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املحتويات

مقدمة
ــة  ــت الجمعي ــنتني -    تمكن ــف دام س ــد توّق بع

ــن  ــاع يف ترشي ــن االجتم ــول م ــة لإلنرتب العام

ــد  ــتقبال البل ــن اس ــر 2021 وم الثاني/نوفم

ــا  ــات ميكرونيزي ــا: والي ــو الـــ 195 فيه العض

املوحدة.

ــات  ــرح صعوب ــة تط ــتمرت الجائح ــا اس وبينم

عــى أجهــزة إنفــاذ القانــون وعــى املجتمــع ككل 

-    يلقــي هــذا التقريــر الســنوي الضــوء عــى 

ــية  ــات الرئيس ــطة والخدم ــن األنش ــة م مجموع

التي وفرتها املنظمة طيلة عام 2021.

ــا  ــدة بياناتن ــا I-Familia -    قاع ــد أطلقن وق

ــة  ــد هوي ــح تحدي ــي تتي ــدة الت ــة الجدي العاملي

ــة  ــق البصم ــن طري ــن ع ــخاص املفقودي األش

الوراثيــة ألفــراد أرسهــم -    وأول تطبيــق 

ــة  ــل حماي ــن أج ــة -    ID-Art -    م للمنظم

الرتاث الثقايف عى نحو أفضل.

ــاذ  ــى األرض إنق ــات ع ــا للعملي ــاح دعمن وأت

املئــات مــن ضحايــا االتجــار بالبــرش -    وتفكيك 

ــم  ــرا مــن الجرائ ــت عــددا كب ــة ارتكب عصاب

الســيرية -    ومصــادرة ماليــني املنتجات 

ــة  ــيما األدوي ــة وال س ــرة بالصح امل

واألغذية واملرشوبات.

امليدانيــة  األنشــطة  نتائــج  وأثبتــت 

املنفــذة يف بلداننــا األعضــاء الـــ 195 أن 

الشــبكات اإلجراميــة -    عــى 

ــة -     ــن الجائح ــم م الرغ

استمرت يف االزدهار

يورغن شتوك
األمني العام

يعرض هذا التقرير السنوي بعضا من أبرز األنشطة التي نفذناها يف عام 2021 وقدمنا من خاللها الدعم إىل 
بلداننا األعضاء الـ 195 ملكافحة الجريمة عر الوطنية. ويمكن االطالع عى مزيد من املعلومات عن جميع هذه 

.www.interpol.int األنشطة عى موقعنا عى الويب
195

ــي  ــاون الرشط ــل التع ــذي يجع ــر ال  -    األم

الدويل أكثر أهمية من أي وقت مىض.

وال يــزال التعــاون مــع رشكائنــا مــن القطاعــني 

العــام والخــاص يعطــي أنشــطة مكافحــة 

بأشــكالها كافــة زخمــا ودعمــا  الجريمــة 

حاسمني.

ويظــل اإلنرتبــول -    بينمــا يواصــل تعاونــه مع 

ــة  ــة لبني ــزة الدولي ــة -    الركي ــات اإلقليمي الهيئ

األمــن العامليــة فيســّهل التواصــل اليومــي بــني 

أجهــزة الرشطــة يف العالــم أجمــع لكشــف 

الجناة الفاّرين وتقديمهم إىل العدالة.

ــا لــوال  ــم يكــن تحقيــق هــذه النتائــج ممكن ول

التــزام ومســاهمة مكاتبنــا املركزيــة الوطنيــة -    

وكذلــك دعــم الرئيــس واللجنــة التنفيذيــة 

ــأرسه  ــم ب ــة يف العال ــا العام ــي أمانتن وموظف

وأفراد إنفاذ القانون يف امليدان.

إن اإلنرتبــول -    عــن طريــق التعــاون واالبتــكار 

-    ســيواصل قيــادة الجهــود الراميــة إىل جعــل 

العالم أكثر أمانا.
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تكنولوجيا متطورة يف مجال البصمة الوراثية تساعد عى إيجاد الصلة 
املفقودة

شــهد عــام 2021 إطــالق قاعــدة البيانــات التاســعة عــرشة لدينــا. وI-Familia، وهــي األوىل مــن نوعهــا، هــي قاعــدة 
بيانــات عامليــة لكشــف األشــخاص املفقوديــن بنــاًء عــى مقارنــة البصمــة الوراثيــة لــذوي القربــى عــى الصعيــد 
الــدويل. وقاعــدة البيانــات هــذه، وهــي ثمــرة أحــدث األبحــاث العلميــة، تســعى إىل تحديــد األشــخاص املفقوديــن أو 
ــة  ــات البصم ــتخدام عين ــة، باس ــر ممكن ــارشة غ ــة املب ــون املقارن ــا تك ــة عندم ــول الهوي ــرشي املجه ــات الب الرف

الوراثية من أفراد األرسة.

وهــذه عمليــة معقــدة - وهــي تــزداد تعقيــدا عندمــا تُجــرى عــى الصعيــد الــدويل - يمكــن أن يضطلــع اإلنرتبــول 
فيهــا بــدور فريــد مــن خــالل شــبكته العامليــة. واملبــدأ الــذي تقــوم عليــه I-Familia مبــدأ إنســاني يتمثــل يف لــّم 

شمل األحبة أو حل القضايا العالقة والسماح للعائالت بإعادة تكوين ذاتها.

1

ــول  ــن حل ــتمرار ع ــث باس ــن نبح ــول؛ ونح ــة اإلنرتب ــم والي ــة يف صمي ــات الرشطي ــادل املعلوم ــع تب يق
جديــدة لتعزيــز نمــط البيانــات املتوفــرة وفائدتهــا. وبطبيعــة الحــال، تتوفــر قواعــد صارمــة لحمايــة 

البيانات وتُحدَّث بانتظام ملواكبة التطورات التكنولوجية واملعاير الدولية املتغرة.

يشّكل كل تقّص يف قواعد 
بياناتنا الـ 19 تقّدما 

محتمال عى طريق حل 
قضية للرشطة يف العالم 

أجمع.

اعتقال أشخاص يتصدرون 
قوائم املطلوبن

ــام 2021  ــاالت يف ع ــن االعتق ــدد م ــلط ع س
الضــوء عــى مــا تتميــز بــه النــرشات الحمــراء 
مــن قــوة دائمــة يف تقديــم املجرمــني املطلوبــني 
إىل العدالــة. وألقــت رشطــة دبــي القبــض عــى 
ــة  ــن يف مجموع ــاء البارزي ــن األعض ــني م اثن
يف  مطلوبــني   Camorra املنظمــة  الجريمــة 
إيطاليــا. ويف أمريــكا الالتينيــة، أُلقــي القبــض 
يف إطــار مــرشوع EL PAcCTO عى 13 شــخصا 
ــا  ــرة، بم ــم خط ــم جرائ ــتبه يف ارتكابه مش
ــي  ــف الجن ــاف والعن ــل واالختط ــا القت فيه

ضد النساء.

تدريب لالستفادة من أدواتنا العالية التقنية
إن التدريــب عــى االســتخدام الفعــال لقواعــد بيانــات اإلنرتبــول 
ــي  ــاون رشط ــام تع ــرى رضوري لقي ــه األخ ــه وقدرات ونرشات
ــاذ  ــراد إنف ــن أف ــى 593 م ــام، تلّق ــذا الع ــل. وه ــي فاع عامل
القانــون يف العالــم تدريبــا مــن خــالل برنامــج قــدرات 

اإلنرتبول الرشطية.

ــدة  ــا املتزاي ــدة إىل مجموعتن ــات جدي ــام 2021 إضاف ــهد ع وش
ــة مــن خــالل برنامجــني عــر  مــن دورات التدريــب البيومرتي
ــع  ــات األصاب ــن بصم ــابيع ع ــة أس ــتغرقان أربع ــت يس اإلنرتن
 CASE والتعــرف عــى ســمات الوجــه، أُعــّدا يف إطــار مــرشوع
املمــول مــن أملانيــا وأكملهمــا 55 مــن عنــارص الرشطــة يف آســيا 

الوسطى.

النرشات الحمراء: العمليات والضوابط
’’إننــي أحمــل عــى محمــل الجــد البالــغ مســؤولية التأكــد مــن أن كل معلومــة تمــر عــر قنــوات اإلنرتبــول 

تتماىش مع قواعدنا وأنظمتنا، ومن أننا نحرتم حقوق اإلنسان ونحميها‘‘.

#ID-ART: التطبيق الذي يتيح 
لكم التحقق مما إذا كان أحد 

األعمال الفنية مرسوقا
ــة  ــوارث الطبيعي ــن الك ــدد م ــي مه ــرتاث العامل إن ال
املنظــم.  الســلب  وأعمــال  املســلحة  والنزاعــات 
ــدي  ــرة للتص ــو أداة مبتك ــذا ه ــا ID-Art ه وتطبيقن
لهــذا التهديــد. وهــذا التطبيــق املتــاح للعمــوم والــذي 
يمكــن تنزيلــه باملجــان يتيــح وصــوال آنيــا إىل قاعــدة 
بيانــات اإلنرتبــول لألعمــال الفنيــة املرسوقــة وســبق 
أن أســهم يف اســرتجاع أعمــال فنيــة مرسوقــة. 
فبفضــل التدقيقــات التــي أُجريــت يف هــذا التطبيــق 
ــة يف  ــت الرشط ــام 2021 -    تمكن ــق يف ع ــذي أُطل ال
رومانيــا مــن اســرتجاع صليــب غوطــي مــن القــرن 

الثالث عرش كان قد رُسق قبل خمس سنوات.

قوموا بتنزيل ID-Art من أجل:

الوصــول إىل قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول لألعمــال 	 
الفنية املرسوقة؛

وضع جرد للمجموعات الفنية الخاصة؛	 

اإلبالغ عن عمل فني مرسوق؛	 

اإلبــالغ عــن مواقــع ثقافيــة يحتمــل أن تكــون 	 
معرضة للخطر أو للحفريات غر املرشوعة.

