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التقرير السنوي لعام 2015

توطئة بقلم األمني العام
يرسني تقديم التقرير السنوي لعام
 ،2015وهو أول عام كامل يل كأمني عام
للمنظمة منذ انتخابي يف ترشين الثاني/
نوفمرب  2014انطالقا من رؤيتي لكيفية
دعم املنظمة لبلدانها األعضاء يف ظل
األوضاع األمنية املتغرية.
ومع بداية العام ،أُطلقت مبادرة
 ،INTERPOL 2020وهي استعراض
شامل لألنشطة الرئيسية للمنظمة
ودورها يف دعم أجهزة إنفاذ القانون عىل
الصعيد الدويل ،لنكفل أن يظل اإلنرتبول
قادرا عىل تلبية االحتياجات عىل صعيدي
العمل الرشطي واألمن بشكل فعال.
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وتمثلت النتيجة األوىل ملبادرة  2020يف
وضع نموذج عمل جديد للمنظمة يوفر
للبلدان األعضاء مجموعة من القدرات
الرشطية الرئيسية ،مثل تدبر البيانات
وتحليلها ،وذلك لدعم ثالثة برامج
ملكافحة الجريمة ذات األولوية ،أال وهي:
مكافحة اإلرهاب ،والجريمة السيربية،
والجريمة املنظمة والناشئة.
ويف عالم اليوم الرسيع التغري ،ال يمكن
ألجهزة إنفاذ القانون وحدها مكافحة
الجريمة .وبينما نواصل استقطاب
الدعم الخارجي لتمويل أنشطتنا ،من
املهم كفالة وجود إطار عمل ومبادئ
توجيهية واضحة ونزيهة .لذا ،عمدنا إىل
وضع إجراءات يف هذا الصدد ،ال سيما

تشكيل لجنة تُعنى باألخالقيات
واستحداث وظيفة للتحقق من خلفية
الجهات املانحة.
ولم يكد مجمّ ع اإلنرتبول العاملي لالبتكار
يُفتتح يف سنغافورة يف نيسان/أبريل
حتى ظهر بوضوح األثر اإليجابي
للرشاكات مع القطاعني العام والخاص،
عندما أسفرت البحوث املنجزة مع
أطراف أخرى عن كشف خطر يهدد
الصفقات بالعمالت االفرتاضيةّ .
ونسق
مجمّ ع اإلنرتبول الجديد عملية دولية
ناجحة استهدفت شبكة البوتنت Simda
التي يُعتقد أنها لوثت أكثر من 770 000
حاسوب يف جميع أنحاء العالم.

واعرتفت مجددا هيئات وطنية وإقليمية
ودولية ،ال سيما االتحاد األوروبي
ومجلس األمن التابع لألمم املتحدة،
بدور اإلنرتبول الفريد يف مساعدة البلدان
األعضاء عىل التصدي لحركة ذهاب
وإياب غري مسبوقة للمقاتلني اإلرهابيني
األجانب املسافرين إىل مناطق النزاع
ومنها.
وأسفرت العمليات التي استهدفت
شبكات الجريمة املنظمة عرب الوطنية
الضالعة يف الجريمة املالية واالتجار
بالبرش والجريمة البيئية واالتجار
باملخدرات عن توقيف أشخاص يف العالم
أجمع ،باإلضافة إىل ضبط سلع غري

مرشوعة تُقدَّر بعرشات املاليني من
الدوالرات ،وإنقاذ أطفال بعضهم يف سن
الخامسة من براثن العمل القرسي.
وما كانت هذه اإلنجازات لتتحقق لوال
االلتزام املتواصل ملوظفي املكاتب
املركزية الوطنية ،ورئيسة املنظمة
وأعضاء اللجنة التنفيذية ،وموظفي
األمانة العامة واملكاتب اإلقليمية ومكاتب
االرتباط.
واإلنرتبول ،إذ ينطلق من هذه األسس
املتينة ويتبع مسارا واضحا ،يتطلع بثقة
نحو املستقبل لجعل العالم أكثر أمانا.

يورغن شتوك
األمني العام
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الجمعية العامة

الحوكمة

وتناولت تلك الدورة التي شارك فيها
حواىل  640من رؤساء أجهزة الرشطة
وكبار املسؤولني يف أجهزة إنفاذ القانون
من  145بلدا مواضيع رئيسية شملت
مكافحة التهديد الذي يطرحه املقاتلون
اإلرهابيون األجانب ،والجريمة السيربية،
وشبكات الجريمة املنظمة الضالعة يف
تهريب املهاجرين واالتجار باملخدرات.

واعتمدت الجمعية العامة أيضا  12قرارا
بشأن مسائل منها:
•إقامة مرشوع تجريبي بشأن فئة
جديدة من النرشات مخصصة
تحديدا لتعقب األصول واسرتدادها؛

وعُ قد مؤتمران إقليميان يف عام 2015
هما املؤتمر اإلقليمي اآلسيوي الـ 22

الذي عُ قد بالتزامن مع افتتاح مجمّ ع
اإلنرتبول العاملي لالبتكار وتنظيم
فعاليات  Interpol Worldيف سنغافورة
يف نيسان/أبريل ،واملؤتمر اإلقليمي
األوروبي الـ  43الذي عُ قد يف بخارست
(رومانيا) يف أيار/مايو.

•اتخاذ تدابري تكميلية مرتبطة
بمعاملة النرشات والتعاميم؛
•توثيق عرى التعاون مع القطاع
الخاص ،ال سيما عن طريق مبادرة
 I-Checkitلتعزيز إدارة الحدود؛

 .1الحوكمة

تتساوى بلدان اإلنرتبول الـ  190األعضاء
يف التمثيل يف الجمعية العامة التي
تجتمع سنويا لتحديد مسار املنظمة يف
السنوات املقبلة .ويف ترشين الثاني/
نوفمرب  ،2015عُ قدت الدورة الـ 84
للجمعية العامة يف كيغايل (رواندا).

ودعمت الجمعية العامة باإلجماع مبادرة
 INTERPOL 2020التي أُطلقت هذا
العام الستعراض اسرتاتيجية املنظمة
وصادق
وأنشطتها.
وأولوياتها
املندوبون عىل عدد من اتفاقات التعاون
مع املنظمات الرشيكة بغية االستفادة
من خرباتها املتبادلة يف مجاالت القرصنة
البحرية واإلرهاب والجريمة املنظمة
واالتجار باملخدرات.

•تسهيل إزالة مواد االعتداء عىل
األطفال من الشبكات اإللكرتونية من
خالل تبادل التواقيع الرقمية للصور
مع الرشكات ذات الصلة وهيئات
إدارة الشبكات.

7

التقرير السنوي لعام 2015

اللجنة التنفيذية

الرئيس
ميراي باليسترازي
تنتخب الجمعية العامة اللجنة التنفيذية
التي تتضمن  13عضوا وتتوىل إصدار
التوجيهات وإسداء واملشورة وترشف
عىل تنفيذ القرارات املتخذة أثناء
االجتماع السنوي للجمعية العامة.

المندوبون

نواب الرئيس
كيم جونغ يانغ
سيباستيان هايتوتا نديتونغا
تود شين

ويقود أعمال اللجنة التنفيذية رئيس
اإلنرتبول وهو حاليا الفرنسية مرياي
باليسرتازي ( .)2016-2012وانتُخب
نائبان جديدان للرئيس وخمسة أعضاء
جدد إىل اللجنة التنفيذية يف الجمعية
العامة لعام  2015بعد انتهاء والية
األعضاء السابقني.

ديفيد أرموند
سيرخيو أليخاندرو بيرني
دوان داكي
كاترين دي بول
جولني لوريا
ِ
أنسلم لوبيز
فرنسيس نديغوا موهورو
أنبوين نايدو
ألكسندر بروكوبشوك

أوروبا
بلجيكا
2018-2015

األمريكتان

كاترين دي بول
آسيا

تود شين

جمهورية كوريا
2018-2015

كيم جونغ يانغ

أوروبا
روسيا
2017-2014

أوروبا

أوروبا
فرنسا
2016-2012

ألكسندر بروكوبشوك

ميراي باليسترازي

ديفيد أرموند

المملكة المتحدة
2017-2014

األمريكتان
جولني لوريا

آسيا
دوان داكي

الواليات المتحدة
2018-2015

الواليات المتحدة
2018-2015

الصين
2018-2015

أفريقيا

ِ
أنسلم لوبيز

سنغافورة
2018-2015

فرنسيس نديغوا موهورو

أفريقيا

 .1الحوكمة

أفريقيا
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جنوب أفريقيا
2018-2015

أنبوين نايدو

ناميبيا
2017-2014

سيباستيان هايتوتا نديتونغا

األمريكتان

األرجنتني
2017-2014

سيرخيو أليخاندرو بيرني

 .1الحوكمة

آسيا

كينيا
2017-2014

9

لعام 2015
2015السنوي
التقرير
Annual
Report

: INTERPOL 2020

بناء إنرتبول الغد

ويف عام  ،2015وضعت املنظمة نموذج
عمل جديدا لتلبية االحتياجات املتغرية
لبلدانها األعضاء بشكل فعال وتوفري
نهج حيوي ملواجهة تهديدات الجريمة
الدولية.

