اإللهام والوﺻﻞ وتعزيز القدرات لﻠتﺼدي لﻠجريمة

معا ،يمكننا أن نجعل العالم أكثر أمانا
إن ما يميز كل عصر عن غيره هو االبتكارات التي يتيحها،
والطريقة التي يواجه بها التحديات الكبرى ،واألسس التي
يرسيها إلقامة عالم أكثر أمانا ألجيال اليوم والغد.
ومؤسسة اإلنتربول تسعى إلقامة عالم أكثر أمنا وانفتاحا،
عالم يحمي التراث العالمي ،وتوفر فيه النظم االقتصادية
الرفاهية للمواطنين واالزدهار للشركات ،ويبتعد فيه شبح
الجريمة عن حياة الناس ،رجاال ونساء وأطفاال ،في حلهم
وترحالهم.

مسؤولية مشتركة
مؤسسة اإلنتربول من أجل عالم أكثر أمانا هي نقطة االلتقاء لهذا
التحالف الذي يمكن فيه لمن يتشاطر اآلراء واألهداف نفسها ،من
منظمات وأشخاص ،االنضمام إلى اإلنتربول وأجهزة إنفاذ القانون
في العالم للوقوف معا في وجه تحديات هذا العصر.
تتمثل رؤية اإلنتربول في “وصل أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر
أمانا” ،ولكن الشرطة غير قادرة بمفردها على ترجمة هذه الرؤية
إلى أرض الواقع .فالمسؤولية جماعية ،واالضطالع بها يستدعي
إقامة تحالف عالمي بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.
ولكل منا دور يؤديه لحماية مواطني بلده من الجريمة ومن
األخطار التي تهدد سالمتهم ومن تبعات الكوارث اإلنسانية عليهم.

الرسالة

اإللهام والوصل وتعزيز
القدرات للتصدي للجريمة

األهداف االستراتيجية للمؤسسة
تهدف المؤسسة إلى ضمان توفر ما يلي:
مجتمعات دينامية ومستدامة ال تعرف العنف وتعيش في وئام مع البيئة وتستطيع
التعافي من آثار النزاعات أو الكوارث ،يبنيها المواطنون وأجهزة إنفاذ القانون يدا بيد.
شركات نزيهة ومزدهرة ال فساد فيها ،تحظى بثقة المستثمرين فيوظفون أموالهم
َّ
وتوفر المعلومات للمستهلكين فيتخذون قراراتهم
لتطوير النظم االقتصادية الناشئة،
من موقع الم ّ
طلع.
أجهزة إنفاذ قانون قوية ومترابطة على الصعيد العالمي ،تسترشد بقادة بعيدي
النظر من أجل مواجهة التحديات الناشئة التي تنطوي عليها الجريمة الدولية.
سفر آمن في متناول الجميع تشرف عليه شركات تمنع المجرمين واإلرهابيين من
عبور الحدود بدون أن تعيق حركة المسافرين الشرعيين بال مبرر.
فضاء سيبري مفتوح ومأمون يصل بين األفراد واألُسر ورجال األعمال والشركات
ويقيهم ،في الوقت نفسه ،من التهديدات التي تستهدفهم على اإلنترنت.

معالجة المسائل الحساسة
يتعين على المؤسسة ،سعيا منها إلقامة عالم أكثر أمانا وتحقيق أهدافها االستراتيجية ،أن
تنظر في المسائل الحساسة التي ترسم معالم المشهد األمني العالمي .وتقع أربع من هذه
المسائل تحديدا في صميم الجهود التي يبذلها اإلنتربول لوصل أجهزة الشرطة وتعزيز
قدراتها في أرجاء العالم .لذا ،ستؤخذ هذه المسائل األربع في االعتبار في إطار المبادرات
التي ستدعمها المؤسسة.
اإلرهاب
إن الجريمة ،عندما تهدد الناس األبرياء والنظم االقتصادية وتلحق بهما الضرر والخسائر
بأعمال العنف الذي تقوم عليه ،تفرض على األجهزة المعنية بحماية مجتمعاتنا تحديات
غير مسبوقة .ورؤية اإلنتربول المتمثلة في إقامة شبكة متينة ومترابطة من أجهزة الشرطة
تتمحور حول قدرة هذه األجهزة على اتخاذ إجراءات فورية لمنع التهديدات اإلرهابية في
العالم والتصدي لها.
الجريمة المنظمة
يظل تحقيق األرباح الحافز األول لألنشطة اإلجرامية في العالم ،وهو الحافز الذي يحرك
ما يسمى بـ “االقتصاد السري” .ولمكافحة المجموعات اإلجرامية ،يتعين فهم مآربها
والكشف عن طبيعة السلع التي تغذي كل شبكة من شبكاتها غير المشروعة ،وفي نهاية
المطاف ،إدراك تبعاتها على الفساد والنمو واألمن في العالم.
قدرات موظفي الشرطة
ال يمكن إقامة عالم أكثر أمانا بدون تزويد موظفي إنفاذ القانون باألدوات والمهارات
الضرورية لتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الحالية والناشئة التي تنطوي عليها
الجريمة .وهذا األمر بالغ األهمية للعمل الشرطي الدولي في عالم سريع التغير ،يمكن
فيه لالبتكار ،بين ليلة وضحاها تقريبا ،أن يجعل الممارسات المتبعة في التحقيق عديمة
الجدوى ،ويتعين فيه على قادة الشرطة ،بفعل تغير المجتمعات ،امتالك صفات محددة.
الدول الهشة
كثيرا ما تجعل العولمة مصير بلد من البلدان مرهونا بأحداث تجري في قارة أخرى.
فالنزاعات والكوارث وضعف القدرات وسيادة القانون يمكن أن تحرم بلدا ما من النمو
لسنوات طويلة وأن تحوّله إلى مرتع للجريمة المنظمة واإلرهاب ليضربا خارج حدوده.
والعمل في هذه األجواء إلعادة بناء الهياكل األمنية وإنفاذ القانون هو تحد كبير يتطلب
خبرة متخصصة تتخطى الحدود الوطنية.

