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يعرض هذا التقرير السنوي بعضا من أبرز األنشطة التي نفذناها يف عام  2019وقدمنا من
خاللها الدعم إىل بلداننا األعضاء الـ  194ملكافحة الجريمة عرب الوطنية .ويمكن االطالع عىل مزيد
من املعلومات عن جميع هذه األنشطة عىل موقعنا عىل الويب .www.interpol.int

مقدمة
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Database
highlights
يعرض هذا التقرير السنوي عددا من مبادرات
وإنجازات املنظمة يف عام  ،2019وهي إنجازات
أمكن تحقيقها بفضل التزام أرسة اإلنرتبول
برمّتها :الرئيس واللجنة التنفيذية ،واملكاتب
املركزية الوطنية ،وموظفو األمانة العامة يف
أنحاء العالم ،وأفراد الرشطة وأجهزة إنفاذ
القانون يف بلداننا األعضاء الـ  194كافة.
وقد حققت برامج املنظمة العاملية الثالثة ملكافحة
الجريمة – مكافحة اإلرهاب ،والجريمة السيربية،
والجريمة املنظمة والناشئة – نتائج مذهلة عىل
املستوى امليداني .وقواعد بيانات املنظمة
وخدماتها هما سند أسايس لجميع األنشطة
امليدانية .ويف عام  ،2019أصبح لدى املنظمة 18
قاعدة بيانات متخصصة تضمنت ما يربو عىل
 100مليون ملف رشطي وجرى تقصّ يها 230
مرة يف الثانية.
وتقع بيانات الرشطة يف صميم مهامنا ،ونعمل
عىل توظيف مواردنا يف املجال التكنولوجي
بفضل برنامج  I-Coreمن أجل تمكني أفراد

إنفاذ القانون يف الخطوط األمامية من االطالع
عىل املزيد من البيانات .ويف عام  ،2019أنجزنا
استعراضا لقدراتنا الحالية وحددنا عددا من
املشاريع الجديدة التي ستسهم يف تحويل البيانات
إىل مواد استخباراتية يُعوَّل عليها للتحرك وأدلة
مفيدة للتحقيقات.
وأخريا ،احتفى اإلنرتبول يف عام  2019بمرور
 30عاما عىل تدشني مقر أمانته العامة يف ليون
(فرنسا) ،وهو حدث يذ ّكرنا بمدى التغري والتقدم
اللذين تحققا خالل العقود القليلة املاضية.
واإلنرتبول ملتزم بدعم بلدانه األعضاء يف العالم
عىل مواجهة التحديات التي تعرتض العمل
الرشطي حارضا ومستقبال.
وعىل صعيد شخيص ،كان عام  2019عاما مهما
بالنسبة إيل ّ ألن الجمعية العامة ،وهي هيئتنا
اإلدارية العليا ،قد عينتني أمينا عاما لوالية ثانية.
ُخجل تواضعي،
وقرارها هذا يشعرني بالفخر وي ِ
وسأظل ملتزما بالسهر عىل بقاء اإلنرتبول منارة
للرشطة يف امليدان.

’’املعلومات هي قِ وام العمل
الرشطي وسنواصل التعاون مع
بلداننا األعضاء لضمان وصول
املعلومة املناسبة إىل الجهة
املناسبة يف الوقت املناسب‘‘.

يورغن شتوك
األمني العام
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قواعد البيانات

1

تقع قواعد بياناتنا الجنائية يف صميم عملنا؛ وكل معلومة مسجلة فيها
تشكل جزءا أساسيا لحل اللغز الذي يشكله أي تحقيق رشطي يف بلد أو أكثر
من بلداننا األعضاء .ونركز عىل تحسني نوعية املعلومات وآليات الوصول
إليها ،وال سيما يف الخطوط األمامية.

172

12

وضع تكنولوجيا
اإلنرتبول FIND
موضع التطبيق يف 12
بلدا جديدا

توسيع نطاق
االطالع عىل البيانات
يف  172بلدا

يعمل ما مجموعه  172من البلدان اآلن عىل
توسيع نطاق الوصول إىل شبكة اإلنرتبول
املأمونة  I-24/7بما يتعدى مكاتبها املركزية
الوطنية ،ليشمل الوحدات الوطنية املتخصصة
أو أفراد الرشطة يف الخطوط األمامية ،ما يتيح
لهم ّ
تقيص قواعد بيانات املنظمة بصورة آنية.

وضع اثنا عرش بلدا جديدا تكنولوجيا  FINDموضع
التطبيق يف منظوماته الوطنية أو ن ُ ُظم إدارة الحدود
لديه ،ما يتيح الوصول إىل قواعد بيانات املنظمة
انطالقا من منظومات الخطوط األمامية لهذه البلدان.
ومن ضمن البلدان املذكورة ملديف التي ربطت ثالثة
من مطاراتها وأربعة من مرافئها البحرية بهذه
املنظومة ،وفيجي يف جنوب املحيط الهادئ.

تحليل املخدرات بفضل قاعدة
بياناتنا الثامنة عرشة
تم ّكن قاعدة بيانات  ،Reliefالتي وهبتها
الجمهورية التشيكية لإلنرتبول ،أجهزة إنفاذ
القانون من استخدام تقنيات متطورة لتحليل
املخدرات كانت متاحة يف السابق لعدد محدود
من الخرباء فقط .وبإجراء تحليالت مقارنة
تلقائية لآلثار التي تخ ّلفها األدوات ،والشعارات
والرتكيبة الكيميائية التي تظهر عىل رزم
املخدرات ،أصبح بوسع أفراد الرشطة كشف
الصالت بني شحنات املخدرات يف مختلف
أصقاع العالم واعرتاض عمليات تسليمها
وتفكيك الشبكات الضالعة فيها.

احصائيات
قواعد البيانات
2019

وضع أحد عرش بلدا خدمات اإلنرتبول
اإللكرتونية إلدارة البيانات  WISDMموضع
التطبيق ،ما يؤدي إىل تحديث قاعدتي بيانات
اإلنرتبول لوثائق السفر املرسوقة/املفقودة
واملركبات اآللية املرسوقة بشكل تلقائي انطالقا
من سجالت هذه البلدان اإللكرتونية الوطنية.

مواكبة التطورات
إن جمع البيانات وتحليلها وتوفريها ألغراض
التحقيق هي من املهام الرئيسية التي نضطلع
بها ،وال بد لنا يف ذلك من مواكبة أدوات
التكنولوجيا والترشيعات التي ال تنفك تتغري.

 100مليون سجل
 7,3مليارات ّ
تقص
 230تقصّ يا يف الثانية
 1,3مليون مطابقة
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وضع خدمات
 WISDMموضع
التطبيق يف  11بلدا
جديدا

وتلتقي يف إطار مرشوع  Roxanneالذي
أُطلق يف أيلول/سبتمرب  2019بتمويل من
االتحاد األوروبي جهات معنية من
القطاعني العام والخاص من  16بلدا
للعمل عىل إعداد منصة تتيح تعزيز قدرات
أجهزة إنفاذ القانون يف مجال التكنولوجيا
الصوتية الجديدة وتحديد سمات الوجه
وتحليل الشبكات ،وتراعي رضورة إقامة
إطار قانوني وأخالقي واضح يف هذا املجال
يمتثل امتثاال تاما ألنظمة كل من اإلنرتبول
واالتحاد األوروبي.
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نوع األحداث:

قواعد البيانات املتقصّ اة:
وثائق السفر املرسوقة واملفقودة ،واملركبات
اآللية املرسوقة ،واألسلحة النارية ،والبيانات
البيومرتية ،والبيانات االسمية.

مؤتمرات قمة سياسية ،وفعاليات ثقافية،
وبطوالت رياضية ،وغري ذلك.

املطابقات
البيانات االسمية 44 :
تحديد سمات الوجه 19 :
وثائق السفر املرسوقة/املفقودة 101 :

إيفاد  10من
أفرقة الدعم يف
األحداث الكبى
خالل عام 2019

كشف  200تهديد

كشف  34من
األشخاص الفا ّرين

الفوائد اإلضافية ألفرقة الدعم يف
األحداث الكبى
َ
توفد أفرقة اإلنرتبول للدعم يف األحداث
الكربى بناء عىل طلب أحد البلدان من أجل
مساعدته يف ضمان أمن أحداث سياسية
ورياضية كربى يُخىش أن تسهدفها اعتداءات
إرهابية وجرائم منظمة .فمراقبة الحدود
وعمليات التحقق األخرى التي تنفذها هذه
األفرقة تسهم يف توسيع نطاق البحث عن
املجرمني وكشفهم أثناء تنقالتهم.

