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توطئة بقلم األمني العام
وصل القرن الحادي والعشرون حامال معه تهديدات
جديدة وجرائم جديدة ولكن أيضا فرصا جديدة
لمنظمتنا .ولقد واجهنا هذه التحديات مستمدين قوّ تنا
من أعضائنا في أنحاء العالم ومن التزامنا المشترك
بجعل هذا العالم مكانا أكثر أمانا.

واتخذت الجمعية العامة قرارا آخر يكفل لجميع رؤساء
المكاتب المركزية الوطنية لإلنتربول فرصة االجتماع
بشكل منتظم لتبادل المعارف واألفكار في مؤتمر
سنوي نظامي؛ ولن يكون رؤساء هذه المكاتب أبدا
وحيدين في مكافحة الجريمة.

ولقد ّ
سخرنا التكنولوجيا لهذه الغاية وأقمنا شراكات
في جميع القطاعات وعززنا برامج التدريب التي نقدمها
ونوّعنا المجاالت التي تتوفر فيها خبراتنا وزدنا األدوات
والخدمات التي تضعها األمانة العامة بتصرف بلداننا
الـ  190األعضاء.

ويعطي هذا التقرير السنوي لمحة عن عالمنا وعن
األنشطة اليومية ألجهزة الشرطة في بلداننا األعضاء:
جهودها الدؤوبة للتصدي للجريمة عن طريق تنفيذ
العمليات واعتقال المجرمين وتبادل المعلومات
الحاسمة وتنسيق دورات تدريبية قيّمة وتصميم
مبادرات جديدة ومبتكرة لمكافحة الجريمة.

وشهد عام  2013اتخاذ عدد من القرارات الكفيلة
بمساعدة اإلنتربول على االنطالق من اإلنجازات العديدة
التي حققناها لمواجهة المستقبل كمجموعة قوية
ومتماسكة من أجهزة الشرطة على الصعيد العالمي،
مستعدة للتطور وجاهزة لتخطي أيّ صعوبات
تعترضها.
وأقرت جمعيتنا العامة إنشاء مؤسسة اإلنتربول من أجل
عالم أكثر أمانا ،وهي هيئة ترمي إلى دعم أنشطتنا
والتوعية بمسائل الجريمة والبحث عن إيرادات مستدامة
وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في توفير األمن على
الصعيد الدولي.

وال بد من اإلشادة ببلداننا األعضاء من أجل االنتصارات
التي حققتها من خالل اتخاذ إجراءات دولية منسقة.
فقد نُفذت أكثر من  40عملية إلنفاذ القانون استهدفت
المخدرات واالتجار بالبشر واإلرهاب وجريمة تقليد
المنتجات الصيدالنية واالتجار غير المشروع والتقليد
واالعتداء الجنسي على األطفال والجريمة البيئية ،وجهت
ضربة قاصمة لمجموعات الجريمة المنظمة عبر
الوطنية في العالم أجمع ،مما أعاق قدرتها على تنفيذ
أنشطة إجرامية في المستقبل.

والفضل في نجاح مساعينا يعود إلى تفاني مكاتبنا
المركزية الوطنية ،وإرادة وعزم الموظفين في األمانة
العامة والمكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال ،والقيادة
الجريئة لرئيستنا ولجنتنا التنفيذية .فلوال الدعم
الالمحدود الذي قدمته كل هذه الجهات لما أمكن تحقيق
أيّ من تلك المساعي.
إن لدينا من األسباب ما يجعلنا نفتخر بإنجازاتنا في
العام الماضي ،وأنا واثق من أننا سوف نواصل سعينا
الدؤوب ،انطالقا من هذه النجاحات ،لجعل العالم أكثر
أمانا.

رونالد ك .نوبل

األمين العام
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المنظومة العالمية لالتصاالت المأمونة

توفير الدعم على مدار الساعة ألجهزة
الشرطة وإنفاذ القانون

االبتكار وبناء القدرات والبحوث

تضع منظومة  I-24/7التابعة لإلنتربول بتصرف
موظفي إنفاذ القانون في بلداننا األعضاء قناة مأمونة
للتواصل بشأن المسائل الشرطية الحساسة .وأحيل
عبر هذه المنظومة في عام  2013أكثر من  17,5مليون
رسالة.

إن مركز العمليات والتنسيق العامل ليل نهار يقدم
للبلدان األعضاء دعما على مدار الساعة يشمل تيسير
تبادل الرسائل وإجراء التقصيات العاجلة في قواعد
البيانات وتنسيق إيفاد أفرقة االختصاصيين لتوفير
المساعدة .وفي عام  ،2013قام المكتب بتيسير التواصل
بشأن  503قضايا عاجلة وأوفد إلى الميدان في سياق
أفرقة الدعم  58موظفا من اإلنتربول والمنظمات
الشريكة.

شارك خبراء عالميون في مجال األمن السيبري في
المؤتمر األول المشترك بين اليوروبول واإلنتربول
لمكافحة الجريمة السيبرية الهادف إلى استحداث
استراتيجيات لحماية الفضاء السيبري من االستغالل
من قبل المنظمات اإلجرامية .وحضر المؤتمر أكثر من
 250مشاركا يمثلون أجهزة إنفاذ القانون والقطاع
الخاص واألوساط األكاديمية من  42بلدا وبحثوا مختلف
جوانب الجريمة السيبرية ،وسن تشريعات فعالة،
وكفالة إجراء مالحقات قضائية ناجحة ،والعمالت
االفتراضية ،ومنع الهجمات السيبرية ،وتوسيع نطاق
جهود البحث والتدريب .وقد تم تحديد تعزيز التعاون
بين جميع األجهزة التي تتولى التحقيق في الجرائم
السيبرية كهدف رئيسي يتعين بلوغه في المستقبل،
لتجنب االزدواجية في الجهود وتبادل المعارف
والخبرات بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص.

ولتوسيع النطاق الذي يمكن ضمنه ألجهزة إنفاذ
القانون تبادل المعلومات ،اقترح اإلنتربول وسيلة
إلكترونية إلحالة طلبات تسليم المجرمين ،ترمي إلى
تبسيط عملية التسليم التقليدية التي تستغرق وقتا
طويال ويتم غالبا في إطارها إرسال الوثائق بالبريد أو
بالحقيبة الدبلوماسية .وفي عام  ،2013أجرت تسعة
بلدان أعضاء عمليات تجريبية إلحالة طلبات التسليم
عبر المنظومة اإللكترونية الختبار أداة ،e-Extradition
شاركت فيها وزارات العدل والشؤون الخارجية
ومكاتب النائب العام ومكاتب اإلنتربول المركزية
الوطنية .وقدمت البلدان تعليقاتها بشأن المشكالت
القانونية والتقنية المحتملة بهدف تحويل المنظومة
التجريبية إلى أداة دائمة يمكن لجميع البلدان
الـ  190األعضاء استخدامها.

المساعدة في الكشف عن الجرائم
والمجرمين

ضمان استمرارية األعمال واستدامتها

ترسيخ اإلطار المؤسسي

أسفر التعاون في إطار شبكة اإلنتربول للمتخصصين
في الكشف عن ضحايا االعتداء الجنسي إلى اعتقال
شخص من الواليات المتحدة يعمل مجانا في إحدى
المدارس لالشتباه في اعتدائه جنسيا على طفلة تبلغ
من العمر ثماني سنوات .وشاركت في القضية أجهزة
إلنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم :من الدانمرك
حيث قام أفراد الشرطة ،في محاولتهم الكشف عن
ضحية مجهولة الهوية ،بتحميل فيديو العتداء جنسي
من قاعدة بيانات اإلنتربول الدولية لصور االستغالل
الجنسي لألطفال؛ إلى أستراليا حيث أضاف أفراد
الشرطة أشرطة فيديو أخرى عن نفس الضحية؛
فالواليات المتحدة حيث أمكن تحديد مكان مشبوه
يدعى  David Michael Navarroويبلغ من العمر  37عاما
بعد أن تأكد الخبراء الذين كانوا يستعرضون مواد
االعتداء الجنسي من أن مكان االعتداء مدرسة في والية
واشنطن.

في نهاية عام  ،2013كان عدد الموظفين العاملين في
األمانة العامة والمكاتب اإلقليمية  756شخصا يمثلون
حوالى  100جنسية مختلفة .وبلغت نسبة النساء منهم
 42في المائة .وبلغ معدل تغير الموظفين في المنظمة
 11في المائة إذ انضم إليها  127شخصا وغادرها 74
شخصا.

ّ
وقع اإلنتربول ،سعيا لتعزيز الدعم الدولي ألنشطتنا،
اتفاقات شراكة أو تعاون مع العديد من المؤسسات
والمنظمات التي تشاركنا رؤيتنا .وفي عام ،2013
أُبرمت مثل هذه االتفاقات مع  ،Eurojustومشروع مسح
األسلحة الصغيرة ،والصندوق الدولي للرفق بالحيوان،
والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ،والحكومة
الهولندية ،والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط
أفريقيا ،واللجنة التنظيمية لدورة األلعاب األولمبية لعام
 2016في ريو دي جانيرو.

ويجري تنفيذ مبادرة جديدة لتعزيز خدمات األدلة
الجنائية التي يقدمها اإلنتربول إلى البلدان األعضاء ،هي
عبارة عن استحداث منظومة للتعرف على سمات الوجه
سوف تأتي تكملة لخبرة المنظمة وأدواتها الحالية في
مجالي بصمات األصابع والبصمة الوراثية .وتتيح هذه
التكنولوجيا البيومترية ألجهزة إنفاذ القانون فرصا
جديدة لتحديد هوية األفراد والمساعدة على حل
الجرائم.

وأشادت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة لألمم
المتحدة باإلنتربول لدوره الحاسم في تحديد مكان
فارين مطلوبين ذوي صلة باإلبادة الجماعية في رواندا
في عام  .1994ويقدم اإلنتربول الدعم في مجال
التحقيقات إلى السلطات التي تتعقب آخر من ّ
تبقى من
هؤالء الفارين .وشمل هذا الدعم إصدار نشرات حمراء
بشأن  23من المشبوهين في المشاركة في جرائم اإلبادة
الجماعية ،وتوفير الدعم المباشر من قبل وحدة دعم
التحقيق بشأن الفارين التابعة للمنظمة العتقال تسعة
أشخاص مطلوبين من قبل المحكمة .وعقدت المنظمة،
بالتعاون مع المحكمة ،ثالث دورات تدريبية موجهة
للمحققين في جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب.
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اللجنة
التنفيذية
َ
ُ
رئيس اإلنتربول وتضم  13عضوا
اللجنة التنفيذية
يرأس
تنتخبهم الجمعية العامة .وهي تقدم التوجيهات
واإلرشادات وتشرف على تنفيذ القرارات المتخذة في
الدورة السنوية للجمعية العامة.

تعيين الرئيسة في أحد أرفع مناصب
الشرطة الفرنسية
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في عام  ،2013عُ ينت السيدة ميراي باليسترازي رئيسة
اإلنتربول ،باإلضافة إلى إنجازاتها المهنية الهامة ،مديرة
عامة للشرطة القضائية ،ورئيسة للمكتب المركزي
الوطني بصفتها هذه.
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الجمعية
العامة

املكاتب
املركزية
الوطنية

لجنة الرقابة عىل
محفوظات اإلنرتبول

تضم الجمعية العامة ممثلين عن البلدان الـ 190

في كل بلد من البلدان األعضاء في اإلنتربول مكتب
مركزي وطني يعمل فيه موظفون وطنيون إلنفاذ
القانون .ويشكل المكتب صلة الوصل بين البلد وشبكة
اإلنتربول العالمية ،مما يسهّ ل على البلدان األعضاء
التعاون إلجراء التحقيقات عبر الحدود.

ال تزال معاملة البيانات الشخصية  -مثل األسماء
وبصمات األصابع وسمات البصمة الوراثية  -تشكل
أحد األنشطة البارزة التي تضطلع بها المنظمة .وإن
لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول ،وهي هيئة
مستقلة للتحقق من معاملة البيانات ،تسهر على أن
تعامَ ل جميع هذه البيانات ضمن اإلطار القانوني الدقيق
للمنظمة لحماية حقوق األفراد .وتقدم اللجنة أيضا
المشورة للمنظمة عن كيفية إدارة البيانات الشخصية،
وتعامل طلبات االطالع على المعلومات التي تتضمنها
ملفات اإلنتربول.

األعضاء جميعا .وهي تجتمع مرة في السنة لتحديد
مسار المنظمة في العام التالي .وفي دورتها لعام 2013
التي عقدت في كارتاخينا دي إندياس (كولومبيا)،
ركزت الجمعية العامة على البحث عن شراكات جديدة
لتطوير أنشطة اإلنتربول المقبلة ودعمها.
وأقر المندوبون مشاريع اتفاقات تعاون مع عدد من
الشركاء الخارجيين في مجاالت األمن في المباريات
الرياضية ،والجريمة السيبرية ،وإدارة الحدود ،والجرائم
المرتكبة ضد األطفال.
ونصت القرارات التي اعتمدها المندوبون على جملة
أمور منها:

ويعقد اإلنتربول مؤتمرا سنويا لرؤساء المكاتب
المركزية الوطنية يشارك فيه كبار مسؤولي الشرطة
في البلدان األعضاء لمناقشة التحديات المتصلة
بالجريمة .وفي عام  ،2013وافقت الجمعية العامة على
إسباغ صفة االجتماع النظامي على المؤتمر المذكور،
لالعتراف بالعمل البالغ األهمية الذي تؤديه المكاتب
المركزية الوطنية ولتزويدها بمنبر منتظم للتعاون.

