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 األمانة العامة لإلنرتبول البلد الطالب:
 

 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 14تاريخ النشر: 

 

 األسلوب اإلجرامي

 دول العلم. سفن صيد لدى لسجالت استخدام احتيايل نوع الواقعة:
 السافنة باملقرتنا التنظيمياةمجيا  الوااا ا  تقادماحتيال يف جماال الوااا ا اصاصاة بالسافنت احتياال يف 

علا  ساا يل املثاال ص ا صاارت و لاادى دولاة العل)اام ممان  اامن ا   بشاا ل ناانوين ل السافينةتسااجيبعاد 
 السالمة الغذا ية(. اتوش اداملصيد   وش ادات  والتصرحيات اجلمركية  األمساك صيدرخص 

 2000نا م منذ عام  تاريخ الواقعة:
 العامل أمج  مكان الواقعة:
في اااا ساااجالت سااافن مااامورر ووااااا ا مااامورر مقرتناااة  اااا  تتعلاااا  تقاااد مالااا    يةالقضاااا وصيااااتال مجيااا  بلد الواقعة:

 السفينة أو مشغِّل ا أو باصجتار باملنتجات.  مبالكبالسفينة أو 
تنظايم أنظماة ددارر أو  مبوجابحادا معيناا والا  تعمال  أبعادهااتجااو  تيُطل)ب من سفن الصيد الا   ظروف الواقعة:

  مي ااان أن الساااار . وت عاااا للنظاااام القاااانوين علااامة امس اااا يف ساااجل دولااا تساااجلة أن وطنيااادولياااة و 
 يتضمن تعريف سفن الصيد نانالت السمك اجمللد وسفن املساندر.

دولية  فييصييد الللحصول على رخص  شرط مسبقكعلم  دولة  لدى القابل للتحقق التسجيل
 .ساحلية

يف بلاادان أخاارى لغايااات لاام ده هيتااات تنظيميااة تقااد م واااا ا التسااجيل الرمسيااة الصااادرر عاان دولااة ع
النوعياااة ونااادرر دولاااة العلااام علااا  التحقاااا مااان الوااااا ا  رناباااةده افااارتا   العدياااد من اااايساااتند  عااادر

 يتمثال يفومثاة مثاال شاا   . وصيت اا القضاا ية امن  أخارى أو سلطة هيتة تنظيمياة مبوجب سلطت ا
لسالطات املعنياة مبانل الرتاخايص يف دولاة سااحلية دولاة العلام ده ا صاادرر عان ليساجتتقدم واا ا 

لاا  التاادنيقات عالدولااة الساااحلية  تعتماادصاايد أمساك ااا. ويف تلااك ا الااة  نااد  لحصااول علاا  حااال
واإلشااراا املنفااذر بصااورر  واملعاينااةالاا  تفر اا ا دولااة العلاام يف مااا يتعلااا بشاارو  الرصااد  والرنابااات
 مشرتكة.
 كشرط للتجارة بالمنتجاتلم  ع دولة لدى القابل للتحقق التسجيل

لقااوانا الوطنيااة لاصمتثااال  لشاا ادرأنشااطة صاايد األمساااك نااد عضاا  التجااارر باملنتجااات املشااتقة عاان 
صااااايد األمسااااااك يف دولاااااة العلااااام  أو القاااااوانا اجلمركياااااة ل لاااااد املصااااادر  أو  دياااااد الرساااااوم املتعلقاااااة ب

مكاااملواد ا افظااة اةظااورر علاا  ساا يل  اجلمركيااة  أو شاا ادر السااالمة الغذا يااة  مايااة الصااحة العامااة
 املثال(.
التحقاااا بشااا ل موااااوم مااان أ   مااان تلااااك  دون التساااجيل لااادى ددارات علااام معااارتا  ااااا وحياااول
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احتمااال أن ت ااون مجياا  الشاا ادات التنظيميااة املقرتنااة  ااا م نيااة علاا  ادعااا ات   ويتفااانم  العناصاار
 كاذبة. 

