
كثــر مــن  جرائــم هــذا العصــر مترابطــة وعالميــة الطابــع. وتشــتد الحاجــة اليــوم، أ
أّي وقــت مضــى، إىل التعــاون الشــرطي المتعــدد األطــراف لمجابهــة التحديــات 
األمنيــة المتغيــرة والمتشــعبة التــي يواجههــا العالــم. ويتمثــل دور اإلنتربــول 
يف تمكيــن أجهــزة الشــرطة يف بلدانــه األعضــاء الـــ 195 مــن العمــل معــا لجعــل 

كثــر أمانــا. العالــم أ

تتضمــن  عالميــة  بيانــات  قواعــد  إىل  المأمــون  الوصــول  اإلنتربــول  ويتيــح 
مجــايل  يف  الدعــم  ويقــّدم  والجرائــم،  المجرميــن  عــن  شــرطية  معلومــات 
العمليــات واألدلــة الجنائيــة، ويوفــر خدمــات التحليــل والتدريــب. وُتســتخدم 
إىل  العالــم  يف  الشــرطة  أجهــزة  لتنبيــه  األلــوان  المرّمــزة  اإلنتربــول  نشــرات 
األشــخاص المطلوبيــن علــى الصعيــد الــدويل والتهديــدات األمنيــة واألســاليب 

اإلجراميــة.

وجميــع هــذه القــدرات الشــرطية متاحــة يف العالــم أجمــع وتدعــم ثالثــة برامــج 
عالميــة للتصــدي لجرائــم هــي مــن ضمــن األكثــر إلحاحــا يف يومنــا هــذا وهــي 

مكافحــة اإلرهــاب، والجريمــة الســيبرية، والجريمــة المنظمــة والناشــئة.

وتقــع األمانــة العامــة للمنظمــة يف ليــون )فرنســا(، ويؤازرهــا مجّمــع اإلنتربــول 
إقليميــة، ومكتــب ممثــل  لالبتــكار يف ســنغافورة، وســبعة مكاتــب  العالمــي 

خــاص لــدى كل مــن االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األورويب واألمــم المتحــدة.

ويوجــد يف كل بلــد عضــو مكتــب مركــزي وطنــي لإلنتربــول يعمــل فيــه موظفــون 
مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون الوطنيــة. ويصــل المكتــب موظفيــه وأفــراد الشــرطة 

العامليــن يف خــط المواجهــة بشــبكة اإلنتربــول العالميــة.
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القدرات الشرطية العالمية
األمن بصفته ركيزة للتنمية 

المستدامة



تأمين الفضاء السيبري لألشخاص والشركات
كات لتأمين الفضاء السيبري	  إقامة شرا
تعزيز الخبرات المتصلة بالتحقيق يف الجرائم السيبرية	 
حماية المجتمعات من خالل وضع المعايير وتوعية المواطنين	 
حماية البنى التحتية الحيوية	 

مواجهة تهديد اإلرهاب
كشف األشخاص المشتبه يف أنهم إرهابيون وتوقيفهم	 
تعزيز برامج تبادل معلومات االستخبار 	 
الحد من سفر اإلرهابيين وحرية حركتهم 	 
اقتفاء أثر التدفقات المالية وشبكات توريد األسلحة وتعطيلهما	 

أهداف التنمية المستدامة

تعزيز النزاهة على الصعيد العالمي
تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون	 
تعزيز الخبرات المتصلة بالتحقيق يف الفساد	 
تعزيز ثقافة للنزاهة ال مكان فيها للفساد	 
استحداث آليات لدعم النزاهة والدفاع عنها واسترداد األصول 	 

المالية المسروقة

حماية الفئات السكانية الهشة
كشف الجرائم والمجرمين وتبيان اإلمكانات الكفيلة بمكافحتهما	 
حماية ضحايا الجرائم من االستغالل ومن الوقوع مجددا يف 	 

شرك المجرمين
احترام حقوق اإلنسان للفئات السكانية الهشة	 
إقامة شبكات متينة من الخبراء لتبادل المعلومات وأفضل 	 

الممارسات وللتعاون على تنفيذ أنشطة ميدانية
منع تحقيق األرباح من هذا النوع من األنشطة اإلجرامية	 
كشف ومنع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق األرباح 	 

من هذا النوع من األنشطة اإلجرامية

تعزيز سالمة الحدود يف العالم
كشف تحركات وتنقالت المجرمين والضحايا	 
تبادل المعلومات مع موظفي المعابر الحدودية وفيما بينهم	 
اإلسهام يف وضع معايير عالمية ألمن الحدود	 
مساعدة البلدان األعضاء يف الحفاظ على سالمة وثائقها األمنية 	 

)مكافحة استخدام جوازات سفر مقلدة/مزيفة على سبيل 
المثال(

القضاء على األسواق غير المشروعة
رفع مستوى الوعي العام بمخاطر السلع والمنتجات غير 	 

المشروعة
استحداث آليات لكشف األسواق غير المشروعة الناشئة	 
تعزيز القدرة على التحقيق يف التجارة غير المشروعة ومنعها، وال 	 

سيما تمويلها
كشف وتجفيف منابع التدفقات المالية واألرباح غير المشروعة 	 

من هذا النوع من األنشطة اإلجرامية
كشف شبكات الجريمة المنظمة والمخدرات والقضاء عليها	 

دعم األمن البيئي واالستدامة البيئية 
تعزيز القدرة على التحقيق يف الجريمة البيئية	 
حماية المجتمعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، واألصناف 	 

المهددة باالنقراض واإلرث الطبيعي
استحداث آليات لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية	 
القضاء على شبكات الجريمة المنظمة ومنعها من تحقيق 	 

األرباح
كشف وتجفيف منابع التدفقات المالية واألرباح غير المشروعة 	 

من هذا النوع من األنشطة اإلجرامية
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وهــو  العالمــي،  الحضــور  ذات  الوحيــدة  الشــرطة  منظمــة  هــو  اإلنتربــول 
يضطلــع بصفتــه هــذه بــدور فريــد يف دعــم العمــل الشــرطي علــى الصعيــد 
الــدويل. وألداء هــذه المهمــة باتســاق يف أنحــاء العالــم، مــن المهــم أن تتعــاون 
جميــع الجهــات الفاعلــة ضمــن البنيــة األمنيــة العالميــة مــن أجــل تحقيــق 

النتائــج. نفــس 

ولتحديــد كيفيــة تعــاون أجهــزة إنفــاذ القانــون العالميــة معــا علــى إقامــة عالــم 
كثــر أمانــا، وضــع اإلنتربــول ســبعة أهــداف للعمــل الشــرطي العالمــي تتنــاول  أ
األمــن.  وإرســاء  الجريمــة  بمكافحــة  الصلــة  ذات  المســائل  مــن  مجموعــة 
وتتماشــى هــذه األهــداف مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 التــي 
وضعتهــا األمــم المتحــدة. وهــذه األهــداف عالميــة وطموحــة ومســتندة إىل 

العمــل الجماعــي.

 86 الـــ  الــدورة  يف  األهــداف  هــذه  المنظمــة  يف  األعضــاء  البلــدان  وأقــّرت 
للجمعيــة العامــة لإلنتربــول التــي ُعقــدت يف بيجيــن )الصيــن( يف عــام 2017، 

كالتــايل: وهــي 

أهداف العمل الشرطي 
العالمي