وستحظى هذه االسرتاتيجيات العاملية
بدعم من مجموعة مشاريع يضعها
اإلنرتبول لتلبية االحتياجات املتغرية
ألجهزة إنفاذ القانون الدولية بشكل
كامل.

اب

مكا

فح ة

اإل

سيربية
ة ال
يم

ره

ال
ج
ر

 .1الحوكمة

الج
ر
ي
م
ة املنظمة
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والنا

شئة

املكاتب املركزية الوطنية
تقع املكاتب املركزية الوطنية يف صميم
عمل اإلنرتبول ،فهي موجودة يف كل بلد
من البلدان األعضاء ويعمل فيها
موظفون وطنيون إلنفاذ القانون .وهذه
املكاتب تربط البلدان فيما بينها
وبالشبكة العاملية لإلنرتبول ،األمر الذي
يعزز قدرات هذه البلدان عىل إجراء
تحقيقات فعالة عرب الحدود.

ويجتمع رؤساء املكاتب املركزية مرة يف
السنة يف ليون ملناقشة سبل التعاون
الكفيلة بمواجهة تهديدات الجريمة
الناشئة .وضم االجتماع السنوي الـ 11
لرؤساء املكاتب املركزية الوطنية ،الذي
أصبح ،ألول مرة ،اجتماعا نظاميا ،نحو
 300مندوب من  145بلدا ،نظروا يف دور
املكاتب املركزية الوطنية يف وضع حلول
عاملية مبتكرة ملواجهة صعوبات إنفاذ
القانون األكثر إلحاحا.

واعتمد املشاركون مجموعة من
االستنتاجات بشأن مواضيع شملت
توسيع نطاق استخدام قواعد بيانات
اإلنرتبول ،ودعم الجهود التي تبذلها
البلدان ملكافحة الجريمة السيربية
وكشف هوية اإلرهابيني واملقاتلني
األجانب وتحديد مكانهم.
 .1الحوكمة

ستوفر مبادرة
للمنظمة اإلطار االسرتاتيجي الذي يتيح
لها أن تتطور لتبقى قوية ومسموعة
الصوت يف القضايا األمنية العاملية.
INTERPOL 2020

ويشتمل نموذج العمل هذا عىل مجموعة
من القدرات الرشطية  -وهي الخدمات
واألدوات الرئيسية للمنظمة  -والقدرات
املؤسسية التي تو َّ
ظف لدعم ثالثة برامج
عاملية هي :مكافحة اإلرهاب ،والجريمة
السيربية ،والجريمة املنظمة والناشئة.

وسيتعاون اإلنرتبول يف السنة القادمة
مع بلدانه األعضاء لتحديد وتحقيق
مجموعة واضحة من النتائج بغية تعزيز
قدراته الرشطية املدعومة بآليات حوكمة
راسخة.
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األخالقيات والتحقق من خلفية الجهات املانحة
يف ضوء حاجة املنظمة إىل إجراءات
تلقائية للحصول عىل التمويل من
مصادر خارجية ،استُحدثت لجنة
الستعراض األخالقيات من أجل وضع
مبادئ توجيهية تتعلق بقبول موارد
مالية خارجية ،وإدارتها واستخدامها.
وعقدت اللجنة اجتماعها األول يف أيلول/
سبتمرب بمشاركة ستة خرباء مستقلني
من أجهزة الرشطة واألوساط األكاديمية
واملنظمات الدولية.

ويحتاج اإلنرتبول ،عىل سبيل املثال ،إىل
التأكد من أن الجهة املانحة الفعلية أو
املحتملة تشاطره قيمه ومبادئه
األساسية ،وأن تكون أنشطتها تتماىش
مع أنشطته ،وأال تشوب مصدر املساهمة
أيّ عيوب مالية أو قانونية.
وبالتايل ،وُضعت آلية للتحقق من خلفية
الجهات املانحة يف األمانة العامة من أجل
توضيح عالقات اإلنرتبول بالقطاع
الخاص وتعزيز نزاهة املنظمة وحمايتها
من املخاطر التي تنال من سمعتها.

وباالستناد إىل أعمال لجنة استعراض
األخالقيات ،ستُنشأ يف عام  2016لجنة
دائمة للشؤون األخالقية الستعراض
املخاطر املرتبطة بتلقي موارد مالية
خارجية وإسداء املشورة بشأن شفافية
التمويل من القطاع الخاص .وسترشف
أيضا عىل مواصلة وضع إطار أخالقي
للمنظمة وملوظفيها وتنفيذه ،وتعزيز
التقيّد بمدونة السلوك وقيم املنظمة
وفهمهما.

 .1الحوكمة

اجتمع يف شهر نيسان/أبريل وزراء
ومسؤولون رفيعو املستوى يف الرشطة
من أنحاء العالم يف االفتتاح الرسمي
ملجمّ ع اإلنرتبول العاملي لالبتكار الذي
يعمل عىل توفري أدوات ومعارف متطورة
للغاية ملوظفي إنفاذ القانون يف العالم
من أجل مواجهة الجريمة يف القرن
الحادي والعرشين.

12

واملجمّ ع العاملي الذي يشكل أحد معالم
انتقال العمل الرشطي الدويل إىل العرص
الرقمي ،هو املكان الذي يعكف فيه
اإلنرتبول ورشكاؤه االسرتاتيجيون عىل
استحداث أدوات وخدمات مبتكرة إلنفاذ
القانون ملساعدة البلدان األعضاء عىل
منع ومكافحة الجرائم يف املستقبل ،مع
الرتكيز عىل الجريمة السيربية.

ومن األنشطة األخرى التي يضطلع بها
املجمَّ ع العاملي تقديم الدعم العملياتي
إىل البلدان األعضاء ،وإعداد برامج
للتدريب التدريجي ،وبناء رشاكات مع
املنظمات واملؤسسات التجارية التي
تشاطر اإلنرتبول رؤيتَه يف جعل العالم
أكثر أمانا للجميع .وأقيمت يف املجمَّ ع
أيضا غرفة عمليات تابعة ملركز العمليات
والتنسيق.

 .1الحوكمة

ّ
مجمع اإلنرتبول العاملي لالبتكار

13

التقرير السنوي لعام 2015

معاملة البيانات
يعامل اإلنرتبول كمية كبرية من
املعلومات الشخصية يف قواعد بياناته،
واتخذ يف السنوات األخرية تدابري لضمان
معاملة هذه البيانات وفقا ملعايري وأُطر
واضحة .واحرتام مبادئ حماية البيانات،
مثل الشفافية واملساءلة ونوعية البيانات،
يريس أسس الثقة لدى البلدان األعضاء
لتبادل البيانات عرب اإلنرتبول.

ويف عام  ،2015استحدثت األمانة العامة
مكتبا جديدا لحماية البيانات بهدف
ترسيخ ثقافة حماية البيانات يف املنظمة،
والحرص عىل معاملة البيانات عرب
قنوات قانونية وعملياتية مالئمة عىل
الصعيد العاملي ،والتنسيق مع لجنة
الرقابة عىل محفوظات اإلنرتبول .ومن
مهام هذا املكتب أيضا رصد امتثال
معاملة بيانات املنظمة لقانونها األسايس
وقواعدها ،والتنسيق مع املوظفني
املعنيني بحماية البيانات يف املكاتب
املركزية الوطنية.

وأجرى الفريق العامل املعني بمعاملة
املعلومات ،الذي ش ّكلته الجمعية العامة
يف ترشين الثاني/نوفمرب ،2014
استعراضا شامال آلليات الرقابة يف
اإلنرتبول يف مجال معاملة البيانات.
وستهدف استنتاجات وتوصيات الفريق
العامل ،التي يُتوقع إصدارها يف عام
 ،2016إىل تحسني جودة النرشات
والتعاميم ،وتعزيز ثقة البلدان األعضاء
يف املنظومة ،وتخفيف املخاطر التي تنال
من سمعة املنظمة واملرتتبة عىل الدعاوى
املقامة ضدها.

14

تسهر لجنة الرقابة عىل محفوظات
اإلنرتبول عىل أن تتماىش معاملة البيانات
الشخصية ،مثل األسماء وبصمات
األصابع ،مع أنظمة اإلنرتبول من أجل

حماية الحقوق األساسية لألفراد
والتعاون بني أجهزة الرشطة عىل
الصعيد الدويل .واللجنة هي القناة التي
يمكن من خاللها لألفراد االستفسار عن

املعلومات املسجلة بشأنهم ،األمر الذي
ش ّكل الجزء األوفر من حجم عملها يف
عام .2015
 .1الحوكمة

 .1الحوكمة

لجنة الرقابة عىل محفوظات اإلنرتبول
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القدرات الرشطية

القدرات املؤسسية

توفر األمانة العامة مجموعة من القدرات
الرشطية ملساعدة أجهزة الرشطة عىل
تبادل البيانات واالطالع عليها والعمل
معا بفعالية عرب الحدود .وتقدم املساعدة
يف مجال التحقيقات والتدريب ملؤازرة
البلدان األعضاء يف منع الجريمة وكشف
هوية املجرمني وتوقيفهم وحماية
املجتمعات يف مختلف أنحاء العالم.

