
نبذة عن اإلنتربول  	

تتمثل مهمة اإلنتربول في تمكين أجهزة الشرطة في العالم من العمل معا 
التقني  بالدعم  األجهزة  هذه  المنظمة  وتزود  ومكافحتها.  الجريمة  لمنع 
مواجهة  على  لمساعدتها  متطورة  دولية  تحتية  بنية  بفضل  والميداني 

التحديات المتنامية في مجال مكافحة أشكال الجريمة الناشئة. 

وال يمكن ألجهزة الشرطة أن تأمل في التصدي لمجرمي هذا العصر إال 
من خالل التعاون الدولي. ويسعى اإلنتربول إلى أن يكفل ألجهزة الشرطة 
على  واالطالع  تحقيقاتها  لدعم  الالزمة  البيانات  تبادل  أجمع  العالم  في 
هذه البيانات بشكل فوري عبر قنوات اتصال مأمونة. ويسعى أيضا إلى 
تيسير التعاون بين أجهزة الشرطة حتى في غياب العالقات الدبلوماسية 
بين بلدان معينة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الحياد السياسي لإلنتربول. 

وما يوفره اإلنتربول من تدريب محدد األهداف ودعم متخصص لعمليات 
التحقيق وشبكات عالمية يساعد أجهزة الشرطة في الميدان على تنسيق 

جهودها لجعل العالم أكثر أمانا.

الوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أمانا

في زمن العولمة المتزايدة هذا، ال تقف الجريمة عند الحدود الوطنية
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أمانا أكثر  العالم  لجعل  الرشطة  أجهزة  بني  الوصل 

مكافحة الجريمة الدولية

شبكة شرطية مأمونة 	
يجمع اإلنتربول أجهزة الشرطة في العالم في 
ما بينها ضمن شبكة فريدة من نوعها تضم 
اتصاالت  منظومة  تربطها  عضوا  بلدا   194

معلومات  المحققون  ويتبادل  مأمونة. 
في  نظرائهم  مع  وعاجلة  حساسة  شرطية 

العالم على مدار الساعة وطيلة أيام السنة. 

قواعد بيانات متخصصة 	
التي تُحدَّث  تحتوي قواعد بيانات اإلنتربول، 
باستمرار، على ماليين القيود بأسماء وصور 
المجرمين المعروفين، واإلرهابيين، وبصمات 
وصور  الوراثية،  البصمة  وسمات  األصابع، 
وجوازات  األطفال،  على  الجنسية  االعتداءات 
السفر والسيارات واألعمال الفنية المسروقة. 
عضو  بلد  أي  في  الشرطة  لموظفي  ويمكن 
من  فوري  بشكل  البيانات  هذه  على  االطالع 
التحتية  والبنى  األجهزة  بفضل  مكان  أّي 

التكنولوجية المتطورة.

النشرات والتنبيهات 	
إلصدار  الفريدة  اإلنتربول  منظومة  إن 
في  الشرطة  ألجهزة  تتيح  الدولية  النشرات 
حساسة  معلومات  تبادل  األعضاء  البلدان 
واألشخاص  الخطرين،  بالمجرمين  تتعلق 
واألشخاص  األمنية،  والتهديدات  الفاّرين، 
بناء  النشرات  اإلنتربول  ويُصِدر  المفقودين.  
على طلب البلدان األعضاء. والنشرات الحمراء 
هي تنبيهات تصُدر بشأن أشخاص مطلوبين 
إلى  استنادا  وطنية  قضائية  هيئات  ِقبل  من 

مذكرة توقيف أو قرار محكمة. 

التدريب 	
ومتانتها،  العالمية  شبكتنا  فعالية  لضمان 
أجهزة  قدرة  تعزيز  إلى  اإلنتربول  يعمد 
تزويدها  عبر  االقتضاء،  عند  الشرطة، 
وتقنيات  فالجرائم  والتدريب.  بالمهارات 
أن  بد من  لذا، ال  التحقيق تتطور باستمرار، 
األساليب  أحدث  على  الشرطة  موظفو  يّطلع 
الجريمة  مجاالت  جميع  في  والتوجهات 
اإلنتربول  ويقدم  والتحليل.  المتخصصة 
التدريب على كيفية استخدام أدواته وموارده 

لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. 