•تشجيع البلدان األعضاء على تعزيز استخدام
منظومة اإلنتربول إلدارة سجالت األسلحة
المحظورة واقتفاء أثرها ()iArms؛
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•استخدام استمارات  I-linkواالستعانة بأدوات
اإلنتربول وخدماته على نطاق أوسع.
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مؤسسة اإلنتربول
من أجل عالم أكثر أمانا

إقامة عالم أكثر أمانا تبدأ معك

المبادرة المتعلقة بوثيقة سفر
اإلنتربول

النزاهة في مجال الرياضة

الحفاظ على اللعبة لألجيال القادمة

إزالة العوائق من أمام العمل الشرطي

إدارة الحدود
حماية حدودنا

مجمّ ع اإلنتربول
العالمي لالبتكار
الجريمة البيئية

صوت يدافع عن جميع الخالئق

TURN BACK CRIME
معا ،يمكننا التصدي للجريمة

االتجار بالسلع غير المشروعة
والتقليد
المخاطر الخفية التي نواجهها كل يوم

مبادرة I-CHECKIT
مبادرة  I-Checkitلحمايتكم
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مستقبل مكافحة الجريمة
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The IGCI brings a bold and strategic”
response by INTERPOL to address the need
”.for law enforcement to innovate
Masagos Zulkifli, Singapore’s Senior
Minister of State for Home Affairs and
Foreign Affairs
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مجمّ ع اإلنرتبول العاملي لالبتكار

مستقبل مكافحة الجريمة

تشييد المبنى يشارف على االنتهاء

الشراكات الجديدة ستعزز مكافحة
الجريمة السيبرية
يتنامى المجمّ ع العالمي بتعيين
موظفين جدد
دعم القطاع الخاص ألنشطة
مكافحة الجريمة السيبرية

وكانت شركة  Kaspersky Labوالشركة الرائدة في أمن
البرمجيات  Trend Microمن بين الشركات األولى التي
جرى االتصال بها في سياق الجهود التي يبذلها
اإلنتربول لتعزيز مكافحة الجريمة السيبرية على
الصعيد العالمي من خالل االعتماد على خبرة القطاع
الخاص ،وأصبحتا بعض أكثر شركات القطاع الخاص
تأييدا للمجمّ ع العالمي .وستقدم  Kaspersky Labدعما
تقنيا مخصصا وبيانات استخبار في المجال السيبري
بمجرد أن يبدأ المجمّ ع العالمي بالعمل ،وستوفر Trend
 Microبرامج تدريب لمعالجة مسائل الجريمة الرقمية
والمساعدة في استحداث تنبيه يصدر عن اإلنتربول
بشأن الجريمة السيبرية ،وذلك من خالل التزويد
بتحليالت للتهديد السيبري.
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شهد مجمّ ع اإلنتربول العالمي لالبتكار قدرا كبيرا من
التقدم في عام  ،2013بعضه ظاهر للعيان وبعضه
خفي وراء الكواليس .وقطع المجمّ ع العالمي  -الذي
يجري تشييده حاليا في سنغافورة  -مرحلة هامة من
مراحل إنشائه في أيلول/سبتمبر مع االحتفال ببلوغ
أعلى نقطة في البناء .وهذا االحتفال ،الذي حضره
شركاء رفيعو المستوى من السلطات في سنغافورة،
ش ّكل دليال على التقدم المحرز حتى اآلن في ما يتعلق
بهذا المبنى البالغ التطور وحدد األنشطة التي سيدعمها.

واإلنتربول ماض قدما في تعيين الموظفين في المجمّ ع
العالمي ،حتى قبل إنجازه .ويعمل حوالى  16موظفا في
المجمّ ع العالمي في سنغافورة ،انطالقا من مكتب دعم
العملية االنتقالية المؤقت.
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مؤسسة اإلنرتبول من أجل عالم أكثر أمانا
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من أجل حشد الدعم من قبل شركائنا وتشجيع عامة
الناس على المشاركة في مسائل األمن العالمي ،وافقت
اللجنة التنفيذية باإلجماع على إنشاء مؤسسة اإلنتربول
من أجل عالم أكثر أمانا واختارت السيد الياس المر،
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
السابق في لبنان ،رئيسا لها .وسوف تشجع المؤسسة
أنشطة اإلنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية؛ وتجري البحوث وتضع البرامج لمكافحة
الجريمة؛ وتنظم حمالت شعبية لتوعية عامة الناس
باألمن الدولي؛ وتعزز إقامة الشراكات مع األفراد
والمنظمات والشركات الذين يشاطرونها نفس األفكار.
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ومن األهداف الرئيسية للمؤسسة التواصل مع الشركاء
في القطاعين العام والخاص الذين يشاركون اإلنتربول
التزامه بجعل العالم أكثر أمانا .ومن خالل إشراك جميع
الجهات المعنية في مكافحة الجريمة عبر الوطنية،
تسعى المؤسسة إلى إنشاء شبكة عالمية من المناصرين
يتعاون أعضاؤها لتبادل الموارد والمعارف والخبرات.
وستسهر أيضا على تعبئة دعم الجماهير لمبادرات
مكافحة الجريمة التي ينفذها اإلنتربول وشركاؤه،
وتمكين جميع المواطنين من القيام بدور فاعل في
مجال األمن العالمي.

إقامة عالم أكثر أمانا تبدأ معك

تشجيع مشاركة الجمهور

تعزيز أنشطة اإلنتربول على
الصعيد العالمي
التوعية بمسائل األمن العالمي

بناء شراكات جديدة لمكافحة
الجريمة
تمكين المواطنين من القيام
بدور فاعل

املبادرة املتعلقة بوثيقة سفر اإلنرتبول

إزالة العوائق من أمام العمل
الشرطي
إلغاء التأشيرة ألفراد الشرطة المسافرين

بفضل المبادرة المتعلقة بوثيقة سفر اإلنتربول يمكن
ألفراد الشرطة المسافرين في مهام ذات صلة بالمنظمة
أو بالشرطة الحصول على تسهيالت خاصة في ما
يتعلق بالتأشيرة عند دخول البلدان التي تعترف بتلك
الوثيقة ،األمر الذي يتيح التحرك بسرعة من خالل عدم
االنتظار لفترات طويلة في كثير من األحيان من أجل
الحصول على تأشيرة .وتواصل المبادرة اكتساب
المزيد من الزخم ،ففي عام  2013اعترف رسميا بوثيقة
سفر اإلنتربول  12بلدا عضوا إضافيا ليصل بذلك إلى
 67عدد البلدان التي يمكن أن تُستخدم فيها تلك الوثيقة
للحصول على تسهيالت على صعيد التأشيرة .وطلبت
نسبة  75في المائة من البلدان األعضاء حتى تاريخه
وثائق سفر للمسؤولين فيها.

 12بلدا عضوا تعترف بالوثيقة

العدد اإلجمالي للبلدان التي
اعترفت بالوثيقة67 :
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توفير المساعدة عند الحاجة ،أينما كان

17

TURN BACK CRIME

 Turn Back Crimeحملة عالمية للتوعية بمخاطر
الجريمة المنظمة وبأثرها في حياتنا اليومية .وهي
ترمي إلى توعية عامة الناس بكيفية تفادي دعم شبكات
الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل غير مقصود،
والوسائل غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر من خاللها
هذه الشبكات في أنشطتنا اليومية.
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وقد يظن البعض أنه يعقد صفقة مربحة بشرائه من
الشارع حقيبة يد مقلدة ألحد المصممين ،وذلك بسعر
زهيد مقارنة بسعر السلعة األصلية ،ولكن مَ ن باع هذه
الحقيبة قد ينتمي إلى عصابة تستخدم مالكم هذا
لتمويل أنشطة إجرامية أخرى مثل االتجار بالبشر أو
تهريب المخدرات .ويمكن حتى أن تعرضوا أنفسكم
للخطر بسبب شراء أدوات إلكترونية رخيصة لم تخضع
ربما إلى اختبارات مالئمة للتحقق من سالمتها.
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وستركز حملة  Turn Back Crimeعلى توظيف شبكات
التواصل االجتماعي للتوعية بالمخاطر الخفية وتبادل
اإلرشادات بشأن كيفية توخي السالمة وعدم التورط،
بغير قصد ،في جرائم منظمة.
وتسهم هذه الحملة ،عن طريق استخدام يوتيوب وتويتر
وفايسبوك وغيرها من المواقع اإللكترونية ،في إسداء
المشورة بشأن كيفية ّ
توخي السالمة ،كما أنها تشجع
عامة الناس والشركات والحكومات على تكوين جبهة
موحدة في مواجهة الجريمة المنظمة .وسيحدد موقع
الحملة على الويب الخطوات العملية التي يمكن للناس
اتخاذها لحماية أنفسهم ،وستشارك أجهزة الشرطة في
العالم في تعميم هذه الخطوات في مجتمعاتها.

معا ،يمكننا التصدي للجريمة

توعية الناس بطبيعة الجريمة المنظمة

التأثير في سلوك المستهلك

التشجيع على اتباع أفضل
الممارسات في القطاع الخاص
التأثير في قرار واضعي السياسات

زيادة الشراكات

تعزيز دور اإلنتربول وأجهزة الشرطة في
العالم في مكافحة الجريمة

CRIME
معا ،يمكننا التصدي للجريمة
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TURN
KCAB
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مبادرة I-CHECKIT

مبادرة I-CHECKIT
لحمايتكم
تبيان أوجه االحتيال في استخدام وثائق
السفر
الحد من بيع السلع المقلدة والمسروقة

كشف تنقالت المركبات اآللية
المسروقة

ويستخدم المجرمون وثائق سفر مزورة لعبور الحدود
دون الكشف عن هويتهم ،وغالبا ما يكون هؤالء
متورطين في أعمال غير مشروعة كاإلرهاب واالتجار
بالمخدرات وبالبشر .وستتيح  I-Checkitللمصارف
وشركات النقل والسياحة إرسال المعلومات الواردة في
جوازات السفر ليصار إلى التحقق منها ومقارنتها
بقاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة
والمفقودة ،من أجل كشف األشخاص الذين يحاولون
استخدام جوازات سفر مقلدة أو مسروقة قبل أن
يتمكنوا من استخدامها لركوب الطائرة أو تسجيل
الدخول إلى فندق أو فتح حساب مصرفي بفترة طويلة.

ويمكن أن يستخدم المجرمون السيارات المسروقة
ألغراض شتى ،ويمكن أن تُستخدم األرباح المتأتية من
إعادة بيعها لتمويل جرائم أخرى .وسيكون بمقدور
شركات تصليح السيارات ومؤسسات التأمين وشركات
إعادة بيع السيارات التحقق من رقم تبيّن المركبات
المستعملة أو أرقام لوحات تسجيلها في قاعدة بيانات
اإلنتربول للمركبات اآللية المسروقة ،وذلك لمنع نقل
المركبات المسروقة ،خالفا للقانون.
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 I-Checkitمبادرة مبتكرة تهدف إلى إشراك القطاعين
العام والخاص لكشف الصفقات غير المشروعة
ومنعها .وهذه المبادرة التي بدأت مرحلتها التجريبية
في عام  2013ستضع ثالث أدوات مختلفة في متناول
الشركات وأجهزة إنفاذ القانون وعامة الناس لمساعدة
هذه الجهات على منع استخدام وثائق السفر المزورة،
أو ضمان أال تكون المنتجات التي تشتريها مقلدة ،أو
الكشف عن المركبات المسروقة.

وتو َّ
ظف األرباح الناجمة عن بيع السلع المقلدة وغير
المشروعة في تمويل أنشطة إجرامية ،في حين يمكن
أن تشكل هذه المنتجات خطرا على المستهلكين.
وبفضل استخدام تقنية  I-Checkitللتدقيق ،ستتمكن
أجهزة الشرطة وعامة الناس من التحقق من المعلومات
األمنية للمنتجات لتبيان أي سلع يحتمل أن تكون مقلدة.
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االتجار بالسلع غري املرشوعة والتقليد
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يأتي برنامج اإلنتربول لمكافحة االتجار بالسلع غير
المشروعة والتقليد في طليعة الجهود العالمية المبذولة
لمكافحة التجارة غير المشروعة .وفي إطار هذا
البرنامج ،نفذ اإلنتربول في عام  2013عمليات في
أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية استهدف فيها
الشبكات اإلجرامية التي تقف وراء االتجار بالسلع غير
المشروعة والتقليد .وأسفرت هذه العمليات مجتمعة عن
مصادرة حوالى  25مليون سلعة مقلدة وغير مشروعة
تبلغ قيمتها نحو  138مليون دوالر من دوالرات الواليات
المتحدة ،وإلقاء القبض على حوالى  4 000شخص أو
وضعهم قيد التحقيق في العالم أجمع.
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ويشكل التدريب المتخصص الموجه إلى أجهزة إنفاذ
القوانين أحد الجوانب البارزة لبرنامج مكافحة االتجار
بالسلع غير المشروعة والتقليد .وفي عام ّ 2013
وسع
هذا البرنامج نطاق أنشطته لتزويد أجهزة الشرطة في
مناطق جديدة من العالم بمعلومات عن هذا الشكل من
أشكال الجريمة والتوعية بها ،فعقد في الصين أول
دورة تدريبية في هذا الصدد ون ّ
ظم في دبي أول ورشة
عمل.

