
الهدف 1:
إظهــار الــدور القيــادي الــذي تؤديــه 
أجهــزة إنفــاذ القانــون عامليــا يف 
مجــال مكافحــة الجريمــة املاليــة 

الهدف 2:والفساد.
لتقليــص  األعضــاء  البلــدان  مــؤازرة 
مناطقهــا  يف  الفســاد  مســتويات 
ــادل  ــال تب ــن خ ــة م ــة املالي والجريم

البيانات االستخباراتية.
الهدف 3:

مســاعدة البلــدان األعضــاء عــى تقديــم 
العدالــة  إىل  املجرمــن  مــن  املزيــد 

واستعادة األموال.
الهدف 4:

ــة  ــة املالي ــدي للجريم ــائل التص ــن وس تحس
ــف  ــاءات وتخفي ــادة الكف ــر زي ــاد ع والفس
ــول  ــي تح ــة الت ــة والخارجي ــق الداخلي العوائ

دون تبادل املعارف والبيانات.

اســتهل مركــز IFCACC عملــه يف 1 كانــون الثاني/ينايــر 2022 ملســاعدة البلــدان األعضــاء عــى مكافحــة 
التهديــد الــذي تطرحــه الجريمــة التــي تحركهــا دوافــع ماليــة كاالحتيــال، وتلــك التــي يتيحها أو يســهلها 

الفساد وغسل األموال واالستحواذ عى األصول.

والية اإلنتربول
ــن  ــى م ــد األدن ــل إىل الح ــرر والتقلي ــن ال ــف م “التخفي
التهديــدات الناجمــة عــن الجريمــة املاليــة والفســاد لجعــل 

العالم أكثر أمانا”

مكافحة الجريمة المالية والفساد
استراتيجية عالمية

 2025-2022

ترشين الثاني/نوفمر 2022



النتائج المتوخاة لألهداف:

الهدف 4الهدف 1 الهدف 3 الهدف 2

امتاك الرشكاء 	 
االسرتاتيجين فهما 

وتقديرا أفضل لقدرات 
اإلنرتبول، والسيما 
قدرته الفريدة عى 
جمع أجهزة إنفاذ 

القانون العاملية 
وتنسيق األنشطة 

األساسية.

تعزيز تبادل املعلومات 	 
االسرتاتيجية عى قدر 

اإلمكان لتحسن 
املعارف والتأثري يف 
السياسات املتصلة 

بالجريمة املالية 
والفساد عى الصعيد 

العاملي.

تنظيم أنشطة لبناء 	 
القدرات والتدريب 

والتوجيه، مما يتيح 
تحسن مستويات 

إدراك وفهم الجريمة 
املالية والفساد يف 

البلدان األعضاء.

إقامة رشاكات أخاقية 	 
واالستفادة املثى من 

األحكام لتلّقي 
املعلومات وتشاطرها.

 	  IFCACCقيام مركز
بإعداد معلومات 
استخباراتية عن 

الجريمة املالية والفساد 
بشكل استباقي وإطاع 

املكاتب املركزية 
الوطنية عليها لتسهيل 
التحقيقات، وسيساعد 
عى التحرك رسيعا عند 

ورود معلومات عن 
عمليات غسل أموال أو 

جرائم مالية قيد 
التنفيذ.

دعم الجهود التي تبذلها 	 
أجهزة إنفاذ القانون 

لتجميد األموال 
املختلسة واستعادتها 

قدر اإلمكان وبما يتفق 
مع قواعد اإلنرتبول.

تحديد أفضل للوسائل 	 
التي يستخدمها 

املجرمون إليذاء األفراد 
والرشكات والحكومات 
الوطنية، وغسل األموال 
التي يتم الحصول عليها 
بطريقة غري مرشوعة، 

ووضع هذه األموال بعيدا 
عن متناول موظفي إنفاذ 

القانون.

تحسن استخدام 	 
املعلومات لكي يتم عى 
نحو منتظم واستباقي 

تبادل معلومات عن 
تطور التهديد اإلجرامي 

– والسيما من خال 
إصدار النرشات 

البنفسجية وحمات 
الرسائل النصيّة.

معاملة املعلومات 	 
التكتيكية بشكل 

استباقي، والبحث عن 
طرق جريئة لتشاطر 

املعلومات االستخباراتية 
مع الرشكاء املناسبن يف 

الوقت املناسب بغية الحد 
من التهديدات التي 

تطرحها الجريمة املالية 
والفساد وتقديم املجرمن 

إىل العدالة.

القدرات

خدمات تحديد الهوية

الدعم الميداني

الدعم االستراتيجيإدارة المعارف

بناء القدرات

الشراكات


