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اإلنرتبول يف أسطر

190

بلدا ً عضوا ً

شبكة عاملية
 190بلدا عضوا
المكاتب المركزية الوطنية
لكل بلد عضو مكتب مركزي وطني .تربط هذه املكاتب
أجهزة الرشطة الوطنية يف ما بينها وتشكل الشبكة
العاملية لإلنرتبول.

المقر الرئيسي
ليون (فرنسا)

مجمّ ع اإلنتربول العالمي لالبتكار
سنغافورة

المكاتب اإلقليمية
•األرجنتين (بونس آيرس)
•الكاميرون (ياوندي
•كوت ديفوار (أبيدجان)
•السلفادور (سان سلفادور)
•كينيا (نيروبي)
•مكتب االتصال في تايلند (بانكوك)
•زمبابوي (هراري)

مكاتب الممثلين الخاصين
•االتحاد األفريقي (أديس أبابا)
•االتحاد األوروبي (بروكسل)
•األمم المتحدة (نيويورك)

برامج مكافحة الجريمة

القدرات

الحوكمة

الجريمة السيبرية

I-24/7

الجمعية العامة

جعل الفضاء السيربي آمنا للجميع من خالل منع
الهجمات السيربية والتحقيق فيها.

منظومة مأمونة لالتصاالت العالمية.

هي الهيئة العليا للمنظمة .تضم مندوبين من كل بلد
عضو وتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات والموارد
وأساليب العمل والتمويل واألنشطة والبرامج.

البيومترية ،واالسمية ،ووثائق السفر المسروقة
والمفقودة ،واألعمال الفنية المسروقة ،واألسلحة
النارية ،والمركبات اآللية ،واألطفال ضحايا االعتداءات.

اللجنة التنفيذية

مكافحة اإلرهاب
مساعدة البلدان األعضاء في منع األنشطة اإلرهابية
وتعطيلها من خالل تحديد هوية األفراد والشبكات
واألتباع.

الجريمة المنظمة والناشئة
استهداف الشبكات اإلجرامية الدولية وتعطيلها؛
وتحديد التهديدات اإلجرامية وتحليلها والتصدي لها.

قواعد البيانات الجنائية

النشرات
إنذارات دولية تتيح ألجهزة الشرطة في البلدان األعضاء
تقاسم المعلومات الهامة ذات الصلة بالجريمة
والمتعلقة باألشخاص المطلوبين أو المفقودين،
والمجرمين المعروفين ،وتهديدات السالمة العامة،
وأساليب الجريمة.

الدعم في مجال األدلة الجنائية
بصمات األصابع ،والبصمة الوراثية ،وتحديد هوية
ضحايا الكوارث.

مركز العمليات والتنسيق
يقدم المساعدة الميدانية على مدار الساعة للبلدان
األعضاء في عدة لغات.

تنتخبها الجمعية العامة ويرأسها رئيس المنظمة.
تقدم اإلرشادات والتوجيهات للمنظمة وتشرف على
تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة.

األمانه العامة
تقع األمانة العامة في ليون (فرنسا) وتعمل على مدار
الساعة ،طيلة أيام السنة .وتشمل المقر والمكاتب
اإلقليمية ومجمّ ع اإلنتربول العالمي لالبتكار ومكاتب
الممثلين الخاصين .يدير األمين العام العمليات اليومية
للمنظمة انطالقا من األمانة العامة ،بما يتماشى مع
قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.

االتحاد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتين ،األردن ،أرمينيا ،أروبا،
إريتريا ،إسبانيا ،أستراليا ،إستونيا ،إسرائيل ،أفغانستان ،اإلكوادور،
ألبانيا ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،أنتيغوا وبربودا ،أندورا،
إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،إيران،
آيرلندا ،أيسلندا ،إيطاليا ،بابوا  -غينيا الجديدة ،باراغواي ،باكستان،
البحرين ،البرازيل ،بربادوس ،البرتغال ،بروني ،بلجيكا ،بلغاريا ،بليز،
بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتان ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي،
البوسنة والهرسك ،بولندا ،بوليفيا ،بيرو ،بيالروس ،تايلند ،تركمانستان،
تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،تنزانيا ،توغو ،تونس ،تونغا ،تيمور
ليشتي ،جامايكا ،الجبل األسود ،الجزائر ،جزر البهاما ،جزر القمر ،جزر
مارشال ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،الجمهورية التشيكية ،الجمهورية
الدومينيكية ،جمهورية كوريا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية
مقدونيا اليوغسالفية السابقة ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،جورجيا،
جيبوتي ،الدانمرك ،دومينيكا ،الرأس األخضر ،رواندا ،رومانيا ،زامبيا،
زمبابوي ،ساموا ،سان تومي وبرينسيبي ،سانتا لوسيا ،سان مارينو،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت مارتن ،سري
النكا ،السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال ،سوازيلند،
السودان ،سوريا ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،سيراليون ،سيشيل ،شيلي،
صربيا ،الصومال ،الصين ،طاجيكستان ،العراق ،عمان ،الغابون ،غامبيا،
غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية ،غينيا بيساو،
الفاتيكان ،فرنسا ،فنزويال ،فنلندا ،فيتنام ،فيجي ،الفلبين ،قبرص،
قيرغيزستان ،قطر ،كازاخستان ،الكاميرون ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوبا،
كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت ،كينيا ،التفيا ،الوس،
لبنان ،لتوانيا ،لشتنشتاين ،لكسمبرغ ،ليبيا ،ليبريا ،ليسوتو ،مالديف،
مالطة ،مالي ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،المغرب ،المكسيك ،مالوي ،المملكة
العربية السعودية ،المملكة المتحدة ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس،
موزمبيق ،مولدوفا ،موناكو ،ميانمار ،ناميبيا ،ناورو ،النرويج ،النمسا،
نيبال ،النيجر ،نيجيريا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،هايتي ،الهند ،هندوراس،
هنغاريا ،هولندا ،الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمن ،اليونان.

أفرقة الدعم
توفد إلى البلدان األعضاء لتقديم مساعدة عاجلة على
األرض في مجال التحقيقات أو في أعقاب كارثة.

حقوق التأليف والنرش محفوظة لإلنرتبول2016 ،
مصادر الصور :اإلنرتبولThinkstockphoto ،

ُ
طبع هذا التقرير عىل ورق مصنوع من أخشاب مصدرها غابات تدار وفقا ملبدأ االستدامة.
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الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

توطئة بقلم األمني العام
يرسني أيما رسور أن أقدم التقرير السنوي لعام ،2016
ّ
وهي سنة حققنا فيها معا إنجازات كربى للنهوض
باملنظمة.
فربامجنا الثالثة املتعلقة بمكافحة اإلرهاب والجريمة
السيربية والجريمة املنظمة والناشئة وجّ هت خطواتنا،
بينما كفلت االسرتاتيجيات الشاملة التي وُضعت لكل
من هذه الربامج مسارا لعملنا منسقا ومر َّكزا وفعاال.

توطئة بقلم األمني العام

ونجمت عن أسلوب العمل الجديد هذا نتائج إيجابية
أتاحت لإلنرتبول مواجهة أحدث التحديات التي تعرتض
ً
إنفاذ القانون
مواجهة مبارشة فور ظهورها ،وال سيما
مكافحة أكثر الجرائم إثارة للقلق عىل الصعيد العاملي
مثل تهريب املهاجرين وسفر املقاتلني اإلرهابني
األجانب ،وسائر التهديدات العاملية الكربى من قبيل
الجريمة السيربية.
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وهذا العام ،انضم اإلنرتبول إىل التحالف الدويل ضد
داعش من أجل دعم الجهود الدولية املبذولة لوقف
تدفق املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتمويل اإلرهاب،
فأصبح لهذا التحالف منارص قوي وال غنى عنه يف
مجال العمل الرشطي عىل الصعيد الدويل.
ويف عاملنا املرتابط ،أضحت الحكومات والقطاع الخاص
واملجتمع املدني واملواطنون بمثابة أركان متضامنة معا
يتزايد اتكال الواحد منها عىل اآلخر لتوفري األمن.
وألن الرشطة ال يمكنها مكافحة الجريمة السيربية
بمفردها وال بد لها من االستفادة من موارد وخربات
القطاع الخاصّ ،
وقعت املنظمة اتفاقات تعاون رسمية
مع العديد من الرشكاء يف هذا القطاع من أجل اتخاذ
إجراءات منسقة عرب القطاعات للتصدي ملرتكبي
الجريمة السيربية.

وارتبطت األنشطة املهمة األخرى التي اضطلعنا
بها يف عام  2016بمبادرة اإلصالح الجارية
 .INTERPOL 2020فقد كيّفنا اسرتاتيجية املنظمة إزاء
جمع األموال للرتكيز عىل املصادر الحكومية ،وأجرينا
مع البلدان األعضاء يف جميع املناطق مشاورات جوهرية
عن طبيعة الدعم والخدمات التي تود أن يوفرها
اإلنرتبول.

ويف ترشين الثاني/نوفمرب ،انتخبت الجمعية العامة
للمنظمة يف دورتها املنعقدة يف بايل السيد مينغ هونغوي
من الصني رئيسا لإلنرتبول .وسيكفل تعاوني الوثيق
مع الرئيس مينغ أن نحقق معا رؤيتنا املشرتكة لدور
اإلنرتبول يف بلورة العمل الرشطي الدويل واألمن العاملي.
ونحن إذ نواصل مسرية التكيف والتعاون واالبتكار،
نتطلع إىل االستفادة من اإلنجازات التي حققتها املنظمة
يف عام  2016وتوطيد دورها الريادي يف التعاون
ّ
الرشطي الدويل باعتبارها
محفزا ومحركا للتغيري
ً
ومنظمة طليعية رائدة يف يومنا هذا.

يورغن شتوك
األمني العام

توطئة بقلم األمني العام

وباملثل ،ساعدت الجهود املنسقة التي بذلناها ملكافحة
الجريمة املنظمة عرب الوطنية يف تحقيق نتائج إيجابية
خالل العام ،وأحرزت عمليات مكافحة االتجار غري
املرشوع باألسلحة النارية ،ومالحقة األشخاص
املطلوبني الفا ّرين ،ومكافحة املخدرات واالتجار بالبرش
واالعتداء الجنيس عىل األطفال والجريمة البيئية
والجريمة السيربية تقدما ملحوظا عىل صعيد مواجهة
الشبكات اإلجرامية املتورطة فيها.

وما كانت هذه اإلنجازات لتتحقق لوال االلتزام املستمر
والجماعي ملوظفي مكاتبنا املركزية الوطنية ،ورئيس
املنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية ،وموظفي األمانة
العامة واملكاتب اإلقليمية ومكاتب االرتباط.
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الجريمة السيربية
تغلغل اإلنرتنت يف حياتنا اليومية بجميع جوانبها
تقريبا وأصبح أداة ال غنى عنها نستخدمها ألداء أعمال
كثرية كاالتصاالت وأنشطة التعليم والتسوق والخدمات
املرصفيةّ .
ويس اإلنرتنت أيضا ،يف الوقت نفسه ،ارتكاب
مجموعة جديدة من األنشطة اإلجرامية إذ أتاح
للمجرمني السيربيني استغالل املنظومات الهشة
واألفراد الضعفاء يف أي مكان يف العالم ،برصف النظر
عن موقعهم .ولم تعد الحدود املادية واالفرتاضية كافية
الحتواء هؤالء املجرمني أو الحد من آثار جرائمهم.

الجريمة السيبرية

وأما الجريمة السيربية والجرائم التي يسهّ ل اإلنرتنت
ارتكابها ،سواء اشتملت عىل االبتزاز أو التسلل أو وقف
الخدمة ،فيوجد منها عىل ما يبدو مجموعة ال حرص لها
تشكل تهديدا خطريا لألفراد والرشكات والقطاع العام
والسلطات الحكومية معا .وبرزت ظاهرة عىل وجه
الخصوص تحولت تدريجيا إىل تهديد كبري ،أال وهي
“الجريمة السيربية كخدمة” .ويف سياق هذه الظاهرة،
يقوم أفراد من ذوي الخربة يف مجال التكنولوجيا
بإعداد األدوات والربمجيات الخبيثة الالزمة لتنفيذ
اعتداءات ثم يبيعون هذه الوسائل إىل مَ ن يدفع أعىل
األسعار ،تاركني لغريهم أمر تنفيذ االعتداءات بدال
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منهم .ومن أكثر منتجات الجريمة السيربية املطروحة
ً
يف السوق للرشاء
شعبية أدوات مثل برمجيات انتزاع
الفدية ،التي تحجب عن الضحايا إمكان الوصول إىل
بياناتهم وتجري مطالبتهم يف الوقت نفسه بدفع فدية
مقابل فك التشفري .وقد أدى تطور الجريمة السيربية
كخدمة إىل تضييق الفجوة بني الهواة والخرباء من
مرتكبي االعتداءات ،وتحويل أي مستخدم لإلنرتنت إىل
مجرم سيربي محتمل.
ويتسع انتشار أنواع معينة من الجرائم السيربية يف
مختلف املناطق .ففي أوروبا ،أدى اتساع نطاق التجارة
ّ
اإللكرتونية ونظم الدفع دون
تماس إىل خلق فرص
للمجرمني لالنخراط يف أنشطة احتيال يف مجال بطاقات
الدفع بدون االستخدام املادي للبطاقة؛ وأما يف أفريقيا
فيستغل املجرمون السيربيون يف معظم األحيان انتشار
استخدام الربمجيات املقرصنة لسهولة تعديلها وإمكان
جعلها عرضة لالعتداءات السيربية .وآسيا هي املنطقة
األكثر استهدافا من قبل املجرمني السيربيني ،األمر الذي
أوقع خسائر اقتصادية فادحة .ومع استمرار املنطقة
يف االضطالع بدور رئييس يف السوق االقتصادي العاملي،
من املتوقع أن تزداد هذه التهديدات السيربية.

التقرير السنوي لعام 2016

شبكة اإلنترنت السرية
يستغل املجرمون شبكة اإلنرتنت الرسية بشكل متزايد
لالضطالع بأنشطة غري مرشوعة .وملساعدة أجهزة
إنفاذ القانون يف البلدان األعضاء يف املنظمة ،قدم
اإلنرتبول تدريبا متخصصا عىل التحقيقات عرب
اإلنرتنت ،واألدلة الجنائية الرقمية ،وإساءة استخدام
العمالت االفرتاضية ،وتحليل البيانات ،والتحديات
القانونية ،والتعاون الدويل.