ثمة الكثري من الخدمات األساسية التي
تحتاج إليها أيّ منظمة للعمل بكفاءة.
وتشمل القدرات املؤسسية لإلنرتبول
إدارة املوارد املالية والبرشية ،والدعم
القانوني ،وتكنولوجيا املعلومات،
والتخطيط االسرتاتيجي ،والتواصل،
والرتجمة ،واملشرتيات ،والبنى التحتية.

 .2القدرات

القدرات
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تدبر البيانات الرشطية

النرشات والتعاميم
2005

لدى املنظمة طائفة من قواعد البيانات العاملية تتضمن معلومات جنائية مفصلة عن املجرمني والجرائم،
وتدخل يف صلب العديد من األنشطة التي اضطلع بها اإلنرتبول خالل العام .وتحتوي قواعد البيانات عىل
معلومات أسهمت بها البلدان األعضاء ،وتتيح لها الوصول اآلني واملبارش إىل ماليني القيود لتيسري التحقيقات
التي تجريها .وتُعامل البيانات تماشيا مع القواعد السارية يف املنظمة ووفقا ألرفع املعايري يف مجال حماية
البيانات.
2005

2010

2005

2015

قاعدة البيانات االسمية

بصمات األصابع

املطابقات

49 902

140 024

424 578

عمليات البحث

450 384

88 314 148

920 067 880

السجالت

168 658

175 571

163 284

سمات البصمة الوراثية

املطابقات

55

958

عمليات البحث

6 824

15 644

26 233

السجالت

46 800

116 349

150 277

وثائق السفر املرسوقة
واملفقودة

املطابقات

49

54

عمليات البحث

X

X

10 934

عمليات البحث

54 876

105 540

159 909

السجالت

املطابقات

النرشات الصادرة

3 268

10 106

19 513

النرشات
الصالحة املعمّ مة

15 323

35 318

67 491

2005

عمليات البحث

18

31,964

48,403

78,313

664

212 875

8 954 461

42 212

2 343

6 344

11 492

7

29

271

1 803

2 505

x

x

139

144 538

241

1 787 542 836 499 885 216

23 985 965

2010

2015

2005

2010

2015

521

3,913

4

19

51

54 962 452

85

129

األعمال الفنية
16 773

34 199

123 358

1 936 036

26 011 872

149 768 149

7 156 792

7 411 706

3 296 263
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السجالت

التعاميم
الصالحة املعمّ مة

عمليات البحث
السجالت

X

X

48 825

28 569

36 112

46 610

332

1 334

1 248

النرشات
النرشات هي أهم أدوات املنظمة يف
منظومة التنبيهات الدولية املرمزة؛ وهي
تتيح ألجهزة الرشطة يف البلدان األعضاء
تبادل معلومات بالغة األهمية ذات صلة
بالجريمة.

النرشات الحمراء :أشخاص مطلوبون
النرشات الصفراء :أشخاص مفقودون
النرشات الزرقاء :معلومات إضافية
النرشات السوداء :جثث مجهولة الهوية
النرشات الخرضاء :تنبيهات وبيانات
استخبار

النرشات الربتقالية :تهديد وشيك
النرشات البنفسجية :أسلوب إجرامي
النرشات الخاصة لإلنرتبول  -مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة :مجموعات
وأفراد خاضعون لجزاءات مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة.

تكتيس التعاميم طابعا أقل رسمية من النرشات ،وهي طلبات للحصول عىل معلومات أو للتعاون تتبادلها البلدان األعضاء مبارشة.
تدبر البيانات الرشطية

 .2القدرات

املطابقات

التعاميم الصادرة

12,831

12,987

22,753

36

70

املركبات اآللية املرسوقة

2015

النرشات الصادرة
3 349

81

السجالت

2010

2015

2010

2005

2010

2015
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األدلة الجنائية
لدى خربائنا معارف متخصصة يف مجاالت بصمات األصابع ،والبصمة الوراثية ،وتحديد هوية
ضحايا الكوارث ،وتحديد سمات الوجه ،واألدلة الجنائية الرقمية.

الندوة األوىل املتعلقة بتحديد
سمات الوجه

التدريب يف مجال فحص األدلة
الجنائية املتعلقة بالوثائق

شارك يف ندوة اإلنرتبول األوىل املتعلقة
بتحديد سمات الوجه ما يناهز  90خبريا
من  40بلدا ملناقشة آخر التطورات عىل
صعيد املقارنة الجنائية لسمات الوجه
واملنظومات املؤتمتة لتحديد سماته.
وا ّ
طلع املندوبون عىل مرشوع اإلنرتبول
إلنشاء قاعدة بيانات تستخدم صور
الوجه املتوفرة للفا ّرين عىل الصعيد
الدويل واألشخاص املفقودين ،وعىل
خطط لتوفري صور وجه مختارة عىل
األجهزة النقالة ،وذلك لدعم العمليات
والتحقيقات التي تجريها أجهزة
الرشطة يف امليدان.

غالبا ما يستخدم املجرمون واإلرهابيون
وثائق سفر مقلدة واحتيالية ملحاولة
التهرب من كشف هويتهم .ويف ضوء
تزايد التعقيد يف نوعية هذه الوثائق ،من
الرضوري تزويد املوظفني ذوي الصلة
باملهارات الالزمة للكشف عن الجناة
وتطبيق اسرتاتيجيات مشرتكة أكثر
فعالية إلجراءات املراقبة عىل الحدود.
ونُظمت دورات إقليمية بشأن فحص
الوثائق األمنية يف سكوبيا (جمهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة) ويف
مونتفيديو (أوروغواي).

بروتوكول تحديد تاريخ الحرب
للمساعدة يف التحقيقات بشأن
االحتيال والتزوير
ستخترب البلدان األعضاء يف اإلنرتبول عىل
الصعيد امليداني بروتوكوال جديدا يف
فحص األدلة الجنائية لكشف الوثائق
املزورة أو املقلدة ،وذلك بعد نجاح
تجربة هذا الربوتوكول يف مختربات 13
بلدا .وهذا الربوتوكول الذي استُحدث
بالرشاكة مع األكاديمية الدولية لتحليل
الكتابة اليدوية والوثائق ،يرمي إىل توفري
حل موثوق ملعرفة تاريخ توقيع أو
تحرير وثيقة ما ،وذلك للمساعدة يف
التحقيقات بشأن االحتيال أو التزوير.

 .2القدرات

بناء عىل طلب السلطات الفرنسية ،أوفد
اإلنرتبول فريقا للتحرك إزاء األحداث
لدعم التحقيقات يف حادث تحطم
الطائرة األملانية “جريمان وينغز” فوق
جبال األلب الفرنسية ،الذي أودى بحياة
 150شخصا .وتضمن عملية تحديد
ضحايا الكوارث التي يقوم بها اإلنرتبول

20

األدلة الجنائية

الجمع واملقارنة املنظمني للمعلومات
وعنارص الهوية من قبيل بصمات
األصابع أو سجالت األسنان أو عينات
البصمة الوراثية ببيانات ما قبل الوفاة
التي تُجمع من منازل الضحايا أو التي
يوفرها أفراد أرسهم.

 .2القدرات

تقديم الدعم يف تحديد هوية ضحايا الكوارث إثر تحطم طائرة
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مركز العمليات والتنسيق
مركز العمليات والتنسيق هو أول جهة اتصال للبلدان التي تواجه أزمة ما .واملوظفون العاملون فيه،
بفضل تعدد لغاتهم وخرباتهم ،يقدّمون املساعدة عىل مدار الساعة من مكاتب بوينس آيرس وليون
وسنغافورة.

برزت الطبيعة الدولية لدور مركز
العمليات والتنسيق يف أيار/مايو عندما
ساهم يف التواصل بني املكاتب املركزية
الوطنية يف إسبانيا وتايلند وقطر
واململكة املتحدة ملدة  72ساعة بلغات
ثالث ،وذلك من أجل توقيف شخص
مطلوب لرشوع يف قتل واتجار
باملخدرات.

بغية تقديم املساعدة يف حاالت الطوارئ
يف أعقاب حصول كارثة ،يمكن ملركز
العمليات والتنسيق أن يرسل أحد أفرقة
اإلنرتبول للتحرك إزاء األحداث ،ويمكن
له يف الوقت نفسه إيفاد أحد أفرقة
اإلنرتبول للدعم يف األحداث الكربى
ملساندة اإلجراءات األمنية يف األحداث
الدولية .وأُوفد ما مجموعه  18فريقا
متخصصا يف عام .2015

وباملثل ،قدم مركز العمليات والتنسيق
الدعم يف تحقيق مشرتك بني أجهزة
الرشطة يف بنن وتوغو والنيجر أسفر عن
اعتقال الرشطة يف توغو شخصا من
النيجر يُشتبه يف ارتكابه جرائم اغتصاب
ومتهما بخطف فتاتني من بنن.

