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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  اليي 

لسيو لة اليت ت يبب هبيب األبكيجة اإلةراميية األعضبءا هبدف حتسني إبفبذ الق ابني خاملةبهداة البيئية خاحليد مين ا 190
ميين البيئييةف ختفييرة الرييية البيئييية تدييبليك عبهديية ع ييو عييا ميين الجبيةيية خالسييدب ف خليي اا  ييرتب  الا ييد  ل  رييية 

 البيئية خاحلفبظ ع و األمن البيئ  ارتببطب خثيقب عبألمن االةاوبع  خاالقا بد ف 

دوة خماكيةبةا تكيوا تيدمأل األءييبء ال  يةا خار يج امل ا يبة ويأل املكيرخعة خالرية البيئية ةرية دخلية مافبقوة خم 
خاالجتبر هببا خاليال   مين ال فب يبة اإللدوخبيية خالسيبمةا خقجيم األريي بر ويأل املكيرخألا خ ييد األليب  خا يا  ب 

بة االءايييببا خوسييا امليي ارد الجبيةييية وييأل املكييرخعنيف خمةييرخف ل ضييب ل  مييرتدي الييرانل البيئييية  ييبلة     عو ييي
 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 
دخيل مكيييو  عيييني األةويييزةف خت  ييي  اإلدارة الفرعيييية لألمييين خلفضيييا ت ديويييبف فييي  عيييد ل   يييبح   مدبف اويييب مييين رد 

البيئيي  الب ييدا  األعضييبء عاديي  ن فييرة عوييا خط ييية مة ييية عييبألمن البيئيي  تبد ييك ملدبف يية الرييية البيئييية امل دويية عيي  
لاديي  ن ال ط ييية خم اةواوييب عبلكييدا امل نييل سييب عبلا سيييل خالاةييبخ  الييدخلينيف خ كييرح هيي ا الييدليا ا جيي اة ال زميية 

 فرة الةوا ه ه خلفضا املوبر بة املقوءة لا في  عو يبابف

خقييد عكييفط جترعا ييب مييم الب ييدا  األعضييبء الييت ريييدذ ط فييرة الةوييا امليي ع رة لعيي ه عيين فةبلييية هيي ه الفييرة   ت ءيييد 
ةا خالا ي ،ا خال بعيبةا ق   األةوزة ال ط يية املد فية عفبفيبذ القي ابني البيئييةا خال  ييوب األةويزة املة يية عبألءييبء ال  ي

خ ييييد األليييب  ويييأل املكيييرخألا عبإل يييبفة إك الكيييرطة خالويييبر  خخءيييداة الكييييخ  املبليييية خالضييير بيةف ختسييياجيم فيييرة 
الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي ا ميين ديي ب ت ءيييد قيي   هيي ه األةوييزةا ل  تدفييا الا ا ييا خالاةييبخ  خالكييراعة 

تييداعأل مكيييوعة عييني األةوييزة ملدبف ييية الييرانل البيئييييةا تاسييل عبملز يييد ميين القييي ة ع ييو عبفيية املسيييا  بة لاسييويا ا يييبذ 
خالا سيل خالفةبليةف خيدن لفرة الةوا اآلبفة ال عر ل  تةويا ل ضيب ع يو ال يةيد اليدخيل مين دي ب رييبدة مدبتيج 

ةوييزة ال ط ييية    ا ييك اإلبوعيي ب املرعز يية ال ط ييية القييبدرة ع ييو  ييوب  تبييبدب املة  مييبة خالييدعل الادايديي  عييني األ
 الب دا ف
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 فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي
جتوييم فرقيية الةوييا عييددا م ب ييبب ميين امل يي  األةوييزة املةايي ة  ييرخر ة ملدبف يية الرييية البيئيييةف خيديين سيي ه الفييرة ل  

ب مدايج اإلبوعي ب املرعيز  تدفا الا ا ا خالا سيل خالاةبخ  عني األةوزة ع و ال ةيد ال طينا ختسياجيم مين دي 
 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 لرتبوعيي ب الب ييدا  األعضيبء عييو  تيي دلا قبييا تدي  ن فييرة الةوييا ال ط ييية 

 ا اةاوبعييب رفيييم املسييا   وبييدخة خط ييية لألميين البيئيي رب   اقيي  فييييت ا يي اء امللا يي  ا خالوييبة املة ييية عييبألمن البيئيي
املة ييية خ يي بأل القييرارا لا د ييد اءايبةييبة األميين البيئيي  اليي طين خترتيييج لخل  بتيييتف خيديين عةييدهب اال وريييبد عبملسييبنا 

لييي عرف خ ب  يييو ل ضيييب عيييو  ت دييير الب يييدا  اليييت  دييي   قيييد ةييير  تبيبديييب   هييي ه ال يييدخة لاكيييديا فيييرة الةويييا اآلبفييية ا
األعضييبءا إثيير هيي ه ال ييدخةا   إمدببييية تديي  ن ل يية ت ةيوييية خط ييية مة ييية عييبألمن البيئيي  تةجيي  ت ةيوييبة لاكييديا 
هيي ه الفييرة خإداراييبف خ كييرح هيي ا الييدليا ل ضييب إةيييراءاة ت ديييل ال ييدخة ال ط ييية ختديي  ن ال   يية الا ةيوييية ال ط يييية 

 بيئ ف املة ية عبألمن ال
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  ما هي اإلدارة الفرعية لألمن البيئي التابعة لإلنتربول؟
لاسيييويا  1923األعضيييبءا لعييي  م دوييية رييييرطية   الةيييبعف خقيييد لببكييي    عيييبم  190 كيييدا اإلبوعييي با عب دابييييت اليييي 

إليويييب الاةيييبخ  خاليييدعل   فيييبب إبفيييبذ القيييبب   عييي  احليييدخد خملسيييبعدة عيييا امل دويييبة خالسييي جبة خاألةويييزة امل عيييا 
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 

 ءييدة م فييردة تدييرهل لعوبسييب ملدبف يية الرييية ع 2009خقييد لببكيي  عربييبمب اإلبوعيي ب ملدبف يية الرييية البيئييية   عييبم 
باي ييية ليييدعل الب يييدا  األعضيييبء  2013البيئيييية عديييا لرييييدبسبف ه لبعييييدة هيد ييية ال بيييبمب   تكييير ن األخب لعاييي عر 

خاجملاويييم اليييدخيل خمليييب رييييوده مييين اييي  مجيييردا لي يييبب اإلدارة الفرعيييية لألمييين البيئييي  الابعةييية لرتبوعييي بف ختاومليييا مووييية 
فرعييية   مسييبعدة الب ييدا  األعضييبء ع ييو إبفييبذ القيي ابني خاملةبهييداة البيئييية عفةبلييية ع ييو ال ييةيد ن اليي طين اإلدارة ال

خالدخيل لضوب  ا اورار اسبفدة ع و البيئة الةبملية خالا  أل البي ل ة  خامل ارد الجبيةيةف ختةويا اإلدارة الفرعيية لألمين 
الب ييدا  األعضييبء ختج  رهييب فيوييب  اة ييل عبلا ييد  ملييرتدي الييرانل  البيئيي ا لب يي د لهييدافوب هيي ها ع ييو تةز ييز قييدراة

 البيئية خالا قيل عكودل ه القبض ع يول خمقب بالا ختا ك ت سيل القضب ب خالةو يبة الدخليةف 

ذهيبا خميم ختةوا اإلدارة الفرعية لألمن البيئ  الابعةة لرتبوعي ب ة بيب إك ة يج ميم ل ية الاقييد عيبلق ابني البيئيية خإبفب
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 يي ز ميين مسييبنا   فييبب الا قيقييبة عكييو  الرييية البيئييية خإك إوييبد ء يي ب سييبف ختايي ك ث ثيية لفرقيية عبم يية تبعةيية 

عوعيييز ا يي اة ع ييو  يييد األلييب  وييأل املكييرخألا خالا يي ،ا خالرييية املب يية ل   يية دعييل املوويية الةبميية سيي ه ال   يية 
 عبألءيبء ال  ةف
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  لماذا بات من المهم معالجة قضايا األمن البيئي؟
 

تيييدر  اإلدارة الفرعيييية لألمييين البيئييي  ل  مةبلييية قضيييب ب األمييين البيئييي  مرتبجييية ارتببطيييب خثيقيييب عاةز يييز ءي  ييية االقا يييبد 
ةاويييبع  خالسيب يي  خعا سيييني قجيييبأل ال يي ة الةبميييةف خهييي  تاةييبخ  عييين عمليييج مييم الب يييدا  األعضيييبء خاال يياقرار اال

حلفظ األمن البيئ  من د ب تةز ز الاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهيبف ختيو  الريية البيئيية لثيرا  ي بيب عبل يب ع يو البيئية  
دخيلف خيدييين ل  ريييية البيئيييية ل ضيييب ل  ت  يييل عويييب ايييدد األمييين البيئييي  ع يييو عيييا مييين ال يييةيد الييي طين خاإلق يوييي  خالييي

الضييرر ملا  يي  الةويير املا قييم خب عييية املةيكيية عيي  تقيي  ض ل ييببب تيي فر األو  يية خت   ييف اسيي اء خامليي ارد املبنيييةا فيوييب 
تسييبهل ل ضييب   خقيي أل الديي ار، الجبيةييية ختسييوا ميين اباكييبر األخعئييةف خيديين ع ييو  ييبيا اململييبب ل   اسييبج قجييم 

املكييرخأل خاةاملييب، األءييرا  هنييدخ، اديييبراة   الوعيية خعبحلي  ليية دخ  خ يي ب اجملاوةييبة الييت تةاوييد  األرييي بر وييأل
 ع و ال بعبة إك الجةبم خالة ب ة الجبية خال ق دف 

خليسييط الرييية البيئييية حب يي رة هنييدخد خط ييية لخ إق يويييةا خهيي  تكييوا فو عيية ما  عيية ميين الييرانل املاة قيية عبألءيييبء 
 ي ، خ ييد األلييب  ويأل املكيرخأل خال بعيبة خامليي ارد الجبيةيية خت يأل امل يب ف خوبلبييب ميب  دي   مرتدبي  الييرانل ال  ية خالا

البيئيية  ييبلةني   ةييرانل لديير  م وييب القاييا خاالعاييزاز خالفسيبد خاالءايييبب خوسييا األميي اب خالسييرقةف ل ييك ل ذ الرييية 
  إ ييراداة احلد ميية ميين الضييرانج الييت ال عييد م وييب لاجيي ر البيئيييةا عييو  اجتييبر وييأل مكييرخأل   السيي ة السيي داءا تق يي

 الب دا  خا اداماوبف 

 فالرية البيئية وبع  خاالقا بد ا خع مهب اددهاالةا األمن البيئ  لخثل ارتببط عبألمنخل ا  رتب  
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 لم القيام بتشكيل فرقة عمل وطنية معنية باألمن البيئي؟
البيئييية حتد ييد لخل  ييبة عبملييية ةد ييدة لا طيييد لرعييب  األميين البيئيي ف فبلرييية البيئيية تسييادع  الجبيةيية الةبملييية ل  رييية 

مرهنيية ةييداا دافةوييب الجوييم خليييق احلبةييةا خق يية امللييبطر ال بايية عيين  ييةك إبفييبذ القيي ابني املاة قيية هبييب خا فييبة 
مييين الا دييييلا ترتدبويييب رييييبدبة الةق عيييبةف ختكيييأل األدلييية إك ل  الريييية البيئيييية تافيييبقل خلديييب عبتيييط ع يييو قيييدر عبيييأل 

إةرامية ماجي رةف خاجملرمي   مين هي ا القبيياا عسيبج الجبيةية امل دوية خالسير ة ألبكيجاولا   يةج الدكيك عي ول   
وييبب رد   فييبب إبفييبذ القيي ابني  يي از  هي ه األبكييجة تجيي راا خ قيي م ع ييو الاةيبخ  خالكييراعة خالا سيييل ع ييو عييا ميين 

 يلف ال ةيد ال طين خاإلق يو  خالدخ 

خلييي اا    ييي  اإلبوعييي ب الب يييدا  األعضيييبء عاكيييديا فيييرة عويييا خط يييية مة يييية عيييبألمن البيئييي  تدفيييا إويييبد رد م سيييل 
خمكو  عني األةويزة ليردأل الريية البيئيية ختةز يز األمين البيئي ف خ سيادع  ذليمج مكيبرعة اييم األةويزة املة يية عفبفيبذ 

لكيييرطة خالويييبر  خالسييي جبة القضيييبنية خاألةويييزة املة يييية عبلبيئيييةف القييي ابني البيئيييية ع يييو ال يييةيد الييي طينا خال  ييييوب ا
خ  ب يي  ل   قييك الةييبم      فييبب إبفييبذ القيي ابني إك ةببييج ا يي اء الة ويييني خاجملاوييم املييد  اليي  ن  اواةيي   ملييب ال 

لءيببييب عةييض قضييب ب  بضييبهو ميين ا يي ة خاملةرفيية خإمدببييية ال  يي ب إك امليي اردف خفيوييب  سيياجيم ةوييبز م فييرد ل   ةييب  
ةييرانل البيئييةا فييف  م اةواوييب عكييدا فةييبب تسييا زم   مةدييل األءيييب  املةرفيية خا يي ة الييت تقييدمووب األةوييزة املاةييددة 

 ءني تةوا فاوةةف

ختدفيييا فيييرة الةويييا ال ط يييية املة يييية عيييبألمن البيئييي ا مييين دييي ب تدييي  ن فر يييل ثبعيييط مييين ا ييي اء ل ييي بب املويييبراة 
ييييم األبكيييجة اإلةراميييية اليييت تجيييبب األمييين البيئييي ف خ ةيييين خةييي د هييي ا الييي وب املكيييو  عيييني املال  يييةا مدبف ييية ا

ابج قيييب مييين م اةوييية تيييدمأل األءييييبء ال  ييية لخ اليييال   مييين  -األةويييزة إمدببيييية موباييية اجمليييرمني مييين عيييا  ييي ب 
طييرة الفييرار خالاوييرب  هنيييف ت ييبب عييا -ال فب ييبة   امل قييما خخ يي ال إك الا قيييل   قضييب بهل املبلييية خالضيير بية 

 مسدخدةف 

ختايي ك فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي  ترعيييز الويي د ع ييو ردأل الرييية البيئييية عيي   ييوب  إوييبد رد م سييل 
ختةيييبخ  خمكييييو  و يييج ازدخاةييييية الويييي دا خ ضيييون ا ييييالدام املييي ارد عدفييييبءةا خ يسيييير تبيييبدب عيببييييبة اال ييييالببر 

ألةوييزةف خيديين عيي خة ع ييو ذلييمج ل  ت فييرد فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عبلبيئييةا إذا مييب خالقييدراة خالدفييبءاة عييني ا
ا ييالدمط الب اعيية الييت  قييدموب املداييج املرعييز  اليي 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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  كيف ُتشكل فرق العمل؟
ت  يي  اإلدارة الفرعييية لألميين البيئيي    اإلبوعيي ب الب ييدا  األعضييبء الراوبيية عاكييديا فييرة عوييا مة ييية عييبألمن البيئيي  

اء خل  بب الكو  خ ي بأل عضرخرة البدء عا ديل بدخة خط ية لألمن البيئ ا ل  اةاوبأل رفيم املسا   ووم عني ا   
القييرار املة ييينيا لر ييد اءايبةييبة األميين البيئيي  اليي طين خإمدببيبتيييت خلخل  بتيييتف خيديين اال وريييبد هبيي ه ال ييدخة لا ةييييت 
تكييديا فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي ف خميين الضييرخر  ل ضييب ل  تبكييداا إثيير هيي ه ال ييدخةا ل يية ت ةيوييية 

يئيي  لا ةييييت لبكييجة فييرة الةوييا اآلبفيية اليي عرف ختبةايي  ال ييدخة خال   يية املة ياييب  عييبألمن البيئيي  خط ييية مة ييية عييبألمن الب
 دج تني ال عد م ووب حن  تكديا فرة الةوا ال ط يةف

 الندوة الوطنية لألمن البيئي
هييبا املسيييخلني عيين جتوييم هيي ه ال ييدخة عييني ا يي اء خ يي بأل القييرار ميين األةوييزة ال ط ييية املة ييية عبلاقيييد عييبلق ابني خإبفبذ

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 

 يئ ف   الةوا املة ية عبألمن الب

 لوطنية المعنية باألمن البيئي اللجنة التوجيهية ا
جتوييم هيي ه ال   يية عييني رز ييبء لةوييزة إبفييبذ القييبب   ال ط يييةا املسيييخلني عيين الاقيييد عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييبا لابيييب  

ةف خحتيدد ال   ية األهداف خاألبكجة دادا اجملبالة خاال واتي يبة ذاة األخل  ة املكبر إليوب د ب ال يدخة ال ط يي
 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 

  املة ية عبألمن البيئ ال   ة الا ةيوية ال ط ية

 بدخة  ب ة البيئة ع و ال ةيد ال طين

 
 : طر قة تكديا فرقة عوا خط ية مة ية عبألمن البيئ 1الر ل 
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  من هي األطراف المشاركة؟
فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي ا لضييوب  لةوييزة املكييبرعة فيوييبف خ  ب يي  جنييبح ل  فرقيية عوييا هيي  األ  ييرإ  

لةوييزة مكييبرعة تاوييييز عا يي أل االدا ييبرب خاتسييبأل ا يي ة خالقيييدرة ع ييو تدو يية لبكييجة وألهييب مييين  تضييلجنبءوييبا ل  
 األةوزةف خ ي فرد عا ةوبز مكبر  ملوبراة خقدراة خد اة دب ة عيتا تضف  ع و مكبرعايت قيوة ال تبضبهوف

ة عبمييية عييين األطيييراف املقيييوح مكيييبرعاوب مييين فيييبالة االدا يييبرب املا  عييية خ ا يييك لةويييزة خ ةجييي  هييي ا اليييزء سييي
خقجبعييبة احلد ميية خاجملاوييمف خقييد ت ةييد لةوييزة خم دوييبة خعيببييبة لديير  مة ييية ت ب يي  دع اييب ل ضييبف فقييد  ديي   