ّ
تقص
 7,8ماليني

اإلنرتبول ال يك ّل وال يم ّل أبدا
بعد قرابة  20عاما من الفرار ،اعتُقل يف
املكسيك يف شهر تموز/يوليو أحد أبرز الفا ّرين
املطلوبني من إرسائيل ،بفضل املساعدة التي
قدمتها وحدة دعم التحقيقات بشأن الفا ّرين يف
األمانة العامة والتعاون بني السلطات املعنية
يف إرسائيل واملكسيك والواليات املتحدة.
و ُرحِّ ل هذا الشخص إىل إرسائيل حيث ينفذ
حكما مدته  18عاما ملحاولة قتل وتزوير.

النرشات

النرشات الصادرة يف  2019النرشات الصادرة يف 2019

3 165

النرشات السارية يف نهاية
2019

12 234

13 377

النرشات السارية يف نهاية
2019

62 448

املطلوبون من اإلنرتبول
مطلوبون يف جرائم بيئية

املطلوبون من اإلنرتبول!

أُطلقت يف عام  2019حملتان ملالحقة املطلوبني
من اإلنرتبول من أجل املساعدة يف ّ
تعقب ثمانية
أشخاص فا ّرين مطلوبني يف جرائم ضد نساء
وسبعة أشخاص آخرين مطلوبني يف جرائم
بيئية .وكانت هاتان الحملتان عبارة عن نداء
عام لجمع املعلومات من أجل املساعدة يف
تحديد مكان هؤالء الفا ّرين.
5

مكافحة اإلرهاب

2

انترشت الشبكات اإلرهابية عىل نطاق واسع للغاية وباتت تشكل تهديدا
يتجاوز مناطق النزاع الفعلية إىل حد بعيد .ونحن نقود مبادرات ملساعدة
الرشطة عىل تحديد هوية اإلرهابيني ومنع تحركاتهم عرب الحدود .وتنصبّ
جهود أخرى عىل كشف وتعطيل االعتداءات املحتملة التي تُستخدم فيها
مواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومتفجرات.

تفجريات رسي النكا :إيفاد فريق
إىل مرسح الجريمة

دليل تنفيذي جديد يلقي الضوء
عىل الشبكة الخفية

أوفد اإلنرتبول إىل رسي النكا يف نيسان/
أبريل فريقا للتحرك إزاء األحداث من أجل
مساعدة السلطات الوطنية يف التحقيق يف
سلسلة االعتداءات باملتفجرات التي
استهدفت كنائس وفنادق وخ ّلفت مئات
القتىل والجرحى .وكان للدعم الذي قدمناه
أثر ميداني كبري وأسهم يف اعتقال أحد
الزعماء املدّعى بتورطهم يف التفجريات بعد
إصدار نرشة إنرتبول حمراء بشأنه ،وذلك
يف منطقة الرشق األوسط.

يشكل اإلرهاب البيولوجي والكيمائي
تهديدا يف غاية الوضوح للمجتمعات يف
يومنا هذا .ويستخدم اإلرهابيون قنوات
َ
ومغفلة مثل الشبكة الخفية
تواصل خفية
من أجل تبادل املعلومات وإنجاز صفقاتهم.
ومن الرضوري أن يكون بوسع أفراد
أجهزة مكافحة اإلرهاب والجريمة
السيربية اكتشاف دوافع ومؤرشات
النشاط اإلجرامي املتصل باملواد
البيولوجية والكيميائية .وملساعدة أجهزة
إنفاذ القانون يف ذلك ،أصدر فريق خربائنا
دليال تنفيذيا

وقدّم الفريق املذكور املساعدة يف مجاالت
علوم األدلة الجنائية الرقمية ،وتحليل
االستخبارات الجنائية ،والتنسيق مع
الجهات املكلفة بإنفاذ القانون يف املوقع،
والتحقيق بعد وقوع التفجريات ،وتوفري
الخربة يف مجال املتفجرات ،وتحديد هوية
الضحايا .وقد سهّ ل حضور الفريق
استكمال توسيع نطاق الوصول إىل شبكة
 I-24/7من املطارات واملوانئ البحرية يف
أرجاء البلد ،ما أتاح ّ
تقيص قواعد بيانات
املنظمة لألشخاص املطلوبني ووثائق
السفر املرسوقة واملفقودة واملركبات اآللية
املرسوقة ماليني املرات.

اجتمع يف اإلنرتبول يف ترشين األول/
أكتوبر حوايل  200خبري من عدة قطاعات،
منهم ممثلون عن القطاع الصناعي ،من
أجل النظر يف كيفية مواجهة التهديدات
املتفاقمة التي تطرحها األعمال اإلرهابية
املرتكبة باملواد الكيميائية واملتفجرات عىل
السلم واألمن يف العالم .وأُدرجت األدوات
التكنولوجية الجديدة والدروس املستفادة
من الحوادث األخرية يف جدول أعمال
املؤتمر العاملي املتعلق باألمن الكيميائي
والتهديدات الكيميائية الناشئة ،مع الرتكيز
تحديدا عىل اختالس السالئف الكيمائية
واملواد املتفجرة من األسواق املرشوعة.

200

خبري من عدة قطاعات

الطبعة األوىل

التحقيق في اإلرهاب البيولوجي
والكيميائي على الشبكة الخفية
دلـيـل ميـدانـي
تموز/يوليو 2019
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املؤتمر العاملي املتعلق باألمن الكيميائي
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اعتقال  16من املقاتلني اإلرهابيني
األجانب يف إطار عملية منفذة عند
الحدود البحرية
أرشف اإلنرتبول عىل عملية نفذتها وكاالت
متعددة خالل فصل الصيف املزدحم وقامت يف
إطارها بمراقبة الحدود وإجراء تقصّ يات
عشوائية يف سبعة مرافئ بحرية بهدف ّ
تعقب
مقاتلني إرهابيني أجانب أثناء تنقلهم .وركزت
عملية  Neptune IIعىل اعرتاض أشخاص يُشتبه
يف تنقلهم عرب مسالك بحرية بني شمال أفريقيا
وجنوب أوروبا عىل أمل العبور خلسة مع
أشخاص يسافرون لقضاء عطلهم .وحققت
التقصيات اآلنية يف قواعد بياناتنا لوثائق السفر
املرسوقة واملفقودة ،والبيانات االسمية،
واملركبات املرسوقة نتائج جيدة ألنها أسفرت
أيضا عن اعتقال مجرمني متورطني يف عمليات
االتجار بالبرش وتهريب األشخاص ،واالتجار
باألسلحة النارية واملخدرات.

تدريب أفراد الرشطة عىل جمع
بيانات السجناء البيومرتية
خالل أربعة أيام يف أيلول/سبتمرب يف
بوركينا فاسو ،قام  27من أفراد الرشطة
من جهازي األدلة الجنائية وأمن السجون
ومن اإلنرتبول بتسجيل البيانات البيومرتية
لـ  90معتقال يف سجن واغادوغو املركزي
يُشتبه يف كونهم إرهابيني .وأع ّد أفراد
الرشطة بعدئذ نرشات زرقاء ليُصار إىل
تعميمها عىل البلدان األعضاء يف املنظمة
طلبا للمزيد من املعلومات .وبفضل
التدريب الذي وفره اإلنرتبول واملعدات
املقدمة كهبة ،أمكن ألفراد الرشطة مواصلة
تعاونهم الوثيق مع األمانة العامة من أجل
زيادة مجموعات البيانات البيومرتية
املتاحة وتهيئة املزيد من النرشات الزرقاء.

جمع  31دليال مفيدا
للتحقيقات
إجراء  1,2مليون
ّ
تقص يف قواعد بيانات
اإلنرتبول

1,2
مليون

31
عمليـة

كشف  16من املقاتلني
اإلرهابيني األجانب

16

NEPTUNE II

تحليل بيانات رئيسية يف عني املكان
بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة للجيش
يف مايل يف ترشين الثاني/نوفمرب ،زوّ دت
بعثة دعم ميداني تابعة لإلنرتبول املحققني
املحليني باألدوات واملعارف الالزمة
لفحص بيانات جُ معت من أشخاص يُشتبه
يف كونهم إرهابيني اعتُقلوا عىل الحدود بني
مايل والنيجر.
وأمكن استخراج حوايل  300غيغابايت من
البيانات من الهواتف وأجهزة آيباد
املضبوطة شملت أرقام هواتف ،ورسائل
نصية ،ورسائل إلكرتونية ،وصورا،
وإحداثيات لنظام تحديد املواقع العاملي،
وسجالت مكاملات .كما استخرج املحققون
 600اسم وقارنوها بالبيانات البيومرتية
ألشخاص يُشتبه يف كونهم مقاتلني
إرهابيني أجانبّ ،
فوفروا مواد إلصدار 82
نرشة زرقاء لطلب معلومات إضافية.