أبرز نقاط القوة يف 
قواعد البيانات
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أبرز نقاط القوة يف قواعد البيانات

النرشات
 

صادرة يف عام 2021

2 622
 صالحة حتى نهاية عام 2021

13 929

صادرة يف عام 2021

10 776
صالحة حتى نهاية عام 2021 

69 270

الوقت الالزم لإلجابة
0,5

2021 2020
سجالت الرشطة باملليون

119 113
2021 2020

قواعد البيانات
19 18

2021 2020

املطابقات باملليار
1,3 1
2021 2020

التقصيات باملليار
4 3,5

2021 2020

البصمة الوراثية للشخص املفقود: 
عيّنة من فحص طبي سابق أو من 

غرض شخيص

البصمة الوراثية لجثة أو لرفات 
برشي مجهول الهوية

البصمة الوراثية ألقارب 
بيولوجيني للشخص املفقود

قاعدة بيانات اإلنرتبول للبصمة الوراثية

نجاح مؤكد منذ عام 2004

املقارنة املبارشة لسمات 
البصمة الوراثية

مقارنة البصمة الوراثية 
ألفراد األرسة

آفاق جديدة اعتبارا من عام 2021

خدمة مقارنة البصمة الوراثية ألفراد األرسة

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/13
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/15
https://www.youtube.com/watch?v=cyT5JHOc-d0
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/7
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/34
https://twitter.com/INTERPOL_SG/status/1463417455980818435


ــة.  ــة متواصل ــود عاملي ــذل جه ــه إال بب ــدي ل ــن التص ــتمرا ال يمك ــدا مس ــكل تهدي ــاب يش ــزال اإلره ال ي
ــن أن  ــدود يمك ــى الح ــي ع ــق روتين ــني ألن كل تدقي ــفر اإلرهابي ــة س ــا يف عرقل ــدى أولوياتن ــل إح وتتمث
يتيــح إحبــاط مؤامــرة إرهابيــة. وتوفــر التدريــب ألفــراد الرشطــة يف الخطــوط األماميــة يضمــن حصولهم 
ــة  ــة الصحيح ــى الطريق ــم ع ــب، واطالعه ــان املناس ــب والزم ــكان املناس ــبة يف امل ــات املناس ــى البيان ع

الستغاللها.

11 أيلول/سبتمرب: بعد مرور عرشين عاما ال نزال أقوياء
يف كلمتــه يف ذكــرى مــرور عرشيــن عامــا عــى أحــداث 11 أيلول/ســبتمر، اســتذكر 
ــاذ  ــزة إنف ــدور أجه ــاد ب ــا وأش ــتوك الضحاي ــن ش ــول يورغ ــام لإلنرتب ــني الع األم
ــن  ــد م ــنني العدي ــر الس ــى م ــول ع ــذ اإلنرتب ــد اتخ ــوم. وق ــس والي ــون - أم القان
التدابــر الراميــة إىل تعزيــز البنيــة األمنيــة العامليــة، وال يــزال التصــدي للتهديــدات 

اإلرهابية املتغرة يتصدر جدول أعماله. 

توفري أمن الحدود يف رشق أفريقيا 
عــززت عمليــة Simba III قــدرة أفــراد الرشطــة يف الخطــوط األماميــة العاملــني عنــد 
املعابــر الحدوديــة الجويــة والريــة والبحريــة يف أوغنــدا وتنزانيــا وكينيــا عــى كشــف 
اإلرهابيــني واملجرمــني املحتملــني. وضبــط هــؤالء األفــراد 25 كيلوغرامــا مــن نــرتات 
األمونيــوم ومــواد أخــرى يســتخدمها اإلرهابيــون يف إنتــاج متفجــرات يدويــة الصنــع. 
ــول  ــات اإلنرتب ــد بيان ــّص يف قواع ــة تق ــني عملي ــن 4,6 مالي ــرب م ــا يق ــري م وأج
أســفرت عــن تحديــد هويــة أشــخاص مطلوبــني يف جرائــم إرهــاب واحتيــال وقتــل 

واتجار باملخدرات وسطو مسلح وجرائم مالية، وحتى يف جرائم ضد اإلنسانية.

تشديد املراقبة عى املسالك البحرية يف حوض البحر 
األبيض املتوسط  

ــة لحــرس  ــة األوروبي ــة والوكال ــارك العاملي ــة الجم ــول ومنظم تضافــرت جهــود اإلنرتب
الحــدود والســواحل – فرونتكــس يف ســياق عمليــة NEPTUNE III، وهــي عمليــة واســعة 
النطــاق تهــدف إىل تعزيــز التدقيــق املنتظــم يف هويــة املســافرين عــر املوانــئ واملطارات 

الرئيسية يف بلدان حوض البحر األبيض املتوسط أثناء املواسم السياحية املزدحمة.

تحتوي قواعد بيانات 
املنظمة عى معلومات بشأن 

ما يقارب 000 135 شخص 
مشتبه يف ضلوعهم يف 

أنشطة إرهابية، مما يجعل 
اإلنرتبول أكرب مركز يُجمع 

فيه هذا النوع من 
املعلومات. 

بث التطرف يف السجون: اعتماد 
رؤية بعيدة املدى 

ــاب  ــة اإلره ــزة مكافح ــن أجه ــراد م ــارك أف ش
ــدا  واالســتخبارات ومصلحــة الســجون مــن 12 بل
يف اجتمــاع فريــق عامــل نظمــه اإلنرتبــول بشــأن 
ــدان  ــت بل ــد أدرك ــجون. فق ــرف يف الس ــث التط ب
عديــدة عــى حســابها أن الســجن مصــدر إمــداد 
ــق  ــني، وأن تدف ــدد محتمل ــن ج ــتمر بمجندي مس
املقاتلــني اإلرهابيــني األجانــب مــن العراق وســوريا 
ومناطــق النــزاع األخــرى يســهم يف تأجيــج 
املشــكلة. وقــام املشــاركون يف حلقــة العمــل 
بتحليــل دراســات حــاالت ومناقشــة اســرتاتيجيات 

تهدف إىل منع هجمات مقبلة. 

عملية Flycatcher II: تفكيك 
الشبكة اإلرهابية يف رسي النكا  

شــملت االعتقــاالت التــي أجريــت يف إطــار عمليــة 
ــني  ــم إرهابي ــتبه يف كونه ــرادا يُش Flycatcher II أف
ــاء يف  ــم أعض ــن بينه ــب. وكان م ــني أجان ومقاتل
املجموعــة اإلرهابيــة املســؤولة عــن تفجــرات عيــد 
الفصــح يف رسي النــكا يف عــام 2019. وأكــدت 
العمليــة مــدى أهميــة االســتعداد الجيــد يف املراحل 
األوىل. وتلقــت أجهــزة الرشطــة وســلطات حمايــة 
ــذ  ــل تنفي ــكا، قب ــرة يف رسي الن ــدود والهج الح
عمليــات تكتيكيــة عــى األرض، تدريبــا متخصصــا 
ــة  ــة الجنائي ــات األدل ــى تقني ــول ع ــن اإلنرتب م

لتحديد الهوية وآليات تبادل البيانات. 

وزراء مجموعة الدول السبع يقّرون بأهمية اإلنرتبول  
دعــا وزراء الداخليــة واألمــن املشــاركون يف قمــة مجموعــة الدول الســبع يف لنــدن إىل اســتخدام أدوات اإلنرتبول 
ــاطرة  ــات رضورة مش ــدت املناقش ــاب. وأك ــة واإلره ــة العاملي ــدات الجريم ــة تهدي ــد ملواجه ــكل متزاي بش

البيانات، وال سيما ملنع املتطرفني من السفر إىل أفغانستان والعودة منها.

التدقيق يف البيانات البيومرتية يؤدي إىل مطابقات يف قاعدة البيانات 
شــارك أفــراد مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون يف ليبيــا وتونــس يف عمليــة عــى اإلنرتنــت تهــدف إىل دعــم 
التحقيقــات يف وجــود إرهابيــني عــى الشــبكة )عمليــة شــمس(. ورمــت أســاليب التحقيــق إىل جمــع 

بيانات بيومرتية لتحديد سمات الوجه فيما يتعلق باإلرهابيني. وأجريت عمليات تقّص يف

أكثر من 000 650 عملية 
تقٍص يف قواعد البيانات

29 اعتقاال

اإلنرتبــول  بيانــات  قاعــدة 
لتحديــد ســمات الوجــه أســفرت 
عــن حــدوث 44 مطابقــة ملشــتبه 

فيهم 

 20 أكثــر مــن  إىل  ينتمــون 
جنسية

ــات  ــة ببيان ــاب مقارن يف أعق
سجلها 12 بلدا عضوا. 
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مكافحة اإلرهاب

2

التحقيق بشأن 24 شخصا 
لديهم صالت باإلرهاب

مكافحة اإلرهاب

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/50
https://www.youtube.com/watch?v=VfJfHz90Nt4&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=NSz6xuqedWg
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/12
https://www.interpol.int/ar/1/1/2022/Flycatcher
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/23
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/37


ــني  ــاء اليائس ــتغالل الضعف ــة الس ــا خصب ــني أرض ــم للمجرم ــة يف العال ــة الصعب ــة الصحي ــرت الحال وّف
الذيــن يحاولــون الهــرب مــن البــؤس، وواصلنــا العمــل لتفكيك الشــبكات التــي تســتغل أزمــة املهاجرين. 
ويف إطــار جهودنــا لحمايــة األطفــال عــى اإلنرتنــت وخارجهــا نُفــذت عمليــات وُقدمــت توصيات اســتباقية 

ملنع حصول أّي أرضار يف املستقبل.
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حماية الفئات السكانية الهشة

عمليات كربى ملكافحة االتجار بالبرش وتهريب 
املهاجرين

ــرش  ــار بالب ــة االتج ــاع رقع ــارات اتس ــالث ق ــذت يف ث ــة نُفِّ ــات ناجح ــرزت عملي أب
وتهريــب املهاجريــن وكذلــك أهميــة تنفيــذ إجــراءات إنفــاذ قانــون محــددة الهــدف 
ــاء  ــاال ضعف ــاء وأطف ــاال ونس ــل رج ــي تنق ــة الت ــبكات اإلجرامي ــد الش ــقة ض ومنس
عــر الحــدود لتحقيــق الربــح. وأكــدت البيانــات املســتمدة مــن عمليــات Liberterra و

ــكل  ــابكان بش ــن يتش ــب املهاجري ــرش وتهري ــار بالب Weka وTurquesa III أن االتج
ــا إىل  ــات أيضــا لجــوءا مكثف ــور تتداخــل. وكشــفت العملي ــد وأن مســالك العب متزاي
ــع  ــن مصان ــا م ــاذ الضحاي ــم إنق ــث يت ــداد، حي ــلة اإلم ــرسي يف سلس ــل الق العم

ومستودعات ومواقع بناء ومن العمل يف املنازل.