تح ٍد في مجال األمن الرقمي
“أمامك  52ساعة لتحديد هوية أحد املبتزين
يطلب فدية قدرها  10 000بيتكوين”.

تتحول شبكات اإلنرتنت الرسية برسعة إىل
املكان التجاري املفضل لشبكات الجريمة
املنظمة وللجناة من األفراد ألداء أنشطة غري
مرشوعة ،والعمالت االفرتاضية  -وبصفة
رئيسية البيتكوين  -هي الوسيلة املفضلة
لدفع ثمن هذه الخدمات اإلجرامية
سيلفينو شليكمان جونيور،
مدير إدارة مكافحة الجريمة السيربية
يف اإلنرتبول

تلك كانت املهمة التي ُ
طلب أداؤها ،يف سياق تحدي
اإلنرتبول لألمن الرقمي  -وهو األول من نوعه  -ويف
سباق مع الزمن ،من  64محققا يف مجال الجريمة
السيربية وخبريا يف األدلة الجنائية الرقمية من  26بلدا
اجتمعوا يف أفرقة لحل سيناريو معقد لجريمة سيربية
وجمع ما يكفي من أدلة ملالحقة الجناة.

الجريمة السيبرية

وكان عىل األفرقة تحديد هوية مرتكب االبتزاز
باستخدام تقنيات تحقيق متخصصة متكيفة مع بيئة
إلكرتونية ،واستخراج األدلة من أجهزة رقمية ،وعرض
قضيتهم أمام محكمة وهمية .وأثناء هذا التحدي ،قدم
أخصائيون من القطاع الخاص واألوساط األكاديمية
عروضا إيضاحية ودورات تدريبية عملية عن األدلة
الجنائية الرقمية والتحقيقات اإللكرتونية ذات الصلة.
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العمالت االفتراضية

تقارير األنشطة السيبرية

يتزايد استخدام املجرمني للعمالت االفرتاضية مثل
بيتكوين لتوفري مستوى من الطابع الغفل ألنشطتهم
غري املرشوعة .ويشارك اإلنرتبول يف العديد من املشاريع
إليجاد حلول واقعية للتحديات التي تفرضها العمالت
االفرتاضية عىل أجهزة إنفاذ القانون.

ملساعدة البلدان األعضاء عىل كشف أحدث التهديدات
السيربية ومواجهتها ،يع ّد اإلنرتبول مجموعات
استخباراتية تدعى تقارير األنشطة السيربية .تتضمن
هذه التقارير معلومات يمكن اتخاذ اإلجراءات باالستناد
إليها تتعلق بالجهات الفاعلة يف مجال الجريمة السيربية
وبالبنية التحتية .ويف عام  ،2016جرى تعميم 36
تقريرا من تقارير األنشطة السيربية هذه عىل أكثر من
 30بلدا يف العالم بشأن مسائل تتعلق يف جملة أمور
بشبكات الربمجيات الخبيثة ،وتعطيل الربيد اإللكرتوني
للرشكات ،واألدوات التي تستغل نقاط الضعف يف
األنظمة الحاسوبية ،واالستخبارات املوجهة لدعم
التحقيقات الوطنية الجارية.

مرشوع  ،Titaniumبرعاية الربنامج اإلطاري
للمفوضية األوروبية للبحوث واالبتكار .Horizon 2020
واإلنرتبول جزء من هذا التحالف بني القطاعني العام
والخاص بشأن “أدوات التحقيق يف املعامالت يف
األسواق الرسية” ،الذي يهدف إىل:
•توفري أدوات وتكنولوجيا جديدة ألجهزة إنفاذ
القانون من أجل التحقيق يف األنشطة اإلجرامية
واإلرهابية التي تنطوي عىل عمالت افرتاضية
وأسواق رسية؛
•اختبار األدوات الجديدة مع الجهات املعنية بإنفاذ
القانون؛
•إعداد مناهج تدريب وبرامج وتمارين مشرتكة
لتسهيل وضع األدوات والتكنولوجيا الجديدة موضع
التطبيق.
نظام تحليل بيتكوين  -يقوم اإلنرتبول بإعداد نظام
تحلييل ألجهزة إنفاذ القانون التي تحقق يف معامالت
وعناوين بيتكوين .واستنادا إىل الدروس املستفادة فيما
يتعلق باحتياجات الرشطة يف التحقيق يف العمالت
االفرتاضية ،سيساعد النظام املقرتح الرشطة عىل إجراء
التحليالت ويسهل الجمع بني منهجيات التحليل التي
توفر ما ييل:
•معلومات إحصائية تتعلق بعناوين بيتكوين؛

الجريمة السيبرية

•رسوم بيانية تمثل الصلة بني املعامالت والعناوين
املختلفة؛
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•تحديد مسارات املعامالت؛
•تجميع عناوين بيتكوين املختلفة يف حسابات فردية
أو “محفظات”.
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رسوم بيانية  -االحتيال المالي :اعتقال
“مايك”

مايك

 40مجرما
اتصلوا بمئات الضحايا
المحتملين في أنحاء العالم
حصلوا على  60مليون دوالر من
دوالرات الواليات المتحدة

أضواء على بلدان أعضاء
إن تبعات الجريمة السيربية عىل أفريقيا تشتد
تفاقما؛ فقد ألحقت الهجمات اإللكرتونية عىل
بلدان هذه القارة يف عام  2016خسائر ال تقل عن
 2مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة.
وملواجهة هذا التهديد املتزايد ،تتوىل رواندا قيادة
مكافحة الجريمة السيربية والجرائم التي تيرس
التكنولوجيا ارتكابها .ويف آب/أغسطس ،بدأ
تشييد مركز إقليمي ملكافحة الجريمة السيربية
سيقوم بتنسيق التحقيقات يف رشق أفريقيا بشأن
الجريمة السيربية املتطورة والجرائم التي تيرس
التكنولوجيا ارتكابها مثل اإلرهاب واالتجار
وغسل األموال .وسيقيم املركز عالقات وثيقة
بمقر األمانة العامة لإلنرتبول يف ليون (فرنسا)
ومجمّ ع اإلنرتبول العاملي لالبتكار يف سنغافورة.
وبناء عىل طلب الرشطة الوطنية الرواندية ،قدم
اإلنرتبول دورة تدريبية بهذا الشأن ألفراد إنفاذ
القانون يف أنحاء أفريقيا كافة .وشمل تمرين
 Cyber Tracksورشة عمل ومحاكاة لتحقيقات
جنائية دولية تركز عىل جوانب االتجار بالبرش
التي ّ
تيس اإلنرتنت ارتكابها ،وهي إحدى الشواغل
الرئيسية يف مجال الجريمة يف املنطقة.

الجريمة السيبرية

يف تموز/يوليو ،أدت عملية مشرتكة بني اإلنرتبول
ولجنة الجريمة االقتصادية واملالية النيجريية إىل
القبض عىل “مايك” يف نيجرييا ،وهو الزعيم املزعوم
لشبكة إجرامية دولية ارتكبت آالف عمليات االحتيال
بالربيد اإللكرتوني التي شملت أكثر من  60مليون دوالر
من دوالرات الواليات املتحدة ،وأوقعت ضحايا يف جميع
أنحاء العالم.

رواندا
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تدريب على التحقيقات الرقمية

نشاط إجرامي ذو صلة

تشتمل التحقيقات يف الجريمة السيربية عىل عنارص
كثرية مختلفة أكثر من التحقيقات يف الجرائم
“التقليدية” ،وتتطلب مهارات تقنية مختلفة ال تتوفر
دائما لدى أجهزة الرشطة .ولسد هذه الثغرة يف املعارف،
نظم اإلنرتبول  12دورة تدريبية يف عام  2016استفاد
منها أكثر من  530مشاركا يف أنحاء العالم .وركزت
هذه الدورات يف جملة أمور عىل مهارات التحقيق
الرقمي ملواجهة االعتداءات بالربمجيات الخبيثة
وبرمجيات انتزاع الفدية ،وأسواق الشبكة الرسية غري
املرشوعة ،واستخدام الربامج الحاسوبية لكشف
واستغالل نقاط الضعف يف األنظمة املعلوماتية.

االعتداء الجنيس عىل األطفال جريمة تحدث يف العالم
الفعيل وضحاياها حقيقيون ومرتكبوها حقيقيون.
ولكن هذه الجريمة غالبا ما تنتقل إىل العالم االفرتايض
حيث يتبادل الجناة عرب اإلنرتنت صورا أو أرشطة
فيديو عن االعتداءات .وحتى بعد انتهاء االعتداء يف
العالم الفعيل ،ال ينفك ضحاياه يقعون ضحايا له يف
العالم االفرتايض مع انتشار األدلة عىل ارتكابه يف جميع
أنحاء العالم.

اتفاقات شراكة جديدة
ليس يف مقدور الرشطة منفرد ًة مكافحة
الجريمة السيربية بل عليها ضم مواردها
وخرباتها إىل موارد وخربات رشكاء من القطاع
الخاص .ويف عام ّ ،2016
وقع اإلنرتبول
اتفاقات تعاون رسمية مع عدة رشكاء من هذا
القطاع:
•Barclays
•Cellebrite
•The Netherlands Organisation for
Applied Scientific Research - TNO

الجريمة السيبرية

(المنظمة الهولندية للبحوث العلمية
التطبيقية)
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ومن خالل قاعدة بيانات اإلنرتبول الدولية لصور
االستغالل الجنيس لألطفال ،يمكن ألجهزة إنفاذ
القانون يف العالم أجمع تحميل ومقارنة صور اعتداء
جنيس عىل أطفال لتحديد الضحايا والجناة .وقد أمكن
تحديد هوية زعيم شبكة اعتداء جنيس عىل األطفال يف
اليابان بعد أن قام املحققون يف الدانمرك وأسرتاليا
بتحميل مقاطع فيديو لضحية اعتداء غري معروفة يف
قاعدة البيانات املذكورة .وأشار تحليل الصور ،بما يف
ذلك الزي املدريس للطفل ،إىل اليابان باعتبارها املوقع
املحتمل لالعتداء .وباستخدام هذه املعلومات ،كشفت
الرشطة اليابانية شبكة االعتداء ،واعتقلت زعيمها
وأربعة من أعضائها.
ويف عام  ،2016اعتمد فريق اإلنرتبول املتخصص املعني
بمكافحة الجرائم املرتكبة ضد األطفال مجموعة من
املبادئ التوجيهية الرامية إىل وقف موجة إعادة اإليذاء.
وهذه املبادئ التوجيهية املوجهة ألجهزة إنفاذ القانون
توضح اآللية املناسبة واللغة املقرتح أن تستخدمها
الرشطة عند الكشف لوسائل اإلعالم عن حاالت اعتداء
جنيس عىل األطفال لضمان عدم إفشاء هويات الضحايا،
مما يقلل من احتمال تعرضهم ملزيد من اإليذاء.

الجريمة السيبرية
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اإلرهاب
عىل الرغم من أن الرشق األوسط (العراق وسوريا)
وجنوب آسيا (أفغانستان وباكستان) وغرب أفريقيا
(نيجرييا) هي أكثر املناطق عرضة لإلرهاب ،فإن هذا
التهديد الذي يتحكم فيه إىل حد بعيد تنظيم القاعدة
وما يسمى بالدولة اإلسالمية يطال وسيظل يطال كل
مناطق العالم تقريبا .غري أن تنامي تنظيم الدولة
اإلسالمية أدى إىل قيام جماعات إرهابية إسالمية أو
إعادة تأكيد جماعات أخرى لوجودها ،بما يف ذلك تنظيم
القاعدة يف شبه القارة الهندية ،وتنظيم القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي ،مما أسفر عن تجدد الهجمات
اإلرهابية يف هاتني املنطقتني.

اإلرهاب

وبينما يدفع التحرك الدويل هذه املجموعة بشكل متزايد
إىل خارج معاقلها ،يتزايد القلق من التهديد الذي يمثله
املقاتلون اإلرهابيون األجانب العائدون إىل بلدانهم
األصلية .ومن املتوقع أن يعود املقاتلون األجانب بأعداد
كبرية إىل أوطانهم يف غرب أوروبا (أملانيا وبلجيكا
وفرنسا واململكة املتحدة) ،وروسيا ،وتركيا وجنوب
رشق آسيا (إندونيسيا والفلبني) .ويطرح ذلك مخاطر
أمنية عىل أفراد إنفاذ القانون ألن هؤالء املقاتلني قد
يستخدمون مهاراتهم القتالية املكتسبة حديثا لتنفيذ
اعتداءات يف بلدانهم.
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واالتجار غري املرشوع باألسلحة يؤدي أيضا دورا هاما
يف تأجيج نار النزاعات يف مناطق عديدة .فاألسلحة من
ليبيا أعطت إمكانات للجماعات اإلرهابية واملتشددين يف
غرب أفريقيا املجاورة ،يف حني وصلت األسلحة من
البلقان يف نهاية املطاف إىل أيدي فصائل مختلفة
متورطة يف النزاعات يف العراق وسوريا واليمن.
وباإلضافة إىل ذلكُ ،كشف عن صالت هامة بني مرتكبي
االعتداءات اإلرهابية يف أوروبا والعدد الهائل من
األسلحة غري املرشوعة من البلقان التي تُنقل بحرية يف
جميع أنحاء املنطقة ،مما أثار مخاوف جدية من إمكان
حصول املقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين عىل هذه
األسلحة الرتكاب املزيد من الهجمات يف أوروبا.
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البيانات البيومترية

واعتمدت البلدان األعضاء يف الدورة الـ 85

للجمعية العامة لإلنرتبول التي عقدت يف بايل
(إندونيسيا) قرارا لتعزيز تبادل املعلومات
البيومرتية بهدف التصدي لحركة اإلرهابيني.
وشدد القرار عىل الرضورة امللحة للتصدي لهذا
التهديد ،وحث البلدان عىل جمع وتبادل البيانات
البيومرتية بانتظام عن املقاتلني اإلرهابيني
األجانب عرب اإلنرتبول ،واستخدام قدرات اإلنرتبول
يف مجال العمل الرشطي للتحقق من هذه البيانات
بمقارنتها باملعلومات املسجلة يف قواعد البيانات
العاملية للمنظمة.