وبعد الهجمات اإلرهابية التي وقعت يف
باريس يف ترشين الثاني/نوفمرب ،أُوفد
فريق للتحرك إزاء األحداث لدعم تحديد
هوية الضحايا .ويف وسع شبكة اإلنرتبول
العاملية تأدية دور أسايس يف جمع
البيانات ومقارنتها ،ال سيما عند وقوع
ضحايا من جنسيات متعددة .ويف هذه
الحالة بالذات ،كان ربع الضحايا من
غري الفرنسيني.

وتعمل أفرقة الدعم يف األحداث الكربى
عىل كشف األفراد الذين يشكلون خطرا
عىل األمن ومنعهم من عبور الحدود.
وقامت األفرقة التسعة التي أوفدت يف
عام  2015بإجراء  18مليون عملية
تدقيق يف قوائم املسافرين ومقارنتها
بقواعد بيانات املنظمة لوثائق السفر
املرسوقة واملفقودة وللمعلومات االسمية،
األمر الذي أدى إىل كشف هوية أكثر من
 200شخص مطلوب.

1

 .2القدرات

9

2

2

5
8

1
4

3
7

أفرقة التحرك إزاء األحداث

عدد األفرقة املوفدة يف عام 6 :2015

عدد األفرقة املوفدة منذ عام 105 :2002
إندونيسيا
كوستاريكا
فرنسا
فرنسا

 .5تونس
 .6فرنسا
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4

6

6

.1
.2
.3
.4

مركز العمليات والتنسيق

5

3

تحطم طائرة AirAsia

قضية خطف مدعومة بجريمة سيربية
تحطم الطائرة األملانية “جريمان وينغز”
أربع عمليات ملكافحة الجريمة املنظمة عرب
الوطنية يف املنطقة األوروبية اآلسيوية
االعتداء اإلرهابي يف سوسة
الهجمات اإلرهابية يف باريس

أفرقة اإلنرتبول للدعم يف األحداث الكربى

عدد األفرقة املوفدة يف عام 9 :2015
عدد األفرقة املوفدة منذ عام 111 :2002

 .1الجمهورية التشيكية مباريات بطولة العالم للهوكي التي
ن ّ
ظمها االتحاد الدويل للهوكي عىل الجليد
		
معرض ميالنو الدويل (معرض ميالنو)
		
 .2إيطاليا
بعثة تقييم لدورة األلعاب األوملبية لعام
		
 .3الربازيل
			
 2016يف ريو
دورة ألعاب جنوب رشق آسيا
		
 .4سنغافورة
القمة الـ  41ملجموعة الدول الصناعية
 .5أملانيا		
السبع
			
الدورة الـ  28لأللعاب الجامعية الدولية
 .6كوريا الجنوبية
زيارة البابا بنيديكتوس السادس عرش
		
 .7باراغواي
قمة رابطة التعاون االقتصادي آلسيا 		
		
 .8الفلبني
واملحيط الهادئ
			
يوبيل الرحمة
		
 .9إيطاليا

 .2القدرات

القضايا الدولية

األفرقة املتخصصة
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دعم التحقيقات بشأن الفا ّرين
الفا ّرون عىل الصعيد الدويل انتهازيون ومصدر خطر يف كثري من األحيان .ويسعى اإلنرتبول
لإلطباق عىل املجرمني الفا ّرين.

توقيف أخطر مجرم نيبايل ضالع
يف الجرائم املاسة باألحياء الربية
يف ماليزيا

إيطاليا تحتجز مشبوها يف
التالعب بنتائج املباريات مطلوبا
عىل الصعيد الدويل

أوقف املدعو  ،Rajkumar Prajaوهو
أكثر مجرمي نيبال املطلوبني الرتكابهم
جرائم ماسة باألحياء الربية وموضوع
نرشة حمراء ،يف شهر شباط/فرباير يف
ماليزيا يف أعقاب تعاون وثيق عىل
الصعيد الدويل عرب قنوات اإلنرتبول.
وكان  Prajaرئيس عصابة لصيد وحيد
القرن يف نيبال ومطلوبا لتنفيذ عقوبة
بالسجن ملدة  15عاما بسبب صيد وحيد
القرن واالتجار بقرونه عىل الصعيد
الدويل خالفا للقانون.

يف أيار/مايو ،قام شخص يُشتبه يف
التالعب بنتائج مباريات دولية مطلوب
من قبل إيطاليا وموضوع نرشة حمراء،
بتسليم نفسه إىل السلطات اإليطالية بعد
أربع سنوات من الفرار من وجه العدالة.
وهذا الشخص هو أحد مواطني
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،مختبئا منذ عام 2011
واستهدفته إحدى عمليات  Infraالتي
نفذها اإلنرتبول يف عام .2012

التحليل الجنائي
يف وسع اإلنرتبول ،بفضل الربط بني جرائم منفصلة (األشخاص واألماكن واألسلوب اإلجرامي) ،أن يحدد اتجاهات
الجريمة ويدعم البلدان األعضاء يف املنظمة يف تحركاتها التكتيكية وتخطيطها االسرتاتيجي.

املساهمة يف الربامج األوروبية

 .2القدرات
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 .2القدرات

يف إطار املشاركة يف فريق  Mareامليداني
املشرتك لليوروبول ،وضعت املنظمة
مواردها االستخبارية بترصف الفريق
ملواجهة املجموعات اإلجرامية املنظمة

الضالعة يف تهريب املهاجرين عرب البحر
املتوسط .وأفاد اإلنرتبول أيضا الربنامج
األوروبي املتعدد االختصاصات ملكافحة
التهديدات اإلجرامية من حضوره عىل

الصعيد العاملي ،األمر الذي عزز التعاون
مع بلدان املصدر والعبور الواقعة رشق
البحر املتوسط وغرب منطقة البلقان
وعىل طول املسالك يف أفريقيا وخارجها.

التحليل الجنائي

دعم التحقيقات بشأن الفا ّرين
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االبتكار
يعتمد املجرمون التكنولوجيا الحديثة رسيعا ويتعني عىل أجهزة الرشطة أن تبقى سباقة يف هذا
املجال من خالل البحث والتطوير يف مجال العمل الرشطي.

مركز االبتكار
أُنشئ مركز ابتكار جديد لضمان أن
تواصل املنظمة استثمارها يف مجايل
البحث والتطوير وأن تقف يف طليعة
العمل الرشطي االسرتاتيجي.
وسيجمع املركز خرباء من مجاالت
متعددة لتحديد سيناريوهات العمل
الرشطي يف املستقبل وفهم املحفزات
واالتجاهات التي تؤثر يف بيئة عمل
أجهزة إنفاذ القانون فهما أفضل.
وسيتيح لنا ذلك كشف املشكالت
املستجدة وبلورة األفكار للتصدي لها
وتحويل الحلول املمكنة إىل سياسة
عامة.

 .2القدرات
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تشكل البحوث عملية بالغة األهمية
بالنسبة لإلنرتبول من أجل االستعداد
للتغيري وجعل التغيري أمرا واقعا.
ولالستفادة القصوى من مختلف أنشطة
البحوث التي ينفذها اإلنرتبول ،أطلقت
املنظمة بنك معلومات .وستتيح هذه
األداة املركزية للمنظمة تبيان املجاالت
التي يمكن فيها توثيق التعاون بني
الوحدات يف مجال البحوث؛ وتحديد
الفرص لالطالع املتبادل عىل الخربات يف
مجال النُهج املتبعة للبحوث ،واألساليب
واألدوات التحليلية ذات الصلة؛ والسماح
ملدربي اإلنرتبول باالطالع عىل آخر
املستجدات يف هذا املجال.

 .2القدرات

وسيقوم هذا املركز بتزويد البلدان
األعضاء بتقييم للتهديدات العاملية،
واستحداث نماذج جديدة للتعاون مع
القطاع الخاص ،والدفع قدما بوضع
وتنسيق املعايري الرشطية عىل الصعيد
العاملي ،وتقديم دورات تدريبية لكبار
موظفي الرشطة التنفيذيني.

بنك معلومات ملشاريع البحوث
التي ينفذها اإلنرتبول

االبتكار
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Annual Report 2015

تعزيز أمن الحدود يف غرب
أفريقيا
نُ ّ
ظمت الدورة التدريبية الثالثة واألخرية
بشأن تعزيز إدارة الحدود يف غرب
أفريقيا يف توغو وشاركت فيها خمسة
بلدان .وهذا الربنامج الذي استمر سنتني
ومولت حكومة كندا جزءا منه ،اشتمل
عىل توفري دورات تدريبية متخصصة،
وتعزيز التعاون بني الوكاالت وإجراء
تمارين ميدانية إقليمية ،باإلضافة إىل
إعداد كتيّب عميل عن اسرتاتيجيات إدارة
الحدود عىل الصعيد اإلقليمي.

تعزيز أمن املوانئ يف الفلبني

بناء القدرات والتدريب
مواصلة التعلم وإنماء القدرات أمران ال بد منهما ألفراد الرشطة عىل جميع املستويات .ويعزز اإلنرتبول قدرات
أجهزة الرشطة يف بلدانه األعضاء من خالل تزويدها بدورات تدريبية مصممة لتلبية احتياجاتها الخاصة.