 ر فر يييل الةويييا م نويييب   عةيييض احليييبالة دعييي ة مكيييبرعني حبيييدد ن ل قييييبم عوعويييبب خعو ييييبة مةي ييية فيويييب تاييي ك لمييي
فو عييية ترعيييو ريييييخبيتف خيدييينا إذا ميييب تج يييج األميييرا ل  تسيييبعد املدبتيييج املرعز ييية ال ط يييية خإدارة اإلبوعييي ب الفرعيييية 
املة ييية عييبألمن البيئيي    تبيييب  مكييبرعني إ ييبفيني خدعيي الف خلديين اسييدف األدييأل هيي  ل  حتييبفظ فرقيية الةوييا ع ييو 

 املرخبة   تكدي وبف 

إمدببية تدادا املسيخليبة خالاكر ةبة عني األةوزة امللا فةف خيدن لاكديا فرقة الةويا ال ط يية خمن املول إدرا  
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 اليي عرا مين لةيا  ييوب  فةبلياويبا عيا لةوييزة إبفيبذ القيبب   ال ط ييية اليت تضييج م 
ملسيييخليبة   فييبب الاقيييد عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييبف ختيي فر فييرة الةوييا هيي ه لفضييا فر يية لايي زر هيي ه األةوييزة   

 ة املة ية احلد مية الدخليةف  الةوا من لةا الا د  ل  رية البيئية إك ةببج الوب

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

  االباقبب من ت ديل ال دخة ال ط ية لألمن البيئ  إك تد  ن ال   ة الا ةيوييةا خفقيب مليب خ ااضب قبنوة املكبرعني إعب
  ي دده عا ع د من الب دا  من لخل  بة خلهدافف

 خ  ب   ال در   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 

 ةوزة الوبر  خ لخ مراقبة احلدخدل 

  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 

  مني لةوزة م ءقة اجملر 

 اسيئبة امل ة دة املوبث ة لفرة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ   

 األجهزة والمنظمات والشبكات اإلقليمية والعالمية
خعي وب   ب   ل  ت ج فرة الةوا ال ط ية اهاوبموب ع و الكيخ  ال ط ييةا فقيد  اةيني    ي ء الجبيةية عي  ال ط يية 

إك م د ر إق يوي   ابةييت م دي ر عيبمل  ل وعييز ع يو األخل  يبة ال ط يية املسياقب ية لخ  ل دملأل من الرانل البيئية ال   ء
 حتد دهبف خ  ب   ال در ل ضب   إددبب امل ني عن اسيئبة املة ية الابلية   فرة الةوا: 

 ل املا ييدة خعييبالة األمييل املا ييدة مملييا عربييبمب األمييا خ اإلبوعيي ب خمدبتبيييت اإلق يوييية خمدبتبيييت املرعز يية ال ط ييية
 ل بيئةا خم دوة األمل املا دة لألو  ة خالزراعةا خمداج األمل املا دة املةين عبمللدراة خالرية

  اتفبقييييية الا ييييبرة الدخلييييية عييييوب األ احلي ابييييبة خال ببتييييبة ال  يييية املوييييددة االتفبقيييييبة خاملةبهييييداة الدخلييييية مملييييا
 خاتفبقية عبزب عبالبقراة

 م دوة الوبر  الةبملية 

 الوبر  ا ضراء مببدرة 

 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 البيئيي ف فوي  عفي يية عاي فأل موييبراة 

ةويييا إذا ميييب خبنفيييط عة ب يييةف خ كيييوا ذليييمج تييي فأل ا ييي اة املال  ييية خاملويييبراة خإمدببيييية خدييي اة ءبلييية لفيييرة ال
 ال   ب إك م ارد مووة خق اعد خا ةة ل وةبرف خالقدرة ع و ام األم اب خالا عيةف

 خ  ب   اعاببر اسيئبة املدبية الابلية من املكبرعني لخ املساكبر ن اساو ني  ون فرة الةوا: 

 احلد ميةامل دوبة وأل  

 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

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

  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 البيئيي  ا جيي ة األخك عبجتييبه تكييديا فييرة الةوييا ال ط ييية خهيي  متيي ب ل ضييب فر يية الا عييية 

الةيبعا عيب  سيب األثير   تي فأل قيدر   ع و ال ةيد ال طينف خقد عبقدة  بعقب بدخاة من ه ا القبيا  عقضب ب البيئة
 مول من الزدل خالا سيل   إطبر مدبف ة الرية البيئيةف 

اء  خديي  ميي نفنيخ يئييية خإبفبذهييب ميين  ا ييك األةوييزة ال ط ييية املة ييية عبلاقيييد عييبلق ابني الب ل ييدخة امليي ع رة مييدراءا ختضييل
 كييخ خارتببطويب عبل لخ يم بجبقيبلخل  بة دخليية  هنف اإلق يوية املة ية خامل ني ع وبا من لةا الاةول   ةوزةاأل من

  ت ديل دخراة مفا ءة ال اقجبب امل ني عن اجملاويم امليد  خال ييوب مين األخ يبط الة ويية   درال   ب  ال ط يةف خ 
مين املويبراة  فو عيبة ما  عية  الوم عني  ءب ل  ه األخ بط دخرسخاألعبديية خمن امل دوبة وأل احلد ميةف خ 

 رف خالقدراة الت قد تفاقر إليوب لةوزة إبفبذ الق ابني احلد ميةف بخ رخب املة

 ختاييبالبيئيية ع يو ال يةيد الي طين  املسيبنا عكيو ختيسر ال دخة ال ط ية لألمن البيئ  د ة بقبريبة رفيةة املسيا   
اي فرةا خت يمج اليت ال تيزاب الدخيلا لاسبعد   ر د لخل  بة إبفبذ الق ابنيا خحتد د امل ارد املال ةيد هبب ع و الا عية 
 ال دخة اآلبفة ال عر فر ية مملبليية تسي ب لألةويزة ال ط يية امل عيا ملافبالة الادادا عني  ا ك األةوزةف خمتخ ا الزمة
الضيرخر ة لادي  ن فيرة الةويا ال ط يية املة يية  تضم األ ق  مدبف ة الرية البيئية ل  تةوا ة بب إك ة ج خلإليوب 

 عبألمن البيئ ف

ا مسيييياةدة   اإلبوعيييي ب خاإلدارة الفرعييييية لألميييين البيئيييي 
ملسييبعدة الب ييدا   اميين ديي ب املدبتييج املرعز يية ال ط ييية

األعضييييييبء   ت ديييييييل ال ييييييدخة ال ط ييييييية لألميييييين البيئيييييي ف 
سيييب   ت فرهيييباملييي ارد اليييتا يييالدام  ه الب يييدا  سييي  ب ييي  خ 

االت ييييييبب عييييييبإلدارة  ابعةييييييةاملرعز يييييية ال ط ييييييية مل بمدبتبويييييي
 كي رةاملمن لةيا املز يد مين  ةرانيتالفرعية امل ع رة لخ إل

خاليييييدعلف خيدييييين االطييييي أل ع يييييو املة  ميييييبة املاة قييييية 
عبل ييييدخاة السييييبعقة الييييت  ييييبعد اإلبوعيييي ب   ت ديووييييب 

 الةبع ع و امل قم اإللدوخ  الابيل:   
www.interpol.int/Crime-

areas/Environmental-crime/Task-forces.  
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 مهمة الندوة
إ  موويية ال ييدخة ال ط ييية لألميين البيئيي  هيي  الوييم عييني األةوييزة ال ط ييية ل  ديير   ا ييبذ تييداعأل لعمليير فةبلييية   فييبب 

 كيبر  ل  عيني األةويزةف خ  ب ي   إويبد ردخد م سيقة مكيوعةخ ترتييج األخل  يبة  ع ية الاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهب
خالا يي ،  اخال بعييبة خامليي ارد الجبيةييية اا ييأل امل ييب ا خ يييد األلييب  وييأل املكييرخألعةييض املسيييخلني املة يييني عل ييدخة ا  

رعييز  املداييج املا خ الوييبر  خالييدداا خخزارة الكيييخ  ا برةيييةا خالكييرطة ال ط ييية لةوييزةإك ةببييج  اخاألءيييبء ال  يية
 فال   تبةقد فييت ال دخةب د ال طين   ال

  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

  خل  باييييب   فييييبالة مةي يييية واألءيييييبء ال  ييييةا خالا يييي ،ا ال ط ييييية املاة قيييية عبلرييييية البيئييييية خل املسييييبنا تبيييييب
سي م حبيددة  يون هي ه اجمليبالة وممليا الةيب ا خعخال بعبةا خ يد األلب  وأل املكرخألا خاملي ارد الجبيةييةرب 

خزعييببك لييمج  اخال فب ييبة اإللدوخبييية اخقييرخ  خءيييد القيير ا خءراريييك الب  يي با خة يي د ال ويي را خاأللييب 
 خاألدكببربا االدرع   خء   اببةبثبةالقرشا خاملةبد ا 

 ا  ي اء داديا بق ويبمملا االجتبر اليدخيل هبي ه امل ا يبة خ  ةالبيئي رية  قضب ب إق يوية لمشا ماة قة عبل  درال
 لخ دبرةوبا  الب دا 

 يواتي يبة الا خ  اختد   مثيرة لاةبخديب األةوزةعن م سل خمكو   ميدابية ت در عكدار   ردخد  دال 
ب  ويياملييد  مييم الوعيييز لخال ع ييو تكييديا ال   يية ال ط ييية خفييرة الةوييا املة ييية عييبألمن البيئيي  خدعوو يية    جال

 عوي سبةا

  عبمييية ال يييبهل خإذعيييبء خعييي   مييي ولخاليييدعل امليييبيل عيييي ول مييين لةيييا املز يييد مييين الاةيييبخ  الكيييرعبء إثيييبرة اهاويييبم
 خ بنا اإلع ما إريرا من د ب عبملسبنا ذاة ال  ة خعيفية م اةواوب 

 ال طين خالدخيلف   ةيد نالع و   فبب إدارة املة  مبة املاة قة عبلبيئة  الا زر 
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  دراسة حالة إفرادية ـ القمة األسترالية الوطنية إلنفاذ القوانين البيئية
اا عب ييوة أل   عييببب 9109 ف ا يير  ريييببط 92بب إبفييبذ القيي ابني البيئييية   بدوييط ل ييواليب لخب قويية خط ييية سييب   فيي

 ف  الب د

 خقيييد بديييل القوييية خءضيييرهب عيييا مييين الييي زارة األ يييوالية املة يييية عكييييخ  اال يييادامة خالبيئييية خاملييييبه خالسيييدب  خاجملاوةيييبة
القويية  خريييبر   الكييرطة الفدرالييية األ ييواليةف  ا خاملداييج املرعييز  اليي طين األ ييوايل اليي    كييدا ةييزءا مييناس ييية

 خامل يي   ااأل ييوايل املةييين عفبفييبذ القيي ابني البيئييية خت ديووييبوييبز لعيين ا  ق يويياإل امل يي   ع ييو ال ييةيدل ضييب امليي ع رة 
حتييط إريييراف البمةيية ال ط ييية  دبف يية الرييية البيئييية عيي  ال ط يييةمل األ ييوايل كييرخألملعيين ا عييبدي األ ع ييو ال ييةيد

يئيييةا ملييب فيوييب لةوييزة الكييرطةا الوييم عييني األةوييزة ال ط ييية املة ييية عفبفييبذ القيي ابني الب إك القويية طهييدفاليةف خ األ ييو 
لعملير مين مثيببني  هبءضير خ  دبف ة الرية البيئية الدخلييةفمن لةا ت سيل الو د املب خلة مل اخالوبر  خاألةوزة البيئية
 زا خم دوة ل والية ءد ميةف مكبرعب من عكر ن ةوب

الفدراليية األ يواليةا خعيبءمل   مين املةويد م دي ب هي ه القوية عيا مين الي زارة األ يوالية املي ع رة  يبعقب خالكيرطة خقدذ 
فيييبالة  ميييداد ة عييين  مييين املكيييرخأل األ يييوايل ملدبف ييية الريييية عييي  ال ط ييييةا   لعيييبدميخ لة يييل الريييية  األ يييوايل
 ء ب اجملبالة ا وسة األ ب ية الابلية:    رةبقبريبة عني املكبرعني مت املداد ةت ط ه ه ف خ خعو ولد اال 

iطين د الييي  ي يييةعيييا مييين التي يبة احلبليييية   فيييبب الاقييييد عيييبلق ابني البيئيييية خإبفبذهيييب ع يييو  تقيييييل اال يييوا ف
 خاإلق يو  خالدخيل

iiالةو يبيتاملسبعدة   الا قيقبة خالدعل  ف 

iiiعيبببة اال الببرإدارة  ف 

ivمةب أل ع بء القدراة ف 

vالكبدبة الفةبلة ف 

 و أل لهدافوبا ا ذةب ل ب دا  األدر ف خيدن ل  يملا ت ديل ه ه القوة ع جبقيوب ال طين خاإلق يو  خف
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  كيف ُتشكل اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية باألمن البيئي؟
  لمحة عامة

ألمن املة يية عيبفرة الةويا ال ط يية  كدياال تةج  الا ةيوبةل   ة الا ةيوية ال ط ية املة ية عبألمن البيئ  ل    ب   
عكيو  خال ية فيرة الةويا خإدارايب  القيرار   ية الا ةيويية ع ةييت ديبرب ل  تالي  سي ه ال خيدينالبيئ  خت في  عو يبابف 

 خفبالاب ذاة األخل  ة خمسبرهب اال واتي  ف

املقدميية   إطييبر ال يييدخة ال ط ييية لفيياب ال قييبش عييني املكييبرعني ميين لةيييا  املييداد ةل  تسييا د إك  سييب ل ضييبخ  ب يي  
   ييوب  الا ا ييا ب ييل دخر ءعييال   يية هيي ه تضييج م ألمن البيئيي ف خ ت ةييييت تكييديا فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييب

 الفةبب مم الكرعبء اإلق يوني خالدخلينيا ملب فيول اإلبوع بف  

ل  تسييةو إك عقييد اةاوبعوييب عييا  يياة لريييور ع ييو األقييا عبإل ييبفة إك ل  اةاوبعييبة    يية  سييب عيي لمج  ب يي  خ 
 تاج بوب الةو يبة لخ األبكجة األدر ف

  هيكلية اللجنة التوجيهية؟ دُتحدَّ كيف 
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 

 ف املف  ني ءسج األ  ب عني املومل ني ع ول

إمدببيييية  ةيويييية ألبييييت  ضيييم   ما بخسيييب خيمليييا املدايييج املرعيييز  الييي طين امل قيييم األممليييا البةقيييبد اةاوبعيييبة ال   ييية الا
الةيييبمل ف خيدييين إبفيييبذ القيييبب   ع يييو ال يييةيد  خاال ييياةببة عيييوةوزةبديييل االت يييبب الدخليييية الابعةييية لرتبوعييي ب ا يييالدام 

ل ت يييبب عبملكيييبرعنيا   الر يييبلة اإلدببر ييية  القويييةا مليييب   ذليييمج تفب ييييا عييينبة االطييي أل ع يييو املز يييد مييين املة  مييي
أل مدبف يية الرييية البيئييية عيي  ال ط يييةا املاييبح ت ز  وييب ميين ع ييو امل قييم اإللدييوخ  الةييبم لرتبوعيي ب مكييرخ  ال ييبدرة عيين
 فwww.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Task-forcesع و الة  ا : 
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الا سيييل خال يييوب لبيئيي ا ةيوييية ال ط ييية لألميين الاكييديا ال   يية الا  امل  ييو هبييب يد ييية اسخ كييرح الر ييل البيييب  الاييبيل 
 ع  املدبتج املرعز ة ال ط يةف  
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  مهمة اللجنة التوجيهية:
األةويييزة ال ط يييية   اةاوبعيييبة  إ  مووييية ال   ييية الا ةيويييية ال ط يييية املة يييية عيييبألمن البيئييي  هييي  الويييم عيييني رز يييبء

 م ادوة مل بقكة األبكجة اال واتي ية خالةو يبة خاألعوبب املاة قة عبلاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهبف 

   أهداف اللجنة التوجيهية
 ا مييين عبفييية األةويييزة احلد ميييية ال ط ييييةا املف  يييني ءسيييج األ ييي ب الويييم عيييني الرز يييبء لخ املومل يييني عييي ول

 اإلداراة خوألهب من اسيئبة املسيخلة عن إبفبذ الق ابني خاألبدوة البيئية خ وب  الاقيد هبباخامل دوبة خ 

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

 ا ذاة ال ي ةحتد يد األةويزة خامل دويبة خاسيئيبة  خال  ييوبفرة عوا خط ية مة ية عبألمن البيئ ا  تكديا
  ال اوب خإدارابا لهيد ية  خ مخ 

 عين عبلفييد   دبمليبة املبا مين دي ب كيدي وت ةييت لعوبب فرة الةوا ال ط ية املة ية عيبألمن البيئي  عقيج ت
ءسييييج خةوييييب ل ةيييييت وعييييا  يييياة لريييييور ع ييييو  ييييبيا اململييييببربا خعقييييد اةاوبعييييبة    يييية  عةييييدا خال قييييبء

 ااالقاضبء

 ميم الوعييز ع يو خاإلق يو  خالدخيل  د ال طينيال ةعا من   الا سيل خالاةبخ    إدارة املة  مبة البيئية ع و
 ااملة  مبةه ه البيبببة خ  بء ع و إبفبذ الق ابني ع خاملة  مبة لاسويا اال الببرعيبببة تببدب 

 :االت بب عبلوبة الابلية 

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

o  يييي  املييي ارد احل ييي ب ع يييو دعيييل رفييييم املسيييا   خع يييو   لدفبليييةاإلداراة خالييي زاراة احلد ميييية 
 املج  عةا 

o  عفييييبءاة  خع ييييواملز ييييد ميييين املة  مييييبة خا يييي اة  ع ييييو احل يييي ب لدفبلييييةاملييييد  اجملاوييييم هيئييييبة
 ف  ءسج ال رخرة خاالقاضبءم ارد لدر   ال   ب إكخ يةا امل دوبة وأل احلد مية   الا ع
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 فرق العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي
 لمحة عامة