سمات المقاتلين اإلرهابيين األجانب
يف نهاية عام  ،2016تمكنت البلدان األعضاء من االطالع
عىل بيانات تتعلق بأكثر من  13 300من املقاتلني
اإلرهابيني األجانب تبادلها ما يقرب من  60بلدا عن
طريق اإلنرتبول ،وذلك إلجراء التحقيقات والتحقق من
املعلومات والتدقيق يف الهويات عىل الحدود .وعامل
اإلنرتبول أيضا آالف السجالت اإلضافية ألغراض
التحليل من أجل توفري خيوط تحقيق ألجهزة إنفاذ
القانون يف العالم أجمع.

وتحديد األصوات أثناء املكاملات الهاتفية وعىل
اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي كفيل أيضا
بمساعدة الرشطة يف تحديد هوية املجرمني
ّ
وتعقبهم .ويشارك اإلنرتبول يف املرشوع املتكامل
لتحديد هوية الشخص من صوته ،الذي يقوده
االتحاد األوروبي والذي يبحث هذا النوع الجديد
من القدرات يف العمل الرشطي .ويف خالل عملية
رشح وبرهنة ،نجح النظام قيد التطوير يف عزل
ومطابقة تسجيالت صوتية فردية مستخرجة من
شبكات التواصل االجتماعي باستخدام عوامل
أساسية لتحديد الهوية مثل الجنس والعمر واللغة
واللكنة.

البلدان األعضاء

60

عدد البلدان األعضاء املشاركة

13 300
عدد املقاتلون اإلرهابيون
األجانب

اإلرهاب

إن عدم كفاية تبادل البيانات البيومرتية بشأن
اإلرهابيني عىل الصعيد الدويل يسبب ثغرة أمنية
يُحتمل أن تكون خطرية ،يمكن للمقاتلني
اإلرهابيني األجانب العائدين استغاللها للسفر
بدون أن تُكشف هوياتهم .فعندما يجري تقاسم
الخصائص البيومرتية الفريدة املحددة للهوية،
مثل بصمات األصابع والبصمة الوراثية ،عىل
الصعيد العاملي ويتم تزويد أفراد الرشطة يف خط
املواجهة بها ،يمكنهم التعرف بسهولة أكرب عىل
اإلرهابيني املعروفني واملحتملني ومنعهم من
السفر.

ويف عام  ،2016قام اإلنرتبول بتحديث منظومة
ّ
التبي اآليل لبصمات األصابع لديه للتمكن من
معاملة عمليات البحث عن بصمات األصابع
بشكل أرسع .ويمكن للمنظومة اآلن معاملة عدة
آالف من عمليات البحث يوميا ،وهي زيادة كبرية
مقارنة بحفنة املئات التي كان يمكن معاملتها
قبل التحديث ،ويف الوقت نفسه توفري رد للبلدان
األعضاء يف غضون دقائق.
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خطة فعالة لمكافحة اإلرهاب

يورغن شتوك ،األمني العام لإلنرتبول

1

2

تبادل املعلومات

توفري املعلومات
للرشطة يف خط
املواجهة

“االطالع عىل املعلومات من
الخارج أمر ال بد منه إذا أردنا
توثيق شبكة األمن ملنع اإلرهابيني
من التحرك بحرية والتضييق عىل
شبكات الدعم الخاصة بهم”.
املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب
واجتماع التحالف العاملي
ملكافحة تنظيم الدولة
اإلسالمية ،كانون الثاني/
يناير 2016
“لقد عززنا وظيفة التحليل
الجنائي املركزية لدينا للمساعدة
يف اإلنذار املبكر باألعمال اإلرهابية
ومنعها”.
مؤتمر القمة لألمن النووي،
نيسان/أبريل 2016

“إن تبادل املعلومات وبناء
القدرات وتوفري الخدمات بشكل
ملموس عىل الصعيد اإلقليمي
هي الركائز التي تقوم عليها
اسرتاتيجية اإلنرتبول ملكافحة
اإلرهاب”.
“يف جميع أنحاء العالم ،تتضاءل
إمكانية توقع االعتداءات ....
ويقتيض ذلك اتخاذ القرارات
برسعة أكرب يف الخطوط األمامية
وعىل الحدود”.
االجتماع الوزاري املتعلق
بمكافحة حركة اإلرهاب عرب
الحدود ،آب/أغسطس 2016

إمكان الوصول
املبارش إىل قواعد
بيانات اإلنرتبول -
لسد الثغرات يف
عمليات التدقيق يف
الهويات
التحليل الجنائي
للكشف المبكر

القدرة عىل التكيف
مع التهديدات
املتغرية

اإلرهاب

التدريب

“ال تزال هناك ثغرات خطرية يف
الجهود العاملية للتدقيق يف
هويات املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،وال سيما من خالل
املقارنة باملعلومات املسجلة يف
قواعد بيانات اإلنرتبول ،وال يزال
تبادل املعلومات مجزأ جدا يف
وقت نحتاج فيه إىل تمكني
الرشطة عىل الخطوط األمامية”.
الجمعية العامة لألمم املتحدة،
ترشين الثاني/نوفمرب 2016

وقف تمويل
اإلرهاب
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ترسيخ مهارات
الرشطة لتعزيز
الخربات

التقرير السنوي لعام 2016

اإلنتربول ينضم إلى التحالف العالمي
لمكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية

دعما للجهود الدولية الرامية إىل احتواء تدفق
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ووقف تمويل
اإلرهاب ،انضم اإلنرتبول يف عام  2016إىل
التحالف العاملي ملكافحة تنظيم الدولة
اإلسالمية .وإذ تقف الرشطة عىل الخطوط
األمامية يف املعركة ضد اإلرهاب ،يضيف
اإلنرتبول إىل التحالف الذي يضم  73بلدا
ومنظمة دولية عنرصا حاسما من عنارص
العمل الرشطي الدويل إذ يعمل بمثابة قناة
لتبادل املعلومات بني مناطق النزاع والرشطة
يف جميع أنحاء العالم.
ويف االجتماع الوزاري ملكافحة تنظيم الدولة
اإلسالمية الذي عُ قد يف واشنطن يف تموز/
يوليو ،أشار األمني العام يورغن شتوك إىل
رضورة تكرار تجربة التعاون مع وزارة الدفاع
األمريكية واملكتب املركزي الوطني لإلنرتبول
يف واشنطن العاصمة  -الذي جرى يف سياقه
تحويل املعلومات التي لم تعد رسية من
ساحات القتال يف العراق وأفغانستان إىل أدلة
تحقيق ال تقدر بثمن يف الخارج  -من أجل
إنجاح التحقيقات بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية
واملجموعات التابعة لها يف العالم أجمع.

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار
 A/71/L.17الذي يدعو إىل تعزيز التعاون بني األمم
املتحدة واإلنرتبول يف التصدي لإلرهاب  -بما يف ذلك
منع سفر املقاتلني اإلرهابيني األجانب  -والجريمة عرب
الوطنية بجميع أشكالها .ويشجع القرار كذلك عىل
تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واإلنرتبول ملساعدة
البلدان عىل استخدام قدرات اإلنرتبول يف مجال العمل
الرشطي استخداما فعاال.

إن التعاون بني األمم املتحدة واإلنرتبول يف
مجاالت الجريمة هذه أمر أسايس للمساعدة يف
إحالل السالم واالستقرار يف العالم وتحقيق
أهدافنا املشرتكة.
يورغن شتوك
األمني العام لإلنرتبول

اإلرهاب

الشركاء

قرار األمم المتحدة
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األعمال اإلرهابية المرتكبة بالمواد
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية وبالمتفجرات
يشكل اإلرهاب املشتمل عىل مواد  CBRNEمصدر قلق
عاملي إذ تسعى الجماعات اإلرهابية إىل الحصول عىل هذه
املواد بقصد التسبب يف إصابات جماعية .ويساعد
اإلنرتبول البلدان األعضاء يف تحديد هذه التهديدات ومنع
وقوعها بتوفري دورات تدريبية متخصصة .ويف عام
 ،2016شملت هذه الدورات حلقة عمل بشأن اإلرهاب
البيولوجي موجهة ألفراد إنفاذ القانون العراقيني بشأن
تقييم املخاطر ،وتدابري األمن البيولوجي ،واستخدام
معدات الكشف؛ وتدريبا موجها ألفراد الرشطة يف أوروبا
الرشقية وآسيا الوسطى عىل كيفية التحقيق بشكل آمن
يف مرسح جريمة إشعاعية؛ وتمرينا يحاكي الواقع يف
األردن لتشجيع قيام تحرك مشرتك بني عدة وكاالت
ملواجهة حوادث اإلرهاب البيولوجي.

اإلرهاب

1 300
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عدد املشاركني يف دورات التدريب
عىل مكافحة مواد  ،CBRNEالتي
نظمها اإلنرتبول يف أنحاء العالم

التحليل واإلجراءات
إن التحليل الجنائي الواضح واملوجز الذي يُجرى يف
الوقت املناسب هو عنرص حاسم يف مكافحة اإلرهاب.
ويف عام  ،2016أصدر اإلنرتبول  20تقريرا تحليليا عن
مواضيع متصلة باإلرهاب شملت يف جملة أمور سفر
املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتهديدات األسلحة
الكيميائية وتمويل اإلرهاب واالتجاهات اإلقليمية.
غري أن التحليل وحده ال يكفي بل يجب دعمه بإجراءات
ميدانية محددة الهدف .وتحقيقا لهذه الغاية ،نفذ
اإلنرتبول يف عام  2016عمليات رشطة ملكافحة اإلرهاب
وعمليات تدريب ميدانية يف أفريقيا واألمريكتني وآسيا
وأوروبا.

التقرير السنوي لعام 2016

نشاط إجرامي ذو صلة

وأثناء عملية  ،Balkan Triggerجرى اعرتاض حواىل
 43 000شخص يف ستة بلدان يف املنطقة ،وأجري أكثر
ً
مقارنة بقواعد بيانات
من مليوني عملية تدقيق
اإلنرتبول بما يف ذلك قواعد بيانات األشخاص املطلوبني،
ووثائق السفر املرسوقة واملفقودة ،واملركبات اآللية
املرسوقة .وأسفرت اإلجراءات التي استمرت  48ساعة
عن  14عملية اعتقال ومصادرة نحو  40سالحا ناريا
وستة كيلوغرامات من املتفجرات و 11قنبلة يدوية
و 1 300قطعة ذخرية.

الربازيل

أضواء على بلدان أعضاء
إللحاق أبلغ األرضار ،املادية والنفسية عىل حد
سواء ،غالبا ما يخطط اإلرهابيون لتنفيذ اعتداءات
أثناء الفعاليات التي تشارك فيها حشود كبرية
من الناس ،مثل الحفالت املوسيقية أو األحداث
الرياضية .وقد واجهت فرنسا والربازيل هذا
الخطر يف عام  2016عندما استضافت األوىل
بطولة االتحاد األوروبي لكرة القدم لعام ،2016
والثانية دورة األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية
للمعوقني .وطلب كال البلدين دعم أفرقة اإلنرتبول
للدعم يف األحداث الكربى للمساعدة يف الحفاظ
عىل أمن املباريات واملشاهدين.
وهذه األفرقة التي أوفدت إىل باريس خالل بطولة
االتحاد األوروبي لكرة القدم لعام  2016وإىل ريو
دي جانريو خالل دورة األلعاب األوملبية ،ساعدت
يف إجراء عمليات تدقيق يف األفراد بمقارنة
بياناتهم بقواعد بيانات اإلنرتبول العاملية ،بما يف
ذلك قاعدة بيانات املقاتلني اإلرهابيني األجانب،
ووثائق السفر املرسوقة واملفقودة ،وبصمات
األصابع ،واألشخاص املطلوبني عىل الصعيد
الدويل .كذلك كان مركز العمليات والتنسيق يف
اإلنرتبول ،الذي يعمل عىل مدار الساعة ،عىل أهبة
االستعداد لتقديم أي مساعدة إضافية يف الحاالت
الطارئة .ويف إطار الشبكة األمنية التي وُضعت
لحماية األلعاب ،أجرت الربازيل يوميا ما
متوسطه مليون عملية تدقيق يف قاعدتي بيانات
اإلنرتبول لألشخاص املطلوبني ولوثائق السفر
املرسوقة واملفقودة ،األمر الذي جعل هذا البلد
واحدا من أكثر مستخدمي هذه القواعد يف العالم
يف عام .2016
اإلرهاب

يمكن لتدفق األسلحة النارية غري املرشوعة بني املناطق
أن يساعد يف إذكاء نار اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية
األخرى .ومع تزايد املخاوف من االتجار باألسلحة من
منطقة البلقان إىل أوروبا الستخدامها يف اعتداءات
إرهابية ،نسق اإلنرتبول يف نيسان/أبريل عملية لتحديد
حركة األسلحة هذه ووقفها من خالل عمليات تفتيش
محددة الهدف عند معابر الحدود الرئيسية ومسالك
املرور واملناطق الساخنة األخرى يف البوسنة والهرسك،
والجبل األسود ،وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،وسلوفينيا ،ورصبيا ،وكرواتيا.

فرنسا
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االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين

16

شهد عام  2016مستويات غري مسبوقة من الهجرة عىل
الصعيد العاملي ردا ً عىل عدة عوامل منها النزاعات
املستمرة والفقر وعدم االستقرار السيايس .ويف أكرب
تدفق للمهاجرين ،دخل أوروبا نحو  365 000مهاجر،
معظمهم من الرشق األوسط وأفريقيا ،سافروا برا عرب
البلقان وأوروبا الرشقية أو بحرا من تركيا وشمال
أفريقيا .وكانت هذه الطرق محفوفة باملخاطر فلقي ما
يقرب من  4 700مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم
الوصول إىل أوروبا عن طريق البحر يف عام .2016

وترتبط ارتباطا وثيقا بما تقدم مسألة االتجار بالبرش،
وهي شكل من أشكال الجريمة املنظمة الدولية يشتمل
عىل مليارات الدوالرات ويطال جميع مناطق العالم .ويف
معظم الحاالت ،يجري االتجار بالنساء والرجال
واألطفال بني األقاليم والبلدان من أجل استغاللهم
جنسيا وإرغامهم عىل العمل بالسخرة .ويف الواقع ،أدت
أزمة الالجئني إىل تفاقم الوضع الهش للعديد من العمال
ذوي املهارات املتدنية يف مناطق مثل الرشق األوسط،
مما جعلهم أكثر عرضة لالتجار.

