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TORAID مرشوع

مكافحة الجريمة املالية عرب الوطنية يف جنوب رشق آسيا

الوضع

تقّوض الجريمة املالية عرب الوطنية النظم املالية العاملية وتعيق النمو االقتصادي 
وتتسبب يف خسائر فادحة لألفراد والرشكات يف جميع أنحاء العالم. وباإلضافة 
إىل ذلك، يشكل غسل األموال تهديدا لألمن القومي ألنه يساعد عىل تمويل الجريمة 

املنظمة ويضعف االقتصادات من خالل تسهيل الفساد.
وسجلت قضايا االحتيال والنصب املايل رقما قياسيا عىل الصعيد العاملي يف عام 
2021. فقد أبلغ املستهلكون عن خسارة أكثر من 5,8 مليارات دوالر أمريكي نتيجة 
االحتيال يف عام 2021: أي زيادة بنسبة 70 يف املائة مقارنة بالسنة املاضية، وفقا 

للجنة التجارة الفيدرالية. وبشكل ملفت للنظر، ارتفع أيضا متوسط الهجمات 
االحتيالية الشهرية عىل املصارف من 1977 حالة يف عام 2020 إىل2320 يف عام 

.LexisNexis Risk Solutions 2021، وفقا لرشكة
وتنشط الجماعات اإلجرامية الضالعة يف الجرائم املالية عىل نطاق عاملي. وقد 
تفاقمت هذه املشكلة بسبب استمرار جائحة كوفيد- 19 التي يستغل املجرمون 
يف سياقها أّي فرص جديدة لالحتيال عىل الرشكات واألفراد ورسقة األموال العامة. 
وتشمل جرائمهم التصيد االحتيايل واالحتيال الهاتفي واالحتيال االستثماري 
واالحتيال بواسطة بطاقات الدفع. وبسبب الجائحة، كثُرت عىل اإلنرتنت املتاجر 
واملواقع اإللكرتونية املزيفة وحسابات وسائل التواصل االجتماعي الكاذبة التي 

تّدعي بيع الكمامات الجراحية وغريها من اللوازم الطبية..
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TORAID مرشوع

أهداف املرشوع
 

يتمثل الهدف العام ملبادرة TORAID يف تعزيز السالمة واألمن بشكل شامل 
يف جنوب رشق آسيا، وذلك من خالل تدريب أجهزة إنفاذ القانون عىل التصدي 

بكفاءة وفعالية لألنشطة اإلجرامية املتصلة بكوفيد-19.
 TORII وستستفيد هذه املبادرة من العمل املنجز يف إطار مرشوع اإلنرتبول
)تعّقب التدفقات املالية غري املرشوعة وتعطيلها ومصادرتها(. وستؤدي بشكل 
خاص إىل التوعية بالقدرات التي يسّخرها مركز اإلنرتبول ملكافحة الجريمة املالية 
والفساد )IFCACC( للتصدي ملجموعة واسعة من الجرائم املالية، وتشمل جرائم 
االحتيال املايل التي يسّهل اإلنرتنت ارتكابها، وغسل األموال، وإساءة استخدام 

األصول االفرتاضية.
وسيسهم املرشوع، من خالل مجموعة من األنشطة املحددة األهداف، يف النهوض 

بالتعاون عرب الوطني والتشجيع عىل اتخاذ إجراءات تحّرك عاملية أكثر كفاءة.

أنشطة املرشوع
 

تزويد أفراد أجهزة إنفاذ القانون باملعارف والكفاءات الالزمة ملنع الجرائم 	 
املالية املتصلة بكوفيد19- والتحقيق فيها؛

تمكني هؤالء األفراد من التحرك برسعة وفعالية إزاء الجريمة املالية عرب الوطنية 	 
)التي يسّهل اإلنرتنت ارتكابها( من خالل إقامة بنية تحتية تقنية فعالة؛

تشكيل مجموعة من املدّربني املحليني يف املنطقة لتحسني قدرات السلطات 	 
الوطنية يف مجال التحقيق يف الجريمة املالية عرب الوطنية؛

توسيع نطاق الشبكة الحالية ألفراد إنفاذ القانون املتخصصني لتضطلع 	 
بدور جهات اتصال دولية تتوىل تنسيق الجهود الرامية إىل مكافحة الجريمة 

املالية عرب الوطنية؛
مساعدة البلدان األعضاء عىل كشف التدفقات املالية غري املرشوعة التي تنطوي 	 

عىل عمالت افرتاضية وعمالت إلزامية )fiat currencies(، والتحقيق فيها. 
)النقود اإللزامية هي عملة تصدرها الحكومات وال تدعمها أّي سلعة، كالذهب 
مثال، بل تدعمها الحكومة التي أصدرتها. ومعظم العمالت الورقية الحديثة 

هي عمالت إلزامية، بما يف ذلك الدوالر األمريكي واليورو(؛
 التوعية الشاملة بنََقلة األموال )األشخاص الذين يحّولون إىل املجرمني، غالبا 	 

دون قصد منهم، أمواال اكتُسبت بطرق غري مرشوعة ويساعدونهم بالتايل 
عىل غسل أموالهم غري املرشوعة(.

البلدان املشاركة
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