خط يييية مكيييوعة عيييني األةويييزة تسيييوب لألةويييزة ال ط يييية عبلةويييا  ييي  ب ع يييو حنييي  م سيييل  هييي ه الفيييرة هييي  فيييرة عويييا
 فييبظ ع ييو األميين البيئيي ف ختةوييا الفييرة اآلبييك  د عييبلق ابني البيئييية خإبفبذهييب خلختةييبخ  خمرعييز  ملةبليية رييييخ  الاقييي

ة عبلبيئية ع يو ال جيبقني اإلق يوي  ذعرهب ل ضب ع وة ات بب مة ية ملسبنا إبفبذ الق ابني خالةو ييبة خاملبيبدراة املاة قي
الا سيييل اليدخيل ميم فيرة عويا خط يية لدير ا  يبم ة عيي لمج تيسيأل املدبتيج املرعز ية ال ط يية ل ضيب  خعفمديب خاليدخيلف 

 فبهبة اجملرمني الدخليني عن طر ل ردخد دخليةف 

ق  خالييد  بميد   ييو الجييبعم اال يياببل  ترعييز لبكييجة فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي  ترعيييزا رنيسيييب ع خ  ب يي 
ع و اجملبالة الت ءددهب املكيبرع   عوهيداف ذاة لخل  يةف ال    ق م  اال الببرعيبببة ع و ع بء إلبفبذ الق ابني 

ا نلف خلدين قيد تاسيم دانيرة االهاويبمد مين اليراييخء  لخ ع و اخاءدة خيدن لفرة الةوا ل  ترعز لخال ع و   ةة 
 لدر  من الرانل البيئية خالس مفلريدبال تةبنل ق ة فرة الةوا ال ط ية عوي سبةا لاكوا امل ارد خ  ت فرمم 

 العمل ةمهمة فرق

حلفييظ البيئيي  هيي  تيي فأل الييدعل امل سييل خالاةييبخ  خاملرعييز  إلبفييبذ القيي ابني  منألالةوييا ال ط ييية املة ييية عييب ةة فرقييموويي
عيببييييبة ع يييبء ع يييو ةويييزة ال ط يييية املكيييوعة خالةو ييييبة األمييين البيئييي  مييين دييي ب تسيييويا تبيييبدب املة  ميييبة عييييني األ

 فبخإبفبذه عبلق ابني البيئية اقيد املكوعة ل بكجةاألوألهب من اال الببر خ 

  أهداف فرقة العمل الوطنية:
 مين دي ب املدايج  األدير  بكجةخاأل الةو يبيتبدب املة  مبة خالا سيل لاب مرعزخ هيئة دانوة  الا  ب إك

 اءسج الج ج املرعز  ال طين

    رفيةة املسا  االالبيئية ال ط ية خالدخلية  املسبناالا قيل 

 عكيييدا دانييييل خإةييييراءميييي نفني تةييييني بة املكييييبرعة مييين ديييي ب ديببييي ا يييا خالا سيييييل عيييني األةوييييزة خالالا 
 اعكدا م ادل اةاوبعبة خةوب ل ةيتعقد عن عةد خ عبلفيد   مدبملبة 

  إلبوعي ب لضييوب  الا سييل اليدخيل خالاةيبخ    تبييبدب ا  مين البيئي  بإلدارة الفرعييية لألعيات يبب البقيبء ع يو
 املة  مبة خالةو يبة خ  عرامب الادر جا

 خاإلق يويية خالدخليية  ام املة  مبة من امل بدر ال ط ية خت  يفوب ه حت ي وب خبكرهب ع و األةوزة ال ط ية
ال ط ييييةا الرنيسييية م ويييب  لديببيييبةهب ع يييو امة  ميييبة ابث ييية مييين امل يييبدر الدخليييية ه بكييير  ت قييي امل نوييية خ 
 خالفرعيةف 

 ه  سييي ه الةو ييييبةالجيييي  البيئييييةا خال ةيييي األةويييزة ال ط يييية ملدبف ييية الر إعيييداد الةو ييييبة املكيييوعة عيييني
 اإلق يو  خالدخيلف  ع و ال ةيد ن ت في هب عبلا سيل خالاةبخ 
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 خالالجي  سب ه ت في هبا اابإعداد عرامب الادر ج لب بء قدراة األةوزة ال ط ية خطبقب 

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

  المناصب الرئيسية في فرق العمل
عييو  تاضييون عييددا ميين  فييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي  بإلبوعيي  ا  ت  يي  اإلدارة الفرعييية لألميين البيئيي  

 تةيألها خدانيل   عيا مين هي ه امل ب يج مرفيلامل ب ج الرنيسيةف خ ب  و ل ضبا لضوب  اال اورار ةا عاةيني م نيك 
مج قيييد خلدييين ذلييي ن البيئييي  ل  تةويييا عفمدببييييبة لقيييااألةويييزة املكيييبرعةف ختسييياجيم فيييرة الةويييا ال ط يييية املة يييية عيييبألم

 ف  ءسج االقاضبءلدر   م ب جإبكبء  فةبلياوبف خيدنمن  ق ة 

 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  
ل ضيب امل سيل الي طين املسييخب عين خ  ةيت األعوبب ملب  اوبريو مم لهيداف فيرة الةوياف خ بةاي  اسقل امل سيل األقيدم 

اييم املة  مييبة خعيين األبكييجة الا في  ييةف خهيي  ه  امل نييك الرنيسيي  املد ييك عاقييد  الاقييبر ر إك ال   يية الا ةيوييية 
 ال ط ية املة ية عبألمن البيئ ف

 حب    ةرانل ا واتي ي   ختدايدي   

ويب ختببدسيب ميم األةويزة ال ط يية خفيرة الةويا ال ط يية لاسي ي وب ختقييو خعيببيبة اال يالببر املة  ميبة ووم اس  ي  
ع ييو  األديير ف خ ر ييد اس  يي   اال ييواتي ي   الاود ييداة ال بريييئة خاالجتبهييبة خاألخل  ييبة املاة قيية عفبفييبذ القيي ابني

   ي  امل ارد ال زمة إلبفبذ الق ابني عفةبلية خعفبءةف لدفبلةاملا    خالج  ا  املد ني

   ة مةبف  ييخاال وات ةالادايدي اا ع و اما   القدراة الا  ي يةختبك م فرة الةو

 ادر ج مةين عبلم نك 

  ي فرف خيدين ل ضيب ل  ة ل ايدر جمكيوع طيرلخامل يبهب إلعيداد ع و لب اعوب ة دلألبلادر ج ااملةين ع نك امل سالدم 
فيييرة الةويييا خت ييي ر لببر خالا  ييييا رة اال ييياقيت   فيييبالة ممليييا مويييبراة الا قييييلا خإدا سييي ايييدر ج لخ الاإلبوعييي ب 
 فكدي وبختبنوب ألمن البيئ  خع املة ية عبال ط ية 

   هيئبة الاكر م خاالدعبء املقدم من دعل 

الاسييي يل  خعو ييييبةيدييين ل ويييدع  الةيييبم إ يييداء املكييي رة لث يييبء الا قيقيييبة دب ييية فيويييب  اة يييل عبلةو ييييبة السييير ة 
ا خل   ييب  السيي مط القبب بييية املاة قيية عبألدليية خ االلاييزام عدبفيية الكييرخ املييدع  الةييبم   دفيياف خيديين ل ضييب ل  املراقَييج

  و رمنيفالقضبنية ل ءقة امل ز د عبلابيل من فررب جنبح 
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 فا  اة  خا ةخمساكبر ن  نيقبب بي ع و اال اةببة خبدمبةفرة الةوا ك م تب خ 

ريييراف ع ييو اإل، لديير  ميين ديي ب لييدعل الاكيير ة  ع ييو مراةةيية الاكيير ةبة املوويية خا ييا داا ل   سييبعد خيديين
 القضيبنيةبة و ءقي لاليدعل اإل يب  تي فأل ريرعية تداعأل إبفبذ الق ابنيا خمراةةة األدلة اجملو عة لث بء الا قيقبة خ 

 فل   بة اساو ة

 لد بن  الكيخ  املبلية 

ف خقييد عبنييداابميين  بل ييابييم ل   امت  ييا الييرانل البيئييية خ ءيي ب  دكييك عيين لدلييةل   يديين ألد ييبن  الكيييخ  املبلييية 
ني ختسيويا  سوب ه ا عبلدكك عن املز د من ء قبة ال  ا      ا الرية خريبدبابا خعاةز ز م ءقة اجمليرم

 األعوبب اإلةرامية خل  سب املبليةف   إ راداة ب  

 لد بني   ع وي   لعبديي  

يييبفا خءرعيية املقيي خفبةا خاأل يي  ة ميين ديي ب ف يي  األل لدليية ل ب يييةيديين ل  ل ييا األد ييبن  الة ويي  ع ييو 
 ف  لمور ال بةالت قد تسبعد ع و إدابة  رب  ر خالفيد  عكد يوب والال بر ةا خال ثبنل خاألدلة 

مال  ية ممليا حباي     دل ا عيرل ول علي اء ءي ب م ا ييم خل  خيدن ل ضب ل  ل ا األد بني   الةي بة املضب طة
األد يييبنيني الة وييييني إ يييدار البيببيييبة إلعييي م   اةيييني ع يييوخقيييد  األ البي ل ةييييةفاملييييبه خالوعييية امل ييي ثاني خحتد يييد األبييي  

 اسبعل عومهية الرانل البيئية خء ووبف 

 د اء رنيسي   آدرخ  

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  خيدن
من ميبد ن ال  ةا خالس مةا خال قاا خالةوا خا دمبة ال  د ة خإداراة مدبف ة الفسبدا لي ا قي ا هيالء ا  اء 

ف ءسيييج االقاضيييبءعفيييرة الةويييا ال ط يييية مييين لةيييا إةيييراء عو ييييبةا خحتقيقيييبة ختيييدر ببة لخ لبكيييجة لدييير  مةي ييية 
   ددةف  خيدن ل ضب ال در   الاةبخ  مم امل دوبة وأل احلد مية   عةض القضب ب اس
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  كيفية تشكيل فرق العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي
مييين األةويييزة املة يييية عفبفيييبذ  دييي اء د ديييب وعة عيييني األةويييزة هييي ه الفيييرة املييي ع رة لعييي ه هييي  فيييرة عويييا خط يييية مكييي

خجتوييم فييرة  فخاالدعييبء الةييبمالقيي ابني البيئيييةا خميين الكييرطةا خالوييبر ا خإداراة الييدداا خاألةوييزة املة ييية عبل يي ة 
الةويا ال ط ييية هي ه األةوييزة ءيي ب لهيداف مكييوعة م ويب ءفييظ األبيي األ ا ب يةا خاملسييبنا املاة قية عبل بعييبة خمراقبيية 

 الا  ،ف 

ل  تالييي  فيييرة الةوييا ال ط يييية املة يييية عييبألمن البيئييي  مييين املدايييج املرعييز  الييي طين الايييبعم لدييا ع يييد مقيييرا سيييبا    ب يي خ 
لةوييزة إبفييبذ القييبب   ع ييو إك  لدخاة االت ييبب املوم بيية الييت  اي وييب اإلبوعيي با خ لاودي وييب ميين ال  يي ب السيير م إك

 ال بنية الفر دةف  اال الببر الةبمل  خق اعد عيبببة  ال ةيد

 

 

 

 املة ية عبألمن البيئ  فرة الةوا ال ط يةلاكديا : اسيد ية امل  و هبب 3الر ل 
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  بين األجهزةالفعال  كفالة التواصلمن أجل  
 املداج املرعز  ال طين  الا ا ا مم

متملييا املدبتييج املرعز يية ال ط ييية لرتبوعيي ب املقيير اململييبيل لفييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي  عفضييا مييب تاي يييت ميين 
 لةوييزة إبفييبذ القييبب   ع ييو ال ييةيدخ ا ربI-24/7وإمدببييية ال  يي ب إك امل د ميية الةبملييية ل ت ييبالة الكييرطية املوم بيية 

األةوييزة ال ط ييية امللا فيية   فييبب الاقيييد عييبلق ابني ت ءيييد قيي   ةييبمل ا خق اعييد عيببييبة اإلبوعيي ب خميين القييدرة ع ييو ال
البيئييية خإبفبذهييبف خ ب  ييو عييو  ت ييبب فييرة الةوييا امليي ع رة  ييبعقب ةييزءا ال  ا ييزل ميين املداييج املرعييز  اليي طين خبقجيية 

فييرة  تيياودنخالييدخيلف خلديين إذا ع  اليي طينبفبذهييبا ع ييو ال ييةيد ن ات ييبب مة ييية ملسييبنا الاقيييد عييبلق ابني البيئييية خإ
الفيرة  ا ياقرة ميية عي وويبف خإذا ا بذ املداج املرعز  ال طين مقرا سيبا ففبييت ال عيد مين إةيراء ات يبالة  من الةوا 
 فI-24/7مل د مة خ  وب املداج املرعز  ال طينا ففبيت من اسب  ةدا   دبر ال ط ية 

 خالةبمل  ق يو ع و ال ةيد ن اإل دوبة ءد مية دخلية م الا ا ا مم

مةويييب   ف خ بكييي م ع يييو الاةيييبخ    م جقيييادل ةويييا ع يييو لخةييييت ما  عييية لألمييين البيئييي تدخليييية رييييبدبة  رمليييب تاييي فر
لافيبد  ازدخاةيية الوي د خلز يبدة تةز يز خذليمج  اع ي رة دب ية اال يالببر لخ األبكيجة الا في  يةام عيبببة   ة 
ف القبنوييةالفييرة اإلق يوييية لمملبسييب ميين الييدخيلف ختسيياجيم الفييرة ال ط ييية احلد مليية امل كييو ل  تفيييد ميين جتييبرب الا ا ييا 

 الةبعف     الاقبط عا مب  ا افر من مة  مبة خدعل  دخر ءب ل ه الفرة السبعقة ال عر سخ 

 امل دوبة وأل احلد مية  الا ا ا مم

امليي اردا خاملةرفيية  ختيي فألا يي اة   فييبالة الاييدر جا ختبيييب  األبيي األا  تسييوب امل دوييبة وييأل احلد مييية عبإلفييبدة ميين
ة  ميبة مل تزخد ل ضب فرة الةوا ال ط يية املة يية عيبألمن البيئي  ل  وبيد   أل الاقيد عبلقبب   خإبفبذهف خ   ملاملي سية 

 فع بء ع يوب خالا ر  وبتقييوخذاة ال  ة   س جبة احلد مية املل لةل يدن عةدهب اباوب  مفوة ل قبب  عن 

 و اوييم املييد  ل ضييب القييدرة ع ييو إذعييبء اليي ع  خع ييو الاسيير م   ا ييبذ القييرارا عيين طر ييل إ ييدار عةييض الاقييبر ر خل
  فذييزإع ميي  خا ييم ال جييبة خوبلبييب مييب حتالةبميية ع ييو  ييبيا اململييببف خيديين لاقييبر ر ميين هيي ا ال يي أل ل  حتدييو عبهاوييبم 

 خ  بأل القرار السيب   ع و الةواف د الدخيلالقبب   ع و ال ةيإبفبذ لةوزة 
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  :الموصى بها التواصلقنوات 
إ  خةيي د ات ييبالة ق  يية خم ادويية خ يير ةة عييني املكييبرعني   فرقيية الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي  لميير   وب يية 

 لضوب  ت ا ا فةبب خم ادلف  خاتببعوباألمهيةف خ  ب   ا بذ إةراءاة خآليبة رلية 

 ع و لءسن خةيت عجرة ث ،: ل الا ا اخ ا

 تومني ددمبة ال  د اإللدوخ  ربiو

دخر ءييي     تبييبدب املة  مييبة خال ثييبنلا خهيي  ل ضييب وييأل مد فيية خ اج ييج عييدييدمبة الر ييبنا اإللدوخبييية  تضييج م
ت تقييدموب الق يييا ميين امليي اردف خلديين   ب يي ا لييدخاأل لم يييةا ا يياةوبب ديي ادم ال  ييد اإللدييوخ  خالكييبدبة اليي تكيي ي وب

 بفيييبد مييين هييي ه  قيييد املوم بييية ا يييدمبة ا ب ييية خالا بر يييةف خفيويييب اإللديييوخ  احلد ميييةف خال تاضيييون ديييدمبة ال  يييد
ا ءسب ييية ومملييي ال  ييي ء إليويييب مل بقكييية م ا ييييم  ب ييي  ال  الة قيييبة ع يييو  يييةيد ويييأل رلييي ا ففبييييت مل ا ييي ة ال  يييبنا

بنييةف ختيي فر املدبتيج املرعز يية ال ط ييية الابعةية لرتبوعيي ب ريييبدة ر ال باال ييالبعيببييبة الالجيي  ل ةو يييبةرب لخ لابيبدب 
ات يبالة إلدوخبيية  يير ةة خموم بية خفةبلييةف خ سيوب املداييج املرعيز  اليي طين عبل  ي ب مببريييرة إك م د مية اإلبوعيي ب 

ةف خإذا ا  ييييبم ب عيييي لمج احل يييي ب املببرييييير خالفيييي ر  ع ييييو املة  مييييبربI-24/7والةبملييييية ل ت ييييبالة الكييييرطية املوم بيييية 
 ف ربI-24/7ومل د مة  خ  وبمن  امن عبب األخل  ة اا اقرة الفرة ال ط ية دبر  املداج املرعز  ال طينا ف  عد

 عن عةد عبلفيد   دبملبةامل ربiiو

بدثيبة اس  لييت  مين ال قيبش الي   تفيبع  لعملير ن عةيد خرخاعي  الفييد  عي عبلفييد  دبملبة املإ  ال قبش ال   تاي يت 
  وييأل مد فيية بسييبيب ختسييا زم ميي ارد ءبلييب   الالجييي  ل ةو يييبةف خهيي هييبدخر   ديي  خوبلبييب مييب  اخ   ييد اإللدييو بلع

