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ــل  ــن أج ــة م ــات الدولي ــم المنظم ــل لدع ــعيها المتواص ــي س ف
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  تقــوم  الدولــي،  المجتمــع  تعزيــز 
ــً -  ــر أمان ــم أكث ــل عال ــن أج ــول م ــة اإلنترب ــال مؤسس ــن خ - م
بتمويــل ســبعة مشــاريع لإلنتربــول فــي ســبعة مجــاالت مّتصلــة 
بالجريمــة، بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب، والجريمة الســيبرية، 
واإلّتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات، والســلع غيــر المشــروعة 
والصحــة العالميــة، وســرقة المركبــات، والمجتمعــات المعّرضــة 

ــي.  ــراث الثقاف ــة الت وحماي

مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً هــي نقطــة 
االلتقــاء للمنظمــات المتقاربــة التفكيــر التــي تضــّم جهودهــا 
الــى اإلنتربــول لاســتجابة لتحديــات جرائــم اليــوم. وهــي تشــّجع 
أجــل  مــن  الخــاص  القطــاع  مــع  والشــراكة  الدولــي  االلتــزام 
ــتثمارات  ــركات، واالس ــة، والش ــى التحتي ــن، والبن ــة المواطني حماي
مــن تهديــدات اإلرهــاب والجريمــة الســيبرية والجريمــة المنّظمة.



مـكــافـحـــة اإلرهــــاب



اإلشكاليات



اإلشكاليات

يشــكل اإلرهــاب العالمــي اليــوم خطــرًا داهمــً 
وأكثــر تعقيــدًا مــن أي وقــت مضــى. وازديــاد 
فــي  المســلحة  الصراعــات  مناطــق  عــدد 
العالــم يــزّود منظمــات إرهابيــة عبــر وطنيــة 
ــات  ــدة - بجبه ــش والقاع ــي داع ــل تنظيم -مث
متعــددة يمكنهــا اســتخدامها بشــكل متزامــن 

لتنفيــذ عملياتهــا. 

ويرتفــع فــي منطقــة تمتــد مــن شــمال أفريقيــا 
إلــى أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى جنــوب 
تمنــح  التــي  المجموعــات  عــدد  آســيا  شــرق 
والءهــا لتنظيــم داعــش. وتزيــد الخايــا اإلرهابيــة 
الذيــن  واإلرهابيــون  عملياتهــا  تنســق  التــي 
يعملــون بمفردهــم توجيــه ضرباتهــم إلــى 
فــي  وذلــك  فيهــا  المتجّذريــن  المجتمعــات 
مواقــع بعيــدة عــن مناطــق الصــراع وبطــرق 

مفاجئــة.  

المقاتليــن  تجنيــد  يمثلــه  الــذي  والتهديــد 
ــم  ــي العال ــم ف ــب وحركته ــن األجان اإلرهابيي
أجمــع بلــغ مســتوى غيــر مســبوق. والمنشــورات 
ــف  ــى العن ــض عل ــي تح ــة الت ــات الدعائي والحم
ــً  ــي أيض ــجلت ه ــددة س ــات متع ــرة بلغ المتوف
مســتوى ال مثيــل لــه وغّيــر الطريقــة المتبعــة 
فــي  التطــّرف  وزرع  جــدد  أفــراد  الســتقطاب 

ذهنهــم. 

أيًضــا  اإلرهابييــن  مــن  الحالــي  الجيــل  يتقــن 
ناشــط  جيــل  وهــو  التكنولوجيــا  اســتخدام 
علــى مواقــع وســائل التواصــل االجتماعــي.