 هويات عدةو حتيال: سفينة واحدة، الا
شرات بنفسجية صدرت سابقا عن اإلنرتبول أسلوبا دجراميا را جا يتمثل يف اعتمااد سافينة ت ينت ن
امل ينااة  الرناباااتجتاااو  مجياا   دههااذا اصحتيااال  ويرماا عااددا ماان اتويااات اصحتياليااة. واحاادر صاايد 

 ت االيف تقلايص ده ترم دجرامية انتصادية منظمة عرب وطنية ينتم  ده مناذج أعمال هو أعاله  و 
وجا  أكارب نادر   ان مان األرباا   الوصياات القضاا ية رناباة والت ار  مان ده أنص  حاد اصشتغال
 املنتجات. التجارر يف ال  تدرها

 االحتيال: سفن عدة، وهوية واحدة
ساافن عاادر هويااة ساافينة واحاادر حصاالت علاا  رخصاات ا  يف اعتمااادهااذا النااو  ماان اصحتيااال  يتمثاال

ران ااة انعاادام التاادنيا املتقاااط  لعمليااات املت  يسااتند املشااغلون ده ويف تلااك ا اااصبشاا ل نااانوين. 
وتتفاانم ال  ند ت شف وجود سفينة واحدر يف عدد من املوان  املختلفاة واملت اعادر يف ا اا ذاتا . 

  وصاااعوبات يف ترمجاااة عااادر عواماال اصطااار تلاااك بوجاااود صاااعوبات يف التعااااون باااا وصياااات نضاااا ية
علااا  نفااا  العدياااد مااان السااافن  وبناااا الوااااا ا املعيارياااة  اإلملاااام بوعااادم  الوااااا ا ده لغاااات أخااارى 

 متاما. الشاكلة
بلاادا ماان ال لاادان األعضااا  يف املنظمااة  أ ااح  لاادى اإلنرتبااول  40وبفضاال التعاااون ماا  أكثاار ماان 

لتلااك األساااليب اإلجراميااة. وجتماا  هااذه النشاارر ال نفسااجية معلومااات واردر ماان بلاادان  جيااد ددراك
اإلنرتباااول كانااات ساااجالاا أو سااالطات موانت اااا أو سااالطااا اجلمركياااة أو أنظماااة مصاااا د أعضاااا  يف 

نااد ونعات  ااحية لعملياات اصحتيااال تلااك.  لاادي ااألمسااك أو الصااحة الغذا ياة أو التلااور ال حار  
أنشااااطة صااايد األمساااااك باصحتياااال  عمليااااات مااان تلااااك األناااوا لحق اااا توده جاناااب األ ااارار الاااا  

علا  الشانون التجارياة كالتاأما ونقال أيضاا ونا   اي اون تات السم ية  مي ن أن جارر باملنتجاوالت
أخاااري ماااري م اشااار يتمثااال يف الصاااعوبات  ونااا ومثاااة الرهاااون ال حرياااة  علااا  سااا يل املثاااال ص ا صااار. 

املواج ااة ملران ااة طااوانم الساافن والصااالت اةتملااة باااجلرا م املرت طااة بااذلك كاصسااتغالل يف العماال أو 
 ار بال شر.حىت اصجت

 الكشف وعوامل الخطر والفرص
تلااك  ماان بااا التاادابري الاا  مي اان أن تلجااأ دتااا ال لاادان ملناا  اسااتخدام عمليااات التسااجيل اصحتيااايل

  صول عل  واا ا نانونية ما يل تغاية ال
 التحقا من التسجيل م  دولة العلم املمعومة؛ •
 ند دبرا  نسخ عن الواا ا؛أدوات ودجرا ات التحقا اجلنا    وص سيما عاستخدام  •
 تمويد واا ا التسجيل بسمات أمنية معم ر؛ •
كاالتحقا مان نوعياة الوااا ا نفسا ا   أانا  التفتاي  اعتماد دجرا ات تشغيل موحدر بسيطة •

