
خرباء  الوطني  الصعيد  عىل  البيئة  حماية  ندوة  تضم 
بالقوانني  التقيد  عن  مسؤولني  قرارات  وصانعي  وطنيني 
فيه  تشارك  ومنسق  تعاوني  نهج  لوضع  وإنفاذها  البيئية 
وكاالت عدة من أجل مكافحة الجريمة البيئية عىل الصعيد 

العاملي.
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معنية  وطنية  توجيهية  لجنة  تشكيل  إىل  الندوة  وتهدف 
باألمن البيئي تعطي التوجيهات املتعلقة بإنشاء فرقة عمل 

البيئي. باألمن  وطنية معنية 

األهداف

السلطات •  من  وغريها  الوطنية  الوكاالت  بني  الربط 
املسؤولة عن إنفاذ القوانني البيئية؛

تحقيق تآزر يف مجال إدارة املعلومات املتعلقة بالبيئة عىل • 
الصعيد الوطني؛

جمع املعلومات باتباع نهج يستند إىل بيانات االستخبار • 
وباستخدام موارد اإلنرتبول؛

دعم نهج متعدد االختصاصات لضمان األمن البيئي؛• 

إنشاء •  عرب  اإلنرتبول  شبكة  إىل  الوصول  نطاق  توسيع 
فرقة عمل وطنية معنية باألمن البيئي يف املكتب املركزي 

الوطني؛

تعزيز اهتمام الرشكاء بالتعاون والدعم املنظم.• 

وكاالت عدة من أجل مكافحة الجريمة البيئية عىل الصعيد 
العاملي.

البيئـي اإلجـرام  برنامـج 

س نـِ
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تتكون فرقة العمل الوطنية املعنية باألمن البيئي من فريق 
مسألة  معالجة  عىل  معا  يعملون  البارزين  الخرباء  من 
محددة. ويف مجال إنفاذ القانون، تشري هذه التسمية عموما 
متخصصة  بمهارات  يتمتعون  أعضاء  تضم  عمل  فرقة  إىل 
تحيط  التي  اإلجرامية  التهديدات  ملكافحة  معا  ويعملون 

والبيئية.  واالقتصادية،  والسياسية،  االجتماعية،  باملعايري 

أفرقة  من  إنشاؤها  املقرتح  العمل  أفرقة  تنبثق  أن  ويمكن 
تسهم  أن  أو  البلد  يف  القائمة  األخرى  الوطنية  العمل 
البنى  لهذة  املتعددة  االختصاصات  من  وستستفيد  فيها. 
من  وغريها  البيئة  حماية  وأجهزة  والجمارك  (الرشطة 
مجال  يف  اإلنرتبول  قدرات  ومن  املتخصصة)،  األجهزة 
صلته  ومن  الجنائي،  والتحليل  االستخبار  بيانات  معاملة 

الـ   190  . املأمونة ببلدانه األعضاء 

وقد وضع اإلنرتبول دليال ملساعدة بلدانه األعضاء يف إنشاء 
الدليل  هذا  ويوفر  البيئي.  باألمن  معنية  وطنية  عمل  فرقة 
ويقرتح  هذه،  العمل  أفرقة  عن  وأمثلة  قانونية  إرشادات 
عىل  ونشجعكم  إلنشائها.  اتخاذها  ينبغي  التي  اإلجراءات 
إنفاذ  مجال  يف  االختصاصات  املتعدد  النهج  هذا  اعتماد 
القوانني البيئية. والدليل املذكور متوفر عىل موقع اإلنرتبول 

عىل الويب. 

فرقة العمل الوطنية املعنية باألمن البيئي

الرشطة

فرقة العمل الوطنية 
املعنية باألمن البيئي

- محقق جنائي أقدم
- محللون جنائيون

- مدّع عام
- ضابط تدريب

- اختصايص يف الشؤون املالية

- خبري يف علوم األدلة الجنائية

ـ خرباء يف مجاالت أخرى ذات صلة مدّع عام
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