شهر فبراير 2022

املرحلة التجريبية ملرشوع

HOTSPOT

استخدام البيانات البيومرتية لتعزيز أمن الحدود
 HOTSPOTهي مبادرة تُ َّ
نفذ ملنع اإلرهابيني من عبور
الحدود وإىل تقويض الشبكات التي ّ
تيس سفرهم.
وتؤدي قاعدتا بيانات اإلنرتبول لبصمات األصابع
وتحديد سمات الوجه دورا محوريا يف إطار هذا
املرشوع.
ويهدف املرشوع يف املقام األول إىل زيادة عدد التقصيات
التي تجريها بلداننا األعضاء يف قاعدتي البيانات
املذكورتني .ويساعد ذلك ،عىل املدى الطويل ،عىل كشف
املقاتلني اإلرهابيني األجانب واملجرمني الذين يحاولون
عبور الحدود مستغلني تدفقات الهجرة غري النظامية.
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HOTSPOT

التدقيقات يف الخطوط األمامية
سيتمكن أفراد أجهزة إنفاذ القانون العاملون يف الخطوط
األمامية يف جميع أنحاء العالم من مقارنة املعلومات البيومرتية
باملعلومات املسجلة يف قاعدتي بيانات اإلنرتبول لبصمات األصابع
وتحديد سمات الوجه.
وتظهر النتائج بشكل آني .ويعني ذلك أن باإلمكان ،يف حال
حدوث مطابقة ،اتخاذ إجراءات املتابعة فورا.
األجهزة النقالة

عندما يتوفر اتصال باإلنرتنت يُعوَّل عليه ،تُجرى التقصيات
ّ
للتبي اآليل لبصمات األصابع
مبارشة يف منظومة اإلنرتبول
 AFISباستخدام منظومة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت الرشطية
املأمونة املعروفة باسم .I-24/7

وإذا انعدمت التغطية بشبكة اإلنرتنت ،يجري ّ
تقص البيانات
البيومرتية فور إعادة الربط اإللكرتوني بهذه الشبكة .وبهذه
الطريقة ،يمكن إجراء تدقيقات بيومرتية من مواقع نائية أو
عندما تكون البنية التحتية التقنية غري مالئمة.
االختبار يف منطقة غرب البلقان
اختُرب جمع البيانات والتدقيق فيها يف كل من ألبانيا والجبل
األسود ورصبيا ومقدونيا الشمالية يف أيلول/سبتمرب وترشين
األول/أكتوبر .2019
وتعاون موظفون متخصصون من األمانة العامة لإلنرتبول مع
موظفني من البلدان األربعة يعملون يف املكاتب املركزية الوطنية
وأجهزة الرشطة الوطنية املسؤولة عن األدلة الجنائية والحدود
ومكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة.
وعىل مدى أربعة أسابيع ،جمع املوظفون بصمات أصابع وصورا
للوجه من  480شخصا عند نقاط العبور الحدودية ويف مراكز
استقبال املهاجرين غري الرشعيني .وبعد ذلك ،أُخضعت هذه
البيانات للتدقيق يف قواعد بيانات اإلنرتبول .وكانت نتائج املقارنة
تظهر يف غضون  20ثانية عندما يتوفر اتصال باإلنرتنت يف
ظروف مثالية.

وأُخذت البيانات البيومرتية من أفراد – جميعهم فوق سن الـ
 18عاما – زعموا أنهم قادمون من آسيا الوسطى ومنطقة
الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
ً
مطابقة تتعلق بشخص سبق
وكشفت مقارنة هذه البيانات
ضبطه وهو يحاول الدخول إىل أوروبا بطريقة غري مرشوعة
يف عام  .2011وأُحيلت املعلومات املتعلقة بهذه القضية إىل
البلدان املعنية التخاذ ما يناسب من إجراءات.
التنفيذ
أتاحت املرحلة التجريبية أساسا متينا لتطوير مرشوع
 .HOTSPOTوهذا املرشوع مصمَّ م بشكل مرن ليتسنى تنفيذه
يف جميع أنحاء العالم وفقا لالحتياجات الخاصة للبلدان األعضاء.
ونفذنا عملياتنا يف الكثري من املواقع املختلفة مثل املعابر
الحدودية ،والخطوط الخرضاء ،ومراكز استقبال/اعتقال
مهاجرين غري نظاميني ،ومراكز الرشطة.
ووُضع مفهوم  HOTSPOTموضع التطبيق يف عدد من البلدان
األوروبية حيث نُفذت ثالث عمليات يف عام :2021
• عملية  ،HOTSPOT Stonebroodالمملكة المتحدة
(ّ 52
تقصيا خالل أسبوع)؛
ّ
تقصيا خالل
• عملية  HOTSPOTفي سلوفينيا (69
أسبوع)؛
• عملية  ،HOTSPOT WB21ألبانيا ،والجبل
ّ
تقصيا خالل
األسود ،ومقدونيا الشمالية ،وصربيا (837
أسبوعين).
ويتيح نموذج  HOTSPOTمجموعة من الهياكل التقنية وأدوات
التكنولوجيا النقالة ودورات التدريب من أجل توفري آلية
مستدامة ومتكاملة لتعزيز أمن الحدود.
وستُنفذ عمليات يف املستقبل يف غرب البلقان ووسط آسيا وغرب
أفريقيا.
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