمج عابعيية خمييب ع ف ي ه امل ي األط يراف املكييبرعة املل ي لني
ءسج األ بف
.01

االتفاق
لبعرم االتفبة

خلي ا
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ملد ر ة ءفظ الوا،
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مرفق الوصول إلى المعلومات والبيانات
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مقدمة
لعييدة خزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ ال يوا ،خم ي ة الوييبر ال ي ز د يية مرفييل اتفبقييية الافييبهل
ه ا هبدف الاةبخ املكو تببدب املة مبة خال ب إك البيبببة الت مت دوب األطراف املكيبرعة عكيو
عو ية فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ةف

.1

األطراف المشاركة
إ األط يراف املكييبرعة ه ي ا املرفييل ه ي خزارة الزراع ية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ ال يوا ،خم ي ة الوييبر
ال ي ز د ةا املكبر إليوب فيوب عي ’’األطراف املكبرعة‘‘ف

.3

التفسير
بق د عبلةببراة الابلية

بق د عبل

املكبرعةف

ه ا املرفل املةه امل ب لدببه:

ب إك البيبببةي ال

ب عدرةية بافيل ع يويبا إك البيببيبة املاي فرة

ق اعيد عيببيبة األطيراف

خبق ييد عابييبدب املة مييبة ي تبييبدب مكييرخأل ل وة مييبةا عدرةيية بافييل ع يوييب خخفقييب لكييرخط خلءدييبم قييبب
احليبة ا ب ة ال بدر عبم 0223ف
خبق ييد عقبعييدة عيببييبة ’’‘‘MAFي ي ق اعييد البيببييبة ذاة ال ي ة الييت حتييافظ هبييب خزارة الزراعيية خال بعييبةا
خال يوب املة مبة خعيبببة اال الببرف
خبق د عقبعدة عيبببة ’’‘‘DOCي ق اعد البيبببة ذاة ال ي ة اليت حتيافظ هبيب مد ر ية ءفيظ اليوا،ا مليب
ة االمايبزاة خالا بر ب خالكوبداةف
ذلمج
خبق ييد عي ي’’‘‘CusModي ي ال بييبمب الاجبيق ي ل ب ي ب ال ي تييد ره م ي ة الوييبر ال ي ز د يية خال ي
اضييون املة مييبة خعيببييبة اال ييالببر خإب ي اراة عكييو حتيير األريييلبرب خالبضييبنم خاملراعييج القبدميية إك
بي ز دا خامل بدرة م وبف
خبق ييد عبالجتييبر وييأل املكييرخأل عبألءيييبء ال يية ي ايييم لب ي األ األءيييبء وال ببتييبة خاحلي ابييبةربا ي اء لعببييط
بي ز دا م ط وب األ لم ل ع د آدر كدا فيييت إددبسيب لخ بزعويب اباوبعيب لسييبدة القيبب ال ي ز يد
لخ لقبب الب د اآلدرا لخ درقب ألءدبم ل ذ من االتفبقيبة لخ املةبهداة الدخلية الت خقذةاوب بي ز داف
.1

الغرض
رم ي ه ي ا املرفييل إك م ا ي ة تك ي يم الك يراعة إبفييبذ الق ي ابني خإك ز ييبدة تةز ييز الاةييبخ عييني األط يراف
املكييبرعة فييبب تبييبدب املة مييبة خال ي ب إك البيببييبة ا ب يية عابيييب ه يية الضييبلةني االجتييبر وييأل
املكرخأل عبألءيبء ال ة من لريلبرب خعيبببةا خعبلا قيل مةولف
51
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البنية
0.5

9.5
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ه ه ال ثيقةا عويب كيبر إليييت الفقيرة 6ا هي مرفيل ملي عرة الافيبهل امل قةية عيني األطيراف املكيبرعة
 02عبب األخب د سو  9112خاسدثة من ءني إك آدرف
ةيير الافييبخة ع ييو هي ا املرفييل عييني ببنييج امليد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خامل يد ر
الةييبم ل ةو يييبة والكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ ال يوا،ا خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين
م ة الوبر ال ي ز د ةف

المبادئ التوجيهية التنفيذية
أحكام عامة
0.6

9.6

3.6

4.6

5.6

6.6

2.6

2.6

قر ه ا املرفل عو لألطراف املكبرعة تبرخيب را لب مين الاةيبخ ال ثييل خال كيبط الا فيي
ءفظ الق ابني ال ي ز د ة املاة قة عبالجتبر وأل املكرخأل عبألءيبء ال ةف

