COM/FS/2018-08/GI-04

صحيفة وقائع

قواعد البيانات

يتوقف نجاح التحقيقات الشرطية
الدولية على توفر بيانات عالمية
محدَّثة .ويسهّ ل اإلنتربول تبادل
المعلومات على الصعيد العالمي
عبر إدارة مجموعة من قواعد
البيانات الجنائية التي تتيح
ألجهزة إنفاذ القانون في العالم
الربط بين بيانات قد يبدو أن ال
عالقة في ما بينها ،األمر الذي
يسهّ ل إجراء التحقيقات ويعزز
التعاون الشرطي الدولي.

eeتبادل المعلومات على الصعيد العالمي
يتيح اإلنتربول لبلدانه األعضاء الوصول بشكل آني ومباشر إلى مجموعة واسعة
من قواعد البيانات الجنائية تحتوي على ماليين القيود المتعلقة ببصمات األصابع،
وسمات البصمة الوراثية ،والمركبات اآللية المسروقة ،واألسلحة النارية ،ووثائق
ّ
وتوفر قواعد البيانات هذه معلومات ترد يوميا ً
السفر المسروقة والمفقودة ،وغيرها.
من البلدان األعضاء .وهي تتميَّز بما يلي:
■ ■يمكن االطالع على المعلومات المسجلة فيها عبر منظومة االتصاالت الشرطية
المأمونة I-24/7؛
■ ■تتماشى مع المعايير الدولية؛
■ ■تقوم على أسس قانونية؛
■ ■تعتمد على تكنولوجيا متقدمة؛
■ ■تشتمل على سمات أمنية؛
■ ■تتّسم بالمرونة ويمكن تكييفها مع االحتياجات المختلفة.
ويمكن الوصول إلى قواعد البيانات كافة ،ما عدا تلك المتعلقة بصور االستغالل
الجنسي لألطفال ،عبر لوحة خيارات منظومة  ،I‑24/7وهي بوابة مقيّدة على
اإلنترنت .ويواصل اإلنتربول توسيع نطاق الوصول إلى قواعد بياناته ليتعدى المكاتب
المركزية الوطنية ويشمل موظفي إنفاذ القانون العاملين في خط المواجهة ،مثل
ّ
تقصي قواعد البيانات المتعلقة
حرس الحدود في البلدان األعضاء ،لكي يتاح لهم
باألشخاص المطلوبين ،ووثائق السفر المسروقة والمفقودة ،والمركبات اآللية
المسروقة .وتسمح هذه الحلول للموظفين بإجراء تقصيات في قاعدة بيانات وطنية
وفي إحدى قواعد بيانات اإلنتربول في الوقت نفسه ،والحصول على نتائج هذه
التقصيات في ثوان معدودة.
eeقواعد البيانات الرئيسية
البيانات االسمية  -تحتوي على أكثر من  205 000سجل عن مجرمين دوليين
معروفين ،وأشخاص مفقودين وجثث ،مع سوابقهم اإلجرامية وصورهم وبصماتهم،
إلخ.
■ ■سمات البصمة الوراثية – تحتوي على حوالى  172 000بصمة وراثية من 83
بلداً .وسمات البصمة الوراثية هي مجموعات من العالمات الجينية تكون كل واحدة
منها خاصة بفرد معيّن ومشفرة رقمياً ،ويمكن استخدامها للمساعدة على كشف
الجرائم وتحديد هوية أشخاص مفقودين والتعرف إلى جثث مجهولة الهوية.

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

قواعد البيانات

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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■ ■بصمات األصابع  -يدير اإلنتربول منظومة التبيّن اآللي لبصمات األصابع
وتتضمّ ن  182 000مجموعة من بصمات األصابع وأكثر من  11ألف أثر من مسارح
الجريمة ترسلها البلدان األعضاء إما إلكترونيا ً أو بالبريد.
■ ■صور االستغالل الجنسي لألطفال  -تع ّرف المحققون على  12 000ضحية
جان باستخدام قاعدة بيانات اإلنتربول الدولية لصور اإلستغالل الجنسي
وٍ 5 600
لألطفال (.)ICSE
■ ■وثائق السفر المسروقة والمفقودة  -تتضمن معلومات عن أكثر من  74مليون
وثيقة سفر أبلغ  168بلدا عن فقدانها أو سرقتها .وتُم ّكن قاعدة البيانات هذه
المكاتب المركزية الوطنية والكيانات المخولة األخرى ،كموظفي الهجرة ومراقبة
الحدود ،من التحقق فورا ،أي في ثوان معدودة ،من صالحية أيّ وثيقة سفر
مشبوهة.
■ ■الوثائق اإلدارية المسروقة  -تحتوي على معلومات عن  1,3مليون وثيقة رسمية
تساعد في التعرف على المسروقات؛ على سبيل المثال وثائق تسجيل المركبات
وشهادات تخليص الواردات/الصادرات.
ّ
مفصلة عن حوالى  7,2ماليين
■ ■المركبات اآللية المسروقة  -تتضمن معلومات
مركبة أفي َد بسرقتها في مختلف أنحاء العالم .وفي عام  ،2017ت ّم التعرف على
حوالى  118 000مركبة مسروقة عبر استخدام قاعدة البيانات هذه.
■ ■األعمال الفنية المسروقة  -تسمح للبلدان األعضاء بالبحث في سجالت 51 000
عمال فنيا أو قطعة من التراث الثقافي أبلغ  134بلدا ً مشاركا ً عن سرقتها.
■ ■المقاتلون اإلرهابيون األجانب – قاعدة بيانات تحليلية أُنشئت في آب/أغسطس
 2015فيها بيانات عن أكثر من  46 000مشتبه بهم من المقاتلين اإلرهابيين األجانب.
وقد زوّد  53بلدا ً هذه البيانات االسمية.
■ ■األسلحة النارية  -منظومة اإلنتربول إلدارة سجالت األسلحة المحظورة واقتفاء
أثرها (ّ )iARMS
توفر أداة مركزية للتبليغ عن األسلحة النارية المفقودة والمسروقة
ّ
ّ
وتعقبها من قبل أجهزة إنفاذ القانون في
والتقصي عنها
والمتاجر بها أو المه ّربة،
العالم .وتتضمّ ن أكثر من  848 000سجل ّ
وفره  71بلداً.
ّ
للمحققين بالتع ّرف بشكل
وجدول اإلنتربول المرجعي لألسلحة النارية يسمح
دقيق على سالح ناري استُخدِم في جريمة ما .يتضمّ ن أكثر من  250 000مرجع
لألسلحة النارية فضالً عن  57 000صورة عالية الجودة.
هذا وتش ّكل شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات األداة الوحيدة
الواسعة النطاق لتبادل المعلومات المتّصلة بالمقذوفات دوليا ً والمقارنة بينها.
وتحتوي على أكثر من  974 000سجال من  26بلدا ً مشاركاً.
جميع األرقام المذكورة أعاله دقيقة حسب ما جاءت في تاريخ  31كانون األول/
ديسمبر .2017