وأُطلقت حمالت عبر اإلنترنت مع التركيز بشكل خاص
على شبكات التواصل االجتماعي من قبيل تويتر
ويوتيوب ،لرفع مستوى الوعي العام بالمخاطر الصحية
الناجمة عن المنتجات المقلدة وبالمخاطر ،المعروفة
على نطاق أضيق ،التي تشكلها الشبكات اإلجرامية التي
تتحكم في التجارة غير المشروعة وتستخدم األرباح
المتأتية منها لتمويل أنشطة إجرامية خطيرة أخرى.
وتقديرا للجهود المستمرة التي يبذلها للتصدي لالتجار
غير المشروعُ ،سمّ ي اإلنتربول الجهة المتلقية في عام
 2013لجائزة المجموعة العالمية لمكافحة التزوير التي
تُمنح لهيئة عامة دولية مكافأة على عملها االستثنائي
في مجال مكافحة االتجار غير المشروع والتقليد في
جميع أنحاء العالم.

الخطر يتربص بنا في
الحاجيات اليومية
تنفيذ عمليات في أنحاء العالم

مصادرة حوالى  25مليون
سلعة مقلدة
توفير تدريب متخصص
لموظفي أجهزة إنفاذ القانون
تنظيم أنشطة للمرة األولى في
الصين والشرق األوسط
استخدام شبكات التواصل
االجتماعي للتوعية
مكافأة اإلنتربول على جهوده
لمكافحة التجارة غير المشروعة
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إدارة الحدود

األنشطة الميدانية

تدريب أفراد الشرطة ومراقبة الحدود

كفالة أمن جميع الحدود الوطنية

نصب منظومة  I-24/7على الحدود
البرية والبحرية والجوية
التدقيق في خلفية المسافرين على
الصعيد الدولي
منع اإلرهاب

أبرم اإلنتربول والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط
أفريقيا اتفاق شراكة لتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات
المنظمة وخدماتها ليشمل المراكز الحدودية األساسية
في ستة بلدان في وسط أفريقيا .ويوفر االتفاق إطارا
لوصل  40مركزا حدوديا في تشاد وجمهورية أفريقيا
الوسطى وغابون وغينيا االستوائية والكاميرون
والكونغو بمنظومة  I-24/7في المكاتب المركزية
الوطنية ،باإلضافة إلى المطارات الدولية والموانئ
والمعابر الحدودية البرية.
وباإلضافة إلى ذلك ،شارك موظفون إلنفاذ القانون من
شمال أفريقيا في عملية قائمة على التدريب في مجال
أمن الحدود في كوت ديفوار .وقد اشتمل التمرين
الميداني من هذه العملية على التحقق من بيانات
مسافرين في المطار الدولي عبر مقارنتها بقواعد
بيانات اإلنتربول ،وتضمن الجزء المتعلق بالتدريب منها
تمرينا لمحاكاة مسرح الجريمة على الحاسوب وتدريبا
على تحقيقات إقليمية متصلة بمكافحة اإلرهاب.
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حماية حدودنا

يقوم اإلنتربول ،من خالل فرقة العمل التابعة له المعنية
باإلدارة المتكاملة للحدود ،بتنسيق األنشطة الميدانية
في هذا الصدد وتوفير الفرص للتدريب وإقامة
الشراكات مع المنظمات الدولية لكفالة أمن جميع
الحدود الوطنية وسالمتها.

تعزيز أمن الحدود في أفريقيا
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النزاهة يف مجال الرياضة
أنشطة التدريب العالمية
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عُ قد اثنان من المؤتمرات الدولية الرئيسية في روما
(إيطاليا) وكوااللمبور (ماليزيا) شارك فيهما مجتمعَ ين
نحو  350مندوبا من  102بلد لمناقشة التهديدات التي
يطرحها التالعب بنتائج المباريات والطرق الكفيلة
بتحسين الوقاية منه والتحقيق بشأنه .ونُظمت ورشات
تدريب وطنية وإقليمية في أوكرانيا والبرازيل وتركيا
والجزائر وجنوب أفريقيا وروسيا وسلوفينيا والصين
وكولومبيا والواليات المتحدة والنمسا واليابان؛ واشتملت
تلك التي أجريت في جنوب أفريقيا وزمبابوي والمملكة
المتحدة والنمسا منها على تدريب متخصص موجه
لالعبين والحكام وأفراد الشرطة .واستفاد من هذا
التدريب نحو  590مشاركا من العالم أجمع.
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توسيع نطاق والية فرقة العمل المعنية
بالتالعب بنتائج المباريات
أصبح التالعب بنتائج المباريات في كرة القدم تهديدا
خطيرا لسالمة هذه الرياضة .ولتعزيز التعاون الشرطي
الدولي في مكافحة الشبكات اإلجرامية المنظمة
الضالعة في التالعب بنتائج المباريات وفي المراهنات
غير المشروعة ،تم توسيع نطاق والية فرقة عمل
اإلنتربول المعنية بالتالعب بنتائج المباريات من أجل
دعم التحقيقات عبر الحدود بشكل أفضل .وفرقة
العمل ،بصفتها شبكة محققين متخصصة ،توفر منتدى
للتبادل اآلني للمعلومات المتعلقة بالقضايا الجارية
للتالعب بنتائج المباريات ،األمر الذي يسمح للشرطة
في مختلف البلدان بالتعاون في التحقيقات التي
تجريها.

سنغافورة وإيطاليا تتعاونان من أجل
اعتقال شخص تالعب بنتائج إحدى
المباريات
أدى التعاون الوثيق بين الشرطة في سنغافورة وإيطاليا
عبر قنوات اإلنتربول إلى اعتقال شخص اشتُبه في
قيامه بالتالعب بنتائج إحدى المباريات ،هو Admir
 ،Suljicبعد وقت قصير من هبوط الطائرة التي استقلها
بين البلدين في ميالنو .فعندما أكدت الشرطة في
سنغافورة أن  Suljicقد استقل الطائرة ،اتصل موظفون
في وحدة اإلنتربول لدعم التحقيق بشأن الفارين ومركز
العمليات والتنسيق بالشرطة اإليطالية لمراقبة الرحلة
واالستعداد العتقاله عند وصولها.

الحفاظ على اللعبة لألجيال
القادمة
المؤتمرات الدولية تعزز النزاهة

 590مشاركا في األنشطة التدريبية
في جميع أنحاء العالم
فرقة عمل لمكافحة التالعب
بنتائج المباريات
االطالع بشكل آني على حاالت التالعب
بنتائج المباريات بين المحققين
اعتقال شخص تالعب بنتائج
إحدى المباريات

“إن أيام التفكير في سرية التحقيق داخل كل بلد من
البلدان فقط قد ولت”.

 - 2المشاريع واإلنجازات الرئيسية

رونالد ك .نوبل األمين ،العام لإلنتربول ،متحدثا أمام
المؤتمر المعني بـ “التالعب بنتائج المباريات :الوجه
القبيح للعبة الجميلة” ،الذي نظمه اإلنتربول في
كوااللمبور (ماليزيا).
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الجريمة البيئية

سمك البحار ال يكفي

التصدي لتجارة العاج

دخول المجرمين سوق
التجارة بحصص الكربون
النمور على شفير االنقراض

تبعات الجريمة الماسة بالغابات

النفايات السامة

مشروع  Scaleمبادرة عالمية لكشف ومكافحة جريمة
الصيد غير المشروع لألسماك أطلقها اإلنتربول في عام
 2013بدعم من بعض شركائه بما في ذلك الوكالة
النرويجية للتعاون اإلنمائي .وسيجري في إطار هذا
المشروع تنسيق العمليات التي تستهدف صيد األسماك
غير المشروع وتنسيق الجهود الوطنية واإلقليمية إلنفاذ
القانون والتوعية بجريمة صيد األسماك غير المشروع.
وتشمل األنشطة جمع وتحليل البيانات االستخبارية عن
كافة أنواع الجرائم المرتبطة بالصيد غير المشروع.

أوفد اإلنتربول إلى عدة بلدان في شرق أفريقيا فريقا
لدعم التحقيقات الجارية في االتجار بالعاج في
المنطقة .ومن خالل جمع وتحليل المعلومات المتعلقة
بأهم ضبطيات العاج ،يستطيع اإلنتربول تقديم مساعدة
حاسمة في المناطق التي تستهدفها الشبكات اإلجرامية
التي أمكن كشفها في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط.

تقرير يح ّذر من خطر استغالل االتجار
بانبعاثات الكربون ألغراض إجرامية
أصدر اإلنتربول بدعم من عدد من الشركاء في العالم
دليال إلنفاذ القانون عن مخاطر استغالل المجرمين
ألسواق انبعاثات الكربون في العالم .ودليل اإلنتربول
للجريمة المتصلة باالتجار بانبعاثات الكربون يعرض
المجاالت التي قد يستهدفها الجناة من خالل االحتيال
في ميدان األسهم ،أو استغالل المعلومات غير المعلنة،
أو اختالس األموال ،أو غسل األموال ،أو الجريمة
السيبرية .ويحدّد أيضا نقاط الضعف الحالية في سوق
انبعاثات الكربون ويزوّد السلطات الوطنية بالمعلومات
لمساعدتها في اتخاذ التدابير األمنية الالزمة.

 - 2المشاريع واإلنجازات الرئيسية

صوت يدافع عن جميع
الخالئق

اإلنتربول يطلق مشروع Scale

تعزيز التحقيقات المتصلة بالعاج
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 - 3شبكة عاملية

مكتب املمثل الخاص
لدى االتحاد األوروبي
بروكسل (بلجيكا)

مكتب املمثل الخاص لدى األمم
املتحدة
نيويورك (الواليات املتحدة األمريكية)

األمانة العامة
ليون(،فرنسا)
مكتب االرتباط
بانكوك (تايلند)
المكتب اإلقليمي
ياوندي (الكامريون)
المكتب اإلقليمي
نريوبي (كينيا)

المكتب اإلقليمي
هراري (زمبابوي)
المكتب اإلقليمي
بوينس آيرس (األرجنتين)

 - 3شبكة عالمية

مجمّ ع اإلنرتبول العاملي
لالبتكار
(قيد التأسيس) سنغافورة

المكتب اإلقليمي
أبيدجان (كوت ديفوار)

المكتب اإلقليمي
سان سلفادور (السلفادور)
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اإلنرتبول يف أنحاء العالم

العمليات

تشكل المكاتب المركزية الوطنية في البلدان الـ 190

نفذ اإلنتربول ،بالتعاون مع أجهزة الشرطة في بلدانه
األعضاء 42 ،عملية في عام  .2013ون ُ ِّ
ظم عدد منها
بالتعاون مع منظمات شريكة إلنفاذ القانون ،وطنية
وإقليمية.

األعضاء العمود الفقري لشبكة اإلنتربول العالمية التي
تربط أجهزة الشرطة في ما بينها .ولدى اإلنتربول أيضا
ستة مكاتب إقليمية تقع في األرجنتين وزمبابوي
والسلفادور والكاميرون وكوت ديفوار وكينيا ،ومكتب
ارتباط في تايلند ومكتب تمثيل لدى كل من األمم
المتحدة في نيويورك واالتحاد األوروبي في بروكسل،
تعزز حضور المنظمة على الصعيد العالمي.