املكيو

ت افييل األطيراف املكييبرعةا مييب دام هي ا املرفييل ببفي اا ع ييو ل تدي املبييبدئ الا ةيوييية الا في يية
مب اة ل عاببدب البيبببة خاملة مبة عوب ف
ةيني عيا طيرف مكييبر لريلب يب لخ م ب يج مين ييون م دواييت بييذ سيب عييو جتييج عين ط ييج
فر ييل إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال يية ل وة مييبة لخ عيببييبة اال ييالببرا عبلدرةيية املاف ييل
ءبب تة قيط هي ه الج بيبة حتد يدا عابييب ه ية األفيراد لخ الديببيبة الضيبلةة
ع يوبا خفق
االجتبر وأل املكرخأل لألءيبء ال ةا خعبلا قيل ريودل خم ءقاولف
اةوي ييد عي ييا طي ييرف مكي ييبر ا إذ ق ي ي م هب ي ي ه الاةيي ي ييبةا عي ييو ةي ي ذينيا مي يين دادي ييا امل دوي ييةا فق ي ي
األريييلبرب امل ب ييج الييت كييدا تزخ ييدهب عبملة مييبة خعيببييبة اال ييالببر ميين ق اعييد عيببييبة
األطراف املكبرعة األدر ةزءا م ب بب من موبموبف
ج ييج فر ييل إبف ييبذ الق ي ابني املاة ق يية عبألءي ييبء ال يية املة م ييبة لخ عيبب ييبة اال ييالببر ري ييفويب لخ
خو ييبب ع يين هي ي ه الج ب ييبة في ي راف خبد ييك ع ييا ط ييرف مك ييبر عبالءاف ييبظ
إلدوخبي ييب لخ دجي ييب ب
عبلس ة ذاة ال ة عكو ط ج املة مبة خبكرهبف
تاف ييل األطي يراف املك ييبرعة ع ييو لال تبرف ييل املة م ييبة خ لخ عيبب ييبة اال ييالببر ال ييت تا قبه ييب م يين
األط يراف األديير إك طييرف ثبلييف وييأل م ييرح ليييت ع ي لمجا خلال تبسيياةوا اإلة يراءاة القضييبنية
قبا احل ب ع و م افقة األطراف الت زخدة هببف
حتيوم األطيراف املكيبرعة ل إقيرار لخ حتي ر لميين ومليب ذليمج الا ي يك احلدي م لألمينرب خالاقييد
هبب مب اة ل عا فأل ل ب أل من املة مبة لخ عيبببة ا الببرف
حتافظ األطراف املزخدة عبملة مبة خعبيبببة اال الببر مل دية ه ه البيبببة خاملة مبةف
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ضييم االلازامييبة ال ي اردة ه ييب إك احلق ي ة خال اةبييبة الييت قييد فر ييوب القييبب ال ي ز ييد فيوييب
اة ل عبإلف بح عن املة مبة لخ الادال ع ويبف خال بجتي األطيراف املكيبرعة ع يو تي فأل املة ميبة
لخ عيبببة اال الببر احلبالة الت:
لرب

تكدا اباوبعب ل قبب املاة ل عبلق ف لخ ديببة ل ملقةا

برب ب او ييمج فيو ييب ل ق ييبب ت ييبعم إلدارة ءد مي يية لخ سيئ يية قبب بي يية ومل ييب ذل ييمج ق ييبب احلي ييبة
ا ب يية لةييبم  0223خقييبب املة مييبة الرلييية لةييبم 0229ربا لخ ل قييبب عييد ا لخ م ي ازا
عكو الادال عن املة مبة لخ اإلف بح ع وبا
رب تب اومج فيوب ءق ة الاوليك خال كرا
01.6

ةي ذيرة ال ي ب إك املة مييبة خعيببييبة اال ييالببر الييت خفرهييب لءييد األطيراف املكييبرعةا لخ بكييرهب
لخ ا ييالداموب عجر قيية وييأل م نوييةا الجييرف املسيييخب عيين ه ي ا االباوييب إك إة يراء تييود يا خفقييب
ملدخبة ق اعد الس الت خيضم سبف

تبادل المعلومات وبيانات االستخبار
00.6

يزخد عيا طيرف مكيبر ا ع يد الج يج لخ مين ت قيبء بفسييتا األطيراف املكيبرعة األدير عبملة ميبة
خعيببييبة اال ييالببر املاي افرة لد يييت عكييو عييا القضييب ب املاة قيية عفبفييبذ القي ابني خءفدوييب الييت تدي
ذاة قيوة الا قيل القبب خاال الببرف