زج أحد الفاّرين يف السجن يف سياق عملية رسية ملكافحة تهريب 
البرش

ــب  ــرتض بتهري ــه املف ــدا لقيام ــن هولن ــوب م ــروف مطل ــاّر مع ــال ف ــع إىل اعتق ــدويل الرسي ــاون ال أدى التع
عــرشات الرجــال والنســاء واألطفــال إىل أوروبــا. فاســتنادا إىل معلومــات اجتمعــت لــدى اإلنرتبــول مــن مصادر 
عامليــة، نبـّـه املكتــب املركــزي الوطنــي لإلنرتبــول يف الهــاي نظــره يف كينيــا إىل وجــود هــذا الشــخص الفــاّر يف 
نروبــي يف 10 كانــون األول/ديســمر وصــدرت بشــأنه نــرشة حمــراء يف اليــوم نفســه. وقــد اعتقلتــه الرشطــة 
الكينيــة بعــد ســتة أيــام فقــط يف إطــار عمليــة رسيــة. وُوضــع قيــد االحتجــاز يف مطــار ســكيبول الــدويل يف 

أمسرتدام يف 25 كانون األول/ديسمر.

تقّفي أثر الضحايا يف آسيا
أُطلــق العديــد مــن التحقيقــات بعــد إجــراء تحليــل مكثــف ملــواد اســتغالل جنــي ألطفــال ُعــرض فيهــا 
ــاط  ــام ضب ــاة. وق ــن الجن ــة ع ــة قيّم ــه أدل ــت نفس ــت يف الوق ــيا وتضمن ــة يف آس ــو الهوي ــا مجهول ضحاي
ــور  ــن الص ــة م ــن 200 مجموع ــر م ــة أكث ــادئ بدارس ــط اله ــيا واملحي ــدا يف آس ــن 11 بل ــون م متخصص
ولقطــات الفيديــو وامللفــات الصوتيــة بشــكل معّمــق وتمكنــوا مــن تحديــد 130 موقــع اعتــداءات. وأدى أحــد 

التحقيقات التي تلت ذلك إىل اعتقال شخص وتحديد هوية 27 ضحية من الشباب يف الهند.

جعل الفضاء الرقمي أكثر أمانا لألطفال اليوم ... وغًدا
ــات  ــدا يف التحقيق ــا متزاي ــه اتجاهــا يشــّكل تحدي ــت في ــرارا تناول ــول ق ــة العامــة لإلنرتب اعتمــدت الجمعي
ــرف إىل  ــن ط ــفر م ــت. فالتش ــر اإلنرتن ــال ع ــى األطف ــيني ع ــداء الجنس ــتغالل واالعت ــأن االس ــة بش الجاري
طــرف )E2EE( يضمــن أن الصــور ولقطــات الفيديــو والنصــوص واالتصــاالت املبــارشة ال يراهــا إىل مرســلها 
ومتلّقيهــا فقــط. وهــذه التقنيــة تســتخدمها تطبيقــات املراســلة املجانيــة عــى ســبيل املثــال. ولكنهــا لســوء 

الحظ تُستخَدم أيضا إلخفاء جرائم غر مرشوعة تُرتَكب عى اإلنرتنت، وال سيما ضد األطفال.

ويبــني هــذا القــرار أن مهمتنــا ال تنتهــي بمجــرد إيجــاد حــل لجريمــة مــا. فللبلــدان األعضــاء يف اإلنرتبــول 
دور تؤديــه يف حــث رشكات التزويــد بالخدمــات عــى تحّمــل املســؤولية مــن خــالل دمــج خصائص الســالمة 

منذ مرحلة التصميم وعى التعاون الكامل استجابة للطلبات القانونية للحصول عى املعلومات.

من خالل العمل معا، نفكك البنى اإلجرامية ونغلق مصادر الربح الرئيسية، 
واألهم من ذلك، ننقذ الضحايا األبرياء.

000 10 مهاجر  غر مرشوع ُحدِّدت هويتهم

34 بلدا شارك يف العملية

127 من ضحايا االتجار بالبرش أُنقذوا

216 اعتقاال

TURQUESA III
أمريكا الجنوبية

000 4  مهاجر غر مرشوع ُحدِّدت هويتهم

47 بلدا شارك يف العملية

 430 من ضحايا االتجار بالبرش أُنقذوا

286 اعتقاال

LIBERTERRA
أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أوروبا

760 مهاجرا غر مرشوع ُحدِّدت هويتهم

24 بلدا شارك يف العملية

500 من ضحايا االتجار بالبرش أُنقذوا

195 اعتقاال

WEKA
أفريقيا، أوروبا
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ضحايا يُكشف عنهم يف املتوسط يوميا
جانيا ُكشف عنهم

ضحية ُكشف عنها
بلدا موصوال

مكافح حماية الفئات 
السكانية الهشة
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https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/64
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/31
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/48
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/500-195
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/216
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/286


رّسعــت جائحــة كوفيــد-19 املســتمرة وتــرة التحــول الرقمــي، وغــّرت الطــرق التــي نتّبعهــا يف العمــل 
ــادي  ــني امل ــني العامل ــة ب ــوط الفاصل ــت الخط ــة، وطمس ــات املرصفي ــراء العملي ــوق وإج ــم والتس والتعل
واالفــرتايض. وواصلنــا االســتناد إىل رشاكاتنــا الناجحــة املتعــددة القطاعــات ملتابعــة االتجاهــات الناشــئة، 

ومراقبة الويب، وتوعية العموم بمخاطر اإلنرتنت.
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توفري األمن للفضاء السيربي
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األدلة الجنائية الرقمية ألوائل املتدخلن
نـُـرشت مبــادئ اإلنرتبــول التوجيهيــة ألوائــل املتدخلــني يف مجــال األدلــة الجنائيــة الرقميــة وقائمــة اإلنرتبــول 
ــات  ــم التحقيق ــل دع ــن أج ــرشوع redaeL، م ــار م ــام 2021 يف إط ــة يف ع ــة الرقمي ــة الجنائي ألدوات األدل
ــة يف  ــادئ التوجيهي ــدرج هــذه املب ــدان آســيا. وتن ــة يف بعــض بل ــات واملالحقــات القضائي ــة والعملي الجنائي
إطــار جهــود تدريــب أوســع نطاقــا، مثــل برنامــج اإلنرتبــول لألدلــة الجنائيــة الرقميــة الــذي أُطلــق حديثــا 

.Leader وبرنامج تدريب املدربني يف سياق مرشوع

حملة #JustOneClick قادرة عى إحداث فرق
أطلقنــا يف ترشيــن األول/أكتوبــر حملــة توعيــة بالجريمــة الســيرية مدتهــا ثالثــة أســابيع لتذكــر 
عامــة النــاس بــأن مــا يفصلنــا عــن هــذه الجريمــة هــو يف غالــب األحيــان مجــرد نقــرة أو رضبــة 
أو مســحة عــى زر كمبيوتــر. وكان الغــرض مــن حملتنــا لفــت االنتبــاه إىل بعــض األســاليب الكامنــة 
ــال  ــة واالحتي ــزاع الفدي ــات انت ــك برمجي ــا يف ذل ــوم، بم ــرى الي ــيرية الك ــدات الس وراء التهدي
ــد اإللكرتونــي املهنــي لتحويــل األمــوال، وتقديــم  ــال بالري ــايل واالحتي ــد االحتي اإللكرتونــي والتصي

نصائح أساسية بشأن السالمة السيرية.

ــني  ــرتكة ب ــة مش ــاب عملي ــاط يف أعق ــر النش ــر غزي ــيري آخ ــرم س ــل مج واعتُق
اإلنرتبــول والرشطــة املغربيــة ومؤسســة رشيكــة. وهــذا املشــتبه فيــه ينفــذ أنشــطته 
ــايل  ــد االحتي ــات التصي ــن عملي ــل م ــجل حاف ــه س ــم »Dr Hex« وكان لدي ــت اس تح

والنصب واالحتيال يف مجال بطاقات االئتمان عى الصعيد العاملي.

وضمــن هــذا اإلطــار، اســتفادت عمليــة Quicksand مــن خــرة القطــاع الخــاص الفنيــة واإللكرتونيــة مــن 
أجــل تفكيــك عصابــة لرمجيــات انتــزاع الفديــة واعتقــال ســبعة أشــخاص يُشــتبه يف ارتكابهــم عــرشات 

اآلالف من عمليات التلويث بهذه الرمجيات واملطالبة بفدى زادت عى 200 مليون يورو.

ال مكان لالختباء يف الفضاء السيربي
يف ختــام تحقيــق اســتمر 30 شــهرا وشــمل عــدة قــارات، أُلقــي القبــض يف أوكرانيــا 
ــوال  ــل أم ــم بتحوي ــتبه يف قيامه ــني يش ــتة مجرم ــى س ــة Cyclone ع ــار عملي يف إط
بالنيابــة عــن مجموعــة تهديــد برمجيــات انتــزاع الفديــة معروفــة اســتهدفت رشكات 

كورية ومؤسسات أكاديمية أمريكية.