وسارعت شبكات الجريمة املنظمة عرب الوطنية إىل
االستفادة من األزمة لكسب املال .وتُظهر التقارير أن
الغالبية العظمى من املهاجرين يقرون بأنهم دفعوا
أمواال مقابل تسهيل حركتهم .وال تزال أساليب التهريب
التقليدية ،مثل اإلخفاء واستخدام الوثائق املزورة
ووسائل النقل الخطرية شائعة يف جميع أنحاء العالم،
بدون إيالء اهتمام يُذ َكر لسالمة املهاجرين الضعفاء.

وعىل الرغم من أن الجزء األكرب من اهتمام عامة الناس
يف عام  2016تركز عىل الهجرة إىل أوروبا ،كان االتجار
بالبرش وتهريب املهاجرين مصدر مخاوف أمنية بالغة
يف آسيا أيضا .فقد شهدت إندونيسيا وبنغالديش
وتايلند تدفق مهاجرين من األقليات يدفعون غالبا
لشبكات تهريب املهاجرين لتدبر أمر نقلهم .ويطال
االتجار بالبرش بشكل متزايد قطاع صيد األسماك يف
جنوب رشق آسيا حيث يقوم بعض مشغيل السفن
باستغالل عدم إنفاذ األنظمة بشكل صارم إلبقاء
العمال يف ظروف شبيهة بالعمل القرسي .وقد أفيد
بحصول العديد من االعتداءات الجسدية ،وبفرض
ساعات مفرطة من العمل ،وبالحرمان من الطعام.

التقرير السنوي لعام 2016

عملية Infra Hydra
طلب اإلنرتبول مساعدة الجمهور لتحديد مكان فا ّرين
ضالعني يف تهريب املهاجرين .وعملية ،Infra Hydra
وهي عملية عام  2016يف سلسلة عمليات  Infraالسنوية
(العثور عىل فا ّرين مطلوبني عىل الصعيد الدويل
وتوقيفهم - النرشات الحمراء) التي ينفذها اإلنرتبول،
استهدفت  180فا ّرا مطلوبا من  31بلدا ،وجرى تعميم
تفاصيل عن  10منهم يف نداء موجه إىل العموم.
وقام أفراد رشطة مختصون يف شؤون الفارين والهجرة
من  24بلدا بالعمل معا يف مقر اإلنرتبول لتبادل
املعلومات وتنسيق التحقيقات عرب الوطنية .واعتُقل 26
شخصا وجرى تحديد مكان أكثر من  30شخصا
آخرين ،منهم:

إن الشبكات اإلجرامية املتورطة ال تلقي باال إىل
سالمة أو رفاهية األشخاص الذين يستعينون
بخدماتها غري املرشوعة؛ فهم بالنسبة إليها
مجرد سلعة تجارية أخرى ،كما حصل ذلك يف
أنحاء العالم وأسفر عن نتائج مأساوية.
مايكل أوكونيل،
مدير إدارة الدعم امليداني والتحليل
يف اإلنرتبول

•مواطن مغربي يبلغ من العمر  39عاما يُشتبه يف أنه
زود ثالثة مواطنني سوريني ببطاقات هوية بلجيكية
مرسوقة لقاء مبلغ  12 000يورو؛

و ُكشفت أيضا مجموعة إجرامية ألبانية منظمة كانت
ته ّرب األفراد بزورق زودياك من فرنسا اىل إنكلرتا
وتتقاىض حواىل  14 000يورو من الفرد الواحد ،وتم
اعتقال عدد من األشخاص ،بمن فيهم الشخص الذي
يخطط الطريق واملحاسب.

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

•مواطن رصبي يبلغ من العمر  43عاما يقال إنه
ينتمي إىل شبكة إجرامية منظمة قامت بتهريب 25
مهاجرا من رصبيا إىل هنغاريا؛
•اعتُقل يف إسبانيا رجل إيراني يبلغ من العمر 40
عاما يقال إنه ينتمي إىل عصابة دولية لتهريب
املهاجرين من إيران إىل أوروبا .ويبدو أن العصابة
تستويل عىل جوازات سفر الضحايا ،ومن بينهم
أطفال ،ثم ترفع بانتظام سعر النقل غري املرشوع
أثناء الرحلة ،حتى يصل إىل آالف اليورو للشخص
الواحد.
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تقرير اليوروبول واإلنتربول المشترك عن شبكات تهريب المهاجرين -
أبرز االستنتاجات
 6 - 5مليارات
دوالر من دوالرات
الواليات املتحدة
تقديرات املبالغ املشمولة بتهريب
املهاجرين سنويا ()2015

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

شبكات ضعيفة الرتابط
كيفية تنظيم شبكات تيسري
التهريب

18

استغالل يف العمل القرسي/
استغالل جنيس
املهاجرون الذين يسافرون إىل االتحاد
األوروبي هم يف موقع ضعيف
الضطرارهم إىل تسديد ديونهم
للمهربني

نشاط متعدد الجنسيات
ينتمي املشبوهون إىل أكثر من

90%

 100بلد

نسبة سفر املهاجرين إىل االتحاد
األوروبي ،الذي تتوىل تيسريه
شبكة إجرامية

هيكل شبكات تهريب املهاجرين :
زعماء الشبكات الذي يتولون تنسيق
األنشطة بشكل غري صارم عىل مسلك
معني
منظمو التهريب الذين يديرون
األنشطة محليا من خالل اتصاالت
شخصية
جهات تيسري السفر املنخفضة
املستوى التي تستفيد من الفرص

صالت بجرائم أخرى
اتجاه لوجود صالت سابقة
بأشكال أخرى من الجريمة لدى
املشتبه بهم يف تهريب املهاجرين

املمرات الرئيسية
طرق تهريب املهاجرين سالكة
وتتأثر بعوامل خارجية مثل
مراقبة الحدود

املقاتلون اإلرهابيون األجانب
ارتفاع مستوى الخطر يف أن
يستخدم هؤالء املقاتلون تدفق
املهاجرين لدخول أو إعادة دخول
االتحاد األوروبي
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مؤتمر مكافحة تهريب المهاجرين
يشكل تهريب املهاجرين مصدر قلق عاملي ،وال
يمكن للمكافحة العاملية للشبكات اإلجرامية
املعنية أن تنجح دون اتباع نهج متعدد
األطراف .وخالل منتدى اإلنرتبول واليوروبول
امليداني الثاني ملكافحة شبكات تهريب
املهاجرين الذي عقد يف شباط/فرباير ،تبادلت
منظمتا الرشطة املعلومات وناقشتا اإلجراءات
امليدانية يف مجاالت رئيسية منها غسل األموال،
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل
شبكات التهريب ،واالحتيال يف مجال وثائق
الهوية والسفر ،والصالت مع الجرائم األخرى،
واألساليب اإلجرامية التي تتبعها شبكات
تيسري السفر.

مؤتمر اإلنتربول الدولي الرابع المعني
باالتجار بالبشر
أبرز مواضيع املؤتمر:
•تقويض الشبكات اإلجرامية عرب الوطنية التي تقف
وراء االتجار بالبرش
•حماية ضحايا االتجار من املزيد من االستغالل
•الصالت بني أزمة الهجرة والجريمة عرب الوطنية
•االتجار بالبرش يف سلسلة التوريد التجارية
•التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص.

ونوقشت أيضا شبكة اإلنرتبول امليدانية
لألخصائيني يف مكافحة تهريب املهاجرين التي
تضم  86خبريا من  71بلدا من بلدان املصدر
وبلدان العبور وبلدان الوجهة ،وتعمل بشكل
وثيق مع اليوروبول ورشكاء آخرين لتعزيز
تبادل املعلومات الرشطية بشكل آني يف العالم
أجمع للتحقيق يف مهربي املهاجرين وتفكيك
شبكات تهريب املهاجرين بشكل أكثر فعالية.

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

ومنذ انعقاد املنتدى امليداني املشرتك األول يف
عام  ،2015وثّق اإلنرتبول واليوروبول عرى
التعاون بينهما من أجل تقديم الدعم يف مجال
التحقيق بطريقة أفضل إىل أجهزة إنفاذ
القانون يف بلدان املصدر وبلدان العبور وبلدان
الوجهة .وأُصدر تقرير مشرتك عن شبكات
تهريب املهاجرين التي تؤثر يف أوروبا إلعطاء
ملحة عامة عن الشبكات املعنية ومناطق عملها
األساسية وأنشطتها الرئيسية.
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أمريكا الجنوبية

أضواء على إقليم
عىل الرغم من أن االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين
أصبحا مرادفني للطرق املؤدية إىل أوروبا ،تشهد
أنحاء أمريكا الجنوبية أيضا حركة واسعة لتهريب
املهاجرين واالتجار بالبرش .وعملية Intercops -
 ،Spartacus IIIالتي نسقها مكتب اإلنرتبول اإلقليمي
ألمريكا الجنوبية يف األرجنتني ،استهدفت االتجار
بالبرش يف املنطقة وأسفرت عن إنقاذ أكثر
من  2 700ضحية واعتقال  134شخصا وتفكيك
سبع شبكات عىل األقل من شبكات الجريمة املنظمة.
بريو  -شارك نحو  900من أفراد الرشطة يف عملية
استهدفت االستغالل الجنيس والعمل القرسي يف
قطاع تعدين الذهب ،واعتُقل خمسة مشتبه بهم
وجرى إنقاذ  190امرأة و 250رجال.
الربازيل  -أُغلقت وكالة ٍّ
تبن يُشتبه يف أنها تتاجر
ّ
باألطفال
والرضع من أوروبا الرشقية.

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

كولومبيا  -تفكيك شبكة  Paniaguaالتي يُعتقد أنها
قامت بتهريب مئات النساء والفتيات من أمريكا
الجنوبية إىل الصني .وقد ُزودت الضحايا بوثائق
هوية مزورة وجرى تيسري سفرهن وإقامتهن ثم
أُجربن عىل االسرتقاق الجنيس.
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هندوراس  -إنقاذ فتاة يتيمة تبلغ من العمر سنتني
كانت ضحية ملحاولة تهريب بوثائق هوية مزورة.
بوليفيا  -إلقاء القبض عىل رجل وامرأة قامت
رشكتهما التجارية باجتذاب شبان وشابات بعدما
وعدتهم بوظائف عالية األجور ولكنها أجربتهم بدال
من ذلك عىل العمل بدون أجر يف ظروف شبيهة
بالرق.
قادت كولومبيا أيضا عدة عمليات استهدفت شبكات
تهريب املهاجرين .وأسفر تحقيق عن اعتقال 14
مشتبها به وتفكيك شبكة إجرامية يعتقد أنها قامت
بتهريب مئات الضحايا من إكوادور إىل بنما عرب
كولومبيا وفنزويال .ويف قضية أخرى ،أُلقي القبض
عىل  18مشتبها به بسبب انتمائهم إىل شبكة لتهريب
املهاجرين يعتقد أنها جعلت الضحايا يدفعون مبلغا
قدره  1 400دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للفرد
لنقلهم يف ظروف مزرية بني كولومبيا وإكوادور.
ومن بني الضحايا الذين تم إنقاذهم نساء حوامل
ونساء لديهن أطفال صغار السن اقتضت حالة
العديد منهم رعاية طبية عاجلة.
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نشاط إجرامي ذو صلة

وللتوعية بهذه الشواغل العاملية وبأدوار الجهات املعنية
كافة ،شارك اإلنرتبول يف تنظيم ندوة عن اختطاف
األطفال عىل الصعيد الدويل مع املدرسة الوطنية العليا
للرشطة يف فرنسا (Ecole Nationale Supérieure de la
 )Policeومركز توثيق القانون األوروبي ،بدعم من كلية
القانون يف جامعة ليون الثالثة .وناقش املشاركون
الـ  150املنتمون إىل القطاع الحكومي وأجهزة إنفاذ
القانون والقطاعات القانونية والقضائية وهيئات
إقليمية ومنظمات غري حكومية ،سبل معالجة هذا
املصدر العاملي للقلق .وأوىص املشاركون ،عىل وجه
الخصوص ،باملسارعة إىل استخدام نرشات اإلنرتبول
الصفراء التي تنبه الرشطة إىل األشخاص املفقودين يف
جميع حاالت األطفال املفقودين.

YELLOW
NOTICE

عدد النرشات الصادرة2 675 :
عدد النرشات الصالحة8 862 :

االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

عمليات اختطاف األطفال تحدث يف جميع البلدان
واملناطق ،ويمكن أن تتحول برسعة إىل مشكلة دولية
إذا نُقل الطفل بني البلدان .وباتت عمليات االختطاف
الجنائي واالختطاف من قبل الوالدين واألطفال الذين
يؤخذون إىل مناطق النزاع ،تسبب مخاوف متزايدة
ألجهزة إنفاذ القانون يف العالم أجمع.
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أمن الحدود
لم تعد الحدود الوطنية ،يف عاملنا املرتابط ،تشكل قيودا
للجريمة واملجرمني .فالحركة الهائلة للناس والسلع
تفيد املجتمع إىل حد بعيد ،ولكنها يمكن أيضا أن تخفي
حركة املجرمني ،بمن فيهم اإلرهابيون .ومع شيوع
السفر عىل الصعيد الدويل بشكل متزايد ،أصبحت
جوازات السفر املزورة أو املحوّرة عنرصا هاما يف
ترسانة اإلرهابيني وغريهم من املجرمني الساعني إىل
إخفاء هوياتهم واملرور عرب نقاط التفتيش الحدودية
بدون أن ي َ
ُكشف أمرهم.

أمن الحدود

وأصبح السفر منترشا بالنسبة للمجرمني عىل قدر
انتشاره بالنسبة للمواطن العادي .فالشبان والشابات
يسافرون إىل مناطق النزاع لالنضمام إىل املجموعات
اإلرهابية ،بينما يسافر مرتكبو الجرائم الجنسية من
بلدانهم الستغالل الضحايا يف الخارج .ويستفيد مهربو
السلع والبرش من هذه الحركة املتزايدة عرب الحدود
إلخفاء شحناتهم من البضائع غري املرشوعة واملهاجرين
اليائسني.
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وتستخدم الشبكات اإلجرامية أكثر من أي وقت مىض
أساليب بارعة للتحرك ونقل منتجاتها غري املرشوعة
عرب الحدود .وأصبحت جوازات السفر املرسوقة ووثائق
الهوية املحوّرة والرشو ومجموعة متنوعة من تقنيات
اإلخفاء أدوات إجرامية شائعة عىل نحو متزايد.
ويقتيض ذلك من أفراد الرشطة عىل الحدود أن يكونوا
عىل قدر كبري من الحذر واليقظة وعىل دراية بأحدث
االتجاهات من أجل اكتشافها أثناء عمليات التدقيق
الروتينية.

