مرشوع  :Vectorحلقة عمل بشأن تحليل األدلة البيولوجية
مقرتنة بتنفيذ عملية متصلة بمكافحة التهريب

بشكل عام ،لدى فرق مكافحة األعمال اإلرهابية املرتكبة باستخدام املواد الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية واملتفجرات  CBRNEقدرات جيدة لدرء االعتداءات
باألسلحة الكيميائية واإلشعاعية ،ولكن هذه الفرق غري مزودة بقدرات تمكنها من
التصدي لتهديد أو حادث متصل باإلرهاب البيولوجي .وحلقة العمل يف مجال تحليل األدلة
ٌ
مصممة خصيصا للمساعدة يف رأب هذه الثغرة .وهي تشمل التدابري املضادة واألدوات
واملوارد الالزمة لذلك ،وتقرتن بتنفيذ عملية ميدانية آنية ترمي إىل تعزيز املهارات يف
مجال جمع األدلة البالغة األهمية املتصلة بمرسح جريمة إرهاب بيولوجي.
ويأتي هذا التمرين امليداني يف أعقاب دورة تدريب عىل تحليل األدلة البيولوجية ،األمر
الذي يتيح ألفرقة  CBRNEووحدات الرشطة العاملة يف امليدان تطبيق مهاراتها ومعارفها
الجديدة عىل أرض الواقع من أجل تحديد العنارص واملواد والتجهيزات البيولوجية وردع
تهريبها .ويعتمد النموذج امليداني هذا عىل نهج متكامل متعدد الوكاالت.

[ Live Agentsعوامل بيولوجية حية] :تمرين ميداني عىل
مكافحة اإلرهاب البيولوجي التهريب
هذه الدورة التي تستغرق أربعة أيام ،منها يوم تمرين عميل مبارش ،تتيح ألجهزة إنفاذ
القانون وسائر الوكاالت ذات الصلة إمكانية أن تخترب ،بشكل آني ،مستوى جاهزيتها
وقدرتها عىل درء أيّ اعتداء متعمد يرتكب باستخدام عامل بيولوجي .وتشمل الدورة
جلسات عمل عن العوامل البيولوجية ،وإدارة مرسح جريمة ذي صلة باإلرهاب البيولوجي
وسبل مراقبته ،وجمع األدلة الجنائية ،وتقييم املخاطر وعودة الحياة إىل مجراها
الطبيعي .ويتوجه هذا التمرين العميل املبارش إىل موظفي إنفاذ القانون التابعني لوحدات
مكافحة اإلرهاب والوحدات املتخصصة  ،CBRNEويشارك فيه ممثلون عن رشطة الحدود
والهيئات الصحية وموظفون معنيون بشؤون االستخبار والتحليل.

نبذة عن اإلنرتبول
الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا
يشكل اإلنرتبول ،ببلدانه األعضاء الـ  ،192أكرب منظمة دولية للرشطة.ويتمثل دوره
يف تمكني أجهزة الرشطة يف العالم من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا .وتساعد
البنية التحتية املتطورة للدعم الفني وامليداني التي تملكها املنظمة عىل مواجهة
التحديات املتنامية يف مجال مكافحة الجريمة يف القرن الحادي والعرشين.
وال يمكن ألجهزة الرشطة أن تأمل يف التصدي للمجرمني يف يومنا هذا إال من خالل
التعاون الدويل .ويعمل اإلنرتبول للتأكد من أن أجهزة الرشطة يف العالم قادرة عىل
القيام ،بشكل فوري ،بتبادل البيانات الالزمة لدعم تحقيقاتها ،واالطالع عليها عرب
قنوات اتصال مأمونة .وهو ِّ
ييس التعاون بني أجهزة الرشطة حتى يف غياب العالقات
الدبلوماسية بني بلدان معينة ،وذلك بما يتماىش مع هدف املنظمة املتمثل بالتزام
الحياد السيايس.
وما يقدمه اإلنرتبول من تدريب محدد األهداف ودعم متخصص لعمليات التحقيق
وشبكات عاملية يساعد أجهزة الرشطة يف امليدان عىل تنسيق جهودها لجعل العالم
أكثر أمانا.