 مالتفصيل والنوعية والو و (. DQSباعتماد ناعدر 
ماان القاارا ن الداعمااة  عاان جمموعااة شاااملة اللثاام أج اامر دنفاااذ القااانون أماطااتوأاناا  تفتااي  الساافن  

أعاالم بلادان ذات صالة  ومنااذج تساجيل ماري  لاو ر خاصاة  وجود لعمليات اصحتيال  مبا يف ذلك
بتلك ال لدان  وأدوات لتموير الواا ا  وأختام ت دو كأهنا رمسية. ويف بعض األحيان  جيعل اةتاالون 
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مر دنفااذ القاانون ويفار  صاعوبات ة عدمية اجلنساية  األمار الاذ  يعقاد األماور بالنسا ة ألج االسفين
 د افية يف تنسيا التحقيقات با وصيات نضا ية خمتلفة. 

وصف األسلوب 
الغر / ت اإلجرامي

 اجل ا /املخ أ/ العملية

 تاإلجراميةاألساليب 
لتخرياادها  تاارد  صاادرر ساافينة بواااا ا تساجيل أصاالية رباانواحادر  تالعااب  فعليااةيف حالاة  .1

مماري( ‘ NOT’ممري صاا ة لإلااار(  فاأ ال كلماة ‘ NOT FOR NAVIGATION’في ا ع ارر 
رخصة تسجيل نظامية. وكشف اةققون عملياة اصحتياال بعاد فحاص الوااا ا لت دو كأهنا 

 ها باصحتيال.دخطار  فورعن كثب. وشط ت هيتة التسجيل املعنية السفينة من سجالاا 
يل دولة العلم واا ا تساجيل   تصِدر هيتة تسجوهنا   كاملن ل تسجيل السفينة بش ل   .2

تساتو  ص تلاك الشارو   لتحقاا مان اصمتثاال. ماري أنلمننتة عضا  لشارو  داددر  منياا 
. وأحاااد األمثلاااة علااا  تساااجيل ا ال امااالذلاااك علااا   رمااامعلااا  اإلطاااالم و صااال السااافينة 

ماان دولااة العلاام يف  معاااينتلااك الشاارو  هااو مطلااب أن عضاا  الساافينة للتفتااي  علاا  يااد 
وناات داادد ويف مرفااأ داادد. ومي اان أن يفضاا  هااذا األماار ده نااوعا ماان اصحتيااال. ففاا  

تساااجيل ا ذلاااك علااا   مااا و صااال السااافينة  بتاتاااا  تلاااك الشااارو  تساااتو الناااو  األول  ص 
فتصااادر دولاااة العلااام وااااا ا التساااجيل رمااام كااال شااا  . ومااان ج اااة أخااارى  مي ااان  الن اااا  

ااااار حاااىت بعاااد انت اااا  صاااالحية وااااا ا التساااجيل املننتاااة ودون أن للسااافينة أن تواصااال اإل
علاا  املصااادنة  ده الرشااور لتموياار الواااا ا أو مشااغلوها هااامال و  يلجااأتسااتويف الشاارو   أو 

  امتثال السفينة للشرو .
ار  صاحيحة صاادرر عان تصادر وااا ا التساجيل باساتخدام منااذج الفساد: .3 دولاة العلام ومُت )

 نظااااارا لوجاااااودم املطلوباااااة  ل ن اااااا ص تساااااج ل يف ساااااجالت دولاااااة العلااااام باااااالتواني  واألختاااااا
  ارسات فاسدر.

حيصااال املشاااغلون علااا  منااااذج وااااا ا تساااجيل ماااري  لاااو ر  وثيييامق مسيييروقة ليييير ممليييو ة: .4
 فيضطلعون مبلت ا يف ال حر مستخدما أختاما وتواني  ممورر. 

