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صحيفة وقائع

الجريمة البيئية
تتخذ الجريمة البيئية أشكاال
عديدة مختلفة .والجريمة الماسة
باألحياء البرية هي ،بصورة
عامة ،االستغالل غير المشروع
لألصناف البرية النباتية والحيوانية
في العالم؛ والجريمة المتصلة
بالغابات تشمل قطع األشجار
غير المشروع واألنشطة المتصلة
به؛ وصيد األسماك خالفا للقانون
والجرائم ذات الصلة من قبيل
تزوير الوثائق يدخالن في إطار
الصيد غير المشروع؛ وجريمة
التلوث هي االتجار المحظور
بالنفايات الخطرة أو اإللكترونية
والتخلص منها بطريقة غير
مشروعة .وأشكال الجريمة هذه
عالية المكاسب ضئيلة المخاطر
لمرتكبيها.

الجريمة البيئية هي مشكلة أمنية دولية قوامها االتجار عبر الوطني وسالسل اإلمداد
اإلجرامية والروابط بأشكال الجريمة األخرى .وهي ال تقتصر على صيد األحياء البرية غير
المشروع وتهريبها ،وتلويث البيئة ،وقطع األشجار المحظور وصيد األسماك خالفا للقانون،
بل تشمل أيضا الجرائم التي تيسر وترافق ارتكاب األفعال المشار إليها كاالحتيال وتزوير
الوثائق وغسل األموال والفساد.
ويقدم اإلنتربول وبلدانه األعضاء عددا من المشاريع المبتكرة والعمليات المخصصة لتعزيز
األمن البيئي ،ويشاركان فيها.

eeالمشاريع

تدعم خمسة مشاريع يجري تنفيذها على المدى الطويل البلدان األعضاء في جهودها
المبذولة لحماية البيئة ،عن طريق التدريب والعمليات وتبادل المعلومات وتحليل
بيانات االستخبار .وتشرف على هذه األنشطة لجنة اإلنتربول لالمتثال للقوانين
البيئية وإنفاذها واألفرقة العاملة التابعة لها والمعنية بمكافحة صيد األسماك غير
المشروع والتلوث والجريمة الماسة باألحياء البرية.

■

■مشروع  - Edenللتصدي لالتجار غير المشروع بالنفايات اإللكترونية والتخلص
من المواد الملوِّثة خالفا للقانون.

■ ■مشروع ( Leafدعم أجهزة إنفاذ القانون المعنية بحماية الغابات) -
لمكافحة قطع األشجار غير المشروع واالتجار باألخشاب خالفا للقانون والجرائم
ذات الصلة.
■ ■مشروع  - Predatorلتعزيز قدرات إنفاذ القانون من أجل مكافحة الصيد غير
المشروع للسنوريات اآلسيوية الكبرى وغيرها من أصناف األحياء البرية وتهريبها.
■ ■مشروع  - Scaleلتمكين البلدان األعضاء من كشف جرائم صيد األسماك غير
المشروع عبر الوطنية وردعها وتقويضها.
■ ■مشروع  - Wisdomالستحداث برنامج شامل في أفريقيا جنوب الصحراء من أجل
تقويض أهم شبكات الجريمة عبر الوطنية الضالعة في االتجار بعاج الفيلة وقرون
وحيد القرن في أفريقيا وتفكيكها.
واإلنتربول واحد من خمسة أعضاء في اتحاد الشركات الدولي لمكافحة الجريمة
الماسة باألحياء البرية الذي تتمثل مهمته في تعزيز منظومات العدالة الجنائية
وتوفير دعم منسق على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي لمكافحة الجريمة الماسة
باألحياء البرية والمتصلة بالغابات.