الوصول إلى البيانات
09.6

.7

بسييوب ل وي نفني الي ن بءييددخا خعبي ي ا الفرقيية الا في يية لفر ييل إبفييبذ الق ي ابني املاة قيية عبألءيييبء
ال ي ييةا خاملبة ي ي ثني إك ه ي ي ا الفر ي ييل مي يين م دوي ييبال الرنيسي يييةا عبل ي ي ب املببريي يير خالكل ي ي إك
املة م ييبة خ لخ عيبب ييبة اال ييالببر املاببدل يية خاملس ي ة ق اع ييد عيبب ييبة املك ييبرعنيا فق ي ع ييو
ل بهل ارتببط ه ه املة مبة خ لخ عيببيبة اال يالببر خات يبسب مببرييرة عقضيب ب لقيل لخ يدين ل
لقل فيوب فر ل الةوا اآلبك ذعرهف

المنازعات
تسييةو األطيراف املكييبرعةا ءييبب بكي ء ل ذ م بزعيية لخ مكييد ة لديير دي ب قيييبدة الةو ييية املكييوعةا إك
إوبد ءا ل ل ف ع و مسا األعضبء الدببر لخال قبا اال يا بد إك إةيراءاة فيض امل بزعيبة امل درةية
م عرة الافبهل الكبم ةف

.1

اإلنهاء
ل ييل أل ط ييرف مك ييبر ل س ي ج م ين لءد ييبم مرف ييل م ي عرة الاف ييبهل ه ي ها ري يير جة إري ييةبر األطي يراف
األدر عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف
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.9
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تاريخ نفاذ المرفق ومراجعته
ييددا هي ا املرفييل ءيييز ال فييبذ تييبر خ ت قيةيييت خويج عةييد ذلييمج مراةةايييت عييا ثي  ،ي اة لخ
لدر تافل ع يوب األطراف املكبرعةف
خال زما إذا ع ور ل تةد ا

تي ار خ

ه ا املرفل باي ة ملراةةايتا ل ب قَّم من ةد دف

خال ييددا ل تةييد ا ءيييز ال فييبذ مييب ع ييال ذلييمج عابعيية خمييب ع ف ي ه امل ي األط يراف املكييبرعة املل ي لني
ءسج األ بف
.01

االتفاق
لبعرم االتفبة

خلي ا
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ببنج املد ر الةبم ل زارة
الزراعة خال بعبة

املد رة الةبمة ل ةو يبة والكوبليةرب
ملد ر ة ءفظ الوا،

ببنج مراقج الةو يبة
مل ة الوبر ال ي ز د ة
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مقدمة
لعدة خزارة الزراعة خال بعبة خمد ر ة ءفظ الوا ،خم ة الوبر ال ي ز د ة مرفل اتفبقية الافيبهل مين
لةا وب ء عوة ي ة خإدارة فةبلة لفر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ةف

.1

األطراف المشاركة
إ األط يراف املكييبرعة ه ي ا املرفييل ه ي خزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ ال يوا ،خم ي ة الوييبر
ال ي ز د ةا املكبر إليوب فيوب عي ’’األطراف املكبرعة‘‘ف

.3

الغرض
رم ه ا املرفل إك م ا ة تك يم الكراعة إبفبذ الق ابني خإك تةز ز الاةبخ عيني األطيراف املكيبرعة
ء عو يية فر ييل إبف ييبذ الق ي ابني املاة ق يية عبألءي ييبء ال يية خإدارت يييت ع ييو حني ي فة ييبب خفق ييب ل وة ييب أل ال ييت تج بو ييب
احلد مةف

.1

البنية
0.4

9.4

.5

ه ه ال ثيقةا عويب كيبر إليييت الفقيرة 6ا هي مرفيل ملي عرة الافيبهل امل قةية عيني األطيراف املكيبرعة
 02عبب األخب د سو  9112خاسدثة من ءني إك آدرف
ةيير الافييبخة ع ييو هي ا املرفييل عييني ببنييج املييد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خامليد رة
الةبمية ل ةو يييبة والكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ اليوا،ا خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين
م ة الوبر ال ي ز د ةف

المبادئ التوجيهية التنفيذية
أحكام عامة

احل عوة:
0.5
9.5
3.5

4.5

د ر فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ة الفر ل الةبما الابعم ليتف
واوم الفر ل الةبما ملومل ني عن األةوزة املة ية ث  ،مراة

ب لخ عوب قاض األمرف

بج ييج ميين الفر ييل الةبمييا عكييدا رنيسي ل ضييم ءسييبعبة االعاوييبداة عبلاقيييد عوءدييبم قييبب
املبلية الةبمة لةبم 0222ف
دفا الفر ل الةبما امل ع ر بعقب إعداد ا ج الس ة خفقب ل جتبه اال واتي
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ضون الفر ل الةبما امل ع ر لع ه ل تد األءديبم األم يية الا في ية خالاقيبر ر الا ر ية قبنوية
خعبم ة عفةبلية ل بحل فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ةا خعو تبراةم ع د االقاضبءف