إلغالق الباب يف وجه الجريمة السيربية
أتــاح منتــدى اإلنرتبــول الرفيــع املســتوى املعنــي برمجيــات انتــزاع الفديــة فرصــة لتقييــم التغــر الرسيــع 
ــة.  ــة ودولي ــة وخاص ــات عام ــي كيان ــن ممث ــاهمات 370 م ــل مس ــك بفض ــات، وذل ــذه الرمجي ــهد ه ملش
ويشــجع مــرشوع Project Gateway، وهــو إطــار للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، التعــاون عــر 

القطاعات.

ظل العمل عن بُعد وتزايد 
األنشطة عرب اإلنرتنت هما 
القاعدة يف عام 2021، مما 

أتاح ملجرمي اإلنرتنت 
إمكانات جديدة.

مكافحة جائحة الظل
 ،Stalkerware ــتخدام ــة يف اس ــادة ملحوظ ــت زي ــد-19 حصل ــة كوفي ــة أزم ــذ بداي من
وهــي برمجيــات تجاريــة تتيــح التجســس رسا عــى اآلخريــن مــن خــالل أجهزتهــم 
ــر يف  ــاع الكب ــني االرتف ــاه وب ــذا االتج ــني ه ــح ب ــاط واض ــاك ارتب ــوبية. وهن الحاس
ــه األمــم املتحــدة باســم »جائحــة الظــل«. ويدعــم  ــذي تشــر إلي ــزيل ال ــف املن العن
اإلنرتبــول جهــود التحالــف ضــد برمجيــات Stalkerware مــن أجــل تحســني الكشــف 

عن نشاط ال يدرك الجميع أنه غر قانوني والتوعية به.

توفري األمن للمجال الجوي
ــام  ــة أي ــدة ثالث ــا مل ــا واقعي ــا أمني ــة تمرين ــة النرويجي ــول والرشط ــرى اإلنرتب أج
ــني  ــع جامعي ــاون م ــّرة بالتع ــرات املس ــادة للطائ ــراءات املض ــة اإلج ــم فعالي لتقيي
ــة مــن أوروبــا وإرسائيــل والواليــات املتحــدة.  وخــراء يف مجــال الصناعــة ذي الصل
ــرات  ــادة للطائ ــراءات املض ــول لإلج ــار إنرتب ــتحداث إط ــج الس ــتُجَمع النتائ وس
ــه  ــذي تطرح ــد ال ــد املتزاي ــة التهدي ــاعدة يف مواجه ــة للمس ــو أداة مهم ــّرة، وه املس
هــذه الطائــرات ليــس عــى أمــن املطــارات فقــط بــل عــى مناطــق حظــر الطــران 

فوق املدن والسجون والبنى التحتية الحيوية أيضا.

توفري األمن للفضاء 
السيربي

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/25
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/56
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/14
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/57
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/28
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/40
https://www.youtube.com/watch?v=cdO4XTV8kFw
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/JustOneClick
https://www.youtube.com/watch?v=oxWK56yUiaQ&list=PLKSkwAb-NAsJuBE9_HAbPg15e4tWY7GKU
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اســتغل املجرمــون جائحــة فــروس كورونــا بمراحلهــا كافــة. ولفتنــا االنتبــاه آنــذاك إىل األرضار الجانبيــة 
الهائلــة مــن الناحيــة اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ووّجهنــا نــداء إىل العمــوم أْن »كونــوا يقظــني، 
كونــوا مشــككني، حافظــوا عــى ســالمتكم«. واســتهدفت عملياتنــا امليدانيــة الجرائــم املتصلــة بجائحــة 

كوفيد وأشكاال أخرى من التهريب والتجارة غر املرشوعة اللذين استمرا بدون توقف.
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انعقاد املؤتمر العاملي ملكافحة املخدرات افرتاضيا
ــات  ــة تبع ــوا و20 منظم ــدا عض ــن 70 بل ــاركا م ــن 550 مش ــر م ــث أكث بح
جائحــة كوفيــد-19 وســلطوا الضــوء عــى االتجاهــات الناشــئة لالتجــار غــر 
املــرشوع باملخــدرات االصطناعيــة والهرويــني والكوكايــني. وعــى الرغــم مــن 
فــرتات اإلغــالق واضطــراب حركــة الطــران، يبقــى العــرض العاملــي للمخدرات 

غر املرشوعة أكثر وفرة وابتكارا وتنوعا من أي وقت مىض.

لن تجدوا لقاحات مرخصة 
ومعتمدة ضد فريوس 

كوفيد-19 معروضة للبيع 
عى اإلنرتنت. 

إرغام عدد قيايس من الصيدليات اإللكرتونية الكاذبة 
عى اإلغالق

أظهــرت عمليــة Pangea XIV أن املجرمــني يواصلــون اســتغالل الطلــب عــى املنتجــات 
ــد-19. وشــكلت  ــج عــن جائحــة كوفي ــة الشــخصية النات ــة ومعــدات الحماي الصحي
ــل  ــف مجم ــن نص ــر م ــا أكث ــص به ــر املرخ ــدة وغ ــد-19 املقل ــص كوفي أدوات فح
ــط  ــوايل 000 113 راب ــالق ح ــة إىل إغ ــت العملي ــادرة. وأفض ــة املص ــزة الطبي األجه

ل منذ عملية Pangea األوىل يف عام 2008. إلكرتوني، وهو أعى رقم يسجَّ

Lionfish عملية
ــدويل  ــم الــرسي ال ــدا تعطــي ملحــة عــن العال ــة منســقة ملكافحــة االتجــار باملخــدات يف 41 بل حمل

لهذا االتجار.

ليست الحكومات يف منأى عن عمليات االحتيال يف 
مجال اللقاح

ــال عــى الحكومــات يف  ــار اللقاحــات، ازداد عــدد محــاوالت االحتي مــع توســع انتش
عــروض زائفــة لبيــع لقاحــات كوفيــد-19. وأصدرنــا تنبيهــا عامليــا )نــرشة برتقالية( 
ــذت  ــة، اتخ ــابيع قليل ــد أس ــذه. وبع ــال ه ــات االحتي ــن عملي ــات م ــر الحكوم لتحذي
ــادرة  ــن مص ــفرت ع ــرتكة أس ــراءات مش ــني إج ــرى يف قارت ــزة أخ ــة وأجه الرشط

لقاحات كوفيد-19 مزيفة وتفكيك شبكة إجرامية واعتقال 80 مشتبها فيه.

مرشوع I-SOP: وقف عمليات القرصنة اإللكرتونية
ــا األول  ــا مرشوعن ــم، أطلقن ــة يف العال ــة الرقمي ــات القرصن ــاع عملي ــة ارتف يف مواجه
 Stop Online Piracy ملكافحــة هــذا الشــكل مــن أشــكال الجريمــة. ومبــادرة اإلنرتبــول
ــاذ  ــزة إنف ــراءات أجه ــق إج ــنوات ستنس ــس س ــتغرق خم ــي تس ــذه الت )I-SOP( ه
ــاك  ــم انته ــة وجرائ ــة اإللكرتوني ــة القرصن ــي ملواجه ــد العامل ــى الصعي ــون ع القان

حقوق امللكية الفكرية، بدعم من الرشكات واملنظمات الدولية والجامعات.

اتجاهات ومسالك الجريمة املاسة باملمتلكات الثقافية 
قدمــت نتائــج دراســة اســتقصائية لإلنرتبــول نـُـرشت يف عــام 2021 رؤيــة يف العمــق عــن االتجاهــات الحاليــة 
ــات  ــف واملؤسس ــم املتاح ــالق معظ ــن إغ ــم م ــى الرغ ــة. وع ــكات الثقافي ــة باملمتل ــم املاس ــة بالجرائ املتصل
ــذه  ــالل ه ــم خ ــذه الجرائ ــم ه ــى تفاق ــوء ع ــر الض ــلط التقري ــة -    س ــرتة الجائح ــرى يف ف ــة األخ الثقافي

الفرتة -    مع تنويع املجرمني ألنشطتهم والبحث عن مسالك اتجار جديدة.

دعم متخصص يف عملية كربى لضبط مخدرات 
أوفــد اإلنرتبــول فريقــا لدعــم التحقيقــات مــن أجــل مســاعدة الســلطات الوطنيــة األملانيــة يف أعقــاب ضبــط 

كمية غر مسبوقة من الكوكايني يف ميناء هامبورغ قدرها 16 طنا.

عمليتان ملكافحة التجارة غري املرشوعة باألسلحة  
أســفرت عمليتــان ملكافحــة االتجــار باألســلحة الناريــة أرشف عليهمــا اإلنرتبــول عــن اعتقال آالف األشــخاص 
ومصــادرة كميــات ضخمــة مــن األســلحة يف أعقــاب عمليــات تفتيــش معــززة عــى الحــدود. وتــم تفتيــش 
مئــات اآلالف مــن األشــخاص واملركبــات يف نقــاط مشــبوهة وعنــد معابــر حدوديــة جويــة وبريــة وبحريــة 
وعــى طــول مســالك التهريــب املعروفــة. ووفــرت التقصيــات يف قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول iARMS أدلــة عــى 

وجود صالت باإلرهاب والجريمة املنظمة.

