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لزاب ةيقافتال ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا 
ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب 

  دودحلا ربع اهنم صلختلاو
  ةسماخلاةرودلا 
،  ٢٠٠٦ ليربأ/ناسين ٧ – ٣ فينج

تقؤملا لامعألا لودج نم‘٦ ’)أ (٤دنبلا   *  

ءانثأ فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا تاررقملا ذيفنت 
حوتفم لماعلا قيرفلا ىلإ ريرقت : عباسلا هعامتجا
  عورشملا ريغ راجتالا: ةيوضعلا

  عباسلا هعامتجا ءانثأ فارطألا رمتؤم اهدمتعا يتلا تاررقملا ذيفنت

  ةنامألا ةركذم

  ةميمض
  عورشملا ريغ راجتالا لوح يبيردتل اليلدللحقنملا عورشملا 

  ذيفنتلا  -ًالوأ 
ءانثأ دمتعا يذلا٧/٣٤ررقملاب ًالمع   - ١ لماعلا قيرفلا ماق ،فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا    

ةعبارلا هترود ءانثأ٤/٨ررقملا دامتعاب ةيوضعلا حوتفم  حوتفم لماعلا قيرفلا بلط ررقملا اذه يفو .  
لاليلدلاعورشم حيقنت ةنامألا نم ةيوضعلا  ىلإ ًادانتسا لزاب ةيقافتال ةذفنملا نيناوقلا ذافنإل يبيردت  

                                                 
*  *UNEP/CHW/OEWG/5/1.  
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فارطألا اعدو ليومتلا نم يفكي ام هل حيتُأ يذلا لوألا رايخلاب ًاءدب ةنامألا اهتحرط يتلا تارايخلا 
  .ةنامألا هتضرع يذلا زجوملا ىلع تاقيلعتلا ءادبإ ىلإ نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةعقوملا تاهجلاو
ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ةموكح نم هيقلت مت يذلا ليومتلا حاتأ   - ٢

حيقنتل ةنامألا مامأ لا  لماعلا قيرفلا ىلع ضرع يذلا لكشلاب قلعتملا لوألا رايخلل ًاقفو ليلدلاا  
لكش يف يأ ةعبارلا هترود يفةيوضعلا حوتفم  عوبطمليلد  نم تاقيلعت ةيأ ةنام ألا قلتت ملو. )١( 

. ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل ةعبارلا ةرودلا ذنم ةحلصملا باحصأ وأ ةعقوملا تاهجلا وأ فارطألا
يبيردتلا ليلدلاعورشم ةعجارمب بسانملا تقولا يف ةنامألا تماقو  هذه قفرم يف هنم ةخسن درت يذلا  

متت مل .ةسماخلا هترود يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بناج نم هدامتعا لامتحاو هيف رظنلل ةركذملا  
  .ةنامألا لبق نم ةيمسر ةروصب ةقيثولا هذهل قفرملا ةمجرت

  هذاختا حرتقملا ءارجإلا  -ًايناث 
  :يلي ام رارغ ىلع ًاررقم دمتعي نأ يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا بغري دق  - ٣

  ،   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا نإ
عورشم ىلعقفاوي  - ١   لييذتلا لكشيس يذلاو ررقملا اذ ليلدلا    قفرملا يبيردتلا  ٥ 

  ؛ةرطخلا تايافنلا يفعورشملا ريغ راجتالا ةبقارمو عنمو فشكل ةيهيجوتلا رصانعلاب 
اهعيزوتو ةدحتملا ممألل ةيمسرلا تاغللا عيمجب يبيردتلا ليلدلارشن ةنامألا نم بلطي   - ٢    

لاومألا رفاوتىدل كلذو عساو قاطن ىلع تامهاسم ميدقت ىلإ فارطألا وعديو ،ضرغلا اذه قيقحتل    
؛يبيردتلا بيتكلا عيزوت نم ةنامألا نيكمتل ةياغلاهذهل ةيعوط    

مادختسا ىلإ فارطألا وعدي  - ٣   ىلإ ريرقت ميدقت ىلإو يبيردتلا ليلدلا  اهتبرجت نع ةنامألا  
ىلإو يبيردتلا ليلدلامادختسا لاجم يف  ، ةنامألا ةافاوم   اهحئاولو ا تامولعمب ةرمتسم ةفصب  اعيرشت نع

تابوقعلاو عورشملا ريغ راجتالا عنمب لصتت ةلاح تاسارد ميدقت كلذكو ةيلحملا   ؛هب ةقلعتملا 
ةلمكت ةنامألا نم بلطي  - ٤   لالخ نم مظتنم ساسأ ىلع يبيردتلا ليلدلا  ن م خسن رشن 

لصتت ةلاحتاسارد كلذكو ةينطولاو حئاوللاو تاعيرشتلا ةبقاعملاو عورشملا ريغ راجتالا عنمب   هيلع  
؛ةيقافتالل يكبشلا عقوملا ىلع ،ا  خسنلا هذه يقلت متي يتلا ةغللاب كلذو  

نماثلا هعامتجا ءانثأ رظنلا ىلإ فارطألا رمتؤموعدي  - ٥   ام رارغ ىلع ررقم دامتعا يف  ، 
  :يلي

                                                 
يناثلا قفرملاUNEP/CHW/OEWG/4/INF/19ةقيثولا رظنأ   )١(  ،. 
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  ،   فارطألا رمتؤم نإ
هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ىل إ ةلاحإللدعت نأ ةنامألا نم بلطي   - ١  

ليلد عورشم ،عباسلا ؛عورشملا ريغ راجتالاةقحالمبقلعتملا ينوناقلا لمعلل يداشر إ     
عورشم دادعإل ةيعوط تامهاسم ميدقت ىلإ فارطألا وعدي  - ٢   امإ يداشرإلا ليلدلا  

صرق وأ PowerPointضورع عم ةعوبطم ةقيثو وأ ةعوبطم ةقيثوك  -CD)طقف ةءارق ةركاذب  جمدم 

ROM)  هل رفاوتي يذلا لوألا رايخلاب ًاءدبيتاذلا ملعتلل   ؛يفاكلا ليومتلا 
ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا رارقإب ًانهر قفاوي  - ٣   يداشرإلا ليلدلا عورشم صنل  

لييذتلا هفصوب ليلدللدمتعملا صنلا مض ىلع  عورشملا ريغ راجتالا فشكل ةيهيجوتلا رصانعلل ٦   يف 
  ؛هتبقارمو هعنمو ةرطخلا تايافنلا

ةنامألانم بلطي  - ٤   مايقلا  ةيميلقإلا زكارملا عم نواعتلاب ،  ةلصاوم ىلإ لزاب ةيقافتال  
لاقتنا ةلحرمب ا   ذيفنت يف اهنم اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا اميس الو فارطألا ةدعاسم

  ؛ةينطولا ئراوطلا ططخ عضوكلذ يف امب ينطولا ىوتسملا ىلع ةيهيجوتلا رصانعلا 
تاقلح ميظنتل دوهجلا لذب لصاوت نأ ةنامألا نم ًاضيأ بلطي  - ٥   ىرخأ بيردت  

ةدعاسمل ىرخأ ةيلود جمارب وأ تالاكو وأ ىرخأ ٍتامظنم عم ،ًايلمع كلذ نكمأ امثيح ،نواعتلاب 
حرمب ا  رصانعلا ذيفنت يف ،اهنم لاقتنا ةل اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلا اميس الو فارطألا

  ؛ةيهيجوتلا
ميظنتل ةينيع وأ ةيلام تامهاسم ميدقت ىلع ةرداقلا تامظنملاو فارطألا عيمج دشاني  - ٦    

كلذ لعفت نأ،هذهك بيردت تاقلح  .  
  



UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.3 

4 

  قفرملا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عورشملا ريغ راجتالل يبيردتلا ليلدلا عورشم
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الدلیل التدریبي حول االتجار غیر المشروع في النفایات الخطرة
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  :المقدمة
  

  ما ھدف ھذا الدلیل التدریبي؟
  

یھدف ھذا الدلیل لمساعدة الجمارك والوكاالت األخرى ذات السلطة في فھم نصوص اتفاقیة بازل وإلى 
  .ساسي لھذه الجھات  في تنفیذ ھذه النصوصإلقاء الضوء على الدور األ

  
لقد قامت كل جھة، بحسب نظامھا القانوني الخاص، بضم نصوص اتفاقیة بازل في تشریعھا، وقد تم 
إعداد  ھذا الدلیل بحیث یسمح للجھات المتعددة بإدخال متطلباتھم الخاصة تحتھ وذلك لتسھیل استخدامھ 

  .مارك والوكاالت الخاصة باإلنفاذعلى المستوى الوطني من قبل موظفي الج
  

  :ویعالج ھذا الدلیل األتي
  المعلومات ذات األھمیة للجمارك في تطبیق االتفاقیة -
 معلومات حول السالمة عند تعامل الجھات التنفیذیة مع شحنات النفایات الخطرة  -
 ما ھو االتجار غیر القانوني وكیفیة التعامل معھ -
 بار عند التحقیق ومقاضاة جرائم النفایاتالتفاصیل المھمة لألخذ في االعت -

  
ولسھولة المراجعة، تم وضع قائمة تضم المصطلحات والمفاھیم الرئیسیة في اتفاقیة بازل والتي سوف یتم 

  . استخدامھا مرارًا في ھذا الدلیل
  

  :عرفان
  

ندا تعبر األمانة عن عرفانھا الخالص لجھات اتفاقیة بازل وباألخص حكومات كل من كندا وھول
Netherlands وإلى الوحدة األوروبیة في مشروعھا EU IMPEL TFS Seaport project 

  .لتعاونھم الطیب في تطویر ھذا الدلیل
  

  .لقد تم إنتاج ھذا الدلیل بالدعم المالي المقدم من المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة
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  :المصطلحات
  
  

التفاقیة وصیاغة وتبني السیاسات التي ھو جھة اتخاذ القرارات حول ا
 ستوجھ تنفیذ االتفاقیة

  COPمؤتمر األطرف 

من األطراف والمسئولة عن " طرف"الجھة الحكومیة المعینة من قبل 
 إخطارات حركة النفایات الخطرة عبر الحدود وحركة النفایات األخرى

  الجھة المخولة أو 
 السلطة المخولة

الموارد، إعادة االستخدام، استخالص المادة، إعادة ویعني ھذا أیضًا استعادة 
 االستخدام المباشر أو استخدامات أخرى

 التخلص

 المتخلص أي شخص یتم شحن النفایات لھ لیقوم بالتخلص منھا
اتخاذ جمیع اإلجراءات الممكنة لتأمین إدارة النفایات الخطرة والنفایات 

د أي أثار سلبیة ناجمة عن األخرى لحمایة صحة اإلنسان وحمایة البیئة ض
  ھذه النفایات  

اإلدارة البیئیة السلیمة 
ESM 

 تأي شخص تحت سلطة دولة التصدیر والمنظم لعملیة تصدیر النفایا
 الخطرة أو النفایات األخرى

 الُمصدر

والمسئولة عن تقدیم أو استالم معلومات إلى " طرف"الجھة المعینة من قبل 
 ومن األمانة

 نقطة المحور

أي شخص ینتج عن نشاطھ نفایات خطرة أو نفایات أخرى؛ وإذا كان 
الشخص المولد غیر معروف فأن المولد في ھذه الحالة یعد الشخص الذي في 

 .حیزیھ أو یتحكم في ھذه النفایات

 المولد

مستند یضم معلومات حول شحنة النفایات من نقطة بدء تخطي الحدود إلى 
 المعلومات المطلوب إدراجھا ١٥ صفحة ویوضح الجدول في. نقطة التخلص

 على مستند الحركة

 مستند الحركة

على دولة التصدیر االلتزام بتقدیم معلومات، أو الطلب من المولد أو المصدر 
تقدیم معلومات، إلى الدول المعنیة حول حركة النفایات الخطرة أو النفایات 

صیل المعلومات  تفا١٣ویوضح الجدول على الصفحة . األخرى عبر الحدود
 المطلوب إدراجھا على اإلخطار، بلغة متفقة علیھا مع دول االستیراد 

 اإلخطار

الجھة التي تقدم الدعم إلى األطراف لمساعدتھم على تنفیذ االتفاقیة، وھي 
 تعمل تحت أشراف وتعلیمات مؤتمر األطراف

  األمانة

 و بلد التصدیردولة أ الذي ینشأ من عنده حركة النفایات الخطرة" الطرف"
الذي ینتھي عنده حركة النفایات الخطرة بغرض التخلص منھا في " الطرف"

 ھذا البلد، أو بغرض تحمیلھا قبل التخلص منھا في بلد أخر 
 دولة أو بلد االستیراد

حركة ھا حدودأي دولة، خالف دولة التصدیر أو دولة االستیراد، تمر عبر 
رى؛ ویجب االنتباه على ُمھمة الُمبلغ في النفایات الخطرة أو النفایات األخ

  دول العبور بغض النظر إذا كانت طرف في االتفاقیة أم العإخطار جمی

 دولة أو بلد العبور

حركة النفایات جمیع األطراف من دول التصدیر واالستیراد المعنیین ب
الخطرة أو النفایات األخرى عبر الحدود، وكذلك دول العبور، بغض النظر 

  كانوا طرف في االتفاقیة أم ال إذا 

 الدول أو البالد المعنیة
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  :اتفاقیة بازل وإنفاذھا .١
  

  ما ھي اتفاقیة بازل؟ .١٫١
  

 ٢٠٠٦ فبرایر ٨وفي . ١٩٩٢ مایو ٥ ودخلت حیز التنفیذ في ١٩٨٩ مارس ٢٢تم تبني اتفاقیة بازل في 
  . طرف١٦٧ اتفاقیة بازل إلى أطرافبلغ عدد 

  
ن والبیئة من اآلثار العكسیة التي قد تنجم من تولید وإدارة النفایات الخطرة ولغرض حمایة صحة اإلنسا

  :والنفایات األخرى، فلقد أنشأت اتفاقیة بازل أداة تنظیمیة تعتمد على األتي
قبل بدء تصدیر النفایات، ولھذا الغرض دولة االستیراد ودول المعبر ضرورة موافقة مسبقة بین  -

  .یجب إعداد إجراءات اإلخطار
ضرورة اتخاذ جمیع اإلجراءات الممكنة لتأمین إدارة النفایات الخطرة والنفایات األخرى لحمایة  -

و المشار إلیھا في (صحة اإلنسان وحمایة البیئة ضد أي أثار سلبیة ناجمة عن ھذه النفایات 
 ).اإلدارة البیئیة السلیمةاالتفاقیة تحت 

 .حظر التصدیر لبلد لیس طرف في االتفاقیة -
  .ولیة الدولة المصدرة إعادة استیراد الشحنة حینما ال تلتزم بمواد االتفاقیةمسئ -

  
 یتطلب ترجمة القوانین والسیاسات المتبناة على – وھي معاھدة دولیة -أن التطبیق الفعال التفاقیة بازل

ویوضح . يالمستوى الدولي إلى فعل، وباألخص تفعیل ھذه القوانین والسیاسات الدولیة على المستوى الوطن
  .الرسم التالي العالقة بین الجھات المتعددة المعنیة بعمل اتفاقیة بازل

  
 الوطنیین المعلومات المطلوبة على المستوى الوطني لضمان تنفیذ وتفعیل بنود نقاط المحور إلى األمانةتنقل 

  االتفاقیة وتضم ھذه المعلومات مثًال 
  معلومات حول نفایات إضافیة سیتم تنظیمھا

  تحت االتفاقیة، أو إجراءات خاصة 
  .  وتشریعات تم تبنیھا من قبل دول منفصلة

  وعلى نقاط المحور الوطنیین ضمان وصول 
  المسئولین عن تفعیل  ھذه المعلومات إلى جمیع

  وتنفیذ االتفاقیة على المستوى الوطني، 
  والتي یجب أنالجھة المخولة ومنھم أیضًا 

  رة من حیث منفذنفایات خط تعلم بكل شحنة
   التحرك والعبور أو دخول بلد معین وما ھو

   منظم تحت اتفاقیة بازل أو تحت قوانین 
  الجھة المخولة ونقطة المحوروعلى . وطنیة

  ضمان تعمیم ھذه المعلومات على جمیع 

  .وكاالت التنفیذ الوطنیة بما فیھم الجمارك
  
  
  
  
  
  
 

  المستوى الدولي                     
  
  
  

   التوصیات          التوجیھات                          
  
  

                                    
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 )المجلس الحاكم(اجتماع األطراف 

  ھیئات مساعدة
  فرق عمل غیر محددة -
 مكاتب منتشرة -
 لجنة متعاونة  -

 األمانة

 
 
 
 

 التوجیھات

 نقطة المحور

 الجھة المخولة

 تبادل المعلومات
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  : مارك في كشف االتجار بالنفایات الخطرة والتحقیق فیھا   دور الج١٫٢
تعتبر خدمات الجمارك في مركز فرید یتیح لھا كشف االتجار غیر المشروع بالنفایات عند مناطق عبور 
الحدود؛ غیر أن ھناك فرصا ضئیلة للتفتیش المعقول على البضائع عبر الحدود الوطنیة، نتیجة للتجارة 

وتشیر التقدیرات . ر تحررا، واالستخدام الواسع النطاق للشحنات المعبئة في حاویاتاألسرع وتیرة واألكث
 في المائة من الشحنات ٢إلى أنھ في كثیر من الموانئ ومناطق عبور الحدود، یتم التفتیش على أقل من 

ك وعالوة على ذلك، فإن سلطات الجمار.  في المائة من الشحنات الخارجة١المستوردة وعلى أقل من 
مسئولة عن إنفاذ عشرات القوانین ذات الصلة باالتجار غیر المشروع بالمخدرات والسلع التي تحقق 

  .عائدات من خالل التعریفات الجمركیة وأخطار األمن ضمن أمور أخرى

وتجدر المالحظة بأن التدریب على الوعي بجرائم النفایات عند الحدود یوفر فوائد للشواغل األخرى ذات 
ففي كثیر من أنحاء العالم، تتمثل إحدى طرق تھریب المخدرات أو المواد . لدى إدارات الجماركاألولویة 

الغریبة غیر القانونیة في إخفائھا في شحنات المخلفات أو مواد النفایات، ألن القلیل من المفتشین ھم الذین 
  .یریدون البحث في ھذه الشحنات بصورة دقیقة

ك على الطریقة التي یمكن بھا التعرف على الشحنات غیر القانونیة من ولذا، فإن تدریب خدمات الجمار
. النفایات الخطرة والتصدي لھا عنصرا أساسیا في التنفیذ الفعال التفاقیة بازل وسالمة المفتشین والوكالء

والغرض من ھذا الفصل ھو توفیر التدریب األساسي على استثارة وعي موظفي الجمارك في التعرف 
وفي حین أنھ قدمت . ت النفایات الخطرة غیر القانونیة المشبوھة والتصدي لھا بصورة مالئمةعلى شحنا

بعض المعلومات المعنیة باستثارة الوعي بالنواحي الصحیة ونواحي السالمة، فإن من الضروري أن 
صحة یجتاز موظفو الجمارك وغیرھم من الموظفین المعنیین بإنفاذ القوانین التدریب الكامل على ال

 .والسالمة قبیل مناولة المواد أو النفایات الخطرة بصورة مباشرة

___________________________________________________________  

  :أسئلة

  ماذا یجب على كل من الجھات المخولة والنقاط المحوریة عملة تحت اتفاقیة بازل؟ .١

  !!تأكد من معرفتك االتصال بالجھة المخولة في بلدك
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجھة المخولة في بلد أخروأین یمكن إیجاد بیانات االتصال مع 
www.basel.int 

  :الجھة المخولة في بلدي ھي
  ____________________________:االسم

  ___________________________:العنوان
___________________________            

  _________________________:رقم الھاتف
 ____________________:العنوان اإللكتروني

 المستوى الوطني موظفي التفعیل
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  الجھات؟لماذا یجب على الجمارك أن تكون في اتصال دائم مع تلك .٢

 ماذا یجب على الجمارك القیام بھ لتفعیل اتفاقیة بازل؟ .٣

 

 :مجال االتفاقیة .٢
  

  :ماذا تتوقع في ھذا الفصل .٢٫١
یشرح ھذا الفصل اإلجراءات األساسیة الموضوعة من قبل اتفاقیة بازل وكذلك التعاریف المتواجدة 

  .ع تحت طائلة االتفاقیةباالتفاقیة ذوات األھمیة الخاصة بالجمارك، وأیضًا النفایات التي تق

  

  : المبادئ األساسیة في اتفاقیة بازل .٢٫٢
في اتفاقیة طرفًا بأن تصبح (عندما تقرر دولة رسمیًا التصدیق على مبادئ اتفاقیة بازل وتنفذھا بالكامل 

  :فأنھا تكون قد وافقت، ضمن أشیاًء أخري، على) بازل

  فایات الخطرةحركة النالتزامھا بإحالل قوانین وطنیة مناسبة لتنظیم  -

 لنفایات الخطرة أو للنفایات األخرى جریمة لاالتجار غیر القانونياعتبار  -

  سن قوانین لمنع ومعاقبة االتجار غیر القانوني -

وتوجد المواد األساسیة التي یجب ضمھا في التشریعات الوطنیة لتطبیق اتفاقیة بازل في نص االتفاقیة، 
  .بالكامل من كل طرفویجب أن تطبق بنود االتفاقیة بحرفیة و

 بتطبیق وسائل أكثر حدة من تلك المنصوص علیھا في لألطرافمن المھم إدراك أن االتفاقیة تسمح 
االتفاقیة والتي قد تصل إلى درجة منع االستیراد والتصدیر، وبالتالي فأن نطاق تنظیم حركة النفایات 

من المفید وجود نسخ من القوانین الوطنیة الخطرة عبر الحدود قد یختلف من بلد ألخر؛ وعلیھ، فلقد تجد 
  .ذات الصلة بالبلد لتوزیعھا عند قراءة ھذا الدلیل

  

  
  
  

 
  

  :      تنظیم الحركة عبر الحدود٢٫٣
ویناقش الفصل . أن أساس نظام التحكم في اتفاقیة بازل مبني على إجراءات مفصلة حول تبادل المعلومات

  .لة للسماح بحركة النفایات الخطرة عبر الحدودالثالث  بتفصیل أكبر اإلجراءات الكام
  

  : القوانین الوطنیة لتطبیق اتفاقیة بازل في بلدكوضح
• ------------------------------------------------------  
• ------------------------------------------------------   
• ------------------------------------------------------ 
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  :    النفایات٢٫٤
المواد الصلبة والسائلة والغازیة أو خلیط بینھم، والتي بسبب كمیتھا " نفایات خطرة"یعنى مصطلح 

وكثافتھا وتكوینھا وخصائصھا الكیمیائیة قد تسبب خطرًا حالیًا أو مستقبلیًا لصحة اإلنسان أو للبیئة عند 
  .جتھا أو تخزینھا أو نقلھا أو التخلص منھا بطرق غیر سلیمة، أو عند إدارتھا بطرق غیر سلیمةمعال

  
  
  

 

  
 

   ما ھي النفایات التي تقع تحت اتفاقیة بازل؟ ٢٫٤٫١
  

         تضم مالحق االتفاقیة الشرح التفصیلي للنفایات الواقعة تحت اتفاقیة بازل والتي تعرفھا االتفاقیة 
، ٢المادة (                                                                          

  ) .١الفقرة 
  

 من االتفاقیة ١أن مفھوم االتفاقیة حول النفایات الخطرة والماثل في التعریف أعاله منصوص في المادة 
  :كما یلي
  

q تتمیز بأي من النفایات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في الملحق األول، إال إذا كانت ال 
  .الخواص الواردة في الملحق الثالث

  
  
  

                      

   Photo SBC             
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 المعنیة وھذا ینطبق على بالد التصدیر واالستیراد والعبور، على أن یضم التشریع الوطني للدولة

وعلى األمانة أن تعلم الدول األخرى بالنفایات المعرفة بالخطرة أو . نوعیة النفایات المعدة بالخطرة
وعند "). التعریف الوطني"أنظر أدناه أیضًا تحت مادة . (المعدة خطرة بحسب التشریع الوطني

  .إعالم جمیع األطراف، على جمیع األطراف احترام التعریف الوطني
  

لمادة الثالثة من االتفاقیة حول التعریف الوطني للنفایات الخطرة أن یخطر أي طرف قام وتتطلب ا
باعتبار أو تعریف نفایات بالخطرة خارج نطاق المرفق األول والثاني األمانة، على أن تقوم األمانة 

ھذه وتقع مسئولیة توفیر . بنقل ھذه المعلومات إلى جمیع نقاط المحاور لجمیع أطراف االتفاقیة
  . المعلومات إلى المستوى الوطني مثل الجمارك والمصدرین على األطراف

  
وتنشر األمانة المعلومات المستلمة من األطراف بخصوص التعریف الوطني على صفحتھا 

 .http://www.basel.int/natdef/frsetmain.phpااللكترونیة 

  
لحق الثاني، وبالتحدید نفایات مجمعة من ، تم تعریفھا تحت الم"نفایات أخرى"وتشیر االتفاقیة إلى 

 ).  بالتوالي 46Y –47Yوھي مشفرة تحت رقم (المنازل ورواسب ناجمة عن حرقھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھي أیضًا" النفایات الخطرة" تنص على أن ١من المادة ) باء (١باإلضافة، فأن الفقرة 
  

q  ولكنھا تعرف أو تعتبر، بموجب التشریع الوطني لطرف ) أ(النفایات التي ال تشملھا الفقرة
  .بور، بأنھا نفایات خطرةالتصدیر أو االستیراد أو الع

  

 
 

q  ألغراض ھذه االتفاقیة، تعنى النفایات األخرى النفایات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في
 .الملحق الثاني والتي تخضع للحركة عبر الحدود

  

نفایات ناجمة عن نشاطات مثل الرعایة الطبیة، صناعة (ویفند الملحق األول مصادر النفایات 
، كما یفند النفایات التي لدیھا )1Y – 18Yي مشفرة من الخ، وھ..الدواء، الصناعات التصویریة

). Y٤٥ – Y١٩الخ وھي مشفرة من ..مثل الكادمیوم، الزنك، الزرنیخ(مكونات أو تركیبات خاصة 
 شفرات حتى یسھل التعرف علیھا، ویجب استخدام تلك الشفرات في المستندات توقد أعطیت النفایا

  .التي تصاحب شحنة النفایات عبر الحدود
  

ویفند الملحق الثالث مجموعة من الخواص الخطرة التي تسبب ضررًا نتیجة لما قد تترك ھذه المواد 
ھذه الخواص ھي، كمثال، المواد القابلة لالنفجار والمواد القابلة لالشتعال، أو . أو الخلطات من أثار

ت النفایات المفندة تحت إذا كان). 1H –13Hالخ وھي مشفرة من .. الغازات السامة والقابلة لالشتعال
الملحق األول ال تمتلك الخواص المذكورة تحت الملحق الثالث، فإن ھذه النفایات لیست تحت طائلة 

 .أحكام اتفاقیة بازل ولكنھا ممكن أن تعتبر تحت الفقرة باء أدناه



UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.3 

14 

ولكن قد یوجد بعض . وتقع أغلبیة النفایات المشعة تحت حكم الوكالة الدولیة للطاقة النوویة  وال تخضع التفاقیة بازل
) وذلك مثًال لوجود نسبة إشعاعات بسیطة( الوكالة الدولیة للطاقة النوویة النفایات المشعة التي ال تقع تحت أحكام

وقد تتضمن ھذه األنواع من النفایات نفایات طبیة مثل مواد األشعة المذكورة . وتقع بالتالي تحت أحكام اتفاقیة بازل
  . في المرفق األول من االتفاقیة١ Yتحت الشفرة 