والمنظمــات اإلرهابيــة قــادرة، نتيجــة لألســاليب 
ــتخدمها  ــي تس ــد الت ــور والتعقي ــديدة التط الش
للعمــل والحصــول علــى التمويــل، علــى بلــوغ 
والحصــول  المجّنديــن  مــن  واســعة  دائــرة 
األمــر  ومــواد،  ســاح  مــن  يلزمهــا  مــا  علــى 
الــذي يمُكنهــا مــن تكثيــف اعتداءاتهــا ضــد 
الحيويــة،  التحتيــة  والبنــى  المدنييــن 
وبيولوجيــة  كيميائيــة  مــواد  مســتخدمًة 
ــة ومتفجــرات وعبــوات ناســفة. ومشــعة ونووي

تغييــر  بيــن  متشــابكة  بطريقــة  الجمــع  وإن 
ــّن  ــفر، وش ــق الس ــر وثائ ــفر، وتزوي ــاط الس أنم
رة، واســتخدام  اعتــداءات واســعة النطــاق ومدمِّ
وســائل إعاميــة ووســائل التواصــل االجتماعــي 
بطريقــة حذقــة، أدى إلــى مرحلــة حاســمة فــي 
مكافحــة اإلرهــاب تســتدعي مواجهتــه بشــكل 

ــق. ــامل ومنّس ش



الدور اإلنتربول

بجمــع  العامــة  األمانــة  فــي  الخبــراء  يقــوم 
المشــتبه  اإلرهابييــن  عــن  المعلومــات 
بهــا  المشــتبه  اإلرهابيــة  والجماعــات  بهــم 
المعلومــات  هــذه  وبتخزيــن  وأنشــطتهم، 
وتحليلهــا، ثــّم يتبادلــون البيانــات مــع البلــدان 

األخــرى. الدوليــة  والمنظمــات  األعضــاء 

أساســيً  عامــًلا  المعلومــات  تقاســم  يشــّكل 
اإلرهابييــن  المقاتليــن  هويــة  تحديــد  فــي 
األجانــب ومنعهــم مــن عبــور الحــدود، وهــو 
المجــال  هــذا  فــي  رئيســية  مبــادرة  بالتالــي 
أطلقتهــا مديريــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة 
لإلنتربــول التــي ُتعتبــر مركــًزا عالميــً للمعلومــات 
اإلســتخباراتية بشــأن الشــبكات اإلرهابيــة العابــرة 
للحــدود وتبادلهــا مــع البلــدان األعضــاء فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 

جنائــي  تحليلــي  بملــف  اإلنتربــول  يحتفــظ 
اإلرهابييــن  المقاتليــن  عــن  نبــذة  يتضّمــن 
األجانــب المشــتبه بهــم كجــزء مــن مشــروع 
ــارك  ــم تش ــات، يت ــل البيان ــد تحلي ــص. بع متخص
األفــكار مــع البلــدان األعضــاء فــي اإلنتربــول، بمــا 
فــي ذلــك االســتخبارات حــول قــدرات المقاتليــن 
التــي يملكونهــا  األجانــب واألدوات  اإلرهابييــن 

الناشــئة.  واتجاهاتهــم 

ُيعّمــم اإلنتربــول علــى أجهــزة الشــرطة فــي 
بشــأن  وتحذيــرات  تنبيهــات  األعضــاء  البلــدان 
اإلرهابييــن والمجرميــن الخطيريــن والتهديــدات 
ــرات  ــرات بـ''النش ــذه التحذي ــرف ه ــلحة. ُتع باألس

والتعاميــم''.

البلــدان  لجميــع  الحمــراء  النشــرات  وتصــدر 
بخصــوص األفــراد المطلوبيــن مــن الســلطات 
الوطنيــة، للمطالبــة بتوقيفهــم بشــكل مؤقت 
بهــدف تســليمهم. وتصــدر النشــرات الزرقــاء من 
أجــل جمــع معلومــات إضافيــة حــول هويــة 
ــي  ــة الت ــال الجرمي ــه، أو األعم ــا، مكان ــخص م ش
فتتّضمــن  الخضــراء  النشــرات  أّمــا  يمارســها. 
حــول  اســتخباراتية  ومعلومــات  تحذيــرات 
أّن  ارتكبــوا جريمــة، فــي حيــن  الذيــن  األفــراد 
النشــرات الصفــراء تســاعد علــى تحديــد مــكان 

المفقوديــن.  