ات ييبالة ل ييب عية عييني املكييبرعني عيين عييفةراء  لقييبدرة ع ييو إقبميية مداييج دانييل سييب  ييو فييرة الةوييا وييأل اتب ق ي ييةف خ 
لث ييييبء الالجييييي   خذلييييمجاألمييييرا عيييين عةييييدف خيديييين إةييييراء ات ييييبالة إ ييييبفية إذا اقاضييييو  املدبملييييبة عبلفيييييد  طر ييييل 

 فع و  بيا اململبب ل ةو يبة

 االةاوبعبة خةوب ل ةيت ربiiiو

هب فةبليييية رييييدخل عفيييبءة  خ يييبنا االت يييبب عمليييرل  الا ا يييا خةويييب ل ةييييت هييي  ل قبنويييةتدوييير الكيييبدبة خفيييرة الةويييا ال
رة الةويا هي  إقبمية مدايج دانيل ملي نف  في إلةيراء هي ه االةاوبعيبةخلد وب وبلبب مب تد   مد فةف خلفضا  يبيا 
  ال  من املداج املرعز  ال طين مقرا ليتف 
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 العمل بالشراكة مع أجهزة أخرى:
ريراعبة رلية خويأل رليية عيني عيدد مين اسيئيبة خاألةويزة إقبمة قد تاج ج فرقة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئ  

لدخليييية خاحلد ميييية الدخليييية خم دويييبة ا خامل دويييبة ا األدييير  ال ديييألةمليييب   ذليييمج األةويييزة املكيييبرعةا خفيييرة الةويييا 
 اجملاوم املد  خالكبدبة اإلق يويةف 

امللا فيية امل قةيية  ديببييبةد ميي عرة تفييبهل حتييدد لدخار الريييراعبة رلييية هيي  إعييدا إلقبمييةامب  ييالدالجر قيية األعمليير اخ 
 خمسيخليبابف 

 األةوزة احلد مية املكبرعة  عني 

 :  ل  يدن مل عرة الافبهل

 اسددةا  بخمسيخليباة كبرعةوزة املعودخار األ تقر 

 اةاملكبرع األطراف  اةبخ  خالا سيل عنيلضم املببدئ الا ةيوية ت 

 كوعةا  املا في  ة ال وببدئل ر ل دج ط ت ةيوية ت 

 خمةب أل األداء لألةوزة املكبرعة خم نفيوبا وراةحتدد األهداف خاأل 

   حتدد املسيخليبةا الت خ  اامليزابيةم ارد خ  ية ارد املبلاملالق اعد خال دل الت حتدل  تر 

 آليبة تببدب املة  مبةا  بكبءت ةيوية إل بدج ط تر ل 

 ارييابيت ل  ةويبز   خقي أل ةريية   ءيبب  ايم لعضبء فرقية الةويا ال ط يية إع دتضون  خاةببةفرة ت
 ا رتدبهببالخ   إمدببية  ذاة   ة

 مل نفيويييييب الةيييييبم ني   إبفيييييبذ القيييييبب   املة  ميييييبة تدفيييييا عيييييو  تييييي فر األةويييييزة املكيييييبرعة  خاةبيييييبةفيييييرة ت
 خالادر ببة امل نوة املاة قة عبلرانل البيئيةا

 مييم املدبتييج املرعز يية اةييبخ  عبل  إةييراءاة ل اكييبخر مييم األةوييزة األديير  دادييا فرقيية الةوييا ال ط يييةا الييت
 ال ط يةا د ب ال در   الاداعأل الا ديوية خاإلدار ةا 

 لضييييوب  لديييي   اإةييييراءاة إبفييييبذ القيييي ابنياليييي    جييييبب لافاييييين امل ييييادل عكييييو  ا ت ةيوييييية بضييييم دج طييييت
 االعاببر قدر اإلمدب ا  بةبة ايم األطراف ايءا

 تيي فأل خاحلي ابييبة احليييةا ميين ديي با خدب يية ال ببتييبة سيي م الييت  بييبجط ل  ةويية امليقايية خال وبنيييةالد حتييد 
ل وسييييبعدة   حتد ييييد ال ةوييييبة ال وبنييييية لألبيييي األ احلي ابييييبة امل ييييرح هبييييب خا ييييبذ إةييييراءاة  م انيييياقيييي انل 

 إك ع دهب األ   ا  إعبدابالبي ل ةيةا ملب   ذلمج 
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 ف  فبب إبفبذ القبب     الادر جالا عية خ عوبكجة  وب  اة لفي الاةبخ  تسور ع و 
 

املاة قيية  نياب  لقييلدمط لاكييديا فرقيية إبفييبذ اع ييو  ييبيا اململييببا ميي عرة الافييبهل الييت ا ييااألخبا  الايي  ياخ سيياةرة 
ألءيبء ال  ة   بي ز   داف خيدن ل  تال  الب دا  األدر  الراوبة   تد  ن فرقة عوا خط ية مة يية عيبألمن البيئي  عب

 من ه ه ال ثيقة ا ذةب سبف

 امل دوبة خالكبدبة الدخلية خاحلد مية الدخلية

 :ملب     يوية خالدخليةتسوب م عرة الافبهل عني فرقة الةوا ال ط ية خامل دوبة اإلق 

  املساق ةا  اإلةراءاةخفبالة  املسبعدة املاببدلةحتد د فبالة 

 موم  ا عسرعة خعكدا  ديبببة وب  تببدب املة  مبة املووة عني ال 

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

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

 :األدر  اجملاوم املد خعيبببة خاملي سبة األعبديية  ميةامل دوبة وأل احلد  

 اجملاوم املد  ل  حتدد:  عيبببةلافبهل عني الفرقة ال ط ية خ يدن مل عرة ا

 اطراف املكبرعةأللساق ة املاملكوعة خ هداف األ 

 احلد مية خوأل احلد ميةا ديبببةعني البيبببة الخ تببدب املة  مبة ت حتدل ال كرخطالقي د خال 

   الباويب ختفبد يب  سيبءلةامللضيوب  ريييخ  الاقييد عيبلق ابني خإبفبذهيب   اجملاويم امليد  عيبببة  مكبرعةمد 
  يبدة القبب  ف 
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 قاريرالشروط الموصى بها إلعداد الت
 الاقبر ر الةبمة 

ل  ت در  رييرخط إعيداد الاقيبر ر   ب  ءد ميةف خل ا   هيئة خالكفبفية لمر ءب ل عبل سبة إك ل سبءلة إ   وب  امل
 فرة الةوا ال ط ية  ون خثبنقوب الاو يسية وعو عراة الافبهل خعق د الةواربفال بدرة عن 

 ةب ا  الاقبر ر

ل   اضييون   ب ي   ة إك األةويزة املكييبرعة خاسيئيبة احلد ميية الدخليية الداعويةف خ  ي     ي  اإلبوعي ب عاقيد  تقيبر ر
ربا املسيياودفني فييراداألخ املسيياودفة   اقمعييبملي  يية وا خاألبكييجة الا فكييبرعةء األةوييزة املذلييمج عةييض الافب يييا مملييا للييب

الا في  يية وممليييا  حلدخد ييةرب خال اييبنبع ييد املةييبعر ااملدملييك لافايييين اخ املراقييج ل املابةيية ومملييا عو يييبة الاسيي يل انييخالجر 
ةط د ب الةو يةف  عيبببة اال الببررب خ الس م  ب الا قيك خ   الت اب

 خ  ب   إر بب ايم الاقبر ر إك الكرعبء الدخليني عن طر ل املدبتج املرعز ة ال ط يةف 

رعز يية ال ط ييية ع ييو تديي  ن فرقيية الراعييم قييرارا  ييبدرا عيين الوةييية الةبميية لرتبوعيي ب  كيي م املدبتييج امل الايي  ياخ ةييرة 
اإلدار يية املسيييخلة عيين مراقبيية  الييدخانرمدبتبوييبا تاضييون امل ييني عيين ايييم لةوييزة إبفييبذ القيي ابني خ  ييون عوييا خط يييةا 

تقدمييت إك ت لي ي  الةيبع فرقية الةويا ال ط يية ع يو إعيداد تقر ير  ي      ال فب بةف خ ك م ل ضب رز يبء الكيرطة 
  بف   رتبوعلاألمببة الةبمة 

  الموصى بها لقيادة أنشطة فرق العمل الوطنيةالممارسات أفضل 
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   تبقرَّر

 الةبمة الابلية  ون األبكجة امل ادوة الت متبر وب فرة الةوا: اإلةراءاة

 تقييووبخ ملة  مبة خحت ي وب تببدب ا

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

 ةييييد ع وييييب الاقييييبر ر ا هالفييييررب الد ييييدة خال بريييييئةخ  الاود ييييداة ر ييييدالدم اس ييييا هيييي ه املة  مييييبة ل سيييي  
 خ قدموب إك اسقل األقدما

 اخعيبببة اال الببر ا    آدرخ  ل وسبعدة ع و تقييل املة  مبة   بساقدم د اء 

 الاقيييد عييبلق ابني  بكييجةلا د ييد فييررب ةد ييدة أل ت زبخذد هبييباليي ا لي يييةم اسقييل األقييدم الاقييبر ر ال سييالد
 بة خالادر ببةفخإبفبذهب ملب   ذلمج الةو يبةا خالا قيق
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 عدادخالاقييل خاإل ةالا في   راةةةامل

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

  األةويزة ال ط يية خالكيرعبء ر ويب ة اليت جتالةو ييبة خالا قيقيب ق د اسقل األقدم ل ضيب لعويبب مراقبية
احلد مي   الدخلي   خفرة الةوا ال ط ية األدر  لا د د فبالة الادادا خفررب الاةبخ  خالكيراعة 

 خالا سيلا

  تقييد  الييدعل القييبب   خم ءقيية ال ييبة الةو يييبة البر يية لا د يييد إليييول  امل نفيي   امل عييا سيياةرة
   الدعل القبب  ااجملبالة الت  سا ةج فيوب تقد

 ع يبء القيدراةف خيدين إةيراء ذليمج  سيا زماليت توب خ حتسيي   اةينيت م نك الايدر ج اجمليبالة الي ددل
 مسا دةف  من مسبنا ور  تبيببيتعا مب  مل اةوةب ل ضب املدر  خ ا ر اس اف  بعدةملس

 املكبرعة   الةو يبة

املكيييبرعة   الةو ييييبة خالا قيقيييبة خمييييبد ن األبكيييجة  نيييل خاملقيييد ويييد م نفييي  فيييرة الةويييا ال ط يييية ل  مييين املفييييد 
 األدر ف 

 يية عكيو  إبفيبذ القيبب   اليت خقد لعدة اإلدارة الفرعية املة ية عبألمن البيئ  الابعةة لرتبوع ب فو عة من األدلية الةو
ة الةوييا ال ط يييةف خيديين  ا ييك املوييبراة خالف يي   الا في  يية الييت قييد تفيييد الةييبم ني   فيير  عكييو الا ةيوييبة  ةجيي ت

ل وسييالدمني امليييوذخ  سييل عييي لمج االطييي أل ع ييو هييي ه األدليية الةو يييية ع يييو اإلبوبييط عاسييي يا عيببييبال ع يييو م قيييم 
إك    ي بة يي   عفبفيبذ القي ابني ط يج الف خ سياجيم امل نفي   املsecure.interpol.int اإلبوع ب اإللدوخ  امليوم  

إلبوعييي ب ع يييو ا  الييي طين لخ عييي  االت يييبب عيييبإلدارة الفرعيييية املة يييية عيييبألمن البيئييي   هييي ا امل قيييم عييي  املدايييج املرعيييز 
  environmentalcrime@interpol.int.   الة  ا 

 ختاضون األدلة مب    : 

  دليييا الرييية املاة قيية عبل بعييبة: دليييا امل نييك عيين قجييم األرييي بر وييأل املكييرخأل خالرييية املاة قيية عبل بعييبة
 رب 9103و

  رب9103خإداراب و ال بنية ام األدلة دلياة عبألءيبء ال  ة: ب قيل   مسرح الرية املالا 

 رب9103و ةمكرخعوأل  ع  رة يد األلب  خ  ري براأل ةريت قجمق   ةقج السفن لات 

  رب9103امل اد املسا فدة لألخزخ  و عكو عايج عن درا ة ءبلة إفراد ة 

  رب9103بط دادا االحتبد األخرخ ي واالجتبر عبلةب  ع  اإلبو  عكنحتقيل 
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  تقر يير الا  يييا اال ييواتي   ءيي ب ت ييد ر ال فب ييبة اإللدوخبييية وييأل املكييرخأل إك الب ييدا  وييأل امل اوييية إك
 رب9103م دوة الاةبخ  خالا وية   امليدا  االقا بد  و

 رب9100ة ع ءيد القر  وب   يا اال واتي   ل  رية املالا 

  رب  9100ة ل قا ال فب بة والض اع  امل   عدليا 

  رب 9101مت  يت عو يبة ار ج األءيبء ال  ة و عكو عايج عن درا ة ءبلة إفراد ة 

 رب 9101عبألءيبء ال  ة و ب ةا ا  اب مور ي األءيبء ال  ة ي تق ية ل ا قيل   الرية امل 

 رب9101عو يبة الاس يل املراقج: تق ية ل ا قيل   الرية املب ة عبألءيبء ال  ة و 

 رب9112ت ر ك ال ف  وأل املكرخأل من السفن: دليا الا قيل و 

  رب9109  الرية البيئية و ا قيل ل: تق ية اال الببر  بء ع والق ابني عإبفبذ 

 ن طر يييل تةقيييج السيييفن خالةو ييييبة املدبف ييية تةقيييج السيييفن: دلييييا ليييدعل إبفيييبذ القيييبب   عيييخفييين  ع ميييبة
 رب9100ل  يد وأل املكرخأل ولبعد عبلاةبخ  مم عرببمب األمل املا دة ل بيئةرب و

 فرق عمل بيئية قائمة علىدراسات حاالت إفرادية ـ أمثلة 
ذ  يديين ل  تبسييالدم ع وييب ائيي ريييد ط ع ييدا  عد ييدة فييرة عوييا مكييبهبة لفييرة الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البي

ييييد فيييرة الةويييا الق  ييية هييي ها خاملةيييدة ل ةويييا مييين لةيييا الاقوليك تييي خ يييدبفرقييية عويييا خط يييية عبم يييةف  كيييدياخلدلييية لا
عبلاود يداة اليت تجيبب  بخخعيوي مدبف ة الرية البيئية زمبم األم ر   ا ب دالاما   ع و عبلق ابني البيئية خإبفبذهبا 

 املقب ةفخ  احلبلية ألةيببل ت فألهخ  األمن فظهن باألمن البيئ ا خالازامو

 فرقة إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ة   بي ز   دا

ا ا ذةييب ل  ييبح تكييديا فرقيية 9112متملييا فرقيية إبفييبذ القيي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال  يية   بي ز   ييداا املد بيية   عييبم 
 الةوا ال ط ية الا في  ة   فبب البيئةف

 ن األةوزة الابلية: ريبر    ه ه الفرقة عا مخ 

 خزارة الزراعة خال بعبة ربiو

  وا،ءفظ ال مد ر ة ربiiو

 ف   ة ي ز   دال ر بالوم   ة  ربiiiو

ا خ  عيا ةويبز ويب دخار خاملسييخليبة داديا الفرقية عم عرة تفيبهل تف ذيا ت ز يم األة خقد خقةط ه ه األةوزة المل ث
 ع و ءدةف
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ةوزة املكبرعة عقيبدة الويبز املسييخب عين إبفيبذ القي ابني اليت خ د ر فرقة الةوا امل ع رة  بعقب امل    لقدم   عن األ
 تقرر مسبر لعوبب فرقة الةوا ه هف

 فييبالةلدييا ةوييبز مكييبر   ديي   ل   مراعييبةطبيةيية فرقيية الةوييا اآلبفيية اليي عر املاةييددة االدا ب ييبة  ختسييادع 
إبفيبذ القيبب   ا ب ية هبيل قبيا  قي ة بدرب امل نف   داديا خ تقم  ون خال ة فر ل الةواف  االقبب  دب ة   تجبيل 

ييي بخ ابضيييوبمول إك فرقييية الةوييياا  الابعةييية لديييا مييين قييي ابني إبفيييبذ ال عيييا املييي نفنيا عاةييييي ول   فرقييية الةوييياا قييي ة  يب
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 

 يد الدخيلف ع و ال ة

خ يدفم عييا مين األةوييزة املكيبرعة رخاتييج م نفيييت املةي ييني   فرقيية الةويا ال ط ييية خ سيبهل ع ييو حني  ماسييبخ   مت  ييا 
 ه ه الفرقةف وأل ل  ةوبزا خاءدا  بد ك ملووة إدارة امليزابية عبم ةف 

وزة املاةددةف خيدن ا يالدام هي ه األخب م عرة الافبهل الت تضم اإلطبر الرل  ل اةبخ  عني األة الا  يا خ اضون
 امل عرة ع و ذ  لفرة الةوا   ع دا  لدر ف 

 مداج الرية البيئية الب  يد 

ة ال ط ييية خهيي  الوييا ع  يدييبالقضييبنية    دراليييةالف قييم مداييج الرييية البيئييية املاةييدد األةوييزة حتييط  يي جة الكييرطة 
خاس يية الب  يدييةا  الفدرالييةعبلاةيبخ  ميم الكيرطة  املي ع ر ةويا املدايج إبفبذ الق ابني البيئيةف خ   عا إليوبخالدخلية امل
 خ بقييوميين لةييا مدبف يية الييرانل البيئيييةا  الفدراليييةخاإلق يوييية املة ييية عبلبيئييةا خ يي جبة الوييبر   الفدراليييةخاألةوييزة 

 ات بب عبلقجبأل وأل احلد م ف ع و ل ضب 
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 بيئيكيفية تكوين فرقة العمل المعنية باألمن ال
إ  ا جييي ة الابلييييةا عةيييد ت دييييل ال يييدخة ال ط يييية لألمييين البيئييي  ختكيييديا ال   ييية ال ط يييية الا ةيوييييةا هييي  تدييي  ن فيييرة 