 

  الناجمة عن النشاطات العادیة للسفن، والتي تخضع تحت اتفاقیةوتفھم عامة اإلشارة ھنا للنفایات
MARPOL ١٩٧٨ وتعدیل البروتوكول في ١٩٧٣ لعام) MARPOL 73/78. (  

  

  : نفایات غیر مدرجة تحت اتفاقیة بازل ٢٫٤٫٢
 

  : على النفایات غیر المدرجة تحت االتفاقیة كاألتي١وتنص المادة 
q  تستثنى من نطاق ھذه االتفاقیة النفایات التي تخضع، لكونھا مشعة، لنظم

 .رقابیة دولیة أخرى، من بینھا صكوك دولیة مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة

  
q  تستثنى من نطاق ھذه االتفاقیة النفایات الناجمة عن العملیات العادیة للسفن، والتي یغطي

 .تصریفھا صك دولي أخر

  
  :المرفقات/ النفایات قائمة  ٢٫٤٫٣

  
ت  المرحلة األولى وقت تبنى االتفاقیة حیث تم إدراج المرفقا: لقد تم تحضیر قوائم النفایات على مرحلتین

 I – III  حین تبني ١٩٩٨  الالتي كانت تضم قوائم بالنفایات الواجب مراقبتھا، والمرحلة الثانیة في عام 
تین تعطیا أمثلة أكثر دقة للنفایات التي تخضع لالتفاقیة وتلك  واللIX و   VIII المرفقین مؤتمر األطراف
  .وتم تعدیل ھذین المرفقین في اجتماعات الحقة لمؤتمر األطراف. 1التي ال تخضع

  
.  وتتسم بالخطرةIأنواع معینة من النفایات تقع تحت المرفق ) القائمة ألف (VIIIویوضح المرفق 

، وھو في حالة عدم تضمن النفایات الخصائص المذكورة Iرفق  ذات واقع المVIIIوینطبق على المرفق 
، فھي نفایات غیر خطرة وال تخضع بالتالي )مثل متفجرات، تأكسد، سموم، الخ (IIIتحت المرفق 
  .لمراقبة االتفاقیة

  
 إلى Iنفایات غیر خطرة إال إذا تضمنت مواد مذكورة تحت المرفق ) القائمة باء (IXویتضمن المرفق 

  . ، وفي ھذه الحالة تخضع لمراقبة االتفاقیةIIIذي یجعلھا تقع تحت خصائص المرفق الحد ال
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ومن الناحیة اإلجرائیة فأن تغییر المرفقات یعد شئ . قوائم النفایات الخطرة تشیر إلى طواعیة االتفاقیة لالستجابة السریعة للتغییرأن طریقة تعدیل  1

 .وتدخل التعدیالت حیز التنفیذ بسرعة ملحوظة.  من االتفاقیة١٨ھین كما ھو موضح بالمادة 

أیضًا تذكر أن قائمة النفایات ! تأكد من قراءة القائمة الحالیة للنفایات التي تخضع التفاقیة بازل
  .تحت التشریع الوطني قد تتضمن نفایات إضافیة ویجب الرجوع إلیھا

  
  !!!تأكد من یمكنك االتصال بھ للحصول على ھذه المعلومات

  
  www.basel.intحصول على قائمة النفایات تحت اتفاقیة بازل على یمكنك ال
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  : التخلص من النفایات٢٫٥
  

أن اتفاقیة بازل ال تنظم فقط حركة النفایات الخطرة عبر الحدود وإنما تعالج أیضَا التخلص من تلك 
ً  مناح قانونیة رادلبلد االستی لیس موضع اھتمام التخلصإن أسلوب . النفایات  فقط ولكنھ یتضمن أیضا

بطریقة بیئیة وتعمل اتفاقیة بازل على التأكد من أن التخلص قد تم ). حیث یتواجد المولد (لبلد التصدیر
  . سلیمة

  
 بمعنى أي عملیة محددة في التخلص من النفایات من االتفاقیة تعریف ٢ من المادة ٤وتحتوي الفقرة 

  .فاقیةالمرفق الرابع من االت
  

  ":التخلص"ویضم المرفق الرابع نوعین من 
 فرصة ال تؤدى إلى) D15 إلى D1مشفرة من ( نوع من العملیات ١٥) ألف(یضم القسم  •

الردم أو الحرق  وأمثلة من ذلك. الخ..استعادة الموارد أو إعادة اإلدارة أو إعادة االستخدام 
  .أو التخزین الدائم

 قد تؤدى إلى فرصة )R13  إلى  R1مشفرة من (ملیات  نوع من الع١٣) باء(یضم القسم  •
وأمثلة من . الخ..استعادة الموارد أو إعادة اإلدارة أو استخالص المادة أو إعادة االستخدام 

ذلك استعادة استخالص أو إعادة استخدام المعادن و الفلزات، أو إعادة تنقیة الزیت 
 .المستخدم

  
  
 

________________________________  
  

  :أسئلة
  

  ھل تغطى االتفاقیة جمیع النفایات؟ .١
ماذا یحدث إذا أعتبر التشریع الوطني بعض النفایات خطرة بینما ھي لیست كذلك تحت االتفاقیة؟  .٢

  ھل سیسرى تطبیق اتفاقیة بازل َ؟ 
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  :قوانین بازل من البدایة إلى النھایة  ٣
  

  :إجراءات اتفاقیة بازل ٣٫١
  

 الموافقة واإلخطار: تفاقیة بازل وتعتمد على ثالث عناصر أساسیةتعد اإلجراءات لب نظام التحكم ال
 مراحل یمكن تخلل كل مرحلة منھا نشاطات غیر ٤وتنقسم اإلجراءات إلى .  المرافقةوثیقة الحركةو 

  .ولھذا فمن الضروري التیقظ  والتدقیق وفي حالة عدم االلتزام ضرورة المقاضاة والجزاءات. قانونیة
 
  اإلخطار: ى المرحلة األول ٣٫١٫١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و عامة ما یشمل .   جمیع الجھات المسئولة في البالد المعنیةإخطارأن الحركة عبر الحدود تتطلب 
 نوعیة واحدة من النفایات قد تكون شحنة واحدة فقط أو مجموعة من الشحنات على مدار أقصاه اإلخطار

نة من نفس الخواص المادیة والكیمیائیة وأن تشحن إلى نفس المخلص عن عام بشرط أن تتكون كل شح
  .طریق نفس مسئولین الجمارك في نقاط الدخول والخروج

  
 إلى أبرام عقد حول التخلص من المولد والمخلصقبل أن یسمح للشحنة بالتحرك، یجب أن یصل 

ویضمن أطراف . أسلوب سلیم بیئیًابالنفایات، والذي یضمن، تحت اتفاقیة بازل، التخلص من النفایات 
وعلى وجھ العموم، . العقد االلتزام بمتطلبات اتفاقیة بازل وبالتشریعات الوطنیة ذات الصلة بالدول المعنیة

یجب أن تؤكد تلك العقود أن الناقالت والتجار وأماكن التخلص مرخصین في الدول الذین یعملون بھا 
  .بحسب العقد المبرم

  
.  بھذه الحركة المقترحةبلد التصدیر في السلطة المخولة عند أبرام العقد إخطار صدرالمولد والمعلى 

 إذ قد إخطار إرسال بلد التصدیر في السلطة المخولةوقد یحدث في ھذه المرحلة من العملیة أن ترفض 
لیس لدیھا ثقة ة  السلطة المخولقد ال توافق على االتفاق، أو أنبلد العبور  أو بلد االستیرادتعتبر مثًال أن 
  . أو أي طرفًا منھما، بالقواعد المنصوص علیھا المصدر و المخلص، بإلتزام كل من

 

 المتخلص المولد

 بلد االستیراد بلد التصدير

 بلد العبور

اإلدارة البیئیة السلیمة أتمام عقد  یحدد . ١
ESM 

إخطار بالتحرك . ٢
 المقترح

رفض ) أ(٣
 السماح بالتصدیر

أرسال اإلخطار) ب(٣  

إلخطارأرسال ا) ب(٣  

 حدود دولیة حدود دولیة
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السلطة  إلى وثیقة إخطار على ھذا التصدیر، فسوف ترسل السلطة المخولةفي حال عدم اعتراض 
  .بالد العبور في السلطات المخولة و كذلك إلى بلد االستیراد في المخولة

  
 عن النفایات ذاتھا، البالد المعنیةإلخطار ھو تقدیم معلومات مفصلة وسلیمة وكاملة إلى إن ھدف ھذا ا

  . وعن عملیة التخلص المقترحة، وتقدیم تفاصیل أخرى خاصة بالشحنة المقترحة
  
  معلومات یجب تقدیمھا في اإلخطار  
  

q سبب تصدیر النفایة 
q ١مصدر النفایة  
q  ١النفایة وموقع التولید) مولدو(مولد  
q ١المتخلص من النفایة والموقع الفعلي للتخلص  
q  ١ؤھم، إذا كانوا معروفینللنفایة أو وكال) الناقلون المتوقعون(الناقل المتوقع  
q  ٢ السلطة المختصة–بلد تصدیر النفایة  
q  ٢ السلطة المختصة–بلدان العبور المتوقعة  
q  السلطة المختصة –بلد استیراد النفایة  
q إخطار عام أو فردي 
q  والفترة الزمنیة التي تصدر خاللھا النفایة وخط ) المتوقعة(المتوقع ) الشحنات(الشحنة ) تواریخ(تاریخ

  ٣یر الرحلة المقترح بما في ذلك نقطة الدخول والخروجس
q  الطرق البریة أو السكك الحدیدیة أو بطریق البحر أو الجو أو المیاه الداخلیة(وسائل النقل المتصورة( 
q ٤المعلومات المتعلقة بالتأمین  
q  داللة النفایة ووصفھا المادي بما في ذلك الرقمYعلومات عن أي   وم٥ ورقم األمم المتحدة وتكوینھا

 متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك إحكام الطوارئ في حاالت الحوادث
q  سائبة أو وضعھا في برامیل أو في صھاریج على سبیل المثال(نوع التعبئة المتصورة( 
q  ٦الحجم/ الكمیة المقدرة بالوزن  
q ٧العملیة التي یتم بواسطتھا تولید النفایة  
q الخواص الخطرة، والرقم :  الملحق األول، تصنیفاتھا وفقًا للملحق الثالثبالنسبة للنفایات الواردة في

Hفئة األمم المتحدة ، 
q طریقة التخلص وفقًا للمحق الرابع 
q إعالن من المولد والمصدر بصحة المعلومات 
q  للمصدر أو المولد من المتخلص من النفایة ) بما في ذلك الوصف التقني للمصنع(المعلومات المحالة

لى أساسھا بني األخیر تقدیره لعدم وجود سبب یدعوا إلى االعتماد بأن النفایات لن تتم إدارتھا التي ع
 بطریقة سلیمة بیئیًا وفقًا لقوانین وأنظمة بلد االستیراد

q معلومات تتعلق بالعقد المبرم بین المصدر والمتخلص 
  
  

 .م وعنوان ورقم ھاتف و وتلكس أو تلفاكس الشخص الذي یجب االتصال بھ االسم بالكامل والعنوان ورقم الھاتف والتلكس أو التلفاكس  واس١
 .   االسم بالكامل والعنوان ورقم الھاتف والتلكس أو التلفاكس2

متوقع في حالة وجود إخطار عام یغطي شحنات عدیدة، من المطلوب إما التواریخ المتوقعة لكل شحنة وإما، إذا لم تكن ھذه التواریخ معروفة، التكرر ال3 
 .للشحنات

 . معلومات یجب تقدیمھا بشأن شروط التأمین ذات الصلة ومدى استیفائھا من قبل المصدر والناقل والمتخلص 4
 . طبیعة وتركیز أكثر العناصر خطورة من حیث السمیة والمخاطر األخرى التي تسببھا النفایة فیما یتعلق بكل من المناولة وطریقة التخلص المقترحة 5
 .الة وجود إخطار عام یغطي شحنات عدیدة من المطلوب بیان كل من الكمیة الكلیة المقدرة والكمیات المقدرة لكل شحنة من الشحنات في ح 6
 .  تقییم الخطر وتحدید مالئمة عملیة التخلص المقترحة بمقدار ما ھو ضروري 7
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  الموافقة وإصدار وثیقة الحركة: المرحلة الثانیة ٣٫١٫٢
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

وقد تمنح الموافقة (وثقة اإلخطار  كتابیة عند استالم موافقة بتقدیم ببلد االستیراد المخولةالسلطة تقوم 
للُمخطر؛ وعامة ما ) بعد المطالبة بتوضیحات إضافیة إذا لزم األمر(، أو الرفض )بناًء على شروط معینة

  .الدول المعنیة األخرى في جمیع للجھات المخولةترسل نسخ من الرد النھائي 
  
، إذ أن واحدًا من أھم المصدر والمخلص على وجود عقد بین ببلد االستیراد السلطة المخولةكد وتؤ

اإلدارة  موضحًا المولد والمخلص ھو التحقق من وجود عقد قانوني ملزم بین إجراءات اإلخطارشروط 
  . للنفایات المختصةالبیئیة السلیمة

  
 وتقدم موافقتھا الكتابیة لبلد التصدیر قة اإلخطاروثی عن استالم ببلد العبور السلطة المخولةوتعلن 

 كتابیة، موافقة الحاجة إلى م عدبالد العبوروقد تقرر . أو رفضھا، في مدة ستون یومًا) بشروط أو بدون(
 في بلد العبور للُمصدر بالتحرك في حال عدم استالم أي رد من بلد التصدیروفي ھذه الحالة تسمح 

 عن طریق األطرافجراء یطبق فقط في حال أخطرت بلد العبور جمیع ھذا اإل. غضون ستون یومًا
  . كتابیة مسبقة لشحن العبورموافقة أنھا ال تتطلب األمانة

  
السلطة  المعنیة من إیفاء جمیع المتطلبات، وموافقتھا على الحركة، تصدر السلطات المخولةعند تحقق 

علومات مفصلة حول الشحنة وتسمح للشحنة  والتي تحوى موثیقة الحركة في بلد التصدیر المخولة
 الشحنة في كل الوقت من ساعة التحرك من عند مولد النفایات إلى وثیقة الحركةو ترافق . بالتحرك

  .وصولھا إلى المخلص في البلد األخر

 حدود دولیة حدود دولیة

 المخلص المولد

بلد  بلد 

 بلد المعبر

)كتابة(الموافقة أو االعتراض على الحركة . ٤  

الموافقة أو االعتراض . ٤
)كتابة(على الحركة   

ي حال الموافقة وتأكید ف. ٦
 العقد یتم إصدار وثیقة الحركة

التأكید على وجود عقد ینص على اإلدارة البیئیة . ٥
ESM السلیمة 



UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.3 

19 

  حركةالمعلومات الواجب تقدیمھا في وثیقة ال
  

q مصدر النفایة* 
q  النفایة وموقع التولید) مولدو(مولد* 
q المتخلص من النفایة والموقع الفعلي للتخلص* 
q  وكالؤه(أو وكیلة */ النفایة) ناقلو(ناقل( 
q موضوع اإلخطار العام أو الفردي 
q  االستالم والتوقیع على إیصال االستالم من ) تواریخ(تاریخ بدء الحركة عبر الحدود وتاریخ

 ب كل شخص مسئول عن النفایةجان
q  المائیة الداخلیة، أو بطریق تالطرق البریة، أو السكك الحدیدیة، أو الممرا(وسائل النقل 

بما في ذلك بلدان التصدیر والعبور واالستیراد، وأیضًا نقطة الدخول ) البحر أو الجو
 والخروج حیثما كانتا محددتین

q  سم الموافق للشحنة وفئتھا وفقًا لمصطلحات األمم الحالة المادیة، اال(الوصف العام للنفایة
 )  وفقًا للمالئمH و الرقم Yالمتحدة، رقم األمم المتحدة، الرقم 

q معلومات عن المتطلبات الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حاالت الحوادث 
q نوع التعبئة وعدد الطرود 
q الحجم/ الكمیة بالوزن 
q در بصحة المعلوماتإعالن من المولد أو المص 
q  إعالن من المولد أو المصدر یبین عدم اعتراض السلطات المختصة في جمیع الدول المعنیة

 األطراف
q  شھادة من المتخلص باالستالم في مرفق التخلص المعین وتبیان أسلوب التخلص والتاریخ

 التقریبي للتخلص
 

قة واحدة، حیثما یتسنى ذلك، مع المعلومات ینبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثیقة الحركة في وثی
وحیثما ال یتسنى ذلك، ینبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثیقة الحركة . المطلوبة بموجب قواعد النقل

وینبغي لوثیقة الحركة أن تتضمن معلومات . المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل ال أن تشكل تكرارًا لھا
  .تعین علیھا تقدیم المعلومات وملئ أي نموذج من النماذجبشأن الجھة التي ی

  
االسم بالكامل والعنوان ورقم الھاتف والتلكس والتلفاكس وأسم وعنوان ورقم ھاتف وتلكس أو تلفاكس * 

  .الشخص الذي یجب أن االتصال بھ في حالة الطوارئ
 



UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.3 

20 

 حركة النفایات الخطرة عبر الحدود:  المرحلة الثالثة٣٫١٫٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات خاصة بشحنة معینة؛ مثًال، معلومات حول ناقالت الشحنة، مكاتب الجمارك وثیقة الحركةتقدم 
كما یجب أن تقدم أیضًا وثیقة الحركة معلومات دقیقة . التي سوف تمر بھا، نوعیة النفایات وكیفیة تغلیفھا

 أن مؤتمر األطرافولقد أوصى .  رحة لشحنة النفایات المقتالسلطات المخولةحول الموافقات من 
 المعبأ على نحو واف، وھذا لضمان التوافق بین المعلومات المقدمة وثیقة الحركة اإلخطاریصاحب دائمًا 

  ).وللتقلیل من أي سوء استخدام ممكن(وثیقة الحركة  ووثیقة اإلخطارفي 
  

  وتتطلب الفقرة التاسعة من المادة السادسة أنھ
  ، یوقعلمخلصات إلى موقع اعند تسلیم النفای

   ویردھا إلىوثیقة الحركةھذا األخیر على 
   و كذلكبلد التصدیر في السلطة المخولة

 . مؤكدًا استالمھ النفایات الخطرة المعنیة للمولد
 
 

 حدود دولیة حدود دولیة

 المخلص المولد

 بلد التصدير بلد التصدير

لد العبورب  

إرسال نسخة موقعة من وثیقة . ٧
 الحركة تؤكد أستالم الشحنة

7. 

 مفتاح
 حركة النفایات الخطرة عبر الحدود والتي تصحبھا دائمًا وثیقة حركة
 

 

اإلخطار وعامة ما تقبل معظم الدول أن یرفق نسخة من 
المعبأ على نحو واف مع وثیقة الحركة، ولكن بعض الدول 

ن یصاحب وثیقة الحركة إخطار أصلي مختوم تتطلب أ
وفي الحالة األخیرة، یجب أن . وموقع من السلطة المخولة

یمد المولد السلطة المخولة بنسخ كافیة من اإلخطار 
 .للتصدیق الفردي



UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.3 

21 

 تأكید التخلص:   المرحلة الرابعة٣٫١٫٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قد تم بحسب شروط العقد كما التخلص بأن المخلصمادة السادسة تأكید من تتطلب الفقرة التاسعة من ال
  . وثیقة اإلخطارھو موضح في 

  
الجھة  تأكید االنتھاء من التخلص، یجب أن تعلم بلد التصدیر في السلطة المخولةفي حال عدم استالم 

 .بلد االستیراد في المسئولة
  
 
 

 حدود دولیة حدود دولیة

 المخلص المولد

 بلد االستیراد بلد التصدير

 بلد العبور

ل تأكید أن التخلص عند االنتھاء، أرس. ٨
 قد تم

إذا لم یستلم أي تأكید الرجاء اإلخطار. ٩  

قد یرید المتابعة لتأكید 
 انتھاء العملیة

8. 

                                
         : Photo SBC 
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  : الجماركمن قبلالتحقق  ٣٫٢
  

مقابل المراحل التي یمكن للجمارك اتخاذھا للتحقق من أن حركة النفایات الخطرة عبر یوضح الرسم ال
كما یوضح الرسم كیفیة تحرك النفایات الخطرة عبر الحدود من بلد . الحدود تتماشى مع اتفاقیة بازل

  .ألخر
  

 في حال رفضت .عندما تتم موافقة جمیع الدول المعنیة، حینھا تبدأ حركة النفایات الخطرة عبر الحدود
دولة من الدول إعطاء الموافقة للحركة، فأن الحركة عبر الحدود لیس لدیھا األحقیة ویجب أن توقف 

  .باللون األحمر" قف"كما ھو مبین من عالقة 
  

 ال یجب دولة التصدیر، فأن توافق دولة االستیراد السماح بالمرور، بینما دولة عبورعندما ترفض 
 حتى عندما یثبت الناقل أن دولة الموقف األخیر بلد العبور إلى د التصدیربلأن تسمح للشحنة بترك 

 على الحركة؛  وفي ھذه الحالة، یجب على الُمصدر إیجاد دولة عبور أخرى تقبل أن تمر موافقة
  .أراضیھاالشحنة من 

  
 ال صدیردولة الت ال توافق، فأن دولة االستیراد الحركة ولكن ى علتوافق دولة العبوروكذلك، حین 

  . باستالم الشحنةدولة استیراد توافقیجب أن تسمح للشحنة بالتحرك حتى یتم إیجاد 
  

  :أن المستندات المصاحبة للشحنة ضروریة لمساعدة الجمارك في تحدید قانونیة الشحنة
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
    

  
 لمعنیة ووتنشر بعض األطراف معلومات مختصة باإلخطارات على الصفحات االلكترونیة للوزارات ا

الوكاالت البیئیة، بحیث تساعد ھذه المعلومات الجمارك في تحدید قانونیة شحنات النفایات الخطرة من 
  .عدمھا

  
            
            

 
 
 

            
          
      

  اعرف ما ھي المستندات المطلوبة من بلدك الستیراد أو تصدیر النفایات الخطرة
  
 

  دمستندات االستیرا
q وثیقة الحركة 
q نسخة موثقة من وثیقة الموافقة 
q نموذج اإلخطار 

  مستندات التصدیر
q وثیقة الحركة 
q نسخة موثقة من وثیقة الموافقة 
q نموذج اإلخطار 

 

الصفحة االلكترونیة التي أجد فیھا معلومات حول شحنات النفایات الخطرة المقرة من قبل الجھة المسئولة في بلدي 
 : ھي

http:// 
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اإلخطار

موافقة الجھة المخولة 
في بلد االستیراد
وتأكید العقد

الجھة المخولة في بلد التصدیر
تصدر وثیقة الحركة أفحص المكونات والمستندات

موافقة الجھة المخولة في بلد العبور

أفحص المكونات والمستندات أفحص المكونات والمستندات
الجھة المخولة 
في بلد التصدیر

أبحث عن دولة 
عبور أخرى

ال

ال ال ال

ال

نعم

نعم

O K O K O K

بلد التصدیر بلد العبور بلد التصدیر

التخلص

أبحث عن دولة استیراد أخرى 
یمكنھا معالجة النفایات بطریقة 

سلیمة بیئیُا
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 :إجراءات الفحص عند الحدود
  

لجمارك في كل من بلد التصدیر والعبور واالستیراد بالتوالي المھام و تشرح الرسوم التالیة لموظفي ا
  .األمور التي تؤخذ في االعتبار

  
تستخدم عالمة الھاتف تلك للداللة على أن الجمارك لدیھا أسباب لالعتقاد في عدم 

  قانونیة شحنة معینة، وعلیھا استشارة وإخطار الجھات المخولة في البالد المعنیة 
  .ن قانونیة الشحنةللتأكد م

  
  یشیر ھذا السھم إلى أمكانیة عدم قانونیة الشحنة بحسب أھداف اتفاقیة بازل

  . وعلیھ یجب علیك أن توقف الشحنة وتستشیر الجھة المخولة
  

  : التصدیر٣٫٣٫١
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشریع الوطني قد تم تقدیمھا یجب علیك كموظف جمارك التحقق أوًال من أن المستندات المطلوبة تحت ال
الخطوة القادمة ھي التحقق المادي . لك وتم إدخال جمیع البیانات المطلوبة بطریقة سلیمة بحسب االتفاقیة

  :من الشحنة
  . تأكد من أن الشاحنة والحاویات معنونین بطریقة مالئمة بحسب قانون الشحن المطبق -
، وأن الكمیة تتماشى وثیقة الحركةتم بیانھ على تأكد من أن عدد الحاویات ونوعیتھم یتماشى وما  -

 .وثیقة الحركةمع أجمالي المذكور على 
 .تأكد، قدر اإلمكان، أن محتویات الحاویات تتماشى مع المواد الموافق علیھا -
 

 
  

 ھل یوجد وثیقة حركة؟

 ھل یوجد موافقة بالتصدیر من قبل الجھات المخولة؟

 ھل تتفق المحتویات مع وثیقة الحركة؟ 

 ھل التغلیف على ما یرام؟

  إطالق الشحنة للتصدیر

ال أستخدم 
 الھاتف

ارك،الجم  
 بلد التصدیر

في حال وجود بلد عبور، الرجاء الرجوع إلى 
عبور، دخول حمارك، بلد ال:الصندوق  

إذا ال توجد بلد عبور، الرجاء الرجوع 
الجمارك، بلد  :إلى الصندوق

 التصدیر

. ، فأن الشحنة ال یجب إطالقھا للتصدیر ویجب مشاورة الجھة المخولةبالنفيإذا كان الرد على أي من األسئلة عالیھ 
 .لتصدیر، یمكنك إطالق الشحنة لباإلیجابوإذا كان الرد على جمیع األسئلة عالیھ 
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  : العبور٣٫٣٫٢
  

  .لقد تم فصل إجراءات العبور لدخول وخروج الشحنة في إطارین منفصلین أدناه
  

 أن الموافقة على شحنة ما قد أعطیت بلد العبور، وفي حال تأكید الموافقةتقدیم برھان في حال لم یتم 
 لم توفر بلد التصدیر في الجھة المخولة، فأن ھذا یعنى إما أن )٢٢أو لیست مطلوبة، أنظر الصفحة (

، كما المعلومات، وإما أن الناقل قد نساھا، وفي ھذه الحالة قد تخضع الشحنة إلجراءات تدقیق أكبر
 لطلب تفسیر حول ھذا بلد التصدیر أن تتصل بنظیرھا في الجھة المخولةیجب علیك أن تطلب من 

، وھنا ثانیة، بلد العبور تصل الشحنة إلى حدود أخرى للخروج من ببلد العبوروبمرورھا . اإلغفال
  .یجب على الجمارك أن تقوم بالتدقیق الضروري كما ھو موضح عالیھ

  
زام بجمیع شروط االتفاقیة والتشریع الوطني فأنھ یمكن اإلفراج عن الشحنة للخروج في حال تم اإللت

وفي حال عدم االلتزام فإنھ یجب حجز الشحنة وإخطار السلطات المعنیة لضمان إعادة . من البالد
  .الشحنة إلى بلد التصدیر بحسب المادة التاسعة من اتفاقیة بازل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھل یوجد برھان موافقة من الجھة المخولة؟