5.5

ضييون الفر ييل الةبمييا اآلبييك ذعييره ل وي نفني املكييبرعني ميين فر ييل إبفييبذ القي ابني املاة قية عبألءيييبء
ال ةا عرببفب فةبال عن األداء اإلدار خإعداد الاقبر رف

6.5

ضييون الفر ييل الةبمييا امل ي ع ر لع ي ه خ ييم عربييبمب فةييبب عيين اال ييابداب ع يبمل نفني ع ي األةوييزة
املكبرعةف

2.5

اإلدارة:
2.5

2.5

01.5

دفم الوبز املضيك لفر يل إبفيبذ القي ابني املاة قية عبألءييبء ال ية مسيبقب اييم ال فقيبة الاكي ي ية
الت تبقسل عبلاسبخ عني األطراف املكبرعة خت در هبب الف اتأل ف يبف
بد ك الوبز املضيك عضوب ت فر امل ارد الت تدف ليةوا فر ل إبفبذ الق ابني املاة قية عبألءييبء
ال ة عفةبلية مب عي ما خعاس يا ايم ال فقبة الت تادبدهب األطراف املكيبرعة خءسيبهبب عجر قية
ي ةف
راة ييم الفر ييل الةبم ييا امل ي ع ر لعي ي ه ميزابي يية فر ييل إبف ييبذ القي ي ابني املاة ق يية عبألءي ييبء ال يية ي ي ب
ة س ا ال رةف
لاضون خة د مت ا دف لا بية املسا زمبة الاك ي يةا خت فر ميزابية

املقر:
00.5

قم مقر فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ة خفقب ملب تبقرره األطراف املكبرعةف

ءفظ األمن:
09.5

عا م نك فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءييبء ال ية لي زا لخ ع يدد ل لي زا ت يرلب لم ييب
ءد ميب ملسا ’’ ر ‘‘ف

حت ر:
03.5

ويت الا

ر امل ءد ء ب بكر تقبر ر فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ة عوب

:

’’املة مييبة الييت تاضييو وب ه ي ه ال ثيقيية ه ي ال ييالدام ي جبة إبفييبذ القييبب فق ي ف خوييج لالذ
تب كر دخ إذ ر ب من فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال ة خل ب ز عجر قة آم ة‘‘ف
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المنازعات
تسييةو األطيراف املكييبرعةا ءييبب بكي ء ل م بزعيية لخ مكييد ة لديير دي ب قيييبدة الةو ييية املكييوعةا إك
إوبد ءا ل ل ف ع و مسا األعضبء الدببر لخال قبا اال يا بد إك إةيراءاة فيض امل بزعيبة امل درةية
م عرة الافبهل الكبم ةف

.7

اإلنهاء
ل ييل أل ط ييرف مك ييبر ل س ي ج م ين لءد ييبم مرف ييل م ي عرة الاف ييبهل ه ي ها ري يير جة إري ييةبر األطي يراف
األدر عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف

.1

تاريخ نفاذ المرفق ومراجعته:
يددا هي ا املرفييل ءييز ال فييبذ تييبر خ ت قيةيييت خويج مراةةايييت عةييد ذلييمج عييا ثي  ،ي اة لخ
لدر تافل ع يوب األطراف املكبرعةف

تي ار خ

خال زما إذا ع ور ل ذ تةد ا ع و ه ا املرفل باي ة ملراةةايتا ل ب قذم من ةد دف
خال ييددا ل تةييد ا ءيييز ال فييبذ مييب ع ييال ذلييمج عابعيية خمييب ع ف ي ه امل ي األط يراف املكييبرعة املل ي لني
ءسج األ بف
.9

االتفاق
لبعرم االتفبة

خلي ا
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التذييل الثاني
مبادئ توجيهية من أجل إعداد مذكرة تفاهم بين فرق العمل
الوطنية المعنية باألمن البيئي والمنظمات الدولية
مقدمة
لقد دفم تفبقل الرية البيئيية لرةيبء الةيبع عيوةوزة الاقييد عيبلق ابني البيئيية خإبفبذهيب إك ال دير
فةبلياوب مدبف ة الرية البيئية عوخةووب امللا فة خاملاةددةف