 - 3شبكة عالمية

وال تسفر أنشطة اإلنتربول الميدانية عن نتائج إيجابية
إال عندما تُ َّ
نفذ بالتعاون الوثيق مع سلطات الشرطة
الوطنية والمحلية والمكاتب المركزية الوطنية وهيئات
إنفاذ القانون اإلقليمية.
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عمليات استهدفﺖ عدة جرائم

 - 3شبكة عالمية

تواجه معظم مناطق العالم تهديدات من مجموعة
متنوعة من أشكال الجريمة .وتقوم مكاتب اإلنتربول
اإلقليمية على وجه الخصوص بتنظيم عمليات تستهدف
في وقت واحد طائفة من الجرائم العابرة للحدود مثل
االتجار بالمخدرات واألسلحة النارية والمركبات اآللية
المسروقة .ونُفذت أربع عمليات من هذا القبيل في عام
 .2013ففي سياق عملية  Usalamaالتي أشرفت عليها
منظمة التعاون لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا
ومنظمة التعاون اإلقليمي لرؤساء الشرطة في الجنوب
األفريقي بدعم من مكتب اإلنتربول اإلقليمي في كل من
شرق أفريقيا وجنوبها ،أُنقذ أكثر من  320ضحية من
ضحايا االتجار بالبشر؛ وصودرت أسلحة غير مشروعة
بما في ذلك رشاشات AK-47s؛ وأُتلف نحو  100فدان
من مزارع القنب؛ وجرى تبيان شخص يُشتبه في
قيامه بتهريب الماس.
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الفارون

 - 3شبكة عالمية

أُطلقت في كوستاريكا في تشرين الثاني/نوفمبر
عملية ( Infraالعثور على فا ّرين مطلوبين على الصعيد
الدولي وتوقيفهم) وركزت على أفراد مطلوبين يُعتقد
أنهم يختبئون في منطقة األمريكتين .وهذه العملية
التي نُفذت في عام  2013استهدفت  266من الفارين
على الصعيد الدولي المطلوبين لمجموعة من الجرائم
الخطيرة مثل القتل واالتجار بالمخدرات واالبتزاز
وغسل األموال .ووُجه نداء إلى العامة للحصول على
معلومات عن  15من كبار الفارين المطلوبين ،بما في
ذلك  ، Rafael Caro-Quinteroالزعيم السابق لكارتل
المخدرات في غواداالخارا (المكسيك).
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المخدرات
االتجار بالمخدرات جريمة تتجاوز الحدود الوطنية،
فالمواد غير المشروعة غالبا ما تُه َّرب من المنطقة التي
تُنتج فيها إلى منطقة مختلفة تماما ،حيث تُباع .وشارك
اإلنتربول في مكافحة ثالث عمليات لتهريب المخدرات،
منها عملية  Cocair IVالتي أشرفت عليها منظمة
الجمارك العالمية .وأُجريت في سياق هذه العملية
ضبطيات في  30مطارا دوليا في أنحاء أفريقيا ،شملت
 181كيلوغراما من الكوكايين و  1 700كيلوغرام من
الحشيﺶ و 40كيلوغراما من الميثامفيتامين ،باإلضافة
إلى أكثر من  10أطنان من المنتجات الطبية المقلدة
وحوالى  35كيلوغراما من منتجات األحياء البرية غير
المشروعة.

 - 3شبكة عالمية

واستهدفت عملية  Lionfishاالتجار بحرا بالمخدرات
واألسلحة النارية غير المشروعة في أمريكا الوسطى
ومنطقة البحر الكاريبيُ .
وضبط في سياق هذه العملية
ما يقرب من  30طنا من الكوكايين والهيرويين
والماريخوانا تقدر قيمتها بحوالى  822مليون دوالر من
دوالرات الواليات المتحدة ،واعتُقل  142شخصا،
وصودرت  15سفينة ،و 8أطنان من السالئف الكيميائية
و 42بندقية وزهاء  170 000دوالر من دوالرات الواليات
المتحدة نقدا.

35

جريمة تقليد المنتجات الصيدالنية

 - 3شبكة عالمية

إن العمليات التي تستهدف جريمة تقليد المنتجات
الصيدالنية تركز على اثنين من األساليب التي يمكن
أن يستخدمها المجرمون لترويج أدوية غير مشروعة
أو مقلدة :في المتاجر واألسواق والصيدليات
والعيادات؛ أو عن طريق اإلنترنت .ونُفذت عمليتان
لمكافحة جريمة تقليد المنتجات الصيدالنية في عام
 ،2013واحدة شملت مداهمات في الجنوب األفريقي.
وأما عملية  Pangea VIالعالمية التي استهدفت بيع
األدوية على اإلنترنت فشهدت مصادرة  9,8ماليين
جرعة من األدوية التي يحتمل أن تكون خطرة تبلغ
قيمتها نحو  41مليون دوالر من دوالرات الواليات
المتحدة وإغالق أكثر من  9 000موقع على الويب
مرتبطة بصيدليات غير مشروعة على اإلنترنت.
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أسفرت أكبر عملية ينفذها اإلنتربول حتى اآلن
لمكافحة جريمة تقليد المنتجات الصيدالنية في
الجنوب األفريقي عن ضبط حوالى  100طن من
األدوية غير المشروعة والمقلدة واعتقال  181شخصا
مشتبها به أو وضعهم قيد التحقيق .وشهدت عملية
 Giboiaمشاركة أكثر من  900موظف شرطة من
خمسة بلدان  -أنغوال وتنزانيا وزامبيا وسوازيلند
ومالوي  -في حوالى  550عملية مداهمة منسقة
استهدفت متاجر وصيدليات وعيادات ومراكز عناية
غير مشروعة .وتمثلت األهداف الرئيسية للعملية في
كشف الشبكات اإلجرامية الضالعة في جريمة تقليد
المنتجات الصيدالنية والتحقيق فيها وتفكيكها،
وإذكاء وعي العامة بمخاطر األدوية المزيفة.

االتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد
لمكافحة هذه الظاهرة المتفاقمة في جميع أنحاء
العالم ،تشمل عمليات المكافحة عموما مداهمات
للمتاجر واألسواق وأماكن البيع بالجملة والتوزيع
والمنافذ الحدودية .المنتجات المقلدة أو غير المشروعة
التي صودرت في ثماني عمليات لمكافحة االتجار
غير المشروع نفذها اإلنتربول تراوحت بين السجائر
واإللكترونيات واألغذية والمشروبات .ففي مداهمات
أُجريت في أنحاء بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا
خالل عملية  Kalahariعلى سبيل المثالُ ،
ضبطت آالف
من السلع شملت لعبا لألطفال وأجهزة للشحن
وماكينات حالقة وسجائر وأقراصا مدمجة مقرصنة
وأجهزة لقراءة أقراص الفيديو الرقمية.

 - 3شبكة عالمية

ُ
ضبطت سلع مزيفة تقارب قيمتها المليون دوالر من
دوالرات الواليات المتحدة في عملية White Mercury
التي نُفذت في سبعة بلدان في أوروبا الشرقية .وقد تم
الكشف عن موقع إنتاج غير مشروع لتصنيع مواد
التنظيف المنزلية المقلدة في بلغاريا ،وأظهرت
التحقيقات التي تلت ذلك صالت بما ال يقل عن أربعة
مواقع تصنيع أخرى غير مشروعة في بلغاريا
والجمهورية التشيكية واليونان .وشملت السلع المزيفة
المضبوطة لعبا وصابونا لالستحمام وسجائر وقطع
غيار للمركبات وأجهزة إلكترونية ومنزلية.
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اإلرهاب

 - 3شبكة عالمية

تجمع عملية  Hawkبين توفير تدريب شامل لمكافحة
اإلرهاب وتنفيذ عمليات ألمن الحدود تهدف إلى الكشف
عن االتجار بالمواد اإلشعاعية أو النووية والسالئف
الكيميائية .وفي عملية أجريت في وقت واحد في تايلند
وماليزيا ،عثر موظفو الجمارك التايلنديون في جنوب
البلد على أكثر من  70كيلوغراما من كلورات الصوديوم،
وهي إحدى السالئف الكيميائية التي تُستخدم في صنع
العبوات الناسفة.
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أمن الحدود
تنسق فرقة اإلنتربول المعنية باإلدارة المتكاملة للحدود
عمليات تهدف إلى مساعدة البلدان األعضاء في حماية
حدودها من خالل تعزيز التدقيق في المسافرين
والمركبات بمقارنة بياناتهم بقواعد بيانات اإلنتربول.
ويقدم اإلنتربول المساعدة أيضا لمنظمات شريكة مثل
 ،Frontexالوكالة األوروبية إلدارة الحدود .وفي عام
 ،2013نُفذت  12عملية ركزت على أمن الحدود في
العالم أجمع .وكان في بعض تلك العمليات جانب من
جوانب مكافحة اإلرهاب ،في حين تضمن بعضها اآلخر
مرحلة تدريبية سابقة للعمليات إلطالع أفراد الشرطة
في بلداننا األعضاء على اإلجراءات المشتركة لتوفير
أمن الحدود.
جرى تقصي قواعد بيانات اإلنتربول للتدقيق في
بيانات أكثر من  22 200مسافر ،مما أدى إلى حدوث
أربع مطابقات ،وذلك في سياق عمليات أُجريت في
طاجيكستان وكازاخستان في إطار برنامج التدريب
على مكافحة عمليات التهريب  .STOPوباإلضافة
إلى ذلك ،تم التحقق من  1 400شخص ومركبة وشحنة
في سياق مكافحة تهريب المواد اإلشعاعية أو النووية،
ووُصلت مواقع نائية في طاجيكستان بمنظومة

 - 3شبكة عالمية

.I-24/7
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الجريمة البيئية

 - 3شبكة عالمية

استهدفت عمليات اإلنتربول الخمس لمكافحة الجريمة
البيئية مختلف األنشطة اإلجرامية التي تهدد كوكبنا:
االتجار بالعاج وقطع األخشاب غير المشروع وتجارة
النمور وغيرها من أعضاء الحيوانات المعرضة
لالنقراض .وأسفرت عملية  Wendiعن ضبط حوالى
 4 000من منتجات العاج و 50نابا من أنياب الفيلة وعن
اعتقال  66شخصا .وصادرت السلطات في فنزويال
وكوستاريكا في إطار عملية  Leadحوالى 19 500
شحنة من األخشاب المقطوعة قيمتها حوالى  40مليون
دوالر من دوالرات الواليات المتحدة.
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الجرائم المرتكبة ضد األطفال
لحماية األطفال من ضحايا االعتداء والكشف عن
هويتهم ،نظم اإلنتربول ثالث عمليات استهدفت توزيع
مواد االعتداء الجنسي على األطفال .وشارك في عملية
 Libertadموظفون مختصون من  8بلدان في أمريكا
الوسطى وأسفرت عن إنقاذ  346من الضحايا واعتقال
حوالى  500شخص.

 - 3شبكة عالمية

اعتقلت أجهزة إنفاذ القانون حوالى  100شخص أو
وضعتهم قيد التحقيق في إطار عمليتين استهدفتا
تعميم مواد االعتداء الجنسي على األطفال في أمريكا
الالتينية بشكل أساسي .وخالل عمليتي Historia
و Pureza IIاللتين نسقهما مكتب اإلنتربول اإلقليمي
ألمريكا الجنوبية وفريق اإلنتربول العامل المعني
بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات في أمريكا
الالتينية ،أجرت السلطات في ثمانية بلدان من أمريكا
الالتينية وإسبانيا أكثر من  100عملية مداهمة في 63
مدينة وصادرت آالف الحواسيب ومعدات أخرى تحتوي
على صور وأفالم العتداءات جنسية .وفي أحد األماكن
في األرجنتين ،اكتشفت سلطات الشرطة “مركزا
دوليا” لتعميم صور االعتداءات الجنسية على األطفال،
كانت فيه عدة خواديم ذات قدرة تخزين واسعة تبث
مواد هذه االعتداءات.
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املؤتمرات الدولية

نسق اإلنتربول عددا من المؤتمرات الدولية التي عقدت
في أنحاء العالم وشملت طائفة واسعة من المجاالت
اإلجرامية ،أو شارك فيها ،وذلك بهدف تيسير تبادل
المعارف والخبرات بين موظفي إنفاذ القانون والشركاء
في العالم أجمع.

وضع استراتيجية لمكافحة الجريمة
البيئية

 - 3شبكة عالمية

نظم اإلنتربول وبرنامج األمم المتحدة للبيئة االجتماع
األول على المستوى التنفيذي للجنة االمتثال للقوانين
البيئية وإنفاذها الذي عقد في نيروبي في تشرين
الثاني/نوفمبر .وكان الهدف منه وضع استراتيجية
دولية مشتركة لمكافحة الجريمة البيئية بجميع
أشكالها ،فضال عن التوعية بأخطار هذا النوع من
الجرائم .وكان التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون
والمنظمات الحكومية الدولية ،واإلجراءات الميدانية
إلنفاذ القوانين البيئية اثنين من مواضيع المناقشة
الرئيسية.
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تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة الماسة
بالملكية الفكرية

منع االستغالل الجنسي لألطفال

اجتمع في دبي كبار مسؤولي إنفاذ القانون في اإلمارات
العربية المتحدة للمشاركة في أول حلقة عمل لإلنتربول
في الشرق األوسط لمكافحة الجريمة الماسة بالملكية
الفكرية والتجارة غير المشروعة ،من أجل تحديد السبل
التي تتيح للسلطات في المنطقة توثيق عرى التعاون
عبر اإلنتربول لمكافحة هاتين الجريمتين الخطيرتين.
وشاركت جمعية اإلمارات للملكية الفكرية في تنظيم
حلقة العمل هذه للتصدي للتحديات العالمية التي
تفرضها التجارة غير المشروعة وشبكات الجريمة التي
تقف وراءها.

اجتمع حوالى  150خبيرا في تحديد هوية الضحايا
وحماية األطفال على اإلنترنت من أجل تبادل االطالع
على أفضل الممارسات في مجال مكافحة االستغالل
الجنسي لألطفال وتوزيع مواد االعتداء الجنسي عليهم.
وبحث مشاركون من  38بلدا ومنظمة غير حكومية
وهيئة من القطاع الخاص االستراتيجيات الكفيلة بمنع
االعتداءات والسلوك اإلجرامي والعمليات السرية على
اإلنترنت ودور شبكات التواصل االجتماعي وأدوات
تحديد هوية الضحايا.

