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مرشوع

الوضع الراهن

مبادرة لإلنرتبول ترمي إىل مساعدة البلدان
األعضاء عىل كشف الجرائم عرب الوطنية املتصلة
بصيد األسماك غري املرشوع وردعها وتقويضها
يقدم مرشوع  SCALEالذي ينفذه اإلنرتبول الدعم ألجهزة
الرشطة ،واألجهزة املسؤولة عن إنفاذ القانون يف مجال صيد
األسماك ،والقوات البحرية ،وخفر السواحل ،والجمارك،
وسلطات املوانئ ،وسلطات الرضائب ليتسنى لها بلوغ
أهدافها املنشودة يف مجايل إنفاذ القانون والتحقيقات
وتنسيق جهودها عىل الصعيد الدويل.
ويتمثل أحد العنارص األساسية لهذا املسعى يف التعاون مع
الوزارات الوطنية املسؤولة عن أجهزة إنفاذ القانون ،نظرا
لكونها تقيم اتصاالت مع هيئات إقليمية ودولية لتحقيق
الهدف املشرتك املتمثل يف التصدي للجرائم املتصلة بصيد
األسماك غري املرشوع.

الرد
يهتم اإلنرتبول ،يف إطار واليته ،بكل أشكال األنشطة غري
املرشوعة واإلجرامية التي تسهّ ل أو تواكب صيد األسماك غري
املرشوع ولكنها تتجاوز نطاق التعريف التقليدي املحدد لها.
ويمكن أن تشمل هذه االنتهاكات اإلدارية واألنشطة اإلجرامية
املرتبطة بها االحتيال ،والته ّرب الرضيبي ،وحيازة املرسوقات
والترصف بها ،والفساد ،وغسل األموال ،وتزوير الوثائق،
واستخدام سفن الصيد لتهريب املخدرات واألسلحة ،والعمل
القرسي يف قطاع صيد األسماك.
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SCALE

يشكل االحتيال وعدم ّ
تعقب املنتجات يف سلسلة اإلمداد
عاملني أساسيني ّ
ييسان غسل عائدات املنتجات البحرية
غري املرشوعة .ومرشوع  ،SCALEعن طريق دراسة مجمل
األنشطة ،وال سيما أنشطة السفن وكامل العملية بدءا من
صيد األسماك ومرورا بتحويلها ووصوال إىل توفري املنتجات
للمستهلك ،يسعى إىل ضمان ّ
تعقب املنتجات ومرشوعيتها
وعدم استخدام عائدات الصيد التجاري الواسع النطاق
لتمويل أنشطة إجرامية.

مرشوع اإلنرتبول SCALE

األنشطة

•تسهيل اإلجراءات عرب الوطنية التي تنفذها أجهزة
إنفاذ القانون ملالحقة الضالعني يف أنشطة إجرامية.
•تعزيز تبادل املعلومات وبيانات االستخبار بني
املحققني وأجهزة االستخبارات ،والنهوض بتسجيل
املعلومات يف قواعد بيانات اإلنرتبول.
•توفري الدعم التحلييل بشأن حركة السفن ،وسالسل
اإلمداد ،ورابطات أصحاب األموال ومالكي السفن.
ويمكن أن يشمل هذا الدعم تحليل بيانات االستخبار
الجنائي ،وتحليل األدلة الجنائية املتصلة باألجهزة
اإللكرتونية (بمساعدة مخترب اإلنرتبول لألدلة الجنائية
الرقمية) ،وإجراء فحوص تقنية ملعدات وأجهزة الصيد
ووثائقه.
•تقديم مشورة متكيفة مع االحتياجات بشأن
التحقيقات والجوانب التقنية ،وذلك بإيفاد أفرقة
متخصصة لدعم التحقيقات تضم خرباء من اإلنرتبول
وخرباء وطنيني.
•دعم التعاون املؤسيس بني األجهزة الوطنية
والجهات الرشيكة الدولية ،كإنشاء فرق عمل وطنية
معنية باألمن البيئي عىل سبيل املثال.

•تنظيم دورات وطنية وإقليمية للتدريب عىل تبيان
السفن البالغة الخطورة وتفتيشها ،وعىل وثائق السفن،
وجمع األدلة ،وسلسلة حيازة األدلة ،وتخطيط العمليات.
•عقد اجتماعات إقليمية للتحقيق يف القضايا
وتحليلها لتيسري تبادل املعلومات عن التحقيقات
وتوفري إطار يخول البلدان النظر بصورة جماعية
يف قضايا عرب وطنية جارية ووضع إجراءات مشرتكة
إلنفاذ القانون.
•إصدار نرشات وتنبيهات دولية بالنيابة عن البلدان
األعضاء يمكن من خاللها طلب معلومات عن حركة
وأنشطة أشخاص وسفن والتنبيه إليها.
•مساعدة البلدان األعضاء عىل كشف األشخاص
والرشكات ووكاالت التوظيف والسفن ومجموعات
الجريمة املنظمة املتورطة يف تسهيل االتجار بالبرش
للعمل يف قطاع صيد األسماك.
•تعزيز أنشطة فريق اإلنرتبول العامل املعني
بمكافحة صيد األسماك غري املرشوع ودعم مرشوعيه
املتعلقني باالستخبار وبناء القدرات.
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