اكييديا فييرة الةوييا هيي ها فييف  اإلدارة الفرعييية لألميين لالةوييا املة ييية عييبألمن البيئيي ف خعييبلرول ميين خةيي د  ييبا ريييىت 
املكيبرعة  تي فألفرة الةوا تف  ضب عبم ا خ ادف إك  وب  تف  ض إلبوع ب تقدم الا  يبة الابلية الت ا  البيئ  
ا خحتد ييد لخل  ييبة خلهييداف خا يي ة سيييب ع ييو ال ييةيد اليي طينف خيديين ل ضييب ل  تقييدم اإلدارة الفرعيييية فيوييب امل نويية
 بر بةف خحتسني املو لاقد  املز د من اإلرريبداةمسبعدة إ بفية تكوا االت بب مم فرة الةوا القبنوة  امل ع رة

 الخطوات الرئيسية
 ءايبةبتيييييت خميييي اردها خاد   فييييبب الاقيييييد عييييبلق ابني خإبفبذهييييبال  ييييم احلييييبيل ختقييويييييت دادييييا الب يييي ر ييييد 

 ااملا فرة الفرربخ  خاألةوزة ال ط ية املة ية

  حتد يييد لخك مويييبم فرقييية الةوييياا خالسييي م اليييت تبةيييه هبيييبا خلورا يييوب خلهيييدافوب خفيييبالة عو ويييب خاألةويييزة
 ة فيوبا املكبرع

  تقييل قدرة عا ةوبز ع و املكبرعة   فرة الةوا خحتد د ةوبز  ا ك القيبدةا 

  رفابالدفبءة خالقدرة خاملةا من ءيف الت  بسا ةج  دهبالمل راة  تبيب 

 رف الضرخر ة لسد ه ه المل راةا بدع ة ريرعبء من دبر  الفرة يا د   الدفبءاة خالقدراة خاملة 

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

  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 

 ي  يج ع يويب الوعييزا خذليمج عقيج إجنيبز لويراة فرقية الةويا ال ط يية األدير  اليت  خيدن حتد يد املويبم خاجمليبالة
األةويييزة املكيييبرعة خا ييي اء  وبا مييين ءييييفخلهيييدافوب الرنيسييييةف خقيييد  اج يييج ذليييمج ل  تةيييدب فرقييية الةويييا   تكيييدي 

 ا خل  تةيد تقييل موبرااب خاءايبةباب املةرفيةف    املة ي
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 باألمن البيئي تكاليف فرقة العمل الوطنية المعنية تغطية
مبلييية مسيييادامةا ميين املفضيييا ل  ت ييدر عييين احلد مييية  ا مييي ارد إلجنييبز عو ويييب ع  ييبحال ط ييييةا تاج ييج فرقييية الةوييا 

ال ط يةف خفيويب  ا ا يا األةويزة املة يية دفيم رخاتيج لعضيبنوب املكيبرعني   فرقية الةويا ال ط ييةا ففبييت يدين ل ب يدا  
 لدر ف  مبلية من م بدر ةهبب ق  إبكبء   دخة  سوب لفرة الةوا عا

ةيداة املخ  خلدخاة الا  ييا امل د مةع فة دعل   عكدا تبمفرة الةوا  اريا ببخقد تاضون الادبليك ال زمة لضوب  
ل ضييييب ءضيييي ر ال ييييدخاة خاالةاوبعييييبة خدخراة الاييييدر ج  سييييا زمالادييييبليك اإلدار ييييةف خقييييد  خ  فيييييبة الب يييي عية خ احل

 تدبليك  فر خم بر ك   ميةف

فرقية   ارد لفرة الةوا ال ط ية املة ية عبألمن البيئي ا فيف املق يا من   ي  عن عةض األةوزة  مت مفول  ب  فيوب قدخ 
ف خليي اا   ب يي  ال ديير لةوييا ت ييمج األةوييزة ابميين ديي ب مسييببد األةوييزة املكييبرعةل  ييبح   ج ال يياال بة يية  الةويا

ا خلييق ع يو لديب  ية الريية البيئيية عفةبليية لعي مدبف إك فرقة الةوا ال ط ية ع و لدب إعبدة ت ز م ل و ارد من لةيا
 عجء مبيل إ ب ف 
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 التذييل األول
 مذكرة تفاهم لتكوين فريق نيوزيلندي مكلف 

 بإنفاذ القوانين المتعلقة باألحياء البرية

 

 تفاهم مذكرة
 بين

 وزارة الزراعة والغابات

 ومديرية حفظ التراث

 ومصلحة الجمارك النيوزيلندية

 بشأن

 االتجار غير المشروع باألحياء البرية واألنواع المهددة باالنقراض
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  : مقدمة0الجزء 
 

  شاركةاألطراف الم

إ  األطراف املكيبرعة   مي عرة الافيبهل هي ه هي  خزارة الزراعية خال بعيبة خمد ر ية ءفيظ اليوا، خم ي  ة  ف0
 ف‘األطراف املكبرعة’ي الوبر  ال ي ز   د ةا املكبر إليوب فيوب     ع

  الغرض

إبفيبذ القي ابني عو يية فر يل    إطيبرترم  م عرة الافبهل هي ه إك تكي يم الكيراعة   فيبب إبفيبذ القيبب    ف9
 املاة قة عبألءيبء ال  ة املد   من امل ني م نوني خمافل ع يول  ةي ول عا من األةوزة املكبرعةف

 تقر م عرة الافبهل:  ف3

  عييدخر خزارة الزراعيية خال بعييبة خعفبءايييب   إدارة احلييدخد خاألدجييبر الداد يييية املرتبجيية عبال يياألاد ويييأل
 احلية خامل اد ال ببتية خعبباكبرهااملكرخأل لألءيبء ال  ة خالدبن بة 

   ملييب فييييت عييدخر مد ر يية ءفييظ الييوا، خعفبءاييب   اسبفديية ع ييو الييوا، الجبيةيي  خالاييبرخي  ال ي ز   ييد
 ايم ال ي ز   د نيا م   ة

  األرييييلبرب  ءرعيييةعيييدخر م ييي  ة الويييبر  ال ي ز   د ييية خعفبءايييب ع ويييبز ءيييدخد  مد يييك عيييفدارة
 بي ز   دا خعاق يا األدجبر املاة قة عبلا ر  ع  احلدخداع  ءدخد  خالسفنخالبضبنم 

  عيييدخر فر يييل إبفيييبذ القييي ابني املاة قييية عبألءييييبء ال  ييية   إبفيييبذ املسييييخليبة القبب بيييية اليييت تضيييج م هبيييب
األةوزة الرنيسية ع  ام املة  مبة ال اردة من م بدر خط ية خدخلية خالا قيل فيوبا اب  ييد  إك 

 ني الضبلةني   االجتبر وأل املكرخأل عبألءيبء ال  ة خم ءقاولف الا د  ل و رم

 تفسير ال
  بق د عبلةببراة الابلية   ه ه امل عرة املةه امل  ب لدببه:  ف4

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

 يييي اييييم لبييي األ األءييييبء وال ببتيييبة خاحلي ابيييبةربا  ييي اء  عبالجتيييبر ويييأل املكيييرخأل عبألءييييبء ال  يييةد  بق ييي
ل  ع يييد آدييير  كيييدا فيييييت إددبسيييب لخ بزعويييب اباوبعيييب لسييييبدة  ملعببيييط بي ز   يييدا م ط ويييب األ ييي   ل

بهيييداة مييين االتفبقييييبة لخ املة القيييبب   ال ي ز   يييد  لخ لقيييبب   الب يييد اآلديييرا لخ درقيييب ألءديييبم ل ذ 
 بي ز   داف  وبةاالدخلية الت خقذ 
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 : أحكام عامة1الجزء 

 البنية
  عرة مببدئ ت ةيوية عكو  الاةبخ  خالا سيل عني األطراف املكبرعةف ه ه املتاضون  ف5

فيبالة حبيددة ذاة اهاويبم  عكيو تف ا الة قة عني األطراف املكيبرعة  مرفقبةتاضون ه ه امل عرة قد  ف6
خاإلدارةا  احل عويةريييخ   -ع يو ذليمج دخ  ل  تقا ير  -املرفقيبة داءف خت جي  مةب أل األخعكو  مكو  

 خال   ب إك املة  مبة خالبيبببةا خاالت بالة املكوعةف 

 أهداف الحكومة
ما قةية م ويب ل  تبيهياا عبلةويا املكيو ا لا قييل  القجيبأل الةيبمحتدد احلد مية األهيداف خال ايبنب ألةويزة  ف2

 ءي وب خعجر قة فةبلةف   ه ه األهداف خال ابنب  

تسي ذل هيي ه املي عرة عييو  لدييا طيرف دخرا مسييبمهب   لهييداف احلد مية خلورا ييوب خعوبيييتا عي  إر ييبء ع قيية  ف2
لا قييييل األهيييداف خال ايييبنب   ييييد     م قيييم لفضييياكيييو ا املهاويييبم االبالة ذاة اجمليييعويييا خثيقييية   

ةيييييا  ب ييييية اييييييم ال ي ز   يييييد ني ا قةيييييبة احلد مييييية مييييين لخل  يييييا بعة لالييييي   ءيييييددهب ةويييييبزه ا يييييبرب 
 خم   اولف

تسييا ةج هيي ه امليي عرة ل ضييب ل  تسييا   ل  بفقيية ور وييب فر ييل إبفييبذ القيي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال  يية ميين  ف2
 ف 0222األم اب الةبمة الكرخط ا ب ة لقبب   املبلية الةبمة لةبم 

 العالقة بين األطراف المشاركة

خ  اجملييييبالة ذاة االهاوييييبم املكييييو     ال دبميييييةف   املسيييييخليبة تقيييير هيييي ه امليييي عرة عاكييييبر  األطييييرا ف01
ع قييية الاةيييبخ  خالةويييا اليييت  ت ثييييلمدبف ييية االجتيييبر ويييأل املكيييرخأل عبألءييييبء ال  يييةف ختسيييةو املييي عرة إك 

لبكييواب األطييراف املكييبرعة ميين دييي ب فر ييل إبفييبذ القيي ابني املاة قييية عبألءيييبء ال  ييةا خإك تةز ييز القيييدراة 
 يييييواتي ية خالا في  ييييية لألطيييييراف املكيييييبرعة لا اةييييييتا ع يييييو حنييييي  ا ييييياببق  خفةيييييببا الاود يييييداة القبنوييييية اال

 خاملسا دة خال يوب امللبطر الت تجرءوب اجملو عبة اإلةرامية امل دوة خع  ال ط يةف 

 التشاور والتعاون
 ف لمدن ذلمجف عكو  اجملبالة ذاة االهاوبم املكو ا ءي ختاةبخ تاكبخر األطراف املكبرعة  ف00

ءييييف  لا قييييل ميييب   ييي   مةيييباألطيييراف املكيييبرعة ةويييا تميييب  اة يييل عبجمليييبالة ذاة االهاويييبم املكيييو ا    ف09
 :  لمدن ذلمج

 ا ا دا، تق يبة حتقيل ماج رةا ملب   ذلمج الاجبيقبة الاد  ل ةيةا 
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 إعداد الادر ج املال   خإ  بليتا 

 اعني األطراف املكبرعة حتد د الرخاع    السيب بة مب 

 ت وية السيب ة اال اكبر ة الرا لة خالملبعاةا 

 االلازام عبلاكبخر الابم خاملبدر ء ب امل ا يم امل درةة   ه ه االتفبقيةا 

 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 

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

   ا ع د االقاضبءتةز ز الة قبة اال واتي ية خالافبعا الا في   مم األةوزة األدر 

تاكييبخر األطييراف املكييبرعةا ءيييف لمديينا قبييا إعييداء رل  عييبم عكييو  اجملييبالة ذاة االهاوييبم املكييو ف  ف03
 ل و اقك املكوعةف   عبمة ختبسا د،ا ءيف   ب ج األمرا  يب ة

 أوجه التعاون األخرى 
تسةو األطراف املكبرعةا قيدر املسياجبألا إك  يوب  اتسيبة السيب ية خاإلةيراءاة اليت تييثر   اجمليبالة  ف04

 ذاة االهاوبم املكو ا آد ة   االعاببر ادا ف بقبط الوعيز خاملوبراة لدا طرف م وبف

 داريةاإلشؤون ال: 3الجزء 

 لالتصال
 رب ال  ن  با ا هبل عكو  ه ه امل عرة هل: األريلب ف05

 خزارة الزراعة خال بعبة 
 ببنج املد ر الةبم 

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

 م   ة الوبر  ال ي ز   د ة
 ببنج مراقج الةو يبة 

ت يييبب عيييني األطييييراف ا بقييييبط اال05هييي ه املييي عرةا إ ييييبفة إك ميييب خرد   الب يييد  مرفقييييبةيدييين ل  حتيييدد  ف06
 كو ف املهاوبم االب ة ذاة ا بالة عكو  اجملاملكبرعة 
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 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  ف02
ملراقبية  األدأل خءدويتا خ اضون متملي  ما    املسا   عن األةوزة املكيبرعةف خ بد يك فر يل الةويا هي ا

باييبنب الةوييا اليي اردة خال ييبدرةا ملييب  اوبريييو مييم االجتييبه اال ييواتي   خامللججييبة السيي   ة املافييل ع يوييب 
 خعاقد  الاقبر ر إك الفر ل املرةة  املةين عكيخ  فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ةف

ن األةوييزة املكييبرعةف خ  افييل هيي ا الفر ييل  بكييدا هيي ا الفر ييل املرةةيي  امليي ع ر لعيي ه ميين امل ييني لقييدمني عيي ف02
 ألةوزة املكبرعةف الا في  ني لرز بء الع و االجتبه اال واتي   خالكيخ  اإلدار ة بيبعة عن 

الويييبز املضييييك هييي  الويييبز الييي   تافيييل ع يييييت اييييم األطيييراف املكيييبرعة ءييييف مقييير فر يييل إبفيييبذ القييي ابني  ف02
تقيييت مسيييخلية تود يية ال نييبنك اإلدار يية   مييب عييي ما ملييب   ذلييمج املاة قيية عبألءيييبء ال  يية خاليي   تقييم ع ييو عب

 املسبءلة   الكيخ  الاو   يةف 

 بدء النفاذ والمراجعة والمدة
ختبقيييو ببفييي ة إال إذا لبدجييرة األطيييراف املكيييبرعة  ختورخيوييبز الا فيييي   يي م ت قيةويييب ءيذييي امليي عرةتييددا هييي ه  ف91

 خب ف ذلمج خخافقط ع ييت دجيبف

 من تبر خ ت قيةوبف  اعاببراكبرعة ه ه امل عرة مرة خاءدة ع و األقا عا ث ،    اة تراةم األطراف امل ف90

 ار إريييةب يتميين تقدييييديين أل  طييرف ميين األطييراف املكييبرعة إدييبء هيي ه االتفبقييية   ل  خقييط عةييد ريييور  ف99
 ع لمجف  بدجي برلي

 حل المنازعات 
د ر يية ءفييظ الييوا، خإك مراقييج ملةييبم الد ر امليي  زارة الزراعيية خال بعيبة خإكلييةييبم الد ر امليي برةيم إك عييا ميين  ف93

هي ه املي عرة لخ ل  إ ضيبح  سيا زميت ويب ت ج  ع  مسبلةم   ة الوبر  ال ي ز   د ة ال بذ القرار عكو  ل  
 تجبيقوبف

 المذكرة السابقة 

 ف 9110مت ز   لي   06م عرة االتفبة عني األطراف املكبرعة امل قةة   حبا ه ه امل عرة  حتا ف94

 التفاق ا
 9112من عبب   األخب  د سو   02خلي  ا     أُبرم االتفاق في 

 
Murray Sherwin 

 املد ر الةبم ل زارة الزراعة خال بعبة
Alastair Morrison 

 املد ر الةبم ملد ر ة ءفظ الوا،
Martyn Dunne, CNZM 

 مراقج م   ة الوبر  ال ي ز   د ة
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 العمليات المشتركة مرفق

 

 
 

 لمذكرة التفاهم فقمر 
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 وزارة الزراعة والغابات

 ومديرية حفظ التراث

 ومصلحة الجمارك النيوزيلندية
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 مقدمة  .0
اتفبقييية الافييبهل  خم يي  ة الوييبر  ال ي ز   د يية مرفييلخزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ الييوا، لعييدة 

ني ه ا هبدف إدارة عو يبة مدبف ة االجتيبر ويأل املكيرخأل عبألءييبء ال  ية اليت عيبدر إليويب فر يل إبفيبذ القي اب
 املاة قة عبألءيبء ال  ةف

 األطراف المشاركة  .1
خم يي  ة الوييبر   ر يية ءفييظ الييوا، هيي  خزارة الزراعيية خال بعييبة خمد املرفييلاألطييراف املكييبرعة   هيي ا  إ 

 ف‘‘األطراف املكبرعة’’ي ال ي ز   د ةا املكبر إليوب فيوب     ع

 تفسيرال .3
 املةه امل  ب لدببه:  عبلةببراة الابلية   ه ا املرفل  بق د

لعببيييط يييي ايييم لبيي األ األءييييبء وال ببتييبة خاحلي ابيييبةربا  يي اء ال  يية  عبالجتييبر ويييأل املكييرخأل عبألءييييبء بق ييد 
ل  ع د آدر  كدا فيييت إددبسيب لخ بزعويب اباوبعيب لسييبدة القيبب   ال ي ز   يد   بي ز   دا م ط وب األ    لم

ويييب ةالخ لقيييبب   الب يييد اآلديييرا لخ ليييد، درقيييب ألءديييبم ل  مييين االتفبقييييبة لخ املةبهيييداة الدخليييية اليييت خقذ 
 بي ز   داف

االجتيبر ويأل  عكيو ل  حتقييل ور ييت فر يل إبفيبذ القي ابني املاة قية عبألءييبء ال  ية  -  بق د عبلةو يية املكيوعةخ 
 املكرخأل هب ه األءيبء ختافل فييت األطراف املكبرعة ع و ت فأل امل اردف 

