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نوع الواقعة:

استخدام احتيايل لسجالت سفن صيد لدى دول العلم.
احتيال يف جماال الوااا ا اصاصاة بالسافنت احتياال يف تقادم مجيا الوااا ا التنظيمياة املقرتناة بالسافن
بعاد تسااجيل السافينة بشا ل ناانوين لاادى دولاة العل(اام ممان اامن ا وعلا سا يل املثاال ص ا صاارت
رخص صيد األمساك والتصرحيات اجلمركية وش ادات املصيد وش ادات السالمة الغذا ية).

تاريخ الواقعة:
مكان الواقعة:
بلد الواقعة:

نا م منذ عام
العامل أمج
مجي ا الوصيااات القضااا ية ال ا تقاادم في ااا سااجالت ساافن ماامورر وواااا ا ماامورر مقرتنااة ااا تتعلااا
بالسفينة أو مبالك السفينة أو مشغِّل ا أو باصجتار باملنتجات.

ظروف الواقعة:

يُطل(ب من سفن الصيد الا تتجااو أبعادهاا حادا معيناا والا تعمال مبوجاب أنظماة ددارر أو تنظايم
دولي ااة ووطنيا اة أن تس ااجل امس ااا يف س ااجل دولا اة عل اام .وت ع ااا للنظ ااام الق ااانوين الس ااار مي اان أن
يتضمن تعريف سفن الصيد نانالت السمك اجمللد وسفن املساندر.