’’يضطلع اإلنرتبول بدور منظومة
إنذار عاملية فيعوق بذلك حركة
األفراد املرتبطني بأنشطة إجرامية
وإرهابية‘‘.
يورغن شتوك،
األمني العام
7

حماية الفئات السكانية الهشة

3
إنقاذ  50طفال :غيض من فيض
 Blackwristهي عملية دولية ملكافحة
االعتداءات الجنسية عىل األطفال ِّ
نفذت عىل
مدى سنتني وتوِّجت بإنقاذ  50طفال
واعتقال  9من مرتكبي االعتداءات الجنسية
عىل األطفال يف تايلند وأسرتاليا والواليات
املتحدة .والضحية األصغر سنا التي حُ ددت
هويتها لم يتجاوز عمرها  15شهرا.
وكشفنا يف إطار رصدنا االعتيادي
لألنشطة عىل الشبكة الخفية صورا
وأرشطة فيديو العتداءات جنسية كان
مصد َرها موق ٌع إلكرتوني يعمل بموجب
اشرتاكات ويستخدمه حوايل 63 000
شخص يف العالم .وترك الجاني القليل جدا
من الدالئل البرصية والسمعية فاستعان
املحققون بأجهزة الرشطة يف العالم من
ّ
تعقب الضحايا .وكان التعاون
أجل
نموذجيا وفعاال للغاية.
وجرى تحميل جميع الصور ولقطات
الفيديو إىل قاعدة بيانات اإلنرتبول الدولية
لالستغالل الجنيس لألطفال .ويرجَّ ح لنتائج
عملية  Blackwristأن تستمر يف التفاعل لعدد
من السنوات إذ إن أفراد الرشطة يدققون
عن كثب يف األجهزة اإللكرتونية وغرف
الدردشة والرشكاء املعروفني للجناة
ومستخدمي موقع اإلنرتنت.

الجرائم املرتكبة ضد النساء :انتهاكات
لحقوق اإلنسان عىل نطاق واسع
وجّ ه اإلنرتبول نداء للعموم طلبا ملساعدتهم يف
ّ
تعقب ثمانية أشخاص فا ّرين مطلوبني يف
جرائم ضد نساء ،منها القتل املتعمد .وهذا
النداء الذي تزامن إطالقه مع اليوم الدويل
للقضاء عىل العنف ضد املرأة بتاريخ  25ترشين
الثاني/نوفمرب هو بمثابة تذكري صارخ بما
تتعرض له النساء والفتيات من أعمال عنف
واعتداء يف العالم.
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ليس االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين واالعتداء الجنيس والعمل القرسي
إال بعضا من املخاطر التي تواجهها الفئات السكانية الهشة يف العالم أجمع.
واألطفال بشكل خاص بحاجة إىل الحماية .ونحن ملتزمون بمكافحة
االستغالل بجميع أشكاله.

عملية

BLACKWRIST
تايلند
اعتقلت ِّ
املشغل
الرئييس للموقع
اإللكرتوني وزجّ ت
به يف السجن.

نيوزيلندا
نسّ قت
االستخبارات
وجمعت
املعلومات
الالزمة.

بلغاريا
أغلقت خواديم
املوقع
اإللكرتوني.

الواليات املتحدة
كشفت عنوان
برتوكول اإلنرتنت
للموقع اإللكرتوني
وأجرت مقارنات
فيما بني عناوين
الربيد اإللكرتوني.

أسرتاليا
كشفت ِّ
املشغل الثاني للموقع
اإللكرتوني واعتقلته.

يُستمال املهاجرون عن طريق الخداع
للقيام بأسفار محفوفة باملخاطر  -ال بل
مؤدية إىل الهالك – عب األدغال أو عىل
متن القوارب ،أو يف الشاحنات مثلما رأينا
مؤخرا.
 71يف املائة من ضحايا االتجار بالبرش
يف العالم هم من النساء والفتيات
اللواتي يخضع ثالثة أرباعهن
لالستغالل الجنيس.

71%
@UNWomen

يف ترشين األول/أكتوبر ،أسفرت عملية قادها
اإلنرتبول العرتاض جماعات إجرامية تتحكم يف
مسالك تهريب املهاجرين إىل الواليات املتحدة
وكندا عن اعتقال  53شخصا وتحديد هوية
 775مهاجرا من  30بلدا .وأجرت السلطات يف
 20بلدا من ثالث قارات ما يقرب من مليون
ّ
تقص عند املنافذ الحدودية الجوية
عملية
والربية والبحرية من أجل تقويض املجموعات
اإلجرامية املنظمة التي تتحكم يف مسالك
التهريب الرئيسية إىل الواليات املتحدة األمريكية
وكندا.
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عملية :Epervier II
إنقاذ  220ضحية

يف إطار العملية التي نُفذت يف نيسان/أبريل
 ،2019أنقذت الرشطة يف بنن ونيجرييا حوايل
 220من ضحايا االتجار بالبرش ،منهم أطفال
ال تتجاوز أعمار بعضهم  11عاما كانوا
يه َّربون بقصد تشغيلهم يف السخرة والبغاء.

االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين :قطع املوارد املالية
ناقش املشاركون يف املؤتمر العاملي السابع
ملكافحة االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين
املنعقد يف األرجنتني يف أيلول/سبتمرب كيفية
إحباط مخططات املجرمني الذين يرون يف
الضحايا سلعا يشرتونها ويتداولونها
ويبيعونها سعيا لتحقيق مكاسب مالية.
وكان هذا املؤتمر يف دورته السابعة أكرب
املؤتمرات املثيلة عىل اإلطالق إذ استقطب 750

مشاركا من  97بلدا ،وهذا رقم قيايس ،يمثلون
أجهزة إنفاذ القانون والقطاعني العام والخاص
ومنظمات غري حكومية ودولية.
وجرى الرتكيز عىل استخدام أدوات التكنولوجيا
وعىل التعاون بني القطاعات من أجل استغالل
مكامن الضعف يف نموذج عمل املجرمني
املتشعب ،بدءا بتجنيد الضحايا ووصوال إىل
استغاللهم تجاريا يف نهاية املطاف.

’’إننا نراكم وسنقدمكم إىل
العدالة‘‘.
يورغن شتوك،
األمني العام

عملية Turquesa

مكافحة تهريب املهاجرين

775

تحديد هوية  775مهاجرا

1

27

إنقاذ  27من ضحايا االتجار
بالبرش

1 300

إجراء مليون عملية ٍّ
تقص

رصد  1 300رحلة جوية دولية

20

400

مشاركة  20بلدا من  3قارات

إجراء عمليات تفتيش عند
 400معرب

53
اعتقال  53شخصا متورطا يف
تهريب مهاجرين
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اعتقال  11شخصا ضالعا
يف االتجار بالبرش

307 000

ّ
تقص قواعد بيانات اإلنرتبول
 307 000مرة

7

اعتقال  7أشخاص يف تهم أخرى
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أمن الفضاء السيربي

4
تغطي الجرائم السيبية مجموعة واسعة من التهديدات واالتجاهات املتغرية
التي تمس الحياة اليومية ،من االعتداء عىل الحواسيب بالفريوسات ونُظم
املعلومات إىل الجرائم التي يسهّ ل اإلنرتنت ارتكابها .ونحن نساعد أجهزة
الرشطة عىل البقاء يف الطليعة من خالل دعمنا للعمليات وأنشطة االستخبارات
وتطوير القدرات.
#BECareful
ن ّظم اإلنرتبول يف عام  2019حملة
 #BECarefulلتوعية العموم بتفاقم نمط
احتيال شائع هو االحتيال بالربيد اإللكرتوني
املهني ومساعدتهم عىل التعرف عىل مؤرشاته
وتفادي وقوعهم يف براثنه.

ويف سياق هذا االحتيال املعروف أيضا باسم
االحتيال باستخدام منصب رئيس مجلس اإلدارة،
يخرتق املجرمون أنظمة الربيد اإللكرتوني أو
يستخدمون أساليب الهندسة االجتماعية
للحصول عىل معلومات عن أنظمة الدفع الخاصة
بالرشكات ،ثم يخدعون موظفيها لحملهم عىل
تحويل األموال إىل حسابهم املرصيف.
وإلعطاء الحملة زخما عىل أوسع نطاق عاملي
ممكن ،استعان اإلنرتبول بأجهزة الرشطة يف 60
من البلدان األعضاء وبرشكاء يف القطاع الخاص.
ويف إحدى القضايا ،اعتقلت الرشطة مواطنا
نيجرييا يشتبه يف احتياله عىل املئات من الرشكات.
ووجدت الرشطة يف حاسوبه معلومات مفصلة
عن أكثر من  10 000من كبار املوظفني
التنفيذيني واملحاسبني يف الرشكات.

ما هو االحتيال بالبيد اإللكرتوني املهني ؟

#BECareful
الوصول غري املرشوع

الهندسة االجتماعية

الطلبات العاجلة

يتم ّكن املجرمون من اخرتاق
أجهزة أو منظومات
ضحاياهم من خالل
القرصنة الحاسوبية أو
مواقع التصيّد االحتيايل عىل
الويب أو برمجيات
التجسس الخبيثة ،ثم
يدفعون هؤالء الضحايا عن
طريق الخداع إىل تحويل
األموال إىل حسابهم املرصيف.

