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صحيفة وقائع

األعمال اإلرهابية المرتكبة باألسلحة
الكيميائية وبالمتفجرات
أصبحت المتفجرات اليدوية
ّ
المفضل لدى
الصنع السالح
المجرمين واإلرهابيين إليقاع
عشرات اآلالف من الضحايا
سنويا ،بين قتيل وجريح.
واالستخدام العشوائي للمواد
السامة كأسلحة للقتل والتشويه
وبث الرعب في النفوس يشكل
أيضا مصدر قلق متزايد.

يدعم اإلنتربول جهود البلدان األعضاء لردع استخدام المواد الكيميائية والمتفجرات في
تنفيذ أعمال إرهابية ،وكشفه وتعطيله .وأصبح االستخدام المتزايد للمتفجرات اليدوية
الصنع مسألة تثير القلق على الصعيد العالمي ،ويعمل اإلنتربول على معالجتها عبر بناء
قدرات بلدانه األعضاء بفضل وحدة منع األعمال اإلرهابية المرتكبة باألسلحة الكيميائية
وبالمتفجرات التابعة له .ويقدم اإلنتربول لهذه البلدان الدعم على صعيد العمليات
والتحقيق ،ويساعدها في تبادل المعلومات ومواد االستخبار ويوفر لها برامج وقائية في
عدد من المجاالت.
eeالدعم على صعيد العمليات
■ ■برنامج مكافحة تهريب المواد الكيميائية ( )Chaseهو مبادرة عالمية ترمي
إلى مكافحة التهريب الدولي للمواد الكيميائية التي تُستخدم في صنع أسلحة
مصمّ مة للقتل وإلحاق اإلصابات بشكل عشوائي .وسيعزز هذا البرنامج قدرات
أجهزة الشرطة والجمارك والهجرة واألجهزة المعنية باألمن الكيميائي وأمن الحدود
على العمل سوية لمواجهة النقل غير المشروع للعناصر الكيميائية المستخدمة
في الحروب ،والمواد الكيميائية الصناعية السامة ،والسالئف الكيميائية المتفجرة،
وذلك من خالل تنظيم دورات تدريب وعمليات تشارك فيها عدة بلدان.
■ ■برنامج تبيان المخاطر الكيميائية والحد منها ( )CRIMPيدعم هذا البرنامج
البلدان األعضاء في وضع تدابير لمكافحة استخدام األسلحة الكيميائية من أجل
تصنيف أكثر هذه المواد مدعاة للقلق بحسب األولوية ،ومن ثم االضطالع بأنشطة
محددة األهداف في مجال إنفاذ القانون من أجل منع الحصول على هذه المواد
الكيميائية الخطرة للغاية بدون ترخيص.
■ ■عملية  Conduitهي مبادرة متكاملة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمتفجرات
وسالئفها ،وبالمواد النووية واإلشعاعية األخرى .وهي تستهدف المعابر الحدودية
الدولية والمطارات والموانئ ،باإلضافة إلى استخدام أفراد ضالعين في هذا االتجار
غير المشروع لجوازات سفر وغيرها من وثائق السفر في تنفيذ أنشطة إجرامية.
eeالمعلومات وبيانات االستخبار
يواصل اإلنتربول تشجيع البلدان األعضاء على تبادل المعلومات وبيانات االستخبار
المتصلة بالمواد الكيميائية والمتفجرات عبر قنواته المأمونة .ولمساهمة كل من
الشبكات الخارجية الشريكة ،مثل الشبكة األوروبية للتخلص من المعدات المتفجرة،
والفريق العامل المعني بالمركز الدولي للبيانات المتعلقة بالقنابل ،ومنظمة حلف
شمال األطلسي ،ومنظمة الجمارك العالمية ،أهمية بالغة في توسيع نطاق تبادل
المعلومات.

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا
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وبناء على طلب من أحد البلدان األعضاء أو إحدى المنظمات الشريكة ،يمكن
لإلنتربول تقييم المخاطر باالستناد إلى بيانات االستخبار وتوفير خبرته التقنية لدعم
التحقيقات.
وتقوم المنظمة بعملية جرد شاملة لقدرات كل بلد على مواجهة أيّ اعتداء باألسلحة
الكيميائية أو بالمتفجرات وذلك لتسهيل توفير أفضل الردود المنسقة في حال وقوع
أيّ حادث واسع النطاق.
■ ■مشروع  - Watchmakerيساعد هذا المشروع البلدان األعضاء على تحديد هوية
األفراد المعروفين بضلوعهم في تصنيع المتفجرات أو استخدامها بشكل غير
مشروع أو المشبوهين في ذلك ،وتتبّعهم عبر قاعدة بيانات مخصصة ومن خالل
تبادل البيانات البيومترية والوثائق ،كي يتاح كشف هؤالء األفراد عند عبورهم
حدودا دولية.
eeالمنع
■ ■مشروع  Litmusيسعى هذا المشروع إلى الحد من التهديد الذي تشكله المواد
الكيميائية على الصعيد العالمي من خالل تعزيز قدرة البلدان األعضاء على
منع الجهات من غير الدول من الحصول على إمكانات تتيح لها تنفيذ اعتداءات
كيميائية .وسيسمح ألجهزة إنفاذ القانون والجهات التي تتدخل فور وقوع
الحوادث والسلطات الصحية والبيئية بكشف استخدام العناصر الكيميائية في
أنشطة إجرامية والتحقيق في هذا االستخدام وتقديم مرتكبيه إلى العدالة ،وذلك
عبر تعزيز القدرات في مجال اإلنذار المبكر.
■ ■دورة للتوعية بإدارة مسرح الجريمة الكيميائية ( )Chasmتع ّلم هذه الدورة
المحققين في مسرح الجريمة من أجهزة مختلفة كيفية اعتماد نهج منتظم أثناء
عملهم في مسارح جريمة قد تكون ملوثة بمواد كيميائية .وترمي إلى تعزيز
التعاون بين األجهزة وتحسين قدراتها على كشف االعتداءات الكيميائية ومنعها
والتحقيق فيها والتصدي لها.
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.
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■ ■دورة عن التدابير المضادة لمكافحة استخدام األسلحة الكيميائية هي دورة
موجهة إلى كبار واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع
الخاص وأجهزة إنفاذ القانون من أجل وضع برنامج للتوعية واألمن والتدابير
مكافحة استخدام األسلحة الكيميائية في أحد البلدان األعضاء.
eeأفرقة التصدي
يمكن أليّ خبير في مكافحة األعمال اإلرهابية المرتكبة باألسلحة الكيميائية
وبالمتفجرات ،من المنظمة أو من بلدانها األعضاء ،تقديم الدعم ألفرقة اإلنتربول
للتحرك إزاء األحداث (التحرك في أعقاب وقوع كوارث أو حوادث إجرامية) أو أفرقته
للدعم في األحداث الكبرى (ضمان أمن األحداث الدولية الكبرى) عند االقتضاء.

