جريمة المركبات

مشاريع شرطية تركز على المستقبل
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فــي ســعيها المتواصــل لدعــم المنظمــات الدوليــة مــن أجــل
تعزيــز المجتمــع الدولــي ،تقــوم اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 مــن خــال مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً -بتمويــل ســبعة مشــاريع لإلنتربــول فــي ســبعة مجــاالت م ّتصلــة
بالجريمــة ،بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب ،والجريمة الســيبرية،
واإل ّتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ،والســلع غيــر المشــروعة
والصحــة العالميــة ،وســرقة المركبــات ،والمجتمعــات المعرّ ضــة
وحمايــة التــراث الثقافــي.

مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً هــي نقطــة
تضــم جهودهــا
االلتقــاء للمنظمــات المتقاربــة التفكيــر التــي
ّ
ـجع
الــى اإلنتربــول لالســتجابة لتحديــات جرائــم اليــوم .وهــي تشـ ّ
االلتــزام الدولــي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل
حمايــة المواطنيــن ،والبنــى التحتيــة ،والشــركات ،واالســتثمارات
ّ
المنظمة.
مــن تهديــدات اإلرهــاب والجريمــة الســيبرية والجريمــة

جريمة المركبات

اإلشكاليات

المقصــود مــن عبــارة 'الجريمــة التــي تســتهدف
المركبــات' عــدد مــن األنشــطة غيــر المشــروعة
الفائقــة التنظيــم ،والســيما مــا يتعلــق منهــا
بســرقة المركبــات وتهريبهــا واالتجــار غيــر
المشــروع بقطــع الغيــار .وتطــال هــذه األنشــطة
الممتلــكات الشــخصية والمؤسســات التجاريــة
واالقتصــاد والســامة العامــة فــي كل مناطــق
العالــم.

واالتجــار غيــر المشــروع بقطــع الغيــار هــو أيضــا
مصــدر إيــرادات هامــة للمنظمــات اإلجراميــة
ويمنحهــا فرصــا الســتخدامها بطــرق عمليــة
متعــددة .ولهــذه الظاهــرة تبعــات ماليــة علــى
قطــاع تصنيــع قطــع الغيار لكــن األمــر ال يقتصر
علــى ذلــك إذ إنهــا أيضــا تعــرض حيــاة الســائقين
للخطــر ألن قطــع الغيــار غيــر المشــروعة غالبــا
مــا ال تســتوفي معاييــر الســامة المعتــرف بهــا.

والســرقة المنظمــة للمركبــات اآلليــة ،لئــن
كانــت تعنــي أوال مالكهــا ،تســتتبع أيضــا
عواقــب ماليــة علــى شــركات التأميــن وتضــر
بســمعة شــركات تصنيــع الســيارات وهــي -
فــي معظــم الحــاالت  -مرتبطــة بجرائــم
منظمــة أخــرى.

وفــي الســنوات األخيــرة ،ســاهم اســتخدام
اإلنترنــت فــي إحــداث زيــادة حــادة فــي معــدل
إعــادة بيــع المكونــات غيــر المشــروعة ،ممــا
يجعــل هــذه المشــكلة مصــدر قلــق بالــغ فــي
صفــوف أجهــزة إنفــاذ القانــون وشــركات
تصنيــع الســيارات والهيئــات التنظيميــة
ومنظمــات الصحــة العامــة فــي العالــم أجمــع.

وبالنســبة لجماعــات الجريمــة المنظمــة،
يشــكل الحصــول علــى مركبــات مســروقة
وشــحنها وبيعهــا وســيلة قليلــة المخاطــر
لتحقيــق األربــاح .وفــي كثيــر مــن األحيــان يتــم
االتجــار بالمركبــات المســروقة لتمويــل أنشــطة
إجراميــة أخــرى وتنفيذهــا ،تشــمل تهريــب
المخــدرات واالتجــار باألســلحة وتهريــب البشــر
واإلرهــاب الدولــي.

أبرز األنشطة
تأمين تبادل
المعلومات ذات الصلة
وتمثــل قاعــدة بيانــات اإلنتربــول للمركبــات اآلليــة
المســروقة ( )SMVأداة حيوية لمكافحة سرقة
المركبــات واالتجــار بهــا دوليــا .فهــي تســمح
للشــرطة فــي البلــدان األعضــاء بالتحقــق مــن
خلفيــة مركبــة مشــبوهة والكشــف فــورا عمــا
إذا ُأبلــغ بأنهــا مســروقة .وقاعــدة بيانــات دوليــة
مــن هــذا النــوع فائقــة األهميــة ألن المركبــات
غالبــا مــا يتــم االتجــار بهــا عبــر الحــدود الوطنيــة،
لتبلــغ أحيانــا أماكــن تقــع علــى مســافة آالف
ســرقت .وفــي عــام ،2016
األميــال مــن حيــث ُ
تبيّــن بفضــل اســتخدام قاعــدة البيانــات هــذه
ســرقت فــي
أن أكثــر مــن  120,000مركبــة آليــة ُ
العالــم.

