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الموضوع :مواجهة اإلنرتبول للتهديدات الناشئة يف جمال أمن البيئة
إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ،اجملتمعة يف دورهتا الـ  38يف مونـاوو يف الفـرت
من  8إىل  7تشرين الثاين/نوفمرب ،2112
إذ تضع في اعتبارها القرارات التالية املعتمد سابقا واملتعلقة مبسائل أمن البيئة:


القـ ـرار  AGN/61/RES/12ال ــقر ت ــررت مبوجب ــر تش ــليل فري ــر ةام ــل يع ــع باجلر ــة البيئي ــة ـ ـ رةاي ــة
اإلنرتبول،



القرار AGN/62/RES/5القر شجع مبوجبر البلـدان اعةاـاع ةلـش تشـليل جهـا شـرطة يعـع بفنفـا
القانون وإجراع التحقيقات وإةداد اإلحصاعات ات الصلة باجلر ة البيئية،



الق ـرار  AGN/62/RES/6الــقر حث ـ مبوجبــر البلــدان اعةاــاع ةلــش ضــمان اختــا تــدابر وفيلــة مبراتبــة
التجار بأصناف احليوانات والنباتات الربية وحيا هتا واالجتار غر املشروع هبا،



القـرار AGN/63/RES/12الــقر طلبـ مبوجبــر مــن امللاتــا املروةيــة الوطنيــة اإلبــا ةــن يـ القاــايا
الدوليــة املتعلقــة باجلر ــة البيئيــة وتبــادل املعلومــات ات الصــلة ةلــش أوس ـ ن ــا لــن يف مــا بينهــا وم ـ
اعمانة العامة،



القـرار AGN/65/RES/25الــقر طلبـ مبوجبــر مــن امللاتــا املروةيــة الوطنيــة تشــليل فريــر ةامــل وطـ
يعع مبشاول النفايات،



القرار AG-2010-RES-03القر حث مبوجبر البلدان اعةااع واملنظمات الشريلة ةلش دةـ اإلنرتبـول
ةــن طريــر تقــدم املســاتات املاليــة ال وةيــة أو ةــن طريــر إةــار مــويفن متخصصــن ،وأبابـ بامللاتــا
املروةية الوطنية إىل االتصال باعجهة الوطنية املسؤولة وتشجيعها ةلش املشاروة وتوفر الدة ،
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وإذ يساااورها قع ا عم ا إ اع أمــن البيئــة ،يف ضــوع التبعــات الــل ختلفهــا اجلر ــة البيئيــة واالنتهاوــات ات
الصلة ةلش االستقرار السياسي يف بلد ما ،ونوةية البيئة فير ،وموارده ال بيعية ،والتنوع البيولوجي ،واالتتصـاد وحيـا
اإلنسان فير،
واقتناعااا هن ااا بــأن شــبلات اجلر ــة املنظمــة الاــالعة يف اجلــرائ املاليــة ،واالحتيــال ،والفســاد ،والتجــار غــر
تسهل ارتلاهبا،
املشروةة ،واالجتار بالبشر تقف أياا وراع اجلر ة البيئية أو ّ
وإذ تقاار بالــدور الــقر تا ـ ل بــر أجهــة إنفــا القــانون يف ضــمان أمــن البيئــة ةلــش وــل مــن الصــعيد الــوط
واإلتليمي والدويل،
واقتناعااا هن ااا بــأن التعــاون الشــرطي الــدويل أساســي لاــمان أمــن البيئــة وبــأن اإلنرتبــول ،بصــفتر أوــرب منظمــة
شرطية دولية ،جيا أن يؤدر دورا رائدا لدة اجلهود املبقولة ةامليا للحفاظ ةلش أمن البيئة،
تحث البلدان اعةااع ةلش:


توةي ــة س ــل ات إنف ــا الق ــانون ،وال س ــيما امللات ــا املروةي ــة الوطني ــة التابع ــة لإنرتب ــول ،ب ــاجلرائ البيئي ــة
واالنتهاوات ات الصلة ،وأسباهبا وتبعاهتا ةلش اعمن الوط ؛



بلــور أفلــار وأدوات ملواجهــة التهديــدات احلاليــة والناشــئة ،مثــل تشــليل فــر ةمــل وطنيــة معنيــة بــاعمن
البيئي؛



املشــاروة يف اعنش ـ ة الــل يا ـ ل هبــا الفريــر العامــل املع ـ مبلافحــة اجلر ــة البيئيــة املعــروف باس ـ جلنــة
االمتثال للقوانن البيئية وإنفا با؛



الس ــهر ،إىل أتص ــش ح ــد ل ــن ،ةل ــش أن ــال املعلوم ــات الش ــرطية ات الص ــلة ،ال ــل جتمـ ـ يف إط ــار
التحقيقات والعمليات ،إىل اعمانة العامة لتسجيلها يف تواةد بيانات اإلنرتبول العاملية؛

تكعف اعمانة العامة مبا يلي:


تشــليل فــر ةاملــة إتليميــة معنيــة بــاعمن البيئــي تأشــق يف االةتبــار تشــعا اجلر ــة البيئــة وتنوةهــا وهتــت
مبجاالت واعحياع الربية والتلوث وصيد اعمساك واحلراجة واملوارد ال بيعية وتغر املنـا ،،وتـدةو امللاتـا
املروةية الوطنية وسائر اعجهة إىل املشاروة فيها؛



الــرتويإل إلتامــة منتــد يتــي لشوســاني املشــرتوة بــن احللومــات تــي ســبل مواجهــة التهديــدات ا دتــة
باعمن البيئي؛

تحاث البلــدان اعةاـاع ةلــش االســتعانة إىل أتصـش حــد بـأدوات اإلنرتبــول وشدماتــر امليدانيـة يف إطــار اجلهــود
الل تبقهلا مللافحة اجلر ة البيئية.
اعتُمد
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