 ال نعم

 ھل توافق مع مالحظات الجمارك في بلد التصدیر؟

ھل المحتویات والكمیة والتغلیف ھم نفسھم عند الخروج من 
 بلد التصدیر؟

 نعم

 تمر للعبور

 ھل تم تغییر الناقل؟

یة والتغلیف ھم نفسھم عند الدخول إلى ھل المحتویات والكم
 بلد العبور؟

 ال أحجز وتكلم 
 إذا كان أكثر، ھل یوجد وثائق كافیة لتفسیر الزیادة؟

إذا كان أقل، أین 
 ذھب الباقي؟

 اإلفراج للتحرك إلى بلد االستیراد

 ھل تم تغییر المرفأ؟

 جمارك دخول بلد العبور

 ال

 ال

 أحجز وتكلم

 جمارك دخول بلد العبور

 نعم

 نعم
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  :    االستیراد٣٫٣٫٣
  

 أن تكون حذره أمام شحنات النفایات الخطرة ألن التخلص منھا سیتم بلد االستیرادعلى الجمارك في 
  .في بلدھم

  
ى حال قناعة ف. أن إجراءات التحكم مماثلة لتلك الموضحة عالیة سواء في التصدیر أو العبور

  .الجمارك بقانونیة الشحنة یمكن إطالق الشحنة للتخلص
 
 

 
 

  
  
  
  
  

 ______________________________________  
  :أسئلة

  ماذا یستلزم اإلخطار؟ .١
  قبل أن تعبر أراضیھا حركة نفایات خطرة عبر الحدود؟بلد العبورھل یجب استشارة  .٢
 لمطلوبة تحت اتفاقیة بازل لحركة نفایات خطرة عبر الحدود ؟ما ھي المستندات ا .٣

  :مران ھنا یتطلبا عنایة خاصةیوجد أ
 ت بنحو مالئم وإظھار التوقیعامستند الحركةھل تم تغییر الناقل؟ وھل تم إظھار ھذا التغییر على  .١

المناسبة؟ إذا كان األمر كذلك، فمن المھم أن ال تكون التعبئة اختلفت أو تم العبث بھا في محاولة لنزع، 
  .أو إضافة أو تبدیل المواد

إضافة حاویات نفایات خطرة أخرى موجھة إلى نفس المخلص، وھنا ال یجب اعتبارھا أیضاً، قد یتم  .٢
وبالمثل، إذا كانت الكمیات . شحنة عبور ولكن شحنة تصدیر ویجب معاملتھا بالطریقة المناسبة

المدخلة أقل مما سمح لھ باألصل فأنھ یجب إیقاف الشحنة وإخطار السلطات المعنیة إذ أن ھذا قد یعنى 
  .بلد العبورتخلص غیر قانوني داخل حدوث 

 

 ال

 ال

 أحجز وتكلم 

 ال   موافقة من الجھة المخولة؟ھل یوجد برھان

 ھل توافق مع مالحظات الجمارك في بلد التصدیر؟

ھل المحتویات والكمیة والتغلیف ھم نفسھم عند مغادرة بلد 
 التصدیر؟

نعم

نعم

 اإلطالق للتخلص

 جمارك بلد االستیراد

نعم

على الجمارك التحقق بدقة من شحنات النفایات الخطرة والنفایات األخرى والتیقظ إلى إمكانیة أي اتجار 
. من الضروري معرفة بمن تتصل للحصول على المعلومات و النصح.  قانونيرغی  

 
!!!تأكد من معرفة بمن تتصل في حال ارتیاب خطأ  
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  : االتجار غیر المشروع٤
  

  : تعریف االتجار غیر المشروع٤٫١
  

 من ٤تعمل اتفاقیة بازل على منع أي عبور غیر قانوني لھذه النفایات، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 
  :نص اتفاقیة بازل على

  .غیر المشروع بالنفایات الخطرة أو النفایات األخرى فعل أجراميتعتبر األطراف أن االتجار 
  

  :وتؤكد الفقرة الرابعة من ذات المادة االحتیاج إلى تشریع وطني مناسب
یقوم كل طرف باتخاذ التدابیر القانونیة واإلداریة والتدابیر األخرى المالئمة لتنفیذ أحكام االتفاقیة 

  . التصرفات المخالفة لالتفاقیة والمعاقبة علیھاوإنفاذھا، بما في ذلك تدابیر لمنع
  

لغرض ھذه االتفاقیة، أى حركة نفایات خطرة عبر الحدود أو نفایات أخرى تعد اتجار غیر مشروع في 
  :حال

  دون إخطار جمیع الدول المعنیة عمًال بأحكام ھذه االتفاقیة؛ أو  ) أ
  اقیة؛ أودون الحصول على موافقة دولة معینة عمُال بأحكام ھذه االتف  ) ب
  بالحصول على موافقة الدول المعنیة عن طریق التزویر، أو اإلدعاء الكاذب أو الغش؛ أو) ج
  ال تتفق من ناحیة أساسیة مع الوثائق؛ أو) د 
من نفایات خطرة أو نفایات أخرى مما یتناقض مع ) مثل الطمر(تنتج عن تخلص متعمد ) ھـ

  . ليھذه االتفاقیة والمبادئ العامة للقانون الدو
  

  :وتوضح النشاطات التالیة بعض الطرق التي تعد غیر قانونیة بحسب االتفاقیة
، أو على أي مستندات استیفائیة وثیقة الحركةإغفال معلومات مھمة، أو كتابة بیان خاطئ على  ١

  أخرى، أو بیانات استداللیة خارجیة خاطئة؛
 نقل النفایات بدون وثیقة حركة؛ ٢

ن شحنة عند تغییر الناقل بحیث ال تتطابق بعد مع وثیقة إضافة أو استبدال نفایات م ٣
 الحركة؛
 .نقل نفایات إلى موقع غیر معرف في العقد ینقصھ القدرة التقنیة لمعالجة تلك النفایات ٤
 التخلص من النفایات الضارة بطریقة تعرض شخص أو أشخاص لخطر مباشر على صحتھم؛ ٥
 .اإلخطاروط المنصوص علیھا في التخزین أو التخلص من النفایات بانتھاك الشر ٦

  
  

  :كشف التجارة غیر المشروعة. ٤٫٢
  

 األطراف في النفایات الخطرة تحت اتفاقیة بازل جریمة إساءة ویجب على غیر المشروعةتعد التجارة 
 یجب اللجوء إلى التشریع غیر مشروعةوضع تشریع مناسب لھذا الغرض، و في حال كشف تجارة 

  .الوطني
     
            
            
            
            
             

محلیة مالئمة لمنع االتجار غیر /یضع كل طرف تشریعات وطنیة" تفاقیة تنص أن من اال) ٥ (٩إن المادة 
 .وتتعاون األطراف بغیة تحقیق أھداف ھذه المادة. المشروع والمعاقبة علیھ



UNEP/CHW/OEWG/5/2/Add.3 

28 

 
     أین تفحص؟٤٫٢٫١

  
بینما تتعامل االتفاقیة مع حركة ھذه النفایات عبر الحدود إال أن التنفیذ ال یتم فقط على الحدود؛ إذ ُیظھر 

ا قبل  إمكانیة البدء في فحص شحنة مIMPEL-TES Seaportالمثال المقدم من مشروع مواني البحر 
  . إنزالھا إلى البر

  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
              

 ما ھي التشریعات الجنائیة لمنع ومعاقبة التجارة غیر المشروعة في النفایات الخطرة؟
 
What are the penalties for illegal traffic under that legislation? 

 
 ما ھي عقوبات التجارة غیر المشروعة في ھذا التشریع  ؟

 
 

 ما ھي الوكالة الحكومیة المسئولة لمحاكمة ھذه الجریمة؟
 
 
 
 یجب على الجمارك اإللمام بالمتطلبات القانونیة األساسیة لضمان متابعة سلیمة عند التدقیق في الشحنات، إذ أن عدم إجراء

 !الفحوصات بطریقة سلیمة یمكنھا تعطیل المقاضاة في المستقبل

 

 

 

  IMPEL-TES Seaportمشروع مواني البحر 
  

  :التحضیر
  .قبل البدء في عملیة تفتیش كاملة، حتى وإن كانت لوقت محدود، فأنھ من المھم أن تتحضر لھا

بالشحنة ) یئة الموانئمثل الشرطة، الجمارك، مخافر العبور أو ھ(إخطار الجھات المعنیة  -
  :المزمع تفتیشھا واالتفاق معھم على التالي

 مكان التفتیش والتاریخ والوقت؛ •
عدد األشخاص المخصصین والمعدات المطلوبة؛ وكذلك تدابیر السالمة الضروریة وإرشادات  •

 ؛)مثال، التركیز على األماكن األخیرة أو نوعیة النفایات(التفتیش 
  التفتیش؛مسئولیة كل وكالة أثناء •
 ما ھي المساعدات و المعلومات اإلضافیة المطلوبة في حال احتیاج أخذ عینات؛ •
 من المسئول عن المتابعة في حال عدم اإللتزام باللوائح؛ •
 .من یتناول االتصال بالصحف •
لرفع فرص اكتشاف شحنات النفایات عبر الحدود، یتعین أن تحدد أماكن تفتیش بجانب نقاط  -

إذ من شأنھ تسھیل تفتیش سریع للمستندات أو، إذا لزم . عند بوابة وصولتفتیش جمركیة أو 
  .األمر، حجز مؤقت لحاویة إلجراء تفتیش إضافي

  :التفتیش
  :لتوقیف الناقلة ھناك عامة خیاران

لتوجیھ ) من المفضل موقف سیارات(إن استخدام حواجز الطرق تسمح باختیار المكان المناسب  •
، وقد یتطلب ھذا مساعدة ةدون أرباك حركة سیر المرور العادیالشاحنة نحوه وتفتشیھا ب

وتسمح ھذه الطریقة بوجود التسھیالت في . الشرطة أو الجمارك لتوجیھ وتوقیف الشاحنة
 ).  مثل تدابیر السالمة وأجھزة جمع العینات(الموقع 

الطرق السریعة، ویتطلب ھذا من الممكن أیضًا توقیف الشاحنة للتفتیش أثناء السیر فى شوارع محددة أو على  •
ومن عوائق ھذا األسلوب عدم  تواجد جمیع التسھیالت . األسلوب سھولة التعرف على سیارة المفتش

 .الضروریة في الحال، وإن كان من حسناتھ المرونة في اختیار الشاحنات للتفتیش
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  :خالل تفتیش الطریق یمكنك اختیار نوع النقل -
 ؛)ن للشحن في البحاروعامة ما تكو(حاویات مغلقة  •
 ؛)وتتطلب معرفة معینة لتفتیشھا(صھاریج  •
 ؛)عامة ما یكون المنتج في دفعات صغیرة للتعامل معھا بآالت رفع صغیرة(ناقالت  •
 ).عامة محملة بالمواد الثقیلة(ناقالت مفتوحة  •
 
  :حیث ال یرید أحد وقف شاحنات غیر محملة فإنھ من المفید البحث عن عالمات التحمیل -
 ود لوحة أو كتابة خاصة مشفرة للداللة على نفایات خطرة أو نوعیات نفایات أخرى؛وج •
 ؛)ال أحد یرید وقف شاحنات غیر محملة(ضغط اإلطارات والمساعدین  •
 ).من الممكن أن تكون ھذه أختام الشركة أو أختام الجمارك(أختام على أبواب الناقالت  •
 
  :التحقق من المستندات -

أي ( المستندات بحاجة إلى التدقیق والمقارنة لكشف أي مفاتیح لتجارة غیر مشروعة یوجد أنواع كثیرة من
وثیقة الحركة، مستند (ھذا التدقیق ال یخض فقط مستندات بازل ). تغییر على المستند یجب أن یعامل بحذر

ركیة، ولكن یخص أیضًا أي نوع وثیقة أخرى مثل وثائق العبور الجم) و مستند الموافقة/اإلخطار، أو 
  الخ؛..إیصاالت وزن الشاحنة، فواتیر، مستندات جمركیة، أوراق معلومات األمان

، فقد یحدث أن یعرف معلومات عن أصل الحمولة )ومساعده(من المھم أیضًا طرح أسئلة على السائق 
  .الخ..أو الموقف األخیر أو طریق النقل!) تغییر الناقلة(
  

  ):لوماتفي حال وجود المع(نقاط مھمة لالنتباه  -
q مطابقة وثیقة الحركة والمستندات المتواجدة مع سائق الشاحنة ؛ 
q  و / بحسب وثیقة الحركة وإیصاالت الوزن أو) بما فیھا التغلیف(مقارنة كمیة النفایات ووصفھا

في حال وجود اختالف بین ما ھو موضح في المستندات والوزن . فواتیر أو مستندات أخرى
 .یجب اتخاذ خطوة أخرى) كمیة االختالفعلى المفتش تحدید (الفعلي 

q ؛)مراجعة عداد المسافات( وثیقة الحركة ىمقارنة الطریق الفعلي المنتھج والطریق المذكور عل 
q  النقل؛/ مراجعة التواریخ الفعلیة للشحن 
q  ؛)في حال إمكانیة التطبیق(مطابقة المعلومات على وثیقة عبور الجمارك مع الوثائق األخرى 
q  نتیجة أن الشحنة غیر موجھة للتصدیر أو تم إعالنھا مواد غیر (وجود وثیقة حركة في حال عدم

، فمن الممكن التعرف على النفایات بمساعدة مستندات أخرى مثل )خاضعة التفاقیة بازل
كما أن تصریحات قائد الشاحنة یمكنھا . مستندات جمركیة أو فواتیر أو أوراق معلومات السالمة

 .تي تحتاجھاتوفیر المعلومات ال
 
  .التفتیش الفعلي للحمولة -

للتحقق من توافق مضمون حمولة الشاحنة و المعلومات المذكورة على المستندات فمن المستحسن أن 
  . تقوم بتفتیش فعلي للحمولة

  
في نفس الوقت، وھذا لیس فقط لتوثیق ) رقمیة( من الممكن القیام بتفتیش أولي بالنظر وأخذ صور -

 .إنما سیساعد أیضًا في استشارة المتخصصین عن طریق البرید االلكترونيعملیة التفتیش و
  :إن التفتیش بالنظر سیساعدك على التحقق من

 إذا كانت الحمولة نفایات أم ال؛ •
 إذا كانت الحمولة نفایات، ھل تتطابق مكونات الحمولة مع المستندات؛ و •
  .ة وأخذ عینات مفصلة منھاھل من الضروري القیام بتدقیق أوسع أو حتى تفریغ الحمول •
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  وضع بطاقات البیانات وبطاقات العبوة  ٤٫٢٫١٫١

یتعین شحن شحنات المواد أو النفایات الخطرة في شاحنات تحمل بطاقات مالئمة تبین 
 یتحقق من أن ویتعین على موظف الجمارك أن. نوع المادة الخطرة التي تقوم بشحنھا

. اإلعالنات تالئم نوع المواد التي یجري شحنھا وأنھا تتوافق مع وثائق الشحن والنقل
وقد تكون اإلعالنات أو بطاقات البیانات . وعدم وجود ھذه اإلعالنات یعتبر غیر قانوني

  .الموثقة أو المشوه دلیال على أن الحاویة قد تم تغییرھا أو العبث بھا
  
  
  

 
 

  لبرامیل والحاویات  ا٤٫٢٫١٫٢

یمكن للناقالت والبرامیل وصھاریج التخزین وحاویات الغازات المضغوطة أن تحتوي 
ویتعین على موظف الجمارك الذي یقترب من ھذه الشحنات أن یفترض أن . موادا خطرة

  .الحاویات قد تحتوي على مواد خطرة

منتجات كیماویة أو قد یكون وتبدو برامیل النفایات الخطرة عادة مثل البرامیل التي تحمل 
قد تم تضخیم حجمھا من أجل االحتفاظ بالبرامیل التي من حجم عادي والتي قد یحدث 

ویمكن العثور على بقایا نفایات خطرة من الشحنات غیر القانونیة في . تسرب منھا
 ٥البرامیل التي تعرضت للتآكل أو ربما أصبحت فارغة بل وحتى في الدالء سعة 

 عالمات مختارة للتغلیف بحسب األمم المتحدة
تم توكیل لجنة التصدیر لنقل البضائع الخطرة وتوافق نظام التصنیف والتبیین للكیمائیات التابعة للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحد بتطویر نظام موحد متوافق لمواجھة تصنیف الكیماویات، 
مدرج أدناه بعض عالمات التغلیف وبإمكانك الحصول . ات البیانات وأوراق معلومات السالمةوبطاق

 على معلومات إضافیة حول ھذه العالمات وعالمات أخرى على العنوان االلكتروني
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

 

 خطر، قابل لالشتعال                           خطر انفجار   
 

 تحذیر، یحتوي على غاز مضغوط          خطر، قد یتسبب في حریق أو انفجار    
 

م خطر، سا       تحذیر، سام جدًا للحیاة المائیة        
 

  ھل تعرف من أین تستقي معلومات حول بطاقات البیانات وبطاقات العبوة؟
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كما یمكن خلط النفایات الخطرة بالمخلفات .  عبوات المختبرات والمواد الطبیةغالونات أو
  .من األوراق والمعادن الخردة أو الكیماویات الموجھة إلى إعادة التدویر

فإذا كانت األختام . وتحتفظ المنتجات التي یتم شحنھا من المصانع عامة بأختامھا صحیحة
. ن تعبئة المواد الخطرة في حاویات مالئمةویتعی. مكسورة تكون المحتویات مشبوھة

فعلى سبیل المثال، یتعین اإلشارة في وثائق النقل إلى أن المواد ذات طابع تحاتي والبد أن 
وإذا كانت المادة من العناصر المذیبة، یتعین أن تكون . تكون في أوعیة من البالستیك

ض وثائق الشحن والنقل ویتعین على موظف الجمارك أن یستعر. األوعیة من المعادن
  .للتأكد من أن الحاویات مالئمة لما تحملھ

إذ تتطلب قواعد النقل . ویمكن أن تشیر الحاویات المسربة إلى وجود شحنة غیر قانونیة
ویتعین على موظف الجمارك أن . تعبئة المواد الخطرة في حاویات مغلقة لضمان السالمة

  .ات أو المواد المراقة المرئیةیتحقق من عدم وجود مواقع تسرب في الحاوی

أن الحاویات المنبعجة أو سیئة االستعمال یمكن أن تكون دلیل على نقل غیر قانوني 
. لنفایات خطرة، حیث أن المنتج یجب أن یحفظ بطریقة جیدة مقبولة لدى المودع القانوني

البرمیل من المھم فحص جمیع جوانب ( نفس الشئ ینطبق على البرامیل المدھونة حدیثًا 
في حال تضخم البرمیل قد یعني ). للتحقق من أن الدھان ال یغطي عالمات أو تبیین قدیم

على المفتش الحذر من فتح حاویات مماثلة بدون . ھذا وجود تفاعالت كیمائیة في الداخل
 تمالبس واقیة مناسبة ألن ھذه الحاویات قد تكون خطرة إذا فتحت بدون اتخاذ االحتیاطیا

  .الالزمة
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 حالة من أسترالیا
 

 طنًا، وأساسًا ٦٠یصل وزنھا إلى قرابة : ، جرى تصدیر شحنة من النفایات١٩٩٧سبتمبر /في األول من أیلول
، ١٩٩٧سبتمبر/ أیلول٢٢وفي . ونج، من سیدني بأسترالیا متوجھة إلى ھونج ك)الحاسوب(من خردة الكمبیوتر 

 قد Greenpeace Australiaرفضت سلطات ھونج كونج دخول الخردة، بعد أن كانت جرین بیس أسترالیا 
وبعد ذلك أعیدت الحاویات إلى سیدني، مع حاویتین أخریین، كانتا مرسلتین . أخطرتھا بالطبیعة الخطرة للنفایة

أخرى قبل مغادرتھا بربسبین بأسترالیا یوم األول من تشرین أیضًا إلى ھونج كونج، أنزلتا من سفینة 
  .١٩٩٧أكتوبر /األول

  
.  من اتفاقیة بازل بسبب عدم مراعاة اشتراطات اإلخطار والموافقة٣-٦ و١-٦كانت الشحنات تنتھك المادتین 

 الصادرات تنظیم (١٩٨٩ من قانون النفایات الخطرة األسترالي لعام ٤٠كما كانت الصادرات تنتھك القسم 
وكان االنتھاك للقانون المشتبھ فیھ موضع تحقیق . ، الذي یحظر تصدیر نفایات خطرة دون إذن بذلك)والواردات

  . وإدارة البیئة والتراث(AFP)بواسطة الشرطة االتحادیة األسترالیة 
  

 معظم أنواع خردة وقد توصل التحقیق إلى أن خردة الكمبیوتر جمعتھا شركة أسترالیة تعمل في جمع وإعادة بیع
، باعت الشركة األسترالیة الخردة لشركة أجنبیة ١٩٩٧أغسطس /وفي شھر آب. المعادن والخردة الكھربائیة

. وقامت الشركة األسترالیة بعدئذ بتعبئة الحاویات ونقلتھا إلى رصیف المیناء.  دوالر أسترالي٢٦ ٦٩٣مقابل 
  .رالیا بالطبیعة الخطرة المحتملة للبضائعوأثناء عملیة تعبئة الحاویات علمت جرین بیس أست

  
وقد توصل . التحقیق حول أي شركة ھي المسؤولة عن التصدیر غیر المشروع للبضائعتركزت المشكلة أثناء 

وبمقتضى القانون . (FOB)التحقیق أن شروط العقد بین الشركة األسترالیة والشركة األجنبیة كانت فوب 
   ومع ذلك، فلم یكن ھناك أساس إلجراءات. ألجنبیة ھي مالكة ومصّدرة النفایةالتجاري فإن ھذا یجعل الشركة ا

 من القانون ال تقع إال إذا ارتكبھا شخص یتصرف بعلم أو ٤٠للقسم جنائیة ضد الشركة األجنبیة ألن أیة مخالفة 
 أن یعلم أن الحاویاتولم یكن ممكنًا إثبات أن أي شخص مرتبط بالشركة األجنبیة قد علم أو كان ینبغي . بإھمال

  .تضم نفایة خطرة
 

، فإن الشركة األسترالیة ھي مصّدرة الخردة، حیث إنھا باعتھا وعبأتھا في الحاویات ٤٠قد یقال إنھ تطبیقًا للقسم 
ومع ذلك، فقد وجد التحقیق أن احتماالت إجراء محاكمة ناجحة لیست . وھي تعلم أنھا ستشحن إلى ھونج كونج

ي جانب منھ إلى أن الشخص الوحید الذي یعلم بوضوح وعلى وجھ التحدید ماذا كان في جیدة، ویرجع ذلك ف
الحاویات قد توفي أثناء التحقیق، كما یرجع في جانب آخر إلى أنھ لیس مؤكدًا ما إذا كان یمكن أن تكون الشركة 

قت الشركة األسترالیة وقد أغل.  ما لم تكن مصّدرة أیضًا بمقتضى القانون التجاري٤٠مصّدرة بمقتضى القسم 
  .أثناء سیر التحقیق

  
یجري في الوقت الراھن تعدیل القانون لسد ھذه الثغرة بأن یجعل من غیر المشروع لشركات أسترالیة أن تبیع 

  .نفایة خطرة للشركات األجنبیة ما لم تحصل على إذن تصدیر
  

سترالي، على نفقة الحكومة األسترالیة وقد تم التخلص من النفایة الخطرة في أسترالیا، بمقتضى القانون األ
وھناك أحكام في القانون یجوز للحكومة بمقتضاھا أن .  دوالرًا أسترالیًا٩٤ ٤٢٦االتحادیة وبتكلفة إجمالیة 

  .تسعى السترداد التكالیف من الشركة األجنبیة
        

   ١١٢الشرعي للنفایات الخطرة، صفحة ھذه الجزئیة مأخوذة من دلیل العناصر للتعرف والوقایة والتحكم في النقل غیر 
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  :أسئلة
  .أعط ثالث أمثلة عن نقل نفایات عبر الحدود تعد غیر قانونیة بحسب اتفاقیة بازل .١
 ما ھي التشریعات الوطنیة في بلدك لمعاقبة النقل غیر القانوني؟ .٢
  .أوضح ثالث مؤشرات للنقل غیر المشروع للنفایات الضارة .٣

  حالة من المملكة المتحدة
  

، أخبر موظف في شركة استعادة مواد إذابة في المملكة المتحدة الوكالة البیئیة بوجود ١٩٩٩في دیسمبر 
ة وعند تفتیش الموقع تم اكتشاف وجود برامیل بسع. حمولة مشتبھ بھا لعدم مرافقتھا لجمیع األوراق المطلوبة

وتم فحص النفایات من قبل موظفي الوكالة وتبین أن بعض ھذه البرامیل بھا .  جالون محملة بالنفایات٤٥
ضرر، وتفوح منھا رائحة مذیبات قویة، وتمكن رؤیة قطع من الخشب واألقمشة في بعض من البرامیل إذ 

وبالتفتیش اإلضافي للحمولة . كانت بال غطاء، وكانت الحمولة غیر مؤمنة وال تحمل الئحات تعریفیة واضحة
سعة (وبفحص األوراق تبین وجود حمولة أخرى . أتضح وجود قطع أقمشة ومالبس ومقافذ ومواد مذیبة سائلة

وتبین أن ھذه البرامیل تم تعبئتھا في لفائف البولیثین المتآكلة بدون . في میناء قریب)  جالون برمیل أیضًا٤٥
وبالتقییم الكیمیائي تبین أن النفایات تضم مركزات . ات تحذر بالخطرأي وصف للنفایات أو لصق بطاقات بیان

مختلفة من األسیتون والمالبس البالیة ملوثة بمادة الریسین ومادة البولیمرز مكونة خلیط قابل لالنفجار؛ وأنھ 
  .یجب التخلص من غالبیة النفایة بینما یمكن استرجاع جزء بسیط من المذیبات

  
 جنیة إسترلیني ٤٥٩٤،٨٠ جنیة إسترلیني لشحن غیر قانوني، ودفع مبلغ ١٥٠٠كة مبلغ ولقد تم تغریم الشر

  .تكالیف الوكالة البیئیة
  

   ١١٧ - ١١٤ھذه الجزئیة مأخوذة من دلیل العناصر للتعرف والوقایة والتحكم في النقل غیر الشرعي للنفایات الخطرة، صفحات 
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  التعاون ٥
  : فرق العمل المعنیة بالنفایات الخطرة-التعاون الوطني  ٥٫١

یعتبر نھج فرق العمل طریقة فعالة تتسم بالكفاءة الستھداف النشاطات الجنائیة المشبوھة والتحقیق فیھا 
وقد یمثل أعضاء فرق العمل المعنیة بالنفایات الخطرة . في منطقة جغرافیة محددة أو إقلیم أو عبر الحدود

. ة ونقلھا والتخلص منھا أو تركھابلدانا أو مقاطعات أو نطاقات محلیة حیث یتم تولید النفایات الخطر
. ویتألف فرقة العمل عموما من مجموعة من الناس من مختلف األجھزة یعملون من أجل ھدف مشترك

وتتمثل االستراتیجیة في توثیق نشاطات عدة أجھزة تتمتع بالمعلومات والخبرات واالختصاصات 
  .القضائیة ذات الصلة

العمالء والمفتشون وأخصائي (ات الخطرة من ممثلین عن الجمارك وقد یتكون فرقة العمل المعني بالنفای
واألجھزة البیئیة، وأجھزة الشرطة  على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والوطنیة، ) معلومات التجارة

واألشخاص الذین یتمتعون بخلفیات تتعلق بتنظیم النفایات الخطرة وتوجیھ االتھامات بشأنھا وغیرھم من 
وإذا أمكن ینبغي ضم . زودین بالمعلومات ذات الصلة أو السلطة على شحنات النفایاتاألشخاص الم

أخصائیین في المراقبة اإللكترونیة والنواحي القضائیة والضرائب والحاسوب وتجھیز البیانات في 
  .عملیات فرق العمل الخاصة وما تقوم بھ من تحقیقات

ن عضو واحد على األقل یمثل كل جھاز ورئیس وینبغي أن یكون ھیكل فرقة العمل بسیطا یتألف م
ونظرا ألن كل جھاز مشترك یتوقع بعض الفوائد من عمل فرقة العمل، فإنھ یقع على عاتق رئیس . للفریق