قاعدة االنتربول للمركبات المسروقة
قاعدة بيانات مهمة في مكافحة السرقة
الدولية للمركبات وتهريبها

عمليات أجهزة
إنقاذ القانون في الميدان
ووُ ضعــت قاعــدة البيانــات المذكــورة
لتســتخدمها فــي الميــدان فرقة عمــل اإلنتربول
المعنيــة بالكشــف عــن المركبــات اآلليــة
المســروقة .وفرقــة العمــل هــذه المكونــة مــن
أفــراد شــرطة ومحققيــن  -كلهــم مــن الخبــراء
فــي مجــال مكافحــة الجريمــة التــي تســتهدف
المركبــات  -تســاعد البلــدان األعضــاء فــي تنفيذ
عمليــات إنفــاذ القانــون ،فــي الموانــئ والمعابــر
الحدوديــة علــى ســبيل المثــال ،تــؤدي ســنويا
إلــى اعتقــال العشــرات واســترداد ســيارات
مســروقة.

7.2
مليون
قــيــــد

مبادرات مشتركة
مع الشركاء في المجال

تدريب الشرطة

وينفــذ اإلنتربــول أيضــا برنامــج تدريــب موحــدا
لتســهيل التحقيقــات فــي القضايــا الدوليــة
وتقــدم دروس
المتعلقــة بســرقة المركبــات.
َّ
تدريبيــة أساســية ومتوســطة ومتقدمــة
لمســاعدة المحققيــن فــي مجــاالت معينــة
مثــل التحقــق من مواصفــات المركبــة وأوراقها،
واســتراتيجيات وأســاليب وأدوات التحقيــق،
واســتخدام قواعــد بيانــات اإلنتربــول وشــبكته
العالميــة ،واالعتبــارات القانونيــة .وتشــتمل
الــدروس التدريبيــة علــى تدريــب فــي القاعــات
الدراســية ترافقــه عمليــة ميدانيــة أو تمريــن
تطبيقــي ،ممــا يتيــح للمشــاركين فيهــا ترســيخ
مهاراتهــم الجديــدة مــن خــال تطبيقهــا فــي
الميــدان.
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عدد الدول
المشاركة

والتوصــل إلــى مكافحــة الجريمــة التــي
تســتهدف المركبــات يقتضــي تضافــر جهــود
جميــع األطــراف المعنيــة .وتربــط اإلنتربــول بعدد
ُ
عالقــات
مــن أبــرز شــركات تصنيــع الســيارات
عمــل طويلــة العهــد .فعلــى ســبيل المثــال،
مشــروع  INVEXهــو كنايــة عــن مبــادرة مــع
شــركات أودي وبــي إم دبليــو وبــورش وفولكــس
فاغــن ترمــي إلــى العثــور علــى طــرق جديــدة
للكشــف عــن المركبــات اآلليــة المســروقة
وتحســين نوعيــة البيانــات فــي قاعــدة البيانــات
.SMV

صنف
المركبات

سيارات ،شاحنات ،دراجات
نارية ،معدات ثقيلة...،الخ

120,000

عدد القيود االيجابية
في عمليات البحث
في عام 2016

الخطوات المستقبلية

يعمــل اإلنتربــول ليغــدو الســلطة الرائــدة والقوة
الرئيســية فــي مجــال مكافحــة الجريمــة عبــر
الوطنيــة التــي تســتهدف المركبــات.
وال يمكــن المضــي فــي كســب هــذه المعركــة
إال إذا ابتكــرت أجهــزة إنفــاذ القانــون وســائل
جديــدة لمواكبــة التقــدم التكنولوجــي
الســريع .وهــذا مــا يدفــع اإلنتربــول إلــى العمــل
لتعزيــز مبادراتــه الحاليــة لتحســين الدعــم الــذي
يقدمــه إلــى هــذه األجهــزة فــي بلدانــه األعضــاء
والجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص
ومجــال إنفــاذ القانــون.
واإلنتربــول ،مــن خــال العمــل عــن كثــب مــع
جهــات معنيــة أخــرى ،ســيصبح قــادرا علــى أداء
دور طليعــي فــي ابتــكار وســائل جديــدة لضمــان
أمــن قطــاع المركبــات اآلليــة واســتحداث
أدوات أكثــر فعاليــة للكشــف عــن المركبــات
المســروقة واســتعادتها.
وســتغدو ســلطات الشــرطة الوطنيــة قــادرة
علــى الحصــول علــى خيــوط فــي إطــار التحقيــق
فــي الجريمــة المنظمــة التــي تســتهدف
المركبــات فــي مناطــق يتعــذر فيهــا عــادة إجراء
عمليــات تحقــق روتينيــة.