املوارد

أرشطة فيديو تدريبية
يمكن مشاهدة أرشطة الفيديو التدريبية إما عىل املوقع اإللكرتوني التايل:
• www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism

أو عرب زيارة قناة اإلنرتبول عىل يوتيوب والبحث بحسب العنوان:
• www.youtube.com/interpol
•

( Basic Biosafety Trainingباإلنكليزية)

•

( Formation en matière de securité biologiqueبالفرنسية)

• CBRNE Biological Crime Scene Training
• Personal Protective Equipment Training – Level C

املنشورات
• )Handbook - Bioterrorism Incident Response Guide (BIRG

]كتيب  -دليل منع حوادث اإلرهاب البيولوجي[
• INTERPOL Biological Threat Classification Chart

]ميثاق اإلنتربول لتصنيف التهديدات البيولوجية[

األمانة العامة
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التهديد الذي يطرحه اإلرهاب البيولوجي
يتفاقم تهديد اإلرهاب البيولوجي ،أي االستخدام الخبيث للبكترييا أو الفريوسات أو
السموم لتهديد أو إيذاء اإلنسان أو الحيوان أو الزراعة .ويتزايد اهتمام الكثري من
املجموعات اإلرهابية بالحصول عىل مواد بيولوجية أو استخدمها كأسلحة .وأضحت
معالم هذا التهديد أوضح بالنظر إىل تعزيز العديد من البلدان استعداداتها يف مجاالت
األمن البيولوجي والسالمة البيولوجية واتخاذ تدابري لحماية بنيتها التحتية الحساسة
والتخفيف من حدة الخطر البيولوجي.

اإلجراءات التي يتخذها اإلنرتبول
تشارك وحدة اإلنرتبول ملنع اإلرهاب البيولوجي بإمكاناتها املتخصصة يف عدد من املشاريع
الرامية إىل الحد من تهديد أيّ عمل إرهابي يُرتكب باستخدام مواد بيولوجية كأسلحة.
ويركز جزء رئييس من برنامج وحدتنا عىل تنظيم دورات محددة الهدف لتدريب أجهزة إنفاذ
القانون عىل سبل منع االعتداءات اإلرهابية البيولوجية والتأهب لها ومواجهتها .وتشمل هذه
الدورات التدريب عىل بناء القدرات وحلقات عمل وتمارين باملحاكاة ال يقترص هدفها عىل
إقامة تعاون عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي فحسب ،بل تعزيز نهج متعدد الوكاالت يف هذا
املجال أيضا .وإحدى الفوائد الرئيسية لهذا األمر هي توطيد التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون
وسائر القطاعات  -مثل قطاع الصحة العامة واألوساط األكاديمية  -ما يسهل تبادل املعلومات
وإرساء ممارسات عمل موحدة وتنسيق عمليات مشرتكة معها.
وباإلضافة إىل إعداد التقارير االستخبارية وتعميمها ،يقوم موظفون متخصصون يف املنظمة
بتقييم االحتياجات عىل الصعيد الوطني أو اإلقليمي وتقديم دعم عملياتي لألنشطة التي
تنفذها أجهزة إنفاذ القانون يف امليدان.

الدعم
املحدد األهداف

حلقة عمل  :Biosecureحلقة عمل عن املخاطر البيولوجية
وسبل مراقبته

تزوّد حلقة العمل هذه التي تستغرق أربعة أيام أفراد أجهزة إنفاذ القانون بتقييم
للمخاطر البيولوجية الحالية التي يشكلها اإلرهاب العاملي والثغرات التكنولوجية،
وال سيما البحوث املتعلقة باملواد البيولوجية ذات االستخدام املزدوج وتبعات شبكة
اإلنرتنت الخفية ( )Darknetعىل عمليات إنفاذ القانون .وتوفر أيضا معلومات دقيقة
عن اتجاهات اإلرهاب العاملي والتهديدات التي يطرحها ،واآلثار املرتتبة عن التفيش
الطبيعي لألمراض ،فضال عن مجاالت تطور التكنولوجيا البيولوجية وتكنولوجيا
املعلومات وتتضمن أيضا مرسح جريمة صوّريا ذا صلة باإلرهاب البيولوجي إلظهار
كيفية تقييم املخاطر واستخدام تقنيات التصدي لها.

