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صحيفة وقائع

مركز العمليات والتنسيق

مركز العمليات والتنسيق هو
غرفة العمليات في اإلنتربول،
وهو يقوم مقام جهة االتصال
األولى أليّ بلد عضو يلتمس
دعم اإلنتربول الفوري في إطار
عملية شرطية دولية .ويقع
مركز العمليات والتنسيق في
األمانة العامة للمنظمة في ليون
(فرنسا) ،وتتوفر غرفة عمليات
ثانية له في مكتب اإلنتربول
اإلقليمي في بوينس آيرس
(األرجنتين) .ويضم المركز
موظفين من مختلف الجنسيات
يعملون على مدار الساعة طيلة
أيام السنة ويتقنون عدة لغات.

eeاالتصاالت وتدبر قواعد البيانات
يشكل مركز العمليات والتنسيق الشريان الحيوي للعمليات التي ينفذها اإلنتربول.
فهو جهة االتصال األولى للحصول على مساعدة عاجلة ويتولى تنسيق االتصاالت بين
البلدان الـ  195األعضاء في اإلنتربول واألمانة العامة ،وذلك من خالل:
■ ■تقييم الرسائل الواردة عبر شبكة اإلنتربول العالمية لالتصاالت الشرطية المأمونة
 I-24/7أو من عامة الناس؛
ّ
تقصيات فورية في جميع قواعد بيانات اإلنتربول والرد على الطلبات
■ ■إجراء
العاجلة؛
■ ■رصد دقيق للمصادر المفتوحة وتحليلها بشكل معمّ ق لضمان جهوزية وتوفر
جميع الموارد الشرطية عندما تحتاج بلداننا األعضاء إليها؛
■ ■دعم العمليات عبر الوطنية؛
■ ■إصدار التنبيهات على الصعيد العالمي أو اإلقليمي وتعميم نشرات اإلنتربول للتنبيه
إلى تهديدات وشيكة أو محتملة.
eeالعمل الميداني والدعم المتخصص
بناء على طلب المكاتب المركزية الوطنية ،يضطلع مركز العمليات والتنسيق
بمسؤولية إدارة األزمات عند وقوع حوادث خطيرة أو توفير خبرته خالل األحداث
الكبرى أو تنسيق الجهود مع القطاع الخاص .ويؤدي المركز هذه المهام على النحو
التالي:
■ ■إيفاد أفرقة اإلنتربول للتحرك إزاء األحداث ( ،)IRTالتي تُش َّكل وفقا للطبيعة
الخاصة للحدث (اعتداء إرهابي ،كارثة طبيعية ،أو غيرهما) ،من أجل توفير الدعم
في مجالي التحليل والتحقيق وتعزيز تبادل المعلومات الشرطية الهامة؛
■ ■إيفاد أفرقة اإلنتربول للدعم في األحداث الكبرى ( )IMESTخالل الفعاليات الدولية
الكبرى لمساعدة جهاز الشرطة الوطنية المعني على صعيدي الترتيبات األمنية
وتدابير مراقبة الحدود؛
■ ■تنسيق وإدارة البيانات الميدانية المستقاة من  ،I-Checkitوهي برمجية للتدقيق
استحدثها اإلنتربول تسمح للجهات الشريكة الموثوقة من القطاع الخاص بإجراء
تقصيات آنية متقدمة في معلومات المسافرين ،بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
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الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

مركز العمليات والتنسيق
eeتوفير دعم عاجل ألجهزة الشرطة
تتمثل المهمة الرئيسية لمركز العمليات والتنسيق في تعزيز التعاون الشرطي
الدولي بشكل آني ،وال سيما في مجال االحتجاز على الصعيد الدولي ،وتحديد مكان
األشخاص المطلوبين الفا ّرين ،والتحقق من الهوية ،والتحقيقات الدولية .ويضطلع
المركز بمهمته هذه بالتعاون الوثيق مع المكاتب المركزية الوطنية ووحدات
اإلنتربول المتخصصة في مكافحة الجريمة .وخير مثال على المساعدة اآلنية التي
يقدمها المركز هو قدرته على التعميم الفوري لنشرات اإلنتربول بصفتها آلية دولية
لتحديد هوية المجرمين وكشف مكان وجودهم وتوقيفهم.
eeأنشطة التدريب
بفضل مدربي اإلنتربول المعتمدين ،يدعم مركز العمليات والتنسيق برامج محددة
لبناء القدرات ترمي إلى تشجيع أفراد الشرطة في البلدان األعضاء على االستفادة من
إمكانات اإلنتربول الشرطية.
وهذه البرامج مصممة أيضا لموظفي األمانة العامة لإلنتربول إلعدادهم قبل إيفادهم
في مهمات محددة ،يُحتمل أن يقوموا في إطارها بمعاملة كميات كبيرة جدا من
البيانات عبر إجراء تقصيات في قواعد بيانات اإلنتربول المتخصصة.

e eتفاصيل االتصال:
يمكن االتصال بنا عبر موقعنا على الويب.
للمسائل المتعلقة بقضايا جنائية محددة،
يرجى االتصال بالشرطة المحلية أو بالمكتب
المركزي الوطني لإلنتربول في بلدكم.
e
e eيوتيوبINTERPOLHQ :
www.interpol.inte e

eتويتر@INTERPOL_HQ :