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

الجريمة البيئية

eeدعم التحقيق

أفرقة دعم التحقيقات  -في وسع اإلنتربول تقديم دعم متكيف مع االحتياجات
بشأن التحقيقات والجوانب التقنية عن طريق إيفاد أفرقة لدعم التحقيقات .وقوام
هذه األفرقة أفراد شرطة ومحللون ذوو كفاءات في علوم األدلة الجنائية والتحليل
وكفاءات تقنية وخبرة في مكافحة الجريمة ،يقدمون الدعم لسلطات إنفاذ القانون
الوطنية في التحقيقات الجارية.
والدعم الذي تقدمه هذه األفرقة قد يشمل ما يلي:
■ ■تحليل بيانات االستخبار الجنائي وبيانات االتصاالت الهاتفية والسجالت المالية
والشبكات اإلجرامية؛
■ ■تحليل األدلة الجنائية الرقمية والمعدات اإللكترونية المصادَرة؛
■ ■تحديد المنتجات التي يجري ضبطها وتحليل بصمتها الوراثية؛
■ ■دعم لغوي وتقني أثناء استجواب المشبوهين والضحايا؛
■ ■البحث في قواعد البيانات عن الكيانات التي يجري الكشف عنها أو المنتجات التي
تُضبَط في خالل أحد التحقيقات.
اجتماعات إقليمية للتحقيق في القضايا وتحليلها  -يتولى اإلنتربول تيسير
عقد اجتماعات للتحقيق والتحليل لتمكين المحققين من مختلف البلدان واألقاليم من
مناقشة قضايا عبر وطنية ذات اهتمام مشترك وتبادل المعلومات بشأنها.
فرق العمل الوطنية المعنية باألمن البيئي  -فرقة العمل الوطنية المعنية باألمن
البيئي هي فريق مكون من خبراء بارزين متعددي االختصاصات ينتمون إلى أجهزة
وطنية مختلفة تشمل الشرطة والجمارك ووزارات البيئة ومكتب المدعي العام،
ويعملون معا للحفاظ على أمن البيئة على الصعيد الوطني .ويمكن أن تنبثق فرق
العمل هذه من أفرقة العمل الوطنية األخرى القائمة في البلد أو أن تسهم فيها .وقد
أعد اإلنتربول دليال لمساعدة البلدان األعضاء على إنشاء فرق العمل هذه.

eeتحليل بيانات االستخبار الجنائي

e eتفاصيل االتصال:
يمكن االتصال بنا عبر موقعنا على الويب.
للمسائل المتعلقة بقضايا جنائية محددة،
يرجى االتصال بالشرطة المحلية أو بالمكتب
المركزي الوطني لإلنتربول في بلدكم.
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يدعم تحليل بيانات االستخبار الجنائي عملية اتخاذ القرارات عن طريق مساعدة
المحققين والمدراء وسائر أصحاب الموارد في استخدام مواردهم المحدودة بأكبر
قدر من الفعالية والكفاءة .وبوسع اإلنتربول إعداد بيانات استخبار وتحليلها انطالقا
من المعلومات التي توفرها البلدان األعضاء والشركاء وغيرها من المصادر من أجل
دعم أنشطة محددة في مجال إنفاذ القانون.
ويمكن لمحللي بيانات االستخبار في اإلنتربول االضطالع بعدة أنواع من األنشطة:
■ ■تحليل شبكات الجريمة المنظمة والهياكل المؤسسية فيها؛
■ ■تحديد حركة السفن والمركبات واألفراد؛
■ ■تحليل البيانات المستمدة من األجهزة اإللكترونية بمساعدة خبراء األدلة الجنائية؛
■ ■إطالع الجهات المعنية على تحليل البيانات المتصلة بالهواتف والحسابات
المصرفية والرسائل اإللكترونية وبرمجيات المراسلة؛
■ ■كشف الروابط الدولية بين القضايا والجناة؛
■ ■تحديد التسلسل الزمني لألحداث المتصلة باألفعال اإلجرامية وبأنشطة إنفاذ
القانون؛
■ ■تحليل الصور؛
■ ■تحديد اتجاهات الجريمة والتهديدات الناشئة.