تمرين  :Oleanderتمرين باملحاكاة عىل كيفية التنسيق بني
وكاالت متعددة

الهدف من هذا التمرين هو االستفادة من القدرات املتوفرة لدى أجهزة الرشطة عن
طريق اختبار إمكانية تنسيق الجهود بني األجهزة الوطنية الرئيسية ،التي تشمل
أجهزة إنفاذ القانون والجمارك والهجرة والصحة وواضعي السياسات ،أثناء محاكاة
اعتداء ذي صلة باإلرهاب البيولوجي .وهذا التمرين الذي يستغرق ثالثة أيام مفيد
الختبار السياسات واإلجراءات التي وضعت حديثا وتحديد الثغرات يف التدابري املتخذة
عىل الصعيد الوطني.

عملية  :Pandoraحلقة عمل وتمرين ميداني لدرء األنشطة
املتصلة باإلرهاب البيولوجي عىل شبكة اإلنرتنت الخفية

()Darknet

تهدف حلقة العمل والتمرين امليداني املتعلقان بمكافحة اإلرهاب البيولوجي يف الفضاء
السيربي إىل تحسني قدرة محققي الرشطة ومحليل معلومات االستخبار ،العاملني
يف مجال مكافحة الجريمة السيربية والجريمة املنظمة واإلرهاب ،عىل كشف الدوافع
واملؤرشات عىل احتمال وجود أنشطة إرهابية متصلة بالحصول عىل مواد ومعدات
بيولوجية ورشائها وتوزيعها خالفا للقانون .وتُتخذ يف إطار عملية  Pandoraإجراءات
عىل الصعيد العاملي ملكافحة استخدام شبكة اإلنرتنت الخفية ( )Darknetاستخداما
غري مرشوع من أجل اقتناء أو نقل أو تهريب مواد وأسلحة بيولوجية وتعميم معلومات
عن أنشطة ذات صلة باإلرهاب البيولوجي.

حلقة عمل عن إدارة مخاطر اإلرهاب البيولوجي عىل الحدود

تجمع حلقة العمل التفاعلية هذه التي تستغرق أربعة أيام موظفني من أجهزة إنفاذ
القانون الوطنية وأجهزة الجمارك والهجرة وسائر املوظفني العاملني عند املعابر
الحدودية .وتُنفذ حلقة العمل هذه يف إطار مرشوع  Petrichorالذي يسعى إىل تبيان
مواطن الضعف يف املواقع الحدودية عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي ومساعدة البلدان
عىل وضع اسرتاتيجيات ملنع أعمال اإلرهاب البيولوجي املتعمدة ،وكشفها ومواجهتها.

مرشوع  :RHINOحلقة عمل موجهة ألجهزة الرشطة بشأن
التحرك ملواجهة تفيش األوبئة

يُقصد بمرشوع  RHINOالقدرة عىل التحرك وتقييم املخاطر واحتواء األوبئة والتنسيق
عىل الصعيد الوطني والتغيري التنظيمي .ويمكن لفرق التحرك إزاء الحوادث البيولوجية،
التي تُعنى بشكل رئييس بمواجهة خطر أيّ اعتداء إرهابي بيولوجي متعمد ،التصدي
لخطر التفيش الطبيعي لألوبئة .وتشمل األنشطة املنفذة يف إطار هذا املرشوع تحليل
الثغرات وتقييم املخاطر واحتواء األوبئة والتنسيق عىل الصعيد الوطني والتغيري
التنظيمي .والهدف من ذلك هو مساعدة أجهزة إنفاذ القانون يف تقييم قدراتها ووضع
خطط عمل لتحسني تنسيق اإلجراءات ومواجهة احتمال وقوع حوادث أو اعتداءات
باستخدام مواد بيولوجية.

مرشوع  :TRACEحلقة عمل عن جمع األدلة

يُقصد بمرشوع  TRACEالتفكري والتحرك والتحليل والتواصل والتقييم ويسلط
الضوء عىل الجوانب الرئيسية التخاذ إجراءات ميدانية ناجحة يف مواجهة أيّ اعتداءات
بيولوجية والخطوات التي تفيض إىل جمع األدلة بأسلوب فعال .وترمي حلقة العمل
املتعلقة بجمع األدلة املتصلة باإلرهاب البيولوجي التي تستغرق أربعة أيام إىل التوعية
وتحسني املهارات األساسية يف إطار سيناريوهات محاكاة تتناول استخدام مسببات
األمراض البيولوجية استخداما متعمدا ،والتعاون فيما بني الوكاالت ،وإيفاد موظفي
القطاع الصحي عىل الصعيد الدويل.