يمكن أن يستهدف
املجرمون ضحاياهم عرب
استغالل املعلومات التي
ينرشونها عىل مواقع
التواصل االجتماعي.

ينتحل املجرمون صفة جهة
مزوّدة تطالب بتسديد
أموال أو تغيري معلومات
مرصفية بشكل عاجل ،أو
موظف رفيع املستوى يف
الرشكة مك َّلف بإصدار
أذونات الدفع.

شوهدت إعالنات الحملة والرسائل األساسية أكثر من  8ماليني مرة
يف مواقع التواصل االجتماعي
مواضيع النقاش

أجهزة إنفاذ القانون يف مستقبل
مرتابط إلكرتونيا
املجرمون سباقون إىل استغالل أحدث
التطورات التكنولوجية ،هذا كان عنوان املؤتمر
السابع ملكافحة الجريمة السيربية املشرتك بني
يوروبول واإلنرتبول الذي عُ قد يف ترشين
األول/أكتوبر .ويف ضوء مساهمات املشاركني
من القطاعني العام والخاص ،ناقش املؤتمر
البنود التالية:
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التحديات الناجمة عن
الذكاء االصطناعي
وتكنولوجيا 5G

جمع األدلة
اإللكرتونية

االستخبارات املستمدة
من املصادر املفتوحة
واعتبارات الخصوصية

الجوانب املالية
للجريمة السيربية

تهديدات الجريمة
السيبية

التقرير السنوي 2019

تعزيز قدراتنا االستخباراتية
يف املجال السيربي
أق ّرت البلدان األعضاء مرشوع  ،Gatewayوهو
إطار يتيح لإلنرتبول ّ
تلقي معلومات استخباراتية
عن التهديدات السيربية من رشكائه الخارجيني.
وعززت املرحلة التجريبية لهذه املبادرة إدراكنا
ملشهد الجريمة السيربية يف العالم لكي نتمكن من
اتخاذ إجراءات تستهدف هذه التهديدات
وتوسيع نطاق الرشاكات الستالم املزيد من
املعلومات والبيانات يف هذا الصدد.

اعتقال ثالثة من مرتكبي الجرائم
السيربية
أسفرت عملية  ،Night Furyوهي عملية ملكافحة
الجريمة السيربية نسّ قها اإلنرتبول لكشف
برمجية خبيثة تستهدف مواقع للتجارة
اإللكرتونية ،عن اعتقال ثالثة أشخاص يف
إندونيسيا .وأسهمت البيانات التي و ُِّفرت
للمنظمة من خالل رشاكة مع رشكة أمن سيربي
يف كشف مئات مواقع التجارة اإللكرتونية امللوثة
يف أنحاء العالم .وع ّطلت سنغافورة اثنني من
خواديم القيادة والتحكم الخبيثة.

االجتماعات اإلقليمية املتعلقة بمكافحة
الجريمة السيربية
نظم اإلنرتبول يف عام  2019ثالثة اجتماعات
إقليمية لرؤساء وضباط وحدات مكافحة الجريمة
السيربية ،إقرارا منه بأهمية تبادل املعارف ملواكبة
أحدث املعلومات املتعلقة بالجريمة السيربية.
وتمحورت االجتماعات حول مزايا التعاون مع
الرشكاء الخارجيني الذين يملكون يف العادة
الربمجيات األمنية والبيانات ذات الصلة.
وللمرة األوىل ،خالل االجتماع الرابع لفريق
خرباء اإلنرتبول العاملي املعني بمكافحة الجريمة
السيربية ،دُعي ممثلون عن أفرقة العمل اإلقليمية
إىل الحديث عما يواجهون من تحديات يف هذا
املجال ،ما أعطى الخرباء الـ  95املشاركني يف
االجتماع فكرة أدق عن أنماط الجريمة السيربية
عىل الصعيد اإلقليمي.

اإلنرتبول يتخذ إجراءات رسيعة
ملكافحة القرصنة لتعدين العمالت
ّ
املشفرة
يف حزيران/يونيو  ،2019أطلق اإلنرتبول
عملية يف جنوب رشق آسيا تستهدف مكافحة
ّ
املشفرة ،وهي نمط
القرصنة لتعدين العمالت
شائع من أنماط الجريمة السيربية يستخدم
القراصنة يف سياقه برمجية خبيثة لقرصنة
كمبيوترات الضحايا واستخدام قدرتها
ّ
املشفرة .وتم ّكنا
الحسابية لتعدين العمالت
بفضل معلوماتنا االستخباراتية من كشف أكثر
من  20 000جهاز توجيه شبكي يف املنطقة.
وتحت مظلة عملية  ،Goldfish Alphaتمكن
املحققون يف الجرائم السيربية وأفرقة االستجابة
الوطنية للطوارئ الحاسوبية من تحديد مكان
أجهزة التوجيه الشبكي امللوثة بالربمجيات
الخبيثة وتنبيه الضحايا وتنظيف هذه
الطرفيات لتصبح خارج سيطرة مرتكبي
الجرائم السيربية .وعندما انتهت العملية يف
أواخر ترشين الثاني/نوفمرب ،انخفض عدد
أجهزة التوجيه امللوثة بنسبة  78يف املائة.

تصنيف الشبكة الخفية
والعمالت ّ
املشفرة
إن الجرائم املتصلة بالشبكة الخفية والعمالت
ّ
املشفرة ال تقف يف وجهها حدود ،وتشارك يف
التحقيقات فيها أجهزة من بلدان متعددة.
وقد وضعت فرقة عمل اإلنرتبول املعنية
ّ
املشفرة تصنيفا
بالشبكة الخفية والعمالت
محددا يأخذ الكيانات وفئات الخدمات وأنواع
الجرائم يف االعتبار .وسيُنرش هذا التصنيف
كحل مفتوح املصدر يمكن أن تستخدمه
أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص
واألوساط األكاديمية كلغة مشرتكة.

مبادئ توجيهية يف مجال األدلة
الجنائية
إن كيفية إدارة األدلة اإللكرتونية ومعاملتها
أمر تتزايد أهميته فيما يتعلق بالجريمة يف
يومنا هذا .وقد أع ّد خرباء املنظمة مبادئ
توجيهية جديدة ملختربات األدلة الجنائية
الرقمية .وتعرض هذه املبادئ إجراءات
تشغيل املختربات املذكورة وفقا للترشيعات
واملمارسات واإلجراءات عىل الصعيد الوطني.

عقد الفريق العامل املعني بمنطقة الرشق
األوسط وشمال أفريقيا اجتماعه الـ  12يف
األردن وناقش أحدث قضايا الجرائم السيربية
وشدد عىل أهمية التعاون الدويل بني البلدان
األعضاء ومع الكيانات الخاصة أيضا.
اعتمد الفريق العامل املعني بمنطقة األمريكتني يف
اجتماعه الخامس املنعقد يف الجمهورية
الدومينيكية توصيات يف مجاالت تطوير القدرات
السيربية ،وتنفيذ أنشطة ميدانية ،واتخاذ تدابري
وقائية ،وإعداد إطار إقليمي يف هذا الصدد.
ساهم الفريق العامل املعني بمنطقة أفريقيا يف اجتماعه الثامن املنعقد
يف كينيا يف عرض أفضل املمارسات يف مجال التحقيقات السيربية وبناء
القدرات يف مجال األدلة الجنائية الرقمية والتقنيات املستخدمة يف
التحقيقات فضال عن تخطيط عمليات مشرتكة ملكافحة االحتيال
ّ
املشفرة،
بالربيد اإللكرتوني املهني ،والقرصنة لتعدين العمالت
ومواقع التصيّد االحتيايل ،واالحتيال الرومانيس.
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تعزيز سالمة الحدود

5

الفا ّرون ،املفقودون ،ضحايا االتجار ،السلع املرسوقة ،املواد الخطرة ،إساءة استخدام
وثائق السفر والهوية ...هذا غيض من فيض املسائل العديدة التي يتعني عىل حرس
الحدود املتمركزين عند املعابر الربية والبحرية والجوية الرتصّ د لها .ونحن نقدم
مجموعة من الخربات والحلول التقنية ملساعدة أفراد الرشطة يف الخطوط األمامية عىل
مواجهة هذه التحديات.

حملة للتوعية ال تجازفوا بوثائقكم #DontRiskIt
أطلق اإلنرتبول حملة للتوعية ()#DontRiskIt
بالتزامن مع موسم عطل نهاية السنة لتذكري
العموم باملحافظة عىل جوازات سفرهم ووثائق
هويتهم.