فرقة   ویمكن تعیین أعضاء, الفریق مسؤولیة الدرایة باالحتیاجات والمصالح الخاصة بجمیع األجھزة
صة بھم في حین یمكن ألعضاء الفریق أو أجھزتھم عادة اختیار العمل من جانب األجھزة المعنیة الخا

  .وینبغي أن یجتمع فرقة العمل بأكملھ مزودا بجدول أعمال مرة واحدة شھریا على األقل. رئیس الفریق

ینبغي إدراج األھداف المحددة ھنا في أھداف أي فریق مھام معني بالنفایات الخطرة فضال عن األھداف 
وینبغي أن تكون ھذه األھداف قابلة للتحقیق ویدعمھا جمیع أصحاب . ھا الظروفاألخرى التي تملی

  .المصلحة الممثلین في فرقة العمل

ویتمثل الھدف الرئیسي لفرقة العمل المعني بالنفایات الخطرة في وضع وتقاسم المعلومات فیما بین 
ما یستطیع أي جھاز أن األجھزة مما یؤدي إلى رصد قدر من حاالت االتجار غیر الشرعي أكثر م

والتحقیق في ھذه الحاالت بالنظر إلى أن فریق  المھام یمتلك بصورة جماعیة قدرا . یضطلع بھ بمفرده
ویعتبر ذلك مھما بصورة خاصة بالنسبة . أكبر من الموارد والسلطة القضائیة والقدرات والموظفین

  .قیقات البیئیةللبلدان أو األقالیم التي تندر فیھا الموارد الخاصة بالتح

وترصد فرق العمل االتجار غیر الشرعي من خالل تصنیف وجمع المعلومات والمعارف من الجمارك 
وتقوم ھذه . ومقارنتھا بالمعلومات الواردة إلیھا من األجھزة البیئیة والشرطة وإدارة المطافئ وغیر ذلك

ئم ووتیرة حدوثھا واحتیاجات الفرق بتحدید أھداف اإلنفاذ وترتیب األولویات بحسب جسامة الجرا
ویمكنھا أن تضع قاعدة بیانات خاصة بالمعلومات والمعارف  التجاریة فیما یتعلق . أصحاب المصلحة
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بالمولدین المعروفین وشركات النقل ومواقع التخلص فضال عن حاالت االتجار غیر الشرعي وغیر ذلك 
  .من جرائم النفایات الخطرة

لعمل توثیق االتجاھات في نشاطاتھا الشرعیة وتحدید أنماط االتجار غیر ویمكن بھذه الطریقة لفرق ا
الشرعي وتقاسم المعلومات بشأن المخططات المشتركة التي یضعھا القائمون على االتجار غیر المشروع 
والتدریب الفعال لألجھزة األخرى في مجال الرصد التعاوني وعملیات االتجار في النفایات الخطرة 

ویتعین علیھا أیضا أن تضمن تعاون أعضائھا في التحقیقات الخاصة بالحاالت . یھا وتالفیھاوالتحقیق ف
  .المتعرف علیھا لالتجار غیر الشرعي، وتنفیذ أوامر البحث واتھام األفراد والمؤسسات المسؤولة

  

  
  
  
  

                        
                          

  
  :التعاون الدولي لالكتشاف ٥٫٢

ومنع االتجار غیر الشرعي في النفایات الخطرة والنفایات األخرى جانب یعد التعاون الدولي الكتشاف 
یجب على الجھات المخولة في بالد االستیراد والتصدیر والذین ھم . ھام جدًا في تطبیق اتفاقیة بازل

شركاء في حركة النفایات إنشاء خطوط اتصاالت كافیة، لیس فقط إذعانًا إلجراءات اإلخطار والموافقة 
منصوص علیھ في اتفاقیة بازل، ولكن أیضًا فیما یخص اكتشاف أو احتمال حدوث اتجار غیر كما ھو 
  .وفي الحالة األخیرة، یجب نقل ھذه المسئولیة إلى وكاالت اإلنفاذ المعنیة. مشروع

  
  بإنشاء شبكة أسمتھا شبكة اإلنفاذ الجمركي(WCO)، بادرت المنظمة العالمیة للجمارك ٢٠٠٠ففي العام 
(CEN) والتي تھدف لربط إدارات الجمارك لغرض اإلنفاذ، ولتزویدھم بقاعدة معلومات ونظام إشارات ،
من خالل شخص االتصال  CENویجب أن یتم ربط جمیع اإلدارات الوطنیة للجمارك مع شبكة . مشترك

؛ CEN، وعلى نفس القدر من األھمیة، یجب المساھمة في التطویر اإلضافي لشبكة WCO الوطني في 
  . أداة قیمة للتعاون الدولي لدیك سیقدم(RICO)كذلك فأن مكتب االرتباط اإلقلیمي لالستخبارات 

                         
                        
                        
    

وھذا النوع من الربط ھو . ویقدم األنتربول آلیة أخرى للتعاون الدولي من خالل مكاتبھ المركزیة الوطنیة
  . والتي تضم مقاضاة أشخاص وشركات منشأة في بالد مختلفةباألخص مھم في التحقیقات المفصلة

  
  
  

                          
  

                          

من ) ١(في حال النفي، . رة؟ أوضح بیانات االتصال بھمفرق عمل معنیة بالنفایات الخطھل توجد لدیك 
ومن بإمكانھ المشاركة في ) ٢(تعتقد بإمكانھ اتخاذ الخطوات إلنشاء فرقة عمل معنیة بالنفایات الخطرة ، 

  عمل تلك الفرق؟ 
  
 

 www.wcoomd.org، أنظر WCOللحصول على معلومات أضافیة حول آلیات المنظمة العالمیة للجمارك 
  .ى ھذا الموقع على روابط لمواقع الجمارك الوطنیةیحتو

 www.interpol.intلمزید من المعلومات حول شبكات األنتربول أنظر 
  ویحوى ھذا الموقع أربطة مع مواقع إنفاذ القانون الوطنیة بما فیھا الجمارك
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فرق العمل متعددة األجھزة المھتمة بالتجارة الدولیة غیر المشروعة في النفایات  ٥٫٣
 :الخطرة

دة حیث یتمثل أھم رصید ألي فریق مھام متعدد األجھزة في التقاء الخبرات المتنوعة في وحدة تشغیلیة واح
وتعتبر المعلومات التي یتم جمعھا من السلطات القضائیة . یتم اختیار األعضاء من جانبي الحدود الوطنیة

المتعددة مفیدة بصورة خاصة ألي فریق مھام متعدد األجھزة عابر للحدود ویتعامل مع تحركات النفایات 
نین الخاصة بالنفایات عبر الحدود عنصرا وتعتبر القدرة على فھم وتنسیق وإنفاذ القوا. الخطرة عبر الحدود

  .مھما في نجاح رصد وإدانة القائمین على االتجار
ویمیل القائمون على االتجار غیر المشروع إلى استغالل انعدام االتصاالت المنتظمة عادة بین األجھزة 

ب الكفة لمصلحة ویمكن لتبادل المعلومات والمعارف مقترنا بالعملیات والتحقیقات إلى قل. عبر الحدود
أجھزة إنفاذ القوانین وتعریض المنتھكین للمحاكمة على جانبي الحدود أو فیما بین الموانئ التي تبعد عن 

  .بعضھا البعض آالف األمیال

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          

  :أسئلة  

  .عرف األجھزة الوطنیة التي تمثل، أو یجب أن تمثل، جزًء من قوة العمل الوطني للنفایات .١

   الشبكات الدولیة المتواجدة والتي یمكنھا اكتشاف ومقاضاة االتجار غیر المشروع؟ما ھي .٢

  "الخروج من آسیا"أمثلة 
لدولیة التي تركز على شحنات النفایات، وذلك قد تم في السنوات األخیرة تشكیل العدید من فرق العمل ا

فعلى سبیل المثال، أدانت السلطات الصینیة أحد األفراد . استجابة لحاالت االتجار غیر الشرعي
الستیراده نفایات خطرة غیر قانونیة مختلطة بأوراق دشت من الوالیات المتحدة األمریكیة ألغراض 

ات إنفاذ القوانین البیئیة في الوالیات المتحدة في التحقیقات وقد تعاونت سلط. إعادة الدوران في الصین
مع ھذا الشخص الذي كان مواطنا من مواطني الوالیات المتحدة وكانت منشأتھ التجاریة توجد في 

وقد تم الكثیر من االتصاالت بین سلطات إنفاذ القوانین في الصین والوالیات المتحدة من . كالیفورنیا
كما جرى تقاسم المعلومات . ستخدام قنوات االتصال بین أجھزة الشرطة في الدولتینخالل االنتربول با

وقد تمت محاكمة ھذا الشخص بواسطة . بصورة مباشرة فیما بین أجھزة إنفاذ القوانین الوطنیة والوطنیة
 طنا متریا من النفایات ٢٣٨السلطات الصینیة وصدر ضده حكم بالسجن عشر سنوات في حین تم إعادة 

وقد كانت الدعایة الدولیة التي . كانت قد وصمت بصورة مزیفة على أنھا أوراق دشت إلى كالیفورنیا
وقد اتخذ التجار في أوراق . حظیت بھا ھذه القضیة واألحكام الجنائیة التي صدرت بمثابة عنصر ردع

طات الصینیة، بعد وقد ذكرت السل. الدشت تدابیر إضافیة لضمان امتثال شحناتھم لقوانین حمایة البیئة
 في المائة من النفایات األجنبیة المستوردة إلى الصین قد أخفق في استیفاء ١ھذه المحاكمة، أن أقل من 

  .المعاییر استنادا إلى التفتیش العشوائي الذي قام بھ وكالء الجمارك
لى النھوض وعالوة على ذلك، ونتیجة لھذه القضیة، أدركت السلطات في الوالیات المتحدة الحاجة إ

باألجھزة على مستوى الوالیات والمستویات الوطنیة واالتحادیة المشاركة في إنفاذ القوانین التي تحكم 
. تصدیر النفایات إلعادة دورانھا، والسیما تلك النفایات المتجھة إلى الصین واألجزاء األخرى من آسیا

من آسیا یتألف من وكالء الجمارك وأنشأت الوالیات المتحدة فریق مھام أطلقت علیھ اسم الخروج 
والمفتشین وأخصائي المعلومات ووكالة حمایة البیئة والمحققین الجنائیین والسلطات المنظمة للنفایات 
على مستوى الوالیة والمستویات الوطنیة والمفتشین المرتبطین بأجھزة إنفاذ القوانین والجمارك في 

  .موانئ آسیا

جاح فرق العمل الدولیة المعنیة بالنفایات الخطرة في مختلف أنحاء وھناك أمثلة عدیدة أخرى على ن
العالم والتي یركز الكثیر منھا على مناطق عبور الحدود وطرق التجارة المشتركة ألغراض النفایات 

  .والمواد المحظورة األخرى
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  : الردود على شحنة مشبوھة من النفایات الخطرة ٦
  :الخطوات التي تتبع ٦٫١

 من النفایات الخطرة، فینبغي اتخاذ الخطوات الضروریة مشبوھةإذا كان ھناك شحنة غیر قانونیة   
  :األربع التالیة

  وقف؛تقییم الم )أ(

  تحدید المادة الخطرة؛ )ب(

  تأمین المكان؛  )ج(

  .إبالغ الحادث للموظفین المعنیین في مجاالت الصحة والسالمة والموظفین المنظمین  )د(

وقد تم تدریب الموظفین في دورات التدریب الستثارة الوعي على عدم االقتراب من المسرح الذي 
وھذا أمر . لموقف وخاصة قبل الدخول إلى منطقة ضیقةیتضمن موادا خطرة، بل علیھم الوقوف وتقییم ا

یصعب تعلیمھ، ألن رد الفعل األول لمعظم الموظفین المسؤولین عن إنفاذ القوانین ھو الرد فورا واتخاذ ما 
غیر أن اإلجراء السلیم في مكان یشتمل على مادة خطرة ھو عدم اتخاذ أیة إجراءات . یلزم من إجراءات

فلقد . ویتعین على الموظفین تقییم الوضع ومنع أنفسھم من الدخول في وضع خطر. مباشرة على اإلطالق
تعرض موظفون للقتل خالل قیامھم بواجباتھم نتیجة للدخول إلى مكان یحتوي على مواد خطرة دون اتخاذ 

  .وثمة قضایا أخرى تتعلق بالوعي بعناصر األمان ترد في الفصول التالیة. االحتیاطات المالئمة

  

  

                        
                        
                        
                        
    

  : األماكن الضیقة واإلجراءات الموصى بھا    ٦ .١٫١     .
المكان الضیق ھو أي مكان یحتوي على فتحات محدودة للدخول والخروج وتھویة طبیعیة غیر مالئمة، 

لمناطق الضیقة المقطورات وعنابر وتشمل األمثلة على ا. مما قد یحتوي أو یسفر عن ملوثات ھوائیة قذرة
السفن وصھاریج التخزین وقوارب العملیات، وكلھا أماكن یمكن أن یوجد فیھا موظفو الجمارك وخاصة 

  .عندما یجري التحقیق في شحنة غیر قانونیة من مواد أو نفایات خطرة

ا ولم یتجاوزوا حدود ویمكن للموظفین أن یكونوا ھم والموظفون اآلخرون في أمان في المكان إذا اتبعو
. وقد تكون قد حدثت بعض الجروح واألضرار بالفعل قبیل وصول الموظفین. التدریب الذي منح لھم

 شحنة دون أسماء زمالئك في العمل ومناطق خبرتھم في حال احتیاجك لمساعدة أو نصح حول معالجة
  نفایات خطرة مشكوك بأمرھا
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وتقع على الموظفین مسؤولیة الحیلولة دون حدوث مزید من الجروح واألضرار وذلك من خالل إبقاء 
  .أنفسھم واآلخرین في أمان وانتظار المساعدة

من الظروف أن یدخل موظف لم یحصل على تدریب ومعدات مناسبة في وال ینبغي تحت أي ظرف 
ولدى الوصول إلى مسرح جریمة النفایات الخطرة المشبوھة، یتعین على الموظف أن . مكان ضیق

وینبغي للموظف أن یحقق االستقرار . یقترب من اتجاه متعرج وأن یظل على مسافة من االنبعاث المحتمل
  . مزود بالتدریب ذي الصلة ثم یتبع ما یصدره من تعلیماتفي الوضع إلى أن یصل شخص

ویتعین تحذیر أولئك الذین لم یحصلوا على التدریب الالزم لمناولة المواد الخطرة بأن اإلجراءات غیر 
وینصح ھؤالء بأن یالحظوا االحتیاطات . السلیمة قد تتسبب في تأثیرات صحیة مدمرة وتضر بالتحقیق

  :التالیة

   أبواب مقطورة الشاحنات المشبوھة التي تحتوي على مواد خطرة؛ال تفتح  )أ(

  ال تفتح الصھاریج والبرامیل أو غیر ذلك من الحاویات التي قد تحتوي على مواد خطرة؛  )ب(

ال تفترض أن ما ھو مبین على بطاقة البیانات أو برمیل أو حاویة ھو ما ھو موجود في داخلھا   )ح(
 االتجار غیر القانونین كثیرا ما یخلطون النفایات الخطرة بمواد بالنظر إلى أن القائمین على

  أخرى؛

  .ال تدخل إلى أماكن ضیقة قد تحتوي على مواد خطرة  )د(

  
  التحقیقات في المقطورات    ٦،١،٢

 

 
تتطل
ب 

SBC Photos              
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التحقیقات السلیمة في النفایات الخطرة التي توجد في مقطورات أو غیر ذلك من األماكن الضیقة بعض 
ت والصبر والتخطیط من جانب المحقق، فإذا لم یكن ھناك خطر مباشر على الناس أو البیئة، قد یكون الوق

من مصلحة التحقیق الفضلى تأمین المقطورة وختمھا وتخزینھا إلى أن یتم الحصول على الموارد الالزمة 
  .ومرافق التفریغ

  

    الجوانب الخارجیة للمقطورة٦٫١٫٢٫١
وینبغي مالحظة . فحص الجوانب الخارجیة للمقطورة بما في ذلك محمل السیارةیتعین على المحقق أن ی

ویعتبر الفحص الدقیق للمقطورة للبحث عن بصمات أصابع أمر . جمیع المحددات الواضحة وتتبعھا
ویتعین توجیھ اھتمام وثیق لمناطق المقابض الطبیعیة مثل أسطح األبواب الخارجیة والداخلیة . ضروري

  .لجوانب ونقاط توصیل خطوط الھواء والخطوط الكھربائیة، وحواف العجالتواألسطح وا

فإذا كانت المقطورة قد ھجرت، فإن . وینبغي جمع أي أتربة توجد على حواف العجالت باعتبارھا قرائن
وینبغي البحث عن أي . ذلك سوف یساعد على تحدید األماكن التي كانت توجد فیھا المقطورة قبیل ھجرھا

فإذا لم یتم العثور على أي منھا، ینبغي االتصال بصانع المقطورة على الفور لمعرفة . حدد المركبةأرقام ت
  .المكان الدقیق الذي یمكن فیھ العثور على رقم التحدید

  

  عملیة التفریغ  ٦٫١٫٢٫٢
وھناك . یتعین تحدید طریقة آمنة تتسم بالكفاءة إلزالة برامیل النفایات الكیماویة من المقطورة وفحصھا
  .العدید من التقنیات المختلفة التي یمكن استخدامھا لدى تفریغ عبوات النفایات الخطرة من المقطورة

وسوف یستطیع المحقق، من . وتشمل إحدى التقنیات استخدام رصیف تحمیل مزدوج ومقطورة فارغة
یفحص ویأخذ خالل وضع المقطورة في رصیف تال للمقطورة التي تحتوي على النفایات الخطرة، أن 

ویمكن استخدام منصة برامیل أو رافعة مشعبة مجھزة خصیصا في إزالة . عینة من كل عبوة لدى إنزالھا
وبعد إجراء عملیات الفحص وأخذ العینات للحصول على دلیل كیماوي، یمكن . عبوات النفایات الخطرة

مثل في إزالة العبوات وثمة طریقة أخرى تت. وضع عبوات النفایات الخطرة في المقطورة الفارغة
  .وفحصھا وأخذ العینات منھا وذلك قبیل وضعھا في منطقة تخزین آمنة للنفایات الخطرة

وبصرف النظر عن الطریقة المستخدمة، من الضروري اتباع جمیع لوائح األمان بما في ذلك لوائح 
ستمر للھواء داخل وسوف یتطلب ھذا النوع من العملیات رصد م. األماكن الضیقة وذلك بصورة دقیقة

وینبغي رصد الھواء للتحقق عدم وجود أي زیادة في المركبات الكیماویة التیارة أو شبھ . المقطورات
وما أن تتم عملیة التفریغ بالكامل، یتعین . التیارة والغازات القابلة لالشتعال أو استنزاف األوكسجین

 المستبعدة والوثائق والمخلفات وأي قرائن فحص داخل المقطورة بعنایة لرفع بصمات األصابع واألدوات
  .مادیة أخرى
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    التحقیقات في ناقالت النفایات الخطرة  ٦٫١٫٣
عندما یشتبھ في أن عربة من  عربات إحدى الناقالت قد استخدمت في االتجار غیر القانوني، ینبغي اتخاذ 

لجزء الرئیسي من المركبة بحثا عن عدة تدابیر قبیل إزالة أي دلیل كیماوي من الناقلة أو قبیل تفتیش ا
  :وتشمل خطوات التحقیق التي تكتسي أھمیة في جمع الدالئل على وجود اتجار غیر قانوني ما یلي. دلیل

  

    االستماع إلى أقوال السائق٦٫١٫٣٫١
وقد یكون . ھذا ھو أفضل مصدر للمعلومات فیما یتعلق بالنشاطات التي استخدمت فیھا عربات الناقلة

 متعاونا وقد یقدم معلومات فیما یتعلق بالمواد الموجودة في الناقلة ومصدر النفایات الخطرة أو السائق
  .نقطة تولیدھا

  

    وثیقة النقل والتصاریح٦٫١٫٣٫٢
إذا لم یستطع السائق أو لم یقدم تصریحا أو وثیقة سلیمة بشأن نقل النفایات الخطرة، ینبغي أن یالحظ 

  .معلومة في تقریرهالمحقق ذلك وأن یسجل ھذه ال

  

    بطاقات البیانات٦٫١٫٣٫٣
وقد یكون نقص . تطلب إدارات النقل عادة بأن تحمل المركبات التي تنقل نفایات خطرة بطاقات البیانات

البطاقات على الناقلة أو وجود بطاقات خاطئة تستند إلى اختبارات میدانیة قد تعتبر دلیال على جھد 
كذلك، ینبغي للمحقق أن . انون أو الجھاز المنظم بشأن محتویات الناقلةلتضلیل موظفي جھاز إنفاذ الق

یالحظ نقص البطاقات السلیمة على الناقلة واستخدام ذلك في دعم الطلب الخاص بإصدار تصریح 
  .بالتفتیش

  

    االختبارات المیدانیة٦٫١٫٣٫٤
یدانیة المستخدمة في حمایة سالمة ویمكن، لدى كثیر من السلطات القضائیة، استخدام نتائج االختبارات الم

كما یمكن إجراء قراءات العدادات للبحث عن . فریق التحقیق كدلیل أیضا على االتجار غیر القانوني
دون إزالة عینات كیماویة  اإلشعاع واختبارات األس الھیدروجیني تأبخرة قابلة لالشتعال وقراءة عدادا

لخاصة بالسالمة على أسطح خارجیة أو موانئ أو خراطیم ویمكن إجراء ھذه االختبارات ا. من الناقلة
وفي حین أن الغرض الرئیسي من ھذه االختبارات . معرضة أو على أي تسرب أو تصریفات أرضیة

المیدانیة ھو حمایة صحة وسالمة أولئك الموجودین في ساحة الجریمة، فإن النتائج یمكن أن تشیر إلى 
  .ةوجود شكل من أشكال النفایات الخطر
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    عملیات تفریغ الناقالت٦٫١٫٣٫٥
ولدى الكثیر من عربات الناقالت قدرة مزدوجة . من الضروري مالحظة موضع أیة مفاتیح أو صدامات

ولدى مالحظة وضع جمیع المفاتیح والصمامات، قد یستطیع . على التنظیف فضال عن تفریغ المواد
وعالوة على ذلك، سوف تكون جھة . غیر قانونیةالمحقق أن یثبت أن الناقلة كانت تقوم بتفریغ مواد 

تصنیع الناقلة قادرة على تزوید المحقق بالمعلومات فیما یتعلق بقدرات التفریغ في الناقلة مثل عدد 
وسوف تساعد ھذه المعلومات، مقترنة بطول وقت التفریغ المعروف، على . الغالونات في الدقیقة الواحدة
  .التي تم تفریغھا من الناقلةتحدید الكمیة الفعلیة للمواد 

  

    تقنیات التتبع   ٦٫١٫٤
عندما یجري تتبع برامیل نفایات خطرة، یكون لدى المحقق أربع مجاالت للتحقیق یتعین اتباعھا في 

  :محاولة لتحدید المشتبھ فیھم، وفیما یلي تلك الخطوات

     الشخص أو األشخاص٦٫١٫٤٫١
 قد یكون األشخاص الذین یرتكبون جریمة بیئیة قد تركوا مثلما الحال في أي نوع آخر من الجرائم،

وتعتبر بصمات . وراءھم دلیال مادیا یمكن أن یقود المحقق البیئي إلى التعرف علیھم في نھایة األمر
وینبغي إیالء اھتمام خاص لحواف . األصابع التي یتركھا المشتبھ فیھم وراءھم من أھم وسائل التعرف

كما . ن تلك ھي المناطق التي توضع فیھا األیدي طبیعیا لدى نقل أو رفع العبواتوقیعان العبوات، حیث أ
یمكن في كثیر من األحیان، العثور على بصمات األصابع في العلب الفارغة المتخلص منھا والزجاجات 
واألدوات ومواد التغلیف المصنوعة من السولوفان واألجزاء الداخلیة من القفزات الكیماویة التي 

وعالوة على ذلك، فإن أي بصمات أصابع یتركھا المشتبھ فیھم سوف تبین حجم . خدمھا المشتبھ فیھمیست
  .األحذیة ونوع ھذه األحذیة مما یساعد المحقق البیئي في عملیة التعرف

      القرائن المادیة األخرى٦٫١٫٤٫٢
كوا خلفھم بنودا أخرى غیر عندما یتم شحن برامیل النفایات الخطرة، یمیل مرتكبو الجرائم إلى أن یتر

إذ یمكن العثور في مسرح الجریمة على بنود مثل إیصاالت التسجیل النقدي وأكیاس التسوق . النفایات
ویمكن أن یوفر أي من ھذه البنود معلومات . ونسخ حاسوبیة وفواتیر وأدوات یدویة ومضخات قدیمة

لكثیر من ھذه البنود یمكن العثور علیھا في كما ینبغي المالحظة بأن ا. مفیدة في تحدید المشتبھ فیھم
األجزاء الداخلیة من البرامیل، ومن ثم ینبغي تفتیش األجزاء الداخلیة من البرامیل المزودة بأغطیة قابلة 

وینبغي حفظ أي وثائق یعثر علیھا داخل البرامیل بعنایة لفحصھا في المستقبل ووضع عالمات . للتحریك
  .صوا الوثائق على علم باحتمال وجود تلوث من النفایات الخطرة فیھاواضحة علیھا حتى یكون فاح
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  العبوات  ٦٫١٫٤٫٣
یمكن أیضا أن تساعد المعلومات التي یتم العثور علیھا خارج البرامیل مثل بطاقات البیانات والكتابة على 

شتبھ في قیامھم بعملیات االتجار البرامیل والمعلومات التنظیمیة المحقق البیئي في تحدید األشخاص الم
  .غیر القانونیة

  بطاقات العبوة  -ألف

ویمكن استخراج . ینبغي تسجیل بطاقات البیانات وتصویرھا وإزالتھا حیثما كان ذلك ممكنا
فإذا . المعلومات المتعلقة بجھة التصنیع األصلیة وأرقام القطاع ونوع اإلنتاج على بطاقة البیانات

 غیر موجودة، یتعین االتصال بجھات التصنیع وقائمة العمالء التي یجب كانت ھذه المعلومات
ویمكن التحقق عندئذ من احتمال قیامھم بشحنات سابقة من النفایات الخطرة . الحصول علیھا

  .وعملیات التفتیش التي قام بھا جھاز التنظیم في السابق

سم المنتج، فیزود دلیل مشتري المواد فإذا كانت المعلومات المتبقیة على بطاقة البیانات ھي فقط ا
ویحتمل أن تستخدم كل شركة . الكیماویة المحقق بقائمة بالشركات التي تصنع ھذه المادة المعینة

بطاقة بیانات مختلفة ومن ثم، فإنھ یمكن، من خالل تزوید ھذه الشركات بصور بطاقات البیانات 
لى مورد المواد الكیماویة وقائمة العمالء التي التي تم رفعھا من مسرح الجریمة البیئیة، التعرف ع

  .تم الحصول علیھا

                                    
         Photo SBC 
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  الكتابة على البرامیل  -باء

فإن مثل ھذه . قد تكون المعلومات المكتوبة بخط الید على البرامیل ذات قیمة كبیرة للمحقق البیئي
ارح تلك الرموز العددیة وأنماط الكلمات التي یعثر علیھا في مسارح جریمة أخرى قد تربط مس

وعالوة على ذلك، فإن نظام الترقیم التسلسلي الموضوع بخط الید والذي یعثر علیھ على . الجریمة
فإذا كان المصدر قد احتفظ بشركة بیئیة خاصة . البرامیل قد یكون مؤشرا على مسح بیئي سابق