وجــرى يف ســياق عمليــة Trigger VI يف أمريــكا الجنوبيــة اعتقــال زهــاء 000 4 مشــتبه فيــه ومصــادرة نحــو 
Trigger- 000 200 ســالح نــاري وأجــزاء ومكونــات وذخــرة ومــواد متفجــرة غر مرشوعــة. ويف إطــار عمليــة

Salvo التــي نُّفــذت يف وســط آســيا ورشقهــا وجنوبهــا الرشقــي -    حدثــت 140 مطابقــة منهــا مطابقــات 
بشأن 19 شخصا مطلوبا بموجب نرشات حمراء.
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https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/52
https://twitter.com/INTERPOL_HQ/status/1376586744926195712
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https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/16
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https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/193
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/21
https://twitter.com/INTERPOL_HQ/status/1402193111435157508


مقدمة
تؤثــر الجريمــة البيئيــة ســلبا عــى الجميــع. ويقــود اإلنرتبــول الجهــود العامليــة املبذولــة لجمــع الجهــات 
املعنيــة معــا مــن أجــل مكافحــة الجرائــم املرتكبــة ضــد هــذا الكوكــب. وقــد ســعينا هــذا العــام إلبقــاء 
الضــوء مســلطا عــى الجريمــة البيئيــة، مــع تعزيــز أنشــطة إنفــاذ القانــون املتعــددة التخصصــات ضــد 
الجرائــم املتصلــة باألحيــاء الريــة وصيــد األســماك والغابــات والتلــوث، وإســماع صوتنــا عــى الســاحة 

الدولية.

              

DAYS AT SEA 3.0 30 عملية
التصدي لجريمة التلوث

300 جهاز  67 بلدا 000 34 تفتيش 600 1 جريمة 
تلوث بحري 

األهداف

التلوث البحري

تلوث السواحل واألنهار
)النفط والرصف الصحي والبالستيك واملواد الكيميائية(

االتجار بالنفايات

النفط
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االرتفاع الحاد يف األسعار يؤدي إىل تهافت جديد عى الذهب
ــت  ــد وصل ــدة، وق ــة أكي ــدي قيم ــكل تقلي ــب بش ــر الذه ــة، يعت ــات العصيب يف األوق
ــر  ــول يف تقري ــبوقة. ودق اإلنرتب ــر مس ــتويات غ ــة إىل مس ــم الجائح ــعاره يف خض أس
ــاع  ــى قط ــة ع ــة املنظم ــات الجريم ــيطرة مجموع ــأن س ــر بش ــوس الخط ــد ناق جدي
ــم  ــج القس ــرة. ويُنتَ ــم الصغ ــيما يف املناج ــا، وال س ــط أفريقي ــب يف وس ــن الذه تعدي
األكــر مــن الذهــب يف هــذه املنطقــة بشــكل غــر قانونــي، ويتــم إخفــاؤه عن الســلطات 

وتهريبه إىل خارج البلدان.

كمــا تزايــد عــدد مناجــم الذهــب الصغــرة وغــر املرشوعــة يف بلــدان حــوض األمــازون، وتجــاوزت 
املناطــق املحميــة وأرايض الســكان األصليــني. وقــد ســاهمنا يف صياغــة دليــل عمــي نــرشه معهــد 
ــم  ــني يف جهوده ــني العام ــة واملدع ــراد الرشط ــني وأف ــاعدة املحقق ــم ملس ــي، مصم Igarapé الرازي

ملكافحة الجريمة البيئية يف منطقة األمازون.

إن بيئتنا هي إرثنا. ويجب 
أن نكافح الجريمة البيئية 

من أجل األجيال القادمة.

عملية Thunder توجه رضبة إىل شبكات تهريب 
األحياء الربية واألخشاب

ــة  ــني منظم ــرتك ب ــكل مش ــقت بش ــي نُس ــة Thunder، الت ــياق عملي ــودر يف س ص
الجمــارك العامليــة واإلنرتبــول، أكثــر مــن 000 1 منتــج حيوانــي أو نباتــي تراوحــت 
ــة  ــاب الصلب ــة، واألخش ــة املهرب ــعاب املرجاني ــرشوع، والش ــر امل ــار غ ــني الكافي ب
املهــددة باالنقــراض. وأقيمــت مــرة أخــرى صــالت واضحــة مــع أشــكال أخــرى مــن 
الجريمــة، يف حــني تــم تحديــد اتجاهــات جديــدة مثــل اســتخدام املنصــات اإللكرتونية 
ــة  ــق التجاري ــد للوثائ ــد التعقي ــر املتزاي ــدود والتزوي ــر الح ــار ع ــهيل االتج لتس

والجمركية.

Days at Sea 3.0 30 عملية
كشفت هذه العملية العاملية عن جرائم ترتاوح بني مطامر النفايات غر القانونية واالتجار بالنفايات.

جهود مكافحة الصيد الجائر يف كينيا
إذا كان مــن الــروري لفــت االنتبــاه إىل الوضــع الهــش للعديــد مــن األنــواع املهــددة باالنقــراض يف العالــم، 
فــال ينبغــي التقليــل مــن أهميــة مســاعي أفــراد الرشطــة يف الخطــوط األماميــة يف مكافحــة الجريمــة عــر 
الوطنيــة املاّســة باألحيــاء الريــة. ففــي كينيــا، تضاعفــت أعــداد األفيــال يف الثالثــني عامــا املاضيــة بفضــل 
جهــود مكافحــة الصيــد الجائــر. ولكــن لهــذا النجــاح ثمنــا: ففــي املتنــّزه الوطنــي يف نروبــي، أقيــم نصــب 

تذكاري للشهداء الذين سقطوا من أجل حماية األحياء الرية يف كينيا.

عملية ملكافحة الجريمة املتصلة بصيد األسماك يف البحار السبعة
ــة  ــم املتعلق ــادة الجرائ ــؤدي إىل زي ــمكية ي ــدة الس ــاض األرص ــول أن انخف ــا اإلنرتب ــة يقوده ــفت عملي كش
بصيــد األســماك. وشــملت املنتجــات غــر املرشوعــة التــي تمــت مصادرتهــا خــالل عمليــة Ikatere أصنافــا 
ــماك  ــد األس ــرات. فصي ــن املتفج ــرة م ــات كب ــا كمي ــن أيض ــة ولك ــاء الري ــماك واألحي ــن األس ــة م محمي
بالتفجــر اتجــاه متنــام، وقــد تبــني أن صانعــي القنابــل املســتخدمة يف االعتــداءات اإلرهابيــة يف الســنوات 

األخرة يوفرون املتفجرات لقطاع صيد األسماك غر املرشوع.

COP26 تقديم الدعم لتعّهد مؤتمر
تصــدرت جهــود مكافحــة إزالــة الغابــات جــدول أعمــال مؤتمــر األمــم املتحــدة املعنــي بتغــر املنــاخ لعــام 
COP26( 2021(. والنتائــج األخــرة لرنامــج اإلنرتبــول ومكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة 
املشــرتك للمســاعدة عــى إنفــاذ القانــون - الــذي يعمــل عــى مكافحــة إزالــة الغابــات يف 10 بلــدان محــددة 
ــح  ــاه الصحي ــر يف االتج ــدان تس ــأن البل ــذرا ب ــاؤال ح ــر تف ــة - يث ــكا الالتيني ــيا وأمري ــوب رشق آس يف جن

للوفاء بتعّهد قادة العالم بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030.

اعرتاف من األمم املتحدة
يف عــام 2021، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــرارا بعنــوان »منــع ومكافحــة الجرائــم البيئيــة«. 
ــة بجميــع أشــكالها ويســلط الضــوء عــى الــدور املركــزي الــذي  وهــذا أول قــرار يغطــي الجريمــة البيئي

يؤديه اإلنرتبول يف تنسيق اإلجراءات املتكاملة واملتعددة التخصصات للتصدي لها بشكل أفضل.

دعم األمن البيئي

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/8
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/62
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/262
https://www.youtube.com/watch?v=aj8_giLuraE
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/192
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/30-Days-at-Sea-3.0-600-1
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/59


17 17 16 السنوي 2021 التقرير  16 

النزاهة العاملية

7

قرار لألمم املتحدة يسلط الضوء عى دور اإلنرتبول  
اختتمــت الــدورة التاســعة ملؤتمــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد )UNCAC( باعتمــاد إعــالن رشم 
الشــيخ. ويســلط هــذا اإلعــالن الضــوء عــى رضورة تعزيــز التعــاون الــدويل يف مكافحــة الفســاد يف أوقــات الطــوارئ، ويشــجع 

البلدان األعضاء عى استخدام قنوات اتصال اإلنرتبول لتبادل املعلومات يف الوقت املناسب. 

يقوض الفساد االستقرار 
السيايس واالجتماعي 

واالقتصادي، ويهدد يف نهاية 
املطاف سالمة وأمن املجتمع 

ككل. 

الشبكة اآليرلندية
اضطلعــت قــدرات اإلنرتبــول لتحليــل بيانــات األدلــة الجنائيــة بــدور رئيــي يف عمليــة Skein، وهــي تحقيــق اســتمر 18 شــهرا 
بشــأن منظمــة إجراميــة عــر وطنيــة يُزعــم أنهــا اختلســت أكثــر مــن 14 مليــون يــورو مــن رشكات ومواطنــني يف آيرلنــدا. 
ــزة  ــف وأجه ــن الهوات ــات م ــجالت املكامل ــات وس ــل البيان ــل وتحلي ــى تنزي ــني ع ــاعدة املحقق ــول ملس ــق لإلنرتب ــد فري وأُوف
الكمبيوتــر التــي ُضبطــت أثنــاء العمليــة. وتمكنــت الرشطــة الوطنيــة اآليرلنديــة )Irish Garda( بعــد ذلــك مــن تحديــد صــالت 

يف جميع القارات وكشف مشتبه فيهم حتى أماكن بعيدة مثل جنوب أفريقيا والواليات املتحدة. 

تواجــه أجهــزة إنفــاذ القانــون يف جميــع أنحــاء العالــم بيئــة إجراميــة متقلبــة تطمــس فيهــا الجرائــم 
ــا  ــدان وأنــواع النشــاط اإلجرامــي. وقدرتن ــة بــني البل ــة والفســاد وغســل األمــوال الحــدود الفاصل املالي
الفريــدة عــى تنســيق اإلجــراءات عــر الحــدود والقطاعــات تضعنــا يف طليعــة الجهــود العامليــة املبذولــة 

لتعّقب التدفقات املالية اإلجرامية. 

