
الهدف 1:
ــي  ــتباقي وديناميك ــف اس ــي موق تبنّ
ــا  ــيربية وكبحه ــة الس ــع الجريم ملن
ــن  ــة ع ــورة دقيق ــن ص ــرب تكوي ع
مشــهد تهديــدات الجريمــة الســيربية 
مــن خــال توفــر املعلومــات وتحليــل 

ــتخباراتية. ــات االس البيان

الهدف 2:
ــبب  ــي تس ــيربية - الت ــة الس ــع الجريم من
رضرا كبــرا عىل الصعيــد الوطنــي واإلقليمي 
فيهــا،  والتحقيــق  وكشــفها،  والعاملــي، 
وكبحهــا بفعاليــة - مــن خــال اإلرشاف 
ــيقها  ــة وتنس ــرب الوطني ــات ع ــىل العملي ع

ومساعدة البلدان األعضاء عىل تنفيذها. الهدف 3:
املســاعدة عــىل تطويــر االســراتيجيات 
ســياق  يف  األعضــاء  البلــدان  وقــدرات 
وذلــك  الســيربية  الجريمــة  مكافحــة 
ــاملة  ــة وش ــاء رشاكات مفتوح ــرب إرس ع
ومتنوعــة، يف بيئــة أمنيــة ســيربية عامليــة.

الهدف 4:
ــم  ــه يف رس ــول وقدرات ــز دور اإلنرب تعزي
إطــار األمــن العاملــي من خــال املشــاركة 
تتنــاول  التــي  الدوليــة  املنتديــات  يف 

الجرائم السيربية.
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 الدعم التحليلي والبيانات
االستخباراتية بناء القدرات

 شبكة تبادل المعلومات
والمعارف

الدعم والتنسيق
الميداني

 المبادئ التوجيهية
واأُلطر

الدعم االستراتيجيإدارة المعارف

 الشبكات العالمية
واإلقليمية

الشراكات

النتائج المتوخاة لألهداف:

الهدف 4الهدف 1 الهدف 3 الهدف 2

استحداث آليات عمل 	 
أفضل للحصول عىل 

املعلومات من البلدان 
األعضاء والرشكاء من 
القطاع الخاص لجمع 

معلومات استباقية 
يمكن االستناد إليها 

للتحرك.

إعداد بيانات 	 
استخباراتية عالية 
الجودة وتقييمات 
ومنتجات تحليلية 

تساعد البلدان األعضاء 
عىل تحقيق أهدافها 

وتنفيذ أعمالها يف مجال 
إنفاذ القانون.

مشاركة البلدان 	 
األعضاء بشكل أقوى يف 

توفر املعلومات عىل 
الصعيد الوطني 

واإلقليمي والعاملي 
لفهم متعمق ملشهد 

تهديدات الجريمة 
السيربية.

تحديد اإلنربول موقفه 	 
إزاء السياسات 

السيربية ووضع 
اتفاقية دولية بشأن 

الجرائم السيربية 
تعكس وجهة نظر 

أجهزة إنفاذ القانون 
العاملية.

اعتماد توصيات 	 
وتنظيم جلسات لتوفر 

معلومات اسراتيجية 
للبلدان األعضاء 

لتعريفها بقنوات 
اإلنربول وخدماته 

وقدراته.

تعزيز دور اإلنربول 	 
الطليعي يف البنية 

األمنية العاملية ويف 
النظام العاملي لألمن 

السيربي.

تنظيم مشاريع لتطوير 	 
الكفاءات وبناء القدرات 

لتعزيز إمكانية البلدان 
األعضاء عىل مكافحة 

الجريمة السيربية.

توسيع نطاق استخدام 	 
أدوات اإلنربول 

ومنصاته، مما يتيح 
ألجهزة إنفاذ القانون 

والرشكاء تبادل 
املعلومات واملعارف 

والخربات املتعلقة 
بالجرائم السيربية.

تعزيز الرشاكات 	 
وتوسيع نطاقها عرب 

تنفيذ أنشطة مشركة 
ومواءمة االسراتيجيات 

وصياغة السياسات 
التي تقوم عىل الثقة 

التي تولدها 
التكنولوجيا والوسائل 

التنظيمية القانونية.

منع الجرائم السيربية 	 
لحماية املجتمعات 

بشكل أفضل من خال 
إجراءات منسقة 

تتخذها أجهزة إنفاذ 
القانون وتوعية العموم 
عرب التعاون مع رشكاء 

خارجيني.

القضاء عىل مجموعات 	 
الجريمة املنظمة وعىل 

بيئة عملها، قبل 
الجريمة وبعدها عىل 

حد سواء.

كشف الصلة بني 	 
األفعال اإلجرامية 

والجهات املسؤولة عن 
الجرائم السيربية وذلك 

عرب تنسيق التعاون 
العاملي بني أجهزة إنفاذ 
القانون واإلرشاف عىل 
التنسيق اإلقليمي من 

خال نموذج املكتب 
اإلقليمي ملكافحة 

الجريمة السيربية 
للوصول إىل نتائج 

قضائية.

القدرات