طيرة رييىت لز يبدة

ختاج ييج الجبيةيية ع ي ال ط ي ية ل ةد ييد ميين ال يرانل البيئ يية تةز ييز الا س يييل خالاةييبخ عييني األةو ييزة ال ط ييية خاإلق يوي يية
خالدخليييةف خقييد د ي ميين املوييل ل ضييب خة ي د م د ي ر إق يو ي ل وعيييز ع ييو لخل ييبة دخلييية لمشييا خحتد ييد االجتبهييبة
اإلةرامية املقب ة خع قباب عبلكيخ ال ط يةف
خيدن ل كبدبة اإلق يويية خالدخليية ل تةويا ع يو ت ءييد قي فيرة الةويا ال ط يية الب يدا امللا فية يون ديب
تةبخ خمرعز ملةبلة مسبنا الاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهبف خ املقبعاا تةوا فيرة الةويا عوراعيز ات يبب خط يية
ل و دوبة خالكبدبة اإلق يوية خالدخليةف
خمين املفييدا إطيبر تدي ن رييراعبة رليية عيني فييرة الةويا ال ط يية خامل دويبة اإلق يوييية خالدخليية األدير ا إعييداد
م عرة تفبهل عيني األةويزة املكيبرعة فيرة الةويا ال ط يية خامل دوية اإلق يويية الدخلييةف ختضيون هي ه املي عرة الاةيبخ
ي ة اال يالببر خاألبكيجة الا في يةف خهي تضيم
الرل عني فرة الةوا ال ط ية خالكبدبة اإلق يوية خالدخليية
ل ضييب إطييبرا م ب ييبب لابييبدب املة مييبة ع ييية حتسييني ا يياوداف اجملييرمني عييبل ا جي رة خامل دوييبة الضييبلةة اليرانل
البيئيةف
خم عرة الافبهل لداة ببفةة تسوب عا فيي تيداعأل مكيوعة عيني ةويبز ن دخلييني لخ لعمليرف خذليمج ز يد مين تةز يز القيدرة
ع و االت بب خو ج ال قط ذاتيت ازدخاةية الو د عني األةوزة الةبم ة فبب األمن البيئ ف
اإلبوع ب عكيدة فيرة الةويا ال ط يية ع يو إعيداد عربيبمب ملي عرة الافيبهل
خحتف اإلدارة الفرعية املة ية عبألمن البيئ
ع ييزء ال ا يزل ميين فوييا ا يواتي ية مدبف يية الرييية البيئيييةا ملييب ذلييمج االجتييبر وييأل املكييرخأل عييبألب األ اسويييةا
خاالباوبعبة اليت تجيبب مراقبية الا ي ،ا خاإلزالية ويأل املكيرخعة ل بعيبة خةريية ييد األليب ويأل املكيرخألف ختةيرة
املببدئ الا ةيوية الابلية الاداعأل امللا فة الت يدن ا بذهب ملسبعدة فرة الةوا إعداد م عرة الافبهلف
المبادئ األساسية
ادف ه ه املببدئ الا ةيوية إك تك يم فرة الةوا ال ط ية ع و إعيداد مي عرة تفيبهل عي ويب خعيني هيئيبة ءد ميية
دخلية خهيئبة دخلية لدر ل م تداعأل عو ية مكوعة من لةا حتسني الاةبخ خالاكبخرف
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االلازام عبملببدئ الابلية

ضييج م عييا ةوييبز فرقيية الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئي ملسيييخلية رنيسييية تاوملييا الةوييا ع ييو م ييم الرييية
البيئييية خمدبف اوييبا عييا ميدابيييت ا ييبربا مييم االء يوام املابييبدب ل جييبة لبكييجة األةو ييزة األد يير خفق ييب ل ق ي ابني
خاألبدوة السبندةف
خور ل تببدب ل وة مبة عني لةوزة فرة الةوا ال ط ية خاسيئبة احلد مية الدخلية خاألدر الدخلية ملب افيل ميم
ق ابني ر ة البيبببة خالسر ة املو يةف
خلمب الاداعأل الت تاضو وب ه ه املببدئ الا ةيوية فو :


تداعأل ط عيةا



وج ل تا ءم مم مس ازمبة ايم األطرافا



ال يد وب ل تةيد ال در

ال اةببة القبنوةا



ال تفرة خاةببة قبب بية ةد دةا



ال مت م األطراف من ت قيم اتفبقبة ابث ة مم لطراف لدر ف

التدابير الموصى بها
فكرة عامة
تدقل لةوزة فرقة الةوا ال ط يية خامل دويبة احلد ميية الدخليية خامل دويبة الدخليية خاسيئيبة املكيبرعة األدير عبباديبم
بجبة تجبيل ه ه املببدئ الا ةيوية خريرخطوبا ع و ع ال ةيد ن اس خاإلق يو خءىت ع و ال ةيد الةبمل ف
ختا ك لةوزة فرقة الةوا ال ط ية:


إع ي م م نفيوييب عباللازامييبة املوتبيية ع ييو ل ييبهل ل د ي عييا ةوييبز قييد قبييا مل ي عرة الافييبهل خ ا قييم ل
اقيد م نفي ه هبيبف خويج إدجيبر اسيئيبة األدير املكيبرعة لةويزة فيرة الةويا ال ط يية وممليا السي جبة
الة ويةرب عا قيم الوبز مل عرة الافبهلا