وتندرج هذه الحملة ضمن مرشوع  IDEAالذي
ي َُّنفذ تحت رعاية االتحاد األوروبي ويهدف إىل
مساعدة عدد من البلدان األعضاء عىل توطيد أمن
حدودها عرب تحسني بنيتها التحتية التقنية
واالنتقال إىل استخدام منظومات اإلنرتبول
بأحدث إصداراتها.

فـي أيـ ٍد غيـر أمينـة،
جـواز سفـركـم

هــو ســـالح !

ASSEPORT

اإلرهابيون واملجرمون يستخدمونها
لعبور الحدود دون كشف أمرهم.

INTERPOL

MORE INFORMATION:

DATABASES

INTERPOL.INT/PASSPORT

ENHANCED
ACCESS

#DontRiskIt

This project is funded by the
European Union’s Internal
Security Fund – Police

تشديد اإلجراءات األمنية عىل الحدود يف جنوب رشق آسيا
شاركت البلدان العرشة لرابطة أمم جنوب رشق
آسيا يف عملية  Sunbirdيف جولتها الرابعة.
وتضافرت الجهود يف سياق هذه العملية من أجل
كشف أشخاص يُشتبه يف أنهم إرهابيون
ومجرمني يعربون الحدود يف املنطقة وتعزيز
حلول اإلدارة املتكاملة للحدود .وأتاحت هذه
العملية ترسيخ الكفاءات واملعارف املكتسبة
خالل مراحل التدريب يف إطار مرشوع .Sunbird
واستنادا إىل إنجازات سابقة ،تح ّركت أجهزة
الرشطة والهجرة والسلطات البحرية يف 90

تحديد 36

قرينة متصلة بحركة أشخاص يُشتبه
يف أنهم إرهابيون
12

تسهّ ل وثائق السفر
املزورة تهريب املهاجرين
واالتجار بالبرش وتهريب
املخدرات وحركة
اإلرهابيني.

موقعا جويا وبريا وبحريا .وبما أن اإلجراءات
األمنية املشددة يف املطارات دفعت املجرمني إىل
التحول بشكل متزايد نحو املسالك البحرية،
ركزت عملية  Sunbird IVعىل إضفاء أكرب قدر
من املناعة عىل الحدود البحرية.
وأسفرت هذه العملية عن اعتقال  24شخصا
وتحديد  36قرينة متصلة بحركة أشخاص
يُشتبه يف أنهم إرهابيون ،ورد اسما اثنني منهم
يف قائمة املطلوبني من قِ بل مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة.

اعتقال

24

شخصا

كشف وثائق سفر مزورة بفضل
التدريب الذي يوفره اإلنرتبول
بفعل التطور املتزايد لتقنيات تزوير الوثائق،
بات يتعني عىل أجهزة إنفاذ القانون تحديد
تفاصيل بالغة الدقة كثريا ما ال تُرى بالعني
املجردة.
ويوفر اإلنرتبول دورات تدريبية يف العالم أجمع
تتيح للمشاركني االطالع عىل أحدث تقنيات
الطباعة ،والسمات األمنية يف الوثائق،
وتكنولوجيا التدقيق يف الوثائق ،وتقنيات
الفحص الحالية .والهدف العام هو تعزيز قدرات
أجهزة إنفاذ القانون عىل الصعيد اإلقليمي عىل
كشف املجرمني واإلرهابيني خالل عمليات مراقبة
الحدود.
ويف عام ُ ،2019قدمت دورات تدريبية يف
تركمانستان ورواندا وفييت نام واملكسيك
ونيجرييا ،شارك فيها خرباء الفحص الجنائي
للوثائق ،وأفراد من أجهزة مراقبة الحدود،
وموظفون من أجهزة الهجرة ،ومدّعون عامون.
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إجراءات عاملية صارمة ملكافحة
االحتيال يف مجال تذاكر الطريان

عملية Global Airline
 Action Daysلعام 2019

يُلحِ ق الرشاء االحتيايل لتذاكر السفر عىل اإلنرتنت
بقطاع الطريان خسائر فادحة ،كما يسهّ ل
ارتكاب أنشطة إجرامية خطرية مثل االتجار
بالبرش والهجرة غري املرشوعة وتهريب املخدرات
واإلرهاب.
وخالل الجولة الـ  12من عملية Global Air-
 line Action Daysالتي ِّنفذت يف ترشين
الثاني/نوفمرب ،انضم إىل اإلنرتبول رشكاء من
أجهزة إنفاذ القانون ،والهيئات الوطنية
والدولية ،والقطاع الخاص من أجل مكافحة هذه
الظاهرة .وهو ما يثبت فعالية إرشاك مختلف
الجهات املعنية.
وأسفرت هذه العملية عن كشف  165عملية
رشاء مشبوهة واعتقال  79شخصا يشتبه يف أنهم
يسافرون بتذاكر طائرة اشرتوها باستخدام
معلومات بطاقات ائتمانية مرسوقة أو محوَّرة أو
مزورة.

ّ
تقيص قواعد البيانات –
يف أيّ وقت ويف أيّ مكان

 Adwenpa IVهي عملية ِّنفذت عىل الحدود يف
غرب أفريقيا يف تموز/يوليو ،وأتاحت ألكثر من
 200من األفراد العاملني يف الخطوط األمامية من
 13بلدا فرصة وضع الكفاءات واملعارف
املكتسبة خالل التدريب موضع التطبيق.
ويف إطار هذه العملية ،استُخدمت يف امليدان ألول
مرة منظومة املعلومات الرشطية لغرب أفريقيا،
واخترب أفراد الرشطة نماذج أولية للوحات
إلكرتونية تتيح ّ
تقيص قواعد بيانات املنظمة
واملسح الرقمي للجوازات بدون اتصال باإلنرتنت.
وأسفرت عن كشف أكثر من  100من ضحايا
االتجار بالبرش والعثور عىل سبائك ذهبية وأدوية
مقلدة بقيمة تقديرية بلغت  900 000يورو.
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60

وكالة سفر
إلكرتونية

بلدا

200
مطار

165
كشف  165عملية
رشاء مشبوهة

مرشوع : Fields
تحسني عملية التدقيق يف وثائق السفر
مرشوع  Fieldsهو مبادرة مشرتكة بني
اإلنرتبول وفرونتكس ترمي إىل تعزيز األمن
الوطني من خالل تحسني عملية التدقيق يف وثائق
السفر واالرتقاء بالتكنولوجيا املتوفرة.
ويف إطار تعاون املنظمة مع فرونتكس أيضا،
جرى يف عام  2019تنظيم أربع عمليات مشرتكة
يف مطارات جنيف وزيورخ ولشبونة وميونخ
أسفرت عن  19مطابقة يف قاعدة بيانات اإلنرتبول
لوثائق السفر املرسوقة واملفقودة وقاعدة
البيانات االسمية.

56

رشكة طريان

79

شخصا معتقال

مرشوع Riptide
يهدف مرشوع  Riptideإىل منع املقاتلني
اإلرهابيني األجانب من عبور نقاط الحدود الربية
والجوية والبحرية يف إندونيسيا والفلبني
وماليزيا .وجرى يف إطاره تدريب  932من
املوظفني يف الخطوط األمامية عىل استخدام
قواعد بيانات املنظمة ،وأسفرت التقصيات عن
اعتقال  61من املهربني والفا ّرين الدوليني
وكشف  448تهديدا محتمال.

122

هو عدد املطابقات يف قواعد البيانات
الذي حققه فريق اإلنرتبول للدعم يف
األحداث الكربى الذي أُوفِد إىل الدورة
الـ  30أللعاب جنوب رشق آسيا يف مانيال
(الفلبني) يف كانون األول/ديسمرب.
13

وضع حد لألسواق غري املرشوعة

6
ثمة ميَل إىل الربط بني مصطلح االتجار ومصطلحي املخدرات واألسلحة ،لكن ال
حدود لعدد السلع غري املرشوعة التي تتدفق إىل األسواق .وبعض هذه السلع منتجات
’’أصلية‘‘ ُسقت وبعضها اآلخر منتجات مقلدة خطرة  -أغذية وأدوية وقطع غيار
وحتى لُعب .وليس هناك من حُرمة إذ توجد أيضا سوق سوداء مربحة يف مجال
املمتلكات الثقافية مرتبطة عىل نحو وثيق بالجريمة املنظمة.

ضبط كمية غري مسبوقة من الكوكايني يف
غينيا-بيساو
يف أعقاب إحدى أكرب ضبطيات املخدرات عىل
اإلطالق يف غينيا-بيساو يف أيلول/سبتمرب ،أوفد
اإلنرتبول فريقا للتحرك إزاء األحداث متعدد
االختصاصات ضم خرباء يف مجال التحقيقات
بشأن املخدرات ،ومكافحة الجريمة السيربية،
وتحليل بيانات االستخبارات ،ومكافحة الجريمة
املالية.