املقامرة عرب اإلنرتنت: امللعب الجديد للجناة 
اســتهدفت عمليــة اإلنرتبــول SOGA VIII التــي نُّفــذت خلــف كواليــس بطولــة أوروبــا 
لكــرة القــدم مجموعــات الجريمــة املنظمــة التــي تجنــي أرباحــا مــن املقامــرة غــر 
ــدا يف  ــلطات يف 28 بل ــاركت الس ــة. وش ــوال ذات الصل ــل األم ــطة غس ــة وأنش املرشوع
سلســلة مــن املداهمــات أدت إىل اعتقــال 400 1 مشــتبه فيــه يف أنحــاء آســيا وأوروبــا 
-    ومصــادرة 7,9 ماليــني دوالر أمريكــي نقــدا. وكشــفت عمليــة هــذا العــام أنشــطة 
ــل  ــائل التواص ــات ووس ــت واملنتدي ــى اإلنرتن ــاب ع ــات األلع ــى منص ــدة ع متزاي

االجتماعي. 

وقدمــت أفرقــة التحــرك إزاء األحــداث التابعــة لإلنرتبــول والعاملــة يف إطــار مــرشوع 
Millennium الدعــم ألجهــزة الرشطــة الفرنســية يف سلســلة مــن املداهمــات املنســقة 
التــي اســتهدفت مجموعــة األخويــة اإلجراميــة األوروبيــة اآلســيوية املعروفــة باســم 
Thieves in Law )’لصــوص ضمــن القانــون‘(. وألقــي القبــض عــى مــا مجموعــه 37 

شخصا وُضبط أكثر من 000 380 يورو من األموال غر املرشوعة. 

مواصلة الضغط عى مجموعات الجريمة املنظمة  
 )I-CAN( ــا ــة ندرانغيت ــة منظم ــى مكافح ــاون ع ــول للتع ــرشوع اإلنرتب ــل م واص
ــف  ــن توقي ــرشوع ع ــذا امل ــر ه ــدويل ع ــاون ال ــفر التع ــد أس ــاره. فق ــان بثم اإلتي
ــا  ــادة املافي ــل -    وهــو أحــد ق ــوب بموجــب نــرشة حمــراء يف الرازي شــخص مطل
ــراءات  ــت إج ــا كان ــواي بينم ــجن يف أوروغ ــن الس ــر م ــذي ف ــني ال ــني املدان اإليطالي

تسليمه جارية. 

النرشات

االعتقاالت القضايا التي 
ُحلت

األموال 
املضبوطة

الحسابات 
املرصفية 
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التصيد االحتيايل بالهاتف

تقويض الجريمة املالية التي تيرس اإلنرتنت ارتكابها  
تظهــر نتائــج املوجتــني األوىل والثانيــة مــن عمليــة HAECHI أن مجموعــات الجريمــة املنظمــة عــر الوطنيــة 
غالبــا مــا تســتغل طبيعــة اإلنرتنــت التــي ال تعــرف الحــدود النتــزاع املاليــني مــن ضحاياهــا قبــل تحويــل 

هذه األموال غر املرشوعة إىل حسابات مرصفية يف جميع أنحاء العالم.

ورّدا عــى ذلــك -    جــّرب مســؤولون يف اإلنرتبــول -    يف إطــار عمليــة HAECHI-II -    آليــة عامليــة جديــدة 
لوقــف املدفوعــات تُعــرف باســم بروتوكــول التحــرك الرسيــع ملكافحــة غســل األمــوال )ARRP(. ويتيــح هــذا 
الروتوكــول للمزيــد مــن البلــدان األعضــاء تقديــم ومعاملــة طلبــات لتعّقــب عائــدات الجريمــة غــر املرشوعة 
أو اعرتاضهــا أو تجميدهــا بشــكل مؤقــت. وأثبتــت اآلليــة فعاليتهــا يف اعــرتاض مبالــغ ضخمــة مــن األمــوال 

غر املرشوعة يف عدة قضايا خالل العملية.

النزاهة العاملية

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/SOGA-VIII-1400
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/35
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/20
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/58
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/83
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/1000-27


ُعقــدت الــدورة الـــ 89 للجمعيــة العامــة يف ترشيــن الثاني/نوفمــر 2021 يف إســطنبول )تركيــا( -    بعدمــا 
ــة  ــا الهيئ ــة -    بوصفه ــة العام ــذت الجمعي ــد-19. واتخ ــة كوفي ــبب جائح ــام 2020 بس ــن ع ــت م أُرجئ
اإلداريــة العليــا لإلنرتبــول التــي تضــم ممثلــني عــن كٍل مــن بلداننــا األعضــاء -    عــددا مــن القــرارات 
ــاهمات  ــرة يف املس ــادة كب ــرار زي ــة -    وإق ــرتاتيجي للمنظم ــار االس ــاد اإلط ــا اعتم ــية -    بينه الرئيس

النظامية -    وانتخاب رئيس جديد للجنة التنفيذية وأعضاء جدد فيها.

195 بلدا عضوا

بلد واحد
=

صوت واحد

يعنّي كُل بلد عضو رئيَس وفد 
من أجل التصويت باسمه

تُنرَش جميع القرارات عى املوقع 
اإللكرتوني 

www.interpol.int

تنتخب

األمن العام للمنظمة

أعضاء لجنة اإلنرتبول 	 

التنفيذية

أعضاء لجنة الرقابة عى 	 

محفوظات اإلنرتبول

توافق عى

القرارات بشأن:

السياسة العامة	 

املوارد	 

التمويل	 

برامج األنشطة	 

مكان انعقاد الجمعية 	 

العامة

املشاركون

كبار مسؤويل إنفاذ القانون، 	 
بمن فيهم الوزراء وقادة الرشطة

 ممثلون عن لجنة الرقابة عى 	 
محفوظات اإلنرتبول

 مراقبون	 

هيئة اإلنرتبــول اإلدارية العليا
العامة الجمعية 

الحوكمة

الجمعية العامة تلتزم بزيادة املساهمات النظامية 
التزمــت الجمعيــة العامــة بتوظيــف أكــر اســتثمار يف أدوات اإلنرتبــول وخدماتــه منــذ أكثــر مــن عقــد. وال 
ــة  ــى البني ــا ع ــد ضغط ــذي يول ــر ال ــادة -    األم ــادة ح ــهد زي ــول يش ــات اإلنرتب ــى خدم ــب ع ــزال الطل ي
التحتيــة األساســية للمنظمــة -    وآليــات االمتثــال -    واألطــر األمنيــة. وتمثــل الزيــادة البالغــة 22 مليــون 
يــورو يف امليزانيــة -    بعــد احتســاب عامــل التضخــم -    تأييــدا واضحــا ألنشــطة املنظمــة مــن قبــل البلــدان 

األعضاء -    وسيجرى رصفها عى مراحل عى مدى ثالث سنوات.

وّجه قادة الرشطة والوزراء 
وكبار ضباط إنفاذ القانون 

الذين يشكلون الجمعية 
العامة إشارَة دعم قوية 

ألنشطة اإلنرتبول الحالية 
واملقررة.

ــة  ــة التنفيذي ــة اللجن ــدا لعضوي ــوا جدي ــب 11 عض ــس -    انتُخ ــًة إىل الرئي وإضاف
املؤلفة من 13 عضوا -    يمثلون أفريقيا واألمريكتني وآسيا وأوروبا.

انتخاب رئيس جديد و11 عضوا يف اللجنة التنفيذية 
انتخبــت الجمعيــة العامــة أحمــد نــارص الريــي -    مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
-    رئيســا جديــدا لإلنرتبــول. ويف الجولــة األخــرة مــن جــوالت التصويــت الثالثــة -    
نــال الســيد الريــي 68,9 يف املائــة مــن األصــوات التــي أدلــت بهــا البلــدان األعضــاء. 
وسيشــمل دوُر الســيد الريــي -    بصفتــه رئيســا -    خــالل فــرتة واليتــه التــي تمتد 
أربــع ســنوات -    تــرؤَس اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة -    وهــي الهيئــة اإلداريــة 

التي توفر التوجيه واإلرشاد يف فرتة ما بني دورات الجمعية.

إدخال إصالحات عى االنتخابات توخيا ملزيد من الشفافية 
أيــدت الجمعيــة العامــة بأغلبيــة ســاحقة تعديــالت لإلجــراءات املتعلقــة برتشــيح وانتخــاب املرشــحني للجنة 
ــز  ــث وتعزي ــا لتحدي ــع إجراؤه ــات املزم ــن اإلصالح ــلة م ــي األوىل يف سلس ــالت ه ــذه التعدي ــة. وه التنفيذي
الهيئــات اإلداريــة التابعــة للمنظمــة ولضمــان قــدر أكــر مــن الشــفافية -    بمــا يعــزز الثقــة يف املنظمــة 

ويحافظ عى سمعتها.

تحديد التوجه االسرتاتيجي لإلنرتبول 
ــة العامــة اإلطــار  ــاد الجمعي ــة باعتم ــع املقبل ــة للســنوات األرب ــق للمنظم ــدت رســميا خريطــة الطري اعتُم
االســرتاتيجي. ويركــز هــذا اإلطــار االســرتاتيجي املعتمــد عــى نطــاق املنظمــة -    والــذي يغطــي الفــرتة 
2025-2022 -    عــى قــدرات اإلنرتبــول وعــى تقديــم الخدمــات إىل بلدانــه األعضــاء الـــ 195. وستسرتشــد 
األنشــطة عنــد تنفيذهــا بأربعــة أهــداف اســرتاتيجية هــي: تحســني املعلومــات واالســتخبارات الرشطيــة -    
وتعزيــز الــرشاكات -    ودفــع عجلــة االبتــكار يف العمــل الرشطــي -    وتعزيــز أداء املنظمــة وقدرتهــا عــى 

التنفيذ.