2000

التسجيل القابل للتحقق لدى دولة علم كشرط مسبق للحصول على رخص الصييد فيي دولية
ساحلية.
تقاادم واااا ا التسااجيل الرمسيااة الصااادرر عاان دولااة علاام ده هيتااات تنظيميااة يف بلاادان أخاارى لغايااات
عاادر يسااتند العديااد من ااا ده اف ارتا رنابااة النوعيااة وناادرر دولااة العلاام عل ا التحقااا ماان الوا ااا ا
مبوجب سلطت ا أو سلطة هيتة تنظيمياة أخارى امن وصيت اا القضاا ية .ومثاة مثاال شاا يتمثال يف
تقدم واا ا تساجيل صاادرر عان دولاة العلام ده السالطات املعنياة مبانل الرتاخايص يف دولاة سااحلية
للحصااول علا حااا صاايد أمساك ااا .ويف تلااك ا الااة نااد تعتمااد الدولااة الساااحلية علا التاادنيقات
والرنابااات الا تفر ا ا دولااة العلاام يف مااا يتعلااا بشاارو الرصااد واملعاينااة واإلش اراا املنفااذر بصااورر
مشرتكة.
التسجيل القابل للتحقق لدى دولة علم كشرط للتجارة بالمنتجات
نااد عضا التجااارر باملنتجااات املشااتقة عاان أنشااطة صاايد األمساااك لشا ادر اصمتثااال للقاوانا الوطنيااة
املتعلقا ااة بصا اايد األمسا اااك يف دولا ااة العلا اام أو الق ا اوانا اجلمركيا ااة ل لا ااد املصا اادر أو ديا ااد الرسا ااوم
اجلمركيااة أو شا ادر السااالمة الغذا يااة مايااة الصااحة العامااة مكاااملواد ا افظااة اةظااورر علا سا يل
املثال).
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وحي ااول التس ااجيل ل اادى ددارات عل اام مع اارتا ااا دون التحق ااا بشا ا ل موا ااوم م اان أ م اان تل ااك
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العناصاار ويتفااانم احتمااال أن ت ااون مجي ا الش ا ادات التنظيميااة املقرتنااة ااا م نيااة عل ا ادعااا ات
كاذبة.
االحتيال :سفينة واحدة ،وهويات عدة
ت ينت نشرات بنفسجية صدرت سابقا عن اإلنرتبول أسلوبا دجراميا را جا يتمثل يف اعتمااد سافينة
صاايد واحاادر عااددا ماان اتويااات اصحتياليااة .ويرم ا هااذا اصحتيااال ده جتاااو مجي ا الرنابااات امل ينااة
أعاله وهو ينتم ده مناذج أعمال دجرامية انتصادية منظمة عرب وطنية ترم ده تقلايص ت االيف
اصشتغال ده أنص حاد والت ار مان رناباة الوصياات القضاا ية وجا أكارب نادر ان مان األرباا
ال تدرها التجارر يف املنتجات.
االحتيال :سفن عدة ،وهوية واحدة
يتمثاال هااذا النااو ماان اصحتيااال يف اعتماااد ساافن عاادر هويااة ساافينة واحاادر حصاالت علا رخصاات ا
بش ا ل نااانوين .ويف تلااك ا اااصت يسااتند املشااغلون ده انعاادام التاادنيا املتقاااط لعمليااات املران ااة
ال ند ت شف وجود سفينة واحدر يف عدد من املوان املختلفاة واملت اعادر يف ا اا ذاتا  .وتتفاانم
عواماال اصطاار تلااك بوجااود صااعوبات يف التعاااون بااا وصيااات نضااا ية عاادر وصااعوبات يف ترمجااة
الوا ااا ا ده لغ ااات أخ اارى وع اادم اإلمل ااام بالوا ااا ا املعياري ااة وبن ااا العدي ااد م اان الس اافن عل ا نف ا
الشاكلة متاما.
وبفضاال التعاااون م ا أكثاار ماان  40بلاادا ماان ال لاادان األعضااا يف املنظمااة أ ااح لاادى اإلنرتبااول
ددراك جيااد لتلااك األساااليب اإلجراميااة .وجتما هااذه النشاارر ال نفسااجية معلومااات واردر ماان بلاادان
أعضااا يف اإلنرتبااول كاناات سااجالاا أو ساالطات موانت ااا أو ساالطااا اجلمركيااة أو أنظمااة مصااا د
األمسااك أو الصااحة الغذا ياة أو التلااور ال حار لاادي ا نااد ونعات ااحية لعملياات اصحتيااال تلااك.
وده جان ااب األ ا ارار الا ا تلحق ااا تل ااك األنا اوا م اان عملي ااات اصحتي ااال بأنش ااطة ص اايد األمس اااك
والتجارر باملنتجات السم ية مي ن أن ي اون تاا ونا أيضاا علا الشانون التجارياة كالتاأما ونقال
الره ااون ال حريااة عل ا س ا يل املث ااال ص ا ص اار .ومثااة ون ا أخ ااري مااري م اش اار يتمثاال يف الص ااعوبات
املواج ااة ملران ااة طاوانم الساافن والصااالت اةتملااة باااجلرا م املرت طااة بااذلك كاصسااتغالل يف العماال أو
حىت اصجتار بال شر.
الكشف وعوامل الخطر والفرص
ماان بااا التاادابري الا مي اان أن تلجااأ دتااا ال لاادان ملنا اسااتخدام عمليااات التسااجيل اصحتيااايل تلااك
لغاية ا صول عل واا ا نانونية ما يل ت
• التحقا من التسجيل م دولة العلم املمعومة؛
• استخدام أدوات ودجرا ات التحقا اجلنا وص سيما عند دبرا نسخ عن الواا ا؛
• تمويد واا ا التسجيل بسمات أمنية معم ر؛
• اعتماد دجرا ات تشغيل موحدر بسيطة أانا التفتاي كاالتحقا مان نوعياة الوااا ا نفسا ا
باعتماد ناعدر  DQSمالتفصيل والنوعية والو و ).
وأاناا تفتااي الساافن أماطاات أج اامر دنفاااذ القااانون اللثاام عاان جمموعااة شاااملة ماان القارا ن الداعمااة
لعمليات اصحتيال مبا يف ذلك وجود أعاالم بلادان ذات صالة ومنااذج تساجيل ماري لاو ر خاصاة
بتلك ال لدان وأدوات لتموير الواا ا وأختام ت دو كأهنا رمسية .ويف بعض األحيان جيعل اةتاالون
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السفينة عدمية اجلنساية األمار الاذ يعقاد األماور بالنسا ة ألج امر دنفااذ القاانون ويفار صاعوبات
د افية يف تنسيا التحقيقات با وصيات نضا ية خمتلفة.
األساليب اإلجراميةت

وصف األسلوب
اإلجراميت الغر /

.1

اجل ا /املخ أ /العملية

.2

.3

اإلنتربول
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يف حالاة فعليااة واحادر تالعااب رباان ساافينة بواااا ا تساجيل أصاالية صاادرر لتخرياادها تاارد
في ا ع ارر ’ ‘NOT FOR NAVIGATIONممري صاا ة لإلااار) فاأ ال كلماة ’ ‘NOTمماري)
لت دو كأهنا رخصة تسجيل نظامية .وكشف اةققون عملياة اصحتياال بعاد فحاص الوااا ا
عن كثب .وشط ت هيتة التسجيل املعنية السفينة من سجالاا فور دخطارها باصحتيال.
ِ
تصدر هيتة تسجيل دولة العلم واا ا تساجيل
ن ل تسجيل السفينة بش ل كامل وهنا

