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البيئية  بالقوانني  بالتقيد  املعنية  الوكاالت  بني  الجمع 

البيئي األمن  ضمان  أجل  من  وإنفاذها 

البيئي باألمن  المعنية  الوطنية  العمل  فرقة 



البيئية الجريمة   برنامج مكافحة 

البيئة  الوطنية لحماية  الندوة 
تتمثل الخطوة األوىل التي يوىص باتخاذها إلنشاء فرقة عمل 
لحماية  وطنية  ندوة  عقد  يف  البيئي  باألمن  معنية  وطنية 
البيئة. وهذه الندوة هي اجتماع رفيع املستوى يضم جميع 
الخرباء والجهات املعنية وصانعي القرارات املسؤولني عن 
االحتياجات  لتحديد  وإنفاذها  البيئية  بالقوانني  التقيد 
والقدرات واألولويات الوطنية يف مجال األمن البيئي، ووضع 
أدوات  باستخدام  البيئية  الجريمة  ملكافحة  اسرتاتيجيات 

اإلنرتبول وخدماته.

األهداف 

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

تحقيق التآزر يف مجال إدارة املعلومات املتعلقة بالبيئة • 
عىل الصعيد الوطني، وجمع املعلومات باتباع نهج يستند 

إىل بيانات االستخبار وباستخدام موارد اإلنرتبول؛

البيئي؛•  دعم نهج متعدد االختصاصات لضمان األمن 

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

الوطني؛ 

تعزيز اهتمام الرشكاء بالتعاون والدعم املنظم.• 

إن الجريمة البيئية هي جريمة دولية متنامية ومنظمة 
ومعقدة. ويقتيض النجاح يف مكافحتها مشاركة وكاالت 
متعددة عىل الصعيد الدويل. ويويص برنامج اإلنرتبول 
ملكافحة الجريمة البيئية البلدان األعضاء بإنشاء أفرقة 
بالتصدي  تهتم  البيئي،  باألمن  معنية  وطنية  عمل 
منسق  تحرك  من خالل  الوطنية  عرب  البيئية  للجريمة 

وتعاوني واسرتاتيجي.

لجنة  تشكيل  إىل  البيئة  لحماية  الوطنية  الندوة  تهدف 
التوجيهات  تعطي  البيئي  باألمن  معنية  وطنية  توجيهية 

البيئي. إلنشاء فرقة عمل وطنية معنية باألمن 

البيئي املعنية باألمن  الوطنية  التوجيهية  اللجنة 
البيئي  يتعني عىل اللجنة التوجيهية الوطنية املعنية باألمن 
االضطالع بدور الهيئة املرشدة التي تتوىل تدريب فرقة العمل 
أسايس  ودورها  وتشغيلها.  البيئي  باألمن  املعنية  الوطنية 
اإلقليميني  الرشكاء  مع  الفعال  التواصل  ضمان  يف  أيضا 
والدوليني، وال سيما اإلنرتبول. ويوىص بأن تتكون اللجنة 
القوانني  إنفاذ  عن  املسؤولة  الوطنية  األجهزة  رؤساء  من 
البيئية والتقيد بها، أو من مندوبني عنهم يعينون عىل النحو 

املناسب. ويمكن أن يدخل يف عداد هؤالء األشخاص:

رئيس جهاز الرشطة• 
رئيس جهاز الجمارك• 
رؤساء وكاالت حماية البيئة• 
رئيس املدعني العامني• 
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البيئي باألمن  المعنية  الوطنية  العمل  فرقة 

وفرقة العمل الوطنية املعنية باألمن البيئي هي فريق مكون 
من خرباء بارزين متعددي االختصاصات ينتمون إىل أجهزة 
وطنية مختلفة تشمل الرشطة والجمارك والوكاالت املعنية 
ومكتب  املتخصصة،  الوكاالت  من  وغريها  البيئة  بحماية 
البيئة  أمن  عىل  الحفاظ  عىل  معا  ويعملون  العام،  املدعي 
عىل الصعيد الوطني. ويمكن أن تنبثق فرقة العمل هذه من 
أفرقة العمل الوطنية األخرى القائمة يف البلد أو أن تسهم 
فيها. وستستفيد أفرقة العمل الوطنية املعنية باألمن البيئي 
الوطني لإلنرتبول من  املركزي  املكتب  إنشاؤها يف  املقرتح 
البيانات االستخبارية للمنظمة  الوصول مبارشة إىل قواعد 
بلدانها  بني  تربط  التي  لالتصاالت  املأمونة  ومنظوماتها 

 .190 األعضاء الـ 

وقد وضع اإلنرتبول دليال ملساعدة بلدانه األعضاء يف إنشاء 
الدليل  البيئي. ويوفر هذا  فرقة عمل وطنية معنية باألمن 
ويقرتح  قانونية،  وإرشادات  هذه  العمل  أفرقة  عن  أمثلة 
عىل  ونشجعكم  إلنشائها.  اتخاذها  ينبغي  التي  اإلجراءات 
إنفاذ  مجال  يف  االختصاصات  املتعدد  النهج  هذا  اعتماد 

البيئية. القوانني 

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 مّدع عام
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األمانة العامة
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