نرحب ببلدنا العضو الـ 195 
ــا  ــايل لبلدانه ــدد اإلجم ــك الع ــل بذل ــة ليص ــدا يف املنظم ــوا جدي ــدة عض ــا املوح ــات ميكرونيزي ــت والي ُقِبَل

األعضاء إىل 195.
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BUSINESS 

DAY

نُظم

51 749 

 اجتماعا

شارك

281 673 

 شخصا

ُعقد ما متوسطه

255 

 اجتماعا يف كل يوم عمل

شارك ما متوسطه

5,4 

 أشخاص يف كل اجتماع

االجتماعات االفرتاضية يف عام 2021
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املوارد البرشية

تجســيدا لتنــوع بلداننــا األعضــاء -    يمثــل موظفــو اإلنرتبــول 110 جنســيات. وبقيــادة األمــني العــام -    
يديــر املوظفــون األنشــطة اليوميــة للمنظمــة دعمــاً إلنفــاذ القانــون عــى الصعيــد العاملــي. وإىل جانــب 
ــدرات –  ــاء الق ــب وبن ــى التدري ــز ع ــتي -    نرك ــم اإلداري واللوجس ــة والدع ــات الرشطي ــم الخدم تقدي
الســيما مــن خــالل التعلــم اإللكرتونــي – وعــى املســاواة بــني الجنســني. وبطبيعــة الحــال -    ال يمكــن 
ــال  ــة يف مج ــة ومأمون ــزَّزة وموثوق ــة مع ــبكات عاملي ــن دون ش ــذه م ــطتنا ه ــن أنش ــأي م ــالع ب االضط

تكنولوجيا املعلومات.

يتحى موظفونا بقيم 
االحرتام والنزاهة والتميز 

والعمل الجماعي واالبتكار.

املوارد البرشية

أكاديمية اإلنرتبول االفرتاضية 
توفــر أكاديميــة اإلنرتبــول االفرتاضيــة التدريــب الرقمــي لضبــاط إنفــاذ القانــون يف 
ــول -     ــة لإلنرتب ــدرات الرشطي ــة الق ــدورات التدريبي ــمل ال ــاء. وتش ــا األعض بلدانن

والجرائم عر الوطنية -    واملهارات الرشطية املهنية.

اســتفاد أكثــر مــن 000 1 موظــف يف جميــع املناطــق مــن 20 برنامجــا عــر اإلنرتنــت 
ــاملة  ــدورات الش ــذه ال ــح ه ــابيع. وتتي ــدة أس ــا ع ــد كل منه ــني امت ــادة مدرب بقي
للمشــاركني عيــش تجربــة ديناميــة مــن خــالل مقاطــع الفيديــو ومجموعــة دروس 
إلكرتونيــة وملفــات صوتيــة ومقــاالت وتماريــن عمليــة واختبــارات وغرهــا. ويمكــن 
للمشــاركني أيضــا التفاعــل مــع بعضهــم ومــع املدربــني أثنــاء البــث املبــارش عــر 

اإلنرتنت ويف املنتديات.

تعزيز التميز يف التدريب عرب اإلنرتنت 
ــذي  ــب ال ــتيفاء التدري ــن اس ــاد تضم ــة اعتم ــات وأنظم ــادات وسياس ــت إرش ُوضع
نقدمــه أعــى املعايــر. ويف عــام 2021 جــرى تعزيــز نظــام اإلنرتبــول لضمــان جــودة 
ــة -    وال  ــول التدريبي ــر اإلنرتب ــال ملعاي ــق الفع ــرّوج للتطبي ــذي ي ــب -    ال التدري
مــة لتحســني  ســيما يف مــا يتعلــق باملبــادرات اإللكرتونيــة. والتدابــر الجديــدة مصمَّ
جــودة منتجــات التدريــب الســمعي البــرصي وضمــان إجــراء اســتعراض كاف وواف 

للدورات املقدَّمة.

23 491 

مستخدما مسجال

استحداث
18 

 دورة تعلُّم عر اإلنرتنت 
بوترة يحددها املتدرب

 استحداث
10 

 برامج عر اإلنرتنت بقيادة مدرب

 أُنجزت

12 835 
 دورة تعليمية بوترة 

يحددها املتدرب

األكاديمية االفرتاضية يف عام 2021:

1 016
موظفا

260
موظفا معارا

756
متعاقدا

110
جنسيات

موظفونا
شبكة التحالف من أجل التنوع واملساواة 

والشمول 
واصلنــا عى مــدار العــام تأييــد التنــوع واملســاواة والشــمول يف إنفــاذ القانون. 
وأنشــأ مــرشوُع Proteger شــبكَة التحالــف مــن أجــل حقــوق اإلنســان وتعميم 
ــن  ــة م ــبكة -    املكون ــل الش ــون. وتعم ــاذ القان ــس يف إنف ــوع الجن ــاة ن مراع
ــم  ــوا جميعه ــني تلق ــاء األمركت ــني يف أنح ــاذ القوان ــال إنف ــا يف مج 35 موظف
ــس  ــوع الجن ــاة ن ــج ملراع ــى الرتوي ــة -    ع ــه ذوي الصل ــب والتوجي التدري

وحقوق اإلنسان يف العمل الرشطي داخل األجهزة الوطنية.

فهم القضايا الجنسانية يف الجريمة عرب الوطنية 
اســتُحدث برنامــج عــر اإلنرتنــت مدتــه ثالثــة أســابيع حــول نــوع الجنــس 
ــرش -     ــار بالب ــى االتج ــاص ع ــكل خ ــز بش ــة -    يرك ــر الوطني ــة ع والجريم
ُقــدم ملنطقــة البلقــان يف ترشيــن الثاني/نوفمــر 2021. ورّكز الرنامــج -    الذي 
تضمــن إســهامات قدمهــا خــراء مــن املحكمــة الجنائية الدوليــة -    عــى كيفية 
تأثــر نــوع الجنــس عــى الجريمــة واملجرمــني والضحايــا -    وكيــف يمكــن 

لنهٍج مراٍع لنوع الجنس أن يحّسن نتائج العمل الرشطي.

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات: “يف أي 
زمان -    يف أي مكان -    بأي جهاز” 

رغــم اســتمرار حــاالت اإلغــالق الشــامل وحظــر التجــول -    تمكنــت فرقنــا 
الفنيــة مــن تقديم أعــى مســتوى مــن الخدمــة إىل بلداننــا األعضــاء واملوظفني. 
إن امتــالك البنيــة التحتيــة املرنــة لتكنولوجيــا املعلومــات والســحابة املأمونــة 
ــي أن  ــة -    يعن ــات إقليمي ــز بيان ــة مراك ــن ثالث ــة م ــول -    املدعوم لإلنرتب
يكــون املوظفــون يف جميــع مراكــز العمــل قادريــن عــى مواصلــة العمــل أنـّـى 

كانوا موجودين وأياً كانت أجهزتهم.



تتجــاوز احتياجــاُت مكافحــة الجريمــة اليــوم إىل حــد كبــر املــوارد التقليديــة التــي يمكــن أن توفرهــا 
ــة  ــعى إىل إقام ــبب -    نس ــذا الس ــة. وله ــا الرشطي ــالل ميزانياته ــن خ ــول م ــاء لإلنرتب ــدان األعض البل
ــدد  ــاهمني الج ــون للمس ــن ممتن ــة. ونح ــاريعنا الخاص ــطتنا ومش ــايف ألنش ــل إض ــر تموي رشاكات وتوف

والحاليني الذين أتاحوا تنفيذ العديد من املبادرات يف عام 2021.

أمكَن االضطالع بالعديد من 
أنشطتنا بفضل الدعم املقدم 
من مانحينا ورشكائنا. معا 

يمكننا أن نجعل العالم 
مكانا أكثر أمانا.

الشؤون املالية والجهات املانحة الرئيسية والرشكاء

الشؤون املالية 
ــورو -     ــون ي ــدار 137 ملي ــام 2021 مق ــة يف ع ــة العام ــرادات األمان ــايل إي ــغ إجم بل
ــراداُت  ــذه اإلي ــت ه ــد مولَّ ــام 2020. وق ــة بع ــورو مقارن ــون ي ــا ملي ــادة قدره بزي
أنشــطتَنا الرشطيــة وخدمــات املنظمــة الداعمــة لهــا. وشــكلت املســاهمات النظاميــة 
املقدمــة مــن بلداننــا األعضــاء نســبة 45 يف املائــة مــن هــذه اإليــرادات. ولكــي نتمكــن 
مــن تنفيــذ مشــاريع رشطيــة إضافيــة -    نســعى إىل الحصــول عــى تمويــل طوعــي 

من البلدان األعضاء.

ويف عــام 2021 -    شــكلت املســاهمات النقديــة الطوعيــة 30 يف املائــة مــن إيراداتنــا -    
يف حــني شــكلت املســاهمات العينيــة الســتخدام املعــدات والخدمــات واملباني نســبة 25 

يف املائة منها.

أكرب مانحينا يف عام 2021

أملانيا مؤسسة اإلنرتبول من أجل عالم أكثر أمانا

الواليات املتحدة األمريكيةاملفوضية األوروبية

كندااململكة املتحدة

 
إيرادات عام 2021 نفقات عام 2021

137 
مليون يورو

1% +     
مقارنة بعام 2020

-3%
مقارنة بعام 2020

130 
مليون يورو

املساهمات النظامية املقدمة من البلدان 
األعضاء 62 مليون يورو )45%(

املساهمات النقدية الطوعية 
41 مليون يورو )30%(

املساهمات العينية 
34 مليون يورو )25%(

مكافحة اإلرهاب
25 مليون يورو

الجريمة السيرية
21 مليون يورو

الجريمة املنظمة 
والناشئة

 33 مليون يورو

دعم املؤسسة والبنية التحتية 
)بما يف ذلك تكنولوجيا 

املعلومات - وقواعد البيانات - 
واملوارد البرشية - والشؤون 

القانونية واملالية(
34 مليون يورو

الحوكمة والرقابة

 17 مليون يورو

25%

30%

45%

انظر موقعنا الشبكي لالطالع عى القائمة الكاملة بالجهات املساهمة الخارجية يف املشاريع املنفذة يف عام 2021.
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االتحاد األوروبي يساعد يف تعزيز أمن الحدود يف غرب أفريقيا 
ــرب  ــة لغ ــات الرشطي ــة املعلوم ــج منظوم ــل لرنام ــن التموي ــد م ــم مزي ــي بتقدي ــاد األوروب ــد االتح تعهَّ
أفريقيــا )وابيــس( الــذي يعمــل عــى تعزيــز تبــادل املعلومــات والتنســيق يف املنطقــة. ومــن تلــك االلتزامــات 
مســاهمة بمبلــغ 15 مليــون يــورو لتنفيــذ منظومــة اإلنرتبــول اآلليــة للمعلومــات املتعلقــة ببصمــات األصابع 

يف البلدان املشاركة -    بما يسهم يف تعزيز أمن الحدود يف غرب أفريقيا.