التقرير السنوي لعام 2016

النشرات الحمراء  -عملية Adwenpa

ونُفذت مرحلة ثانية من العملية يف وقت الحق من العام
عند نقاط حدودية يف  14بلدا من بلدان غرب أفريقيا.
وألقي القبض عىل سبعة مواطنني غينيني لالشتباه يف
تيسريهم الهجرة غري القانونية لسبعة رجال ونساء
نحو إيطاليا .وأُنقذ  10رجال كان يجري االتجار بهم
إىل أوروبا وإىل مناجم الذهب يف غينيا واعتُقل رجالن
لالشتباه يف اتجارهما بالبرش .وشملت النتائج األخرى
مصادرة أكثر من  20مركبة مرسوقة ،ومخدرات غري
مرشوعة وسجائر مقلدة ،وأدوية ومنتجات غذائية؛
وإلقاء القبض عىل مواطن من جمهورية أفريقيا
الوسطى مطلوب من فرنسا لسطو مسلح.

RED
NOTICE

عدد النرشات الصادرة12 878 :
عدد النرشات الصالحة47 265 :

أمن الحدود

يف سياق عملية  ،Adwenpaأجرى أكثر من  100من
أفراد الرشطة عىل الحدود عمليات تدقيق أمني معزز يف
قواعد بيانات اإلنرتبول انطالقا من نقاط املراقبة عىل
الحدود الجوية والربية يف خمسة بلدان هي بنن وتوغو
وغانا وكوت ديفوار ونيجريياُ .
وضبط ما يقرب من
 900كيلوغرام من املخدرات غري املرشوعة ،وسبع
سيارات مرسوقة ،ومجوهرات مهربة بقيمة مليون
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ،و 80كيلوغراما من
العاج املهرب ،وأُنقذ ستة أطفال يشتبه يف تعرضهم
لالتجار ألغراض االستغالل يف العمل .وباإلضافة إىل
ذلكُ ،كشفت هوية شخصني كانا موضوع نرشة حمراء
صادرة عن اإلنرتبول :مواطن غاني مطلوب من الربازيل
لالتجار باملخدرات اعتُقل عىل الحدود بني غانا وكوت
ديفوار؛ ومواطن فرنيس مطلوب من بنن بتهمة االحتيال
واالختالس أُلقي عليه القبض يف مطار أبيدجان الدويل.

نرشات اإلنرتبول هي طلبات دولية للتعاون أو تنبيهات
تسمح للرشطة يف البلدان األعضاء بمشاطرة املعلومات
الهامة املتعلقة بالجريمة .والنرشة الحمراء هي طلب
لتحديد مكان فرد ما واعتقاله مؤقتا يف انتظار تسليمه.
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كشف الوثائق المزورة

أمن الحدود

كثيرا ما يستخدم اإلرهابيون وغيرهم من المجرمين
من قبيل المتجرين بالبشر ومهربي المهاجرين وثائق
سفر مزورة لتفادي كشفهم عند عبور الحدود الدولية.
لذا ،من بالغ األهمية أن يتمكن أفراد إنفاذ القانون من
تبين الوثائق المزورة بسرعة .وبغية تزويد أفراد
األجهزة على الحدود بالمهارات التقنية الالزمة لتحديد
جوازات السفر وسائر وثائق الهوية المزورة ،نظم
اإلنتربول دورات تدريب ألفراد أجهزة مراقبة الحدود
والهجرة ومختبرات األدلة الجنائية لوثائق الهوية
ووحدات مكافحة الجريمة المالية والمنظمة في
كمبوديا وتركيا .وأُطلع المشاركون على أحدث سمات
األمان في الوثائق وتقنيات طباعتها ،واستخدام
المعدات المتخصصة لفحص الوثائق ،وقدرات
اإلنتربول في مجال العمل الشرطي التي تدعم البلدان
األعضاء في منع استخدام الوثائق المزورة عند الحدود.
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التعرف على سمات الوجه

يف ترشين الثاني/نوفمرب  ،2016أطلق اإلنرتبول قاعدة
بيانات لصور الوجه تتيح ألجهزة الرشطة تبادل
البيانات ومقارنتها من أجل تحديد هوية الهاربني
واملفقودين واألفراد ذوي األهمية بالنسبة إليها باملقارنة
بالصور املتوفرة يف السجالت الرشطية ولدى وسائل
اإلعالم وغريها من الصور املعروفة.

التقرير السنوي لعام 2016

قاعدة بيانات اإلنرتبول لوثائق السفر
املرسوقة واملفقودة يف عام 2016

تتيح مبادرة  I-Checkitالتي ينفذها اإلنرتبول
لرشكاء من القطاع الخاص يف مجال السفر
الجوي إرسال بيانات جوازات سفر الركاب إىل
ً
اإلنرتبول للتدقيق فيها
مقارنة بقاعدة بيانات
وثائق السفر املرسوقة واملفقودة ،وهذا تدبري
إضايف من تدابري أمن الحدود يُتخذ حتى قبل أن
يبارش املسافرون رحلتهم .وإدراكا منها لقيمة
هذا التدبري األمني ،اعتمدت البلدان األعضاء يف
الجمعية العامة لإلنرتبول يف عام  2016قرارا
بتوسيع نطاق منظومة  I-Checkitليشمل القطاع
البحري .والرشيك األول يف هذا املجال هو رشكة
 Carnival Corporationالتي أدمجت هذه املنظومة
يف عملية تسجيل ركابها يف رحالتها البحرية.

السجالت
55

28,5%

70,6
مليون

مليون

2015

2016

 1,7مليار  -عمليات البحث التي أجريت

159 000
 175عدد البلدان التي تستخدم قاعدة البيانات
إجمايل عدد املطابقات

 48,5%نسبة عمليات البحث التي أجرتها
البلدان األوروبية
( 848مليون عملية بحث)

أمن الحدود

منظومة  :I-Checkitتوسيع
نطاقها ليشمل القطاع البحري

يمكن للبلدان األعضاء أن تتحقق من جوازات
السفر يف قاعدة بيانات اإلنرتبول لوثائق السفر
املرسوقة واملفقودة يف املطارات والحدود الربية
لكشف محاوالت األفراد السفر بوثيقة مزورة أو
وثيقة أُبلغ عن رسقتها.
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عملية Tri-Border

مكافحة شبكات الجريمة المنظمة
كانت املنطقة الحدودية بني األرجنتني والربازيل
وباراغواي ،بصفتها منطقة معروفة بالنشاط اإلجرامي
املنظم فيها ،محور عملية نسقها اإلنرتبول عند نقاط
الحدود الرئيسية ،بما يف ذلك الجسور التي تربط بني
هذه البلدان .وقام أفراد إنفاذ القانون أثناء العملية
ً
بحواىل  25 000عملية تدقيق
مقارنة بقواعد بيانات
اإلنرتبول العاملية ،مما أسفر عن اعتقال  25شخصا،
ومصادرة  750كيلوغراما من املخدرات بما يف ذلك
املاريخوانا والكوكايني ،واسرتداد  14مركبة مرسوقة.
وكان من بني املعتقلني رجل إيطايل مطلوب يف سياق
جريمة قتل يف األرجنتني وموضوع نرشة إنرتبول
حمراء؛ وقد ُكشفت هويته وتم اعتقاله عندما حاول
دخول باراغواي من الربازيل.
البرازيل

باراغواي

األرجنتين

عندما يتاح ألفراد الرشطة يف الخطوط
األمامية الوصول إىل شبكة اإلنرتبول وقواعد
بياناته العاملية ،يمكنهم إيجاد صالت بني
التحقيقات يف العالم قد ال يالحظها أحد
بخالف ذلك.

أمن الحدود

تيم موريس
املدير التنفيذي
للخدمات الرشطية يف اإلنرتبول
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الفلبين

أضواء على بلدان أعضاء
أصبح جنوب رشق آسيا مركز عبور ملجموعة من
املجرمني والسلع غري املرشوعة .ومن املعروف أن
املقاتلني اإلرهابيني األجانب يسافرون عرب املنطقة
عندما يتوجهون إىل مناطق النزاع ذهابا وإيابا؛
وتمر فيها بضائع مثل العاج واملخدرات واملنتجات
املقلدة يف طريقها إىل مختلف األسواق .وقد
اضطلعت الفلبني بدور قيادي يف دعم أنشطة
اإلنرتبول إلدارة الحدود يف املنطقة ،وال سيما من
خالل برنامج إدارة الهجرة والحدود املشرتك بني
االتحاد األوروبي ورابطة أمم جنوب رشق آسيا.
واستضاف البلد عدة أنشطة ميدانية وأعمال
تدريب يف إطار برنامج اإلنرتبول أو شارك فيها،
وشملت هذه الفعاليات يف جملة أمور تنظيم حلقة
عمل بشأن إجراءات إدارة التأشريات وإدارة
الحدود ،واملشاركة يف دورات تدريبية بشأن
التصدي لالتجار بالبرش ،واستخدام قدرات
اإلنرتبول يف مجال العمل الرشطي استخداما فعاال
فيما يتعلق بأمن الحدود .واضطلعت الفلبني
بدور هام يف عملية  Sunbird IIالتي استهدفت
أفرادا يُشتبه يف أنهم إرهابيون وفارين آخرين عىل
الصعيد الدويل يحاولون السفر بني بلدان رابطة
أمم جنوب رشق آسيا .وأُجريت حواىل خمسة
ماليني عملية تفتيش عند نقاط عىل الحدود الربية
والجوية والبحرية يف املنطقة ،مما أسفر عن
اعتقال سبعة أشخاص وحصول حواىل 100
مطابقة  -بما يف ذلك  71جواز سفر مسجال يف
قاعدة بيانات اإلنرتبول لوثائق السفر املرسوقة
واملفقودة.
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ليس منع األفراد الخطرين من السفر إال جانبا واحدا
من نظام متني ألمن الحدود؛ فالرشطة يجب أن تكون
قادرة أيضا عىل منع املواد الخطرة من عبور الحدود
الوطنية .ومع تفاقم التهديد الذي يطرحه استخدام
اإلرهابيني للمواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية واملتفجرة ( )CBRNEالرتكاب االعتداءات،
يكتيس تحديد هذه املواد ملنع تهريبها أهمية فائقة.

أمن الحدود

نشاط إجرامي ذو صلة

ونفذ اإلنرتبول عددا من أنشطة التدريب املوجهة
ألجهزة الرشطة والجمارك والهجرة وأمن الحدود
ولوحدات متخصصة يف مكافحة املواد CBRNE
واإلرهاب يف جنوب رشق آسيا وأمريكا الجنوبية؛
واستهدفت هذه األنشطة الحركة غري املرشوعة للسالئف
الكيميائية واملتفجرات واملواد النووية واإلشعاعية.
وأُجريت مناورات ميدانية تم يف سياقها التدقيق يف
مسافرين ومركبات وسلع عند نقاط حدودية لكشف
املواد املنطوية عىل خطر ومنع تهريبها .وشارك يف
سيناريوهات تحاكي الواقع أشخاص ذوو صلة ّ
تخفوا
بني املسافرين الختبار قدرة أفراد الرشطة عىل كشف
املواد  CBRNEبدقة.
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ليس االتجار ظاهرة إجرامية جديدة؛ فما دامت هناك
أرباح يمكن تحقيقها من نقل البضائع بصورة غري
مرشوعة بني مكان ومكان ،كانت الشبكات اإلجرامية
تسارع إىل االنخراط يف هذه العملية .غري أن ما تغري هو
السلع التي يجري االتجار بها والطرق املستخدمة
لنقلها بني البلدان واملناطق.

وإىل شمال هذه املنطقة ،تحولت الطرق التجارية
القديمة يف منطقة الساحل إىل طرق لالتجار بالسلع
االستهالكية ،واملخدرات ،واألسلحة ،ومنتجات الحياة
الربية ،وحتى البرش .فالفقر والنزاعات الداخلية
وضعف الحكم جعلت املنطقة أرضا خصبة ألنشطة
املجموعات اإلجرامية واإلرهابية.

وتطورت مسألة االتجار باملخدرات ،وهي مشكلة طال
أمدها بالنسبة ألجهزة إنفاذ القانون ،ويف نفس الوقت
ظلت عىل حالها .وبقيت املناطق املسؤولة عن زراعة
املخدرات غري املرشوعة وإنتاجها عىل حالها نسبيا -
فالقنب يُزرع ويُنتج يف شمال أفريقيا والرشق األوسط
وجنوب غرب آسيا؛ والكوكايني يف أمريكا الالتينية ،وال
سيما كولومبيا؛ واألفيون يف أفغانستان والوس وميانمار
 غري أن مسالك االتجار تغريت .فالهريوين األفغانياملوجه إىل أوروبا يمر عرب رشق أفريقيا وجنوبها،
وتتحول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى عىل
نحو متزايد إىل مركز عبور للمخدرات املهربة عىل
الصعيد العاملي.

وبسبب الطلب عىل عاج الفيَلة وقرون الكركدن
والبانجولني يف األسواق اآلسيوية ،بات االتجار غري
املرشوع عرب القارات باألحياء الربية ومنتجاتها من
أفريقيا جنوب الصحراء إىل آسيا يمثل اليوم واحدا من
أبرز مسالك االتجار غري املرشوع وأرسعها تناميا.
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عملية “عبور المضيق”

التراث الثقافي في مناطق النزاع

كثريا ما يتم االتجار بني املناطق بالسيارات املرسوقة
إلعادة بيعها أو بيع أجزائها أو الستخدامها يف جرائم
أخرى يحتمل أن تكون خطرية .وقد تحققت الرشطة
الوطنية اإلسبانية خالل عملية ( Paso del Estrechoأو
“عبور املضيق”) من حواىل  3 000مركبة يف ميناءي
الجزيرة الخرضاء وطريفة يف جنوب إسبانيا بمقارنتها
بقاعدة بيانات اإلنرتبول للمركبات اآللية املرسوقة،
وحُ دد هذا الطريق باعتباره مسلكا رئيسيا تستخدمه
شبكات الجريمة املنظمة لتهريب السيارات من أوروبا
إىل شمال أفريقيا .و ُكشف عن نحو  20مركبة مرسوقة
ُ
واستدت وجُ معت معلومات للمساعدة يف تحديد
الشبكات اإلجرامية التي تقف وراء االتجار غري
املرشوع.