ضبطت الرشطة

1٫8

طن من الكوكايني
قيمتها بني

 60إىل 80
مليون يورو

واعتقلت

10

أشخاص

14

تدريب دويل يف مجال اإلسعافات األولية
لألعمال الفنية

اإلنرتبول يقدم دعمه بعد رسقة
مجوهرات ال تقدَّر بثمن

تضافرت جهود اإلنرتبول واملركز الدويل لدراسة
صون وترميم املمتلكات الثقافية (إيكروم) من
أجل تنظيم أول دورة تدريبية دولية رفيعة
املستوى موجهة لوحدات الرشطة املتخصصة يف
مجال ’اإلسعافات األولية للرتاث الثقايف ومنع
االتجار غري املرشوع به يف أوقات األزمات‘ .ويف
ضوء استغالل مجموعات الجريمة املنظمة
َ
هشاشة املواقع الثقافية واآلثار واملمتلكات غري
املنقولة من أجل نهب القطع األثرية غري املحمية،
انصبت الجهود عىل استحداث آليات فورية
لحماية مواقع الرتاث الثقايف املهددة.

انضم اإلنرتبول إىل الجهود التي تبذلها السلطات
األملانية الستعادة العديد من قطع املاس القيّمة
التي ُرسقت من متحف ( Green Vaultالخزانة
الخرضاء) يف درسدن .وقد أُضيفت تفاصيل أربع
عرشة قطعة فورا إىل قاعدة بيانات اإلنرتبول
لألعمال الفنية املرسوقة التي يستعني بها
مستخدمون ينتمون إىل قطاعات متعددة.
ويجري حاليا استحداث تطبيق سيتيح ألفراد
الرشطة يف الخطوط األمامية أو الرشكاء املخولني
الكشف اآلني عن األعمال الفنية املرسوقة.
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مكافحة املنتجات املقلدة:
التصدي للجريمة ّ
املاسة بامللكية الفكرية عىل جميع املستويات
اجتمع أكثر من  500من كبار مسؤويل أجهزة
إنفاذ القانون والخرباء من الرشكات األمنية
والقطاع الخاص من جميع أرجاء العالم يف
كيب تاون يف ترشين األول/أكتوبر من أجل
بلورة حلول ملواجهة التحديات املتنامية التي
تطرحها الجريمة ّ
املاسة بامللكية الفكرية .ورغم
أن التقليد قد يبدو جريمة بال ضحايا ،إال أن
عائداته غالبا ما تغذي مجاالت أخرى من
الجريمة املنظمة ،وتقوّض التجارة املرشوعة،
وتشكل مخاطر جسيمة عىل صحة املستهلكني.

ويف عام  ،2019استمر يف االرتفاع عدد
مستخدمي منظومة اإلنرتبول العاملية للتعلم
اإللكرتوني  -الكلية الدولية للمحققني يف
الجرائم املاسة بامللكية الفكرية .وسجل أكثر
من  23 000مستخدم من أكثر من  170بلدا
مشاركتهم يف الدورات التدريبية املتعددة
اللغات التي توفرها الكلية والتي تشمل
مجموعات دروس متمحورة حول قطاعات
محددة مثل التجارة غري املرشوعة باملنتجات
الطبية.

ليست ’خرضاء‘ كما يبدو:
ارتفاع وترية تقليد املنتجات
الغذائية العضوية

وتطرقت حلقات عمل متخصصة إىل مسألتي
التدريب والتكنولوجيا يف أفريقيا ،وإىل تزايد
استخدام العمالت املشفرة يف الجريمة ّ
املاسة
بامللكية الفكرية.

عملية Trigger V

أجهزة الرشطة والجمارك والهجرة والجيش ومختربات املقذوفات
مَن:
شباط/فرباير 2019
متى:
أسلحة نارية غري مرشوعة
ماذا:
الكميات 850 :سالحا ناريا 162 000 ،دوالر من دوالرات الواليات املتحدة نقدا
 8من بلدان أمريكا الالتينية
أين:
ٍّ 42 000
تقص يف النقاط الساخنة واملراكز الحدودية
كيف:
النتيجة :اعتقال  560شخصا بمن فيهم زعيم عصابة تهريب

أبرز اإلنجازات امليدانية يف عام 2019

عملية Opson VIII

اإلنرتبول ويوروبول وأجهزة الجمارك وهيئات تنظيم القطاع الصحي
مَن:
كانون األول/ديسمرب  – 2018نيسان/أبريل 2019
متى:
أغذية ومرشوبات مقلدة
ماذا:
الكميات 6 000 :طن من األغذية (وال سيما املنتجات الغذائية العضوية) ،و 33مليون لرت
من املرشوبات ،و 33 000طن من املرشوبات الكحولية غري املرشوعة
 78بلدا
أين:
 67 000عملية تفتيش يف املتاجر واألسواق واملطارات واملوانئ واملنشآت الصناعية
كيف:
النتيجة :ضبط  18,7مليونا من املنتجات (قيمتها التقديرية  117مليون دوالر
من دوالرات الواليات املتحدة) ،واعتقال  672شخصا

عملية Maya III

أجهزة الرشطة والجمارك
مَن:
نيسان/أبريل 2019
متى:
أجهزة إلكرتونية وتجهيزات مكتبية ومستحرضات عناية شخصية وأدوية
ماذا:
الكميات 746 000 :منتج قيمتها التقديرية  3,5ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
األمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي
أين:
حمالت مداهمة وتفتيش يف أسواق ومتاجر ومناطق حدودية
كيف:
النتيجة :الكشف عن تورط  150شخصا و 65رشكة يف أنشطة غري مرشوعة.
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دعم األمن البيئي

7

إننا ملتزمون أخالقيا تجاه األجيال القادمة بحماية تراثنا الطبيعي من املجرمني
العديمي الضمري الذين ينهبون املوارد ويلوثون هذا الكوكب ويدمرون النباتات
والحيوانات  -كل ذلك لتحقيق مكاسب مالية .ونحن نعمل مع بلداننا األعضاء
واملنظمات الدولية التي تشاطرنا طريقة تفكرينا للتوعية بالتهديدات املتزايدة
ملنظومتنا البيئية التي أصبحت هشة وملكافحة تلك التهديدات.

لنجعل امللوِّثني يدفعون الثمن...
قاد اإلنرتبول عملية عىل الصعيد العاملي استهدفت
التلوث البحري الشديد الخطورة ،أُطلق عليها
االسم الرمزي  ،D30 Days at Sea 2.0وشارك
فيها  61بلدا وأكثر من  200من أجهزة إنفاذ
القانونِّ .
ونفذت هذه العملية طيلة شهر ترشين
األول/أكتوبر وكشفت عن  3 000من االنتهاكات
وسلطت الضوء عىل مدى استفحال جريمة
التلوث البحري يف العالم.

يُرتكب العديد من الجرائم البيئية ته ّربا من تسديد التكاليف املرتبطة
باالمتثال للترشيعات البيئية

الجريمة املالية
والتهرب الرضيبي

ويف جملة األنشطة ،قامت السلطات بتفتيش
مصايف النفط غري املرشوعة املسؤولة عن ترسبات
نفط خطرية يف نيجرييا ،وبتنظيم عملية إعادة
نفايات بالستيكية ُشحنت بشكل غري مرشوع من
بلجيكا إىل ماليزيا عرب هونغ كونغ .وأطلقت
بعض البلدان حمالت لتوعية العموم ،كإكوادور
مثال التي أطلقت حملة أسفرت عن إزالة أكثر من
 600كغم من النفايات من جزر غاالباغوس
املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي.

االتجار بالبرش

الجرائم املتصلة
بصيد األسماك غري
املرشوع
الجريمة املاسّ ة
باألغذية وسقة
املوارد الطبيعية
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ضبطية محلية ،تحقيق عاملي
يف ترشين الثاني/نوفمرب ،صادرت السلطات
التايلندية قبالة ساحل فوكيت ،بالتعاون مع
اإلنرتبول ،سفينة من بني السفن املطلوبة أكثر
من غريها يف العالم تقوم بأنشطة صيد غري
مرشوع وغري مب َّلغ عنه وغري من َّظم.

وأوفد اإلنرتبول فريقا لدعم التحقيقات من أجل
تقديم توجيهات تقنية بشأن معدات االتصاالت
واملالحة املحمولة عىل متن السفينة لكفالة جمع
بيانات التحقيق بطريقة وافية.

وزراء مجموعة الدول السبع يعرتفون
بدور اإلنرتبول
تصدرت الجريمة البيئية جدول األعمال الدويل
لالجتماع الوزاري ملجموعة الدول السبع الذي
عُقد يف نيسان/أبريل يف فرنسا .وشدد الوزراء
عىل رضورة تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون
الوطنية عىل إجراء تحقيقات عرب وطنية إىل جانب
الرفع من مستوى تبادل االطالع عىل املعلومات
عرب اإلنرتبول.