تك يم الاببدب الدانل خوأل املقيد ل وة ميبة عيني األطيراف امل قةية ع يو مي عرة الافيبهلا ي اء لعيب هي ا
مببريرة لم من د ب م اد بة تبقبم س ا اسدف عبالةاوبعبة الاكبخر ة املكوعةا



ذلييمج لرقييبم اسييبتك خالفييبعق خع ييبخ ن

تضييوني م ي عرة الافييبهل للييبء ةوييبة االت ييبب خع بخ وييبا ملييب
ال د اإللدوخ ف
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ختا ك اسيئبة احلد مية الدخلية خاسيئبة الدخلية:


إع ي م ايييم لةوييزة الاقيييد عييبلق ابني البيئي ية خإبفبذهييب الابعةيية لكييبداوب ملضييو م ي عرة الافييبهلا خت ييياوب
عا في مببدئ امل عرة الا ةيوية خالاةبخ مم م نفني من فرقة الةوا ال ط يةا



ت فأل املة مبة خالادر ببة امل نوة مل نفيوب الةبم ني ع و إبفبذ الق ابني
خاملة مبة الت تاج بوب فرة الةوا ال ط يةا

فبب ر يد عيببيبة اال يالببر



ال ديير القضييب ب اإلق يوييية خالدخلييية األمشييا املاة قيية عييبلرانل البيئيييةا عبالجتييبر الييدخيل عبلسي م وييأل املكييرخعة
خمسبعدة فرة الةوا ال ط ية عو يبة إبفبذ القبب الدخليةف

الوثائق والمعلومات
تا ك فرة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ :


مابعةة االت بب مم م دوبة ءد مية دخلية خم دوبة دخلية لدر لضيوب الا سييل خالاةيبخ اليدخليني
فبب تببدب املة مبة خالةو يبة خعرامب الادر جا



إعييداد مبييبدئ ت ةيويييةا عبلاكييبخر مييم املدبتييج املرعز يية ال ط يييةا إلدراةوييب
عج ج املة مبة خاالرياببه عبرتدبب ةرانل د البيئةا



الييرد ع ييو ط ييج املة مييبة ال ي تقدميييت امل دوييبة احلد مييية الدخلييية خامل دوييبة الدخلييية األديير ختيسييأل
إءبلاوب خاالت بب مم ل بب االدا بربا خال يوب ميدا تبيب الس ما



تزخ د املدبتج املرعز ية ال ط يية عبملة ميبة الي اردة مين األطيراف األدير امل قةية ع يو مي عرة الافيبهلا خاليت
قد تفيد م وب لةوزة إبفبذ القبب األدر ا



مي ي ذد امل دو ييبة احلد مي يية الدخلي يية خامل دو ييبة الدخلي ييةا ع ييد الج ييجا ملة م ييبة ع يين ةو ييبة الا فيي ي ا لخ
الك بةا لخ امل ا بة ا ب ة لخ ال فقبة الا بر ةا مم إعجبء وبببة ء ب ر ة الةو يبةا



تزخ ييد امل دوييبة احلد مييية الدخلييية خامل دوييبة الدخليييةا ل يرأل خقييط اديينا عييو عيببييبة وييأل عبد يية لخ
مملألة ل كبوبة تاة ل عبحلرعة الدخلية ل س م خال فب بة املرتبجة عبألءيبء ال ة لخ ال بعبةا



ت ي فأل املة مييبةا ع ييد الج ييجا عيين األريييلبرب الجبيةيييني خاالعابييبر ني الضييبلةني الرييية الدخلييية ذاة
ال ةا خدب ة املة مبة املاة قة عبألريلبرب الجبيةيني خ لخ االعاببر ني ال ن قدم ط ببة ل ي ب
ع و ت بر ب لخ ريوبداةف
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ختا ك امل دوبة احلد مية الدخلية خامل دوبة الدخلية:


مابعةيية االت ييبب خالةوييا مييم ع ييا ل يية ت ةيوييية مة ييية عييبألمن البيئ ي مد فيية عا ةييييت لعو ييبب ف ييرة الةو ييا
ال ط يةا



مابعةيية االت ييببا عبلاكييبخر مييم املداييج املرعييز الي طينا مييم لةوييزة إبفييبذ القيبب
ريبدبة إق يوية خدخلية لدر ا ختسويا الا سيل مب عي وب مم فرة الةوا ال ط يةا

الب ييدا األديير خمييم



خ ييم املةييب ألا عبلاكييبخر مييم فييرة الةوييا ال ط يييةا ميين لةييا اباقييبء املة مييبة الييت ةجيوييب لعضييبء الكييبدة
الدخلية اآلدرخ إلر بسب إك فرقة الةوا ال ط يةا