وتفاقمت أعمال نهب املمتلكات الثقافية واالتجار غري
املرشوع بها وبيعها ،وال سيما من مناطق النزاع يف
الرشق األوسط ،منذ اعتماد قرار مجلس األمن الدويل
رقم  2199يف عام  ،2015الذي أقام صلة مبارشة بني
االتجار باملمتلكات الثقافية وتمويل اإلرهاب ،ومنع
رصاحة هذه التجارة مع الدولة اإلسالمية وغريها من
الكيانات املتطرفة.

عدد السجالت 7,2 :مليون
عدد عمليات البحث 191 :مليون
 128بلدا التي توفر السجالت

قاعدة بيانات األعمال الفنية

عدد السجالت:
49 558
عدد عمليات البحث33 886 :
تحتوي قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية عىل
أوصاف وصور املمتلكات الثقافية التي أبلغت عن
رسقتها البلدان األعضاء يف اإلنرتبول والرشكاء الدوليون
مثل املجلس الدويل للمتاحف واليونسكو ،ويمكن
للمستخدمني املخولني ّ
تقصيها بشكل آني.

االتجار

قاعدة بيانات المركبات اآللية
المسروقة

وملواجهة هذا التهديد ،عقد اإلنرتبول واليونسكو
اجتماعا يف لبنان إلعطاء صورة واضحة عن نطاق
االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية ،وتقييم مدى
تنفيذ قرار األمم املتحدة ،وتبادل الخربات بني مختلف
املنظمات التي تعمل معا لدعم العراق وسوريا يف
استعادة السيطرة عىل تراثهما الثقايف.
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عملية Opson V
إجراءات مشرتكة لإلنرتبول واليوروبول تستهدف األغذية واملرشوبات الزائفة يف العالم أجمع
حواىل  5,5ماليني وحدة من األغذية واملرشوبات  -ما يقرب من  1,5مليون لرت وأكثر من  11طنا ُ -
ضبطت يف املتاجر
واألسواق واملطارات واملوانئ واملباني الصناعية خالل العملية التي استمرت أربعة أشهر.

جمهورية كوريا

اعتقال رجل يه ّرب مكمالت
غذائية زائفة كانت تباع على
االنترنت كمنتج طبيعي وهي
تحوي في الواقع مكونات ضارة

تايلند

االتجار

تقويض شبكة غير مشروعة
تشمل أنشطتها  10محافظات،
تستورد بشكل غير قانوني لحوم
بقر وجاموس غير صالحة
لالستهالك ،ومصادرة أكثر من
 30طنا من هذه اللحوم
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السودان

َ
ضبْط تسعة أطنان من السكر
المقلد الملوث باألسمدة

إندونيسيا

ضبط  70كغم من أمعاء الدجاج
المحفوظة في الفورمالين؛
وأخفي أكثر من  310 000من
المنتجات الغذائية غير القانونية
في مستودع ،يعتقد أنه جرى
تهريبها من ماليزيا

اليونان

َك ْشف ثالثة مصانع غير مشروعة
تنتج كحوال مقلدا ،ومصادرة
أكثر من  7 400زجاجة من
الكحول المزيف أُلصقت عليها
تسميات ومواصفات مقلدة

زامبيا

َ
ضبْط  1 300زجاجة من الويسكي
المزيف في قوارير أصلية كانت قد
سرقت من مستودع ،وأكثر
من  3 200صندوق من المقوى
احتوت مشروبات للحمية على شكل
مسحوق مع تواريخ معدلة النتهاء
الصالحية

إيطاليا

مصادرة  85طنا من الزيتون
كانت قد “ ُ
طليت” بمحلول
كبريتات النحاس لتعزيز لونها

بوليفيا

صادرة آالف علب السردين التي
ألصقت عليها تسميات
ومواصفات زائفة
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يتعاون اإلنرتبول ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجريمة منذ وقت طويل ويبذالن
جهودا مشرتكة ملكافحة الجريمة عرب الوطنية
واإلرهاب .ولتعزيز هذه العالقة ،وافقت
الجمعية العامة يف عام  2016عىل إبرام اتفاق
تكمييل لتبادل املعلومات والتدريب والقيام
بأنشطة مشرتكة يف ستة مجاالت مشرتكة
هي :اإلرهاب ،واالتجار غري املرشوع والجريمة
املنظمة ،والجريمة السيربية ،واألمن البحري،
وأمن الحدود ،والقدرات يف مجايل األدلة
الجنائية والعدالة الجنائية والقدرات
املؤسسية.

يف ظل الخطر الدائم الذي يشكله احتمال استخدام
اإلرهابيني مواد خطرة لتنفيذ االعتداءات ،يزود اإلنرتبول
أجهزة إنفاذ القوانني يف جميع أنحاء العالم بالتدريب
الالزم عىل كيفية كشف االتجار بهذه املواد ومنعه.
وركزت دورة تدريب عميل أُجريت يف جورجيا عىل
التدقيق يف املسافرين والبضائع يف مطار تبيلييس الدويل
لكشف املواد النووية واإلشعاعية ،يف حني حرض أفراد
من الرشطة يف جنوب رشق آسيا دورة تدريبية يف
إندونيسيا استهدفت االتجار باملواد الكيميائية
واملتفجرة.

مشروع Interflow
نظم القائمون يف اإلنرتبول عىل هذا املرشوع الذي
يساعد قوات الرشطة يف كشف وتحديد واعتقال مهربي
املخدرات الذين ترتبط أنشطتهم بأفريقيا ،اجتماعا
ميدانيا يف أيلول/سبتمرب تمكن خالله محققون من 27
بلدا من االطالع املتبادل عىل خيوط التحقيق واستعراض
حركة االتجار العاملي باملخدرات يف أفريقيا وبني أنحاء
هذه القارة .واتجاهات جرائم املخدرات الناشئة التي
نوقشت يف االجتماع شملت تزايد االتجار بالهريوين
وإنتاج امليتامفيتامني وتهريبه داخل القارة.

ال يمكن ألجهزة إنفاذ القانون أن تتعامل
بشكل منفرد مع أشكال مختلفة من
الجريمة.
مايكل أوكونيل،
مدير إدارة الدعم امليداني والتحليل
يف اإلنرتبول

االتجار

تجديد شراكات

االتجار بالمواد الخطرة
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اعتقاالت في سياق اتجار بالعاج
كولومبيا

53

كغم

8 635

كغم

اعتُقل رجل وصدرت مذكرات توقيف بحق ثالثة آخرين
يف إطار تحقيقات يف شبكتني إجراميتني يُعتقد أنهما
اتجرتا بما ال يقل عن  8 635كغم من العاج و 53كغم
من قرون وحيد القرن من رشق أفريقيا وجنوبها إىل
آسيا .وألقي القبض عىل مواطن صيني يبلغ من العمر
 44عاما يف تنزانيا عقب إيفاد أفرقة من اإلنرتبول لدعم
التحقيقات إىل أوغندا وتنزانيا وماالوي.
وقدم اإلنرتبول املساعدة يف تحليل سجالت سفر
وصفقات مالية وغريها من األدلة ،بما يف ذلك هواتف
نقالة مضبوطة أُخضعت لفحص أدلة جنائية رقمية،
وجمع معلومات استخبار إضافية لتحليلها من أجل
تحديد صالت محتملة أخرى بشبكات الجريمة املنظمة.

أضواء على بلدان أعضاء
تمر عرب أمريكا الجنوبية مجموعة من طرق
االتجار ،من املسارات املعروفة لتهريب املخدرات
إىل املسالك األقل شهرة لالتجار بالسلع غري
املرشوعة .وتتصدر كولومبيا املعركة الرامية إىل
وقف حركات االتجار اإلجرامي هذه ،بالعمل مع
البلدان املجاورة يف املنطقة ومع اإلنرتبول أثناء
عملية  Jupiter 2016التي استهدفت االتجار غري
املرشوع .وأدت بيانات االستخبار التي جُ معت إىل
كشف خمس مجموعات إجرامية ضالعة يف إنتاج
الوقود واملالبس والكحول واملواد الغذائية يف
كولومبيا وتهريبها ،وتفكيك  34شبكة من هذا
القبيل يف جميع أنحاء أمريكا الجنوبية ،ومصادرة
أكثر من ثالثة ماليني قطعة مزيفة تشمل مواد
غذائية وهواتف نقالة ولعبا وكحوال ومكونات
إلكرتونية.

االتجار

وأصبح االتجار بالكوكايني من أمريكا الالتينية
إىل أوروبا عرب غرب أفريقيا شاغال رئيسيا ألجهزة
إنفاذ القانون يف جميع مراحل طرق االتجار،
وبات يرتبط بأشكال أخرى من الجريمة .ويف
ضوء هذا الواقع ،ركز االجتماع الـ  17لربنامج
اإلنرتبول العاملي املعني بمكافحة الفساد والجرائم
املالية واسرتداد األصول الذي استضافته كولومبيا
يف كانون األول/ديسمرب عىل الجرائم املالية
املرتبطة باالتجار بالكوكايني  -وال سيما الصالت
بني تهريب الكوكايني والفساد ،بما يف ذلك الرشو
وغسل األموال والعائدات غري املرشوعة.
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يمكن للمنظمات اإلجرامية استخدام طرق االتجار
نفسها لنقل مجموعة واسعة من األصناف ،مما يمحو
الخطوط الفاصلة بني املجموعات الضالعة يف االتجار
باملخدرات وتهريب البرش ونقل املنتجات البيئية غري
املرشوعة .وتتداخل هذه األنشطة بصورة متزايدة
وتتطلب تحركا منسقا من جانب أجهزة متخصصة
إلنفاذ القوانني ذات خربة يف مكافحة الجريمة بمختلف
أشكالها.

االتجار

نشاط إجرامي ذو صلة

وملواجهة أشكال الجريمة هذه الواسعة النطاق
واملرتابطة يف كثري من األحيان ،نفذت منظمة التعاون
لرؤساء الرشطة يف رشق أفريقيا ومنظمة التعاون
اإلقليمية لرؤساء الرشطة يف الجنوب األفريقي عملية
 ،Usalama IIIبدعم من املكتبني اإلقليميني لإلنرتبول يف
رشق أفريقيا وجنوبها .ونُرش يف سياق هذه العملية
نحو  1 500من أفراد الرشطة يف  22بلدا الستهداف
االتجار عرب الوطني .وشملت أبرز النتائج استعادة
مركبات مرسوقة من أوروبا وآسيا ،وإنقاذ ضحايا
اتجار بالبرش ،ومصادرة مواد مهربة شملت أدوية
ومخدرات غري مرشوعة وعاج فيَلة.
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عائدات الجريمة
يف كثري من الحاالت ،تنفذ املجموعات اإلجرامية أنواعا
معينة من األنشطة اإلجرامية ال من أجل النشاط نفسه،
بل لدر أرباح تُستخدم لتمويل جرائم أشد خطورة.
ويدخل ضمن هذه الفئة من األنشطة بيع السلع غري
املرشوعة ،ورسقة املركبات ،والرهانات الرياضية غري
القانونية .وتسعى الشبكات اإلجرامية أيضا إىل ملء
خزائنها بممارسة أشكال مختلفة من الفساد ،كالرشو
واالبتزاز والغش .ويعيث الفساد يف جميع قطاعات
املجتمع يف العالم أجمع ،مما يخلق أرضية خصبة
لألنشطة اإلجرامية املنظمة التي ييرس ارتكابها تواطؤ
موظفني عموميني فاسدين.

عائدات الجريمة

وتحصل املجموعات اإلجرامية املنظمة عىل هذه األرباح
غري املرشوعة بطرق مختلفة عديدة منها رشو املوظفني
العموميني ّ
لغض الطرف أو لدعم األنشطة غري املرشوعة
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دعما مبارشا؛ ودفع األموال لالعبني الرياضيني أو
للمسؤولني للتأثري عىل نتائج املباريات؛ وتشغيل أوكار
أو مواقع إلكرتونية غري مرشوعة للمقامرة؛ وتنفيذ
خطط احتيال بواسطة الربيد اإللكرتوني والهاتف.
ومن املسائل ذات الصلة غسل األموال إلخفاء املصادر
غري املرشوعة ملثل هذه األموال.
ويعاني القطاع البيئي بشكل متزايد من االحتيال
والفساد .فرشو موظفي املوانئ وتزوير الوثائق املتعلقة
بملكية السفن وبمنشأ األسماك يسهّ الن أنشطة الصيد
غري املرشوع .ويف قطاع الحراجة ،ترشو الشبكات
اإلجرامية املسؤولني إلقامة “ممرات آمنة” لنقل
األخشاب بشكل غري مرشوع ،وتستغل املسالك نفسها
لنقل سلع أخرى غري مرشوعة.

التقرير السنوي لعام 2016

نسق اإلنرتبول يف سياق عملية  Augeasتحقيقا عامليا
قادته فرنسا يف عملية فساد مزعوم عىل الصعيد الدويل
طال مسؤولني يف مجال الرياضة ورياضيني .ويف إطار
هذه العملية وبناء عىل طلب السلطات الفرنسية ،أصدر
اإلنرتبول نرشة حمراء بشأن ،Papa Massata Diack
وهو املستشار السابق للرابطة الدولية التحادات ألعاب
القوى وابن الرئيس السابق لهذه الرابطة .واملذكور
مطلوب من فرنسا بتهم التواطؤ يف تلقي الرشاوى،
وغسل األموال املوصوف ،والتآمر ضمن مجموعة
منظمة تشارك يف الفساد.

أنشطة مقامرة غير مشروعة أثناء
بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2016
استهدفت عملية ( Soga VIاختصار لكلمتي soccer
 )gamblingالشبكات اإلجرامية املنظمة التي كانت تدير

أنشطة مقامرة غري مرشوعة خالل مباريات بطولة
أوروبا لكرة القدم لعام  .2016وقد أجريت حواىل
 4 000مداهمة يف أنحاء الصني  -بما فيها هونغ كونغ
وماكاو  -وإيطاليا وتايلند وسنغافورة وفرنسا وفييت
نام وماليزيا واليونان ألوكار غري مرشوعة للمقامرة
ُقدِّر أن عملياتها شملت رهانات مبلغها  649مليون
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة .وجرى اعتقال أكثر
من  4 100شخص ومصادرة  13,6مليون دوالر من
دوالرات الواليات املتحدة.