“يتخذ هذا النوع بالذات من أنواع الجريمة
بعدا دوليا يستدعي التنسيق على الصعيدين
اإلقليمي والعالمي لكي ننجح في حماية
الملكية الفكرية لهذا الجيل المبدع”.
الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس
الشرطة واألمن في مدينة دبي.

استخدام التكنولوجيا لمكافحة
الجريمة
خالل الندوة األولى للتكنولوجيا ضد الجريمة ،التي
اشترك في تنظيمها اإلنتربول ووزارة الداخلية
الفرنسية ،اجتمع أكثر من  600من كبار ممثلي
الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وقطاعي الصناعة
واألمن واألوساط األكاديمية إليجاد حلول تستند إلى
التكنولوجيا لمواجهة تحديات األمن العالمي .وركز
المؤتمر في مواضيعه الرئيسية األربعة على استخدام
التكنولوجيا لتحقيق ما يلي:

 - 3شبكة عالمية

مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتعزيز أمن
الحدود؛
حماية الهوية؛
توفير األمن في األماكن العامة؛
حماية الحقوق والحريات األساسية.
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الرشاكات

إن إرساء الشراكات هي أفضل وسيلة لمكافحة الجريمة
الدولية ،لذا يتعاون اإلنتربول بشكل وثيق مع العديد من
الهيئات اإلقليمية والدولية ويسعى باستمرار إلى إقامة
تحالفات جديدة مع هيئات تشاركه نفس الرؤية في
أوساط أجهزة إنفاذ القانون وخارجها .وباإلضافة إلى
الشراكات القديمة العهد القائمة مع جهات مثل األمم
المتحدة واالتحاد األوروبي ،يقيم اإلنتربول عالقات
تركز على المستقبل مع اللجنة األولمبية الدولية،
واللجنة التنظيمية لدورة األلعاب األولمبية لعام 2016
في ريو دي جانيرو ،والمنظمة الدولية للهجرة،
و ،Eurojustوالرابطة الدولية لخطوط اإلنترنت الساخنة.

تعاون اإلنتربول وشركات األدوية لمكافحة
تقليد األدوية

تعزيز األمن في دورة األلعاب األولمبية
لعام  2016في ريو دي جانيرو

ّ
وقع اإلنتربول اتفاقا تاريخيا مع  29من أكبر شركات
األدوية في العالم لمكافحة هذه اآلفة العالمية المتمثلة
في تقليد األدوية .وهذا االتفاق المبرم لثالث سنوات أدى
إلى استحداث برنامج اإلنتربول لمكافحة جريمة تقليد
المنتجات الصيدالنية ،الذي سيصب اهتمامه على منع
هذه الجريمة بجميع أشكالها وكشف شبكات الجريمة
المنظمة المرتبطة بها وتفكيكها .وسيتضمن البرنامج
أنشطة تدريب وبناء القدرات وإجراءات محددة الهدف
إلنفاذ القانون.

سيوفر اإلنتربول الدعم للسلطات البرازيلية لضمان
سالمة األلعاب األولمبية في ريو دي جانيرو في أعقاب
اتفاق أُبرم بين المنظمة واللجنة التنظيمية لهذه
األلعاب .وفي إطار هذا االتفاق ،سيوفد اإلنتربول إلى
البرازيل أحد أفرقة الدعم في األحداث الكبرى لتقديم
مساعدة ميدانية من خالل وصل األجهزة ذات الصلة
بأدوات اإلنتربول وخدماته وقواعد بياناته .وسيقدم
اإلنتربول أيضا للسلطات الوطنية دعما في مجال
التحقيقات لمساعدتها على مواجهة مسائل إجرامية
أخرى متصلة باألحداث الكبرى كالتالعب بنتائج
المباريات والمراهنات غير المشروعة.

 - 3شبكة عالمية

“ما من بلد أو ّ
عقار أو منتج طبي بمنأى عن
التقليد .لذا يتعين بذل جهود على الصعيد
العالمي لمكافحة هذا التهديد الذي يعرض
حياة ماليين الناس للخطر كل يوم”.
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رونالد ك .نوبل ،األمين العام لإلنتربول

أُبرم اتفاق بين اإلنتربول والسوق المشتركة لبلدان
المخروط الجنوبي سيؤدي إلى تعزيز تبادل المعلومات
بين الطرفين إذ إن قواعد بيانات اإلنتربول العالمية
ستوصل بمنظومة تبادل البيانات في السوق المشتركة.
وسيسمح ذلك ألجهزة إنفاذ القانون في البلدان العشرة
لهذه السوق  -األرجنتين وإكوادور وأوروغواي
وباراغواي والبرازيل وبوليفيا وبيرو وشيلي وفنزويال
وكولومبيا  -بتقصي قواعد بيانات اإلنتربول عند البحث
في المنظومة اإلقليمية لديها.

في إطار شراكة مدتها خمس سنوات ،ستزود شركة
مورفو ( )Safranاإلنتربول بمجموعة من الحلول
المبتكرة في مجال القياسات الحيوية وأشكال أخرى
من الدعم التقني لتعزيز األمن على الصعيد العالمي.
ومن بين الحلول التي تعرض هذه الشركة تقديمها
التكنولوجيا البالغة التطور للتعرف على سمات الوجه،
التي تمتلكها .وسيتعاون اإلنتربول والشركة المذكورة،
مع شركاء أساسيين آخرين ،لوضع معايير وممارسات
مثلى عالمية في مجال استخدام القياسات الحيوية
لتعزيز أمن الحدود.

لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطات
القضائية في مكافحة الجرائم الخطيرة ،و ُّقع اتفاق بين
اإلنتربول و Eurojustلتوفير إطار للتعاون المشترك في
مجاالت من قبيل القرصنة البحرية وتهريب المخدرات
واإلرهاب واالتجار بالبشر .وينص االتفاق على القيام
بأنشطة تدريب مشتركة وتبادل الخبرات وأفضل
الممارسات وتوفير المعلومات االستراتيجية والتقنية،
وعلى ضرورة تضافر الجهود لدعم التحقيقات
المشتركة.

“على غرار المجرمين الذين يستعينون بوسائل
ال تنفك تتطور من أجل تفادي كشفهم ،يتعين
على أجهزة إنفاذ القانون أيضا االستفادة من
أحدث التطورات التكنولوجية ،وال سيما في
مجال القياسات الحيوية ،لمكافحة الجريمة
عبر الوطنية بجميع أشكالها مكافحة فعالة”.
رونالد ك .نوبل ،األمين العام لإلنتربول

 - 3شبكة عالمية

شراكة مع السوق المشتركة لبلدان
المخروط الجنوبي لتعزيز تبادل المعلومات

شراكة استراتيجية في مجال القياسات
الحيوية

اتفاق مع  EUROJUSTلتعزيز التعاون
القضائي
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التدريب

األنشطة
46%

نظم اإلنتربول في عام  2013ما قدره  288دورة
تدريبية شملت حلقات عمل وندوات وحلقات
دراسية ومؤتمرات واجتماعات تعليمية أخرى
وشارك فيها حوالى  11 000فرد من أجهزة إنفاذ
القانون والمنظمات الشريكة في أنحاء العالم.
وكان الغرض من هذه الدورات إيضاح تعقيدات
العمل الشرطي الدولي؛ والتأكد من أن أجهزة إنفاذ
القانون تستعين بأدوات وخدمات اإلنتربول على
أفضل وجه؛ وتزويدها بالمهارات والمعارف التي
يقتضيها التصدي بفعالية للصعوبات التي
تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في يومنا هذا.
وازداد عدد المشاركين في دورات اإلنتربول
التدريبية بنسبة  35في المائة في عام ،2013
ووُفرت للمرة األولى دروس تدريبية في التحليل
الجنائي .وازداد أيضا عدد دورات التدريب التي
أُجريت في الشرق األوسط وآسيا واألمريكتين.

مجاالت التدريب

ازداد عدد دورات التدريب التي
35%كل األقاليم بنسبة
أُجريت في

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( 14في )2012

األمانة العامة
( 77في )2012

34

288

45

( 260في )2012

69

آسيا وجنوب المحيط الهادىء
( 34في )2012

45

أفريقيا
( 65في )2012

7

التحليل الجنائي

16
9

( 6في )2012
( 0في )2012

املنظمات اإلجرامية واملخدرات

( 42في )2012

الجريمة السيربية

( 15في )2012

الجرائم االقتصادية واملالية

( 12في )2012
األمريكتان
( 38في )2012

المشاركين

1 183
1,259

العالم (القطاع الخاص
والمنظمات الدولية)
( 395في )2012
األمريكتان
( 1 478في )2012

1 910
آسيا وجنوب المحيط الهادىء
( 1,238في )2014

( 5في )2012

( 6في )2012
أدوات اإلنرتبول وخدماته واملكاتب املركزية الوطنية
( 56في )2012

18%
القانونية
الشؤون

6

( 3في )2012

12

( 5في )2012

14
6
36

( 8 131في 1 662 )2012
2 449

20

النزاهة يف مجال الرياضة

35%

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( 730في )2012

2 482

5

الفارون

87

46%
المشاركين في
ازداد عدد
الدورات التدريبية بنسبة

أوروبا
( 1,991في )2012

1

مكافحة الفساد

21

10,945

 - 3شبكة عالمية

أوروبا
( 32في )2012

22

73

أفريقيا
( 2,299في )2012

46

18%

ازداد عدد دورات التدريب
لمكافحة االتجار في السلع
غير المشروعة بنسبة

46%

املنتجات الدوائية املقلدة

األدلة الجنائية الرشطية

( 16في )2012

األساليب الرشطية

( 3في )2012

األمن العام واإلرهاب

( 45في )2012

7

االسرتاتيجية

19

االتجار يف البرش

22

االتجار يف السلع غري املرشوعة

( 12في )2012
( 19في )2012
( 15في )2012

تدريب في الصين على مكافحة االتجار
بالسلع غير المشروعة

 - 3شبكة عالمية

ن ّ
ظم اإلنتربول في عام  2013أول ندوة تدريبية من
نوعها يعقدها في الصين في مجال مكافحة االتجار
بالسلع غير المشروعة والتقليد .وجمعت هذه الندوة
نحو  120من محققي الشرطة لتحديد السبل التي
يمكن أن تتبعها السلطات في المنطقة لتوثيق التعاون
في مكافحة جميع أشكال التجارة غير المشروعة
المنظمة والعابرة للحدود .واشتملت الندوة على دراسة
حاالت ومداخالت قدمها خبراء في هذا المجال وتمارين
إلكترونية أعدتها الكلية الدولية للمحققين في الجرائم
الماسة بالملكية الفكرية.
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اإلنتربول يقدم تدريبا متخصصا لمكافحة
القرصنة
في شراكة مع مركز التدريب على عمليات االعتراض
البحري التابع لمنظمة حلف شمال األطلسي ،قدّم
اإلنتربول إلى طاقم السفينة Hetman Sagaiydachniy
التابعة للبحرية األوكرانية تدريبا متخصصا قبل إيفادها
في إطار بعثة الحلف  Ocean Shieldلمكافحة القرصنة.
وتناولت الدورة التدريبية المشتركة جمع األدلة،
والقياسات الحيوية ،وإدارة مسرح الجريمة ،والمسائل
القانونية المتصلة بالقرصنة البحرية.

منع اإلرهاب اإلشعاعي والنووي

التدريب اإللكتروني

شارك موظفون متخصصون من أوكرانيا وبيالروس
في تمرين محاكاة إلكتروني أجري بهدف اختبار
قدرتهم على منع اإلرهاب النووي واإلشعاعي وعلى
مواجهة اعتداءات من هذا القبيل .وأتاح تمرين محاكاة
الهجوم اإلرهابي للمشاركين تبيان التهديد الذي تشكله
هذه المواد الخطرة على نحو أفضل ووضع خطة
مشتركة للوقاية منها ومواجهتها.

يتيح مركز اإلنتربول العالمي للموارد ألجهزة الشرطة
على الصعيد الدولي الوصول إلى مجموعة واسعة من
برامج التعلم على اإلنترنت تشمل دورات للتعلم
اإللكتروني ومكتبة للموارد تتضمن تقارير ووثائق
ومواقع إلكترونية للجهات الشريكة .وفي عام ،2013
استخدمت البلدان األعضاء في اإلنتربول موقع المركز
ثالثة ماليين مرة وأمضت ما مجموعه  2 300ساعة وهي
تشارك في دوراته التدريبية اإللكترونية.
في 2013

13,846

أول دورة باللغة العربية لتأهيل المدربين
للعمل على منظومة I-24/7
عُ قدت في البحرين أول دورة باللغة العربية لتأهيل
المدربين للعمل على منظومة  .I-24/7وشارك في هذه
الدورة التدريبية  16شخصا من  8بلدان قاموا بإعداد
دليل بالعربية يمكن استخدامه في المستقبل لتأهيل
مدربين آخرين على استخدام المنظومة.

عدد مرات الدخول إلى موقع مركز اإلنتربول العالمي
للموارد مقارنة بـ ( 11,975في )2012

3,224

عدد الساعات التي تم فيها التدريب مقارنة بـ ( 2,340في )2012

“إن مشكلة اإلرهاب اإلشعاعي أو النووي
مشكلة حقيقية إلى حد بعيد ،وال بد من
التعاون الدولي للتصدي لها بفعالية”.