 الغرض  .1

اف املكييبرعة   ز الاةييبخ  عييني األطيير تةز ييإبفييبذ القيي ابني خإك إك تكيي يم الكييراعة   فييبب  املرفييل رميي  هيي ا 
 املكوعة   مدبف ة االجتبر وأل املكرخأل عبألءيبء ال  ةف  األبكجة الةو يبتية

   البنية .5
ملي عرة الافيبهل امل قةية عيني األطيراف املكيبرعة  ا هي  مرفيل6 ال ثيقةا عويب  كيبر إليييت   الفقيرةه ه  0.5

 درف إك آ ءنيخاسدثة من  9112د سو  عبب   األخب   02  

املييد رة ببنييج املييد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خ هيي ا املرفييل عييني  ةيير  الافييبخة ع ييو 9.5
خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين  اوالكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ الييوا، الةبميية ل ةو يييبة

 م   ة الوبر  ال ي ز   د ةف
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 المبادئ التوجيهية التنفيذية .6
 عامة  أحكام

الت ببقكاوب الفرقة الا في  ية  يون  ءيف لمدنا خفقب لألخامر الةو يبتيةالةو يبة املكوعةا  تب فَّ  0.6
م افقية الفرقية  افقيط ع يويب قبيا عيدء الةو ييةف خ  ب ي عبألءييبء ال  ية خخ  املاة قيةفر ل إبفبذ القي ابني 
ةو يييية لخ بابن ويييب خذليييمج قبيييا عيييدء مسيييبر ال رهيييب ع يييو ل  ت ييييأل قيييد  ييييثر  الا في  ييية اآلبيييك ذع

 الا في ف 

تاقب ل عيا األطيراف املكيبرعةا عويب هي  مافيل ع يييتا ميب قيد  بادبيد مين تديبليك دي ب مسيبمهاوب  9.6
   الةو ية املكوعةف   

 :هيد ية القيبدة
م نيييك مسييييخب مييين  يييون الفرقييية  املكيييوعةتافييل األطيييراف املكيييبرعة ع يييو ل   بةييينيذ   الةو ييييبة  3.6

 في  يية الابعةيية لفر ييل إبفييبذ القيي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال  ييةا  ضييج م عدبمييا املسيييخلية   ا ييبذ الا
ميم إ ي ء االعابيبر ايم القراراة الا في  ةا خال يوب إدبء الةو يبةف خ بةنيذ ه ا امل نيك املسييخب 

 ابنب الا قيل املا قةةفخب هبخبجبة اباكبر الق   ع ب ر طبيةة ال اةج مل قم الةو يةا خالق ابنيا خ 

الفرقية الا في  ية لفر يل لعضبء تبال ا ءيف لمدنا ايم قراراة امل نك املسيخب إثر الاكبخر عني  4.6
 إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ةف

يي 5.6 األةوييزة  بب إك لءييدميين املسيي ذل عيييت ل  مسيييخلية امل نييك املسيييخبا عييبلرول اييب ةييبء لعيي ها قييد حتب
 ة ع د الج جا إذا مب اقاضط ذلمج الكيخ  القبب بيةف   الرنيسي

 :املسبنا امليدابية
يدد  6.6 ت فر األطراف املكبرعة امل نفني الا في  ني خامللا ني خاملةيداة دعويب ل ةو ييبة املكيوعةف خلب

   ي  ه ه امل ارد خا الداموب ع بء ع و لخامر الةو يبةف 

 ف املرفل وب  إع م ايم األةوزة الا في  ة مل ا  بة ه ا تا ك األطراف املكبرعة مسيخلية  2.6

ييبب لميير ل ذ  2.6 مرء يية ت في  يية تسييادع  ردا مسيي  ب إك الكييرطة ال ي ز   د يية مببريييرة خ ب ييبقن مةوييب  لب
 قبا ا بذ ل  قرار عكو  املض    الةو يةف خ ا ك امل نك املسيخب ه ه املسيخليةف 

 يييجف خ  ب ييي  ل ضيييب الافديييأل     تضيييون م ءمييية املةيييداة ءييييف  ا بألطيييراف املكيييبرعة ل  ب ييي  ل 2.6
فيييررب الايييدر ج فيويييب  اة يييل عب يييالدام املةيييداة ءيملويييب تاكيييبعيت األخ يييبألف خ  ب ييي  تقب يييل  تبيييبدب

 القدراة الف ية خعرامب دعل القدراة الف ية ءيف  ا ءمف 
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 ييييل هبييييب    يييييبة الةو ييييية  ييييب  لءييييراز األءيييييبء ال  يييية لخ مييييب  اة لييييدد امل نييييك املسيييييخبا ع ييييد 01.6
إ ييي ء االعابيييبر ال اةيييج إك قضيييب ب املكيييوعةا عويييدة هييي ه األءيييراز خعو يييية تومي ويييب خمراقباويييب ميييم 

اييييم األبييي األ البي ل ةيييية مليييب  اوبرييييو ميييم ع ييي د اتفبقيييية الا يييبرة عيييبألب األ   يييم ة  خخ األمييين البي لييي
 املوددة عبالبقراة خ لخ األءيبء ال  ةف 

 م ءقة الرانل:
ت عا إك الوبز الرنيس  املد ك عاجبيل الق ابني ذاة ال  ة مسييخلية م ءقية اليرانلا عبلاكيبخر  00.6

 الف ر  مم األطراف املكبرعة الت قد ت در   ةرانل لدر ف  

 ف  الادبليك ذاة ال  ة م ءقة اجملرمني  تا وا األطراف املكبرعة   09.6

 : معاملة المجرمين الموقوفين

 يون عو يية مكيوعةا ل   ا يرف خفقيب ع و امل نك ال   لخقك اجمليرما ع يد القيبض ع يييت  وج 03.6
القيي ابني ذاة ال يي ةف   يب يية لخ إةييراءاة ور وييب الوييبز الرنيسيي  املد ييك عاجبيييل ل قييبب   خأل ذ 

إك عوييييدة رم ا عييييدعل ميييين امل نييييك املسييييخبا إءبليييية اجملييييخ  عيييا إك امل نييييك القييييبعض ع ييييو اجمليييرم
 عا ال ثبنل ذاة ال  ة الابعةة ل ا قيكف  م ة  بالكرطة خمة

 بةود ملسيخلية مةبقبة ال بة امل ق فنيا   الةو ية املكيوعةا إك امل نيك املسييخب عبلاةيبخ  الدبميا  04.6
 مم الوبز الرنيس  املد ك عاجبيل الق ابني ذاة ال  ةف    

 المنازعات  .7
املكييوعةا إك  عيية لخ مكييد ة لديير  ديي ب قيييبدة الةو يييةم بز  تسييةو األطييراف املكييبرعةا   ءييبب بكيي ء ل ذ 

امل درةية  اال يا بد إك إةيراءاة فيض امل بزعيبةع و مسا   األعضبء الدببر لخال قبا  إوبد ءا ل ل ف
   م عرة الافبهل الكبم ةف 

 اإلنهاء .1
ف مييي عرة الافيييبهل هييي ها ريييير جة إرييييةبر األطيييرا طيييرف مكيييبر  ل    سييي ج مييين لءديييبم مرفيييلليييل أل  

 األدر  عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف

 تاريخ نفاذ المرفق ومراجعته .9
تيي ار خ مراةةايييت عييا ثيي ،  يي  اة لخ   ءيييز ال فييبذ   تييبر خ ت قيةيييت خوييج عةييد ذلييمج  املرفييل ييددا هيي ا 

 األطراف املكبرعةف  بتافل ع يولدر  

 من ةد دف م  قَّ باي ة ملراةةايتا ل   ب    ه ا املرفل زما إذا ع ور ل  تةد ا خال  
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ال  يييددا ل  تةيييد ا ءييييز ال فيييبذ ميييب ع  يييال ذليييمج عابعييية خميييب ع   فييي ه امل ييي  األطيييراف املكيييبرعة امللييي لني خ 
 ءسج األ  بف 

 االتفاق .01
 9112عبب   األخب  د سو    02لبعرم االتفبة   خلي  ا     

 

 
Larry Fergusson 
  زارة لببنج املد ر الةبم 
 الزراعة خال بعبة

Barbara Browne 
  والكوبليةرب املد رة الةبمة ل ةو يبة

 د ر ة ءفظ الوا،مل

Robert Lake 
  ببنج مراقج الةو يبة

    ة الوبر  ال ي ز   د ةمل
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 االتصاالت المشتركة مرفق
 

 

 

 لمذكرة التفاهم مرفق

 بين

 وزارة الزراعة والغابات

 ومديرية حفظ التراث

 ومصلحة الجمارك النيوزيلندية
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 مقدمة  .0
قييية الافييبهل اتفب مرفييلخزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ الييوا، خم يي  ة الوييبر  ال ي ز   د يية لعييدة 

 ه ا هبدف إدارة خ بنا االت بالة املة ية عفر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ةف    

 األطراف المشاركة  .1
خم يي  ة الوييبر  د ر يية ءفييظ الييوا، هيي  خزارة الزراعيية خال بعييبة خم املرفييلإ  األطييراف املكييبرعة   هيي ا 

 ف‘‘ألطراف املكبرعةا’’ي ال ي ز   د ةا املكبر إليوب فيوب     ع

 تفسيرال .3
 املةه امل  ب لدببه:  عبلةببراة الابلية   ه ا املرفل  بق د

ل  ريييل   ةوييا ءبليييب عو نييك لييد  األطييراف املكييبرعة   فييبب عوييا  - بق ييد مليي نف  االت ييبالة  
فويييبا االت يييبالة ا ب ييية عديييا طيييرف م ويييبا خ اييي ك مسييييخلية إعيييداد الاة يقيييبة اإلع ميييية خبكيييرهب لخ تولي

 قضب ب تاة ل عةو يبة عا طرف من األطرافف   عكو خذلمج 

لعببييط ييي ايييم لبيي األ األءيييبء وال ببتييبة خاحلي ابييبةربا  يي اء عبالجتييبر وييأل املكييرخأل عبألءيييبء ال  يية  بق ييد خ 
ل  ع د آدر  كدا فيييت إددبسيب لخ بزعويب اباوبعيب لسييبدة القيبب   ال ي ز   يد   بي ز   دا م ط وب األ    لم

 بي ز   داف وبةامن االتفبقيبة لخ املةبهداة الدخلية الت خقذ  ا لخ درقب ألءدبم ل ذ لقبب   الب د اآلدر لخ

 الغرض  .1

إك  يييوب  اعاويييبد ديييب خطيييين ثبعيييط   إدارة ريييييخ  القضيييب ب اإلع ميييية خالةبمييية ا ب ييية  املرفيييل رمييي  هييي ا 
 اة ييل عبالجتييبر وييأل املكييرخأل هبيي ه األءيييبءا خإك عوبكييجة فر ييل إبفييبذ القيي ابني املاة قيية عبألءيييبء ال  يية فيوييب 

 ن الا جية اإلع مية اإلوبعيةف اةبخ  من لةا لق و ءد ملازام األطراف املكبرعة عبلا تبيب 

 البنية .5
ملي عرة الافيبهل امل قةية عيني األطيراف املكيبرعة  مرفيلا هي  6 الفقيرةه ه ال ثيقةا عويب  كيبر إليييت    0.5

 درف خاسدثة من ءني إك آ 9112سو  د ب   األخب عب 02  

د ر املييببنييج املييد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خ هيي ا املرفييل عييني  ةيير  الافييبخة ع ييو 9.5
خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين  ا ةو يييبة والكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ الييوا،الةييبم ل

 م   ة الوبر  ال ي ز   د ةف



   ------    فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي      ------

 

 

 47 

 يهية التنفيذيةالمبادئ التوج .6
 أحكام عامة 

 عوبيت: املرفل قر ه ا 

لبكيجة فر يل إبفيبذ فيبب ووم عني األطراف املكبرعة تيبر خ را يخ مين الاةيبخ  ال ثييل خالكيراعة    0.6
 الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ة خ  ءفظ القبب     بي ز   داا

خال بعيييبة خميييد ر عيييبم مد ر ييية ءفيييظ البيئييية متملييييا عيييا مييين مدبتيييج ميييد ر عيييبم خزارة الزراعييية   اةيييني 9.6
 خمراقج م   ة الوبر  ال ي ز   د ةا متملي    ي ب خم ب بب   خ بنا اإلع مف 

ببفييي اا ع يييو ل  تدييي   املبيييبدئ الا ةيويييية الا في  ييية املرتبجييية  املرفيييلدام هييي ا  خت افيييل األطيييراف املكيييوعةا ميييب
 عبالت بالة املكوعة عوب    :

ف مكييبر ا ءيييف لمديينا مييم األطييراف املكييبرعة األديير  قبييا بكيير ل  مة  ميية  اكييبخر عييا طيير  3.6
ع بييية خإع ميييب ع ييو حنيي   ةرذ ييوب لرقبعيية الوويي را   ل  ميين اجملييبالة الييت تقييم حتييط املسيييخلية 

 القبب بية لألطراف املكبرعة األدر ف 

 رعةف ق د امل نف   املة ي   عبالت بالة ه ا الاكبخر عني األطراف املكب 4.6

 املكبرعة   الي م بفسيتف وج قدر اإلمدب  ل   الذ تببدب املبدة اإلع مية عني األطراف  5.6

 المنازعات  .7
تسييةو األطييراف املكييبرعةا   ءييبب بكيي ء ل  م بزعيية لخ مكييد ة لديير  ديي ب قيييبدة الةو ييية املكييوعةا إك 

امل درةية  ك إةيراءاة فيض امل بزعيبةاال يا بد إع و مسا   األعضبء الدببر لخال قبا  ل ل فإوبد ءا 
   م عرة الافبهل الكبم ةف 

 اإلنهاء .1
مييي عرة الافيييبهل هييي ها ريييير جة إرييييةبر األطيييراف  مرفيييلن لءديييبم ليييل أل  طيييرف مكيييبر  ل    سييي ج مييي
 األدر  عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف

 ومراجعته المرفقتاريخ نفاذ  .9
تيي ار خ مراةةايييت عييا ثيي ،  يي  اة لخ   عةييد ذلييمج ج بر خ ت قيةيييت خوييءيييز ال فييبذ   تيي املرفييل ييددا هيي ا 

 األطراف املكبرعةف  بتافل ع يولدر  

 من ةد دف باي ة ملراةةايتا ل   ب قذم  املرفل زما إذا ع ور ل  تةد ا   ه ا خال  
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ال  يييددا ل  تةيييد ا ءييييز ال فيييبذ ميييب ع  يييال ذليييمج عابعييية خميييب ع   فييي ه امل ييي  األطيييراف املكيييبرعة امللييي لني خ 
 سج األ  بف ء

   االتفاق .01
 9112د سو  عبب   األخب   02   لبعرم االتفبة   خلي  ا  

 

 
Larry Fergusson 
  زارة لببنج املد ر الةبم 
 الزراعة خال بعبة

Barbara Browne 
  ربالكوبليةو املد رة الةبمة ل ةو يبة

 د ر ة ءفظ الوا،مل

Robert Lake 
  ببنج مراقج الةو يبة

 ال ي ز   د ة    ة الوبر مل
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 الوصول إلى المعلومات والبيانات مرفق
 
 
 

 لمذكرة التفاهم مرفق

 بين

 وزارة الزراعة والغابات

 ومديرية حفظ التراث

 ومصلحة الجمارك النيوزيلندية
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 مقدمة  .0
اتفبقييية الافييبهل  مرفييلخزارة الزراعيية خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ الييوا، خم يي  ة الوييبر  ال ي ز   د يية لعييدة 

 عكيو طراف املكيبرعة ه ا هبدف الاةبخ  املكو    تببدب املة  مبة خال   ب إك البيبببة الت مت دوب األ
 عو ية فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ةف    

 األطراف المشاركة  .1
خم يي  ة الوييبر  ة خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ الييوا، هيي  خزارة الزراعيي املرفييلإ  األطييراف املكييبرعة   هيي ا 

 ف‘‘األطراف املكبرعة’’ي ال ي ز   د ةا املكبر إليوب فيوب     ع

 تفسيرال .3
 املةه امل  ب لدببه:  املرفل بق د عبلةببراة الابلية   ه ا 

ي ال   ب عدرةية  بافيل ع يويبا إك البيببيبة املاي فرة   ق اعيد عيببيبة األطيراف عبل   ب إك البيبببةق د  ب 
 املكبرعةف 

قييبب   خلءدييبم ا عدرةيية  بافييل ع يوييب خخفقييب لكييرخط مكييرخأل ل وة  مييبةييي تبييبدب عابييبدب املة  مييبة بق ييد خ 
 ف 0223احليبة ا ب ة ال بدر   عبم 

يييي ق اعيييد البيببيييبة ذاة ال ييي ة اليييت حتيييافظ هبيييب خزارة الزراعييية خال بعيييبةا ‘‘MAF’’عقبعيييدة عيببيييبة خ بق يييد 
 خال يوب املة  مبة خعيبببة اال الببرف 

وا،ا مليب   ي ق اعد البيبببة ذاة ال ي ة اليت حتيافظ هبيب مد ر ية ءفيظ الي‘‘DOC’’عقبعدة عيبببة خ بق د 
 ذلمج    ة االمايبزاة خالا بر ب خالكوبداةف

ييي ال بييبمب الاجبيقيي  ل  ب يي ب اليي   تييد ره م يي  ة الوييبر  ال ي ز   د يية خاليي   ‘‘CusMod’’خ بق ييد عييي
األريييلبرب خالبضييبنم خاملراعييج القبدميية إك حتيير   ة خعيببييبة اال ييالببر خإبيي اراة عكييو  اضييون املة  مييب

 م وبف   دا خامل بدرةبي ز 

لعببييط ييي ايييم لبيي األ األءيييبء وال ببتييبة خاحلي ابييبةربا  يي اء عبالجتييبر وييأل املكييرخأل عبألءيييبء ال  يية  بق ييد خ 
 ل  ع د آدر  كدا فيييت إددبسيب لخ بزعويب اباوبعيب لسييبدة القيبب   ال ي ز   يد  بي ز   دا م ط وب األ    لم
 بي ز   داف وبةاقيبة لخ املةبهداة الدخلية الت خقذ من االتفب درقب ألءدبم ل ذ لخ لقبب   الب د اآلدرا لخ 