شراكات جارية
إن حماية العالم الريايض من الفساد وغريه
من أشكال الجريمة األخرى أمر ال بد منه
للحد من األرباح غري املرشوعة ،ولكن أجهزة
إنفاذ القانون ال يسعها االضطالع بهذه املهمة
بمفردها .ويتعني عىل أصحاب املصلحة
الرئيسيني يف الرياضة  -من الرابطات الوطنية
والدولية إىل الالعبني أنفسهم  -العمل معا
ملكافحة املجموعات اإلجرامية املنظمة التي
تحاول تحقيق األرباح من الجرائم املرتكبة يف
مجال الرياضة مثل التالعب باملباريات،
والرهانات غري املرشوعة ،وتعاطي املنشطات.
ويتعاون اإلنرتبول واللجنة األوملبية الدولية
عىل نحو وثيق لحماية سالمة األلعاب
الرياضية ً
كافة .وأجرت املنظمتان عدة دورات
تدريبية مشرتكة يف عام  2016للتوعية
باملخاطر التي يشكلها التالعب باملباريات
وغريه من األعمال اإلجرامية ،وكيفية منع
الجرائم املتصلة بالرياضة والتحقيق فيها عىل
نحو فعال ،وال سيما يف الفرتة التي سبقت
دورة األلعاب األوملبية يف ريو .وحرضت
اللجان األوملبية الوطنية واالتحادات الرياضية
وأجهزة إنفاذ القانون واملدعون العامون
ووكاالت اليانصيب الدورات التدريبية يف
أوكرانيا والربازيل وبلجيكا وسويرسا.

عائدات الجريمة

فساد في أوساط ألعاب القوى
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فساد في قطاع الحراجة
يهيئ الفساد أرضية خصبة لألنشطة
اإلجرامية املنظمة واإلرهاب ،ويقوض
االستقرار السيايس واالجتماعي واالقتصادي،
ويهدد يف نهاية املطاف سالمة املجتمع ككل
وأمنه.
يورغن شتوك،
األمين العام لإلنتربول

يمكن أن يؤثر الفساد والنشاط اإلجرامي املرتبط به يف
جميع قطاعات املجتمع ،وحتى يف بعض القطاعات
التي ال ي َّ
ُتوقع أن يؤثر فيها .ويف عام  ،2016أصدر
اإلنرتبول تقريرا بعنوان ’’كشف مخاطر الفساد يف
قطاع الحراجة‘‘ قدّر فيه أن الكلفة العاملية السنوية
للفساد يف قطاع الغابات تساوي نحو  29مليار دوالر
من دوالرات الواليات املتحدة .وأفيد بأن الرشو هو أكثر
أشكال الفساد شيوعا ،فالشبكات اإلجرامية تستخدم
الفساد وترشو املسؤولني إلقامة ’’ممرات آمنة‘‘ لنقل
األخشاب بشكل غري مرشوع .وتُستخدم نفس املسالك
أيضا لنقل سلع أخرى غري مرشوعة مثل املخدرات
واألسلحة النارية.

عائدات الجريمة

ومن أجل مكافحة الفساد يف قطاع الحراجة ،نظم
اإلنرتبول دورة تدريبية يف األرجنتني موجهة للرشطة
ووحدات االستخبار املايل وأجهزة إنفاذ القانون املعنية
بالغابات والبيئة ووحدات مكافحة الفساد يف جميع
أنحاء املنطقة لتعزيز قدرتها عىل منع وكشف الفساد
املتصل بالغابات والجرائم املالية املرتبطة به والتحقيق
فيهما.
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صيد األسماك غير المشروع:
شبكة “”Bandit Six
اضطلع اإلنرتبول بدور رئييس يف دعم التحقيقات التي
أجريت يف أنحاء العالم لفرتة طويلة يف أنشطة شبكة
غري قانونية لصيد األسماك تُعرف باسم ‘.’Bandit Six
وأدى ذلك يف عام  2016إىل اعتقال عدة أفراد مرتبطني
برشكات متصلة بأسطول سفن الصيد.

نيوزيلندا

المملكة المتحدة

طلبت إصدار نشرات
إنتربول أرجوانية بشأن
السفن Kunlun
و SonghuaوYongding
بعد أن شوهدت تقوم
بعمليات صيد غير مشروع
في المحيط المتجمد
الجنوبي (كانون الثاني/
يناير .)2015

أصدر اإلنتربول تقريرا تحليليا
يشير إلى أن الشركات البريطانية
التي تغطي هذه السفن بالتأمين
قد تخالف التشريعات الوطنية إذ
تفعل ذلك ،مما حمل شركة
التأمين المعنية إلى إلغاء التغطية
عن تسع سفن (.)2015

إسبانيا

مكن تتبع األسماك التي
اصطادتها السفينة
 Kunlunبشكل غير
قانوني حتى فييت نام،
وجُ معت أدلة للتحقيق الذي
تجريه السلطات اإلسبانية
(.)2016

قام مختبر اإلنتربول
لألدلة الجنائية الرقمية
باستخراج بيانات من
األجهزة اإللكترونية التي
صودرت من السفينة
 Kunlunوتحليلها (آذار/
مارس .)2016

إيفاد أحد أفرقة اإلنتربول
للتحرك إزاء األحداث إلى
السنغال لتفتيش السفينة
 ،Kunlunمما أتاح ألفراد
إنفاذ القانون إقامة صالت
مباشرة بين السفينة والشركة
الوهمية المسجلة كمالك لها
وأفراد في إسبانيا (شباط/
فبراير .)2016

اعتُقل ستة أشخاص متهمين
بارتكاب جرائم بيئية وغسل أموال
وتزوير وثائق وانتماء إلى شبكات
الجريمة المنظمة (آذار/مارس
.)2016

عائدات الجريمة

فيت نام

سنغافورة

السنغال

أطلقت دائرة حماية البيئة
( )SEPRONAالتابعة لقوة
الشرطة اإلسبانية Guardia Civil
عملية استهدفت الشبكات الضالعة
في أنشطة صيد غير مشروع؛
وقام اإلنتربول بتنسيق التحقيقات
والعمليات ذات الصلة وجمع
المعلومات االستخبارية في حوالى
 15بلدا (آذار/مارس .)2015
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نشاط إجرامي ذو صلة
تسعى الشبكات اإلجرامية إىل تحقيق عائدات غري
مرشوعة بطرق شتى منها استغالل ضحايا مطمئنني ال
يساورهم الشك ،عرب أشكال مختلفة من االحتيال يف
مجال الهندسة االجتماعية .وهذا النوع من االحتيال
يشري إىل املخططات التي تحاول التالعب بالناس
وخداعهم لحملهم عىل إفشاء معلومات رسية أو
شخصية يمكن استخدامها بعد ذلك لتحقيق مكاسب
مالية من جانب املجرمني املعنيني.
واستهدفت عملية اإلنرتبول  First Light 2016مخططات
احتيال بواسطة الهاتف والربيد اإللكرتوني يف جميع
أنحاء آسيا حققت مكاسب تزيد عىل  16مليون يورو.
وداهمت الرشطة يف سياقها مراكز اتصاالت مشبوهة يف
املنطقة .ووقعت أكرب مداهمة يف الفلبني حيث ألقت
الرشطة القبض عىل حواىل  1 300مواطن صيني
يعملون يف مكان واحد يف إطار عملية إجرامية واسعة
النطاق شملت عمليات خداع بالهاتف وغسل أموال
ومقامرة غري مرشوعة عىل اإلنرتنت .واستنادا إىل
املعلومات االستخبارية التي تم تبادلها يف إطار العملية،
اعتقلت الرشطة يف إسبانيا أكثر من  200مواطن صيني
وأغلقت  13مركزا لالتصاالت استُخدمت لخداع آالف
الضحايا يف الصني.

عائدات الجريمة

التصدي للجريمة المالية
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كان استخدام العملة االفرتاضية يف غسل األموال
واالحتيال يف مجال بطاقات الدفع ،والصفقات املالية
املنفذة برسعة فائقة ،واسرتداد األصول ،وأمن
املعلومات ،يف جملة املواضيع الرئيسية التي تناولها
مؤتمر لإلنرتبول معني بالتحقيق يف الجرائم املالية عُ قد
يف قطر .واستعرض أكثر من  500مشارك من  71بلدا
من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص  -بما يف ذلك
قطاعا األعمال املرصفية وأمن اإلنرتنت  -دراسات
حاالت مفصلة وأحدث اتجاهات يف الجريمة املنظمة.

غرب أفريقيا

أضواء على إقليم
يشكل الفساد والجرائم املالية ذات الصلة تحديا
للرشطة يف غرب أفريقيا منذ أمد بعيد .وتعمل
بلدان من املنطقة مع اإلنرتبول عىل تطوير
مهارات أجهزة الرشطة وغريها من الجهات
املعنية من أجل كشف قضايا الفساد املحتملة
وتتبّع األموال القتفاء أثر أي عائدات إجرامية غري
مرشوعة واسرتدادها .ونفذ اإلنرتبول يف كوت
ديفوار برنامجا تدريبيا متخصصا ركز عىل منع
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وأجريت يف سياقه
تمارين عملية متعلقة بكشف وثائق السفر
املزورة وتقنيات تفتيش األمتعة .وشاركت يف
الربنامج التدريبي سبعة بلدان هي بنن ،وتوغو،
وسرياليون ،وغانا ،وكوت ديفوار ،وليربيا،
ونيجرييا.
وعقدت الدورة الـ  16لربنامج اإلنرتبول العاملي
املعني بمكافحة الفساد والجرائم املالية واسرتداد
األصول يف كينيا بمشاركة  18بلدا يف أفريقيا
وضمت محققني وقضاة ومدعني عامني لتبادل
الخربات وأفضل املمارسات للتحقيق يف قضايا
الفساد واسرتداد األصول املرسوقة .وكان غسل
األموال والتعاون الدويل يف التحقيقات وإدارة
األصول املسرتدة من بني املسائل التي نوقشت.

عائدات الجريمة
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اإلصالحات يف مجال معاملة
البيانات
يتعني عىل اإلنرتبول ،بصفته منظمة دولية تُعنى بتبادل
معلومات رشطية وشخصية حساسة كل يوم ،أن يسهر
عىل ضمان معاملة هذه املعلومات وفقا ملعايري واضحة
تحفظ حقوق األفراد .ومبادئ حماية البيانات من قبيل
الشفافية واملساءلة وجودة البيانات توفر أساسا من
الثقة للبلدان األعضاء التي تتبادل البيانات عن طريق
منظومات اإلنرتبول.
ويف عام  ،2016اعتمدت الجمعية العامة لإلنرتبول
مجموعة إصالحات تتعلق بآليات اإلرشاف يف اإلنرتبول.
وطرأت تغيريات ملحوظة عىل قواعد معاملة البيانات يف
املنظمة وعىل بنية لجنة الرقابة عىل محفوظات اإلنرتبول
وإجراءات العمل فيها.

اإلصالح في مجال معاملة البيانات

والتعديالت التي أدخلت عىل نظام اإلنرتبول ملعاملة
البيانات تحدد بصورة أوضح توزيع املسؤوليات عىل
جميع املستويات املعنية بمعاملة املعلومات  -وهي
املكاتب املركزية الوطنية بالنسبة للبيانات التي ترسلها؛
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واألمانة العامة فيما يتعلق باستخدام هذه املعلومات
وتخزينها؛ والبلدان األعضاء عىل صعيدي اإلجراءات
املتخذة استنادا إىل البيانات التي تتلقاها ،وتحديث
قواعد بياناتها الوطنية بانتظام.
واستحداث منصب موظف معني بحماية البيانات يوفر
أيضا مستوى إضافيا من اإلرشاف عىل الصعيد الداخيل.
ويضطلع شاغل املنصب بعدد من الوظائف منها رصد
التقيد بالقواعد ،والتواصل مع سائر األقسام يف
اإلنرتبول ومع لجنة الرقابة عىل املحفوظات ،وتنسيق
عمل املوظفني الوطنيني املعنيني بحماية البيانات يف
املكاتب املركزية الوطنية ،وتقديم املشورة ملكاتب
حماية البيانات يف منظمات دولية أخرى وتبادل
الخربات معها من أجل التخفيف بأفضل صورة ممكنة
من حدة املخاطر املحتملة املرتبطة بمعاملة البيانات.
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لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول
لجنة الرقابة عىل محفوظات اإلنرتبول (لجنة الرقابة)
هي هيئة مستقلة مسؤولة عن ضمان امتثال جميع
عمليات معاملة البيانات  -مثل األسماء وبصمات
األصابع والبصمة الوراثية  -ألنظمة املنظمة .وهي
أيضا القناة التي يمكن لألفراد من خاللها تقديم
َ
شكاوى أو االستفسار عن املعلومات
املحتفظ بها عنهم.
وتضمنت مجموعة اإلصالحات التي اعتمدتها الجمعية
العامة نظاما أساسيا جديدا للجنة الرقابة أدخل
تغيريات جذرية عىل تشكيلتها وبنيتها وإجراءات العمل
فيها .وبموجب النظام األسايس ،أعيد تشكيل لجنة
الرقابة فباتت تتضمن هيئتني لتتمكن من االضطالع
بوظائفها الرئيسية بمزيد من الفعالية:
•هيئة للمشورة واإلرشاف من أجل ضمان امتثال
معاملة البيانات الشخصية من قبل املنظمة ألنظمة
اإلنرتبول ،ومن أجل إسداء املشورة بشأن األنشطة
التي تنطوي عىل معاملة بيانات شخصية؛

النشرات الحمراء وتعاميم األشخاص
المطلوبين
ش ّكل اإلنرتبول يف ترشين الثاني/نوفمرب  2016فرقة
عمل مخصصة تضم محامني وضباط رشطة ومحللني
وأخصائيني ميدانيني لبحث جميع الشواغل املتصلة
بمعاملة البيانات ،وال سيما فيما يتعلق بنرشات
اإلنرتبول الحمراء .وتدرس فرقة العمل بعناية جميع
الطلبات املوجهة لإلنرتبول إلصدار نرشة حمراء من
أجل ضمان امتثالها للقانون األسايس للمنظمة ولقواعد
معاملة البيانات.
وتنظر فرقة العمل يف جميع الطلبات بعناية لكفالة
امتثالها لقانون اإلنرتبول األسايس وأنظمته .ويف إطار
عملية االستعراض التي تقوم بها فرقة العمل املذكورة،
يمكن طلب معلومات إضافية من جميع املصادر ذات
الصلة من أجل البت يف إصدار أو عدم إصدار نرشة
حمراء.