يدها اصارجياة حاىت  ااك  تعد ل عالمات هي ل السفينة وعناصر  د عالمات السفينة: .5
لسااافينة أخااارى ذات تصاااميم  نساااخ وااااا ا التساااجيل الصاااادرر يف امل يناااةأوصااااا السااافينة 

نواعااد  تت ا  علا  هي اال أ   سافينة املوساومةمجيا  العالماات اصارجيااة  ولاتن كاناات ااال. 
معينااة وصاااارمة للغايااة؛ فين غااا  أن تثاااري العالمااات امل توباااة يااادويا أو تلااك املو اااوعة علااا  

ناعاادر اعتماااد  يساااعدأن يف تلااك ا اااصت ومي اان مااري م اا  الشاا وك.  اتي اال بشاا ل
DQS . مالتفصيل والنوعية والو و ( يف ا  م عل  حدور احتيال أو عدم  

يضااطل  وكااال  ج ااات االثااة  يف بلاادان مااري بلاادان التسااجيل  ب صاادار  الجهييات اللالليية: .6
يف علياا   وا نااد حصاالواكااان  بفضاال دذن   أودولااة العلاام أ  دذن ماانواااا ا التسااجيل  دون 

دولااة العلاام صحقااا. ويف تلااك ا اااصت  مال ااا مااا  ياال دولااة العلاام  ن اال أن تعلقاا املا اا  
ح ومياااة رمسياااة ده منظمااات دولياااة وده اإلنرتباااول إلعالم اااا ب ساااا ر  اعرتا ااااتاملتضااررر 

 اصحتياااليال ماان أنشاطة وكاال  التساجياساتخدام علم اا. وناد ي لاا  عادد الادول املتضاررر 
 عشر دول.

 موافقاة تارب أن لعلام جدياد دون  وااا ا التساجيل  صل سفينة عل  التنقل بين األعالم: .7
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رمبااااا ويفضااا  ذلااااك ده حااااصت علاااا  شاااطب الساااافينة مااان سااااجل ا.  دولاااة العلاااام القااادم
وااا ا العلام تابعاة لانف  األساطول ال  سافينة 80 عادد مان السافن  ناد ي لا  في اا استخدم
أهناااا  ناااا  تقااادمي ا طلاااب ا صاااول علااا  رخاااص صااايد يف دولاااة سااااحلية يف حاااا اجلدياااد أا

ومي ااان لاااادول العلااام مناااا  كانااات ص تااامال مسااااجلة بشااا ل رمساااا  يف دولاااة العلااام القاااادم. 
دضاار شااطب حصااول ذلااك دذا مااا فر اات علاا  الساافينة الرام ااة يف تغيااري تسااجيل ا دباارا  

أن ت ااون شاا ادر الشااطب تلااك التسااجيل الصااادر عاان دولااة العلاام القاادم. وين غاا  أيضااا 
 مصاد)نة. 

ي ااادو أن وااااا ا التساااجيل صاااادرر عااان ساااجل مغلاااا  األمااار  الملكيييية الفعليييية األجنبيييية: .8
 الذ  حيظر يف الوان  تسجيل سفن الصيد ال  متل  ا ج ات أجن ية.