 الغرض  .1

إك م ا ييي ة تكييي يم الكيييراعة   إبفيييبذ القييي ابني خإك ز يييبدة تةز يييز الاةيييبخ  عيييني األطيييراف  املرفيييل رمييي  هييي ا 
املكيييبرعة   فيييبب تبيييبدب املة  ميييبة خال  ييي ب إك البيببيييبة ا ب ييية عابييييب  ه  ييية الضيييبلةني   االجتيييبر ويييأل 

 أل عبألءيبء ال  ة من لريلبرب خعيبببةا خعبلا قيل مةولف املكرخ 
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    البنية .5
 قةية عيني األطيراف املكيبرعة ملي عرة الافيبهل امل مرفيلا هي  6 الفقيرةه ه ال ثيقةا عويب  كيبر إليييت    0.5

 درف خاسدثة من ءني إك آ 9112د سو  عبب   األخب   02  

د ر املييد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خ ببنييج امليي عييني املرفييلهيي ا  ةيير  الافييبخة ع ييو 9.5
خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين  ا ةو يييبة والكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ الييوا،الةييبم ل

 م   ة الوبر  ال ي ز   د ةف

   المبادئ التوجيهية التنفيذية .6
 أحكام عامة

مين الاةيبخ  ال ثييل خال كيبط الا فيي   املكيو   عو  لألطراف املكبرعة تبرخيب را لب املرفل قر ه ا  0.6
   ءفظ الق ابني ال ي ز   د ة املاة قة عبالجتبر وأل املكرخأل عبألءيبء ال  ةف    

 ببفيي اا ع ييو ل  تديي   املبييبدئ الا ةيوييية الا في  يية   املرفييلدام هيي ا  ت افييل األطييراف املكييبرعةا مييب 9.6
 عوب    ف مب  اة ل عاببدب البيبببة خاملة  مبة  

 ةيني عيا طيرف مكييبر  لريلب يب لخ م ب يج مين  ييون م دواييت  بييذ  سيب عييو  جتييج عين ط ييج  3.6
فر يييل إبفيييبذ القييي ابني املاة قييية عبألءييييبء ال  ييية ل وة  ميييبة لخ عيببيييبة اال يييالببرا عبلدرةييية املافيييل 

لضيبلةة   ع يوبا خفق    ءبب تة قيط هي ه الج بيبة حتد يدا عابييب  ه  ية األفيراد لخ الديببيبة ا
 االجتبر وأل املكرخأل لألءيبء ال  ةا خعبلا قيل   ريودل خم ءقاولف 

ا مييييين داديييييا امل دويييييةا فقييييي  ا عيييييو   ةييييينيذ الاةيي يييييبة اةويييييد عيييييا طيييييرف مكيييييبر ا إذ  قييييي م هبييييي ه  4.6
األرييييلبرب  امل ب يييج اليييت  كيييدا تزخ يييدهب عبملة  ميييبة خعيببيييبة اال يييالببر مييين ق اعيييد عيببيييبة 

 در  ةزءا م ب بب من موبموبف    األطراف املكبرعة األ

 ج يييج فر يييل إبفيييبذ القييي ابني املاة قييية عبألءييييبء ال  ييية املة  ميييبة لخ عيببيييبة اال يييالببر رييييفويب لخ  5.6
ييييبب عيييين هيييي ه الج بييييبة فيييي راف   بد ييييك عييييا طييييرف مكييييبر  عبالءافييييبظ خ إلدوخبيييييب لخ دجيييييب خوب
 عبلس  ة ذاة ال  ة عكو  ط ج املة  مبة خبكرهبف 

تبرفييييل املة  مييييبة خ لخ عيببييييبة اال ييييالببر الييييت تا قبهييييب ميييين  األطييييراف املكييييبرعة ع ييييو لال تافييييل 6.6
تبسيياةوا   اإلةييراءاة القضييبنية  ك طييرف ثبلييف وييأل م ييرح ليييت عيي لمجا خلالاألطييراف األديير  إ

 قبا احل  ب ع و م افقة األطراف الت زخدة هببف 

 ومليب   ذليمج الا ي يك احلدي م  لألمينرب خالاقييد حتيوم األطيراف املكيبرعة ل  إقيرار لخ حتي  ر لميين 2.6
 لخ عيبببة ا الببرف  ةاملة  مبمب  اة ل عا فأل ل  ب أل من  هبب  

 حتافظ األطراف املزخدة عبملة  مبة خعبيبببة اال الببر مل دية ه ه البيبببة خاملة  مبةف   2.6
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قييد  فر ييوب القييبب   ال ي ز   ييد  فيوييب الييت  خال اةبييبة ضييم االلازامييبة اليي اردة ه ييب إك احلقيي ة  2.6
ي  األطيراف املكيبرعة ع يو تي فأل املة  ميبة   اة ل عبإلف بح عن املة  مبة لخ الادال ع ويبف خال جتب

 لخ عيبببة اال الببر   احلبالة الت:

 ل ملقةا  قبب   املاة ل عبلق ف لخ ديببةل تكدا اباوبعب لرب 

ءد ميييية لخ سيئييية قبب بيييية ومليييب   ذليييمج قيييبب   احلييييبة  ب اويييمج فيويييب ل  قيييبب   تيييبعم إلدارة  برب 
ربا لخ ل  قييبب   عييد ا لخ ميي ازا 0229خقييبب   املة  مييبة الرلييية لةييبم  0223ا ب يية لةييبم 

 عكو  الادال عن املة  مبة لخ اإلف بح ع وبا

 تب اومج فيوب ءق ة الاوليك خال كرا   رب 

األطييراف املكييبرعةا لخ بكييرهب  بر الييت خفرهييب لءييدببييبة اال ييالب ةييرذة ال  يي ب إك املة  مييبة خعي 01.6
لخ ا ييالداموب عجر قيية وييأل م نوييةا الجييرف املسيييخب عيين هيي ا االباوييب  إك إةييراء تييود يا خفقييب 

 ملدخبة ق اعد الس    الت خيضم سبف

 ل المعلومات وبيانات االستخبارتباد
اف املكيبرعة األدير  عبملة  ميبة  يزخد عيا طيرف مكيبر ا ع يد الج يج لخ مين ت قيبء بفسييتا األطير  00.6

عييا القضييب ب املاة قيية عفبفييبذ القيي ابني خءفدوييب الييت تديي     عكييو خعيببييبة اال ييالببر املايي افرة لد يييت 
 ذاة قيوة   الا قيل القبب   خاال الببرف

 الوصول إلى البيانات
لقيي ابني املاة قيية عبألءيييبء  بسييوب ل ويي نفني اليي  ن ءبييددخا خعبي يي ا   الفرقيية الا في  يية لفر ييل إبفييبذ ا 09.6

ال  يييييةا خاملبةييييي ثني إك هييييي ا الفر يييييل مييييين م دويييييبال الرنيسييييييةا عبل  ييييي ب املببريييييير خالكل ييييي  إك 
  ق اعيييد عيببيييبة املكيييبرعنيا فقييي  ع يييو  خاملسييي  ةاملة  ميييبة خ لخ عيببيييبة اال يييالببر املاببدلييية 

رييرة عقضيب ب لقيل لخ يدين ل  ل بهل ارتببط ه ه املة  مبة خ لخ عيببيبة اال يالببر خات يبسب مبب
 ل فيوب فر ل الةوا اآلبك ذعرهفلق

 المنازعات  .7
املكييوعةا إك  م بزعيية لخ مكييد ة لديير  ديي ب قيييبدة الةو ييية تسييةو األطييراف املكييبرعةا   ءييبب بكيي ء ل ذ 

 امل درةية اال يا بد إك إةيراءاة فيض امل بزعيبةع و مسا   األعضبء الدببر لخال قبا  إوبد ءا ل ل ف
     م عرة الافبهل الكبم ةف

 اإلنهاء .1
مييي عرة الافيييبهل هييي ها ريييير جة إرييييةبر األطيييراف  مرفيييلن لءديييبم ليييل أل  طيييرف مكيييبر  ل    سييي ج مييي
 األدر  عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف
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 ومراجعته المرفقتاريخ نفاذ  .9
تيي ار خ ة لخ   مراةةايييت عييا ثيي ،  يي  اعةييد ذلييمج ج يييز ال فييبذ   تييبر خ ت قيةيييت خوييء املرفييل ييددا هيي ا 

 األطراف املكبرعةف  بتافل ع يولدر  

 من ةد دف م باي ة ملراةةايتا ل   ب قَّ  املرفل زما إذا ع ور ل  تةد ا   ه ا خال  

ال  يييددا ل  تةيييد ا ءييييز ال فيييبذ ميييب ع  يييال ذليييمج عابعييية خميييب ع   فييي ه امل ييي  األطيييراف املكيييبرعة امللييي لني خ 
 ءسج األ  بف 

   االتفاق .01
 9112د سو  عبب   األخب   02     تفبة   خلي  البعرم اال

 
Larry Fergusson 
  زارة لببنج املد ر الةبم 
 الزراعة خال بعبة

Barbara Browne 
  والكوبليةرب املد رة الةبمة ل ةو يبة

 د ر ة ءفظ الوا،مل

Robert Lake 
  ببنج مراقج الةو يبة

    ة الوبر  ال ي ز   د ةمل
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 ة واإلدارةالحوكم مرفق
 

 

 

 لمذكرة التفاهم مرفق

 بين

 وزارة الزراعة والغابات

 ومديرية حفظ التراث

 ومصلحة الجمارك النيوزيلندية
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 مقدمة  .0
اتفبقية الافيبهل مين  مرفلخزارة الزراعة خال بعبة خمد ر ة ءفظ الوا، خم   ة الوبر  ال ي ز   د ة لعدة 

 لةا  وب  ء عوة   ي ة خإدارة فةبلة لفر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ةف    

 األطراف المشاركة  .1
خم يي  ة الوييبر  خال بعييبة خمد ر يية ءفييظ الييوا، زارة الزراعيية هيي  خ  املرفييلإ  األطييراف املكييبرعة   هيي ا 

 ف‘‘األطراف املكبرعة’’ي ال ي ز   د ةا املكبر إليوب فيوب     ع

 الغرض  .3

إك م ا  ة تك يم الكراعة   إبفبذ الق ابني خإك تةز ز الاةبخ  عيني األطيراف املكيبرعة    املرفل رم  ه ا 
 وةيييب أل اليييت تج بويييب ة قييية عبألءييييبء ال  ييية خإدارتييييت ع يييو حنييي  فةيييبب خفقيييب لء عوييية فر يييل إبفيييبذ القييي ابني املا

 احلد مةف 

 البنية .1
 قةية عيني األطيراف املكيبرعة ملي عرة الافيبهل امل مرفيلا هي  6 الفقيرةه ه ال ثيقةا عويب  كيبر إليييت    0.4

 درف خاسدثة من ءني إك آ 9112د سو  عبب   األخب   02  

 ةد ر املييببنييج املييد ر الةييبم بيبعيية عيين خزارة الزراعيية خال بعييبةا خ عييني  املرفييلهيي ا  ةيير  الافييبخة ع ييو 9.4
خببنييج مراقييج الةو يييبة بيبعيية عيين  ا ةو يييبة والكييوبليةرب بيبعيية عيين مد ر يية ءفييظ الييوا،ة لةبمييال

 م   ة الوبر  ال ي ز   د ةف

 المبادئ التوجيهية التنفيذية  .5
   أحكام عامة

 :احل عوة
 ليتف ابعمالالفر ل الةبما بذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ة  د ر فر ل إبف 0.5

 ث ، مراة     ب لخ عوب  قاض  األمرفاملة ية ملومل ني عن األةوزة الفر ل الةبما اوم و 9.5

ضييم ءسييبعبة االعاوييبداة عبلاقيييد عوءدييبم قييبب   بمييا عكييدا رنيسيي  ل   الة الفر ييل بج ييج ميين  3.5
 ف0222املبلية الةبمة لةبم 

  بعقب إعداد ا ج  الس   ة خفقب ل جتبه اال واتي   املافل ع ييتف  الفر ل الةبما امل ع ردفا   4.5
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لع ه ل  تد   األءديبم األم يية الا في  ية خالاقيبر ر الا   ر ية قبنوية   ضون الفر ل الةبما امل ع ر 5.5
 ف  ل  ةا خعو  تبراةم ع د االقاضبءء اخعبم ة عفةبلية ل بحل فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيب

ة عبألءيييبء ل ويي نفني املكييبرعني ميين فر ييل إبفييبذ القيي ابني املاة قيي  ضييون الفر ييل الةبمييا اآلبييك ذعييره 6.5
 فإعداد الاقبر رداء اإلدار  خ ال  ةا عرببفب فةبال عن األ

نفني عيي  األةوييزة بمل  عيي ييابداب العربييبمب فةييبب عيين ا  ضييون الفر ييل الةبمييا امليي ع ر لعيي ه خ ييم 2.5
 املكبرعةف 

 اإلدارة: 
اييم ال فقيبة الاكي ي ية  دفم الوبز املضيك لفر يل إبفيبذ القي ابني املاة قية عبألءييبء ال  ية مسيبقب  2.5

 الت تبقسل عبلاسبخ  عني األطراف املكبرعة خت در هبب الف اتأل ف  يبف 

ليةوا فر ل إبفبذ الق ابني املاة قية عبألءييبء   بد ك الوبز املضيك عضوب  ت فر امل ارد الت تدف  2.5
عجر قية الت تادبدهب األطراف املكيبرعة خءسيبهبب ال  ة عفةبلية   مب عي ما خعاس يا ايم ال فقبة 

   ي ةف 

 ييي   ب لعييي ه ميزابيييية فر يييل إبفيييبذ القييي ابني املاة قييية عبألءييييبء ال  ييية  الفر يييل الةبميييا املييي ع رراةيييم   01.5
 ال رةف  ة س افر ميزابية   الاك ي يةا خت  لا بية املسا زمبة   ا  دف  لاضون خة د مت

 املقر: 
 األطراف املكبرعةف ملب تبقرره فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ة خفقب  قم مقر   00.5

 ءفظ األمن: 
 بلم يي بت يرلدد ل  لي زا ني املاة قة عبألءييبء ال  ية لي زا لخ ع يعا م نك   فر ل إبفبذ الق اب 09.5

 ‘‘ف ر ’’ سا  مل بءد مي

 حت  ر:
 امل ءد ء ب بكر تقبر ر فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ة عوب    :  الا   ر ويت  03.5

فقييي ف خويييج لالذ  هييي  ال يييالدام  ييي جبة إبفيييبذ القيييبب  املة  ميييبة اليييت تاضيييو وب هييي ه ال ثيقييية ’’
ز  عجر قة آم ةتب كر دخ  إذ   ر ب من   ‘‘ف  فر ل إبفبذ الق ابني املاة قة عبألءيبء ال  ة خل   ب
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 المنازعات  .6
تسييةو األطييراف املكييبرعةا   ءييبب بكيي ء ل  م بزعيية لخ مكييد ة لديير  ديي ب قيييبدة الةو ييية املكييوعةا إك 

امل درةية  عيبةامل بز ع و مسا   األعضبء الدببر لخال قبا اال يا بد إك إةيراءاة فيض  ل ل فإوبد ءا 
   م عرة الافبهل الكبم ةف 

 اإلنهاء .7
مييي عرة الافيييبهل هييي ها ريييير جة إرييييةبر األطيييراف  مرفيييلن لءديييبم ليييل أل  طيييرف مكيييبر  ل    سييي ج مييي
 األدر  عابعة قبا ث ثة لريور من ذلمجف

 ومراجعته: المرفقتاريخ نفاذ  .1
تيي ار خ عييا ثيي ،  يي  اة لخ    عةييد ذلييمج ج مراةةايييتز ال فييبذ   تييبر خ ت قيةيييت خوييءييي املرفييل يددا هيي ا 

 األطراف املكبرعةف  بتافل ع يولدر  

 من ةد دف باي ة ملراةةايتا ل   ب قذم  املرفله ا  تةد ا ع و  زما إذا ع ور ل ذ خال  

ال  يييددا ل  تةيييد ا ءييييز ال فيييبذ ميييب ع  يييال ذليييمج عابعييية خميييب ع   فييي ه امل ييي  األطيييراف املكيييبرعة امللييي لني خ 
 ءسج األ  بف 

   اقاالتف .9
 9112د سو  عبب   األخب   02   لبعرم االتفبة   خلي  ا  

 

 
Larry Fergusson 
  زارة لببنج املد ر الةبم 
 الزراعة خال بعبة

Barbara Browne 
  والكوبليةرب املد رة الةبمة ل ةو يبة

 د ر ة ءفظ الوا،مل

Robert Lake 
  ببنج مراقج الةو يبة

    ة الوبر  ال ي ز   د ةمل
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 التذييل الثاني
 

 توجيهية من أجل إعداد مذكرة تفاهم بين فرق العمل مبادئ
 الوطنية المعنية باألمن البيئي والمنظمات الدولية

 

 مقدمة
لقد دفم تفبقل الرية البيئيية   لرةيبء الةيبع عيوةوزة الاقييد عيبلق ابني البيئيية خإبفبذهيب إك ال دير   طيرة رييىت لز يبدة 

 امللا فة خاملاةددةف عوخةووب ة الرية البيئية فةبلياوب   مدبف 

يييية خاإلق يويييية الا سييييل خالاةيييبخ  عيييني األةويييزة ال ط  ةز يييزة ل ةد يييد مييين اليييرانل البيئييية تختاج يييج الجبيةييية عييي  ال ط يييي
حتد ييد االجتبهيييبة خ  ع ييو لخل  ييبة دخلييية لمشييا  وعيييزلإق يويي  م دييي ر ميين املوييل ل ضييب خةيي د  ديي   خالدخليييةف خقييد 

 ال ط يةف  كيخ رامية املقب ة خع قباب عبلاإلة

فيرة الةويا ال ط يية   الب يدا  امللا فية  يون ديب ت ءييد قي    ة خالدخليية ل  تةويا ع يوخيدن ل كبدبة اإلق يويي
الاقيد عبلق ابني البيئية خإبفبذهبف خ  املقبعاا تةوا فيرة الةويا عوراعيز ات يبب خط يية مسبنا  ملةبلة تةبخ  خمرعز 