•هيئة للطلبات تدرس وتبت طلبات االطالع عىل
البيانات و/أو تصحيح البيانات أو حذفها.

اإلصالح في مجال معاملة البيانات

وتكفل اإلصالحات أن تكون قرارات لجنة الرقابة
نهائية وملزمة لألمانة العامة ،وتضع أيضا جدوال زمنيا
واضحا لعملية مراجعة الشكاوى من أجل توفري سبل
انتصاف فعالة لألفراد بشأن البيانات التي تتعلق بهم
والتي يمكن أن تعامَ ل يف منظومات اإلنرتبول.
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املالية
مصدر التمويل الرئييس لإلنرتبول هو املساهمة
النظامية السنوية التي يسددها كل بلد من بلدانه
األعضاء الـ  190التي يمكنها أن تقدم أيضا مساهمات
إضافية عىل أساس طوعي إما نقدا أو كخدمات عينية.
وتشكل مساهمات البلدان األعضاء هذه ،إىل جانب
اإليرادات املتنوعة األخرى ،امليزانية العادية.
ويتلقى اإلنرتبول أيضا موارد إضافية من جهات مانحة
خارجية مثل الوكاالت الحكومية واملنظمات الدولية
واملنظمات غري الحكومية واملؤسسات والكيانات
الخاصة .ويُستخدَم هذا التمويل الخارجي املصدر
ملشاريع محددة ويدار بشكل منفصل يف “صناديق
ائتمانية وحسابات خاصة” .وتشكل امليزانية العادية
ً
والصناديق االئتمانية والحسابات الخاصة
مجتمعة
امليزانية املوحدة لإلنرتبول.

مساهمات البلدان األعضاء
تسدد بلداننا األعضاء الـ  190مساهمات نظامية
سنوية إلزامية تستند إىل جدول تناسبي يتفق عليه
األعضاء وتصوت عليه الجمعية العامة سنويا .وتشمل
التربعات الهبات النقدية واملساعدة العينية بما يف ذلك
إعارة املوظفني واالستخدام املجاني للمعدات أو
املكاتب .وتمول مساهمات البلدان األعضاء التكاليف
الجارية لألمانة العامة واملكاتب التابعة لها والعمل
الرشطي وأنشطة التدريب والدعم وفقا لألولويات
االسرتاتيجية واملؤسسية للمنظمة.
المساهمات النظامية للبلدان األعضاء
 2016 - 2012بماليين اليورو
54

وتخضع اإلدارة املالية للمنظمة إلطار قانوني واضح
قوامُه القانون العام والنظام العام والنظام املايل .وتُعَ ّد
بيانات مالية عادية وتخضع لتدقيق خارجي مستقل.
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ميزانية 2016
يف عام  ،2016بلغت إيرادات امليزانية املوحدة لإلنرتبول
 113,7مليون يورو ،باستثناء املساهمات العينية.
ويشمل ذلك:
54

مليون يورو

37٫2

الميزانية
العادية
المساهمات
األخرى

مليون يورو

الميزانية
العادية
المساهمات
النظامية للبلدان
المساهمات
األعضاء

المالية

في الصناديق
االئتمانية
والحسابات
الخاصة
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التقرير السنوي لعام 2016

التمويل من مصادر خارجية
مساهمات الجهات املانحة الخارجية التي تنتمي إىل
مجموعة من القطاعات املختلفة تتيح للمنظمة
االضطالع بأنشطة إضافية تكمّ ل األنشطة املمولة من
امليزانية العادية .وتدار هذه املساهمات وتقدَّم تقارير
عنها بصورة منفصلة عن امليزانية العادية ،وتودَع يف
صندوق اتئماني مخصص (صندوق اإلنرتبول للتعاون
الرشطي الدويل) أو يف حساب خاص .ويدعم هذا النوع
من التمويل أشكاال مختلفة من األنشطة يتم االتفاق
عليها مسبقا مع املساهمني.
ويتلقى اإلنرتبول املساهمات من الكيانات العامة  -مثل
الحكومات واملنظمات املشرتكة بني الحكومات  -ومن
جهات مانحة خاصة من قبيل الرشكات واملؤسسات.
وتويل املنظمة اآلن األولوية للقطاع العام بصفته الوجهة
الرئيسية التي تنصب عليها جهود جمع األموال من
مصادر خارجية ،وتواصل مراجعة وتحسني سياساتها
املتعلقة بالتمويل من هذه املصادر لكفالة استيفاء
جميع املساهمات وعملية التمويل نفسها الرشوط
الصارمة للشفافية والتحقق من خلفية الجهات املانحة
من أجل حماية مصالح جميع األطراف املعنية.
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مؤسسة اإلنرتبول من أجل عالم أكثر أمانا هي نقطة
االلتقاء للمنظمات واألفراد الذين يجمعهم التصور
نفسه لضم جهودهم إىل جهود اإلنرتبول وأجهزة إنفاذ
القانون يف العالم من أجل مواجهة التحديات التي
تطرحها الجريمة اليوم بشكل مشرتك .واملؤسسة كيان
مستقل يعمل كنقطة مركزية ّ
لتلقي مساهمات من
مصادر خارجية تهدف إىل تمويل برامج وأنشطة
اإلنرتبول ملكافحة الجريمة.
وتعهدت املؤسسة باملساهمة بمبلغ  50مليون يورو إىل
اإلنرتبول عىل فرتة خمس سنوات من 2020-2016
بفضل هبة قدمتها اإلمارات العربية املتحدة .ومن هذا
املبلغ ،تلقت املنظمة  10ماليني يورو يف عام .2016
وستموَّل سبعة مشاريع من هذه املساهمة من دولة
اإلمارات:
•توفري األمن للمجتمعات من التهديد اإلرهابي؛
•الحد من الجريمة املتصلة باملركبات؛
•حماية الفئات السكانية الهشة؛

معلومات عن مصادر التمويل الخارجية
التي يمثلها كل قطاع
 2016 - 2012بماليين اليورو

18٫5

مؤسسة اإلنتربول من أجل عالم أكثر
أمانا

•حماية الرتاث الثقايف؛
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•الجريمة السيربية :تبادل املعلومات وتوفري منصة
لتحليلها بشكل فوري؛
•استهداف تجارة املخدرات غري املرشوعة؛
•منع االتجار بالسلع غري املرشوعة واملنتجات الطبية.

المالية

وكاالت حكومية
القطاع الخاص
مؤسسات ،منظمات دولية ،منظمات غير
حكومية
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أبرز الجوانب التقنية لعام 2016
أداء قواعد البيانات
 2,95مليار

703 980

عمليات
البحث

السجالت

94

عملية بحث
في الثانية

المطابقات

المطابقات

عمليات البحث

النسبة املئوية من املجموع ،حسب األقاليم:

أمريكا الشمالية أوروبا
6 17 15

67 57 70

أمريكا الالتينية
والكاريبي

أفريقيا

16 12 8

1 2 1

الشرق األوسط
1 2 1

آسيا

9 10 5

توسيع نطاق منظومة I-24/7
قام العديد من البلدان بتوسيع نطاق الوصول
إىل منظومة االتصاالت املأمونة لدى اإلنرتبول
 I-24/7ليشمل أفراد الرشطة يف خط املواجهة
لتمكينهم من استشارة قواعد البيانات يف
املنظمة بشكل آني يف امليدان.

مشاريع توسيع نطاقها يف املستقبل:
 7مشاريع

 31بلدا

الشرق األوسط
52 2

أمريكا الالتينية
والكاريبي
6 1

44

أفريقيا
10 3

آسيا

10 1

165

توسيع نطاق منظومة
 I-24/7إلى خارج
المكاتب المركزية الوطنية

53

عدد البلدان التي تستخدم
تكنولوجيا منظومة مايند
(النقالة)

74

عدد البلدان التي تستخدم
تكنولوجيا منظومة فايند
(الثابتة)

التقرير السنوي لعام 2016

اإلنرتبول يف أسطر

190

بلدا ً عضوا ً

شبكة عاملية
 190بلدا عضوا
المكاتب المركزية الوطنية
لكل بلد عضو مكتب مركزي وطني .تربط هذه املكاتب
أجهزة الرشطة الوطنية يف ما بينها وتشكل الشبكة
العاملية لإلنرتبول.

المقر الرئيسي
ليون (فرنسا)

مجمّ ع اإلنتربول العالمي لالبتكار
سنغافورة

المكاتب اإلقليمية
•األرجنتين (بونس آيرس)
•الكاميرون (ياوندي
•كوت ديفوار (أبيدجان)
•السلفادور (سان سلفادور)
•كينيا (نيروبي)
•مكتب االتصال في تايلند (بانكوك)
•زمبابوي (هراري)

مكاتب الممثلين الخاصين
•االتحاد األفريقي (أديس أبابا)
•االتحاد األوروبي (بروكسل)
•األمم المتحدة (نيويورك)

برامج مكافحة الجريمة

القدرات

الحوكمة

الجريمة السيبرية

I-24/7

الجمعية العامة

جعل الفضاء السيربي آمنا للجميع من خالل منع
الهجمات السيربية والتحقيق فيها.

منظومة مأمونة لالتصاالت العالمية.

هي الهيئة العليا للمنظمة .تضم مندوبين من كل بلد
عضو وتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات والموارد
وأساليب العمل والتمويل واألنشطة والبرامج.

البيومترية ،واالسمية ،ووثائق السفر المسروقة
والمفقودة ،واألعمال الفنية المسروقة ،واألسلحة
النارية ،والمركبات اآللية ،واألطفال ضحايا االعتداءات.

اللجنة التنفيذية

مكافحة اإلرهاب
مساعدة البلدان األعضاء في منع األنشطة اإلرهابية
وتعطيلها من خالل تحديد هوية األفراد والشبكات
واألتباع.

الجريمة المنظمة والناشئة
استهداف الشبكات اإلجرامية الدولية وتعطيلها؛
وتحديد التهديدات اإلجرامية وتحليلها والتصدي لها.

قواعد البيانات الجنائية

النشرات
إنذارات دولية تتيح ألجهزة الشرطة في البلدان األعضاء
تقاسم المعلومات الهامة ذات الصلة بالجريمة
والمتعلقة باألشخاص المطلوبين أو المفقودين،
والمجرمين المعروفين ،وتهديدات السالمة العامة،
وأساليب الجريمة.

الدعم في مجال األدلة الجنائية
بصمات األصابع ،والبصمة الوراثية ،وتحديد هوية
ضحايا الكوارث.

مركز العمليات والتنسيق
يقدم المساعدة الميدانية على مدار الساعة للبلدان
األعضاء في عدة لغات.

تنتخبها الجمعية العامة ويرأسها رئيس المنظمة.
تقدم اإلرشادات والتوجيهات للمنظمة وتشرف على
تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة.

األمانه العامة
تقع األمانة العامة في ليون (فرنسا) وتعمل على مدار
الساعة ،طيلة أيام السنة .وتشمل المقر والمكاتب
اإلقليمية ومجمّ ع اإلنتربول العالمي لالبتكار ومكاتب
الممثلين الخاصين .يدير األمين العام العمليات اليومية
للمنظمة انطالقا من األمانة العامة ،بما يتماشى مع
قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.

االتحاد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتين ،األردن ،أرمينيا ،أروبا،
إريتريا ،إسبانيا ،أستراليا ،إستونيا ،إسرائيل ،أفغانستان ،اإلكوادور،
ألبانيا ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،أنتيغوا وبربودا ،أندورا،
إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،إيران،
آيرلندا ،أيسلندا ،إيطاليا ،بابوا  -غينيا الجديدة ،باراغواي ،باكستان،
البحرين ،البرازيل ،بربادوس ،البرتغال ،بروني ،بلجيكا ،بلغاريا ،بليز،
بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتان ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي،
البوسنة والهرسك ،بولندا ،بوليفيا ،بيرو ،بيالروس ،تايلند ،تركمانستان،
تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،تنزانيا ،توغو ،تونس ،تونغا ،تيمور
ليشتي ،جامايكا ،الجبل األسود ،الجزائر ،جزر البهاما ،جزر القمر ،جزر
مارشال ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،الجمهورية التشيكية ،الجمهورية
الدومينيكية ،جمهورية كوريا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جمهورية
مقدونيا اليوغسالفية السابقة ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،جورجيا،
جيبوتي ،الدانمرك ،دومينيكا ،الرأس األخضر ،رواندا ،رومانيا ،زامبيا،
زمبابوي ،ساموا ،سان تومي وبرينسيبي ،سانتا لوسيا ،سان مارينو،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت مارتن ،سري
النكا ،السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال ،سوازيلند،
السودان ،سوريا ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،سيراليون ،سيشيل ،شيلي،
صربيا ،الصومال ،الصين ،طاجيكستان ،العراق ،عمان ،الغابون ،غامبيا،
غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية ،غينيا بيساو،
الفاتيكان ،فرنسا ،فنزويال ،فنلندا ،فيتنام ،فيجي ،الفلبين ،قبرص،
قيرغيزستان ،قطر ،كازاخستان ،الكاميرون ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوبا،
كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت ،كينيا ،التفيا ،الوس،
لبنان ،لتوانيا ،لشتنشتاين ،لكسمبرغ ،ليبيا ،ليبريا ،ليسوتو ،مالديف،
مالطة ،مالي ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،المغرب ،المكسيك ،مالوي ،المملكة
العربية السعودية ،المملكة المتحدة ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس،
موزمبيق ،مولدوفا ،موناكو ،ميانمار ،ناميبيا ،ناورو ،النرويج ،النمسا،
نيبال ،النيجر ،نيجيريا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،هايتي ،الهند ،هندوراس،
هنغاريا ،هولندا ،الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمن ،اليونان.

أفرقة الدعم
توفد إلى البلدان األعضاء لتقديم مساعدة عاجلة على
األرض في مجال التحقيقات أو في أعقاب كارثة.

حقوق التأليف والنرش محفوظة لإلنرتبول2016 ،
مصادر الصور :اإلنرتبولThinkstockphoto ،

ُ
طبع هذا التقرير عىل ورق مصنوع من أخشاب مصدرها غابات تدار وفقا ملبدأ االستدامة.
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