ت س يييل إدارة املة م ييبة البيئي يية ع ييو ع ييا م يين املس ييا ال ي طين خاإلق يو ي خال ييدخيل م ييم الوعي ييز ع ييو ا ييم
املة مبة خت يفوب خحت ي وب ه تةويووب ع و األةوزة ال ط يية خاإلق يويية خالدخليية امل ب يبة لاسيويا لعويبب
إبفبذ القبب ع بء ع و مة مبة اال الببرا



تزخ د فرقة الةوا ال ط ية عولبء خع بخ ن امل نفني امل عا إلييول ت قي املة ميبة مين هي ه األةويزةا خالي ن
يد يين االت ييبب هب ييل ء ييبب ارتد ييبب ةري يية لخ اءاو ييبب خق عو ييب ومل ييب ذل ييمج لرق ييبم اس ييبتك خالف ييبعق
خع بخ ن ال د اإللدوخ ربا



ت ية لعضبء ريبداوب عبالت بب عفرة الةوا ال ط ية
خق عوبا

اءاويبب



إدجبر فرة الةوا ال ط ية عبلرانل املودن ارتدبهبب خالت عكك ع وب لعضبء ريبداوبا

ءبب اريياببهول

ارتديبب ةريية لخ



إر ييبب املة مييبة ءي ب اإلة يراءاة خال ثييبنل الييت تسييالدموب األةوييزة املكييبرعة
ريبداوبا



ت ي فأل م ي اد الاة يييل خاال اكييبرة املال يية مل ي نف فييرة الةوييا ال ط ييية ورييير جة لال وييدد ذلييمج األبكييجة
امليدابية ل كرطة خالا قيقبةرب من لةا املسبعدة :
-

حتد د األريلبرب املكابيت فيول لخ الك بة اململألة ل رياببها

-

ر د ع مبة ال ن اساوا املاة ل عبلس م األ ب يةا

فييرة الةوييا إك لعضييبء

السرية
وييج خ ييم اإلة يراءاة خاآلليييبة الرلييية خمابعةاوييب لضييوب اسبفديية ع ييو يير ة املة مييبة خع ييو فةبلييية خمسييبنا
االت ييبب خلم و يبف ختاضييون ه ي ه ال ييبنا ا ييالدام د ييدمبة ال ييد اإللد ييوخ املوم ب ييةا خاملدبملييبة ع ي الفي ييد
خاالةاوبعبة خةوب ل ةيتف
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ختا ك امل دوبة احلد مية الدخلية خامل دوبة احلد مية:
م ييب اة ييل عبلا ييبر خامل دو ييبة و ييأل



ب يية يير ة املة م ييبة ال ييت تر ي وب فرق ية الةو ييا ال ط ي ييةا دب يية
احلد ميةا



لد ايم االءايبطبة املةق لة لضيوب ء ي ب مي نف امل دويبة احلد ميية الدخليية لخ امل دويبة الدخليية
ر ة ه ه املة مبةا
ال ن ي د ءل ال ب إك املة مبةا ع و إذ ا ب ج مم مسا
الاةبخ احلمليف مم لةوزة فرقة الةوا ال ط ية من لةا ا بذ تداعأل حلوب ة املة مبةف



إعداد التقارير
ب

ل ت

م عرة الافبهل ع و خاةببة عكو إعداد الاقبر ر عني األطرافا خال يوب:



ل تقييدم فرق ية الةوييا ال ط ييية الاقييبر ر إك امل دويية احلد مييية الدخلييية ع ييو حن ي م ييادل خي سييب ميين حتد ييد
فررب الاةبخ مم فرة خط ية لدير ا ختسيبهل ل ضيب ال قيط ذاتييت ا ياةراة الاود يداة اليت تجيبب
األمن البيئ خاالجتبهبة خاألخل بة خالا د سبا



ل مت ي ي ذد ف ييرة الةو ييا ال ط ي ييةا لث ييبء عو يبا ييب خحتقيقبا ييبا امل دو ييبة احلد مي يية الدخلي يية عاق ييبر ر حب ذدث يية
خم ادوةا



ل تب و فرة الةوا ال ط يةا

دابم الةو ية لخ الا قيلا عاقد تقر ر خافف

خب و ل ضب عفر بب ايم الاقبر ر إك امل دوبة احلد مية الدخلية ع املدبتج املرعز ة ال ط يةف
التدريب
تا ك امل دوبة احلد مية الدخلية خامل دوبة الدخلية األدر :
الةوا مم لعضبء ريبداوب إلذعبء ال ع عكو :


