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رؤيتنـا 
للتغـيـيـر

دائم تغّير  يف  التهديدات  طبيعة 

واللغات  الزمنية  والمناطق  الوطنية  الحدود  تعبر  جرائم شائكة  العالم  يف  الشرطة  تواجه 
والبلدان. وعصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتسم بالحنكة والمرونة وهي سريعة يف 
المجرمون  ويستغل  أمرها.  ُيكشف  لكيال  تسلكها  التي  والطرق  عملها  أساليب  تعديل 
وال  العالمية،  والتجارة  السفر  وحركة  الرقمية  والموصولية  التكنولوجيا  تقدم  واإلرهابيون 

يترّددون يف االستفادة من الثغرات التي تعاين منها أطر الحوكمة واألمن. 

التكنولوجيا والعولمة تجلبان التحديات والفرص

اإلنتربول هو المنظمة الوحيدة التي تيسر التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة 
على الصعيد العالمي.

وإننا، إذ نرتكز على مبادئ الحياد والتعاون واحترام حقوق اإلنسان، نسعى جاهدين إلشاعة 
جّو من الثقة بين أجهزة إنفاذ القانون العالمية. ونحن نربط بين البلدان األعضاء الـ 194 من 
والوصول  مًعا  العمل  من  الشرطة  أفراد  تمكّن  المأمونة  لالتصاالت  عالمية  شبكة  خالل 

عبرها إىل مجموعة من قواعد البيانات الجنائية وطلب المساعدة على مدار الساعة.

يمكننا من خالله  الذي  اإلطار  فهي  أنشطتنا:  كل  والمعلومات محور  المعطيات  وتشكل 
تحقيق أهداف الشرطة العالمية.

وعلينا استثمار هذا الموقع الفريد من نوعه. وآن األوان لتحويل المسار واستخدام الفرص 
التي تتيحها التكنولوجيا ويمكن أن تسد الثغرات التي تشوب األمن العالمي.

العالمية األمنية  الهيكلية  يف  مكاننا 

اإلنتربول يحتل مكانة فريدة يف المجال الشرطي الدويل



اآلن  نتحرك  لم  إذا  الحالية ستتسع  األمنية  الثغرات 

به نقوم  ما  كل  أساس  التكنولوجيا 

 تأخر المعلومات يمكن أن يخلف آثارا سلبية 
 يف مجال إنفاذ القانون

من فائق األهمية أن نمضي دوما يف تحسين بنيتنا التحتية

برنامج اإلنتربول I-Core هو كناية عن خطة لعدة سنوات ترمي إىل جعل العمل الشرطي 
يف الخطوط األمامية أشد وقعا ومؤازرة التحقيقات عبر الوطنية.

مأمون  بشكل  الشرطة  أفراد  وصول  يمكننا ضمان  والتكنولوجيا،  البيانات  إىل  واستنادا 
ن للمعلومات  وسريع ومباشر إىل أفضل المعلومات المتاحة، يف حين أن التحليل المحسَّ
يسمح لهم بالكشف على نحو أدق عما يثير االهتمام من أفراد وأشياء، وتبيان األنماط 
اإلجرامية، وحل المزيد من الجرائم. ونحن يف وضع مثايل يتيح لها تنظيم الجهود العالمية، 

ودمج النظم المختلفة، والتخفيف إىل الحد األدىن من ازدواجية األنشطة يف العالم.

الحالية،  إلمكاناتنا  شامل  وتقييم  دقيق  بحث  إجراء  بعد   I-Core برنامج  واسُتحدث 
البلدان  من  الواردة  اآلراء  إىل  استنادا  وذلك  توفيرها،  ينبغي  التي  الجديدة  وللخدمات 

األعضاء وإىل تحليل متعمق لفائدته مقابل تكلفته.

كد البحث والتقييم هذان أننا نقدم أقصى منفعة إىل البلدان األعضاء يف اإلنتربول من  وأ
خالل حفظ البيانات وتبادلها.



قيادة عملية االنتقـال 
إىل العالم الرقمي

الجريمة لمكافحة  حيوي  عامل  البيانات 

إن لدى الشرطة فرصة الوصول إىل كّم غير مسبوق من البيانات، غير أنه يجب تحويل هذه 
البيانات إىل معطيات يمكن استغاللها للتحرك وإىل خيوط للتحقيقات. ويلزم علينا تعزيز 

دورنا كمركز عالمي للمعلومات الشرطية وتحويل أحدث النظريات إىل واقع عملي. 

االستثمار يف أفضل ما نقوم به
تمكين الشرطة يف العالم



  مبادرات لتغيير وجه
العمل الشرطي العالمي

W الوصول الفوري إىل المعلومات

W التقصي المبسط
بيانات  قواعد  جميع  تقّصي  المحققين  وسع  يف  سيصبح 
متعددة.  تقصيات  إجراء  من  بدال  واحدة  دفعة  اإلنتربول 
سيقلص هذا األمر الوقت الثمين ويكشف عن صالت كانت 

ستبقى لواله مخفية.