التحقيق يف الفساد يف املنافسات الرياضية

 .2القدرات
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يف إطار تعزيز أنظمة الجزاءات التي
يفرضها مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة ،ن ُ ّ
ظمت حلقتا تدريب ملنع األفراد
الخاضعني لتلك الجزاءات من التجول
بحرية يف جنوب رشق آسيا .وأجرى
املشاركون تمارين عملية ُخصصت
للتحقيقات بشأن مكافحة اإلرهاب،
وإدارة الحدود ،وحقوق اإلنسان،
وقدرات اإلنرتبول العاملية يف مجال
العمل الرشطي ،ال سيما النرشة الخاصة
لإلنرتبول  -مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة.

ركزت حلقة عمل عُ قدت يف كمبوديا عىل
دور التعاون بني أجهزة متعددة يف
إجراء تحقيقات عرب الحدود مرتبطة
بالتهديدات البيولوجية .وقد تبادل
ممثلون عن كمبوديا وفييت نام والوس
وميانمار االطالع عىل أفضل املمارسات
واألساليب وحددوا برتوكوالت لعبور
الحدود والتواصل يف مجال التحقيقات
يف الحوادث البيولوجية.

تمويل اإلرهاب يف منطقة شمال
أفريقيا والساحل
شكلت مسألة مساعدة أجهزة إنفاذ
القانون يف بلدان شمال أفريقيا والساحل
عىل مكافحة تمويل املجموعات اإلرهابية
محور دورة تدريبية عُ قدت يف املغرب.
وقد تلقى املشاركون تدريبا عىل أدوات
اإلنرتبول وخدماته ملكافحة غسل األموال
وعىل األساليب الكفيلة بتعزيز إدارة
الحدود .كما تلقوا تدريبيا عىل كيفية
إجراء التحقيقات املالية والتحقيق
بفعالية يف مختلف الجرائم التي ترتكب
يف أغلب األحيان لتمويل األنشطة
اإلرهابية ،مثل االختطاف واالتجار
باألسلحة واالتجار باملخدرات.

تعزيز التحقيقات املتصلة
بمكافحة اإلرهاب واألمن
البحري
عُ قدت يف سنغافورة حلقة عمل موجهة
إىل بلدان جنوب رشق آسيا واملحيط
الهادئ ترمي إىل تعزيز قدراتها يف مجال
األدلة الجنائية من أجل إجراء تحقيقات
متصلة بمكافحة اإلرهاب .وحلقة العمل
هذه ،التي شارك فيها حواىل  100مندوب
من  18بلدا وست رشكات ،أتاحت
للمندوبني االطالع مبارشة عىل مجموع
أدوات األدلة الجنائية التي يوفرها
اإلنرتبول.

 .2القدرات

نظم اإلنرتبول واللجنة األوملبية الدولية
ّ
ملتقص الحقائق
أول حلقة عمل تدريبية
عىل مدى ثالثة أيام إلنماء مهارات عىل
إجراء تحقيقات داخلية بشأن ادعاءات
التالعب بنتائج املباريات الرياضية .وقد

شارك يف هذا التدريب ،الذي استضافته
هولندا ،مسؤولون يف أوساط كرة القدم
وكرة املرضب وسباق الدراجات وتنس
الريشة؛ وتضمن دروسا بشأن كيفية

إجراء تحقيقات لتقيص الحقائق،
واكتساب مهارات إلجراء املقابالت،
وتقييم القضايا ،ورفع التقارير،
والتعاون مع الجهات املعنية األخرى من
األوساط الرياضية وخارجها.

ركزت إحدى الدورات التدريبية عىل
تزويد موظفي إنفاذ القانون العاملني يف
الخطوط األمامية يف الفلبني باملهارات
الالزمة ملواجهة التحديات التي يطرحها
أمن املوانئ .وشملت الدورة تدريبا يف
القاعات ،وتمارين محاكاة ،وزيارة إىل
مركز األمن العام والقيادة األمنية ملدينة
دافاو ،املخوّل حاليا االطالع عىل ثالث
قواعد بيانات لإلنرتبول.

تطبيق جزاءات مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة يف جنوب
رشق آسيا

التعاون عرب الحدود يف مجال
التحقيقات يف الحوادث
البيولوجية

بناء القدرات والتدريب
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املشاريع الخاصة
وضعت املنظمة مشاريع ملعالجة اتجاهات ومسائل محددة.

إدارة الحدود
عن توقيف تسعة أشخاص فا ّرين
مطلوبني عىل الصعيد الدويل كانوا
يحاولون السفر إىل بلدان رابطة أمم
جنوب رشق آسيا .فقد قامت أجهزة
الرشطة والهجرة يف تسعة بلدان
بالتدقيق يف جوازات السفر عرب مقارنتها
يف املراكز الحدودية الربية والجوية
والبحرية بقواعد بيانات اإلنرتبول.
وأُجري أكثر من ٍّ 500 000
تقص أسفرت
عن حدوث  16مطابقة يف جوازات سفر
مسجلة يف قاعدة بيانات وثائق السفر
املرسوقة واملفقودة وتحديد هوية
شخصني كانا مطلوبني بموجب نرشتني
حمراوين.

ويف ترشين األول/أكتوبر ،أُطلق برنامج،
يموله االتحاد األوروبي وينفذه اإلنرتبول
عىل مدى ثالث سنوات ،لتعزيز إدارة
وأمن الحدود يف البلدان الـ  10األعضاء
يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا .ويهدف
هذا الربنامج إىل تعزيز شبكات أجهزة
إنفاذ القانون وتوثيق التعاون يف مراكز
العبور اإلقليمية للتصدي لقضايا من
قبيل الهجرة غري املرشوعة ،واالتجار
بالسلع غري املرشوعة ،وتهريب
املهاجرين.

اجتمع يف قطر خرباء عامليون معنيون
بأمن األحداث الرياضية لتبادل االطالع
عىل أفضل املمارسات يف مجال التصدي
للتهديدات املحدقة باألحداث الرياضية
الكربى ،والتوصية باعتماد هذه
املمارسات .ونُظم هذا االجتماع تحت
رعاية مرشوع ستاديا الذي ينفذه
اإلنرتبول وتموّله قطر بهدف إنشاء
مركز امتياز ملساعدة البلدان األعضاء يف
اإلنرتبول عىل وضع تدابري رشطية
وأمنية وتنفيذها يف إطار التحضري
لألحداث الرياضية الكربى.
وبحث الفريق املعني بمرشوع ستاديا
أيضا سبل التعاون مع املركز الوطني
ألمن وسالمة الجمهور الريايض يف
الواليات املتحدة ( )NCS4عىل صعيدي
البحوث يف مجال إنفاذ القانون وبناء
القدرات املتصلة بالسالمة واألمن يف
مجال الرياضة.

I-Checkit

 .2القدرات

اعتمدت الجمعية العامة نموذج عمل
 I-Checkitاملخصص لرشكات الطريان
كعنرص أسايس السرتاتيجية اإلنرتبول
العاملية إلدارة الحدود .وتتيح أداة
 I-Checkitلجهات رشيكة موثوق بها
إجراء تقصيات آنية متقدمة عن بيانات
املسافرين بمقارنتها بقواعد بيانات
اإلنرتبول وال سيما قاعدة بيانات وثائق
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السفر املرسوقة واملفقودة .وقد اعتُمد
هذا النموذج بعد أن أثبت مرشوع
تجريبي استغرق  16شهرا مع رشكة
 AirAsiaجدوى هذه األداة يف التخفيف
من حدة املخاطر اإلجرامية الناجمة عن
انتحال الشخصية ،ويف جمع بيانات
االستخبار الرشطية ،ال سيما يف البلدان
التي تفتقر كليا إىل حلول متكاملة .

وتشمل الخطط املقبلة اختبار
 I-Checkitيف قطاعات أخرى يستغلها
مجرمون يستخدمون وثائق هوية
مرسوقة للقيام بمعامالت غري مرشوعة،
وال سيما يف القطاعني الفندقي واملرصيف،
ومرشوعا تجريبيا يف قطاع النقل
البحري.

 .2القدرات

يف آذار/مارس ،أسفرت عملية Sunbird

مرشوع ستاديا
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 .3البرامج

الربامج

حدد نموذج العمل الجديد الذي وضعه
اإلنرتبول يف عام  2015ثالثة برامج ذات
أولوية ملكافحة الجريمة هي :مكافحة
اإلرهاب ،والجريمة السيربية ،والجريمة
املنظمة والناشئة.

ويف إطار كل برنامج ،يدعم اإلنرتبول
بلدانه األعضاء عن طريق تنسيق
العمليات ،وتوفري التدريب ،وإجراء
بحوث ودراسات تحليلية بشأن
التهديدات الحالية والناشئة.
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مكافحة اإلرهاب
يشكل اإلرهاب أحد أكرب التهديدات األمنية التي تواجه العالم اليوم .ففي السنوات األخرية ،شهدت االعتداءات اإلرهابية
الدولية تزايدا من حيث النطاق والتعقيد ،األمر الذي يستدعي تحركا عامليا تشارك فيه جميع البلدان.
ويدعم برنامج اإلنرتبول ملكافحة اإلرهاب الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء ملنع االعتداءات اإلرهابية والتحقيق فيها
والتخفيف من وطأتها؛ وتقييد حركة املقاتلني اإلرهابيني األجانب؛ ومكافحة تهريب املواد الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية واملتفجرات؛ والحد من التهديدات التي تشكلها القرصنة البحرية.