الجريمة املاسّ ة باألحياء الربية ال تجرد
بيئتنا من مواردها فحسب ،بل ترتك
تبعات سلبية أيضا عىل املجتمع بفعل ما
يصاحبها من أعمال عنف وغسل أموال
واحتيال.

اعتقال

582
شخصا

عملية

THUNDERBALL

55

مالحقـة

237
تحقيقا

عملية  Thunderballتوجّ ه رضبة موجعة
إىل املتاجرين باألحياء الربية
يف إطار عملية مشرتكة بني اإلنرتبول ومنظمة
الجمارك العاملية ،ضبط أفراد أجهزة مراقبة الحدود
والرشطة وحماية البيئة من  109بلدان منتجات
أحياء برية محمية ،من السنوريات الكبرية والقردة
العليا إىل األشجار املقطوعة بشكل غري مرشوع
واألحياء البحرية وكذلك البضائع املشتقة منها مثل
املالبس ومستحرضات التجميل ،واملواد الغذائية،
واألدوية التقليدية ،واملصنوعات الحرفية اليدوية.
وأسفرت هذه العملية ،التي ِّنفذت من نيسان/أبريل
إىل حزيران/يونيو ،عن فتح  237تحقيقا ،واعتقال
 582شخصا ،ومالحقة  55شخصا آخر قضائيا.
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تعزيز النزاهة عىل الصعيد العاملي

8
اتصاالت هاتفية قص َد االحتيال

من واجب اإلنرتبول ،بصفته فاعال أساسيا عىل الساحة العاملية ،دعم النزاهة عىل
الصعيد العاملي ،ومكافحة الفساد عىل جميع األصعدة ،ومالحقة املجرمني عرب
الوطنيني ،واملساعدة عىل تقديم مرتكبي الجرائم إىل العدالة ،وذلك بما يكفل عدم
اإلفالت من العقاب.

يقوم بعض املجرمني بتطوير عمليات االحتيال عن
طريق االتصاالت وذلك بإنشاء مراكز اتصال
للضغط عىل أناس حسني النية والنصب عليهم.
وكان هذا الشكل من الجريمة وغريه من أشكال
االحتيال باستخدام أساليب الهندسة االجتماعية
محور االجتماع السابع لفريق اإلنرتبول العامل
املعني بمكافحة الفساد والجريمة املالية الذي عُقد
يف تشونغتشينغ (الصني) يف حزيران/يونيو.

ال تسامح عىل اإلطالق مع الفساد –
يف أيّ مكان

اعتقال مجرم متورط يف عمليات
احتيال عىل اإلنرتنت

ضم مؤتمر اإلنرتبول العاملي ملكافحة الفساد
واسرتداد األصول الذي عُقد يف كولومبيا يف
ترشين الثاني/نوفمب  250مشاركا من أكثر من
 60بلدا ومن منظمات دولية وكيانات القطاع
الخاص .وتناول مواضيع شملت يف جملة أمور
تحديد العوامل املسهّ لة الرتكاب جرائم الفساد،
ً
بداية ،واسرتداد األصول يف النهاية.

يف آذار/مارس  ،2019ساعد اإلنرتبول الرشطة
عىل اعتقال عدة مواطنني نيجرييني يف إطار عملية
 .Ravenويواجه أحدهم حاليا  45تهمة مرتبطة
بجرائم مالية.

وركز االجتماع ،الذي ضم أكثر من  70مشاركا
من أجهزة إنفاذ القانون من  42بلدا ،عىل الطابع
العاملي لهذه الجرائم وعىل مشاركة أشخاص
فيها دون علم منهم يف الكثري من األحيان سواء
أكانوا ناقيل أموال أم ضحايا سُ ذَّجا لالحتيال
الرومانيس أم مجرد حلقة يف سلسلة من جرائم
االحتيال عىل الرشكات واملؤسسات التجارية.

ويف ضوء التحضريات الجارية لتنظيم األلعاب
األوملبية يف عام  ،2020أثبتت حلقتا عمل
إقليميتان جدواهما بفضل انضمام كل من اللجنة
األوملبية الدولية والوكالة العاملية ملكافحة
استخدام املنشطات إىل اإلنرتبول ملواجهة مشكلة
التالعب باملباريات الرياضية واالتجار بالعقاقري
املحسّ نة لألداء.

جرائم الحرب :التعلم باملحاكاة
اتخذت دورة اإلنرتبول الدولية السابعة املتعلقة
بالتحقيق يف جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم
الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية التي عُقدت
يف ترشين الثاني/نوفمب بُعدا جديدا تماما بفضل
تمرين باملحاكاة كان الهدف منه صقل كفاءات
املحققني باالستناد إىل سيناريوهات واقعية.

وأطلع خبا ٌء من املحكمة الجنائية الدولية
وسويرسا وهولندا  17من أفراد أجهزة إنفاذ
القانون من  14بلدا عىل كفاءات أساسية يف
التحقيق شملت تقنيات علوم األدلة الجنائية
وبروتوكوالت االستجواب وتدابري حماية
الشهود وتحديد املوارد العسكرية وتمييز العنف
الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس.
وساعدت الرشطة العلمية الفرنسية عىل إعداد
مرسح جريمة يحاكي مسارح جرائم الحرب
شمل مركز احتجاز ومنطقة لتنفيذ أحكام
اإلعدام ومقبة جماعية.
18
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9
الهيئات اإلدارية تحدد التوجهات
عُقدت الدورة الـ  88للجمعية العامة يف سنتياغو (شييل) يف الفرتة من
 15إىل  18ترشين األول/أكتوبر  2019وحرضها  900مندوب من كبار
املسؤولني يف الرشطة والحكومات من  162بلدا.
وعيّنت الجمعية العامة السيد يورغن شتوك أمينا عاما للمنظمة لوالية
ثانية وانتخبت أربعة أعضاء جدد يف اللجنة التنفيذية.
واعتمد املندوبون  13قرارا ،منها تحديدا:
إعادة تصميم مجموعة خدمات اإلنرتبول الرشطية يف املستقبل (انظر
الصفحة )22؛
املوافقة عىل برنامج األنشطة وامليزانية؛
إقامة رشاكات متينة مع الهيئات اإلقليمية.

وعُقد املؤتمر اإلقليمي األوروبي الـ  47يف كاتوفيتس (بولندا) يف أيار/
مايو ،وضم  170من كبار مسؤويل أجهزة الرشطة من  55بلدا .وركز عىل
تفاقم تهريب املخدرات إىل أوروبا ،والتهديد الذي تطرحه عودة املقاتلني
اإلرهابيني األجانب ،وغسل األموال.
وتصدرت مسألة ترسيخ أوجه التآزر ملكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة
جدول أعمال املؤتمر اإلقليمي األفريقي الـ  24الذي عُقد يف شباط/
فرباير يف كيغايل (رواندا) .وجمع هذا املؤتمر  158من كبار مسؤويل
أجهزة إنفاذ القانون من  42بلدا.
واجتمع رؤساء املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول يف ليون (فرنسا)
يف نيسان/أبريل يف إطار مؤتمرهم السنوي الـ  .15ووافقوا عىل تعزيز
دور املكاتب املركزية الوطنية يف مجال األمن العاملي وتقريب قواعد بيانات
اإلنرتبول من أفراد الرشطة العاملني يف الخطوط األمامية.
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املوارد البرشية

10
تنوع الجنسيات
ينعكس تنوع بلداننا األعضاء يف تنوع املوظفني
يف مراكز العمل الـ  13التابعة لألمانة العامة،
الذين كانوا ينتمون إىل  114جنسية يف كانون
األول/ديسمرب  .2019ومن مجموع املوظفني
البالغ عددهم  1 050موظفا ،يتأتى الربع من
إعارات بلداننا األعضاء ألفراد يشغل معظمهم
وظائف رشطية.