ة ھي إلجراء حصر وتصنیف النفایات، فسوف تكون الممارسة الموحدة للصناعة الخاصة بالشرك
ترقیم البرامیل بتتابع ألغراض تحدید العینات الكیماویة وتزوید المصدر بنتائج تحلیل العینات وھو 

  .األمر الذي یمكن أن یكون دلیال ھاما لموظف الجمارك

  

  إدارة معلومات النقل   ٦٫١٫٤٫٤
على ھذه تتطلب إدارات النقل في كثیر من األحیان من جھات تصنیع البرامیل وضع بیانات معینة 

وتعتبر التحدیدات التالیة إشارة إلى نوع المعلومات المدونة على ھذه . البرامیل قبل ملئھا بالمواد الخطرة
  :البرامیل

   =  UN  األمم المتحدة

I) برمیل( ،A) مفتوح الرأس (٢، )صلب(  IA2    =    

    =  Y  ٣ و٢معبأ الختبارات مجموعتین 

    =  1.2  لعبوةجاذبیة نوعیة أو حجم معین لتصمیم ا

اختبار (اختبار الضغط في المائة جزیئ 
  )الھیدرواستاتیكات

100  =   

   =  5/96  شھر وسنة صنع البرمیل

   =  US  بلد المنشأ

  =M4709  شفرة لالسم والعنوان أو رمز لجھة صنع البرمیل

  

تي تدرج اسم وعنوان والشفرة ال. وأھم نقطتین في المعلومات الواردة أعاله ھي شھر وسنة صنع البرمیل
  .فھذا البندان فقط قد یساعدا المحقق في عزل وإلغاء المشتبھ فیھم. جھة صنع البرمیل

فعندما . ویعتبر شھر وسنة صنع البرمیل معلومات حیویة لسبب بسیط ھو أنھا تستبعد بعض المشتبھ فیھم
لبیئي من قائمة المشتبھ فیھم یعرف المورد الكیماوي األصلي واسم المادة الكیماویة، قد یحد المحقق ا

. لتقتصر على تلك الشركات التي تشتري ھذه المنتجات الكیماویة المعینة بعد التاریخ الوارد على العبوة
ونتیجة لذلك، فإن أي شركة تشتري ھذه المادة الكیماویة المعینة قبل ذلك التاریخ ترفع من قائمة المشتبھ 

  .فیھم
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فھناك الكثیر . اج اسم وعنوان جھة صنع البرمیل یمكن أن تساعد أیضاومن ناحیة أخرى، فإن شفرة إدر
فقد تطلب ). مثل البرامیل الزرقاء مع أغطیة صفراء(من البرامیل التي تصنع بمخططات لونیة معینة 

وبمجرد تحدید جھة . جھة تصنیع المادة الكیماویة من جھة صنع البرامیل مخطط لوني واحد فقط للبرامیل
فإذا . امیل، یمكن عرض صورة للبرمیل الذي یحتوي على المواد الخطرة المشتبھ فیھا علیھاتصنیع البر

كانت ھناك أي جوانب تمییزیة على البرمیل، قد تستطیع جھة تصنیع البرامیل أن تحدد جھة تصنیع 
  .المنتجات الكیماویة التي اشترت منھا البرمیل

  

  أ                        

  

  : أسئلة

    ربعة األساسیة عند التحقیق في شحنات نفایات خطرة غیر قانونیة؟ما ھي الخطوات األ .١

: باستطاعتك أن تجد توصیات األمم المتحدة حول نقل البضائع الخطرة ، نماذج التنظیم، على
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 
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  تحقیق نموذجي في االتجار غیر المشروع بالنفایات الخطرة
  

  نھج متعدد التخصصات إلجراء التحقیقات المتعلقة بالنفایات الخطرة  ٧٫١
طرة إلى تطبیق العدید یحتاج نجاح التحقیق ومقاضاة القائمین على االتجار غیر المشروع بالنفایات الخ

ویجب أن یتوافر لدى المحققین البیئیین مھارات ُشرطیة أساسیة كإجراء . من التخصصات المختلفة
یضاف إلى ذلك أن علیھم أن . المقابالت واالستجواب، والمراقبة والخبرة في المناولة السلیمة للقرائن

وھذا یتطلب َدَرَبة في .  الجریمة البیئیةیستعینوا بفریق مدرب ومجھز لجمع القرائن المادیة من موقع
مناولة المواد الخطرة وفھمًا للقوانین البیئیة المناسبة، كما یحتاج إلى وحدة داعمة وبروتوكوالت خاصة 

وعلى المسؤولین أن یقتربوا من مواقع النفایات الخطرة المحتملة . بتحلیل وأخذ عینات النفایات الخطرة
یتلقوا التدریب السلیم في التعامل مع النفایات الخطرة ینبغي علیھم أال یدخلوا واألفراد الذین لم . بحذر
كما أن التحقیق السلیم والفعال والمناسب في ھذا النوع من الحاالت یحتاج إلى االلتزام من جانب . الموقع

  .األفراد ذوي تدریب خاص

ققین بیئیین، وفردین مدربین على ینبغي لفریق التحقیق في موقع الجریمة أن یتكون على األقل من مح
الحصول على عینات القرائن الكیمیائیة، ومسؤول أمن موقع الجریمة، وفریق سالمة مساند في حاالت 

 buddy“وینبغي، ألسباب السالمة استغالل نظام االتصاالت غیر النظامیة . ومسؤول علمي. الطوارئ
system”وفریق معني بالعینات مثًالنیل محققین بیئیی كلما تم التدخل بشأن النفایات الخطرة كتشك  .

وینبغي للمسؤول العلمي أن یكون فردًا مزودًا بخلفیة كیمیائیة متینة مثل الكیمیائي الشرعي، ویجمع ھذا 
النوع من تشكیل الفریق بین تخصصات التحلیل وأخذ العینات والسالمة والعلوم وھي تخصصات الزمة 

  . تخلي بصورة إجرامیة عن نفایات خطرةإلجراء تحقیق مناسب في جریمة

  

  تدابیر التشغیل الموحدة  ٧٫٢
یوصى بوضع تدابیر تشغیل موحدة لضمان صحة وسالمة المحققین البیئیین الذین یعملون داخل مناطق 

وینبغي أن تشتمل ھذه التدابیر على خطة عمل تنظیمیة، وتقییم للموقع، . تشتمل على نفایات خطرة
یضاف إلى ذلك . رصد للمعدات الواقیة الشخصیة، وإجراءات اتصاالت وإزالة التلویثومراقبة للموقع و

أن من الموصى بھ إدراج تدابیر جمع األدلة الموحدة في تدابیر التشغیل بما في ذلك تدوین المالحظات 
ورفع بصمات األصابع واقتفاء خط سیر عجالت السیارات وعالمات األقدام على األرض، ورسم تقریبي 

  )٤(.لموقع الجریمة، وتصویر موقع الجریمة وتدابیر سلسلة تحریز األدلة

                                                 
يتلا تارابتخالا جئاتن وأ (ليلدك هميدقت ىتح هعمج ةطقن رهظي ةلدألا نم ليلد ءافتقا ىلإ ريشت " ةدهعلا ةلسلس"  )٤(
ليجستو ،ةنييعلل لسلستملا خيراتلا ،قيثوتو ،ىلع ظافحلل مدختست ةيلمع يهو . ةيئانجلا ةمكاحملا ءانثأ) ليلدلا ىلع تيرجأ
ءوس وأ بعالتلا تاءاعدا دينفتل يرورض اذهو . ةدهعلا هذه لاقتنا خيراتو ةنييعلا كلت هتدهع يف تلخد صخش لك

عافدلا ا  عفدي دق يتلا فرصتلا. 
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یمر بحث موقع الجریمة بمرحلتین في العادة، األولى ھي جمع الدالئل والقرائن التقلیدیة بواسطة فریق 
ھذه ویرد بیان . التحقیق الجنائي، والثانیة ھي جمع القرائن والدالئل الكیمیائیة بواسطة فریق جمع العینات

  .التدابیر فیما بعد

  

  تحدید مكان الموارد واستخدامھا  ٧٫٣
إن أصعب المھام التي تواجھ المحقق البیئي ھي مھمة تحدید واستخدام الموارد الضروریة لجمع األدلة 

  .بصورة فعالة في مكان وقوع الجریمة البیئیة

  موارد السالمة  )أ(

مة البیئیة، فإن األمر یحتاج إلى وجود حینما یشك في وجود مواد خطرة في مكان حدوث الجری
وأول خطوة في تحدید مكان . مسؤول سالمة مؤھل، وإلى فریق مساندة وإلى مرافق إزالة التلوث

وفي بعض الوالیات . موارد السالمة ھي تحدید فریق نجدة محلي للتعامل مع المادة الخطرة
بینما تقضي بعض النظم القضائیة . ةالقضائیة قد یخضع ھذا الفریق لرقابة إدارة الحریق الوطنی

ومن المفید أن یعمل . األخرى بأن یكون المشرف على ھذا الفریق ھو إدارة الشرطة الوطنیة
المحققون المدربون والمسؤولون عن حاالت طوارئ المواد الخطرة أن یعملوا معًا وأن یتدربوا 

ف من حدة المواقف الخطرة التي تشتمل ویتم تشكیل الفرق المعنیة بأكثر المواد خطورة للتخفی. معًا
على إطالق أو احتمال إطالق مواد كیمیائیة خطرة وإن كانوا غیر مدربین على تقنیات التحقیقات 

  .الجنائیة الالزمة لضمان إقامة دعوى

  موارد أخذ العینات  )ب(

لون الذین والعام. إن الجمع السلیم للقرائن الكیمیائیة مھم جدًا لنجاح أي تحقیق بیئي جنائي
ُیستخدمون في ھذا اإلجراء یجب أن یكونوا على درجة عالیة من التدریب في مجال السالمة، وفي 

وفي بعض األحیان یكون لدى الوكاالت . أخذ عینات النفایات الخطرة ومناولة القرائن الجنائیة
  .التنظیمیة الرسمیة والوطنیة أفراد من ھذا القبیل لمساعدة المحقق

  

   إلى مكان حدوث جریمة النفایات الخطرةالوصول  ٧٫٤
وعادة ما یكون ذلك الفرد (عند الوصول إلى مكان الجریمة، ینبغي للمحقق البیئي أن یحدد الفرد المسؤول 

للحصول على ) منسق الحادث الذي قد یكون رئیس اإلطفاء أو ضابط شرطة أو ممثل لجھة تنظیمیة
لحادث، وأسماء الشھود المحتملین وقائمة بأسماء الذین وفدوا المعلومات المتعلقة باإلبالغ األولى عن ا

فقد یكون ھؤالء األفراد . أوًال إلى مكان الحادث والذین قد یكون حدث لھم تالمس مادي مع مكان الجریمة
قد قاموا دون قصد بتلویث مكان الجریمة وقد یصبح من الضروري الحصول على عینات من بصمات 

ویمكن مضاھاة ھذه العینات بأي دلیل مادي . مھم أو عالمات عجالت سیاراتھمأصابعھم، وبصمات أقدا
ویمكن بعدئذ استبعاد أي دلیل ُیعزى ألولئك الذین وفدوا إلى مكان الحادث . تركھ المشتبھ فیھم وراءھم

  .یمكن
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س الھیدروجیني، مثًال اُأل(قد یكون أولئك األفراد قد أجروا اختبارات میدانیة مبدئیة على الدلیل الكیمیائي 
فإذا كانت مثل ھذه االختبارات قد ُاستكملت قبل وصول ). الحد األدنى لإلنفجار أو المظاھر اإلشعاعیة

المحقق فإن النتائج والطرق ینبغي تبلیغھا لھ حیث أنھا قد تساعد في تحدید أنواع التحلیل الذي ستدعو 
 إلى ذلك، یجب على المحقق أن یحدد ما إذا كانت وباإلضافة. الحاجة إلى إجرائھ على القرائن الكیمیائیة

  .طرق االختبار المیدانیة األولیة قد تسببت في أي تلوث متشعب لألدلة الكیمیائیة

  

     منسق موقع الجریمة٧٫٤٫١ 
ومنسق موقع الجریمة ھو المحقق البیئي الرئیسي المكلف بالتحقیق الجنائي، والمسؤول عن موقع 

ویتم تحدید مسؤولیات منسق موقع الجریمة في كل مرحلة من مراحل . البحثالجریمة إلى أن ینتھي 
  .التحقیق على غرار الوارد في الفقرات التالیة

  

   المسؤول عن السالمة  ٧٫٤٫٢
ینبغي للمسؤول عن السالمة أن یكون حاضرًا أثناء أي بحث بشأن عملیة تجمیع األدلة الكیمیائیة المتعلقة 

قضایا متعلقة بالسالمة الشخصیة ھي مسؤولیة مسؤول السالمة أو ضابط وأي . بالنفایات الخطرة
وینبغي لفریق المواد الخطرة، والفریق الطبي، وفریق إزالة التلوث، أن یرفعوا تقریرھم مباشرة . السالمة

 الذي یقوم بتحدید مستوى المعدات الواقیة الشخصیة التي یرتدیھا أولئك الذین یعینون. إلى ضابط السالمة
وینبغي أال یبدأ جمع األدلة . للدخول في المنطقة الساخنة وتعیین تدابیر إزالة التلوث التي ینبغي اتباعھا

ومن الضروري لضابط السالمة ومنسق موقع الجریمة . الكیمیائیة بدون معرفة ضابط السالمة وموافقتھ
  .أن یكونا على اتصال مستمر مع كل فرد طوال أنشطة جمع األدلة

  

    فریق المواد الخطرة  ٧٫٤٫٣
یعمل فریق المواد الخطرة كدعم وكإنقاذ في حالة الطوارئ بالنسبة لفریق التحقیق وفریق أخذ العینات 

وینبغي لعدد موظفي الدعم الحاضرین . الذي یعمل داخل المنطقة الساخنة أو داخل منطقة مغلقة الحدود
ریق أخذ العینات داخل المنقطة الساخنة أو الحیز أن یكون مساویًا لعدد العاملین في فریق التحقیق أو ف

  .المغلق

  

  
 !!!تأكد من معرفة من تتصل بھ عندما تواجھك مسرح جریمة
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  إزالة التلوث  ٧٫٤٫٤  
یمكن لمكان الجریمة الذي قد تكون النفایات الخطرة قد تركزت فیھ أن یضم مخاطر كیمیائیة وبیولوجیة 

خنة المعینة ویتحدد إجراء إزالة التلوث الذي یتبعھ األفراد الموجودون داخل المنقطة السا. أو إشعاعیة
وقد یشمل ھذا اإلجراء مجرد . بواسطة ضابط السالمة وذلك استنادًا إلى المخاطر التي یضمھا المكان

ومع ذلك فقد یكون من الضروري بالنسبة لجمیع األشخاص . إزالة المالبس الملوثة ووضعھا في حقائب
ج ھذا اإلجراء میاًه مستعملة ملوثة وقد ُینت. داخل المنطقة الساخنة أن یمروا بإجراء غسل متعدد المراحل

  .ینبغي ضخھا في برمیل استعادة المیاه، أو تأخذ كعینة أو یتم التخلص منھا

  

      المساعدة الطبیة الطارئة٧٫٤٫٥
إن وجود أو عدم وجود فریق طبي معتمد معني بالمواد الخطرة في موقع جریمة النفایات الخطرة یعتمد 

م الخطر الذي ینطوي علیھ الموقع، ومكان أقرب مرفق طبي وحالة على العدید من العوامل كتقیی
فإذا كانت المخاطر الكیمیائیة داخل موقع الجریمة یحتاج إلى استخدام بزات كیمیائیة . الظروف الجویة

، فیوصى بأن یتواجد الفریق الطبي المعني بالمواد الخطرة أثناء )المستوى ألف(تغلف الجسم بالكامل 
  .تجمیع األدلة

  

  

   

     فریق أخذ العینات٧٫٤٫٦
. إن أخذ العینات ھو أصعب وأخطر نشاط یجري في موقع الجریمة التي تم التخلي فیھ عن نفایات خطرة

كما أن عملیة الجمع السلیم لألدلة الكیمیائیة تتجاوز مجرد العینات السائلة أو الجامدة ووضعھا في 
عینات أن یھتموا ببعض القضایا مثل السالمة الشخصیة وینبغي ألولئك القائمین على جمع ال. حاویات

. والتلوث االنتشاري للقرائن، والمنھجیة السلیمة ألخذ العینات، واالحتفاظ بسلسلة تحریز األدلة الكیمیائیة
وینبغي إطالع فریق العینات بالكامل من جانب منسق موقع الجریمة على ما إذا كانت حاویات النفایات 

  .ذ كعینات، وأي أنواع التحلیل سیجرى على األدلة الكیمیائیةالخطرة سوف تؤخ

  

     المسؤول العلمي وفریق المختبر٧٫٤٫٧
قد تفتقر الكثیر من السلطات القضائیة إلى الموارد الضروریة لمساعدة فریق المختبر على الوفاء 

ئي لالعتماد على درایة باحتیاجات موقع جریمة تم التخلي فیھ عن نفایات خطرة، وقد یحتاج المحقق البی
فریق أخذ العینات عند التعامل مع بعض القضایا مثل تطھیر المعدات والتسجیل السلیم لطرائق جمع 

ومع ذلك فإذا توافر فریق مختبر، فینبغي أن یشتمل على ما ال یقل عن كیمیائي شرعي مؤھل . العینات
كما أن كل قطعة . لجنائیة والمواد الخطرةوینبغي أن یكون أفراد الفریق مدربین على مناولة األدلة ا

 بلدك المؤھلة لمعالجة المشاكل الطبیة الناجمة عن ھل لدیك بیانات االتصال بالمرافق الطبیة في
 التالمس مع مواد خطرة؟
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معدات تستخدم لجمع األدلة الكیمیائیة ینبغي أن ُتفحص فحصًا كامًال وشامًال، وأن ُتطھر بواسطة فریق 
  .المختبر قبل استخدامھا في موقع الجریمة وینبغي االحتفاظ بسجل كامل إلجراء عملیة التطھیر ھذه

وأي . ع الجریمة، یبدأ في اإلمساك بسجل للعینات التي أخذتوبمجرد وصول فریق المختبر إلى موق
باإلضافة إلى ذلك، یمسك الفریق بدفتر . االختبارات المیدانیة العلمیة قد أجریت، ونتائج ھذه االختبارات

ویتبع فریق المختبر تدابیر . كبیر ُیدون فیھ طریقة أخذ العینات التي استخدمھا فریق أخذ العینات
بعد أي احتمال للتلوث المتشعب أو للتلوث الخارجي لألدلة الكیمیائیة وذلك للمحافظة على وإجراءات تست
وعند إغالق موقع الجریمة فإن فریق المختبر یأخذ في عھدتھ األدلة الكیمیائیة وینقلھا إلى . سالمة األدلة

  .المختبر أو مكان تخزین األدلة الكیمیائیة

ویساعد ھذا الفرد المحقق في تحدید مختلف .  في موقع الجریمةویوصى بتعیین فرد مؤھل كمسؤول علمي
نواتج النفایات الكیمیائیة، وفي تحدید الطرق السلیمة ألخذ العینات والطرق السلیمة للتحلیل وذلك اعتمادًا 

  .على نتائج االختبار المیداني

 جمع األدلة التقلیدیة داخل المنطقة الساخنة ٧٫٥
  

   المعدات ٧٫٥٫١

ت الجنائیة الناجحة سواء كانت سرقة منازل أو إضرام النیران أو قتل بشر، تعتمد على إن معظم التحقیقا
وحتى في الحاالت التي یكون فیھا فنیي األدلة یجمعون . قدرة المحقق في فحص وجمع األدلة المادیة

تحقیق وینطبق ھذا المبدأ عند ال. األدلة المادیة فإن ذلك یتم تحت اإلشراف المباشر للمحقق الجنائي
ذلك أن المحقق البیئي الجنائي ینبغي أن یكون مزودًا . األساسي نفسھ على التحقیقات البیئیة الجنائیة

بصورة واضحة عن موقع الجریمة، وعن أحوال السالمة داخلھ، وعلى معدات الرصد المیداني وذلك 
  .ئیةمن أجل إجراء تحقیق سلیم وآمن ألي قرائن مادیة توجد في موقع الجریمة البی

فبمجرد إطالع جمیع الموظفین الموجودین داخل موقع الجریمة إطالعًا كامًال على مجریات األمور، 
وبمجرد وضع دفاتر تسجیل للوقائع، یقوم منسق موقع الجریمة وشریكھ أو شریكتھ بدخول المنطقة 

محققین ینبغي أن یكون ومن أجل إتمام ھذه المھمة بأمان وكفاءة فإن ال. الساخنة ویبدأون في جمع القرائن
أما نوع ونطاق المخاطر الكیمیائیة فھي التي ُتملي . لدیھم معدات مناسبة عند دخول المنطقة الساخنة

  .المتطلبات من المعدات الالزمة لفریق التحقیق في موقع الجریمة

ومن . لبیئیةھناك العدید من أدوات التحقیق القضائیة األساسیة التي تستخدم في مواقع معظم الجرائم ا
الضروري أن تكون ھناك قائمة بھذه المعدات ُتمأل بصورة سلیمة وتختبر قبل دخولھا إلى المنطقة 

وینبغي لھذه المعدات أن تشتمل على مجموعة كاملة من البطاریات الالزمة للمعدات اإللكترونیة . الساخنة
) بالومض(دات التصویر بالفالش المحمولة، بما في ذلك أدوات االختبار المیداني، والكامیرات ووح

كما یجب معایرة أدوات االختبار المیداني واختبارھا قبل وضعھا . وكامیرات الفیدیو ومعدات االتصال
وإذا كان االمر یستدعي استخدام أجھزة . كما أن جمیع معدات السالمة ینبغي فحصھا بعنایة. في المقطورة

األكسجین جدیدة ومصممة لحمایة الجھاز التنفسي على استنشاق ھواء، فینبغي أن تكون االسطوانات 
وإذا كان األمر سیحتاج إلى جھاز تنفس بدون اسطوانات فإن جمیع . أساس الخطر الماثل في المنطقة

وینبغي أن تتوافر ھناك سالمة كافیة وقفازات ألخذ العینات بما . تنكات الھواء ینبغي أن تكون مملوءة
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وھذا النظام یسمح بتغییر الطبقة الخارجیة عقب مناولة الدلیل الملوث . طبقاتیسمح باتباع نظام ذي ثالث 
داخل المقطورة، وذلك لتالفي انتشار التلوث الذي قد یفسد النتائج التحلیلیة المستقبلیة وأن یؤثر في 

  .النوعیة الكاملة لعملیة جمع األدلة والعملیة التحلیلیة

ھذا من شأنھ أن یساعد في حمایة المعدات من القاذورات وتربة و. ینبغي وضع كل ُمعدة فوق مشمع كبیر
األرض، وتدابیر ھذا التحضیر ضروري نظرًا للحقیقة البسیطة أن أي معدة ال تؤدي وظیفتھا أو غیر 

ومن شأن ذلك على أرجح االحتماالت أن یتطلب من فریق التحقیق في موقع . موجودة ینبغي استبدالھا
ى في موقع الجریمة وأن یتلقى موارد كاملة إلزالة التلوث، زكت یتكلفھ ذلك من الجریمة بكاملھ أن یبق

  .وقت وطاقة وموارد ثمینة

وینبغي أخذ بطاقات بیضاء . ینبغي وضع أرقام على بطاقات العینات قبل الدخول إلى موقع الجریمة
ر ثابت في وجود دلیل ومع ذلك، فإنھ ال ینبغي استخدام قلم ماركر ذي حب. إضافیة إلى موقع الجریمة

وھذا ألن التركیبة الكیمیائیة ألقالم الماركر ذات الحبر الثابت قد تشتمل على مركبات عضویة . كیمیائي
-2، ١١٠-٨٠-٥رقم المادة في دائرة المستخلصات الكیمیائیة :  :ethoxyethanol -2مثًال، (طیارة 

methoxyethano:  :والتي قد تؤدي، عن ) ١٠٩-٨٦-٤میائیة رقم المادة في دائرة المستخلصات الكی
أما بالنسبة لموقع نموذجي لجریمة . غیر قصد، إلى التداخل في عملیة أخذ العینات وفي عملیة التحلیل

إلقاء نفایات خطرة یضم البرامیل المتخلى عنھا، فإن المعدات التي ال بد من توفیرھا لفریق التحقیق 
    :تشتمل على

  
قفازات كیمیائیة   ●
سبة تبعًا للمادة منا

الكیمیائیة المشكوك في 
  .وجودھا

أحذیة مطاطیة ذات   ●
قطع من الصلب وأن 
تكون عازلة للمادة 

  .الكیمیائیة

مالبس كیمیائیة مناسبة   ●
) تغلف الجسم بالكامل(

تعتمد على نوع المادة 
الكیمیائیة المشكوك في 

  .وجودھا
لوحة مشابك من   ●

  ).غیر المعة(األلمونیوم 
 تنفس ذاتي جھاز  ●

بزجاجة ھواء تكفي لمدة 
 دقیقة كاملة وزجاجة ٦٠

 ٦٠احتیاطیة تكفي لمدة 
  .دقیقة أخرى

عدة أزواج من   ●
  .القفازات الجراحیة

عدة بطاقات مطبوعة   ●
  .مسبقًا لتحدید ھویة العینة

قلم ماركر زاھي   ●
اللون لملء معلومات 
تحدید ھویة العینة على 

  .بطاقات العینة

 مذكرات قلم لتدوین  ●
  .موقع الجریمة

مقیاس إشعاعي قادر   ●
على تحدید وجود جسیمات 
األلفا والبیتا وجسیمات 

عداد (الجاما أو األشعة 
  ).جیجیر مولر

مقیاس حد االنفجار   ●
األكسجین /المنخفض

لمعرفة قراءات قابلیة 
  .المحیط الجوي لالشتعال

بكرة شریط قیاس،   ●
مشابك مغناطیسیة أو 

ضغط مشابك تلصق بال
وتفریغ الھواء، وبطاقات 

  .لحاویات النفایات الخطرة
حقائب األدلة ذات   ●

  .أحجام مختلفة
كامیرا مقاومة للمیاه   ●

ذاتیة الضبط ذات فالش 
  .إلكتروني محكم

ورقة األس   ●
الھیدروجیني وجدول األس 

  .الھیدروجیني
مجموعة ألخذ   ●

بصمات األصابع مجھزة 
بمساحیق التعفیر، 

یط لرفع وفراجین وشر
  .بصمات األصابع

سكین قادر على قطع   ●
وینبغي أن تربط . الشریط

ھذه اآللة إلى بطن رجل 
المحقق البیئي وقد تستخدم 
في ظروف الطوارئ 
لقطع وإزالة بزة كیمیائیة 

  .ملوثة

مقاوم (مفتاح سدادات   ●
قادر على فتح ) للشرر

مختلف أنواع حاویات 
  .النفایات الخطرة
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معدات اتصال تسمح   ●  .مناظیر میاه  ●
بعملیة حرة وباتصال 
مباشر مع مسؤول 
السالمة وبقیة األفراد 
العاملین داخل المنطقة 

  .الساخنة

سماعة طبیب للرصد   ●
الصوتي ألي حاویة تبدو 

  .منتفخة

  .مناظیر للرؤیة عن بعد  ●  .بطاریة إضاءة  ●  .معدة إسعافات أولیة  ●
  .شریط قیاس  ●  .سالت مھمالت  ●  .بوصلة  ●
جھاز تنفس ذو   ●  .مقیاس الجرعة  ●

  .اسطوانة
كتاب االستجابة   ●

  .للطوارئ
زجاجات معقمة   ●  

  .كعینات
  .قاموس كیمیائي  ●

  

