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صحيفة وقائع

إدارة الحدود

في زمن العولمة المتزايدة،
أصبح عبور األشخاص والسلع
للحدود الدولية أسهل من أيّ
وقت مضى .ويستفيد المجرمون
من هذا التطور لعبور الحدود
بحرية أكبر وارتكاب جرائم
خطيرة واإلفالت من قبضة
العدالة .وتُرتكب جرائم خطيرة
مثل االتجار بالمخدرات والبشر
واإلرهاب والجريمة المنظمة عن
طريق استغالل نقاط الضعف
في عمليات التدقيق األمني عند
المعابر الحدودية الدولية .لذا،
تشكل الحماية الفعالة ألمن
الحدود جانبا أساسيا من جوانب
مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

e eفرقة عمل اإلنتربول المعنية باإلدارة المتكاملة للحدود
لمساعدة البلدان األعضاء في تعزيز اإلجراءات التي تتخذها لصون أمن حدودها
وإشراك البلدان المجاورة في الجهود التي تبذلها في هذا المجال ،ينسق اإلنتربول
أنشطة ميدانية ،ويوفر فرص تدريب ،ويقيم الشراكات مع المنظمات الدولية لضمان
سالمة جميع الحدود الوطنية وأمنها.
وقد جُ معت هذه الجهود تحت راية فرقة عمل اإلنتربول المعنية باإلدارة المتكاملة
للحدود التي تؤدي دور جهة اتصال مركزية تُعنى بتنسيق جميع األنشطة التي
ينفذها اإلنتربول لضمان أمن الحدود وإدارتها .وتتولى فرقة العمل هذه ما يلي:
■ ■تخطيط وتنسيق السياسات العامة إلدارة أمن الحدود؛
■ ■تعزيز قدرات البلدان األعضاء في إدارة أمن الحدود؛
■ ■إقامة الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص؛
■ ■تخصيص الموارد في الميدان للمبادرات المتعلقة بأمن الحدود.
eeالوصول إلى قواعد بيانات اإلنتربول
يربط اإلنتربول ،من خالل منظومته العالمية لالتصاالت الشرطية المأمونة ،بين
موظفي أجهزة إنفاذ القانون في بلدانه األعضاء ويصلهم بقواعد بياناته الجنائية،
وال سيما تلك التي تتضمن بيانات اسمية ومعلومات عن بصمات األصابع والمركبات
اآللية المسروقة .ويؤوي مركز اإلنتربول المرجعي لوثائق السفر والهوية قواعد
البيانات المرتبطة تحديدا بأمن الحدود ،مثل منظومة إديسون لوثائق السفر (التي
تحوي نماذج لوثائق سفر أصلية) ،ومكتبة اإلنتربول الرقمية للتنبيهات بشأن وثائق
السفر  Dial-Docالتي تستخدمها البلدان لتبادل المعلومات عن الوسائل المكتشفة
حديثا لتزوير وثائق السفر.
ولما كانت المنافذ الحدودية مواقع حساسة للحفاظ على األمن الوطني ،يساعد
اإلنتربول البلدان من خالل السماح لموظفي المطارات والموانئ والمعابر الحدودية
الذين يضطلعون بالتقصي في الخط األول وبالتفتيش في الخط الثاني ،باالطالع
المباشر على قواعد بياناته .وتتيح الحلول الفنية التي توفرها منظومتا مايند وفايند
اشتغال قواعد البيانات هذه جنبا إلى جنب مع البنية التحتية الوطنية القائمة لصون
أمن الحدود.