الشبكات اإلرهابية
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املقاتلون اإلرهابيون األجانب
أمام التدفق غري املسبوق للمقاتلني
اإلرهابيني األجانب الذين يسافرون إىل
مناطق النزاع يف الرشق األوسط ذهابا
وإيابا ،يضطلع اإلنرتبول بدور مركز
عاملي لتبادل املعلومات من أجل فهم
تحركاتهم الدولية وكشفها ومنعها.
ويف ضوء التقرير الصادر عن فرقة
العمل التابعة للجنة األمنية يف وزارة
األمن الداخيل يف الواليات املتحدة التي
تعرتف فيه بمنظومات اإلنرتبول كأدوات
عاملية بالغة األهمية ملكافحة سفر

 .3البرامج

ويف ترشين الثاني/نوفمرب  ،2015يف
أعقاب االعتداءات اإلرهابية التي شهدتها
باريس ،دعا وزراء العدل والشؤون
الداخلية يف االتحاد األوروبي إىل ربط
جميع املعابر الحدودية الخارجية
لالتحاد بقواعد بيانات اإلنرتبول العاملية،
وإجراء تدقيقات تلقائية يف وثائق
السفر.

وشدد األمني العام لإلنرتبول عىل أهمية
تبادل املعلومات عىل الصعيد العاملي عن
اإلرهابيني املعروفني واملشبوهني ،وذلك
يف مداخالت ألقاها خالل العديد من
املنتديات الدولية يف عام  – 2015وال
سيما خالل اإلحاطة الوزارية ملجلس
األمن التابع لألمم املتحدة بشأن املقاتلني
اإلرهابيني األجانب واملؤتمر الوزاري
ملنتدى سالزبورغ.

مكافحة اإلرهاب

اإلرهابيني واملقاتلني األجانبّ ،
حث األمني
العام شتوك رؤساء أجهزة إنفاذ القانون
يف العالم عىل االستعانة إىل أقىص حد
بهذه األدوات ،وذلك خالل كلمات ألقاها
أمام مؤتمر القمة ملكافحة التطرف
العنيف الذي عُ قد يف البيت األبيض،
ومؤتمر قمة القادة ملكافحة تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
والتطرف العنيف ،الذي عُ قد عىل هامش
دورة الجمعية العامة لألمم املتحدة،
واجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية
يف دول االتحاد األوروبي.

ولتعزيز تبادل املعلومات عىل الصعيد
العاملي ،عقد اإلنرتبول اجتماعني بشأن
مكافحة املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف
إسبانيا وتركيا .ولتحقيق هذا الهدف
عىل أرض الواقع ،أرشفت فرقة عمل
اإلنرتبول املعنية باإلدارة املتكاملة
للحدود عىل تنفيذ عملية يف منطقة
شمال أفريقيا والساحل استهدفت حركة
اإلرهابيني وغريهم من املجرمني الذين
يستخدمون وثائق سفر مزورة.
وأسفرت هذه العملية عن كشف شخص
كان يحاول السفر من كوت ديفوار إىل
فرنسا عرب املغرب بجواز سفر أُبلغ
برسقته ،ولم يُسمح له بالصعود إىل
الطائرة.

 .3البرامج

حظي الدور الحيوي الذي يضطلع به
اإلنرتبول بصفته مركزا عامليا للبيانات
املتصلة باإلرهاب باعرتاف دويل .فالقرار
 2178الصادر عن مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة أوكل إىل اإلنرتبول والية
واضحة تتمثل يف العمل كمركز عاملي
لتبادل املعلومات الرشطية الرامية إىل
مكافحة التهديد اإلرهابي ،كما زار
أعضاء رفيعو املستوى من كونغرس
الواليات املتحدة اإلنرتبول يف آذار/
مارس ملناقشة التحديات األمنية املرتبطة
باإلرهاب.

ووفر اإلنرتبول دعمه للسلطات
الفرنسية ،وذلك من خالل استحداث
خلية أزمة يف مقر األمانة العامة للتنسيق
بشكل وثيق مع املكتب املركزي الوطني
َ
يف باريس.
وأوفد أيضا فريقا للتحرك
إزاء األحداث ملساعدة السلطات التونسية
يف أعقاب االعتداء اإلرهابي الذي
استهدف منتجع سوسة الساحيل.

ون ِّ
ظم عدد من الدورات التدريبية يف
مناطق مختلفة طيلة العام بهدف تعزيز
قدرات أفراد الرشطة العاملني يف خط
املواجهة عىل منع األنشطة اإلرهابية
والحد منها والتحقيق فيها .وركزت هذه
الدورات عىل املقاتلني اإلرهابيني
األجانب ،واملتفجرات اليدوية الصنع،
وتنفيذ جزاءات مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ،وكشف الصالت بني
اإلرهاب وأشكال أخرى من الجريمة
كغسل األموال.
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األعمال اإلرهابية املرتكبة باملواد
الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية
وباملتفجرات

 .3البرامج

ولتعزيز سبل التصدي لتهديدات
اإلرهاب البيولوجي عىل الصعيد العاملي،
أجرى اإلنرتبول تمرينا لتقييم جهوزية
أجهزة إنفاذ القانون يف الرشق األوسط
ملواجهة هذه التهديدات؛ ونظم حلقة
عمل عن مخاطر اإلرهاب البيولوجي
بالتعاون مع املعهد األوروبي للرشطة؛
وأرشف عىل دورة تدريبية يف جنوب
رشق آسيا بشأن أساليب التحقيق يف
االعتداءات البيولوجية.
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وأعرب املنتدى الدويل لرؤساء أجهزة
مكافحة املتفجرات اليدوية الصنع الذي
شارك اإلنرتبول وأسرتاليا يف تنظيمه يف
أيلول/سبتمرب ،عن دعمه إنشاء حلف
عاملي ملكافحة التهديد الذي تشكله
املتفجرات اليدوية الصنع ،وذلك من
خالل التدريب وتوعية عامة الناس
وتبادل املعلومات ومراقبة مكوّنات
صنع هذه املتفجرات.

ومن التهديدات الناشئة التي تواجهها
أجهزة إنفاذ القانون مخاطر ارتكاب
اإلرهابيني اعتداءاتهم باستخدام األوبئة
البيولوجية .ولتوعية أجهزة الرشطة
بهذه التهديدات وتعزيز قدراتها عىل
التصدي لها ،نظم اإلنرتبول حلقة عمل
عن تفيش األوبئة يف غرب أفريقيا ،وجمع
أجهزة الرشطة والهيئات املعنية بالصحة
الحيوانية ملناقشة اسرتاتيجيات الوقاية.

 .3البرامج

يركز اإلنرتبول ،إدراكا منه املخاطر التي
يمكن أن تطرحها املجموعات اإلرهابية
إذا تم ّكنت من الحصول عىل مواد
كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية
ومتفجرات ،عىل تزويد أفراد أجهزة
إنفاذ القانون املحلية باألدوات واملهارات
الالزمة ملنع جميع أشكال األعمال
اإلرهابية املرتكبة بهذه املواد ،والتصدي
لها.

ويف إطار عملية ن ُ ِّفذت يف جنوب رشق
آسيا استهدفت جريمة تهريب املواد
الكيميائية ،اسرتدت السلطات الفلبينية
سفينة مختطفة استُخدمت لتهريب
مواد كيميائية.
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الجريمة السيربية
مع تطور اإلنرتنت ،لم تعد الجرائم تُرتكب داخل الحدود الوطنية .فالجرائم السيربية التي تُرتكب يف بلد ما يمكن أن تخلف
بشكل آني ضحايا يف العديد من البلدان األخرى .ولذا يطرح العمل الرشطي يف العالم االفرتايض تحديات جديدة عىل كل من
الصعيد العملياتي والتقني والقانوني.
وملساعدة البلدان األعضاء عىل مكافحة الجريمة السيربية املتطورة التي تنطوي عىل تنفيذ هجمات ضد الحواسيب
ومنظوماتها ،والجريمة التي يسهل الفضاء السيربي ارتكابها حيث يُستخدم اإلنرتنت الرتكاب “جرائم تقليدية”  -وهما
الشكالن الواسعا النطاق من أشكال الجريمة املتصلة باإلنرتنت  -يسعى اإلنرتبول ،يف إطار برنامجه املتعدد الجوانب
ملكافحة الجريمة السيربية ،إىل تزويد أجهزة الرشطة يف العالم باألدوات واملهارات الالزمة ملواجهة هذا املجال اإلجرامي
ّ
التغي.
الرسيع

التعاون عىل الصعيد العاملي
الجريمة السيربية هي يف جوهرها
جريمة تقنية يتعني توفر معارف
ومهارات متخصصة ملكافحتها بفعالية،
ال تتوفر دوما لدى أجهزة إنفاذ القانون.
لذا ،ال بد ألجهزة الرشطة أن تتعاون مع
القطاع الخاص ،والجهات املعنية،
واألوساط األكاديمية من أجل تبادل
املعلومات ،واستحداث أدوات رشطية
جديدة ،واالطالع عىل آخر االتجاهات يف
مجال الجريمة السيربية.