تعزيز املساواة بني الجنسني
وُضعت إجراءات تعيني املوظفني يف املنظمة
بشكل يتيح تحسني التوازن بني الجنسني عىل
صعيد مختلف الوظائف ،وذلك لضمان التنوع
واستقطاب أفضل الكفاءات يف الوقت نفسه.
ويشمل ذلك الحرص عىل احرتام مبدأ التنوع
خالل مرحلة وضع القائمة القصرية للمرشحني
املؤهلني وكذلك بني املوظفني الذين تتكون منهم
لجان مقابلة املرشحني فضال عن وضع قاعدة
بيانات تضم املرشحني املناسبني.
وتوعية أفراد أجهزة إنفاذ القانون يف بلداننا
األعضاء باملسائل املتصلة باملساواة بني الجنسني
حققت تقدما ملحوظا يف عام  .2019ويتجىل ذلك
يف تعيني خبريين يف شؤون املساواة بني الجنسني
يف مرشوعني يتعلقان ببناء القدرات هما:
مرشوع  Sunbirdالذي يهدف إىل تطوير
كفاءات الرشطة يف منطقة جنوب رشق آسيا
يف مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة.
مرشوع  Protegerالذي يركز عىل مكافحة
تهريب املهاجرين يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي.
ون ُ ِّظمت أول حلقة عمل بشأن ’’املناصب القيادية
للمرأة يف مجال إنفاذ القانون‘‘ يف غرب أفريقيا يف
آذار/مارس  ،2019وجرى تدريب  22مشاركِة
من  13بلدا يف املنطقة .وجاءت حلقة العمل هذه
بعد نجاح حلقة مماثلة ُقدمت يف منطقة جنوب
رشق آسيا واستقطبت  21من اإلناث .وركز
التدريب عىل مهارات القيادة االسرتاتيجية.
20

برنامج اإلنرتبول لقادة الرشطة
الشباب يف العالم
ن ُ ِّظمت الدورة األوىل من هذا الربنامج يف دبي
وأتاحت للمشاركني االستفادة من إرشادات
موظفني رفيعي املستوى من بلدان ومنظمات
مختلفة .وقام املشاركون أيضا بالتفكري يف آليات
التحليل االسترشايف من أجل تحديد التحديات
املستقبلية.

103

ن ِّ
ظمت  103دورات تدريبية موجهة
للموظفني يف عام  .2019وشملت مواضيع
من قبيل تعاون األفرقة عن بُعد ،واإلدارة،
ومهارات تقديم املداخالت ،ومدونة قواعد
السلوك الجديدة.

فرص التعلم اإللكرتوني
يوفر مركز اإلنرتبول العاملي للموارد ملوظفي
األمانة العامة وأفراد أجهزة إنفاذ القانون يف
بلداننا األعضاء مجموعة دروس للتعلم
اإللكرتوني تشمل طائفة واسعة من املواضيع.
ويف عام  ،2019تابع أكثر من  20 000مستخدم
 15 700دورة تدريبية ( 60 300مجموعة
دروس).
ومُنح  325موظفا وطنيا شهادة تأهيل صادرة
عن اإلنرتبول إلنجازهم  15مجموعة دروس
تدريبية عن املنظمة تناولت الجوانب القانونية،
وشبكات االتصاالت املأمونة ،وقواعد البيانات،
والتعاون الدويل.
وأتم  520من املوظفني املؤهلني حتى اآلن تدريبا
عىل قواعد اإلنرتبول وأنظمته ،والوعي باملسائل
القانونية ،والقدرات الرشطية ،والتعاون الدويل.

الشوؤن املالية
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11
اإليرادات يف عام 2019

142

مليون يورو

النفقات يف عام 2019

+6%

مقارنة بعام 2018

املساهمات النظامية للبلدان األعضاء
 59مليون يورو

147

مليون يورو

+12%

مقارنة بعام 2018

مكافحة اإلرهاب
 21مليون يورو

41%

الجريمة املنظمة والناشئة
 35مليون يورو

التربعات النقدية
 49مليون يورو
35%

املساهمات العينية
 34مليون يورو

الجريمة السيربية
 17مليون يورو

بلغ إجمايل إيرادات األمانة العامة  142مليون يورو يف عام ،2019
بزيادة قدرها  8ماليني يورو عن عام  .2018ومولت هذه اإليرادات
أنشطتنا الرشطية وخدماتنا املؤسسية التي تدعم هذه األنشطة وتتيح
تنفيذها.

الدعم املؤسيس والبنية التحتية (بما يف ذلك تكنولوجيا
املعلومات وقواعد البيانات واملوارد البرشية والشؤون
القانونية واملالية)
 52مليون يورو

ومثلت املساهمات النظامية لبلداننا األعضاء  41يف املائة من هذه
اإليرادات .ولكي يتسنى لنا تنفيذ املزيد من املشاريع الرشطية دون
زيادة هذه املساهمات ،نسعى إىل الحصول عىل تربعات من البلدان
األعضاء.
ويف عام  ،2019ش ّكلت التربعات النقدية  35يف املائة من إيراداتنا ،يف
حني مثلت املساهمات العينية (كاستخدام املعدات ،والخدمات،
واملباني)  24يف املائة منها.

الحوكمة واإلرشاف
 22مليون يورو

يمكن االطالع عىل بياناتنا املالية عىل املوقع www.interpol.int
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اآلفاق

 : I-Coreتغيري العمل الرشطي
بفضل التكنولوجيا
يف عام  ،2019خضعت قدراتنا الرشطية إىل
مراجعة شاملة يف إطار برنامج . I-Core
وتضطلع البيانات بدور حاسم يف مكافحة
الجريمة ،وسيبدأ هذا الربنامج اآلن يف تنفيذ عدد
من املشاريع ترمي إىل تعزيز وظيفة اإلنتبول
كمركز عاملي للمعلومات الرشطية ،لتتمكن
أجهزة الرشطة من الوصول بشكل مأمون وآني
ومبارش إىل أفضل البيانات املتوفرة.

’’يال َحظ طلب متزايد عىل قدرات
اإلنتبول من قبل األجهزة العاملة
يف الخطوط األمامية .لذا سنواصل
البحث عن حلول مبتكرة للعمل
الرشطي عىل الصعيد العاملي‘‘.

واعتمدت الجمعية العامة يف دورتها الـ  88قرارا
يكلف األمانة العامة لإلنتبول بتنفيذ برنامج
 I-Coreوالقيام بأنشطة جمع أموال لتمويله.

يورغن شتوك،
األمني العام
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194
بلدا
عضوا

االتحاد الرويس ،إثيوبيا  ،أذربيجان ،األرجنتني ،األردن ،أرمينيا ،أروبا ،إريرتيا ،إسبانيا ،أسرتاليا  ،إستونيا،
إرسائيل ،اسواتيني ،أفغانستان ،إكوادور ،ألبانيا ،أملانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أنتيغوا وبربودا ،أندورا،
إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا ،،أوكرانيا ،إيران ،آيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،بابوا غينيا
الجديدة ،باراغواي ،باكستان ،البحرين ،الربازيل ،بربادوس ،الربتغال ،بروني ،بلجيكا ،بلغاريا ،بليز،
بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتان ،بوتسوانا ،وركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة والهرسك ،بولندا ،بوليفيا،
بريو ،بيالروس ،تايلند ،تركمانستان ،تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،تنـزانيا ،توغو ،تونس ،تونغا،
تيمور – ليشتي ،جامايكا ،الجبل األسود ،الجزائر ،جزر البهاما ،جزر القمر ،جزر سليمان ،جزر مارشال،
جمهورية أفريقيا الوسطى ،الجمهورية التشيكية ،الجمهورية الدومينيكية ،جمهورية كوريا ،جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،ج مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،جورجيا ،جيبوتي،
الدانمرك ،دومينيكا ،الرأس األخرض ،رواندا ،رومانيا ،زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،سان تومي وبرينسيبي،
سان مارينو ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت مارتن ،رسي النكا،
السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال ،السودان ،سوريا ،سورينام ،السويد ،سويرسا،
سرياليون ،سيشيل ،شييل ،رصبيا ،الصومال ،الصني ،طاجيكستان ،العراقُ ،عمان ،غابون ،غامبيا ،غانا،
غرينادا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية ،غينيا – بيساو ،الفاتيكان (دولة مدينة الفاتيكان) ،فانواتو،
فرنسا ،الفلبني ،فلسطني ،فنـزويال ،فنلندا ،فيجي ،فييت نام ،قربص ،قريغيزستان ،قطر ،كازاخستان،
الكامريون ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوبا ،كوت ديفوار ،كوراساو ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو،
الكويت ،كرييباتي ،كينيا ،التفيا ،الوس ،لبنان ،لكسمربغ ،ليربيا ،ليتوانيا ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليسوتو،
مالطة ،مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،مرص ،املغرب ،املكسيك ،مالوي ،ملديف ،اململكة العربية السعودية ،اململكة
املتحدة ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،مولدوفا ،موناكو ،ميانمار ،ناميبيا ،ناورو ،النرويج،
النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،هايتي ،الهند ،هندوراس ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات
املتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمن ،اليونان.
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نبذة عن اإلنرتبول
يتمثل دور اإلنرتبول يف تمكني أجهزة الرشطة يف بلدانه األعضاء
الـ  194من العمل معا ملكافحة الجريمة عرب الوطنية وجعل
العالم أكثر أمانا .ولدى اإلنرتبول قواعد بيانات عاملية تتضمن
معلومات رشطية عن املجرمني والجرائم ،ويقدم الدعم يف مجايل
العمليات واألدلة الجنائية ،ويوفر خدمات التحليل والتدريب.
وتُو َّ
ظف هذه القدرات الرشطية يف أنحاء العالم وتدعم ثالثة
برامج عاملية :مكافحة اإلرهاب ،والجريمة السيربية ،والجريمة
املنظمة والناشئة.
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