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

إدارة الحدود

eeاألنشطة الميدانية
يقود اإلنتربول وينسق عمليات أساسية لضمان أمن الحدود بهدف منع المجرمين
الساعين إلى عبور الحدود باستخدام وثائق مزورة من إخفاء هويتهم الحقيقية.
■ ■تهريب المهاجرين ّ -
يوفر برنامج العمليات والتدريب في مجال مكافحة التهريب
«ستوب» التدريب على استخدام قواعد بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة،
إلى جانب تنفيذ عمليات في مطارات كبرى لتفكيك الشبكات اإلجرامية التي تزوّد
المهاجرين غير الشرعيين بوثائق سفر مزورة.
■ ■عمليات مالحقة المطلوبين الفا ّرين  -تستهدف عملية «إنفرا» (العثور على
الفا ّرين وتوقيفهم) المجرمين المطلوبين الرتكاب جرائم خطيرة ،ممَّ ن يستغلون
الحدود الدولية لإلفالت من قبضة العدالة .وتُ َّ
نفذ هذه العملية على الصعيد العالمي
أو اإلقليمي أو للتصدي ألنواع محددة من الجرائم ،وذلك بالتعاون مع محققين
وطنيين متخصصين في مالحقة المطلوبين الفا ّرين.
■ ■الجريمة المنظمة  -يوفر اإلنتربول الدعم للبلدان األعضاء في مكافحة األنشطة
اإلجرامية التي تمارسها شبكات الجريمة المنظمة على نطاق واسع ،وال سيما
االتجار بالمواد الكيميائية المستخدَمة في تصنيع الميثامفيتامين على نحو غير
مشروع (عملية “آيسبريكر”) واالتجار بحرا بالمخدرات واألسلحة النارية (عملية
“اليونفيش”).
ّ
■ ■مكافحة اإلرهاب  -من بين العمليات التي ينفذها اإلنتربول في مجال مكافحة
اإلرهاب عملية “هوك” التي توفر تدريبا شامال على االستراتيجيات المستخدمة
لمكافحة اإلرهاب ،بما في ذلك تبيّن المواد اإلشعاعية أو النووية غير المشروعة.
ويقترن هذا التدريب بعدد من األنشطة الميدانية.
■ ■الدعم في األحداث الكبرى َ -
توفد أفرق ة اإلنتربول للدعم في األحداث الكبرى
لمساعدة البلدان األعضاء في إعداد اإلجراءات األمنية المتعلقة باألحداث الكبرى،
وال سيما من خالل تسهيل الوصول إلى قواعد بيانات اإلنتربول العالمية للتقصي
فيها بصورة آنية وتبادل البيانات الشرطية .وقد أوفِد إلى اآلن حوالى  90من هذه
األفرقة.
e eتفاصيل االتصال:
يمكن االتصال بنا عبر موقعنا على الويب.
للمسائل المتعلقة بقضايا جنائية محددة،
يرجى االتصال بالشرطة المحلية أو بالمكتب
المركزي الوطني لإلنتربول في بلدكم.
e
e eيوتيوبINTERPOLHQ :
www.interpol.inte e

eتويتر@INTERPOL_HQ :

eeمبادرات التدريب
تساعد برامج اإلنتربول لبناء القدرات البلدان األعضاء في تحسين اإلجراءات التي
تتخذها لصون أمن حدودها عبر مبادرات تتضمن التدريب على التدابير األمنية
األساسية وعلى اكتساب مهارات تتعلق بمكافحة جرائم محددة ،وتعزيز هذا التدريب
مع تنفيذ عمليات آنية ترمي إلى تطبيق هذه المهارات على أرض الواقعَّ .
وتنفذ أيضا
برامج لتدريب المدربين للمساعدة في بناء القدرات الوطنية بهدف إطالق عمليات
في المستقبل وتوفير الدعم لها.
eeالشراكات الدولية
أقام اإلنتربول عددا من الشراكات وأبرم عددا من االتفاقات مع منظمات إقليمية
ودولية من أجل تعزيز تبادل البيانات والخبرات في ما بين جميع الجهات المعنية
التي تعمل على تحسين أمن الحدود .وتتعاون المنظمة بشكل وثيق مع شركاء في
القطاعين العام والخاص لبلوغ أهدافها المتمثلة في حماية الحدود الوطنية من
االستغالل من قِ بل المنظمات اإلجرامية.

