
Методичний

  господарства лісового та природи
 живої сфері у злочинності аналізу для

 МКБЗДП інструментарій 

Інструментарій

 (ВМО). організації
 митної Всесвітньої та Банку

 Світового (UNODC), злочинності
 та наркотиків з ООН Управління
 (INTERPOL), поліції кримінальної

 організації Міжнародної (CITES),
 зникнення загрозою під перебувають

 що видами, торгівлю міжнародну
 про Конвенції Секретаріатом між

 партнерства результат Це (МКБЗДП).
 природи живої сфері у злочинами зі

 боротьбі у консорціуму Міжнародного
 продуктом є господарства лісового

 та природи живої сфері у злочинності
 аналізу для 

Як  інструментарій працює 

 

unodc wildlife and forest crime

assistance and capacity building 

needs, and to design a work plan. 

The Toolkit is organized into five 

parts: 

Legislation relevant to wildlife 

and forest offences as well as 

other illicit activities;

Law Enforcement response to 

wildlife and forest offences;

Judiciary and Prosecution: 

capacities to respond to wildlife 

and forest crime;

collection and examination of 

data and other information 

relevant to wildlife and forest 

crime.

Toolboxes in each subsection 

include a thematic set of ques-

tions, leading the user to the most 

relevant aspects of a topic and 

helping to structure the analysis. 

The Toolkit is available to all Gov-

On the basis of the results, ICCWC 

will present to the relevant Gov-

ernment authorities a final report 

as well as a work plan for national 

capacity-building programmes 

and technical assistance delivery.

Benefits of 
the ICCWC Toolkit

Identifies where resources 

should be channeled; 

Paves the way for more effective 

and sustainable infrastructure 

to address wildlife and forest 

crime;

Allows for the development of 

tailor-made capacity-building 

programmes that reflect 

national needs:  

Review of legal frameworks, 

penalty codes; 

Development of a national 

 

 

 
 

Інструментарій

  план. робочий розробити та
 потенціалу, нарощуванні  підтримці,

 методичній у потреби визначити
 також А господарства. лісового

 та природи живої сфері у злочинами
 зі юстиції кримінальної роботу

 також а злочинів, попередження з
 заходи проаналізувати допомагає Він

 господарства. лісового та природи
 живої сфері у правопорушень

 стосуються які питання, основні
 з'ясувати дозволяє який ресурс,

 методичний державам-учасницям
 надає 

 
 ЗЛОЧИННІСТЬ

 ГОСПОДАРСТВА ЛІСОВОГО ТА
  ПРИРОДИ ЖИВОЇ СФЕРІ У 



 інструментарій Завантажити
  інформація Додаткова

:
www.unodc.org/document

  
 ний  центр. координацій

-інформаційно  створити
 пропонує і ООН УНЗ до

  контакти передає
  Секретаріат цього Після
  СІТЕС. Секретаріату до

  запит офіційний надіслати
  повинен влади орган

 державний інструментарію
 впровадження Для

 
 сайті: на

 знайти можна МКБЗДП
 силами інструментарію

 провадженні у підтримку
 про інформацію

 іншу та СІТЕС
 Секретаріату Контакти

www.cites.org/eng/prog/
iccwc.php

Міжнародний

 Відні у злочинності
 та наркотиків

 проти боротьби
 з ООН Управління

 Центр 

Всесвітня

  господарства
 лісового

 та природи живої
 сфері у злочинів
 проти боротьби з

 програма 

Підрозділ

П.С.
1400
 

  Австрія Відень, 
  500 

  життєдіяльності
 стійкої Забезпечення

 

The Wildlife and Forest Crime Ana-

lytic Toolkit is a product of the 

International Consortium on Com-

bating Wildlife Crime (ICCWC) – a 

partnership between the Secre-

tariat of the Convention on Inter-

national Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES), the International Criminal 

Police Organization (INTERPOL), 

the United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC), the 

World Bank and the World Cus-

toms  Organization (WCO).  