الرؤية

جعل العالم أكثر أمانا

ترجمة األقوال إلى أفعال

يجب حماية المواطنين من الجرائم الفعلية واالفتراضية .وتحتاج األُسر والشركات إلى
األمن االقتصادي لتتنامى وتزدهر .وتتولى المؤسسة إعداد أنشطة للتصدي لبعض أهم
التهديدات التي يواجهها الناس في يومنا هذا.
•إقامة الشراكات :إقامة شراكات دولية والتعاون مع منظمات تسهم أنشطتها في
تحقيق أهداف المؤسسة .وتشمل هذه الشراكات تنظيم اجتماعات على الصعيد
العالمي ذات صلة بعمل اإلنتربول أو المشاركة فيها.
•التوعية :تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى توعية األوساط الحكومية (مثل رؤساء الدول
والسياسيين) ،والقطاع الخاص وعامة الناس بمشاكل األمن المعاصرة وبدور اإلنتربول
في مواجهتها.
•تنمية القدرات في مجال البحوث :وضع برامج بحوث في مجالي منع الجريمة
والتعاون الدولي على معالجة المسائل الجنائية ،وإعداد أنشطة تدريب ترمي إلى
تعزيز القدرات فيهما.
•جمع األموال :تنظيم حمالت دولية لجمع األموال وإدارة اإليرادات .ويستتبع ذلك
إعادة توزيع األموال على المنظمات الناشطة في مجال عمل المؤسسة بعد تحديد
القضايا واألنشطة التي ينبغي إعطاؤها األولوية.
وستتيح الهبات التي تقدمها الجهات الراعية والمتبرعة تنفيذ مبادرات جديدة ومبتكرة في
مجالي منع الجريمة والتوعية بها ،تتناول التهديدات الكبرى التي يواجهها العالم اليوم.
وستسعى المؤسسة إلى حشد الدعم من جميع القطاعات لمواجهة الجريمة عبر الوطنية
التي تهدد الناس في العالم أجمع ،وال سيما تلك التي تهدد المجاالت االستراتيجية مثل
األعمال التجارية والفضاء السيبري والمجتمع والسفر .وما تتوخاه في نهاية المطاف هو
مساعدة أجهزة إنفاذ القانون الدولية لجعل العالم أكثر أمانا.

المبدآن

النزاهة والحياد

تسهم مؤسسة اإلنتربول من أجل عالم أكثر
أمانا في تعزيز الضمانات التي تقدمها المنظمة
وتحسين منظومات مراقبة النوعية التي توفرها،
وهذا األمر مكوّن ال بد منه لبناء جسور الثقة بين
موظفي إنفاذ القانون في تواصلهم وتبادلهم
للمعلومات وتنسيق أنشطتهم من خالل المنظمة.
ولما كان اإلنتربول ينمو بنمو المؤسسة ،تتمسك
هذه المؤسسة بصون نزاهته وحياده.

مؤسسة اإلنتربول من أجل عالم أكثر أمانا
إن المؤسسة المسجلة في جنيف (سويسرا) تقدّم الدعم إلى برامج اإلنتربول وأنشطته مع
الحفاظ في الوقت نفسه على استقالليتها القانونية واإلدارية.
والمؤسسة ،بفضل مجلس إدارتها المخوّل اتخاذ القرارات ولجنتها الفخرية ومدقق
الحسابات فيها ،ستستحدث مبادرات جديدة لتوطيد األمن في العالم وتحرص على إرسال
جميع الهبات إلى وجهاتها بشفافية.

اإلنتربول ،الوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أمانا
إن اإلنتربول هو أكبر منظمة شرطية في العالم .ويتمثل دوره في مساعدة أجهزة إنفاذ
القانون في بلدانه األعضاء الـ  190في مكافحة الجريمة عبر الوطنية بجميع أشكالها.
والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها لتقديم الدعم الفني والميداني تساعد على مواجهة
التحديات المتنامية التي تنطوي عليها مكافحة الجريمة في القرن الحادي والعشرين.

