كانون الثاني/يناير 2016

دعم وتعزيز القدرات يف مجال اإلدارة الرشيدة
وإنفاذ القانون من أجل الحفاظ عىل السنوريات
الكبرية اآلسيوية
الوضع الراهن
النمور من الضواري الرئيسية اآليلة لالنقراض .فتضاؤل أعدادها،
هي وغريها من السنوريات الكبرية اآلسيوية األخرى كنمر الثلج،
يشكل مصدر قلق يف العالم أجمع وينطوي عىل عواقب وخيمة .ويف
يومنا هذا ،يتأتى أكرب تهديد لبقاء السنوريات الكبرية اآلسيوية من
املجرمني الذين يسيطرون عىل التجارة غري املرشوعة واملربحة للغاية
واملنترشة يف بلدان وقارات عدة .وتتزايد هذه التجارة تنظيما وترتبط
بأشكال أخرى من الجريمة الخطرية ،وال سيما الرشو والفساد
والجريمة املالية والجريمة املتصلة باألسلحة النارية.

مشروع

بـريـداتـور

اإلجراءات الالزم اتخاذها
يجب عىل أجهزة إنفاذ القانون ،يف إطار تصدّيها للجريمة املاسة
بالسنوريات الكبرية ،إرشاك جميع عنارص نظام العدالة الجنائية
واعتماد نهج متعدد االختصاصات مقرتن باستخدام أساليب تحقيق
متطورة وتستند إىل بيانات االستخبار .ويتبوأ اإلنرتبول موقعا
اسرتاتيجيا يم ّكنه من تزويد بلدانه األعضاء بمجموعة واسعة من
األدوات والخدمات ملساعدتها يف سعيها هذا.
ويشجع مرشوع  Predatorالبلدان األعضاء ويساعدها عىل استهداف
األفراد والشبكات املتحكمة يف التجارة غري املرشوعة بالسنوريات
الكبرية ،وتقديمها إىل العدالة ،ومصادرة أيّ أصول متأتية من
أنشطتها اإلجرامية .ويغطي املرشوع مجاالت شتى لتعزيز التواصل
والتنسيق والتعاون بني الخرباء واملسؤولني الرفيعي املستوى يف
أجهزة إنفاذ القانون يف البلدان التي تشكل موائل للسنوريات الكبرية
اآلسيوية ،واملحققني واملحللني العاملني يف امليدان ،مع االستفادة من
املوارد والخربات املتوفرة عىل كل من الصعيد اإلقليمي والوطني
والدويل.

ويتعاون الفريق املعني باملرشوع بشكل وثيق مع البلدان التي
تشكل موائل للسنوريات الكبرية اآلسيوية وشبكات إنفاذ القانون
املتخصصة يف حماية األحياء الربية وسائر الجهات املعنية .ويتيح
املرشوع للبلدان األعضاء فرصة العمل معا بشكل وثيق لتفكيك
املجموعات اإلجرامية املنظمة والعابرة للحدود املسؤولة عن فناء
أعداد كبرية من السنوريات.

األنشطة

•تحفيز إجراء تحقيقات تستند إىل بيانات االستخبار ودعمها؛
•جمع بيانات االستخبار وتحليلها وتبادلها؛
•تسهيل تنفيذ عمليات إنفاذ القانون عىل الصعيد الدويل؛
•املساعدة عىل تحليل األدلة الجنائية املتصلة بمنتجات األحياء
الربية واألجهزة اإللكرتونية؛
•تنظيم دورات تدريب واجتماعات للتخطيط للتحقيقات؛
•تشجيع عقد ندوات وطنية لألمن البيئي؛
•تشجيع إنشاء فرق عمل وطنية معنية باألمن البيئي؛
•إقامة الرشاكات وتعزيزها؛
•تعزيز الشبكة املعنية بإنفاذ القوانني املتعلقة باألحياء الربية
يف جنوب آسيا ( )SAWENباعتبارها مؤسسة.
�
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مشروع بريداتـور لإلنتربول
فرقة العمل الوطنية املعنية باألمن البيئي
الرشطة

الجمارك

 محقق جنائي أقدم محللون جنائيون مدّع عام ضابط تدريب اختصايص يف الشؤون املالية خبري يف علوم األدلة الجنائيةـ خرباء يف مجاالت أخرى ذات صلة
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فرقة العمل الوطنية
املعنية باألمن البيئي

منظمات غري
حكومية

إن كل فرقة من فرق العمل الوطنية املعنية باألمن البيئي عبارة عن
فريق من الخرباء البارزين الذين ينتمون إىل عدد من أجهزة إنفاذ
القانون ويعملون معا عىل معالجة مسألة إجرامية محددة .وعادة ما
تضم فرقة العمل أفرادا من أجهزة إنفاذ القانون يمتلكون مهارات
متنوعة ومتخصصة ملكافحة تهديد إجرامي تتعرض له باملعايري
االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو البيئية.
ويمكن أن تنبثق فرق العمل املذكورة من أفرقة عمل وطنية أخرى
قائمة يف البلد أو أن تسهم فيها .وهي تستفيد من بنيتها املتعددة
االختصاصات (أجهزة الرشطة والجمارك ووكاالت حماية البيئة
وغريها من الوكاالت املتخصصة) ،وتستخدم املكاتب املركزية الوطنية
لالستفادة من قدرات اإلنرتبول يف مجال معاملة بيانات االستخبار
والتحليل الجنائي ،ومن اتصاالته املأمونة ببلدانه األعضاء الـ 190.
وقد وضع اإلنرتبول دليال ملساعدة بلدانه األعضاء عىل إنشاء فرق
عمل وطنية معنية باألمن البيئي .ويوفر هذا الدليل إرشادات قانونية
وأمثلة عملية عن فرق العمل هذه ،ويقرتح اإلجراءات التي ينبغي
اتباعها إلنشائها .وندعوكم إىل اعتماد هذا النهج املتعدد االختصاصات
يف مجال إنفاذ القوانني البيئية .والدليل املذكور متوفر عىل موقع
اإلنرتبول عىل الويب.
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