How the toolkit works

The Toolkit provides Member 

States with a technical resource 

that enables them to undertake a 

national analysis with the aim to 

understand the main issues relat-

ing to wildlife and forest offences 

in their country.

The Toolkit helps to analyze a 

country’s preventive and criminal 

justice responses to wildlife and 

forest crime, to identify technical 

unodc wildlife and forest crime

ЗЛОЧИННІСТЬ
  ГОСПОДАРСТВА ЛІСОВОГО ТА

 ПРИРОДИ ЖИВОЇ СФЕРІ У 

Інструментарій
 частин: п'яти

 з складається 
 

 

 

●

 діяльності;
 видів незаконних інших і

 господарства, лісового та природи
 живої сфері у правопорушень

 стосується що Законодавство, 

 

 

 
●

 господарства;
 лісового та природи

 живої сфері у правопорушення
 на реагування з органів

 правоохоронних працівників Дії 

 

 

 
●

 господарства;
 лісового та природи живої сфері
 у правопорушення на реагувати

 Спроможність прокуратура.
 та система Судова 

 

 

 ●

 заходів; профілактичних
 ефективність  господарства,

 лісового та природи живої сфері
 у правопорушення до призводять

 що Фактори, запобігання.
 та фактори Стимулюючі 

 

 

 

 

 

 

 

 
У

 аналіз. структурувати
 допомагають і теми аспектів

 важливих найбільш до користувачів
 увагу спрямовують які питань, набір

 тематичний міститься підрозділу
 кожного інструментів панелі 

 

 

 

 

Інструментарій

 країни. кожної
 установ державних керівництвом

 під проходитиме інструментарію
 Впровадження допомоги. методичної

 надання та розробки результатів,
 аналізу експертів, залучення коштів,

 мобілізації щодо рекомендації
 числі тому в методики, впровадження

 процесу всього впродовж
 країнам-учасницям підтримку

 надаватиме МКБЗДП фінансування
 умови За господарства. лісового

 та природи живої сфері у злочинів
 проти заходів кримінально-правових
 та роботи превентивної своєї аналізу

 потребують що установ, державних
 всіх для доступний 

 

 

 

 

 

 

 

 

На

  допомоги. методичної надання
 та потенціалу розвитку з програм

 національних для план робочий
 також а органам, урядовим
 відповідним звіт заключний

 представить МКБЗДП результатів
 отриманих підставі 

 

 

 

 
 

Переваги

 МКБЗДП:
 від інструментарію

 Методичного 

●
 ресурси; спрямувати слід

 саме куди визначити Допомагає 

 
●

 співпраці; міжнародній
 та підтримці донорській

 обізнаності, розвитку Сприяє 

 

 ●

 допомоги; методичної надання
 та потенціалу нарощування

 обґрунтованого для змогу Дає 

●

 господарства;
 лісового та природи живої

 сфері у правопорушень проблем
 вирішення для інфраструктури
 стабільної та ефективної більш

 розбудови для шлях Прокладає 

 
●

 господарства.
 лісового та природи

 живої сфері у ьправопорушен
 стосується що інформації,

 іншої та даних аналіз і
 збір Наявність, аналіз. та Дані 

●

 країни: конкретної потребам
 відповідають які потенціалу,

 нарощування з програми
 розробляти Дозволяє 

 

 

 -

 санкцій;
 штрафних щодо правил

 і бази нормативної Перегляд 

 
-

 потенціалу; розбудови
 щодо плану робочого

 національного Розробка 

 

 
-

 переслідування;
 судового судочинства,

 органів, правоохоронних
 спроможності Розвиток 

 

-

   даних; та інформації
Збір  рівнях; міжнародному

 та національному місцевому,
 на співпраці щодо влади

 державної органів Підтримка 
 

 

 

-

 життєдіяльності.
 ресурсів розвитку

 сприяння та Узаконення 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

Переклад  варта» «Лісова проекту реалізації рамках у здійснено 