W  التراسل اإللكتروين الذكي

الرسائل  مع  التعامل  المنظمة  الرسائل  أنساق  ستحسن 
بشكل مؤتمت، واتساق البيانات، ونوعية وكمية المطابقات 

واألدلة، وسرعة المتابعة.  

W  تكنولوجيا أذكى التخاذ قرارات أفضل
استنادا إىل معلومات

W تحليل البيانات الضخمة
سيسهل على الشرطة استخراج المعلومات من مجموعات 
إضافية  خيوط  عن  للكشف  البيانات  من  ومعقدة  ضخمة 

للتحقيقات والوصل بين التحقيقات المترابطة.

W توفير البيانات الحساسة

ستسمح التكنولوجيا الخاصة للبلدان بتوفير البيانات التي ال 
المتعلقة  البيانات  المثال،  سبيل  على  )منها،  عادة  توفرها 
باإلرهابيين أو السجالت المالية(. ولن تكشف المطابقات يف 
وفر  الذي  البلد  اختار  إذا  إال  الفرد  هوية  عن  البيانات  قاعدة 

المعلومات اإلفصاح عن مجمل البيانات.

W بيانات يف الميدان

W  الوصول إىل البيانات عبر تطبيقات على أجهزة
محمولة

ستكون الشرطة قادرة على االستفادة من خدمات اإلنتربول 
توفُّر  يضمن  مما  محمولة،  أجهزة  على  تطبيقات  عبر 

المعلومات يف أي مكان وكلما دعت الحاجة.

W  التحقق من المعلومات البيومترية يف الخطوط
األمامية

الميدان  الحدود ويف  العاملون على  الشرطة  أفراد  سيتمكن 
من التحقق من المعلومات البيومترية عبر تقّصي النشرات 
الكشف  بغية  وذلك  اإلنتربول  الصادرة عن  المراقبة  وقوائم 

عن المزيد من المجرمين واإلرهابيين وإيقافهم. 
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ساعدونا على رسم 
لمستـقبـل ا

التغيير إلحداث  إلينا  انضموا 

إن I-Core برنامج تطلعي وطموح وبعيد المدى. ومن هذا المنطلق، هو يتطلب استثمارات 
مالية كبيرة. 

وسُتجمع المشاريع لتنفيذ البرنامج إىل أربع مراحل. ولتوفير مجموعة المشاريع بأكملها 
على أساس دائم، نبحث عن دعم مايل متعدد السنوات.

.I-Core إننا ندعو شركاءنا الذين يشاطروننا أفكارنا إىل دعم العمل المبتكر لبرنامج

وبما أن البرنامج يتكون من عدد من المشاريع المشتركة، ستحوَّل المساهمات المالية إىل 
 ،)Police Capabilities Enhancement Fund(  صندوق مخصص لتعزيز قدرات الشرطة

يسمح بالتنسيق بين مختلف األنشطة ولضمان األداء األمثل لألهداف العامة للبرنامج.

وسيخضع الصندوق، لضمان إدارته بطريقة سليمة والمساءلة بشأنه، إلطار قانوين قائم. 
وستشكَّل لجنة توجيهية يرأسها مدير تنفيذي وُتسند إليها مسؤولية تنفيذ البرنامج وإدارة 

هذا الصندوق توخيا للشفافية المطلقة. 

تحويل العمل الشرطي عالميا ممكن، لكن بدعمكم فحسب

مساءلة، شفافية، ثقة

االستثمار يتطلب  التحويل 



معا نحققه  أن  يمكن  ما  تخّيلوا 

إذا كنتم ترغبون يف المساعدة يف تحقيق هذا التحول وترجمة رؤيتنا إىل واقع، سيسّر فريقنا 
المخصص للبرنامج التحدث إليكم. إننا ندعوكم لالتصال بنا على العنوان اإللكتروين: 

W OSA-I-CORE@INTERPOL.INT

إن مساهمتكم يمكن أن تساعد يف
كثر أمانا جعل العالم مكانا أ



بلدانه  يف  الشرطة  أجهزة  تمكين  يف  اإلنتربول  دور  يتمثل 
الوطنية  عبر  الجريمة  لمكافحة  العمل  من  الـ 194  األعضاء 
كثر أمانا. ولدى اإلنتربول قواعد بيانات عالمية  وجعل العالم أ
ويقدم  والجرائم،  المجرمين  عن  شرطية  معلومات  تتضمن 
خدمات  ويوفر  الجنائية،  واألدلة  العمليات  مجايل  يف  الدعم 
ف هذه القدرات الشرطية يف العالم  التحليل والتدريب. وُتوظَّ
ومكافحة  اإلرهاب،  مكافحة  عالمية:  برامج  ثالثة  وتدعم 

الجريمة السيبرية، ومكافحة الجريمة المنظمة والناشئة.

WWW.INTERPOL.INTINTERPOL_HQ@INTERPOL_HQINTERPOLHQINTERPOLHQ