ــة  ــرة الخاص ــتخدم النش ــك، ُتس ــن ذل ــا ع وفض
لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  لإلنتربــول   -   
المتحــدة لتنبيــه البلــدان األعضــاء إلــى الكيانــات 
واألفــراد المرتبطيــن بتنظيــم القاعــدة وحركــة 
طالبــان، والمشــمولين بقائمــة لجنــة مجلــس 
األمــن المنشــأة عمــا بالقــرار 1267، ولمســاعدة 
ــد  ــة بتجمي ــر الخاص ــق التدابي ــى تطبي ــدان عل البل
ــلحة. ــد األس ــر توري ــفر وحظ ــع الس ــول ومن األص



القــدرات  مــن  مجموعــًة  اإلنتربــول  ويقــّدم 
الشــرطية العالميــة ترمــي إلــى مســاعدة البلدان 

األعضــاء علــى تعزيــز األمــن علــى حدودهــا. 

الوطنيــة  الســلطات  مــع  اإلنتربــول  ويعمــل 
ــة  ــى المنظوم ــول إل ــاق الوص ــيع نط ــى توس عل
 7/I24 الشــرطية  لاتصــاالت  اآلمنــة  العالميــة 
أجــل  مــن  الحــدود  نقــاط  حّتــى  بــه  الخاصــة 
األدوات  هــذه  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  ضمــان 

األماميــة. الخطــوط  علــى 

بيانــات  قواعــد  ثــاث  اإلنتربــول  ويملــك  هــذا 
إلــى  بالنســبة  كبــرى  أهميــة  ذات  عالميــة 

الحــدود: إدارة  فــي  المبذولــة  الجهــود 

‹  قاعــدة بيانــات إســمية تحتــوي علــى بيانــات 
والجنائــي؛ الشــخصي  األفــراد  تاريــخ  حــول 
‹  قاعــدة بيانــات وثائــق الســفر المســروقة 

؛ ة د لمفقــو ا و
وثائق السفر المرتبطة بالنشرات.  ›

فــي حــال حــدوث هجــوم إرهابــي، تســتطيع 
البلــدان األعضــاء أيًضــا طلــب المســاعدة مــن 
فريــق اإلنتربــول للتحــرك إزاء األحــداث مــن أجــل 
تقديــم الدعــم فــي التحقيــق والتحليــل، وذلــك 
فــي  الكائنــة  العامــة  األمانــة  مــع  بالتنســيق 

مدينــة ليــون الفرنســية. 



الخطوات المستقبلية



تحديد الهوّية

1

السفر والحراك

2

 التواجد
على اإلنترنت

3

األسلحة والمواد

4

األموال

5

اإلنتربــول بصفتــه منظمــة عالميــة محايــدة، خّطــًة إســتراتيجية  أعــّد 
خمســية للمســاعدة وخلــق الفــرص أمــام الشــرطة فــي البلــدان األعضــاء 
البالــغ عددهــا 190 بلــدًا، مــن أجــل منــع األنشــطة اإلرهابيــة وتعطيلهــا، 
ــل  ــّدي للعوام ــى التص ــدف إل ــل ته ــاور عم ــة مح ــال خمس ــن خ ــك م وذل

ــن:  ــل اإلرهابيي ــّهل عم ــي تس ــية الت الرئيس

‹  زيادة القدرة على 
رصد وكشف هوّية 

اإلرهابيين والجماعات 
التابعة لهم.

‹  الحّد من حراك اإلرهابيين عبر 
الحدود، ومنع الشبكات التي 

تسّهل أعمالهم.

‹  زيادة تبادل المعلومات 
المالية ذات الصلة بهدف 

تعّقب ومنع التدفقات 
المالية المرتبطة بتمويل 

اإلرهاب.

‹  زيادة إمكانية تحديد 
عمليات تهريب األسلحة 

والمواد الازمة لألنشطة 
اإلرهابية وتتبّعها ومنعها.

‹  زيـادة القدرة علـى 
استـغال النـشــاط 

الرقمي الذي يقوم بـه 
اإلرهـابـيــون فـي سبيـل 

تسهيـل تتّبع وتحديد 
الجماعات التابعة لهم.