ويعمل اإلنرتبول ،انطالقا من مجمّ عه
العاملي لالبتكار ،يدا بيد مع جهات
رشيكة يتبادل معها الخربات واألفكار يف
املجال التكنولوجي ،التي يمكن أن
تساعد أجهزة الرشطة عىل مكافحة
الجريمة السيربية .ويساعد رشكاء
اسرتاتيجيون ،وبشكل خاص رشكات
 Kaspersky Labو  NECو،Trend Micro
اإلنرتبول عىل تعزيز قدرات أجهزة
الرشطة يف بلدانه األعضاء يف املجال
السيربي.

 .3البرامج
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وقد استُهدفت شبكة البوتنت ،Simda
التي يُعتقد أنها لوثت أكثر من 770 000
حاسوب يف العالم ،يف إطار سلسلة من
العمليات ِّ
نفذت بشكل متزامن يف جميع
أنحاء العالم ،جرى تنسيقها انطالقا من
مركز اإلنرتبول ملكافحة الجريمة
السيربية وأسفرت عن تعطيل خواديم يف
بولندا ،وروسيا ،ولكسمربغ ،وهولندا،
والواليات املتحدة .وفضال عن أجهزة
الرشطة يف هذه البلدان ،شاركت يف
العملية أيضا وحدات االستخبار والدعم
التابعة لرشكات مايكروسوفت،
و ،Kaspersky Labو،Trens Micro
ومعهد الدفاع السيربي يف اليابان.

العمل الرشطي االستباقي
ال ينفك املجرمون السيربيون عن تطوير
واستحداث أساليب جديدة الرتكاب
الجرائم والحيلولة دون كشف هويتهم.
وال يكفي أجهزة الرشطة استباق
التطورات التي يشهدها عالم الجريمة
فحسب ،بل يجب عليها أيضا أن تكون
عىل أهبة االستعداد للتصدي لها بواسطة
أدوات وتقنيات مبتكرة خاصة بها.

ولفهم كيفية استخدام املجرمني
السيربيني لشبكة اإلنرتنت السوداء
( )Darknetواتخاذ إجراءات استباقية
حيالهم ،نظم اإلنرتبول تدريبا متخصصا
استحدث يف إطاره مخترب اإلنرتبول
ً
للبحوث يف املجال السيربي
شبكة سوداء
ّ
ً
وعملة
مشفرة وسوقا تجارية صورية

خاصة به الستخدامها كأدوات تدريب.
وأدى املشاركون أدوار باعة وزبائن
ومسؤويل مواقع تجارية يف الشبكة
السوداء ،وشملت التمارين أيضا تنفيذ
أجهزة إنفاذ القانون “عمليات إغالق”
واقعية استهدفت األسواق التجارية
الصورية.
 .3البرامج

وقد حقق هذا التعاون نتائج إيجابية
عديدة ،وال سيما كشف خطر يهدد
املعامالت النقدية االفرتاضية ،ويتمثل يف
إمكانية اخرتاقها من قبل برمجيات
خبيثة أو ّ
دس بيانات غري مرشوعة فيها
كصور االعتداءات الجنسية عىل األطفال.

ويُستعان بدراسة أجراها خرباء من
اإلنرتبول ورشكة  Kaspersky Labلتوعية
أجهزة إنفاذ القانون يف العالم ووضع
حلول ملنع ارتكاب هذه الجريمة.

الجريمة السيربية
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الجريمة املنظمة والجريمة الناشئة
يشري مصطلح “الجريمة املنظمة والجريمة الناشئة” إىل طائفة واسعة من أشكال الجريمة التي يمكن أن تكون جديدة
نسبيا يف مجال إنفاذ القانون – مثل الجريمة البيئية – أو التي تُرتكب عادة من قبل شبكات الجريمة املنظمة – مثل
االتجار باملخدرات أو تهريب املهاجرين أو الجريمة املالية.

أُطلقت مبادرة “حماية الرتاث الثقايف -
واجب إنساني” يف األمم املتحدة من قبل
خمس جهات رشيكة هي اليونسكو
واإلنرتبول ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات والجريمة والحكومة اإليطالية
والحكومة األردنية .وتسعى هذه املبادرة
إىل تعزيز حماية الرتاث الثقايف املستهدَف
من اإلرهابيني واملهربني من خالل
تشجيع جميع البلدان عىل توفري دعم
فاعل للقرارات واملقررات ذات الصلة
الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة والجمعية العامة لألمم املتحدة
وغريهما من الهيئات الدولية.

أسفرت عملية  ،Folosaالتي استهدفت
االتجار باملخدرات من أمريكا الالتينية
إىل أوروبا عرب أفريقيا ،عن ضبط نحو
 170كغم من املخدرات تقدر قيمتها
بحواىل  10ماليني دوالر من دوالرات
الواليات املتحدة ،شملت الكوكايني
والهريويني وامليثامفيتامني واملاريخوانا.
وعُ ثر عىل املخدرات سواء مخبأة يف
األمتعة ،أو مبتلعة من قبل الناقلني ،أو
مخبأة يف كعاب األحذية والشعر .وأكدت
النتائج وجود مسلك لتهريب
امليثامفيتامني من نيجرييا إىل جنوب
أفريقيا ،فضال عن كشف أسلوب
إجرامي جديد يتمثل يف ظهور مبتلعي
النقود وازدهار سوق حبوب اإلكستازي
األوروبية يف الربازيل.

 .3البرامج

وأصدر اإلنرتبول تنبيها عامليا يف أيار/
مايو بشأن ،2.4-dinitrophenol DNP
وهو دواء غري مرشوع يمكن أن يكون
قاتال ،يُستخدَم للتنحيف وتقوية
العضالت .ولقد صدرت النرشة الربتقالية
للتحذير من مخاطر  ،DNPالذي يُستخدَم
أيضا كمادة أولية يف تركيب بعض
املتفجرات ،بعد أن توفيت امرأة يف اململكة
املتحدة واعتل رجل فرنيس بشكل خطري
جراء تناولهما هذه املادة.

40

الجريمة املنظمة والجريمة الناشئة

“االحتيال باستخدام أساليب الهندسة
االجتماعية” هو مكائد يحيكها مجرمون
لخداع ضحاياهم وتضليلهم واستدراجهم
إىل اإلفصاح عن معلومات رسية أو
شخصية سواء عرب اإلنرتنت أو بالهاتف
أو عن طريق االلتقاء بهم شخصيا.
وقد اعتُقل أكثر من  500شخص وأُغلق
 15مركزا لالتصال يف إطار عملية First
 Light 2015التي نسقها اإلنرتبول يف
منطقة آسيا واملحيط الهادئ واستهدفت
عمليات احتيال استُخدمت فيها أساليب
الهندسة االجتماعية .وقد جرت هذه
االعتقاالت يف تايلند والصني وفييت نام
وكوريا وهونغ كونغ (الصني) .ويف إطار
إحدى عمليات االحتيال ،كان املحتالون
ينتحلون صفة سعاة بريد ويتصلون
هاتفيا بالضحية إلخطارها بأن هناك
طردا باسمها له صلة بنشاط إجرامي،
ثم يحيلونها عىل محتالني آخرين
ينتحلون صفة أفراد رشطة البتزاز
أموالها.

الجريمة البيئية
يف عام  ،2015جرى تفكيك شبكة ضالعة
يف الصيد غري املرشوع للسمك املسنن
بصورة نهائية بفضل اإلجراءات التي
اتخذها العديد من البلدان يف العالم
ّ
ونسقها اإلنرتبول عىل الصعيد الدويل.
وصدرت نرشات بنفسجية بشأن العديد
من السفن التي يُشتبه يف تورطها يف
صيد األسماك غري املرشوع ،وال سيما
سفينة “ .”Thunderوبارش حواىل 15
بلدا التحقيق يف األسطول الذي تتبع له

السفينة املذكورة والشبكة التي تديره،
وقدّم اإلنرتبول مساعدته يف جمع األدلة
وتحليلها مما أسفر عن توقيف قبطان
السفينة ومسؤولني رفيعي املستوى يف
سان تومي وبرينسيبي.
وأسفرت عمليتان إقليميتان استهدفتا
قطع األشجار غري املرشوع عن كشف
مسالك تهريب رئيسية وضبط كميات
كبرية من الخشب غري املرشوع .ففي

منطقة غرب أفريقيا ،توِّجت عملية Log

بمصادرة محاصيل غري مرشوعة من
خشب الورد وأصناف أخرى من األخشاب
تبلغ قيمتها أكثر من  216مليون دوالر
وتوقيف  44شخصا؛ يف حني أسفرت
عملية  Amazonas IIالتي ن ُ ِّفذت يف أمريكا
الوسطى وأمريكا الجنوبية عن ضبطيات
تفوق قيمتها  46مليون دوالر ،وتوقيف
 200شخص ،وإبراز حاجة املنطقة إىل
اتخاذ إجراءات مشددة ملراقبة الحدود
فيها.