إن األنشــطة اآلنفــة الذكــر المضطلــع بهــا عبــر
قنــوات اإلنتربــول سـ ّ
ـتمكن أجهــزة الشــرطة فــي
العالــم وشــركات تصنيــع الســيارات مــن تبيــان
األخطــار التــي تتهــدد أمنهمــا ومنتجاتهمــا.
وســيؤدي التعــاون إلــى مزيــد مــن االبتــكار
لمكافحــة األنشــطة اإلجراميــة وإلــى تعزيــز
فــرص تحديــد مــكان المركبــات المســروقة
واســتردادها.
ويمكــن توســيع نطــاق التعــاون في المســتقبل
ليشــمل قطاعــات إضافيــة ،إذ إن شــركات
التأميــن والمصارف والمؤسســات المالية تخســر
مليــارات الــدوالرات ســنويا بســبب الجريمــة
الدوليــة التــي تســتهدف المركبــات.

مبـــادرات محــددة

قاعدة بيانات موسعة
توســيع نطــاق منصــة  INVEXليشــمل مزيــدا
مــن شــركات تصنيــع الســيارات العالميــة
وأكبــر عــدد ممكــن مــن البلــدان األعضــاء فــي
اإلنتربــول.

تعزيز القدرات التحليلية
تحســين القــدرات علــى تحليــل األنشــطة
المتعلقــة بالمركبــات اآلليــة المســروقة لتمكين
أجهــزة إنفــاذ القانــون مــن إجــراء تحقيقــات
ســريعة ودقيقــة فــي الجريمــة التــي تســتهدف
المركبــات.

المشاركة وتعزيز القدرات

معلومات متوفرة بسهولة
توفيــر التطبيــق المتعلــق ببيانــات المركبــات
لألفــراد المكلفيــن بإنفــاذ القانــون وذلــك عن
طريــق منظومــة اإلنتربــول العالميــة لالتصــاالت
الشــرطية المأمونــة ( )7/24-Iبغيــة المســاعدة
فــي الحــد مــن االتجــار غيــر المشــروع الدولــي
بالمركبــات .وهــذا التطبيــق مســتخدم فــي
ألمانيــا وأضحــى إحــدى أكثــر األدوات العمليــة
المطلوبــة لمكافحــة الجريمــة التــي تســتهدف
المركبــات ألنهــا تتضمــن معلومــات دقيقــة
تقدمهــا شــركات تصنيــع الســيارات ،وذلــك
لمعرفــة البيانــات الصحيحــة الخاصــة بالمركبــة
وبالتالــي كشــف جوانــب التزويــر والســيارات
التــي ُغيــرت أرقــام لوحاتهــا.

تنفيــذ برنامــج طويــل األجــل لبنــاء القــدرات
وتنفيــذ عمليــات مــن أجــل جمــع خبــراء
متخصصيــن فــي شــؤون المركبــات مــن
أجهــزة إنفــاذ القانــون والقطــاع الخــاص
بهــدف تمتيــن الخبــرات وتبــادل أفضــل
الممارســات .وهــذه الشــبكات الفريــدة مــن
نوعهــا والشــديدة التخصــص والشــاملة لعــدة
اختصاصــات تتيــح تطبيــق نهــج مشــترك ومثمــر
لمكافحــة الجريمــة الدوليــة التــي تســتهدف
المركبــات.
تطويــر الشــراكات القائمــة حاليــا مــع شــركات
تصنيــع الســيارات والمنظمــات الدوليــة
وشــركات التأميــن لتعزيــز الخبــرات التــي
يوفرهــا اإلنتربــول لبلدانــه األعضــاء ،ممــا
يــؤدي إلــى رفــع معــدل المركبــات المســروقة
المســتردة ووضــع حــد للخســائر االقتصاديــة
الناجمــة عــن األنشــطة اإلجراميــة.
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