مــن خــال محــاور العمــل هــذه، تســعى الخّطــة 
ــدرات  ــن الق ــة م ــر مجموع ــى نش ــتراتيجية إل اإلس
إلــى  منهــا  واالســتفادة  العالميــة  الشــرطية 
بيانــات  إدارة  ذلــك  فــي  بمــا  الحــدود،  أقســى 
االســتخباراتية،  المعلومــات  وتحليــل  الشــرطة، 
علــى  األمــن  وتعزيــز  الجنائيــة،  األدّلــة  ودعــم 

والتدريــب. القــدرات  وبنــاء  الحــدود، 

خــال  مــن  العمــل  محــاور  اإلنتربــول  ســينّفذ 
علــى  يرّكــز  المركــزي،  هجيــن،  نمــوذج  اعتمــاد 
المناطــق، ويضــم مركــًزا لمكافحــة اإلرهــاب فــي 
ــروع  ــن الف ــد م ــول، والعدي ــة لإلنترب ــة العام األمان
تتمّتــع  التــي  اإلرهــاب  لمكافحــة  اإلقليميــة 
بموقــع إســتراتيجي وآمــن فــي جــوار األماكــن 
ــة  ــة المعروف ــطة اإلرهابي ــا األنش ــذ فيه ــي ُتنّف الت
ــرب  ــا )غ ــتهدفة: إفريقي ــق مس ــع مناط ــن أرب ضم
إفريقيــا وشــرق إفريقيــا(، والشــرق األوســط وآســيا 

وأوروبــا. 

إلــى ذلــك، ســيعمل اإلنتربــول علــى بنــاء تحالفــات 
اإلقليميــة  المعنيــة  الجهــات  مــع  إســتراتيجية 
ــون  ــي قــد يك ــك الت ــي ذلــك تل ــا ف ــة، بم والدولي
لهــا واليــات مختلفــة ولكــن تكميليــة أو متداخلــة 

ــه.  ــت نفس ــي الوق ف

ومــن األهميــة بمــكان التنســيق بشــكل وثيــق 
األفريقــي  االتحــاد  مثــل  إقليميــة  هيئــات  مــع 
)مجلــس  العربيــة  الــدول  وجامعــة  )أفريبــول(، 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــرب(، ومجل ــة الع وزراء الداخلي

الخليجيــة(،  الشــرطة  )جهــاز  العربيــة  الخليــج 
ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا )آســيانابول(، 
ــن  ــة األم ــول(، ومنظم ــي )اليوروب ــاد األوروب واالتح
والتعــاون فــي أوروبــا، ومنظمــة حلــف شــمال 
لتفــادي  وذلــك  وغيرهــا،  )الناتــو(،  األطلســي 
ــى  ــى أقص ــوارد إل ــز الم ــود وتعزي ــة الجه ازدواجي
ألّي  ذاتــه  الوقــت  فــي  والتصــدي  ممكــن  حــد 
نهــج  اعتمــاد  خــال  مــن  إرهابيــة  تهديــدات 

الغــرض.  محــدد  إقليمــي 

المحافظــة  أيًضــا  الضــروري  مــن  ســيكون 
علــى الشــراكات القائمــة مــع األمــم المتحــدة 
التابعــة  المتخصصــة  والــوكاالت  والهيئــات 
لهــا وتعزيــز هــذه الشــراكات مــن أجــل تجّنــب 
تحطيــم البنيــة األمنيــة العالميــة وضمــان تطبيــق 

حًقــا.  شــاملة  منهجيــة 

وســيتابع اإلنتربــول عملــه عــن كثــب مــع القطــاع 
علــى  الخــاص.  القطــاع  وكيانــات  الصلــة  ذات 
المســتفيدون  يتشــّكل  الوطنــي،  المســتوى 
كافــة  مــن  اإلســتراتيجية  مــن  الرئيســيون 
بمــا فــي  الصلــة،  القانــون ذات  إنفــاذ  ســلطات 
ذلــك الوحــدات المتخّصصــة لمكافحــة اإلرهــاب، 
والوحــدات المتخّصصــة فــي مكافحــة األســلحة 
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة 
ــلطات  ــيبراني، وس ــن الس ــي األم ــرات وف والمتفج
ووحــدات  األساســية  التحتيــة  البنيــة  حمايــة 

الماليــة.  المعلومــات 
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