الرانل البيئيةا



طرانل ر د الرانل البيئية اساوا خق عوبا



م ذد لةوزة فرة الةوا ال ط ية عبملسبعدة

الادر ببةا ملب
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التذييل الثالث
القرار  AGN-65-RES-25للجمعية العامة المنعقدة في دورتها الـ )0996( 65
الموضوع :الرانل البيئية  -تد ن لفرقة عوا خط ية عكو ’’ال فب بة‘‘
إ الوةييية الةبميية ل و دويية الدخلييية ل كييرطة ال بنييية واإلبوع ي بربا امل ةقييدة
0226 01 92ا
إذ تضع في اعتبارها القراراة الابلية املاة قة عبلرانل البيئية خد

دخراييب الي ي
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لبجبليييب ميين  93اك

ب ال قا الدخيل ل فب بة:

 القرار  AGN/61/RES/12ال اعاودتيت دخرة الوةية الةبمة ال ي  60داعيبر  0229خقيررة مل ةبييتتد ي ن فر ييل عو ييا حت ييط رعب يية اإلبوع ي ب خط ب ييط م يين األمبب يية الةبم يية إدرا مس ييولة ال يرانل البيئي يية
ةداخب لعوبب االةاوبعبة الدخلية ا ب ة عبلرانل االقا بد ة الت ت دووب األمببة الةبمةا
اعاودتيييت دخرة الوةييية الةبميية ال ي

 القيرار  AGN/62/RES/5اليال فب بة ا جرة ع احلدخدا
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 الق ي يرار  AGN/63/RES/12ال ي ي اعاودتي يييت دخرة الوةيي يية الةبمي يية الي ي يعب الدام الر بنا البيئية ECO-MESSAGESا

لرخعييب عييبم  0223خب ي رب بقييا
63

رخمي ييب عي ييبم  0224املاة ي ييل

وق ــد أخ ــذت علم ــا عبلا ييبرب الييت لريييبر اليوييب امل ييدخع لث ييبء االةاوبع ييبة المل ثيية األخك لفر ييل الةوييا ا ييبرب
ل ب باو  0223خل بر مب  0224خل بر مب  0225ا
عبلرانل البيئية خالت عقدة لي
االةاوبأل الملبلف لفر ل الةوا ا برب عيبلرانل البيئيية عيو يبر
وقد اطلعت ع و االقواح ال قدميت امل دخع
ع ييا ع ييد عض ي إك تد ي ن فر ييل عو ييا خط ييين عك ييو ال فب ييبة و ض ييل امل ي لةو ييزة الك ييرطة خاإلداراة املد ف يية
عبلرقبعيةرب خذليمج ع ييية حت ييا مكييبعا بقيا ال فب ييبة خت سييل لعويبب املدبف يية ختقيد املقوءييبة إك ا يك األةوييزة
الةبم ة ه ا اجملببا ختزخ د األمببة الةبمة ب عبملة مبة الت جتوم هب ا ا ربا
وإذ تعتبــر ل هي ه املقوءييبة يديين ل تدوييا عفةبلييية ا ييالدام ’’الر ييبلة البيئييية‘‘ الييت عوبدهييب تبييبدب املة مييبة
عن القضب ب الدخلية لرتةرام البيئ ا خع لمج ام ه ه املة مبة خدزدب خحت ي وب ختةويووب ملسبعدة األمببة الةبمةا
وإذ تعتبر ل الاةبخ الكرط الدخيل رخر ملدبف ة الرانل البيئيةا
وإذ تعتب ــر ل الاة ييبخ الك ييرط ال ييدخيل اج ييجا ع ييو ال ييةيد ال ي طينا تةبخب ييب خثيق ييبا ل يييق ع ييني لةو ييزة املدبف يية
ف سج عا ل ضب عني ه ه األةوزة خاإلداراة املة يةا
تطلب من املدبتج املرعز ة ال ط ية مب

:
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تد ن فر ل عوا خطين بجبقوب ضل امل يني عين عيا مين لةويزة املدبف ية خاإلداراة املد فية عبلرقبعية
فبب ال فب بةا لد تسبغ األخل ة ع و اال ج أل عبملوبم الابلية:
-

حتسني فةبلية ا الدام ’’الر بلة البيئية‘‘ا

-

ام املة مبةا ملب فيوب اإلء بنيةا عن الرانل

-

الةوا ع و إةراء حت يا ة بن ل وة مبة ع و ال ةيد ال طينا

-

ر د ال ة عبة الت ت اةووب لةوزة املدبف ية خاإلداراة ال ط يية املد فية عبلرقبعية ختقيد مقوءيبة
حل وبا

تدع فر ل الةوا ال طين إك خ م تقر ر

ه ا اجملببا

م ةز لبب إك األمببة الةبمةف
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