 - 3شبكة عالمية

اللواء  ، Vasyl Nevoliaرئيس إنتربول كييف
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عدد الربامج التي اطلع عليها يف مركز
اإلنتربول العالمي للموارد
في 2013

2,719,608

عدد مرات وصول البلدان األعضاء إلى منظومة  I-24/7وموقع
اإلنتربول المأمون على الويب مقارنة بـ ( 2 785,129في )2012

112,419

عدد مرات وصول موظفي األمانة العامة إلى منظومة I-24/7
وموقع اإلنتربول المأمون على الويب مقارنة بـ ( 218,170في
)2012
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 - 3شبكة عالمية

 - 4األدوات والخدمات الرشطية

منظومة I-24/7

إطالق DIAL-DOC

إن منظومة اإلنتربول العالمية لالتصاالت الشرطية
المأمونة  I-24/7تصل أفراد الشرطة في البلدان
األعضاء في ما بينهم وتربطهم بأدوات اإلنتربول
وخدماته .وفي وسع المستخدمين تبادل المعلومات
الشرطية الحساسة مع نظرائهم في أنحاء العالم على
مدار الساعة واالتصال بقواعد البيانات الجنائية في
ّ
وتقصي البيانات فيها بشكل آني من أي مكان
المنظمة
موصول بهذه القواعد.

إن ( Dial-Docمكتبة اإلنتربول الرقمية للتنبيهات بشأن
وثائق السفر) أداة شرطية جديدة أُطلقت بالتعاون مع
مجموعة الثماني ،وهي تتيح ألجهزة إنفاذ القانون
تبادل المعلومات المتعلقة بوثائق الهوية والسفر
االحتيالية .ومن خالل تمكين أفراد هذه األجهزة في
جميع بلدان اإلنتربول األعضاء من تبادل تنبيهات
موحدة بشأن الوثائق المقلدة ،تتيح هذه األداة لهم
التحقق من صحة وثيقة ما .وهي جزء ال يتجزأ من
استراتيجية اإلنتربول المتمثلة في توفير حلول مبتكرة
لتعزيز أمن الحدود في العالم أجمع.

ويمكن ألفراد الشرطة في الميدان الوصول إلى هذه
المنظومة عبر منظومتين تقنيتين تعرف األولى باسم
“مايند” وتستخدَم انطالقا من األجهزة الجوالة ،وتعرف
الثانية باسم “فايند” وتستخدَم انطالقا من مواقع
ثابتة.

 - 4األدوات والخدمات الشرطية

توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها اإلنرتبول
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6,3

تمكن المحققون واختصاصيو تحديد هوية الضحايا
من الكشف حتى نهاية عام  2013عن هوية
نحو  3 809ضحايا من زهاء  50بلدا عضوا ،وذلك بفضل
قاعدة بيانات اإلنتربول الدولية لصور االستغالل
الجنسي لألطفال ،التي أضيفت إليها معلومات عن
حاالت عديدة من االستغالل الجنسي لألطفال لم تُفض
بعد إلى أي نتيجة.

2008

1,2

صور االعتداءات الجنسية على األطفال

ولمواصلة تعزيز الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ
القانون على الصعيد العالمي لتحديد هوية ضحايا
االعتداءات ،أُطلق مختبر اإلنتربول لتحديد هوية
الضحايا ( .)ViLabوهذا المختبر أداة تدريب متنقلة
تستند إلى منظومة وضعتها الشرطة الكندية الملكية
الخيالة بتصرف المنظمة ،تتيح للمستخدمين المدربين
معاينة صور اعتداءات جنسية على األطفال  -يمكن
تخفيف حدتها وفقا لفئة المشاهدين الموجهة إليها -
مأخوذة من قضايا يجري التحقيق فيها ولم تحل بعد،
من أجل المساعدة على الكشف عن هوية الضحايا
وتحديد مكان وجودهم.

25

,27

52

تتضمن قاعدة البيانات هذه سجالت عن أشخاص
مطلوبين ومجرمين معروفين وأشخاص مفقودين.
وتضاعف عدد التقصيات التي أُجريت فيها مقارنة
بالسنتين السابقتين وحدهما.

تتضمن قاعدة البيانات هذه بصمات تُستخدم لتحديد
هوية الفارين والمفقودين قدّمها  180بلدا من البلدان
األعضاء .وفي عام  ،2013ورد القسم األكبر من الصور
الجديدة من المملكة المتحدة ( )35 858وإيطاليا
( )26 189وألمانيا (.)14 823

سمات البصمة الوراثية

2013

29

قاعدة البيانات االسمية

بصمات األصابع

عدد عمليات البحث

86

97

عدد السجالت

عدد عمليات البحث

عدد المطابقات

عدد السجالت

عدد عمليات البحث

عدد المطابقات

عدد السجالت

11

تقص في قواعد بياناته الجنائية في عام  ،2013أي حوالى  3,3ماليين ﱟ
أجرت البلدان األعضاء في اإلنتربول أكثر من  1,2بليون ﱟ
تقص في اليوم أو  38في الثانية.

عدد المطابقات

استُحدثت قاعدة البيانات هذه في عام  2002وكانت
تتضمن قيدا واحدا فقط .وارتفع عدد القيود المسجلة
فيها بشكل هائل منذ ذلك الحين .وأجرى المستخدمون
في عام  2013ما معدله  31تقصيا في اليوم.
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وثائق السفر المسروقة والمفقودة

المركبات اﻵلية المسروقة

األعمال الفنية

كانت قاعدة البيانات هذه أكثر قواعد بيانات اإلنتربول
استخداما ،إذ أُجري فيها أكثر من  800مليون ّ
تقص في
عام  - 2013أي ما معدله  25تقصيا في الثانية.

تتضمن قاعدة البيانات هذه معلومات عن المركبات
اآللية التي أفاد بسرقتها نحو  130بلدا ،وقد أُجري فيها
في عام  2013أكثر من  116مليون ﱟ
تقص ،أفضت إلى ما
معدله  13مطابقة في الساعة.

باإلضافة إلى أفراد الشرطة ،مُنحت حقوق عامة
للوصول إلى قاعدة بيانات األعمال الفنية المسروقة إلى
أكثر من  1 600مستخدم من  80بلدا ينتمون إلى أجهزة
الجمارك والسلطات الحكومية والمؤسسات الثقافية
ومحترفو الفن وهواة جمع األعمال الفنية من القطاع
الخاص.

األسلحة النارية

وتشكل منظومة اإلنتربول إلدارة سجالت األسلحة
المحظورة واقتفاء أثرها ( ،)iARMSالتي أُطلقت في
عام  ،2013أول مخزن عالمي للمعلومات المتعلقة
باألسلحة النارية المفقودة أو المسروقة أو المتّجر بها
بشكل غير مشروع .وفي وسع مستخدميها اإلبالغ
بمعلومات عن أسلحة مفقودة أو مسروقة وطلب مثل
هذه المعلومات؛ وتقديم طلبات لتعقب األسلحة النارية
والرد عليها والتحقق من المرحلة التي بلغتها؛ وإعداد
تقارير إحصائية عن البيانات الوطنية.

وحدثت أول مطابقة في  iARMSفي عام  2013عندما
تبين أن سالحا ناريا صادرته الشرطة في بنما هو
نفسه السالح الذي سرق في كوستاريكا قبل ذلك بـ 18
شهرا .فعندما صادرت سلطات بنما المسدس في
مداهمة ذات صلة بالمخدرات ،بحثت عنه في منظومة
 iARMSفتبين أنه مطابق لمسدس كانت شرطة
كوستاريكا قد أبلغت عن سرقته في عام  .2012وأدت
المطابقة إلى تعزيز التعاون بين البلدين عبر تبادل
المعلومات لحل القضايا ذات الصلة في كل منهما
وتبيان مسالك يحتمل استخدامها لالتجار باألسلحة
النارية وتهريبها.

إن شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات
( )IBINهي إطار عالمي لتبادل المعلومات المتعلقة
بالمقذوفات ومقارنتها ،وهي تحتوي على نحو
 200 000سجل عن أنواع الرصاص وأغلفة الرصاص.

 - 4األدوات والخدمات الشرطية

عدد السجالت

عدد عمليات البحث

عدد المطابقات

عدد السجالت

عدد عمليات البحث

عدد المطابقات

عدد السجالت

عدد عمليات البحث
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مركز العمليات والتنسيق

 - 4األدوات والخدمات الشرطية

احتفل مركز العمليات والتنسيق في عام  2013بالذكرى
العاشرة لتأسيسه في انتظار االفتتاح الوشيك لغرفة
عمليات ثالثة له في المجمّ ع العالمي لالبتكار في
سنغافورة تأتي تكملة لنظيرتيها في ليون وبوينس
آيرس .وهو يشكل جهة االتصال لجهاز الشرطة في أي
بلد من البلدان األعضاء يواجه أزمة ،ويعمل على مدار
الساعة ويقدّم المساعدة باللغات الرسمية األربع
(اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية).

54

ويتولى المركز تنسيق تبادل المعلومات وبيانات
االستخبار ،ويضطلع بدور في إدارة األزمات عند وقوع
حوادث خطيرة ،ويُجري عمليات ّ
تقص فورية في قواعد
بيانات اإلنتربول ،ويدعم العمليات ويتابع باستمرار
المصادر المفتوحة والمقيّدة لتقييم التهديدات
المحتملة .ويقوم أيضا بإيفاد أفرقة التحرك إزاء
األحداث وأفرقة اإلنتربول للدعم في األحداث الكبرى
لتقديم المساعدة العاجلة عقب حدوث كوارث أو جرائم،
أو لإلعانة على تنفيذ التدابير األمنية أثناء األنشطة
الدولية.

توفير األمن في ألعاب جنوب شرق آسيا

توفير الدعم للتحقيق في الجرائم الماسة
باألحياء البرية

شارك في الدورة الـ  27أللعاب جنوب شرق آسيا التي
أُجريت في ميانمار رياضيون من  11بلدا من بلدان
المنطقة .وأوفد اإلنتربول ،في إطار برنامج بناء القدرات
لمكافحة اإلرهاب في آسيا الذي ينفذه ،فريقا للدعم في
األحداث الكبرى لمساعدة سلطات ميانمار في تحضير
الترتيبات األمنية وتنسيقها وتنفيذها .وفي الوقت نفسه،
نُفذت عمليات لمراقبة الحدود في المطارات الكبرى في
البلدان المشاركة للتحقق من بيانات المسافرين في
قواعد بيانات المنظمة .وأدت عمليات التحقق هذه إلى
توقيف أمريكي عمره  45عاما في الفلبين مطلوب في
جرائم مالية بموجب نشرة حمراء لإلنتربول.

أوفد اإلنتربول إلى سري النكا فريقا لتزويد السلطات
الوطنية بالمعدات التقنية والمساعدة لجمع عينات
البصمة الوراثية من  359نابا من أنياب الفيلة صودرت
في إطار شحنة غير مشروعة .وأرسلت العينات إلى
مركز حفظ األحياء في جامعة واشنطن في الواليات
المتحدة لتحليلها وتحديد البلد الذي كانت الحيوانات
تنتمي إليه ،وإلى الوكالة االتحادية األلمانية لحفظ
الطبيعة لتحديد أعمارها .وستتيح نتائج التحليل
المضي قدما في التحقيقات عبر الوطنية الجارية.

503
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عدد القضايا العاجلة التي ّ
يسر فيها
مركز العمليات والتنسيق التواصل

عدد الموظفين الموفدين إلى الميدان
من قبل اإلنتربول والجهات الشريكة

43

55%

عدد التنبيهات الصادرة بشأن
عمليات فرار من السجن

نسبة الزيادة في عدد موظفي
المركز منذ تأسيسه

7

أُوفد ستة عشر فريقا متخصصا
في عام : 2013
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املجموع8 :
 .1جنوب أفريقيا
 .2البرازيل
 .3فرنسا
 .4البرازيل
 .5باراغواي
 .6أنغوال
 .7بولندا
 .8ميانمار

كأس األمم األفريقية التي نظمها االتحاد األفريقي لكرة القدم
كأس االتحاد التي نظمها االتحاد الدولي لكرة القدم
سباق فرنسا السنوي للدراجات
اليوم العالمي للشبيبة
تنصيب الرئيس
بطولة العالم للهوكي
مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ
ألعاب جنوب شرق آسيا

املجموع8 :

تحقيق في قضية قرصنة بحرية
 .1عُ مان
دعم عملية نفذتها فرنسا
 .2فرنسا
تحقيق في قضية قرصنة بحرية
 .3غانا
اعتداء إرهابي
 .4كينيا
اإلعصار هايان
 .5الفلبين
تحطم طائرة
 .6ناميبيا
دعم عملية نفذتها فرنسا
 .7فرنسا
 .8سري النكا تحقيق بشأن أنياب فيلة مصادَرة

 - 4األدوات والخدمات الشرطية

أفرقة اإلنرتبول للدعم يف األحداث الكربى

أفرقة للتحرك إزاء األحداث

55

تحديد هوية ضحايا اإلعصار
في الفلبين

 - 4األدوات والخدمات الشرطية

خ ّلف اإلعصار هايان الذي ضرب الفلبين في تشرين
الثاني/نوفمبر آالف القتلى والمفقودين والمشردين.
ولدعم الجهود المبذولة لتحديد هوية ضحايا هذه
الكارثة المدمرة ،أوفد اإلنتربول فريقا للتحرك إزاء
األحداث ضم مختصين من األمانة العامة وكندا وجنوب
أفريقيا واللجنة الدولية المعنية باألشخاص المفقودين.
وتعاون الفريق مع األفرقة األخرى في مكان اإلعصار
لتنسيق جهود تحديد هوية الضحايا وتلبية احتياجات
من قبيل توفير مشارح مؤقتة ومختبرات نقالة لألدلة
الجنائية.