     المھام٧٫٥٫٢ 
تمثل المھام الرئیسیة لفریق التحقیق في موقع الجریمة في تحدید وجمع األدلة التقلیدیة وكتابة البطاقات 

أما العدد الفعلي للحاویات التي سیجري تعیینھا فیعتمد على عدة . اتعلى ھذه الحاویات التي ستعد كعین
  .عوامل بما في ذلك قیود المیزانیة والمتطلبات التنظیمیة

ینبغي أال یدخل فریق التحقیق إلى المنطقة الساخنة إال بعد تأكده من المعدات ومن إجراءات   - ٢٥
النتظار كاحتیاطي لمساعدة ھذا الفریق في حالة ویجب أن یكون ھناك فریق دعم للسالمة في ا. السالمة
  .الطوارئ

  :وحینما یكون فریق التحقیق داخل المنطقة الساخنة، فعلیھ أن یحاول أن یستكمل مھام جمع الدالئل التالیة

    .صور موقع الجریمة بأكملھ من جمیع الزوایا

 وینبغي للمسح اإلشعاعي أن. تنفیذ مسح إشعاعي لموقع الجریمة بأسره
یبدأ عند الحد الخارجي مع عمل قراءات مستمرة حتى األماكن السطحیة 

  .لجمیع حاویات النفایات الخطرة

  

أكمل قراءات قیاس لتحدید ما إذا كانت ھناك أي غازات محتملة 
  .االشتعال موجودة

  

حدد ما إذا كانت المادة قد انسكبت أو تسربت من حاویات النفایات 
  .الخطرة

  

إذ ُیعد . نت أي من حاویات النفایات الخطرة تبدو منتفخةحدد ما إذا كا
ھذا دلیًال على أن المادة داخل الحاویات قد تكون معرضة ألكبر قدر من 

  .الضغط

  

). الطقطقات(حدد إذا كانت حاویات النفایات الخطرة تحدث ضجیجًا 
فإذا . ویمكن التفریق بین ھذه األصوات بأنھا تحدث كل عدة ثوان

فقد یكون . عة الصوت فینبغي إخالء المنطقة الساخنة فورًاازدادت سر
ذلك دلیًال على أن حاویة معدنیة تتمدد نتیجة للضغط المرتفع جدًا داخلھا 

وھذا البحث السمعي قد . وأن الحاویة قد تكون على حافة انھیار مروع
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وأي ضجیج في داخل الحاویة . یتم عن طریق استخدام سماعة الطبیب
  .لغ فورًا إلى مسؤول السالمةینبغي أن یب

تحولھا إلى (حدد ما إذا كانت ھناك أي عالمات على تزجج النفایات 
فقد یكون ذلك دلیًال على بروكسیدات انفجاریة أو ). زجاج أو كریستال
وأي دالئل على وجود َتَزُجج ناتج ینبغي أن یبلغ فورًا . سیانید الصودیوم

  .إلى مسؤول السالمة

  

 وصور وخذ قوالب ألي بصمات أقدام أو آثار عجالت دون مالحظات
  .سیارات

  

. الحظ وصور وأرفع أي بصمات أصابع على حاویات الملوثات الخطرة
. وینبغي إیالء اھتمام خاص إلى األسطح القاعیة ألي برامیل أو أي علب

فھذه ھي مناطق التجمع الطبیعیة التي تستخدم لرفع ھذه األنواع من 
 كان المشكوك فیھم قد رفعوا الحاویات بدون ارتداء وإذا. الحاویات

قفازات فإن األسطح القاعیة ستكون ھي أكثر المساحات احتماًال لوجود 
  .بصمات األصابع فیھا

  

صور وسجل أي معلومات خاصة بإدارة النقل، وأي معلومات على 
فإذا كانت البطاقة قابلة . بطاقات التعریف، وأي عالمات على الحاویات

قراءة ویمكن إزالتھا كما ھي دون إتالف، فینبغي أن ترفع وأن توضع لل
فالكثیر من البطاقات الملصوقة قد تكون غیر قابلة . داخل حقیبة األدلة

للقراءة ومع ذلك تكون ذات قیمة احتمالیة من حیث المعلومات المدونة 
حیطة فإذا تعذرت إزالتھا سلیمة، فینبغي قطع المنطقة المعدنیة الم. علیھا

ویستلزم ھذا اإلجراء . ببطاقة التعریف بعنایة بعد إزالة الدلیل الكیمیائي
وقد یحتاج األمر كذلك إلى . نقل النفایة الخطرة إلى برمیل استعادة

شطفھا عدة مرات األمر الذي ُینتج میاھًا مستعملة ملوثة وینبغي وضعھا 
رداد الدلیل وھذا النوع من است. في حاویة والتخلص منھا بصورة سلیمة

صعب، وینبغي أن یتم تحت إشراف كیمیائیین مؤھلین وموظفین مدربین 
یضاف إلى ذلك ضرورة بذل جمیع . على التعامل مع المواد الخطرة

الجھود لتحدید النفایة الكیمیائیة وصفاتھا قبل محاولة استرداد ھذا النوع 
المقطوعة من وعند اكتمال ھذه العملیة، ینبغي إرسال القطعة . من األدلة

المعدن والبطاقة غیر المقروءة المرفقة بھا إلى إدارة الوثائق في المختبر 
وقد یمكن رفع المعلومات الموجودة على بطاقة التعریف الباھتة . الجنائي

باستخدام تقنیات إبراز خطوط المخطوطات كاألشعة دون الحمراء 
  .واألشعة الفلوریة دون الحمراء

  

یة المجاورة بعنایة شدیدة للحصول على أي شكل أبحث المنطقة األرض
كذلك ینبغي رفع أي حاویات مغلقة على النفایات . آخر من الدالئل المادیة
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الخطرة وإمالتھا بحیث یمكن فحص أجزائھا السفلیة والجزء المواجھ 
  .لألرض وفحص األرض أسفل الحاویات وذلك للحصول على أدلة مادیة

كان وقوع الجریمة بأكملھ بما في ذلك موضع ینبغي عمل رسم تقریبي لم
ومكان كل حاویة تشتمل على نفایة خطرة، ومكان أي دلیل مادي آخر 

  .یتم استرداده

  

افتح كل برمیل وأجر علیھ اختبارات حد االنفجار األدنى واختبارات 
وینبغي أخذ قراءة الحد األدنى لالنفجار من فوق النفایات . األشعة

وھذا یساعد في تحدید ما إذا كانت النفایات الخطرة . الخطرة المعرضة
وینبغي أخذ قراءة إشعاعیة مباشرة من . تصدر أي أبخرة قابلة لالشتعال

ویمكن حمایة جسیمات ألفا وبیتا . فوق النفایات الخطرة المعرضة
بواسطة البالستیك الذي ھو قوام ھیكل الحاویة التي تشتمل على النفایات 

  .الخطرة

  

 لحاویات النفایات الخطرة أغطیة یمكن إزالتھا فأزل األغطیة إذا كان
ذلك أن المحتویات الداخلیة لھذه . وأفحص المحتویات الداخلیة للحاویات

الحاویات قد تشتمل على دلیل مادي آخر كحاویات القمامة والحاویات 
  .األصغر حجمًا

  

ذلك إجر اختبار میداني لألس الھیدروجیني على النفایة الخطرة و
للمساعدة في تحدید أنواع التحلیل الكیمیائي الذي سیلزم إجراؤه لمواصلة 

  .التحقیق

  

حیث أن . قم فحص النفایات الخطرة مادیًا وذلك باستخدام أنبوب كلیواسا
ھذا االختبار سوف یعطي تصورًا نظریًا لعمود النفایة، أو قد یساعد في 

  .تحدید االحتیاجات التحلیلیة

  

طاقة وتصویر كل حاویة بھا نفایات خطرة تم انتقاؤھا علیك بوضع ب
وینبغي لبطاقة العینة أن تشتمل كحد أدنى على معلومات عن . كعینة

وشریط القیاس، والمشابك . الوكالة، التاریخ الحالي والرقم المیداني للعینة
المغناطیسیة، واللواصق بالشفط، وكلھا یمكن استخدامھا لضمان لصق 

إن العمل البسیط المتمثل في وضع بطاقات العینات . انھاالبطاقات في مك
في مكانھا أمر صعب ومستھلك للوقت كما أنھا من المھمات التي قد 
تصیب اإلنسان باإلحباط، عندما یواجھ بفتحة تصریف شدیدة المراس أو 

إال أن و ضع وتأمین ھذه البطاقات فوق كل نقطة عینة . بسطح شحمي
 العینات على تحدید الموقع الدقیق لكل نقطة من شأنھ أن یساعد فریق

  .عینة
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بمجرد دخول موقع الجریمة، ینبغي إجراء اختبار على وسائل االتصال وذلك لضمان أن جمیع أعضاء 
وعندئذ . فریق التحقیق لدیھم اتصال مباشر بالرادیو مع بعضھم البعض ومع أي فرد من أفراد السالمة

ویصبح . اء على سطح مسطح بالقرب من المدخل إلى المنطقة الساخنةینبغي فرش مشمع غیر منفذ للم
. ھذا المشمع بمثابة منطقة تجمیع مؤقتة لمعدات موقع الجریمة التي ستستخدم أثناء إجراء التحقیق البیئي

وینبغي . وبعد ذلك مباشرة یجب على المحققین البیئیین إجراء مسح إشعاعي لموقع الجریمة بأسره
كما ینبغي للمسح .  أن تكون قادرة على األقل على اكتشاف إشعاع ألفا وبیتا وغاماألدوات المسح

اإلشعاعي أن یبدأ خارج موقع الجریمة ومع أخذ قراءات مستمرة حتى المساحات السطحیة لحاویات 
ء ینبغي فتح كل حاویة وإجرا. (2mr) میللریم ٢النفایات الخطرة أو للنقطة التي تجري فیھا القراءة وھي 

والسبب في ذلك ھو أن جسیمات األلفا والبیتا قد . فحص مسحي ثم توضع بالقرب من فتحة كل حاویة
إن ظرف برید بسیط من شأنھ أن یحجب جسیمات ألفا كما أن . تحجب عن اكتشافھا بفضل تكوین الحاویة

. خر لفحصھوینبغي إغالق كل برمیل بإحكام قبل فتح برمیل آ. حاویة معدنیة قد تحجب جسیمات بیتا
ومن . وینبغي للقراءات التي تسجلھا آلة المسح بما في ذلك القراءات السلبیة أن یتم تسجیلھا واالحتفاظ بھا

. الممارسات المقبولة نقل ھذا النوع من المعلومات إلى بقیة األفراد الموجودین خارج المنطقة الملوثة
الت موقع الجریمة مما یقلل بذلك من عدد عندئذ یمكن لھ أو لھا أن تضع المدخالت المناسبة في سج
  .المھام التي یلزم أن یقوم بھا فریق التحقیق في موقع الجریمة

إذا أن . وذلك داخل المنطقة الساخنة(L.E.L./O2)أوكسجین /ینبغي إجراء قراءة للحد األدنى لالنفجار
اإلشعاعات، فإن آلة وكما یحدث لقراءات . ذلك یحدد وجود أو عدم وجود غازات محتملة االشتعال

االختبار أو وحدة االستشعار على مقیاس الحد األدنى االنفجارى ینبغي أن توضع عند، أو بالقرب من، 
وینبغي إجراء قیاس أوكسجین فورًا عقب الحصول على قراءة الحد . فوھة أي حاویات مشكوك فیھا

ًا في جمیع األوقات، وأن تجھز وینبغي لمقیاس األكسجین أن یكون موجود. .L.E.Lاألدنى لالنفجار 
فقراءة األكسجین . آالت إنذار أوتوماتیكیة مسموعة تنطلق عندما تكون القراءات مرتفعة أو منخفضة

وقراءة األكسجین المنخفضة قد تكون . قد تمثل خطر اندالع حریق)  في المائة٢١أكثر من (المرتفعة 
وینبغي تسجیل نتائج رصد الحد . حلت محل األكسجیندلیًال على أن ھناك مادة كیمیائیة غیر معروفة قد 

    .أوكسجین بما في ذلك أي نتائج سلبیة في سجل موقع الجریمة/األدنى لالنفجار

حیث . أما الخطوة التالیة في عملیة التحقیق فھي الحصول على صور عامة وتسجیل فیدیو لموقع الجریمة
لى حالھا عند دخول فریق التحقیق إلى موقع أن الصور وشریط الفیدیو سوف یصفا موقع الجریمة ع

وَمَرد ذلك إلى حقیقة أن موظفي االستجابة . وھي ال تصور على األرجح مكان جریمة لم یمس. الجریمة
والغرض من التصویر الساكن وشرائط الفیدیو ھو . للطوارئ قد یكونوا قد دخلوا موقع الجریمة قبًال

ولیس الغرض من ھذا التسجیل ھو تسجیل . ل علیھ ھذا الموقعتسجیل موقع الجریمة وأي دلیل قد یشتم
إذ ینبغي تحت أي ظرف من الظروف . أنشطة فریق التحقیق في موقع الجریمة أو فریق أخذ العینات

أما السجل المكتوب الذي یوجد في مذكرات موقع الجریمة ینبغي أن یكون . تصویر عمل ھذین الفریقین
  .التي یتخذھا فریقا أخذ العینات وفریق التحقیق في موقع الجریمةدقیقًا وأن یسجل اإلجراءات 

وقد یشتمل ذلك . وعند ھذا الحد من التحقیق البیئي ینبغي البحث عن دالئل تقلیدیة وتصویرھا وجمعھا
وإذا . على بصمات األصابع وبصمات األقدام والقمامة أو أي مادة أخرى ُیرى أنھا ذات قیمة كدلیل

دام داخل المقطورة فقد یصعب التمییز بینھا وبین آثار أقدام المشتبھ فیھم وآثار أقدام وجدت آثار األق
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وھناك طریقة واحدة لحسم ھذا المشكل ھي تحدید موظفي الطوارئ الذین دخلوا . موظفي الطوارئ
ألفراد وینبغي على موظفي إنفاذ القوانین الموجودین بذل الجھود لتحدید مكان ھؤالء ا. المقطورة قبل ذلك

إن المواضع الغائرة آلثار األقدام وأحذیة األقدام ینبغي أن تؤخذ، وأن . وذلك قبل مغادرة مكان الجریمة
فإذا تقرر . أو داخل المقطورة/تصور، فقد یمكن مقارنتھا فیما بعد بدلیل آثار األقدام الموجودة بالقرب من

جودة، فینبغي بذل جمیع الجھود لحمایة ھذه أن آثار األقدام أو مواضع عالمات سیر عجالت السیارات مو
  .األشیاء من عناصر الطبیعة ومن التدمیر العارض

وأي تفتیش بصري عن ذلك قد یشیر . ینبغي أن تفحص كل حاویة نفایات خطرة بحثًا عن اإلجھاد المعدني
ة تحدث داخل ویكون ذلك إشارة إلى وجود تفاعالت كیمیائی. إلى أن أعلى الحاویة أو جانبیھا منتفخین

. إن تراكم الغازات الداخلیة تؤدي عادة إلى قوة تمدد في أعلى البرمیل المعدني أو على جانبیھ. الحاویة
إن أي حاویة . وھذا النوع من الحاویات یكون شدید الخطورة والبد من بحث خیارات فتحھ عن بعد

 إلى حدوث تجمد سابق لمحتویات معدنیة تبدو علیھا عالمات التمدد عند السطح أو القاع تكون إشارة
  .وھذه المالحظة قد تكون قیمة جدًا في تحدید تاریخ ھذه األنواع من الحاویات. الحاویة

إن تحدید ورفع بصمات األصابع أثناء ارتداء معدات السالمة المطلوبة یمكن أن یكون أمرًا صعبًا للغایة، 
وبالنظر إلى انخفاض الرؤیة وانخفاض . وى ألف الوقایة من المستتوینطبق ذلك بخاصة على ارتداء بزا

المھارة الناتج عن ارتداء البزات الواقیة تكون ھناك فرصة طیبة جدًا ألن تنمحي بصمات األصابع أثناء 
 وذلك ١:١ومن الضروري ألي بصمات أصابع توجد داخل المقطورة أن یتم تصویرھا بكامیرا . رفعھا

ا التجمیع لدلیل بصمات األصابع ھو واحد من التخصصات الكثیرة التي یدخل فیھا علم وھذ. قبل إزالتھا
  .الطب الشرعي البیئي الذي ینبغي أن یمارسھ موظفو اإلنفاذ القانوني أثناء التحقیق باستمرار

ثائق إن أي شكل من أشكال األدلة التقلیدیة مثل علب المشروبات الخفیفة أو علب السجائر الخالیة، أو الو
وینبغي لھذه األشیاء أن تصور، وأن توضع . قد تتلوث بفعل اإلنسكابات أو التسربات داخل موقع الجریمة

أما الرسم التقریبي لموقع الجریمة، فینبغي أن یشیر بوضوح إلى المكان . في جھاز احتواء ثالثي الطبقات
 ٥٥ الخطرة، مثل البرامیل سعة وھناك مناطق محددة على سطح حاویات النفایات. الذي وجد فیھ كل شئ

مثًال بالقرب من حواف القمة أو حواف (غالونًا التي تستخدم عادة عند اإلمساك بھا أو رفعھا أو تحریكھا 
وینبغي لكل حاویة أن تخضع . وھذه األماكن ینبغي بحثھا بحثًا كامًال للعثور على بصمات أصابع). القاع

وھذه المعلومات، إلى جانب أي بطاقات . دد جھة تصنیع الحاویةلبحث للعثور على أي أرقام یمكن أن تح
وال بد من تسجیلھا في سجل موقع . عبوة أو عالمات أخرى، یمكن أن تفید إلى أبعد حد في التحقیق

فإذا تم العثور على بطاقة عبوة مقروءة فینبغي إزالتھا من مكانھا ووضعھا في . الجریمة وتصویرھا
إن استخدام . ما ُتثَبت معظم بطاقات العبوة على الحاویة بنوع من المادة الالصقةوعادة . حقیبة الدالئل

الحرارة لتحریك بطاقة العبوة من مكانھا من شأنھ أن یلین الغراء الملصوقة بھ مما یجعل إزالة بطاقة 
. لنقالویمكن استخدام الحرارة عن طریق استخدام وسیلة ذاتیة األمان مثل مجفف الشعر ا. العبوة أسھل

وینبغي مع ذلك عدم استخدام ھذه التقنیة إذا كان الدلیل الكیمیائي داخل الحاویات یتفاعل بالحرارة، أو إذا 
وینبغي لمكان بطاقات العبوة المزالة وأي معلومات عن . كانت المواد الكیمیائیة ُتنتج أبخرة قابلة لاللتھاب

وینبغي لكل حاویة أن ُترفع ثم ُتمال إلى . اویةجھة تصنیع الحاویة أن توضع في الرسم التقریبي للح
  .جانبھا حتى یمكن فحص جانبھا األسفل للحصول على أي دلیل مادي ممكن
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 غالونًا فتحة أو فتحتان صغیرتان یشار إلیھا بفتحة ٥٥عادة ما یكون في الجزء األعلى من الحاویات سعة 
فإذا كان . بعض الحاویات أغطیة یمكن إزالتھا تمامًاوقد یكون ل. السطام أي الفتحة التي یمأل منھا البرمیل

وینبغي أن یشمل . للحاویة غطاء یمكن إزالتھ، فینبغي إزالتھ وتفتیش الحاویة للحصول على أي دلیل مادي
التفتیش األماكن الموجودة تحت أي سطح سائل موجود، ویمكن أن یتحقق ذلك عن طریق استخدام 

كن استخدامھ مرة واحدة فقط في حاویة وال یجب استعمالھ مرة ثانیة، ومع ذلك فإن المسبار یم. مسبار
ویمكن لفریق التحقیق في . ألن إعادة استخدام المسبار سوف یؤدي إلى تشعب تلوث الدلیل الكیمیائي

ویمكن أن یتحقق ذلك . موقع الجریمة أن یفحص بصریًا النفایة الكیمیائیة في ھذه األنواع من الحاویات
وھذه أداة تسمح ). مثل أنبوب كولواسا(ستخدام أنبوب أخذ عینات نفایات سائلة مركبة عن طریق ا

أما نتائج ھذا التفتیش . بالتفتیش البصري للطبقات الكیمیائیة التي قد تحدث في ھذه األنواع من الحاویات
  .البصري فینبغي تسجیلھ في سجل موقع الجریمة ومناقشتھ مع فریق جمع العینات

 إلى الفحص البصري للنفایات الفعلیة، فإن وسیلتین أخریین ینبغي استخدامھما للمساعدة في وباإلضافة
مثًال قابلة لالشتعال أو أكالة، (فدراسة أي بطاقات عبوة خطرة . تحدید أي الحاویات ینبغي أخذھا كعینة

قبیل تشیر إلى نوع ومع ذلك فإن بطاقة من ھذا ال. یمكن أن تساعد على تحدید خصائص المادة الكیمیائیة
المادة الكیمیائیة التي كانت أصًال في الحاویة ولیس لھا أي تأثیر على نوع المادة الكیمیائیة الموجودة 

لوصف (ولتحدید خصائص النفایة بصورة أفضل یمكن استخدام أدوات االختبار المیداني . حالیًا
  ). أدناه٧٫٩ المیدانیة، أنظر الفرع تاالختبارا

 فریق التحقیق في موقع الجریمة بجمع الدالئل التقلیدیة كافة، ووضع البطاقات على الحاویات بعد أن یقوم
المناسبة كعینات، وتصویر موقع الجریمة ككل، علیھ أن یخرج من منطقة موقع الجریمة وأن ینتقل إلى 

فقد ) تنفس منفصلمثًال عند استخدامھ لجھاز (وعندما یعمل بإمدادات ھواء محدودة . منطقة إزالة التلوث
یجد المحققون أن الدخول عدة مرات إلى موقع الجریمة أمر الزم الستكمال جمیع مھام التحقیق المبینة 

وینبغي على موظفي إنفاذ القوانین التحقیقیین تفادي أي سیاسة تسمح لفریق واحد باستكمال عملیة . أعاله
 حیث أن كثرة عدد مھام التحقیق وتعقد طبیعة أخذ جمع األدلة التقلیدیة وجمع عینات الدالئل الكیمیائیة،

العینات والمخاطر الذاتیة المرتبطة بجمع أدلة المواد الكیمیائیة الخطرة تجعل من أن الواضح أن ھذه 
  .السیاسة غیر سلیمة

وبعد استكمال دفتر تسجیالت إزالة التلوث المناسب، ینبغي لفریق التحقیق أن یتأكد أن جمیع األدلة التي 
أخذت من موقع الجریمة قد وضعت علیھا بطاقات التعریف وُأمنت بطریقة سلیمة بما في ذلك الرسومات 

وبعد ذلك ینبغي لفریق التحقیق في موقع . التقریبیة وتصویر األفالم والوسائل الرقمیة أو تسجیالت الفیدیو
  .الجریمة إجراء اجتماع إعالمي بشأن ما بعد عملیة البحث

  

  اإلعالمي الذي یعقب عملیة البحثاالجتماع   ٧٫٦
. إن االجتماع اإلعالمي الذي یعقب عملیة البحث ھو عنصر مھم جدًا في التحقیق في موقع الجریمة

وینبغي لمسؤول السالمة ومسؤول العلم وفریق السالمة وفریق أخذ العینات حضور االجتماع اإلعالمي 
یقي بأكملھ أن یجتمع معًا في مسعى لوضع مھمات ھذا، حیث أن ذلك یسمح لفریق إنفاذ القوانین التحق

محددة للفریق وإلعداد خطة عمل تضمن أن عملیة جمع األدلة الكیمیائیة قد تمت بصورة سلیمة وتتسم 
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كما أن االجتماع اإلعالمي ھذا یعطي الفرصة لفریق التحقیق أن . بالكفاءة ومقبولة من الناحیة القانونیة
ناء البحث المبدئي، وأن یسمح لآلخرین باستعراض أي رسومات وأي صور ُیبلغ اآلخرین بمالحظتھ أث

  .وأي أشرطة فیدیو أو بیانات عن نتائج االختبارات المیدانیة

إن االجتماع اإلعالمي الذي یلي عملیة البحث یساعد مسؤول السالمة على أن یضع خطة السالمة 
خطة السالمة أن تتناول بعض القضایا مثل تدابیر وینبغي ل. المناسبة قبل بدء فریق أخذ العینات في عملھ

اإلخالء في حالة الطوارئ، والعنایة الطبیة لحاالت الطوارئ واالتصاالت ومتطلبات األغطیة الواقیة، 
، األحوال الجویة المنتظرة )مثًال حیز مغلق(وأوقات العمل المسموح بھا، ومعدات السالمة المخصصة 

  .ومتطلبات إزالة التلوث

وینبغي أن یشتمل ذلك على . یساعد االجتماع اإلعالمي الذي یعقب عملیة البحث إنشاء فریق العیناتكما 
یضاف إلى ذلك أن فریق أخذ العینات ینبغي أن یفاد بموقع . تحدید المسؤول األول عن العینات ومساعده

  ).و الحجممثل الموقع والمصفوفة أ(ووصف كل نقطة عینھ، بحیث یمكن وضع خطة عینات مناسبة 

إن استعراض المعلومات التي تم الحصول علیھا أثناء التحقیق األولي في موقع الجریمة، عند وضعھا 
جنبًا إلى جنب مع خطتي العینات والسالمة، لیشكل قاعدة لخطة عملیات یمكن االستفادة بھا أثناء المرحلة 

  .الحرجة التالیة من التحقیق في موقع الجریمة

  

  عملیة أخذ العینات: نفایات الخطرة واألدلة الكیمیائیةجمع أدلة ال  ٧٫٧
. وھذا ھو الجزء الحرج للغایة في عملیة جمع األدلة من موقع جریمة التخلي أو إلقاء النفایات الخطرة

حیث تؤخذ . وعادة ما یقوم ناقل نفایات خطرة مرخص لھ بنقل النفایات الخطرة وذلك في نھایة البحث
وبالنظر إلى الوقت المحدود المتوافر . جتھا معالجة سلیمة أو للتخلص النھائي منھاعنذئذ إلى مرفق لمعال

وینبغي تقییم . للدلیل الكیمیائي، یكون من الضروري تحدید متطلبات التحلیل السلیم داخل موقع الجریمة
ء بمتطلبات جمیع المعلومات المتوافرة وذلك لتحدید أي أنواع التحلیالت ستلزم لمواصلة التحقیق وللوفا

  .أي تشریعات جنائیة

. بالنظر إلى التعقیدات الداخلیة في عملیة جمع الدالئل الكیمیائیة یصبح احتمال حدوث خطأ مرتفعًا
وینبغي إذن لمنسق موقع الجریمة ومسؤول السالمة ومسؤول العلوم إذا أمكن مشاھدة عملیة أخذ العینات 

 االتصال بالرادیو یمكن توصیل مالحظات تذكیریة فعن طریق استخدام. من خارج المنطقة الساخنة
أضف إلى ذلك أن فریق أخذ العینات قد یحدد . وتصویبات إلى فریق أخذ العینات، إذا دعت الضرورة

  .الدالئل التي نسیھا فریق التحقیق، ویمكن أن یحدد أن ثمة حاجة إلى وضع عالمات قیاس تحلیلیة إضافیة

. یحدد حجم المادة الموجودة داخل حاویة النفایات الخطرة التي أخذت كعینةینبغي لفریق العینات كذلك أن 
 بوصة ISD3/12/97  =27 #مثًال العینة المیدانیة (وینبغي لكل قیاس أن یتناظر مع نقطة عینة بعینھا 