مننتة عضا لشارو داددر منياا للتحقاا مان اصمتثاال .ماري أن تلاك الشارو ص تساتو
عل ا اإلطااالم و صاال الساافينة رماام ذلااك عل ا تسااجيل ا ال اماال .وأحااد األمثلااة عل ا
تلااك الشاارو هااو مطلااب أن عضا الساافينة للتفتااي علا يااد معاااين ماان دولااة العلاام يف
وناات داادد ويف مرفااأ داادد .ومي اان أن يفض ا هااذا األماار ده نااوعا ماان اصحتيااال .فف ا
النااو األول ص تسااتو تلااك الشاارو بتاتااا و صاال الساافينة م ا ذلااك عل ا تسااجيل ا
الن ااا فتصاادر دولااة العلاام واااا ا التسااجيل رماام كاال ش ا  .وماان ج ااة أخاارى مي اان
للساافينة أن تواصاال اإلاااار ح ااىت بعااد انت ااا ص ااالحية واااا ا التس ااجيل املننت ااة ودون أن
تسااتويف الشاارو أو يلجااأ مال وهااا أو مشااغلوها ده الرشااور لتموياار الواااا ا املصااادنة علا
امتثال السفينة للشرو .
الفساد :تصادر وااا ا التساجيل باساتخدام منااذج صاحيحة صاادرر عان دولاة العلام وُمت ( ار
با ااالتواني واألختا ااام املطلوبا ااة ل ن ا ااا ص تسا ااجل يف سا ااجالت دولا ااة العلا اام نظ ا ارا لوجا ااود
ارسات فاسدر.
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وثييامق مسييروقة لييير مملييو ة :حيصاال املشااغلون عل ا مناااذج واااا ا تسااجيل مااري لااو ر
فيضطلعون مبلت ا يف ال حر مستخدما أختاما وتواني ممورر.

.5

عالمات السفينة :تعدل عالمات هي ل السفينة وعناصر ديدها اصارجياة حاىت ااك
أوصاااا الساافينة امل ينااة يف نسااخ واااا ا التسااجيل الصااادرر لساافينة أخ اارى ذات تصااميم
ااال .ولاتن كاناات مجيا العالماات اصارجيااة املوساومة علا هي اال أ سافينة تت ا نواعااد
معينااة وصااارمة للغايااة؛ فين غ ا أن تثااري العالمااات امل توبااة ياادويا أو تلااك املو ااوعة عل ا
اتي اال بش ا ل مااري م ا الش ا وك .ومي اان يف تلااك ا اااصت أن يساااعد اعتماااد ناعاادر
 DQSمالتفصيل والنوعية والو و ) يف ا م عل حدور احتيال أو عدم .
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الجهييات اللالليية :يضااطل وكااال ج ااات االثااة يف بلاادان مااري بلاادان التسااجيل ب صاادار
واااا ا التسااجيل دون أ دذن ماان دولااة العلاام أو بفضاال دذن كااانوا نااد حصاالوا علي ا يف
املا ا ن اال أن تعلق ا دولااة العلاام صحقااا .ويف تلااك ا اااصت مال ااا مااا ياال دولااة العلاام
املتضااررر اعرتا ااات ح وميااة رمسيااة ده منظمااات دوليااة وده اإلنرتبااول إلعالم ااا ب سااا ر
اساتخدام علم اا .وناد ي لا عادد الادول املتضاررر ماان أنشاطة وكاال التساجيل اصحتياااليا
عشر دول.
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التنقل بين األعالم :صل سفينة عل وااا ا التساجيل لعلام جدياد دون أن تارب موافقاة
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دول ااة العل اام الق اادم علا ا ش ااطب الس اافينة م اان س ااجل ا .ويفضا ا ذل ااك ده ح اااصت رمب ااا
استخدم في اا عادد مان السافن ناد ي لا  80سافينة التابعاة لانف األساطول وااا ا العلام
اجلديااد أان ااا تقاادمي ا طل ااب ا ص ااول عل ا رخااص ص اايد يف دول ااة س اااحلية يف حااا أهن ااا
كان اات ص تا امال مس ااجلة بشا ا ل رمسا ا يف دول ااة العل اام الق اادم .ومي اان ل اادول العل اام منا ا
حصااول ذلااك دذا مااا فر اات علا الساافينة الرام ااة يف تغيااري تسااجيل ا دبارا دضاار شااطب
التسااجيل الصااادر عاان دولااة العلاام القاادم .وين غ ا أيضااا أن ت ااون ش ا ادر الشااطب تلااك
مصادنة.
(
.8

الملكي يية الفعلي يية األجنبي يية :ي اادو أن واااا ا التسااجيل صااادرر ع اان سااجل مغل ااا األم اار
الذ حيظر يف الوان تسجيل سفن الصيد ال متل ا ج ات أجن ية.