56

التحقيق في مسرح الجريمة في سفينة
مختطفة
احتجز قراصنة صوماليون السفينة  Smyrniلمدة 10

 - 4األدوات والخدمات الشرطية

أشهر قبل اإلفراج عنها في صاللة ،عمان .وأُوفد إلى هذا
البلد ،لقيادة التحقيقات في مسرح الجريمة ،فريقا
للتحرك إزاء األحداث ضم خبراء من اإلنتربول ومن
مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة التحقيقات الجنائية
البحرية في الواليات المتحدة ومن جهاز خفر السواحل
العماني .وجمع الفريق األدلة المادية واسترجع قوائم
المكالمات الهاتفية التي أجراها القراصنة من الهاتف
الساتلي في السفينة واستجوب طاقمها .وأُخذ باإلضافة
إلى ذلك أكثر من ألف صورة لمسرح الجريمة لدعم
التحقيقات المحلية والدولية في عملية االختطاف.
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األشخاص المفقودون
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أصدر اإلنتربول تنبيها أمنيا على الصعيد اإلقليمي في
أعقاب عملية فرار جماعية من سجنين عراقيين هرب
خاللها مئات من السجناء الخطرين .وقد هاجم
مسلحون سجن التاجي وسجن أبو غريب قرب بغداد
لدخولهما وتحرير السجناء ،الذين كان الكثيرون منهم
أعضاء رفيعي المستوى في تنظيم القاعدة محكومين
باإلعدام .وقد تم تعميم التنبيه على البلدان األعضاء في
المنطقة لتحذيرها من الخطر الذي يشكله الفارون.

2013

في دليل على الطابع الدولي لعمل أجهزة الشرطة
والحاجة إلى التعاون ،اعتُقل في بولندا أحد مرتكبي
جرائم االغتصاب المدانين المطلوبين من قبل سويسرا
وذلك بعد أيام فقط من صدور نشرة حمراء للمساعدة
في كشف هويته وتحديد مكانه .وكان Fabrice
 ، Anthamattenالبالغ من العمر  39عاما ،الذي أدين
الغتصاب في فرنسا وسويسرا ،قد توارى عن األنظار
من إحدى اإلصالحيات هو والشخص الذي يتولى
معالجته نفسيا؛ وقد عثر على هذا الشخص ميتا في
وقت الحق .وبعد تبادل سريع للمعلومات بين المكاتب
المركزية الوطنية في سويسرا وبولندا وألمانيا ،اعتُقل
 Anthamattenبالقرب من الحدود بين بولندا وألمانيا
بعد ثالثة أيام من فراره.

األفراد موضع االهتمام في
إطار جريمة ما

,15

إصدار تنبيه إثر فرار من سجنين عراقيين
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الشرطة تعتقل سويسريا ارتكب جرائم
اغتصاب

ألقي القبض على ثالثة رجال يشتبه في انتمائهم إلى
مجموعة من ستة مجرمين سرقوا متجر ساعات رولكس
في البحرين ،وذلك بعد إصدار نشرات حمراء بشأنهم.
وجرح اللصوص حارسا قبل أن يلوذوا بالفرار
وبحوزتهم  79ساعة تبلغ قيمتها نحو  1,4مليون دوالر
من دوالرات الواليات المتحدة .وبعد أسبوع من عملية
السرقة ،اعتُقل مواطن من كوسوفو عمره  35عاما
ويدعى أكرم غاشي على الحدود األلبانية عندما أظهر
التدقيق بشأنه أنه مطلوب في إطار هذه السرقة .وألقي
القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم في البحرين
بفضل التعاون مع إحدى وكاالت السفر ،واعتُقل مشبوه
رابع في كوسوفو في الشهر التالي.

األشخاص المطلوبون

عدد النشرات
السارية المتداولة

04

إلقاء القبض على سارقي ساعات في
البحرين

عدد النشرات
الصادرة

عدد التعاميم
الصادرة

عدد التعاميم
السارية المتداولة

1,0

نشرات اإلنتربول هي تنبيهات دولية تُستخدَم إلبالغ
أجهزة الشرطة في جميع البلدان األعضاء بمعلومات عن
األشخاص المطلوبين والمجرمين الخطرين واألفراد
الذين قد يمثلون تهديدا والمفقودين .أما التعاميم فهي
تنبيهات مثيلة للنشرات تصدر مباشرة عن أي مكتب
مركزي وطني إلى البلدان التي يختارها ليطلب منها
تحديد مكان شخص ما أو اعتقاله أو معلومات إضافية
للمساعدة في التحقيقات.
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النرشات

التنبيهات ومعلومات االستخبار
المتعلقة بمجرمين خطيرين
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الجثث المجهولة الهوية

المواد الخطرة أو األعمال اإلجرامية أو
األفعال التي تشكل حتما تهديدا
للسالمة العامة

األشياء أو األجهزة أو الوسائل
السرية التي يستخدمها المجرمون

2013

سلمت إسرائيل إلى البوسنة والهرسك المدعو
 ،Aleksandar Cvetkoviوهو أحد المشبوهين في
المشاركة في عمليات القتل الجماعي في سربرنيتشا
خالل حرب البلقان في  1995-1992وموضوع نشرة
حمراء ،بعد تعاون وثيق بين المكتب المركزي الوطني
في كل من هذين البلدين ووحدة اإلنتربول لدعم
التحقيقات بشأن الفا ّرين .وتولت هذه الوحدة تنسيق
اإلجراءات بين وزارة العدل اإلسرائيلية وجهاز مالحقة
مرتكبي جرائم الحرب في البوسنة والهرسك والمحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وذلك للمساعدة
في ضمان توقيف  Cvetkoviبشكل مؤقت.

انفجرت قنبلتان قرب خط النهاية في سباق بوسطن
في نيسان/أبريل ،األمر الذي أسفر عن مقتل ثالثة
أشخاص وإصابة أكثر من  170آخرين بجروح .وبناء
على طلب السلطات في الواليات المتحدة ،أصدر
اإلنتربول على الصعيد العالمي نشرة برتقالية تعرض
بالتفصيل خصائص القنبلتين اللتين استُخدمتا في
االعتداء وتفاصيل هوية المشبوهينDzhokar Tsarnaev ،
البالغ من العمر  19عاما ،الذي اعتقل في وقت الحق،
وشقيقه  Tamerlan Tsarnaevالبالغ من العمر  26عاما،
الذي توفي بعد تبادل إلطالق النار مع الشرطة .ونُشرت
أيضا نسخة من النشرة للعموم بعد أن حُ ذفت منها
المعلومات الشرطية السرية.

أدى التعاون الوثيق بين اإلنتربول والنرويج إلى إصدار
أول نشرة بنفسجية ألنشطة صيد غير مشروع .وكان
الهدف منها تنبيه الشرطة في أنحاء العالم إلى سفينة
الصيد  Snakeالتي وُضعت على القائمة السوداء من قبل
عدد من منظمات الصيد النتهاكها االتفاقيات الدولية
لصيد األسماك وتغيير اسمها ما ال يقل عن اثنتي عشرة
مرة إلخفاء هويتها.

26

اعتقال شخص يُشتبه في مشاركته في
مذبحة سربرنيتشا

تعميم نشرات برتقالية بشأن المشبوهين
في ارتكاب تفجيري بوسطن

إصدار نشرة ألول مرة لصيد أسماك غير
مشروع

79

نشرة صدرت في عام 2013

نشرة حمراء صدرت بحق األشخاص المطلوبين

شخصا باالستناد إلى نشرات صادرة عن اإلنتربول
خالل هذا العام

الكيانات أو األفراد المرتبطون بتنظيم القاعدة وحركة
طالبان المشمولون بقائمة اللجنة المنشأة بموجب القرار
 1267الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
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أكثر من

شملت

أوقف ما مجموعه
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بيانات االستخبارات والتحليل
يوفر فريق اإلنتربول لمحللي بيانات االستخبارات
الجنائية تحليال ميدانيا واستراتيجيا للمشاريع
والتحقيقات والعمليات ذات الصلة بالجريمة .وفي عام
 ،2013أصدر اإلنتربول  14تقريرا تحليليا تتعلق
باإلرهاب و 21تقريرا عن الجريمة المنظمة ومجاالت
الجريمة المتخصصة و 3تقارير عن االتجار بالمخدرات.
ويوفر المحللون أيضا الخدمات االستشارية والتدريب
حسب الحاجة ،ويمكن إيفادهم إلى الميدان لتقديم
المساعدة مباشرة في التحقيقات الجارية.
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وباإلضافة إلى إعداد تقارير تحليلية تركز على مناطق
معينة أو أشكال محددة من الجريمة أو أساليب إجرامية
مكتشفة حديثا ،قدّم المحللون أيضا دورات تدريب
ألفراد الشرطة في البلدان األعضاء .وفي عام  ،2013وفر
اإلنتربول تدريبا في تحليل بيانات االستخبار الجنائي
لـ  218من أفراد الشرطة من  68بلدا.
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توسيع نطاق مبادرة اإلنتربول لمكافحة
االتجار بالمخدرات
استنادا إلى بيانات االستخبارات التي جُ معتّ ،
وسع
اإلنتربول نطاق مبادرته لمكافحة االتجار بالكوكايين
لتغطي نطاقا أوسع من المخدرات والمناطق .فمبادرة
 Interflowتهتم أيضا بإنتاج الميثامفيتامين والهيرويين
والسالئف الكيميائية واالتجار بها ،وال سيما من أمريكا
الجنوبية إلى أوروبا عبر أفريقيا.

تحليل ظاهرة الجريمة المنظمة في
أوراسيا

استحداث وحدة تحليل جنائي في ليبيا

وُزعت على البلدان األعضاء ثالثة تقارير تحلل ظاهرة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أوراسيا ،ركز أحدها
على ما يسمى ( Thieves in Lawاللصوص ضمن
القانون) ،وهم أعلى مستويات الهرمية في هذه البنية
اإلجرامية .وأعربت البلدان عن تقديرها للنوعية الممتازة
لهذه التقارير ولجدواها في دعم الوحدات الميدانية في
عملها اليومي.

اضطلع اإلنتربول في إطار مشروع ( RELINCإعادة
بناء قدرات ليبيا في مجال التحقيقات) بدور فعال في
استحداث أول وحدة ميدانية للتحليل الجنائي في ليبيا.
وقدمت المنظمة تدريبا ألفراد الشرطة من قسم
التحقيقات الجنائية في ليبيا لتعزيز قدرتهم على
التحقيق في الجريمة المنظمة واألنشطة اإلرهابية في
البلد .وفي سياق مشروع  RELINCجرى تجهيز وحدة
التحليل الجديدة بحواسيب وشاشات وطرفيات كمبيوتر
وبرمجيات للتحليل ،وتقديم النصح واإلرشاد المباشر
لها خالل أشهر عملها األولى .وباإلضافة إلى ذلك ،وُصل
مطار طرابلس الدولي بقاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق
السفر المسروقة والمفقودة ألول مرة في شهر مارس،
مما أتاح التدقيق في جوازات السفر بشكل آني كجزء
من الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أمن الحدود في
هذا البلد.

التصدي للمقاتلين األجانب في مناطق
النزاع
يتعاون اإلنتربول مع البلدان األعضاء للكشف عن
المواطنين األجانب الذين يسافرون إلى مناطق النزاع
للمشاركة في أنشطة ذات صلة باإلرهاب ،ومنعهم من
ذلك .وعُ قدت اجتماعات عمل ألفرقة ميدانية لجمع
البيانات والمعلومات وتحليلها وتقديم صورة شاملة عن
حركة المقاتلين األجانب وكيفية تيسيرها .وأصدر
اإلنتربول في عام  2013تقريرين تحليليين تضمنا
بيانات اسمية أو ديمغرافية وركزا على شبكات التجنيد
التي تشجع المناصرين على السفر وتيسر سفرهم
وعلى المسالك التي يتبعها المقاتلون األجانب حاليا في
أسفارهم واألساليب اإلجرامية التي يستخدمونها.
ويسعى اإلنتربول إلى التوعية بهذا التهديد وبضرورة
الكشف عن سفر المقاتلين األجانب ومنعه وتبيان
الجهات التي تساعدهم في ذلك.
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خالصة الوضع املايل

وبلغ مجموع مصروفات التشغيل العادية  78مليون
يورو ككل ،واستأثرت األجور بأكبر نسبة منه إذ بلغت
 57في المائة ،تلتها تكاليف السفر والمؤتمرات ( 18في
المائة) ،وتكاليف الغير وتكاليف أخرى ( 7في المائة)،
وتكاليف الصيانة والمصروفات المكتبية وتشغيل
المباني ( 3في المائة لكل بند) ،وتكاليف االتصاالت
المرتبطة بمنظومة اإلنتربول العالمية لالتصاالت
 I-24/7والتكاليف األخرى للموظفين بنسبة  2في
المائة لكل بند .ومثلت تكاليف االهتالك نسبة  6في
المائة من مجمل مصروفات التشغيل.