وینبغي المحافظة على إعطاء وصف كامل لحاویات النفایات الخطرة وعلى سجل لقیاسات ). من السائل
  .ات الخطرة التي یقوم بھا فریق العینات ویتم االحتفاظ بھا من جانب منسق موقع الجریمةالنفای
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وعند االنتھاء من أنشطة جمع الدالئل ینبغي للدلیل الكیمیائي أن یوضع داخل شئ محكم وأن یخزن وینقل 
لتحریز في جمیع وینبغي المحافظة على سلسلة سلیمة من ا. إلى المختبر أو منطقة حفظ األدلة الكیمیائیة

  .األوقات

  خطة أخذ العینات  )أ(

فاالختیار السلیم وإعداد معدات . یحتاج جمع العینات من مواقع الجرائم البیئیة إلى التحضیر والتخطیط
أخذ العینات وطرقھ وجمع العینات وأنواع التحلیل المطلوبة ومراقبة تلوث المواقع وسلسلة التحریز 

ویتحمل المحقق البیئي مسؤولیة ضمان جمع . نجاح التحقیق والمقاضاةوتخزین الدالئل كلھا مھمة إل
ولتحمل ھذه المسؤولیة ینبغي أن تكون لدیھ معلومات كافیة . األدلة الكیمیائیة واالحتفاظ بھا بصورة سلیمة

 عن بروتوكوالت أخذ العینات المقبولة والطرق التحلیلیة المعتمدة من جانب الوكاالت الوطنیة والرسمیة
  .والوطنیة

والھدف األول من خطة أخذ العینات من النفایات الخطرة ھو جمع عینات تسمح بقیاسات الخصائص 
ولضمان الوفاء بأھداف أخذ العینات، ینبغي للمحقق البیئي . الكیمیائیة للنفایات قیاسات دقیقة ومضبوطة

نفس الوقت تفي بمعاییر جمع أن یطور خطة أخذ عینات تقدم الدالئل الضروریة لمواصلة التحقیق وفي 
وسوف تدل خطة العینات عادة على أنواع . العینات الخاصة بخطة التحلیل المعتمدة التي ستستخدم

استنادًا إلى المعلومات السابقة عن روافد النفایات أو المعلومات التي تتوافر (التحلیل الكیمیائي المطلوب 
ید نقطة العینة، والمتطلبات من معدات أخذ العینات، ، كتحد)أثناء البحث الذي یجریھ فریق التحقیق

والتحقیق وعینات مراقبة التلوث الخارجیة، وإجراءات سلسلة تحریز األدلة، والمعدات الشخصیة الواقیة 
  .وقضایا السالمة األخرى

وع المادة ینبغي لخطة أخذ العینات أن تستند إلى الظروف البیئیة الحالیة والمتوقعة مثل األحوال الجویة ون
وینبغي إیالء االعتبار لعوامل أخرى مثل انحطاط . التي سیجري أخذ العینة منھا كالنفایة الكیمیائیة السائلة

معدات السالمة ومعدالت النفاذ، وموقع نقطة العینة، وظروف اإلضاءة المتوقعة كل ذلك ینبغي وضعھ 
ن، ینبغي ألكثر العینات صعوبة أن یكون وكلما أمك. في الحسبان عند وضع أولویات ترتیب جمع العینات

والعینات كتلك التي تحتاج إلى ارتداء بزات واقیة من المستوى ألف، أو تستلزم . ترتیبھا األول عند الجمع
  .استخدام وسائل أخذ العینات عن ُبعد نتیجة للسمیة المظنونة أو لتفاعل النفایة الكیمیائیة

  

لف أنواع وسائل أخذ العینات ووسائط العینات وحاویات العینات یجب لخطة أخذ العینات أن تتناول مخت
إن اإلعداد الجید واختیار ھذه األشیاء . التي سیتم استخدامھا أثناء عملیة جمع األدلة الكیمیائیة القضائیة

ففي معظم الحاالت یكون من الضروري تعقیم معدات أخذ العینات ووضعھا داخل . أمر مھم للغایة
ومن . اإلغالق وخزنھا في مركبات خاصة بالطوارئ قبل التوجھ إلى موقع الجریمة البیئیةحاویات جیدة 

وینبغي إیالء االھتمام الدقیق الختیار معدات أخذ . الضروري االحتفاظ بسجل لبروتوكول إعداد المعدات
تحلیل شرعي واختیار الشيء الخطأ في مھمة أخذ العینات تترتب علیھ أثار كبیرة على نوع أي . العینات

وإذا أخذت . ویرتبط ذلك بصفة خاصة عند اختیار حاویات العینات. كیمیائي مستقبلي وعلى مدى دقتھ
ووضعت في حاویة عینات لدائنیة، عندئذ ) مثًال مركبات طیارة أو شبھ طیارة(عینات المواد الكیمیائیة 

  .ت الموجودة داخل المادة اللدائنیةیكون ھناك إمكانیة حدوث تفاعل كیمیائي بین العینة والھیدروكربونا
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وینبغي إعداد ورقات عینات سلیمة . ینبغي لخطة أخذ العینات أن تضع في اعتبارھا قضیة توثیق العینات
حیث أو ورقات العینات ھذه تسافر مع العینات أو تسیر مع . واالحتفاظ بھا طوال عملیة أخذ العینات

دام حاویات عینات ثالثیة ألغراض التغلیف والنقل، فیمكن وعند استخ. العینات طوال عملیة التحلیل
وینبغي لورقات العینات أن . وضع ورقات العینات بین الحاجز الثاني والثالث في صندوق االحتواء

والتاریخ والزمن وحرارة الجو ) الذي ینبغي أن یضاھي بطاقة العینة(تشتمل على األقل رقم العینة 
ومعدات أخذ العینات والوسائط ) مثًال المصفوفة، النوع والحجم(العینة المحیط وموقع العینة ووصف 

ویمكن لورقات العینات أن تشتمل على سلسلة . المستخدمة وأسماء رئیس فرقة أخذ العینات ومساعده
وینبغي لذلك أن یشتمل . كما أن خطة العینات یجب أن تحدد مسؤولیة حفظ السجالت. معلومات األحراز
وینبغي لخطة أخذ العینات أن تتناول التدابیر . ات التعریف المناسبة على حاویات العیناتعلى وضع بطاق

وینبغي االنتھاء من عملیة وضع بطاقات العبوة . التي ستستخدم في وضع بطاقات عبوة حاویة العینات
حاویة وینبغي لبطاقة التعریف الموضوعة على . على حاویات العینات قبل الدخول إلى موقع الجریمة

وینبغي توخي الحذر عند . العینات أن تشتمل على رقم العینة والتاریخ واسم رئیس فرقة أخذ العینات
ففي حاالت . وضع بطاقات العبوة على حاویات العینات التي تستخدم في حاالت نواتج النفایات الخطرة

 قبل، فإن من المعروف أن أقالم وكما قیل من. مثل ھذه ال ینبغي استخدام أقالم الماركر ذات الحبر الثابت
كما أن تعریض حاویة عینات كیمیائیة . الماركر الثابتة تشتمل على مركبات عضویة طیارة مختلفة

  .للمركبات المتطایرة العضویة قد تحدث آثارًا على عملیة التحلیل وتعرض سالمة الدلیل الكیمیائي للخطر

خطة أخذ العینات إعداد واستخدام عینات نقیة مرجعیة أثناء من بین البنود األخرى التي ینبغي تناولھا في 
والعینات النقیة المرجعیة أثناء الرحلة الزمة إلثبات أنھ لم . وعینات معدات) عینات میدانیة(رحلة النقل 

أما أنواع وعدد العینات النقیة المرجعیة المصاحبة لنقل العینات . یحدث تلوث خارجي للدلیل الكیمیائي
. على نوع المادة التي یجري أخذھا كعینة، ومصفوفتھا وعدد العینات المتوقع أن یتم جمعھافیتعمد 

وینبغي إعداد العینات المرجعیة النقیة النظیرة لنقل العینات خارج موقع الجریمة، وینبغي أن یكون ھناك 
وینبغي . معھاما ال یقل عن عینتین مرجعیتین تصاحب نقل العینات ُمعدتین لكل عشر عینات یتوقع ج

 وینبغي أن ترافق العینات *(trip blanks)وضع بطاقات العبوة على العینات المرجعیة النظیرة 
  .المرجعیة النظیرة إلى موقع الجریمة وینبغي إعداد ورقات عینات لكل عینة مرجعیة

. ألدلة الكیمیائیةإن استخدام العینات المرجعیة النظیرة للمعدات قد تصبح أمر ضروریًا أثناء عملیة جمع ا
وقد تصبح ضروریة إلعادة استخدام أداة إعداد عینات ملوثة قد تلوثت أثناء عملیة جمع األدلة، فإذا حدث 

وفي . مثل ھذا الموقف فینبغي لخطة أخذ العینات أن تنص على اإلجراء الضروري لھذا النوع من النشاط
وفي نھایة عملیة التنظیف ھذه .  عدة مراتمعظم الحاالت ینبغي لألداة الملوثة أن تنظف وأن تشطف

أما میاه الشطف السائلة فیجب أن تجمع كعینة مرجعیة نظیرة . یمرر ماء مقطر على األداة المأخوذة كعینة
 وھذه العینة یجب أن یوضع علیھا ورقة بطاقة عبوة وتحرز (as an equipment blank)من المعدات 

                                                 
*  Trip blanksةميرجلا عقوم نم ةعوم  ا تانيعلل ةريظن ةيعجرم ةيقن تانيع تانيعلا بحاصت يهو .  
 )مجرتملا. (ةميرجلا عقوم نم ةذوخأملا تانيعلا لقن ءانثأ همدع نم ثولت ثودح ىلع ًاليلد موقتل ةذوخأملا
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فتحلیل العینات المرجعیة للمعدات ھو الذي سیثبت أن أداة إعداد . ھبنفس الطریقة الموصوفة للعینات عالی
  .العینات المعاد استخدامھا كانت خالیة من التلوث وقت استخدامھا

ینبغي لخطة أخذ العینات أن تبحث مثل ھذه البنود كإدارة النفایات، طاوالت حمل العینات، وحواجز 
البالستیك السوداء غیر المنفذة التي ینبغي استخدامھا لحمایة السطح غیر القابلة إلعادة االستخدام كصفائح 

وینبغي للخطة أیضًا أن تتناول حفظ الدالئل . معدات أخذ العینات من التلوث األرضي والسطحي
  .الكیمیائیة

وھذا الدفتر الرئیسي ینبغي . ینبغي لخطة أخذ العینات أن تشتمل كذلك على اإلمساك بدفتر رئیسي للعینات
وینبغي للعنوان في دفتر العینات ھذا أن یشیر إلى الموقع الدقیق . حتفظ بھ طوال عملیة أخذ العیناتأن ُی

الذي وقعت فیھ الجریمة، والتاریخ الحالي والظروف الجویة وأسماء رؤساء فریق أخذ العینات المعینین 
وینبغي لھذه . ةوینبغي تدوین أي معلومات داعمة لكل برمیل نفایة خطرة أخذ كعین. ومساعدیھم

المعلومات المساندة أن تشتمل على الوقت من الیوم الذي جمعت فیھ كل عینة، وبیانات االختبار المیداني، 
وأوصاف معدات أخذ العینات التي استخدمت، وأوصاف حاویات العینات التي استخدمت، ووصف كل 

  .حاویة وكل البرامترات التحلیلیة المحتملة

وبمجرد . في مكان الجریمة بأكملھ أن یجري استعراضًا كامًال لخطة أخذ العیناتینبغي لفریق التحقیق 
ومع . استكمال ھذا اإلجراء فإن فریق أخذ العینات یمكن أن یبدأ في إعداد نفسھ للدخول إلى موقع الجریمة

وضع وسائل تسجیل أخذ العینات والسالمة یمكن لفریق أخذ العینات أن یبدأ عملیات جمع األدلة 
  .الكیمیائیة

  إعداد وتحدید قنینات العینات  )ب(

فحاویات العینات المدرجة أدناه ھي تلك . ھناك أنواع مختلفة لحاویات جمع العینات متوافرة الیوم
الحاویات التي تستخدم بصفة عام لجمع األدلة الكیمیائیة من مواقع الجرائم البیئیة ولكن ھذه القائمة لیست 

  .جامعة مانعة

. ویة عینات، بغض النظر عن استخدامھا المزمع، تحتاج إلى شكل ما من اإلعداد قبل استخدامھاإن كل حا
وینبغي للمحقق أن یضمن اتباع تدابیر أو إجراءات التحضیر السلیمة ومن وجود الوثائق التي تشیر 

التي تم بوضوح إلى اسم الشخص الذي قام بإعداد حاویات العینات، والمنھجیة المستخدمة، والتاریخ 
ویمكن منع الدفوع التي تثیرھا المحكمة بشأن تلوث العینات المحتمل نتیجة لتلوث سابق على . إعدادھا فیھ

  .وضعھا في الحاویات باستخدام تدابیر اإلعداد السلیمة وتوثیقھا
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 إن حاویات العینات المستخدمة لجمع المركبات العضویة المتطایرة :زجاجة المركب العضوي المتطایر
 میلیمتر، زجاجات ذات أغطیة لولبیة وذات غرف منفصلة مصنوعة من ٤٠ي من الزجاج عیار ھ

وینبغي للقنینات . وحاویات العینات ھذه قد تستخدم لكل من السوائل والجوامد. السلیكون المبطن بالتیفلون
 تجفف في وأجزاء الحاویات المنفصلة أن تغسل بسائل مطھر ثم تشطف بماء الصنبور وبماء مقطر وأن

  . مئویة قبل االستخدام١٠٥فرن لمدة ساعة عند درجة حرارة 

 وحاویات العینات المستخدمة لجمع المركبات العضویة شبھ :زجاجة مركب عضوي شبھ متطایر
ینبغي أن تتألف من الزجاج أو التیفلون وأن ) بما في ذلك مبیدات األعشاب ومبیدات اآلفات(المتطایرة 

وینبغي للقنینات أن ُتغسل بمطھر وأن تشطف بماء . بیة ذات غرف مبطنة بالتیفلونتكون لھا أغطیة لول
  ).أو األیسوبروبانول(الصنبور ثم تشطف بماء مقطر ثم تشطف بالمیثانول 

بما في ذلك ( ینبغي لحاویات العینات المستخدمة للمركبات غیر العضویة :زجاجة المركب غیر العضوي
ینبغي أن تتكون من البولیثلین الخطي، والبوربروبلین، وزجاج ) T.C.L.Pالمعادن الكاملة ومعادن 
الغسل بمطھر، الشطف بماء : وینبغي إعداد الحاویات باستخدام الخطوات التالیة. البورسلیكات أو التیفلون

، ١:١، الغسل بماء الصنبور، الشطف بحامض ھیدروكلوریك ١:١الصنبور، الغسل بحامض نیتریك 
  .صنبور والشطف بماء خاٍل من المعادنالشطف بماء ال

 ینبغي لحاویات العینات المستخدمة في تحدید قابلیة االشتعال أن تكون :زجاجة المادة القابلة لالشتعال
. زجاجات ذات أغطیة لولبیة من الزجاج المعیاري وبھا غرف مصنوعة من السلیكون المبطن بالتیفلون

وینبغي للقنینات والغرف .  لكل من السوائل والمواد الصلبةوینبغي استخدام ھذه الحاویات البسیطة
الموجودة بداخلھا أن تغسل بمطھر وأن تشطف بماء الصنبور ثم بماء مقطر وأن تجفف في فرن لمدة 

  . مئویة١٠٥ساعة عند درجة حرارة 

التي ینبغي  یمكن جمع عینات السیانید في قنینات مصنوعة من الزجاج أو البالستیك و:زجاجة السیانید
  .أن تنظف وتشطف جیدًا

 وحاویات جمع العینات ھذه ینبغي أن تكون :زجاجة الزیت والشحم أو البترول الكامل الھیدروكربوني
وینبغي . PTFE لتر تقریبًا، ذات سدادة ملولبة ومبطنة بمادة ١مصنوعة من الزجاج ویصل حجمھا إلى 

 إلى ٢٠٠ة وشطفھا بماء الصنبور وتجففھا عند درجة إعداد حاویات العینات باستخدام مادة غسل مطھر
وبعد أن تبرد، ینبغي أن تغطى فوھة الزجاجة بصفائح ألمونیوم .  درجة مئویة لمدة ساعة على األقل٢٥٠

  .ویمكن استخدام ماء غسل مذیب بدًال من التجفیف. وتوضع سدادة ملولبة على فوھة الزجاجة

 وحاویات العینات المستخدمة لتحدید الفینول ومركبات :د الكلورزجاجة الفینول وثنائي الفینیل متعد
ثنائي الفینیل متعدد الكلور ینبغي أن تكون قنینات موحدة الشكل من الزجاج ذات سدادات ملولبة، وبھا 

وینبغي غسل ھذه القنینات بمادة مطھرة وشطفھا بماء مقطر . أجزاء منفصلة في الداخل مبطنة بالتیفلون
  . مئویة لمدة ساعة تقریبًا١٠٥زوع األیونات وأن تجفف في فرن عند درجة حرارة أو بماء من
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  تحدید وتحضیر جھاز أخذ العینات  )ج(

إن أجھزة أخذ العینات الواردة الحقًا ھي مجرد عدد قلیل من األدوات التي یمكن أن تستخدم في جمع 
عینات مدرج فیما بعد لھ استخدام محدد طبقًا وكل جھاز ألخذ ال. الدالئل الكیمیائیة في موقع لجریمة بیئیة
  .لموقع ونوع المادة الجاري أخذھا كعینة

جھاز بونار ألخذ  ●
  العینات

  أنبوب كولیواسا ●  مثقاب أوجیر االمتدادي ●

جھاز أخذ العینات  ●  مسبار غمس ●  جھاز عمل باالت ●
  المرجح

  جواریف ●  مالعق ●  معازق ●

  

ومع ذلك قد یحتاج ذلك إلى . إعداد جھاز أخذ عینات منفصل لكل نقطة عینةوفي الحالة المثلى، ینبغي 
فبینما أنابیب كولیواسا قد تكون غیر مكلفة ویمكن التخلص . شراء وتحضیر عدد من األدوات المزدوجة
المصنوع من الصلب الذي ال یصدأ " مثقاب أوجیر االمتدادي"منھا، فإن أجھزة أخذ العینات األخرى مثل 

وعادة ما تكون ھناك واحدة فقط من أدوات أخذ العینات .  بونار ألخذ العینات لیست رخیصةوأجھز
ومن ثم فمن أجل الحفاظ على سالمة الدلیل الكیمیائي . الغالیة ھذه متاحة للمحقق البیئي في موقع الجریمة

لك أثناء قد یصبح من الضروري تنظیف وإعداد أدوات أخذ عینات معینة الستخدامھا مرة أخرى وذ
وبعد ذلك ینبغي شطف . وھذا یشتمل على غسل أداة أخذ العینات بمطھر. وجود المحقق في موقع الجریمة

  .ھذه األداة بماء الصنبور ثم شطفھا مرة أخرى بماء مقطر

  

   أنواع التحلیل  ٧٫٨
لجریمة البیئیة ونظرا لمتطلبات حاویات أخذ العینات المختلفة الواردة آنفًا یكون على المحقق في مكان ا

. أن یقرر نوع التحلیل السلیم الذي یجب إجراؤه على الدلیل الكیمیائي وذلك قبل جمع أي أدلة كیمیائیة
وعندئذ ینبغي مراعاة العدید من العوامل عند اتخاذ ھذا القرار، بما في ذلك المظھر المادي لناتج النفایة، 

ویجب على المحقق البیئي أن یعرف . یمیةوالمعلومات التي تتجمع في الموقع أي متطلبات تنظ
مثًال المقادیر النزرة من (االحتیاجات التي تتطلبھا اللوائح والتحالیل الكیمیائیة الالزمة لمواصلة التحقیق 

وفیما یلي قائمة ببعض المؤشرات ). مواد كیمیائیة موجودة من أجل بعض أغراض الطب الشرعي
  :تم اختبارھا في مكان جریمة النفایات الخطرةالتحلیلیة األكثر شیوعًا والتي قد ی

  مركبات عضویة متطایرة  ●  مركبات عضویة شبھ طیارة  ●
  تحلیل المعادن  ●  إجراء خاصیة االرتشاح الكلي   ●
 EP)سمیة الملوثات البیئیة   ●  ھیدروكربونات البترول الكلي  ●

toxicity)  
  السیانید  ●  مركبات ثنائي الفینیل متعدد الكلور  ●
  القابلیة لالشتعال  ●  األس الھیدروجیني  ●
  اإلشعاع  ●  األسبست  ●
  التآكل  ●  إخراجات قولونیة الشكل  ●
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  االختبارات المیدانیة  ٧٫٩
إن االختبارات المیدانیة داخل موقع الجریمة البیئیة تساعد المحقق على تقییم درجة الخطورة المرتبطة 

 ینبغي وضع بطاقات التعریف علیھا ألغراض أخذ العینات ببیئة العمل وقد تساعد في تحدید أي الحاویات
وینبغي لھذه االختبارات المیدانیة أن تكون كاملة التوثیق، وأن تشیر إلى نوع االختبار، وإلى . الكیمیائیة

وفیما یلي قائمة . المعدات التي استخدمت، وإلى نتائج االختبار، وإلى الفرد الذي قام بإجراء االختبار
  :عدید من االختبارات المیدانیة التي یمكن استخدامھا في موقع الجریمة البیئیةجزئیة بال

  أس الھیدروجین  )أ(

. إن االختبار المیداني البسیط على أس الھیدروجین یساعد في تحدید وجود األحماض أو المواد الكاویة
ذلك أن االرتفاع . یلوھذه معلومات حیویة بالنسبة لفریق أخذ العینات ولألشخاص العاملین في التحل

الشدید أو انخفاض األس الھیدروجیني سوف یجعل عملیة جمع األدلة أكثر صعوبة وأكثر استھالكًا 
فالنفایات الخطرة ذات المحتوى المرتفع أو المنخفض من األس الھیدروجیني یمكن أن تؤثر في . للوقت

 والوقت الالزم للتكسر، وحاویات تقنیة أخذ العینات، وفي السالمة، وفي معدالت انحطاط المعدات،
ومن . العینات، وأدوات أخذ العینات واألوقات الالزمة للتخلل، وحاویات أخذ العینات وأدوات ذلك

إن أي سائل ذا قراءة ألس الھیدروجین تزید عن المعدل . األدوات المفیدة كذلك في تحدید نقاط العینات
عاة للشك وتوضع علیھ عالمة كنقطة عینة بواسطة  درجة ینبغي اعتباره مد٨٫٥ و٦٫٥الطبیعي بین 

یضاف إلى ذلك أنھ إذا شك المحقق في وجود نفایات طالء . فریق تحقیق وذلك داخل موقع الجریمة
وینبغي للمحققین البیئیین كذلك أن . معدني، فإن ارتفاع األس الھیدروجیني قد یشیر إلى وجود السیانید

لمختبر سوف یحتاجو إلى ھذه المعلومة قبل تحمیل ھذه العینات في یكونوا عارفین بحقیقة أن عمالي ا
  .معدات تحلیلیة حساسة

یمكن الحصول على قراءات األس الھیدروجیني باستخدام شرائح األس الھیدروجیني البسیطة أو أن 
یكون وقد . قراءات األس  الھیدروجیني یمكن أخذھا إلكترونیًا باستخدام مقیاس نقال لألس الھیدروجیني

وقد یرجع ذلك إلى . من الصعب مناولة شرائح األس الھیدروجیني وقراءتھا أثناء إجراء التحقیق البیئي
إن لصق شرائح . انخفاض الرؤیة وعدم التمكن من المھارات الذي یسببھ ارتداء معدات السالمة المطلوبة

مع ذلك، ال ینبغي استخدام ھذه و. األس الھیدروجیني بكُم رداء واق یمكن أن یحل بعض مشكالت المناولة
ذلك أن التعرض المسبق . الطریقة إذا كان ھناك شك في وجود تطایر یحملھ الھواء من النفایة الكیمیائیة

وال ینبغي االحتفاظ . لھذا النوع من التلوث الذي یحملھ الھواء قد یؤثر في دقة قراءة تلك الشرائح
  .النفایات الخطرة الخاص بموقع الجریمةبالشرائح المستخدمة بل یجب وضعھا في رافد 

إن تدھور اللون وتغیر . تغیر شرائح األس الھیدروجیني عادة لونھا أو یبھت ھذا اللون مع مرور الزمن
اللون یجعل القراءات المستقبلیة للشرائح الملوثة أمرًا مستحیًال فعلیًا مما یجعلھا ذات قیمة دلیلیة قلیلة أو 

مع ذلك فإن تسجیل القراءة ینبغي أن یتم، وأن یتم االحتفاظ بھ في سجالت موقع و. منعدمة في المستقبل
وعادة ما یكون مقیاس األس الھیدروجیني النقال سھل التشغیل ویمكن أن ُینتج أو أن یعطي . الجریمة

وإذا كان مقیاس األس الھیدروجیني النقال سیجري . قراءة أكثر دقة من شرائح األس الھیدروجیني
یضاف إلى ذلك، أنھ . امھ، فینبغي شحنھ بصورة مناسبة ومعایرتھ قبل إدخالھ إلى موقع الجریمةاستخد
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ینبغي االحتفاظ بسجل باسم الشخص الذي یستكمل عملیة المعایرة، وطریقة المعایرة، والتاریخ والوقت 
  .الذي استكملت فیھ تلك العملیة

  األكسجین/مقیاس الحد االنفجاري األدنى  )ب(

ییس الحد االنفجاري األدنى واألكسجین ھي مقاییس أساسیة في أي موقع جریمة یتم التخلي فیھ عن إن مقا
  .نفایات خطرة

ومقیاس الحد االنفجاري األدنى مصمم الستكشاف المستویات االنفجاریة للغازات القابلة لالحتراق التي 
 عینات تنُم قراءة متدرجة إیجابیة تكون موجودة في مساحة محددة، وإذا وضع ھذا المقیاس فوق نقطة أخذ

إن وجود قراءة إیجابیة على ھذه اآللة قد یشیر إلى أن ثمة . عن وجود مواد قابلة لالشتعال في الھواء
ویعرف مقیاس الحد االنفجاري . عینات ینبغي جمعھا وإخضاعھا الختبار قابلیة االشتعال في مختبر

ونظرًا ألن مقیاس حد .  وھو یعطي قراءات في الزمن الحقیقي.األدنى أیضًا بمؤشر الغاز القابل لالحتراق
. االنفجار األدنى یستخدم في أجواء انفجاریة محتملة، فینبغي أن یكون معتمدًا من حیث سالمتھ الذاتیة

 التأكد من أن المقیاس ُمَعایر وأنھ قد تم اختباره قبل نوینبغي على موظفي إنفاذ القوانین التحقیقیی
كما یمكن اختبار المقیاس بإدخال غاز قابل . وینبغي االحتفاظ بسجل كامل لھذا اإلجراء. اشرةاستخدامھ مب

وینبغي إجراء ھذا االختبار في مكان آمن . لالحتراق كوالعة بوتین غیر مشتعلة في جھاز استشعار
ركب الموجود وعلى الرغم من أن أنواع األدوات ھذه ال یمكنھا تحدید الم. وبعیدًا عن النفایات الخطرة

ومع ذلك . فأنھا تعطي تحذیرًا للمحقق البیئي بشأن وجود مادة غیر معروفة ُتنتج أبخرة قابلة لالحتراق
وھذا یشتمل . وسوف یتم اكتشاف أي بخار قابل لالشتعال. فینبغي أخذ الحیطة في تفسیر نتائج أداة الكشف

ألظافر، وكحول التنظیف وبعض المشروبات على الكثیر من النواتج المنزلیة الشائعة مثل مزیل طالء ا
  .الكحولیة

ثم . ینبغي وضع مقیاس حد االنفجار األدنى فوق النفایة الكیمیائیة المشكوك فیھا وإبقاؤھا فوقھا لعدة ثوان
تدرج القراءات الموجودة فوق ھذه اآللة حیث تشیر القراءة المنخفضة جدًا إلى إمكان وجود تطایر 