الرشطة الهولندية تدعم مرشوع تبادل املعلومات 
ســاهمت الرشطــة الهولنديــة )Politie( بمبلــغ 1,2 مليــون يــورو يف برنامــج قــدرات اإلنرتبــول ومواءمتهــا 
عــى الصعيــد امليدانــي )I-CORE(. وســرُتصد هــذه املســاهمة ملــرشوع I-CORE املتعلــق بمنظومــة الرســائل 
ــة  ــائل الرشطي ــل الرس ــاعدة يف جع ــي للمس ــذكاء االصطناع ــق ال ــبكية تطبِّ ــة ش ــي منص ــة -    وه الذكي

أكثر فعالية ولتحســني كمية ونوعية املطابقات والخيوط.

خطط إنشاء مكتب اإلنرتبول ملنطقة البحر الكاريبي تميض قدما 
وّقــع اإلنرتبــول وحكومــة بربــادوس اتفــاق البلــد املضيــف لفتــح مكتــب اتصــال تابــع لإلنرتبــول بهــدف 
تعزيــز التعــاون الرشطــي واألمنــي يف منطقــة البحــر الكاريبــي. وســيكون مقــر املكتــب الجديــد يف وكالــة 
تنفيــذ تدابــر مكافحــة الجريمــة واإلجــراءات األمنيــة التابعــة للجماعــة الكاريبيــة -    وســيقدم خدماتــه إىل 

الجماعة الكاريبية ومنطقة البحر الكاريبي األوسع نطاقا.

حوار رشطي إقليمي لسد الثغرات األمنية 
ــول -     ــوار اإلنرتب ــن ح ــة م ــة الخامس ــون يف الجول ــة -    املجتمع ــة اإلقليمي ــزة الرشطي ــادة األجه ــش ق ناق
ــر  ــتجابة أكث ــر اس ــس -    رضورة توف ــرب يف تون ــة الع ــس وزراء الداخلي ــة ملجل ــة العام ــودة يف األمان املعق
فعاليــة وتنســيقا ملواجهــة الجريمــة الســيرية وغرهــا مــن التهديــدات عــر الوطنيــة التــي زادت حدتهــا 

منذ تفيش كوفيد-19.

عضو جديد يعزز شبكة اإلنرتبول العاملية للرشكاء األكاديمين 
ــول  ــة اإلنرتب ــم إىل أكاديمي ــو ينض ــدث عض ــة أح ــة األرجنتيني ــة االتحادي ــي للرشط ــد الجامع ــات املعه ب
العامليــة -    وهــي شــبكة مــن املؤسســات التعليميــة املوثوقــة يف مجــال إنفــاذ القانــون تســتخدم أحــدث 

التكنولوجيات واألســاليب لدعم تعلُّم الرشطة يف جميع أنحاء العالم.

الشؤون املالية 
والجهات املانحة 

الرئيسية والرشكاء

https://www.interpol.int/ar/3/2
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/51
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/36
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/54
https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/6
https://www.interpol.int/ar/2/6/6
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نبذة عن اإلنرتبول 
يتمثــل دور اإلنرتبــول يف تمكــني أجهــزة الرشطــة يف بلدانــه األعضــاء الـــ 195 مــن العمــل معــا ملكافحــة الجريمــة عــر 
الوطنيــة وجعــل العالــم أكثــر أمانــا. ولــدى اإلنرتبــول قواعــد بيانــات عامليــة تتضمــن معلومــات رشطيــة عــن املجرمــني 
والجرائــم -    ويقــدم الدعــم يف مجــايل العمليــات واألدلــة الجنائيــة -    ويوفــر خدمــات التحليــل والتدريــب. وتُوظَّــف هــذه 
القــدرات الرشطيــة يف أنحــاء العالــم وتدعــم ثالثــة برامــج عامليــة: مكافحــة اإلرهــاب -    والجريمــة الســيرية -    والجريمــة 

املنظمة والناشئة. 

ـــتونيا  ـــرتاليا - إس ـــبانيا - أس ـــا - إس ـــا - إريرتي ـــا  - أروب ـــني - األردن - أرميني ـــان - األرجنت ـــا - أذربيج ـــرويس - إثيوبي ـــاد ال االتح
ـــودا    -  ـــوا وبرب ـــدة - أنتيغ ـــة املتح ـــارات العربي ـــا - اإلم ـــا- أملاني ـــوادور - ألباني ـــتان - إك ـــواتيني - أفغانس ـــل - اس - إرسائي
ـــوا  ـــا - باب ـــلندا - إيطالي ـــدا - آيس ـــران - آيرلن ـــا - إي ـــدا - أوكراني ـــتان - أوغن ـــواي - أوزبكس ـــيا - أنغوال-أوروغ ـــدورا - إندونيس أن
ـــا -  ـــكا - بلغاري ـــي - بلجي ـــال - برون ـــادوس - الرتغ ـــل - برب ـــن - الرازي ـــتان - البحري ـــواي - باكس ـــدة - باراغ ـــا الجدي غيني
ـــدا -  ـــك - بولن ـــنة والهرس ـــدي - البوس ـــو - بورون ـــا فاس ـــوانا- بوركين ـــان بوتس ـــني - بوت ـــا - بن ـــش - بنم ـــز - بنغالدي بلي
بوليفيـــا - بـــرو - بيـــالروس- تايلنـــد تركمانســـتان - تركيـــا - ترينيـــداد وتوباغـــو - تشـــاد - تنــــزانيا - توغـــو - تونس-تونغـــا 
- تيمورليشـــتي - جامايـــكا - الجبـــل األســـود - الجزائـــر - جـــزر البهامـــا -  جـــزر القمـــر -  جـــزر ســـليمان -  جـــزر مارشـــال 
ـــة  ـــا - جمهوري ـــة كوري ـــة - جمهوري ـــة الدومينيكي ـــيكية- الجمهوري ـــة التش ـــطى - الجمهوري ـــا الوس ـــة أفريقي - جمهوري
ـــي -  ـــا- جيبوت ـــودان- جورجي ـــوب الس ـــا -  جن ـــوب أفريقي ـــابقة -  جن ـــالفية الس ـــا اليوغوس ـــة -  مقدوني ـــو الديمقراطي الكونغ
ـــيبي -  ـــي وبرينس ـــان توم ـــاموا - س ـــا - زمبابوي-س ـــا - زامبي ـــدا - روماني ـــر - روان ـــرأس األخ ـــكا - ال ـــرك - دوميني الدانم
ـــن - رسي  ـــانت مارت ـــيا - س ـــانت لوس ـــس س ـــس ونيف ـــانت كيت ـــن - س ـــزر غرينادي ـــنت وج ـــانت  فنس ـــو - س ـــان مارين س
ـــويرسا  ـــويد - س ـــورينام - الس ـــوريا - س ـــودان - س ـــنغال - الس ـــنغافورة - الس ـــلوفينيا - س ـــلوفاكيا - س ـــكا - السلفادور-س الن
ـــا -  ـــون - غامبي ـــان - غاب ـــراق - ُعم ـــتان- الع ـــني - طاجيكس ـــال - الص ـــا - الصوم ـــيي - رصبي ـــيل - ش ـــراليون - سيش - س
ـــكان(  ـــة الفاتي ـــة مدين ـــكان )دول ـــاو - الفاتي ـــتوائية-غينيا بيس ـــا االس ـــا-  غيني ـــا - غيني ـــاال - غيان ـــادا - غواتيم ـــا - غرين غان
ـــر -  ـــتان - قط ـــرص - قرغيزس ـــام - ق ـــي - فيتن ـــدا - فيج ـــزويال - فنلن ـــطني- فنـ ـــني - فلس ـــا - الفلب ـــو - فرنس - فانوات
ـــا -  ـــتاريكا - كولومبي ـــاو - كوس ـــوار - كوراس ـــوت ديف ـــا - ك ـــدا - كوب ـــا - كن ـــا - كمبودي ـــرون - كرواتي ـــتان - الكام كازاخس
ـــا - ليختنشـــتاين-  ـــا - ليبي ـــا - ليتواني ـــان - لكســـمرغ - ليري ـــا - الوس - لبن ـــا - التفي الكونغـــو - الكويـــت - كريباتـــي - كيني
ـــة  ـــة العربي ـــالوي - ملديف-اململك ـــيك - م ـــرب - املكس ـــرص - املغ ـــقر - م ـــا - مدغش ـــايل - ماليزي ـــة - م ـــوتو - مالط ليس
ـــا  ـــا - موريشـــيوس - موزامبيـــق- مولدوفـــا - موناكـــو - ميانمـــار - ناميبي ـــا - موريتاني الســـعودية - اململكـــة املتحـــدة - منغولي
ـــد -  ـــي - الهن ـــدا - هايت ـــوا - نيوزيلن ـــا - نيكاراغ ـــر - نيجري ـــال - النيج ـــا - نيب ـــج - النمس ـــاورو - النروي ـــا -  ن - ميكرونيزي

هندوراس - هنغاريا - هولندا - الواليات املتحدة األمريكية - اليابان - اليمن - اليونان.
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