عاان مواناا  دل رتونيااة لتسااجيل الساافن  تصاادر واااا ا التسااجيل  مكاتييب تسييجيل وهمييية: .9
أو يتعاذر اصتصاال   وانا  وص متلاك أ   صاالحيات رمسياةلا  أر  الماري موجاودر عت ون 

 مب ات  ا.
 ت ادل املعلومات واصستخ ارات

( مجيااا  ال لااادان األعضاااا  الااا  GFiEم إلنفااااذ القاااانون يف نطاااا  صااايد األمسااااكحيااار فرياااا اإلنرتباااول 
ل تسا يل دجارا  ممياد مواد استخ ار ذات صلة أن تت ادتا م  األمانة العامة لإلنرتباول مان أجا  و 

 من عمليات التحليل وت يان دم انات التحقيا.
أج ااامر دنفااااذ القاااانون واتيتاااات التنظيمياااة يف  يوصااا  بشااادر بتعمااايم هاااذه النشااارر ال نفساااجية علااا و 

بلااادكم  املعنياااة مب افحاااة جرمياااة صااايد األمسااااك ماااري املشااارو   واجلرمياااة املالياااة  واصحتياااال اجلمركااا   
حتيااااال يف جمااااال السااااالمة الغذا يااااة  لتن ي  ااااا ده تلااااك األساااااليب اإلجراميااااة اصوتموياااار الواااااا ا  و 

 وليتسىن تا اعاذ ما يلمم من تدابري ذات صلة بالوناية والتحقيا.
هرباااات في اااا الساااافن ملموساااة ميدانيااااة يف حااااصت  حييياالت ملموسيييية تتطليييب التحيييير  السيييري :

 بااذلك ل لاادان أن عطاار الشاا  ات اإلنليميااة  مي اان لاملينااا  عاادم مغااادررالقا ااية ب وامااراألمتحديااة 
ولطاملاا تعااون اإلنرتباول ما  ال لادان نظرا لتعاظم خطر تموير هوياة السافينة يف ميناا  التوناف التاايل. 

اااال يف دصااادار تن ي اااات أو تعااااميم وطنياااة مع اااا  ملساااااعداا وسيواصااال التعااااوناألعضاااا    ده  تُرس)
ااام علااا  مجيااا  ال لااادان األعضاااا  يف  أو دصااادار نشااارات  جمموعاااة داااددر مااان ال لااادان بنفساااجية تعم 

 املنظمة  أو دجرا  عمليات تدنيا جديدر م  بلدان العلم املعنية.
مي ااان لااا عض حااااصت اصحتياااال أن جتعااال  (:UNCLOSاتفاقيييية األميييم المتحيييدة لقيييانون البحيييار  

انياة األمام املتحادر مان اتف 110و 92السفينة عدمية اجلنسية. ويف تلك ا اصت  ند تنط ا املادتاان 
 لقانون ال حار عل  السفن الضالعة يف احتيال يف السجالت.

دلييييل للمعنيييين ب نفييياي  :التعيياون الييدولي فيييي مجييال انفيياي القيييانون فييي قطييياع صيييد األسييما 
هو دليل صادر عن اإلنرتبول يتضامن معلوماات أكثار تفصايال عان هاذا املو او   ومي ان  القانون:

-bit.ly/interpolguide-fisheriesعلاااااااااا  العنااااااااااوان التااااااااااايلت  إلن ليميااااااااااةباللغااااااااااة ا اصطااااااااااال  علياااااااااا 

lawenforcement2018. 
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_________________________________________________ _______________________ 
 برنامج األمن ال يت  – اإلدارر الفرعية لإلنرتبول مل افحة األسوام مري املشروعة جهات االتصال:

 mentalcrime@interpol.intenviron 
__________________________________________________________________ 

 اإلجرا ات الموصى باتخايها: 
  يوصاا  بشاادر بتعماايم هااذه النشاارر ال نفسااجية علاا  أج اامر دنفاااذ القااانون يف بلاادكم  لتن ي  ااا ده هااذا األساالو  اإلجراماا

اال دلي ااا علاا  ت ااادل نا يااة واصحرتا يااة الاا  تراهااا مناساا ةليتسااىن تااا اعاااذ التاادابري الو و  . ونشااج   بشاادر مجياا  اجل ااات املرس)
 اإلجرام .  ذا األسلو   ذات صلة مفيدر للتحقيقات وتوفري أ   معلومات ال   و ها ال يانات
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