وقد أُعدت هذه البيانات المالية على أساس استمرارية
األنشطة ،واتُبع مبدأ تسجيل تكلفة األصول في السابق
باستخدام طريقة المحاسبة التي ال تولي اعتبارا لتاريخ
حصول المعامالت المالية .وتتقيد جميع المعامالت
بقواعد النظام المالي الساري في اإلنتربول.

والجداول المالية الواردة في الصفحات التالية  -بيان
الوضع المالي ،وبيان األداء المالي ،وبيان التغييرات في
الموجودات المالية ،وبيان التدفقات النقدية  -تخضع
لتدقيق خارجي وتلخص الوضع المالي للمنظمة
وأداءها في عامي  2013و .2012وتُعَ ّد هذه البيانات
المالية ،قدر اإلمكان ،وفقا للمعايير المحاسبية الدولية
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بلغت إيرادات تشغيل اإلنتربول للسنة المالية  2013ما
قدره  78مليون يورو ساهمت البلدان األعضاء بنسبة 68
في المائة تأتى القسم األعظم منها في شكل مساهمات
( 67في المائة) .وبلغت نسبة اإليرادات اإلجمالية التي
تلقاها اإلنتربول في إطار مشاريع ممولة من الخارج أو
من مؤسسات القطاع الخاص و/أو شركات تجارية
تشاطر المنظمة األهداف أو االهتمامات نفسها  26في
المائة .أما نسبة اإليرادات المالية والمبالغ المستردة
فبلغت  6في المائة من مجمل اإليرادات.

وشهد الوضع المالي في اإلنتربول فائضا في عام
 ،2013أُضيف إلى صناديق االحتياطي المتراكم لدى
المنظمة .واستهلكت مشاريع االستثمار  5ماليين يورو
من الموارد المالية .وارتفع مستوى النقدية ومكافِ ئات
النقدية أثناء العام ويعود ذلك في المقام األول إلى
زيادة في الحسابات المستحقة الدفع والمبالغ التي
تدفعها المنظمة للمساهمة في المعاشات التقاعدية
لموظفيها ،وأيضا إلى زيادة في المشاريع التي ترعاها
جهات خارجية وتنفذها المنظمة .وازدادت الموجودات
المالية واالحتياطية  -التي تمثلها صناديق شتى  -بما
قدره  273 000يورو عما كانت عليه العام السابق وذلك
بفعل الفائض التشغيلي في عام .2013

للقطاع العام .وفي الحاالت التي لم تلحظ فيها هذه
المعايير معيارا محددا ،استُخدمت معايير المحاسبة
الدولية.
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بيان الوضع املايل بتاريخ:
(بآالف اليورو)
 31كانون األول/
ديسمرب 2013

 31كانون األول/
ديسمرب 2012

األصول املتداولة
النقدية واألرصدة املرصفية
االستثمارات
املساهمات النظامية املستحقة القبض
املبالغ املستحقة القبض من الحسابات
املخزون
مجموع األصول املتداولة

40,026
28,937
3,446
3,781
415

36,859
19,003
4,125
3,977
426

األصول غري املتداولة
االستثمارات
املساهمات النظامية املستحقة القبض
املبالغ املستحقة القبض من الحسابات
األصول املادية
املنشآت واملمتلكات واملعدات
األصول الثابتة الجاري امتالكها
مجموع األصول غري املتداولة

31
478
320
1,655
18,668
1,270

األصول

مجموع األصول

76,605

22,422

4,031
124
154
1,752
19,190
315

99,027

بيان األداء املايل للسنة املالية املنتهية يف:
(بآالف اليورو)

64,390

الخصوم املتداولة
املبالغ املستحقة الدفع
املساهمات النظامية املقبوضة مسبقا
إيرادات أخرى مقبوضة مسبقا
حسابات املشاريع املؤجلة
الخصوم املتصلة باملوظفني

25,566
89,956

 - 5الشؤون المالية

مجموع الخصوم املتداولة
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الخصوم غري املتداولة
الخصوم املتصلة باملوظفني
مجموع الخصوم غري املتداولة

()5,421
()1,818
()252
()21,748
()3,676
()39,437

()13,542

()13,542

()32,915
()11,266

()11,266

مجموع الخصوم

()52,979

()44,181

مجموع األصول الصافية

46,048

45,775

املوجودات املالية
احتياطي تمويل االستثمار
صناديق االحتياطي املرتاكم

مجموع املوجودات املالية

21,593
24,455

21,257
24,518
46,048

51,185
1,353
622
3,584
808
20,748
()64

50,678
870
645
2,178
869
14,466
()117

مجموع إيرادات التشغيل

الخصوم

()7,771
()3,142
()212
()23,666
()4,646

إيرادات التشغيل
املساهمات النظامية
تمويل املكاتب اإلقليمية
املساهمات الطوعية
املبالغ املسددة واملسرتدة
اإليرادات املالية
إيرادات أخرى
صايف أرباح(/خسائر) أسعار الرصف

 31كانون األول/
ديسمرب 2013

 31كانون األول/
ديسمرب 2012

45,775

مرصوفات التشغيل
تكاليف األجور
التكاليف األخرى للموظفني
تكاليف تشغيل املباني
الصيانة
االجتماعات واملهام
مرصوفات املكاتب
تكاليف االتصاالت
تكاليف الغري وتكاليف أخرى
نفقات االهتالك

78,236
44,607
1,313
2,522
2,138
13,838
2,004
1,518
5,330
4,693

69,589
40,322
1,065
2,182
2,252
10,673
1,370
1,507
5,699
4,704

مجموع مرصوفات التشغيل

()77,963

()69,774

الفائض(/العجز) املسجل للعام

273

()185

بيان التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف:
(بآالف اليورو)
 31كانون األول/
ديسمرب 2013

 31كانون األول/
ديسمرب 2012

بيان التغيريات يف املوجودات املالية للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول/
ديسمرب 2013
(بآالف اليورو)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
الحركات غري النقدية
نفقات االهتالك
تغيري يف األصول
تسوية (الربح)/الخسارة الناجمة عن بيع األصول الثابتة
(الزيادة)/النقص يف املساهمات النظامية الجارية املستحقة القبض
(الزيادة)/النقص يف املساهمات النظاميةغري الجارية املستحقة القبض
(الزيادة)/النقص يف املبالغ الجارية املستحقة القبض من الحسابات
(الزيادة)/النقص يف املبالغ غري الجارية املستحقة القبض من الحسابات
(الزيادة)/النقص يف املخزون
تغيري يف الخصوم
الزيادة(/النقص) يف املبالغ املستحقة الدفع
الزيادة(/النقص) يف املبالغ املستحقة القبض من حسابات جارية
الزيادة(/النقص) يف املبالغ املستحقة لحسابات غري جارية
الزيادة(/النقص) يف املساهمات النظامية الجارية املستحقة القبض
الزيادة(/النقص) يف املساهمات النظامية غري الجارية املستحقة القبض

4,693

4,704

76
679
()354
196
()166
11

39
14
35
309
()114
83

2,350
1,284
1,918
970
2,276

35
1,426
9,136
135
2,513

صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(مشرتيات)/مبيعات يف إطار االستثمارات
(مشرتيات)/مبيعات األصول الثابتة

14,206
()5,934
()5,105

الرصيد يف  31كانون األول/ديسمرب 2012

336

()336
273

273

21,593

24,455

46,048

1,598
()4,408

صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

()11,039

صايف الزيادة(/النقص) يف النقدية واألرصدة املرصفية

3,167

15,320

حركة النقدية واألرصدة املرصفية

21,257

24,518

45,775

18,130

()2,810

النقدية واألرصدة املرصفية يف بداية الفرتة
النقدية واألرصدة املرصفية يف نهاية الفرتة

احتياطي تمويل
االستثمار

املرتاكم

21,539
36,859

36,859
40,026
3,167

15,320

 - 5الشؤون المالية

فائض(/عجز) أنشطة التشغيل

273

()185

الرصيد يف  31كانون األول/ديسمرب 2012
صافي األرباح والخسائر غير الواردة في بيان
األداء المالي
صافي (العجز)/الفائض المسجل للعام

صناديق االحتياطي

املجموع

65

 190بلدا ً عضوا ً
االتحاد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتين ،األردن ،أرمينيا ،أروبا ،إريتريا ،إسبانيا ،أستراليا ،إستونيا ،إسرائيل ،أفغانستان ،اإلكوادور،
ألبانيا ،ألمانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،أنتيغوا وبربودا ،أندورا ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،إيران،
آيرلندا ،أيسلندا ،إيطاليا ،بابوا  -غينيا الجديدة ،باراغواي ،باكستان ،البحرين ،البرازيل ،بربادوس ،البرتغال ،بروني ،بلجيكا ،بلغاريا،
بليز ،بنغالديﺶ ،بنما ،بنن ،بوتان ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،البوسنة والهرسك ،بولندا ،بوليفيا ،بيرو ،بيالروس ،تايلند،
تركمانستان ،تركيا ،ترينيداد وتوباغو ،تشاد ،تنزانيا ،توغو ،تونس ،تونغا ،تيمور ليشتي ،جامايكا ،الجبل األسود ،الجزائر ،جزر البهاما،
جزر القمر ،جزر مارشال ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،الجمهورية التشيكية ،الجمهورية الدومينيكية ،جمهورية كوريا ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،جورجيا ،جيبوتي ،الدانمرك ،دومينيكا ،الرأس
األخضر ،رواندا ،رومانيا ،زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،سان تومي وبرينسيبي ،سانتا لوسيا ،سان مارينو ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
سانت كيتس ونيفيس ،سانت مارتن ،سري النكا ،السلفادور ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة ،السنغال ،سوازيلند ،السودان ،سوريا ،سورينام،
السويد ،سويسرا ،سيراليون ،سيشيل ،شيلي ،صربيا ،الصومال ،الصين ،طاجيكستان ،العراق ،عمان ،الغابون ،غامبيا ،غانا ،غرينادا،
غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،غينيا االستوائية ،غينيا بيساو ،الفاتيكان ،فرنسا ،فنزويال ،فنلندا ،فيتنام ،فيجي ،الفلبين ،قبرص ،قيرغيزستان ،قطر،
كازاخستان ،الكاميرون ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوبا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت ،كينيا ،التفيا ،الوس ،لبنان،
لتوانيا ،لشتنشتاين ،لكسمبرغ ،ليبيا ،ليبريا ،ليسوتو ،مالديف ،مالطة ،مالي ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،المغرب ،المكسيك ،مالوي ،المملكة
العربية السعودية ،المملكة المتحدة ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزمبيق ،مولدوفا ،موناكو ،ميانمار ،ناميبيا ،ناورو ،النرويج ،النمسا،
نيبال ،النيجر ،نيجيريا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،هايتي ،الهند ،هندوراس ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان ،اليمن ،اليونان
66

الوصل ﺑين أجﮭزة الﺷرطة لجعل العالم أكﺛر أمانا

يتمثل دور اإلنرتبول يف تمكني أجهزة الﴩطة يف العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا .والبنية التحتية املتطورة جدا للدعم
الفني وامليداني التي تملكها املنظمة تساعد يف مواجهة تحديات الجريمة املتنامية التي يشهدها القرن الحادي والعﴩون.
WWW.INTERPOL.INT

ويسعى اإلنرتبول لضمان حصول أجهزة الﴩطة يف أنحاء العالم كافة عﲆ األدوات والخدمات الالزمة لها لتأدية مهامها بفعالية .ويوفر
تدريبا محدد األهداف ودعما متخصصا لعمليات التحقيق ،ويضع بترصف األجهزة املعنية بيانات مفيدة وقنوات اتصال مأمونة.
وهذه املجموعة املتنوعة من األدوات والخدمات تساعد عناﴏ الﴩطة يف امليدان يف إدراك توجهات الجريمة عﲆ نحو أفضل ،وتحليل
املعلومات ،وتنفيذ العمليات ،ويف نهاية املطاف توقيف أكرب عدد ممكن من املجرمني.
وتقع األمانة العامة لإلنرتبول يف ليون (فرنسا) ،وتعمل عﲆ مدار الساعة ،طيلة أيام السنة .ولدى املنظمة أيضا سبعة مكاتب إقليمية يف
العالم ،ومكتب يمثلها لدى األمم املتحدة يف نيويورك وآخر يمثلها لدى االتحاد األوروبي يف بروكسل .ولدى كل بلد من البلدان األعضاء
مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون وطنيون عﲆ مستوى عال من الكفاءة والتدريب.

تويرت

@INTERPOL_HQ

حقوق التأليف والنشر  -اإلنتربول  .2014مصادر الصور :اإلنتربول ،وكاالت إنفاذ القانونُ . iStockphoto ،
طبع هذا التقرير على ورق مصنوع
من أخشاب مصدرها غابات تدار وفقا لمبدأ االستدامة.
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