 اإلق يوية خالدخليةف   دوبة خالكبدبةل و

خمين املفييدا   إطيبر تديي  ن رييراعبة رليية عيني فييرة الةويا ال ط يية خامل دويبة اإلق يوييية خالدخليية األدير ا إعييداد 
هي ه املي عرة الاةيبخ   تضيونامل دوية اإلق يويية الدخلييةف خ م عرة تفبهل عيني األةويزة املكيبرعة   فيرة الةويا ال ط يية خ 

 ة اال يالببر خاألبكيجة الا في  يةف خهي  تضيم  يلكبدبة اإلق يوية خالدخليية   ني فرة الةوا ال ط ية خاالرل  ع
خامل دوييبة الضييبلةة   الييرانل   رةا جييعييبل   ل ضييب إطييبرا م ب ييبب لابييبدب املة  مييبة ع ييية حتسييني ا يياوداف اجملييرمني 

 البيئيةف 

ن تةز يز القيدرة مكيوعة عيني ةويبز ن دخلييني لخ لعمليرف خذليمج  ز يد مي تيداعألم عرة الافبهل لداة ببفةة تسوب عا فيي  خ 
 ازدخاةية الو د عني األةوزة الةبم ة   فبب األمن البيئ ف    ال قط ذاتيت و ج خ ع و االت بب 

الافيبهل عكيدة فيرة الةويا ال ط يية ع يو إعيداد عربيبمب ملي عرة   اإلبوع ب خحتف اإلدارة الفرعية املة ية عبألمن البيئ  
ع ييزء ال  ا يييزل مييين فوييا ا يييواتي ية مدبف ييية الريييية البيئيييةا مليييب   ذليييمج االجتيييبر وييأل املكيييرخأل عيييبألب األ اسوييييةا 
خاالباوبعبة اليت تجيبب مراقبية الا ي ،ا خاإلزالية ويأل املكيرخعة ل  بعيبة خةريية  ييد األليب  ويأل املكيرخألف ختةيرة 

 لا فة الت يدن ا بذهب ملسبعدة فرة الةوا   إعداد م عرة الافبهلف املببدئ الا ةيوية الابلية الاداعأل امل

 المبادئ األساسية 
ة 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 ميي

 خالاكبخرف  الاةبخ  سنيعو ية مكوعة من لةا حت لدر  ل  م تداعألدخلية هيئبة دخلية خ 
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 خ  ب   االلازام عبملببدئ الابلية

الرييية   ييم ييو مالةوييا ع تاوملييا   ضييج م عييا ةوييبز   فرقيية الةوييا ال ط ييية املة ييية عييبألمن البيئيي  ملسيييخلية رنيسييية 
خفقيييب ل قييي ابني األةويييزة األدييير   ةلبكيييج  جيييبةميدابييييت ا يييبربا ميييم االءيييوام املابيييبدب ل  ا عيييا مدبف اويييبالبيئيييية خ 

 بدوة السبندةف خاأل

ال ط ية خاسيئبة احلد مية الدخلية خاألدر  الدخلية ملب  افيل ميم الةوا فرة ل  تببدب ل وة  مبة عني لةوزة  ور خ 
 ق ابني  ر ة البيبببة خالسر ة املو يةف 

 : فو  الاداعأل الت تاضو وب ه ه املببدئ الا ةيويةلمب خ 

 اتداعأل ط عية 

  اايم األطراف مس ازمبةوج ل  تا ءم مم 

 االقبنوة  اةببةد وب ل  تةيد ال در   الال ي 

  اقبب بية ةد دة خاةببةال تفرة 

 بة ابث ة مم لطراف لدر فال مت م األطراف من ت قيم اتفبق 

 التدابير الموصى بها

 فكرة عامة
عبباديبم األدير   رعةبة املكيالدخليية خاسيئيب  دويبةحلد ميية الدخليية خاملالةوا ال ط يية خامل دويبة ا ةلةوزة فرق تدقل
 ال ةيد ن اس   خاإلق يو  خءىت ع و ال ةيد الةبمل ف   ببدئ الا ةيوية خريرخطوبا ع و عتجبيل ه ه املبجبة   

 :   الةوا ال ط ية ةلةوزة فرقختا ك 

 لا قيييم  ملييي عرة الافيييبهل خ ل يييبهل ل   دييي   عييا ةويييبز قيييد قبييا ع يييو  وتبيية م م نفيويييب عباللازاميييبة املإعيي  
خويج إدجيبر اسيئيبة األدير  املكيبرعة   لةويزة فيرة الةويا ال ط يية وممليا السي جبة  اقيد م نفي ه هبيبف 

  عرة الافبهلا   ملالوبز ا قيم الة ويةرب ع

  الافيبهلا  ي اء لعيب  هي ا  عرة ع يو ميوة  ميبة عيني األطيراف امل قةية ل  قيدخوأل املل لداناببدب االتك يم
 بة تبقبم س ا اسدف عبالةاوبعبة الاكبخر ة املكوعةامن د ب م اد  ممببريرة ل

  االت يييبب خع بخ  ويييبا مليييب   ذليييمج لرقيييبم اسيييبتك خالفيييبعق خع يييبخ ن  ةويييبةتضييوني مييي عرة الافيييبهل لليييبء
 ال  د اإللدوخ ف   
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 : اسيئبة الدخليةاسيئبة احلد مية الدخلية خ  ختا ك

 خت  ييياوب  املضييو   ميي عرة الافييبهل الابعةيية لكييبداوبة خإبفبذهييب إعيي م ايييم لةوييزة الاقيييد عييبلق ابني البيئييي
 الةوا ال ط يةا  ةعا في  مببدئ امل عرة الا ةيوية خالاةبخ  مم م نفني من فرق

  اال يالببر عيببيبة خالادر ببة امل نوة مل نفيوب الةبم ني ع و إبفبذ الق ابني   فبب ر يد ت فأل املة  مبة
 فرة الةوا ال ط يةا  بتاج بوت خاملة  مبة ال

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

 الوثائق والمعلومات
 :  البيئ  ا ال ط ية املة ية عبألمنفرة الةو تا ك

  ليدخليني   لدر  لضيوب  الا سييل خالاةيبخ  ادخلية م دوبة مابعةة االت بب مم م دوبة ءد مية دخلية خ
 االادر جخعرامب ةو يبة الخ  فبب تببدب املة  مبة

  إعيييداد مبيييبدئ ت ةيوييييةا عبلاكيييبخر ميييم املدبتيييج املرعز ييية ال ط ييييةا إلدراةويييب   مييي عرة الافيييبهل فيويييب  اة يييل
  د البيئةا  ببه عبرتدبب ةرانلة  مبة خاالرياعج ج امل

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

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

  خلا عيييين ةوييييبة الا فييييي مييييدذ امل دوييييبة احلد مييييية الدخلييييية خامل دوييييبة الدخليييييةا ع ييييد الج ييييجا ملة  مييييبة 
 ال فقبة الا بر ةا مم إعجبء  وبببة ء ب  ر ة الةو يبةا  امل ا بة ا ب ة لخ  خلالك  بةا 

 مل دوييبة احلد مييية الدخلييية خامل دوييبة الدخليييةا   ل ييرأل خقييط اديينا عييو  عيببييبة وييأل عبد يية لخ تزخ ييد ا
 ال بعبةا خل س م خال فب بة املرتبجة عبألءيبء ال  ة الدخلية ل رعةبحلمملألة ل كبوبة تاة ل ع

  ذاة  الدخليييية األرييييلبرب الجبيةيييني خاالعابييبر ني الضيييبلةني   الريييةعيين تيي فأل املة  مييبةا ع يييد الج ييجا
 قدم   ط ببة ل   ي ب  بألريلبرب الجبيةيني خ لخ االعاببر ني ال  ناملاة قة عة  مبة املال  ةا خدب ة 
 لخ ريوبداةف ع و ت بر ب
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 : امل دوبة احلد مية الدخلية خامل دوبة الدخلية تا كخ 

   لعويييبب فيييرة الةويييا مد فييية عا ةيييييتمابعةييية االت يييبب خالةويييا ميييم عيييا ل ييية ت ةيويييية مة يييية عيييبألمن البيئييي 
 ا ال ط ية

  الب ييدا  األديير  خمييم  بب  اليي طينا مييم لةوييزة إبفييبذ القيي مابعةيية االت ييببا عبلاكييبخر مييم املداييج املرعييز  
 فرة الةوا ال ط يةا مممب عي وب  ريبدبة إق يوية خدخلية لدر ا ختسويا الا سيل  

  املة  مييبة الييت  ةجيوييب لعضييبء الكييبدة ء ميين لةييا اباقييبخ ييم املةييب ألا عبلاكييبخر مييم فييرة الةوييا ال ط يييةا
 الةوا ال ط يةا ةالدخلية اآلدرخ  إلر بسب إك فرق

   ميييم الوعييييز ع يييو ايييم  الييي طين خاإلق يوييي  خاليييدخيل  املسيييا  عيييا مييين ت سييييل إدارة املة  ميييبة البيئيييية ع يييو
امل ب يبة لاسيويا لعويبب  ع و األةوزة ال ط يية خاإلق يويية خالدخليية تةويووب  مبة خت  يفوب خحت ي وب ه املة
 ااال الببرمة  مبة  بء ع و القبب   ع إبفبذ

 ت قي  املة  ميبة مين هي ه األةويزةا خالي  ن إلييول  فني امل عاامل نخع بخ ن ولبء تزخ د فرقة الةوا ال ط ية ع
ومليييب   ذلييييمج لرقيييبم اسيييبتك خالفييييبعق  ب خق عويييبيدييين االت يييبب هبيييل   ءييييبب ارتديييبب ةريييية لخ اءاوييييب

 خ ن ال  د اإللدوخ رباخع ب

  ت  ية لعضبء ريبداوب عبالت بب عفرة الةوا ال ط ية   ءبب اريياببهول   ارتديبب ةريية لخ   اءاويبب
 خق عوبا 

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

  األةوييزة املكييبرعة   فييرة الةوييا إك لعضييبء إر ييبب املة  مييبة ءيي ب اإلةييراءاة خال ثييبنل الييت تسييالدموب
 ريبداوبا 

 بكييجة األوييا ال ط ييية ورييير جة لال  وييدد ذلييمج تيي فأل ميي اد الاة يييل خاال اكييبرة املال  يية مليي نف  فييرة الة
 خالا قيقبةرب من لةا املسبعدة  : كرطة امليدابية ل

 حتد د األريلبرب املكابيت فيول لخ الك  بة اململألة ل رياببها -

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

 السرية 
خمسيييبنا ويييج خ يييم اإلةيييراءاة خاآللييييبة الرليييية خمابعةاويييب لضيييوب  اسبفدييية ع يييو  ييير ة املة  ميييبة خع يييو فةبليييية 

عييي  الفييييد   دبمليييبة املا يييالدام ديييدمبة ال  يييد اإللديييوخ  املوم بيييةا خ    يييبناال هاضيييون هييي تف خ باالت يييبب خلم وييي
 خةوب ل ةيتف    خاالةاوبعبة
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 :امل دوبة احلد مية الدخلية خامل دوبة احلد مية تا كخ 

 ميييب  اة يييل عبلا يييبر خامل دويييبة ويييأل  الةويييا ال ط ييييةا دب ييية   ة ب ييية  ييير ة املة  ميييبة اليييت تر ييي وب فرقييي
 احلد ميةا 

  الدخليية امل دويبة لد  ايم االءايبطبة املةق لة لضيوب  ء ي ب مي نف  امل دويبة احلد ميية الدخليية لخ
  ر ة ه ه املة  مبةا سا  ة  مبةا ع و إذ   ا ب ج مم مال  ن ي د   ءل ال   ب إك امل

  حلوب ة املة  مبةف    ةوا ال ط ية من لةا ا بذ تداعألال ةالاةبخ  احلمليف مم لةوزة فرق 

 إعداد التقارير

 :ال يوبرافا خ عني األطعداد الاقبر ر عكو  إ خاةببة  ت   م عرة الافبهل ع و   ب   ل

 الةوييا ال ط ييية الاقييبر ر إك امل دويية احلد مييية الدخلييية ع ييو حنيي  م ييادل خي سييب ميين حتد ييد  ةل  تقييدم فرقيي
  ا ياةراة الاود يداة اليت تجيبب   ال قيط ذاتييت تسيبهل ل ضيب خ الاةبخ  مم فرة خط ية لدير ا فررب 

 ا ا د  سباألمن البيئ  خاالجتبهبة خاألخل  بة خال

  ثييييةدذ دوييييبة احلد مييييية الدخلييييية عاقييييبر ر حب ة الةوييييا ال ط يييييةا لث ييييبء عو يباييييب خحتقيقباييييبا املل  متييييدذ فيييير 
 خم ادوةا

   ففخاتقر ر  اقد دابم الةو ية لخ الا قيلا ع ل  تب  و فرة الةوا ال ط يةا 

  يةفخ ب  و ل ضب عفر بب ايم الاقبر ر إك امل دوبة احلد مية الدخلية ع  املدبتج املرعز ة ال ط

 التدريب
 :األدر الدخلية امل دوبة امل دوبة احلد مية الدخلية خ تا ك 

 الةوا مم لعضبء ريبداوب إلذعبء ال ع  عكو :

 االرانل البيئية 

 اطرانل ر د الرانل البيئية اساوا خق عوب 

 فمدذ لةوزة فرة الةوا ال ط ية عبملسبعدة   الادر ببةا ملب   ذلمج إعداد امل اد الاة يوية 
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 التذييل الثالث
 (0996) 65الـ في دورتها  لجمعية العامة المنعقدةلAGN-65-RES-25  قرارال

 ‘‘ال فب بة’’خط ية عكو   تد  ن لفرقة عوا -الرانل البيئية الموضوع: 

اك  93مييين بجبلييييب ل   65ا امل ةقيييدة   دخرايييب اليييي رببوعييي باإلل و دوييية الدخليييية ل كيييرطة ال بنيييية و  الوةيييية الةبمييية إ
 ا0226 01 92

 القراراة الابلية املاة قة عبلرانل البيئية خد   ب ال قا الدخيل ل  فب بة: ذ تضع في اعتبارهاإ

خقيررة مل ةبييت  0229  داعيبر    60ال   اعاودتيت دخرة الوةية الةبمة اليي  AGN/61/RES/12القرار  -
درا  مسيييولة اليييرانل البيئيييية   إببييية الةبمييية مبوعييي ب خط بيييط مييين األتدييي  ن فر يييل عوييييا حتيييط رعب ييية اإل

 مببة الةبمةاعوبب االةاوبعبة الدخلية ا ب ة عبلرانل االقا بد ة الت ت دووب األلةداخب 

خب يي رب بقييا  0223رخعييب عييبم ل   69اليي   اعاودتيييت دخرة الوةييية الةبميية الييي  AGN/62/RES/5القييرار  -
 ال فب بة ا جرة ع  احلدخدا

املاة يييييل  0224  رخميييييب عيييييبم  63الييييي   اعاودتييييييت دخرة الوةيييييية الةبمييييية اليييييي  AGN/63/RES/12القيييييرار  -
 اECO-MESSAGESعب الدام الر بنا البيئية 

خك لفر يييل الةويييا ا يييبرب ث يييبء االةاوبعيييبة المل ثييية األلرييييبر اليويييب امل يييدخع   لعبلا يييبرب اليييت  وقـــد أخـــذت علمـــا
 ا 0225 بر مب   لخ  0224 بر مب   لخ  0223   ب  باو  لعبلرانل البيئية خالت عقدة   لي     

البيئيية عيو    يبر ع و االقواح ال   قدميت امل دخع     االةاوبأل الملبلف لفر ل الةوا ا برب عيبلرانل  وقد اطلعت
داراة املد فييية ةويييزة الكيييرطة خاإللك تدييي  ن فر يييل عويييا خطيييين عكيييو  ال فب يييبة و ضيييل امل ييي  إ  عيييا ع يييد عضييي  

ةوييزة ك  ا يك األإعويبب املدبف يية ختقيد  املقوءييبة لبقيا ال فب ييبة خت سييل  بعيةرب خذليمج ع ييية حت ييا مكييبعاعبلرق
 الةبمة     ب عبملة  مبة الت جتوم هب ا ا   ربا األمببةالةبم ة   ه ا اجملببا ختزخ د 

الييت عوبدهييب تبييبدب املة  مييبة  ‘‘الر ييبلة البيئييية’’  تدوييا عفةبلييية ا ييالدام ل  هيي ه املقوءييبة يديين ل ذ تعتبــرإو 
 مببة الةبمةاةرام البيئ ا خع لمج ام ه ه املة  مبة خدزدب خحت ي وب ختةويووب ملسبعدة األعن القضب ب الدخلية لرت

   الاةبخ  الكرط  الدخيل  رخر  ملدبف ة الرانل البيئيةال ذ تعتبرإو 

ةويييزة املدبف ييية لالييي طينا تةبخبيييب خثيقيييبا لييييق عيييني    الاةيييبخ  الكيييرط  اليييدخيل  اج يييجا ع يييو ال يييةيدل ذ تعتبـــرإو 
 داراة املة يةاةوزة خاإل ضب عني ه ه األلف سج عا 

 
 من املدبتج املرعز ة ال ط ية مب    : تطلب
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داراة املد فية عبلرقبعية   ةويزة املدبف ية خاإللعوا خطين   بجبقوب  ضل امل يني عين عيا مين  فر لد  ن ت ف0
 خل  ة ع و اال ج أل عبملوبم الابلية:ألفبب ال فب بةا لد  تسبغ ا

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

 ء بنيةا عن الرانل   ه ا اجملبباام املة  مبةا ملب فيوب اإل -

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

املد فية عبلرقبعية ختقيد  مقوءيبة  داراة ال ط ييةةوزة املدبف ية خاإللر د ال ة عبة الت ت اةووب  -
 حل وبا

 فر ل الةوا ال طين إك خ م تقر ر      م ةز لبب إك األمببة الةبمةفدع  ت ف9



  



 