أما القراءة اإلیجابیة من ھذا النوع فتبین لفریق التحقیق بأن النفایة الخطرة . ثكیمیائي آخذ في الحدو
ونتائج ھذه األنواع من . سائلة التي یجري اختبارھا تحتاج إلى وضع بطاقة علیھا بصفتھا نقطة عینة

ق التحلیلیة وقد یقرر الفریق أنھ باإلضافة إلى الطر. القراءات ینبغي تسجیلھا وإبالغھا لفریق أخذ العینات
وباإلضافة إلى ما تقدم، فإن أي قراءة . المعیاریة ینبغي إخضاع العینة الختبار قابلیة اشتعال في المختبر

إیجابیة على مقیاس حد االنفجار األدنى ھو أمر یشكل ھاجسًا أمنیًا ولھ تأثیر أكید على إجراءات األمان، 
  .وعلى طرق أخذ العینات واختیار أدوات أخذ العینات

وتجري معاملة ھذه األدوات . إن الكثیر من األدوات تعتمد على وجود األكسجین لكي تعمل بصورة سلیمة
ومن ثم، فإن مستوى األكسجین الموجود في منطقة العینة قد یكون لھ تأثیر عمیق . عادة في جو معیاري

 للغایة للمساعدة على فإذا كان مستوى األكسجین داخل منطقة أخذ العینة منخفضًا. على قراءات اآللة
كما أن ارتفاع مستویات األكسجین قد یؤثر كذلك . االشتعال، فإن األدوات سوف تعطي قراءات سلبیة

على قراءة اآللة باإلضافة إلى ذلك، إذا حلت تركیزات عالیة من غاز االشتعال محل األكسجین المتاح أو 
المقیاس یشیر إلى أعلى قراءة ثم یعود إلى المتوافر فقد تصبح اآللة محملة أكثر من الالزم وتجعل 
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ومن الواضح أنھ ینبغي على المحققین أخذ الحیطة عند محاولة االعتماد على النتائج التي یعطیھا . الصفر
  .ھذا النوع من األدوات

كما أن قراءة . ویشیر مقیاس األكسجین إلى كمیة األكسجین الموجودة في المحیط الجوي في الموقع
وھذه . ألكثر انخفضًا عن المعتاد قد تشیر إلى أن مادة غیر معروفة قد حلت محل األكسجیناألكسجین ا

. معلومة مفیدة بوجھ خاص في المناطق المحصورة حیث ُیظن في وجود تصریفات من النفایات الخطرة
ان من وھي من األمور ذات األھمیة المطلقة بالنسبة لسالمة فریق أخذ العینات وقد تشیر إلى ما إذا ك

إن انخفاض األكسجین عن معدلھ الطبیعي یشیر إلى أن . المطلوب استخدام جھاز االستنشاق المنفصل
مادة غیر معروفة قد أزاحت األكسجین، وھذا النوع من القراءة یكون أكثر شیوعًا في المناطق الداخلیة 

ألكسجین بالقرب من إن ازاحة ا. من المباني ومساحات وضع الشحنات والمساحات المحصورة األخرى
وھذا دلیل قضائي . فتحة حاویة النفایات الخطرة ینبغي أن یشد اھتمام فریق التحقیق في موقع الجریمة

ووجود قراءة لألكسجین تزید عن المعدل الطبیعي ینبغي . على أن مادة كیمیائیة غیر معروفة موجودة
 وبالنظر إلى ھذه الھواجس، فقد تكون .اعتبارھا تمثل خطر اندالع حریق وینبغي التصرف طبقًا لذلك

واألكسجین أثناء عملیة التحقیق في /أفضل السیاسات ھي أخذ قراءات مستمرة للحد األدنى االنفجاري
  .موقع الجریمة

  مكشاف تأین االشتعال  )ج(

حیث بإمكانھ .  ھو أداة ممتازة لتحدید مواقع نقاط العینات الكیمیائیة(FID)مكشاف تأین االشتعال 
ومكشاف تأین االشتعال . تكشاف المركبات الكیمیائیة العضویة الموجودة في الھواء، التربة والسوائلاس

ھو في األساس عبارة عن محراق مصنوع من الصلب الذي ال یصدأ یختلط فیھ الھیدروجین مع العینة 
نفاث الذي یمر عبره القادمة في قاعدة واحدة واحدة، ثم یلقم ھواء االحتراق أو األكسجین وینتشر حول ال

ویستخدم رجال إنفاذ القوانین ھذه .  حیث یحدث االشتعال*غاز الھیدروجین المخلوط إلى نھایة المھبط،
وھي تستخدم عادة في حاالت جرائم الحرق العمدي وذلك لتحدید الُمسرعات . الوسیلة منذ سنوات عدة

وھي حساسة للھیدروكربونات .  دقائقوھذه اآللة تحتاج إلى فترة تسخین تصل إلى عدة. الكیمیائیة
وعند استخدام ھذه اآللة لفحص أو لغربلة سائل غیر معروف كنقطة تعیین . الطبیعیة مثل عادم المركبات

فإذا تم سحب سائل في . كیمیائیة ینبغي بذل الجھود لجعل اآللة تتالمس مباشرة مع المادة المشكوك فیھا
 تعطي قراءات (FIDs)ومعظم مكشافات تأین االشتعال . السلیمةالمسبار، فإن اآللة لن تعمل بالصورة 

ویمكن وصف ھذه اآلالت بأنھا كلب بولیسي إلكتروني لدیھ القدرة . (PPM)رقمیة باألجزاء من الملیون 
على اقتفاء أثر ھیدروكربونات معینة ومركبات وھیدروكربونات مكلورة وصوًال إلى نقطة منشئھا 

یة األھمیة بالنسبة للمحقق البیئي عندما یحاول تحدید مكان نقطة عینة كیمیائیة وقد تكون في غا. المركز
فإذا . وعند البحث عن نقاط تعیین ممكنة، ینبغي وضع اآللة فوق المنطقة المشكوك فیھا لعدة ثوان. مركزة

ثم . قرارأعطت قراءة رقمیة فینبغي تحریك اآللة بعیدًا عن المساحة المشكوك فیھا والسماح لھا باالست
فإذا أعطى البحث الثاني قراءة إیجابیة فینبغي وضع بطاقة . یعاد فحص المكان المشكوك فیھ مرة أخرى

  .على ھذه المساحة ألخذھا كعینة وتصویرھا وتدوین مكانھا في الرسم التقریبي لموقع الجریمة

                                                 
ينورتكلإلا مامصلا يفتانورتكلإلل يلوألا ردصملا وه طبهملا  *  )مجرتملا. ( 
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  أداة التأین الضوئي  )د(

إذا یمكن لمعظم . لقابلة للتأین الكلیة الموجودةوأداة التأین الضوئي تعرف كذلك بآلة رصد المواد ا
. المركبات العضویة وبعض المركبات غیر العضویة أن تتأین عندما تخضع للضوء فوق البنفسجي

ویكون مقدار . وتحول أداة التأین الضوئي تركیز المواد الكیمیائیة القابلة للتأین في عینة إلى إشارة كھربیة
أما حد االستكشاف الذي تعطیھ ھذه األداة فھو . ار المركب العضوي الموجودالتیار المنتج متناسب لمقد

وأداة التأین الضوئي حساسة للغایة للمركبات العطریة، . في حدود منخفضة تقاس بالجزء من الملیون
. وبعض المركبات المكلورة ومقدار محدد من المركبات غیر العضویة مثل أكسید النتریك والنشادر

وعند . فاع الرطوبة أن یؤثر بالسلب على أداة التأین الضوئي بإبطاء الوقت الالزم الستجابتھاویمكن الرت
استخدام ھذه األداة لتحدید مكان نقاط العینات المحتملة ینبغي إمساكھ قریبًا منھ، ولكن بدون مالمسة 

 ویسمح لھا بقراءة الھواء ثم ینبغي تحریك األداة بعیدًا عن نقطة العینة المحتملة. المنطقة المشكوك فیھا
وإذا تم الحصول . ، فینبغي وضعھا فوق منطقة العینة"صفر"وبمجرد أن تعطي اآللة القراءة . المحیط

على قراءة أخرى فینبغي وضع بطاقة على نقطة العینة وتصویرھا وتدوین مكانھا في الرسم التقریبي 
  .لموقع الجریمة 

  

  

  الكیمیائیة وحفظھا وتخزینھاجمع دالئل النفایات الخطرة و   ٧٫١٠
. وأثناء إجراءات أخذ العینات ینبغي لمنسق موقع الجریمة ومسؤول السالمة ومسؤول العلم أن یظلوا معًا

ویقوم منسق موقع الجریمة بتدوین كل نقطة عینة واألحجام الموجودة وذلك في سجالت موقع الجریمة 
نسق موقع الجریمة أن یضمن التسلسل الزمني للتحریز وعلى م. واستكمال الرسم التقریبي لموقع الجریمة

وعلى مسؤول السالمة أن . وذلك للحصول على الدلیل الكیمیائي طبقًا إلجراءات المعیاریة لجمع األدلة
  .یعطي الموافقة النھائیة لجمیع األنشطة التي تجري في أي منطقة ساخنة

الخطرة، ینبغي أن یبحث أوًال عن بطاقة العینة وعندما یقترب فریق أخذ العینات من حاویات النفایات 
وینبغي فرش . التي ألصقھا فریق التحقیق، والتي تضمن أن الحاویات الصحیحة ھي التي أخذت كعینات

حاجز غیر ُمنفذ كالمشمع بالقرب من نقطة العینة، ولكن لیس في منطقة یمكن ألحد أفراد فریق أخذ 
وال ینبغي استخدام ھذا المشمع مرة أخرى في أي نقطة .  العیناتالعینات أن یطأھا أثناء عملھ في أخذ

  .عینة تالیة

أما أدوات أخذ العینات والحاویات التي سوف تستخدم عند نقطة العینة ھذه، فینبغي إزالتھا من طاوالت 
  . النقل ووضعھا فوق المشمع

وتكون الخطوة . ت أن تبدأبمجرد وضع معدات أخذ العینات بصورة منظمة، فیمكن لعملیات أخذ العینا
وال ینبغي لرئیس فریق العینات أو ). فتحة ملء البرمیل( بفك السطام ءاألولى ھي القیام برفق وببط

وأثناء علمیة فتح . مساعده تحت أي ظرف من الظروف االقتراب بوجھھ فوق أو بالقرب من فتحة السطام
. تركیز ربما تكون قد تكونت فوق سطح السائلالحاویة ھذه یوجد احتمال انطالق أبخرة ضارة وعالیة ال

وُتسبب ھذا الضغط العالي لھ القدرة على تلویث العدید من أقنعة الوجھ والمالبس الواقیة التي یرتدیھا 

 تأكد من معرفتك مكان تواجد األجھزة الالزمة للقیام باالختبارات المیدانیة
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وبمجرد إزالة السدادة من الحاویة ینبغي تركھا على سطح الحاویة ریثما تستكمل . فریق أخذ العینات
م رئیس فریق أخذ العینات ومساعده بإزالة قفازات أخذ العینات الجدیدة من بعدھا یقو. عملیة أخذ العینات

وبعد ارتداء ھذه . الحاویة المحكمة التي معھم وارتداءھا خارجیًا فوق القفازات المقاومة للمواد الكیمیائیة
ة أنبوب وینبغي إزال. القفازات الجدیدة یمكن لفریق أخذ العینات البدء في مناولة معدات أخذ العینات

كما یمكن استخدام مقص ذي نھایات .  من تغلیفھ المحكم(drum thief)كولیواسا أو أنبوب أخذ العینات 
  .طرفیة غیر مشحوذة لھذا الغرض

 في ءوعند استخدام أنبو كولیواسا فإن السدادة الداخلیة ینبغي أن تكون في وضع مفتوح عند اإلیالج ببطى
وعند استخدام أنبوب أخذ العینات، فإن إبھام رئیس فریق أخذ . لعیناتالبرمیل بواسطة رئیس فریق أخذ ا

وھذا اإلیالج البطىء . العینات ینبغي أن یظل بعیدًا عن قمة األنبوب عند إیالج األنبوب ببطء في البرمیل
یسمح بأخذ عینات المواد الكیمیائیة وملء األنبوب ببطء في وضعھ األصلي المقسم إلى طبقات مع حدوث 

إن تقسیم المواد الكیمیائیة إلى طبقات ھو ظاھرة شائعة مرتبطة بالبرامیل . ل قدر من االھتزاز أو المزجأق
ویمكن لھذا التأثیر أن یحدث نتیجة النحطاط النواتج، وترسب المواد .  غالونًا للنفایات الخطرة٥٥سعة 

بقة كیمیائیة ھي جزء منفصل من وكل ط. الكیمیائیة أو وجود مواد كیمیائیة ذات جاذبیات محددة مختلفة
وبمجرد أن تمأل العینة الطباقیة األنبوب، ینبغي . دلیل كیمیائي شرعي ینبغي جمعھ وتحلیلھ بصورة سلیمة

أما بالنسبة ألنابیب كولیواسا فإن السدادات الداخلیة ینبغي أن تكون في وضع إغالق . سحبھا من البرمیل
استخدام أنبوب أخذ العینات من البرامیل، فإن إبھام رئیس فریق وعند . أثناء سحب األنبوب من البرمیل

وینبغي لمساعد رئیس فریق أخذ العینات أن یفتح حاویة . أخذ العینات ینبغي أن یوضع فوق فتحة األنبوب
عینات معقمة واإلمساك بھا بكلتا یدیھ فوق البرمیل، وعند ذلك یقوم رئیس فریق أخذ العینات بوضع 

وعندئذ ینبغي وضع العینة الكیمیائیة برفق وبطء في داخل حاویة . اخل حاویة العیناتطرف األنبوب د
وھذه الطریقة من شأنھا أن تقلل من إمكان الطرطشة التي یمكن أن تجعل قفازات مساعد رئیس . العینات

بات كما أن ھذه الطریقة تقلل من حجم المرك. فریق أخذ العینات تتلوث بناتج نفایات كیمیائي مركز
  .العضویة المتطایرة النزرة التي قد تنفلت

 غالونًا، فینبغي جمع عیینتین حجم ٥٥وكقاعدة عامة، عندما تكون النفایات الخطرة في برمیل سعة 
وینبغي لكل حاویة عینات أن تملء حتى قمتھا وال یجب ترك فراغ .  ملیلترًا من كل برمیل٤٠الواحدة 

وبمجرد ملء حاویة العینات إلى مستواھا المناسب . اویة نقل العیناتأعلى العینات أو جیب ھواء داخل ح
وال ینبغي وضع ھذه العینة بالقرب . یقوم المساعد بإغالق الغطاء المصنوع من السلیكا والمبطن بالتیفلون

إن أخذ عینات من سائل سائب ھو عملیة مربكة ویحدث . أو بجانب أي معدات أخذ عینات غیر مستخدمة
وینبغي إعادة العملیة برمتھا .  االحتماالت بعض التلوث على السطح الخارجي لحاویة العینةعلى أرجح

فلو أن أحد . والعینة المزدوجة ھي ضمان لسالمة الدلیل. حتى یمكن الحصول على عینة مزدوجة
حة ألجل حاویات العینات كسر أو انفجر أثناء نقل العینات أو علمیة التحلیل، فإن عینة إضافیة تكون متا

  .التحلیل

وبمجرد أن تجمع العینات من حاویة نفایات خطرة معینة، فینبغي إقفال حاویات العینات بإحكام باستخدام 
وال یجب تحت أي ظرف من . نوع من ختم األدلة الشمعي الذي یوضع حول غطاء حاویة العینات

  .الظروف وضع شمع اإلغالق فوق قواطع األقسام
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إلغالق المحكم لألدلة الكیمیائیة، ینبغي أن توضع كل حاویة تضم عینات داخل كیس وعند انتھاء عملیة ا
وبعد ذلك یجب . ویعتبر ھذا الكیس البالستیك إحتوائًا من المستوى الثاني. بالستیك قابل لإلغالق المحكم

.  المحكموضع الكیس البالستیك وورقة العینة مملوءة الخانات في داخل كیس بالستیك آخر قابل لإلغالق
إن ھذا النوع من التغلیف یخلق ثالث طبقات من االحتواء مما یزید من وقایة الدلیل الكیمیائي ویعطي 

وینبغي تشمیع العینة المرجعیة . حمایة إضافیة ألولئك األفراد الذین یقومون بنقل الدلیل الكیمیائي الخطر
 ینبغي وضع ھذا الدلیل الكیمیائي محكم وال. النظیرة بإحكام وأن تغلف بنفس الطریقة الموصوفة عالیھ

وینبغي استخدام طاولة حمل . اإلغالق في نفس طاولة الحمل مع معدات أخذ العینات غیر المستخدمة
  .منفصلة أو جھاز تبرید

وعند القیام بأخذ عینات من حاویات نفایات خطرة، یكون من الضروري أن یحدد فریق أخذ العینات كمیة 
وإن المالحظات أو المذكرات التي تذكر ببساطة أن الحاویة كانت مملوءة إلى . جود فعًالحجم السائل المو

بل أن القیاسات الدقیقة لحجم السائل یجب أن . النصف ال تكون كافیة للتحقیق الجنائي أو للمقاضاة الجنائیة
اس واسم الشخص وینبغي لمالحظات موقع الجریمة أن تعكس بیانات القی. تتم عقب عملیة أخذ العینات

  .الذي أخذ العینة والذي قام بعملیة القیاس

 غالونًا، یجب الحصول على ارتفاع السائل وعلى نصف القطر الداخلي ٥٥ولتحدید حجم برمیل سعتھ 
ولقیاس ارتفاع السائل یمكن وضع عصاة قیاس خشبیة قابلة للتخلص داخل الحاویة حتى تصل . للحاویة

 المعادلة الحسابیة التالیة لتحدید حجم السائل الكیمیائي الموجود في الحاویات ویمكن استخدام. إلى القاع
وتعطي ھذه المعادلة تبعًا لحجم ). االرتفاع(×٢)نصف القطر(×)д= (الحجم : ذات األحجام المختلفة

 ولتحویل ھذه المعلومات إلى غالونات فتتبع صیغة. الحاویة الحجم بالقدم المكعب أو بالبوصة المكعبة
وعند .  غالون١=  بوصة مكعبة ٢٣١ غالون أو ١=  قدم مكعب ٠٫١٣٣٦٨: التحویل الحسابیة التالیة

 غالونًا فیمكن كذلك مقارنة ارتفاع السائل بجدول معیاري خاص ٥٥محاولة تحدید قیاس برمیل سعتھ 
 غالونًا إلى ٥٥وھذا الجدول یحول بوصات السائل المعروفة في برمیل سعة .  غالونًا٥٥بالبرامیل سعة 

  .غالونات

بعد سحب عصاة القیاس الخشبیة من الحاویة، فیتم إدخال قلم ذي لون زاٍه في العصا عند عالمة مستوى 
كما . وھذه البیانات ینبغي تسجیلھا في مذكرات موقع الجریمة. السائل أو عند عالمة البوصة المناسبة

  .یرھماینبغي وضع عصا القیاس إلى جانب بطاقة العینة وتصو

ویمكن أخذ ھذه . ینبغي تصویر الدلیل الكیمیائي بعد االنتھاء من عملیة وضع البطاقات واإلغالق المحكم
ومع ذلك فمن أجل تقلیل وقت . الصور مع العینات المأخوذة إلى جانب البرمیل الذي أخذت منھ العینة

  .لدلیل من موقع الجریمةتعرض األفراد المحتمل، فإنھ یمكن أخذ صورة العینات بمجرد إزالة ا

وینبغي لسلسلة . من أجل الحفاظ على سالمة الدلیل الكیمیائي، فالبد من إیجاد سلسلة تحریز سلیمة
األحراز أن تكون قابلة لالقتفاء عن طریق الوثائق التي ینبغي أن تشیر إلى عھدة الدلیل الكیمیائي منذ 

وال . دخل الدلیل في عھدتھ أن یوقع على الوثائقوینبغي لكل فرد ی. وقت جمعھا وحتى عملیة التحلیل
بل ینبغي االتصال . تنتھي مسؤولیة فریق التحقیق في موقع الجریمة بشحن الدلیل الكیمیائي إلى المختبر

  .بالمختبر واستعراض إجراءات سلسلة التحریز قبل نقل أي دلیل كیمیائي
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ومع ذلك، فإن طرائق .  مئویة٤جة حرارة وأفضل طریق لحفظ الدلیل الكیمیائي ھو التبرید عند در
التحلیل الفردیة ینبغي استشارتھا مباشرة بالنسبة لزمن االحتفاظ بالعینة، وشروط الحفظ لكل مركب من 

وینبغي تسلیم . كما ینبغي تأمین وحدة التبرید بطریقة تمنع إصابتھا بالتلف أثناء النقل. المركبات الكیمیائیة
  .لمختبر للتحلیل في أسرع وقت ممكن عملیًاالدلیل الكیمیائي إلى ا

  

    نقل النفایة الخطرة والدلیل الكیمیائي ٧٫١١
المحقق مسؤول عن ضمان شحن أي دلیل كیمیائي والتأكد من مطابقتھ لمتطلبات نقل المواد الخطرة 

والنقل . ةوفي معظم الحاالت، تقع عینات النفایات الخطرة تحت تسمیة المواد الخطر. الدولیة والوطنیة
فشحنات النقل الجوي للدالئل الخطرة تنظمھا . الدولي لھذه األنواع من المواد تحكمھ عدة جھات مختلفة

منظمة الطیران المدني الدولیة بالتعلیمات التقنیة والنقل واآلمن للسلع الخطرة جوًا، أو رابطة النقل 
طرة التابعة للمنظمة البحریة الدولیة، التي تنظم الجوي الدولیة، أو المدونة الدولیة للنقل البحري للسلع الخ

  .شحن األدلة الخطرة

  

   تنظیف الموقع ٧٫١٢
وفي ختام عملیات جمع األدلة یغلق موقع الجریمة، ویعمل موظفو التحقیق البیئیین مع السلطات المختصة 

 على منسق ویجب. لضمان أن تكون المحتویات الخطرة للمقطورة قد تم التخلص منھا بصورة مناسبة
موقع الجریمة ومسؤول السالمة أن یضمنا وضع جمیع المعدات والمالبس الملوثة في أكیاس وإزالتھا من 

  .موقع الجریمة وأن تكون جمیع األحواض والصھاریج والبرامیل قد تم إعادة إغالقھا بإحكام أو تغطیتھا

  

  إغالق موقع الجریمة ٧٫١٣
ن رئیس فریق أخذ العینات قائمة بجمیع الدالئل الكیمیائیة التي تم ینبغي لمنسق موقع الجریمة أن یتلقي م

وینبغي على منسق موقع الجریمة أن یأخذ في عھدتھ جمیع األفالم والصور التي . جمعھا من الموقع
  .أخذت أثناء البحث

لتي إذا كان مكان الجریمة داخل مبنى، فینبغي على منسق موقع الجریمة أن یصدر إیصاًال بالدالئل ا
وإذا لم یتوافر ممثل . أخذت وأن یعطیھ إلى ممثل صاحب المبنى وكذلك االحتفاظ بصورة كربونیة

وینبغي على منسق موقع الجریمة . لصاحب المبنى فینبغي ربط اإلیصال بالباب الخارجي للمبنى بشریط
نبغي أن یدون أن یضمن أن جمیع موظفي التحقیق معروفة أماكنھم وأنھم خرجوا من موقع الجریمة، وی

  .الوقت الذي تم فیھ إغالق موقع الجریمة

  

    التحقیق الالحق في موقع الجریمة ٧٫١٤
فحص بیانات الشھود؛ : والتحقیق الالحق لموقع الجریمة یبدأ بالتركیز على مجاالت محددة أربع ھي

؛ وفحص تقاریر ةلیدیواقتفاء المركبة التي ُحملت علیھا النفایات الخطرة أو وجدت؛ وتحلیل األدلة التق
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وینبغي مقابلة كل شاھد مرتین على األقل وفحص أقوالھ بالكامل للحصول على أي . التحلیل الكیمیائیة
وینبغي استخدام تقنیات إنفاذ القوانین التقلیدیة في محاولة القتفاء أثر المركبة . مفاتیح إضافیة في التحقیق

وینبغي استعراض األدلة . یتھا األصلیة وموقعھا السابقالتي استخدمت لحمل النفایات، وكذلك نقطة ملك
التقلیدیة مثل بصمات األصابع والقمامة وبطاقات محتویات العبوة والعالمات الموضوعة على حاویات 

وأي أرقام متسلسلة بخط الید . النفایات الخطرة للحصول على مفاتیح معلومات إضافیة في التحقیق
جدًا للتحقیق نظرًا لحقیقة أنھا تشیر إلى قائمة بیئیة سابقة ومسح بیئي موجودة على البرامیل ضروریة 

وفي العادة توضع عالمات على حاویات النفایات الخطرة بھذه الطریقة وھي دلیل على أن المادة . سابق
ویمكن لذلك أن یقدم عناصر معارف جنائیة رئیسیة ویسند الدافع . قد أخذت منھا عینات من قبل وحللت

إن إمكانیة الحصول على معلومات . لجریمةإلى ا
من جانب المشتبھ فیھ تعتمد على احتمال وجود 
تقاریر تحلیلیة تشیر إلى الطبیعة الخطرة للنفایة 

والدافع الذي یحتمل أن یكون مالیًا . الكیمیائیة
إنما یعتمد على التكلفة التقدیریة المحتملة بالنسبة 

ن ھذا للمشبھ فیھ من أجل التخلص السلیم م
  .الشكل من النفایات الخطرة

وفي النھایة، ینبغي استعراض تقاریر التحلیل 
حیث أن ذلك سیساعد المحقق . الكیمیائي بعنایة

البیئي على تحدید نوع الصناعة التي وّلدت 
وكل نوع من عملیات . النفایة الكیمیائیة الخطرة

التصنیع مثل لوحات الدارات، وعملیات 
الطالء المعدني أو حتى الطباعة، وعلمیات 

الصناعات السریة للمخدرات، تستخدم مواد خام 
وبفحص . خطرة مختلفة في عملیة التصنیع

تقاریر التحلیالت یمكن تحدید نوع الصناعة التي 

                                                      .ولدت ھذا النوع من النفایات

 Aquatonics Ltd.           
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 معلومات أخرى
 

 
 Basel Convention Website       شبكة اتفاقیة بازل •
 

http://www.basel.int 
 
 Form for Movement Documentنموذج مستند الحركة    •

 
http://www.basel.int/pub/move.pdf 

 
 Form for Notification Documentنموذج مستند اإلخطار  •

 
http://www.basel.int/pub/notif.pdf 

 
 النظام العالمي للتصنیف وتبیین الكیمائیات  •

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 

 
 Guidance Elements (Decision VI/16)) ١٦/المقرر السادس(عناصر إرشادیة  •
 

http://www.basel.int/meetings/cop/cop6/english/Report40e.pdf 
 

 Guide to the Control Systemدلیل إلى نظام التحكم  •
 

http://www.basel.int/pub/instruct.doc 
 

 Interpolاألنتربول  •
 

www.interpol.int 
 

 Manual for the Implementation of the Basel Convention دلیل لتنفیذ اتفاقیة بازل  •
 

http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/manual.doc 
 

                                              الخطرة النفایات إدارة حول متعددة تقنیة ةدی أرشا خطوط •
Various technical guidelines on management of hazardous wastes 

 
http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html 

 
                                              توصیات األمم المتحدة حول نقل البضائع الخطرة ، نماذج التنظیم •

on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations  UN Regulations 
 

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 
 

 World Customs Organisation المنظمة العالمیة للجمارك •
 

www.wcoomd.org 
 

_____________ 


