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صحيفة وقائع

منظومة النشرات الدولية

إن النشرات هي كناية عن تنبيهات
تستخدمها أجهزة الشرطة إلرسال
معلومات عن الجرائم والمجرمين
والتهديدات إلى نظيراتها في
العالم .ويتولى اإلنتربول تعميمها
على كل بلدانه األعضاء بناء على
طلب بلد أو هيئة دولية مخولة.
والمعلومات المعممة في النشرات
تتعلق بأفراد مطلوبين لجرائم
خطيرة وأشخاص مفقودين
وجثث مجهولة الهوية وفارين
من السجون وأساليب عمل
المجرمين .وتسلط النشرات
ضوءا شديدا على الجرائم أو
الحوادث الخطيرة.

eeتوفير معلومات عن الجرائم
إن أبرز مهام اإلنتربول مساعدة الشرطة في بلدانه األعضاء على توفير معلومات
حيوية عن الجرائم باستخدام نظام نشراته الدولية .وفي وسع الشرطة استخدام
هذه النشرات لتنبيه أجهزة إنفاذ القانون في بلدان أخرى إلى التهديدات المحتملة أو
لطلب المساعدة على كشف مالبسات الجرائم.
ويمكن أن يستخدم النشرات أيضا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والمحكمة
الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية للفت النظر إلى أن ثمة كيانات معينة
وأفرادا معينين خاضعون لعقوبات من جانب األمم المتحدة.
eeأنواع النشرات
■ ■النشرة الحمراء
الغرض منها البحث عن مكان شخص ما مطلوب من جهاز قانوني أو محكمة
دولية واعتقاله لتسليمه.
إن األساس القانوني الذي تقوم عليه النشرة الحمراء هو مذكرة اعتقال أو
أمر قضائي صادر عن السلطات القضائية في بلد ما .والعديد من البلدان
األعضاء في اإلنتربول يعتبر النشرة الحمراء طلبا صالحا قانونيا للتوقيف
المؤقت .وعالوة على ذلك ،يمثل اإلنتربول قناة رسمية إلحالة طلبات التوقيف
المؤقت في إطار عدد من معاهدات تسليم المجرمين الثنائية والمتعددة
األطراف ،من بينها االتفاقية األوروبية لتسليم المجرمين واتفاقية تسليم
المجرمين الخاصة بالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومعاهدة األمم
المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين.
■ ■النشرة الزرقاء
الغرض منها الكشف عن مكان شخص ذي أهمية لتحقيق جنائي أو عن
هويته أو الحصول على معلومات عنه.
■ ■النشرة الخضراء
الغرض منها التنبيه إلى أنشطة إجرامية ارتكبها شخص ما إذا كان هذا
الشخص يُعتبر خطرا محتمال على السالمة العامة.
■ ■النشرة الصفراء
الغرض منها العثور على شخص مفقود أو التعرف على شخص غير قادر
على تقديم معلومات شخصية عن نفسه.
■ ■النشرة السوداء
الغرض منها الحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية.
■ ■النشرة البرتقالية
الغرض منها التنبيه إلى حدث أو شخص أو شيء أو عمل يشكل خطرا داهما
على األشخاص أو الممتلكات أو تهديدا وشيكا لهما.
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الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا
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النشرات الخاصة لإلنتربول  -مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
الغرض منها إبالغ البلدان األعضاء في اإلنتربول بأن شخصا ما أو كيانا ما
خاضع لعقوبات من جانب األمم المتحدة.
بدأ إصدار النشرة الخاصة لإلنتربول  -مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
في عام  2005لتوفير أدوات أفضل بغية مساعدة مجلس األمن في االضطالع
بواليته في مجال تجميد األموال وحظر السفر والحظر على األسلحة ،التي
تستهدف الكيانات األفراد والمرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
■ ■النشرة البنفسجية
الغرض منها توفير معلومات عما يستخدمه المجرمون من أساليب عمل
وآليات وأشياء وأجهزة ومخابئ.
■ ■التعاميم
هي شبيهة بالنشرات ،فالتعميم يصدر لتحقيق نفس األغراض التي
تصدر لتحقيقها النشرة لكن يرسله بلد عضو أو هيئة دولية إلى البلدان
التي يختارانها .والتعاميم هي أيضا مسجلة في قواعد البيانات الشرطية
الموجودة في المنظمة.
وتتضمن النشرات والتعاميم نوعين بارزين من المعلومات :معلومات مفصلة عن
الهوية (األوصاف الجسدية ،صورة ،بصمات األصابع ،أرقام وثيقة الهوية وغير ذلك)
ومعلومات قضائية (الجريمة المتهم بها الشخص؛ إشارات مرجعية إلى القوانين
التي بموجبها وُجهت التهمة أو صدرت اإلدانة؛ إشارات مرجعية إلى مذكرة االعتقال
أو الحكم الصادر عن المحكمة ،وغير ذلك).
eeأرقام هامة
أصدرت األمانة العامة في عام  2019نحو  21 085نشرة وسجلت أكثر من 35 689
تعميم:
النشرات

e eتفاصيل االتصال:
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في نهاية عام  ،2019كان عدد النشرات المعممة  116 597نشرة والتعاميم 100 811

تعميما.

eeخطوات إصدار النشرات
تصدر األمانة العامة نشرات بناء على طلبات تردها من المكاتب المركزية الوطنية
َ
توضع على موقع اإلنتربول اإللكتروني
أو هيئات دولية مخولة .وجميع النشرات
المأمون بعد التحقق من أنها تستوفي كل المعايير المطلوبة.
ويمكن أيضا ،بناء على طلب البلد العضو أو الهيئة الدولية ،نشر مقتطفات منها على
موقع المنظمة اإللكتروني العمومي.