التحقيقات والعمليات  	
البلدان  طلب  على  بناء  لإلنتربول،  يمكن 
إيفاد أفرقة متخصصة من الخبراء  األعضاء، 
لتقديم المساعدة للشرطة الوطنية في أعقاب 
أو  خطيرة،  جريمة  أو  كبرى  كارثة  وقوع 
األمنية  الترتيبات  وضع  على  للمساعدة 
أو  المستوى  رفيع  اجتماع  لعقد  تحضيرا 
ويساعد  كبير.  رياضي  حدث  لتنظيم 
اإلنتربول أيضا أجهزة إنفاذ القانون الوطنية 
تشمل  ميدانية  شرطية  عمليات  تنظيم  على 
االتجار  مكافحة  مثل  الجرائم  من  طائفة 
بالبشر، وإجراء التحقيقات بشأن األشخاص 
ووثائق  المشروعة،  غير  والسلع  الفاّرين، 

السفر المزورة.

حضور عالمي 	
مقرا  )فرنسا(  ليون  من  اإلنتربول  يتخذ 
ألمانته العامة. وليضطلع بواليته على الصعيد 
العالمي، يتلقى الدعم من ستة مكاتب إقليمية 
والسلفادور  وزمبابوي  األرجنتين  )في 
ومن  وكينيا(،  ديفوار  وكوت  والكاميرون 
مكاتب  ثالث  ومن  تايلند،  في  ارتباط  مكتب 
لممثل خاص، لدى األمم المتحدة في نيويورك 
ولدى  بروكسل  في  األوروبي  االتحاد  ولدى 

االتحاد األفريقي في أديس أبابا.

ويعزز مجّمع اإلنتربول العالمي لالبتكار في 
الصعيد  على  المنظمة  حضور  سنغافورة 
العالمي وخبرتها في مجال مكافحة الجريمة 

السيبرية.  

شراكات دولية 	
ال يمكن إنفاذ القانون بفعالية بشكل منفرد. 
ولهذا السبب، يلجأ اإلنتربول دوما إلى إرساء 
مع  جديدة  وميدانية  استراتيجية  شراكات 
منظمات دولية متنوعة ومع القطاع الخاص 
إلقامة تحالف قوي لمكافحة الجريمة.  ويقوم 
الناس  عامة  بإشراك  أيضا  اإلنتربول 
الجريمة عن  بدور فعال في منع  لالضطالع 

طريق التوعية بأساليب توخي السالمة.

المكاتب المركزية الوطنية  	
يوجد في كل من البلدان األعضاء في اإلنتربول 
الشرطة  جهاز  يربط  وطني  مركزي  مكتب 
وتتولى  العالمية.  اتصاالتنا  بشبكة  الوطني 
فيها  يعمل  التي  الوطنية،  المركزية  المكاتب 
من  عال  مستوى  على  قانون  إنفاذ  موظفو 
بياناتنا  قواعد  تحديث  والتدريب،  الكفاءة 
الجنائية، وتتعاون في ما بينها ومع الشرطة 
ق  الوطنية في التحقيقات عبر الحدود، وتنسِّ
التوقيف.  وعمليات  الميدانية  العمليات 
وتتساوى أصوات جميع البلدان األعضاء في 
العليا  اإلدارية  الهيئة  وهي  العامة،  الجمعية 

لإلنتربول. 

تقديم المساعدة لموظفي الشرطة 
في الميدان

االطالع الفوري على معلومات 
جنائية آنية

تدريب موظفي الشرطة تدريبا جيدا 
وتوفير المهارات واألدوات الالزمة لهم

اتصاالت شرطية على مدار الساعة

التعاون بين القطاعات

تبادل المعلومات عن المجرمين 
والتهديدات األمنية  حضور دولي حقيقي

مجموعة قوامها 195 بلدا عضوا 

شخصية  بيانات  على  السيبرية  الجرائم  مرتكبو  يستولي 
وال  األرض  أقصى  في  يعيشون  لمستهلكين  تعود  وأموال 
اإلرهابيون  ويخطط  حواسيبهم.  من  خطر  أي  يتوجسون 
من  المحيطات  المخدرات  تعبر  حين  في  المقبلة  العتداءاتهم 
بالبشر  المتاجرون  ويستدرج  متشعبة.  توزيع  مسالك 
العصري،  االسترقاق  حبائل  في  بهم  ويوقعون  ضحاياهم 
ويعتدي مستغلو األطفال جنسيا على ضحاياهم ثم ينشرون 
والسيارات  السفر  وتُستخدم جوازات  اإلنترنت.  على  صورهم 
تقوم  بينما  آخر  بلد  في  تُباع  أو  البلدان  أحد  من  المسروقة 
جماعات إجرامية منظمة بغسل األموال. وتهدد األدوية والسلع 

المقلدة وغير المشروعة حياة األفراد واقتصادات البلدان.

فعلي  بشكل  الحدود  يعبرون  هذا  يومنا  في  والمجرمون 
أن  يتعين  تحركاتهم،  والستباق  سواء.  حد  على  وافتراضي 

تنسق أجهزة الشرطة جهودها على الصعيد الدولي. 