.9

مكاتييب تسييجيل وهمييية :تصاادر واااا ا التسااجيل عاان موانا دل رتونيااة لتسااجيل الساافن
ت ون ماري موجاودر علا أر الوانا وص متلاك أ صاالحيات رمسياة أو يتعاذر اصتصاال
مب ات ا.

ت ادل املعلومات واصستخ ارات
حياار فريااا اإلنرتبااول إلنفاااذ القااانون يف نطااا صاايد األمساااك م )GFiEمجي ا ال لاادان األعضااا ال ا
و مواد استخ ار ذات صلة أن تت ادتا م األمانة العامة لإلنرتباول مان أجال تسا يل دجارا ممياد
من عمليات التحليل وت يان دم انات التحقيا.
ويوص ا بشاادر بتعماايم هااذه النشاارر ال نفسااجية عل ا أج اامر دنفاااذ القااانون واتيتااات التنظيميااة يف
بلاادكم املعنيااة مب افحااة جرميااة صاايد األمساااك مااري املشاارو واجلرميااة املاليااة واصحتيااال اجلمرك ا
وتموي اار الوا ااا ا واصحتي ااال يف جم ااال الس ااالمة الغذا ي ااة لتن ي ااا ده تل ااك األس اااليب اإلجرامي ااة
وليتسىن تا اعاذ ما يلمم من تدابري ذات صلة بالوناية والتحقيا.
ح يياالت ملموس يية تتطل ييب التح يير السي يري  :يف ح اااصت ميداني ااة ملموس ااة هرب اات في ااا الس اافن
متحديااة األواماار القا ااية بعاادم مغااادرر املينااا مي اان لل لاادان أن عطاار الش ا ات اإلنليميااة بااذلك
نظرا لتعاظم خطر تموير هوياة السافينة يف ميناا التوناف التاايل .ولطاملاا تعااون اإلنرتباول ما ال لادان
رس اال ده
األعض ااا وسيواص اال التع اااون مع ااا ملس اااعداا يف دص اادار تن ي ااات أو تع اااميم وطني ااة تُ (
جمموعااة دااددر ماان ال لاادان أو دصاادار نش ارات بنفسااجية تعماام عل ا مجي ا ال لاادان األعضااا يف
املنظمة أو دجرا عمليات تدنيا جديدر م بلدان العلم املعنية.
اتفاقييية األمييم المتحييدة لقييانون البحييار  :)UNCLOSمي اان ل ا عض حاااصت اصحتيااال أن جتعاال
السفينة عدمية اجلنسية .ويف تلك ا اصت ند تنط ا املادتاان  92و 110مان اتفانياة األمام املتحادر
لقانون ال حار عل السفن الضالعة يف احتيال يف السجالت.
التعيياون الييدولي فييي مجييال انفيياي القييانون فييي قطيياع صيييد األسييما  :دليييل للمعنيييين ب نفيياي
القانون :هو دليل صادر عن اإلنرتبول يتضامن معلوماات أكثار تفصايال عان هاذا املو او ومي ان
اصط ا ا ا ااال عليا ا ا ا ا باللغ ا ا ا ااة اإلن ليمي ا ا ا ااة عل ا ا ا ا ا العن ا ا ا ا اوان الت ا ا ا ااايلت bit.ly/interpolguide-fisheries-
.lawenforcement2018
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________________________________________________________________________

جهات االتصال:

اإلدارر الفرعية لإلنرتبول مل افحة األسوام مري املشروعة – برنامج األمن ال يت
environmentalcrime@interpol.int

__________________________________________________________________

اإلجرا ات الموصى باتخايها:
يوصا بشاادر بتعماايم هااذه النشاارر ال نفسااجية علا أج اامر دنفاااذ القااانون يف بلاادكم لتن ي ااا ده هااذا األساالو اإلجرام ا
املرساال دلي ااا عل ا ت ااادل
وليتسااىن تااا اعاااذ التاادابري الونا يااة واصحرتا يااة ال ا تراهااا مناس ا ة .ونشااج بشاادر مجي ا اجل ااات (
ال يانات ال و ها وتوفري أ معلومات مفيدر للتحقيقات ذات صلة ذا األسلو اإلجرام .

مرج المكتب المركزي الوطني:
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