 .3البرامج

األعمال الفنية املرسوقة

االتجار باملخدرات

الجريمة املالية  -االحتيال
باستخدام أساليب الهندسة
االجتماعية
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االتجار بالبرش

الجرائم املرتكبة ضد األطفال

أسفرت عملية  Akomaالتي ن ُ ِّفذت يف
كوت ديفوار عن إنقاذ حواىل  50طفال -
ال تتجاوز أعمار بعضهم خمس
سنوات  -من العمل يف الحقول الزراعية.
وكان األطفال يعملون لساعات طويلة
يوميا وال يتلقون راتبا وال تعليما .وقد
حظيت هذه العملية بدعم من املنظمة
الدولية للهجرة واملكتب اإلقليمي
لإلنرتبول يف أبيدجان.

يف عام  ،2015أسفرت املعلومات املتبادلة
عرب قاعدة بيانات اإلنرتبول لصور
االستغالل الجنيس لألطفال عن تحديد
هوية سبعة أطفال من ضحايا االعتداء
الجنيس كمعدل وسطي يومي.
واستُخدمت قاعدة البيانات هذه منذ
استحداثها يف عام  ،2001من قبل شبكة
اإلنرتبول للمتخصصني يف  48بلدا يف
العالم واليوروبول وأسفرت عن تحديد
هوية أكثر من  8 000ضحية وتوقيف
أكثر من  4 000معتدٍ.
وتعززت جهود مكافحة انتشار صور
االعتداءات الجنسية عىل األطفال عرب
اإلنرتنت يف عام  2015بفضل تكنولوجيا
 PhotoDNAالتي وهبتها رشكة
مايكروسوفت إىل اإلنرتبول .وهذه
التكنولوجيا التي تقوم باستحداث
توقيع فريد انطالقا من الخصائص
املميزة لصورة ما يسمح بإجراء
مقارنات وإيجاد صور متطابقة حتى
وإن حوِّرت ،قد أُدرجت يف قاعدة بيانات
اإلنرتبول الدولية لصور االستغالل
الجنيس لألطفال.

وبناء عىل توصية من الجمعية العامة،
ستجري مشاطرة مرشوع ،Baseline
الذي ينفذه اإلنرتبول والذي يشكل جزءا
من قاعدة البيانات املذكورة ،مع كيانات
القطاع الخاص لتمكني الرشكات
وهيئات إدارة الشبكات من كشف مواد
االعتداء الجنيس عىل األطفال واإلبالغ
عنها وحذفها من شبكاتها .وسيتيح هذا
املرشوع للجهات املعنية يف القطاع
الخاص مقارنة تواقيع الصور املوجودة
يف شبكاتها بالتواقيع املسجلة يف قاعدة
بيانات اإلنرتبول الدولية لصور
االستغالل الجنيس لألطفال.
وأسفرت عملية نسقها املكتب اإلقليمي
لإلنرتبول يف أمريكا الجنوبية يف بوينس
آيرس واستهدفت شبكات االستغالل
الجنيس لألطفال التي تنرش مواد
االعتداءات الجنسية املرتكبة ضدهم عرب
املنتديات اإللكرتونية عن توقيف  60من
مرتكبي هذه االعتداءات ،من بينهم
مد ّرس يف إحدى املدارس االبتدائية يف
غواتيماال ،وإنقاذ أربع ضحايا.

تهريب املهاجرين

 .3البرامج
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شكل النزوح الجماعي للمهاجرين إىل
أوروبا ،ال سيما من مناطق النزاع ،أحد
أبرز املشاكل العاملية التي شهدها عام
 .2015ويشكل ضلوع شبكات الجريمة
املنظمة يف تهريب املهاجرين واستغالل
ضعفهم لجنى األرباح مصدر قلق بالغ
ألجهزة إنفاذ القانون.

وقدّم اإلنرتبول دعمه الكامل للجهود
التي تبذل عىل الصعيد الدويل لكشف
املجموعات اإلجرامية الضالعة يف تهريب
املهاجرين ،وذلك من خالل مساعدة
الفريق امليداني املشرتك املعني بمبادرة
 Mareالذي أنشأه اليوروبول ،وجمع
البيانات من البلدان األعضاء وتحليلها
لتحديد الصالت املحتملة بأشكال أخرى
من الجريمة ،وتزويد البلدان التي تواجه
مشاكل الهجرة بشكل مبارش بأدوات
بيومرتية ،وإتاحة الوصول إىل قواعد
بيانات اإلنرتبول الجنائية.

ويف إطار منتدى مشرتك لإلنرتبول
واليوروبول بشأن مكافحة شبكات
تهريب املهاجرين ن ِّ
ظم يف أيلول/
سبتمرب ،اجتمع أكثر من  120مشاركا
يمثلون الجهات املعنية من  50بلدا من
بلدان املنشأ والعبور والوجهة ،ومن
منظمات إقليمية ودولية ،من أجل وضع
إجراءات منسقة ملكافحة الشبكات
اإلجرامية الضالعة يف تهريب املهاجرين.
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قدم اإلنرتبول الدعم للعديد من العمليات
الوطنية التي استهدفت حركة املركبات
املرسوقة يف عام  .2015وركزت عملية
 Paso del Estrechoالتي نفذتها الرشطة
الوطنية اإلسبانية عىل مرفأي الجزيرة
الخرضاء وطريفة ،وهما مسلكان
معروفان تستخدمهما الشبكات
اإلجرامية لتهريب املركبات املرسوقة من
أوروبا إىل شمال أفريقيا .وأُجري ما
ٍّ
يناهز 10 000
تقص يف قاعدة بيانات
اإلنرتبول للمركبات اآللية املرسوقة
أسفرت عن تبيان  40سيارة مرسوقة
وتوقيف  25شخصا .ويف اململكة
املتحدة ،أسفرت عملية  Britcarعن
اسرتداد  18مركبة مرسوقة عىل مسالك
التهريب عرب مرافئ فيليكستاو ودوفر
وبورتسموث.

طلبت لجنة مستقلة ش ّكلتها الوكالة
العاملية ملكافحة استخدام املنشطات من
أجل التحقيق بشأن عدد من األفراد ،من
بينهم مسؤولون سابقون يف رياضة
ألعاب القوى ،من اإلنرتبول مساعدتها
عىل االتصال بأجهزة إنفاذ القانون
الوطنية يف البلدان التي ُكشفت فيها
انتهاكات محتملة من أجل تبادل
معلومات االستخبار بهذا الشأن.
وقد سهّ ل اإلنرتبول االتصاالت بني اللجنة
املستقلة والسلطات الفرنسية التي
وافقت عىل إجراء تحقيق دويل بشأن
ادعاءات شملت تقديم واستالم رشاوى،
وغسل أموال ،وتواطؤا إجراميا؛ كما
رشع يف العمل مع البلدان األعضاء لدعم
هذا التحقيق.

نفذ اإلنرتبول العديد من العمليات يف
مناطق مختلفة استهدفت االتجار غري
املرشوع بأشكال عديدة ومتنوعة من
السلع.
•أسفرت عملية  Opson IVالتي ن ُ ِّفذت
يف  47بلدا عن ضبط كميات قياسية
من األغذية واملرشوبات غري املرشوعة
واملنطوية عىل مخاطر صحية
محتملة؛
•أسفرت عملية  Maya IIالتي ن ُ ِّفذت يف
أرجاء األمريكتني ومنطقة البحر
الكاريبي عن ضبط سلع مقلدة تقدر
قيمتها بحواىل  60مليون دوالر شملت
قطع غيار للسيارات ،ومحروقات،
وأغذية ،ومستحرضات تنظيف،
وسجائر ،وشامبوهات ،وفوالذا؛
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•أسفرت عملية العني الساهرة عن
مصادرة السلطات املرصية ألكثر من
 233سالحا ،بما يف ذلك مسدسات
ورشاشات وبنادق ،و 30كغم من
الهريويني ،وحواىل خمسة كيلوغرامات
من األفيون ،وقرابة ثالثة كيلوغرامات
من الكوكايني ،باإلضافة إىل 23
قطعة من عاج الفيلة؛
•أسفرت عملية  Jupiter VIIالتي ن ُ ِّفذت
يف أمريكا الجنوبية عىل مدى أسبوعني
عن ضبط قرابة  800 000من السلع
املقلدة تقدر قيمتها بحواىل 130
مليون دوالر ،وتوقيف  805أشخاص
أو وضعهم قيد التحقيق.
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الصحة والسالمة يف العالم
يتمثل جانب رئييس من أنشطة اإلنرتبول
ملكافحة جرائم تقليد املنتجات
الصيدالنية التي تهدد صحة عامة الناس
وسالمتهم يف توفري تدريب متخصص
ألجهزة إنفاذ القانون والهيئات الصحية
يف العالم.

ويف عام  ،2015نظم اإلنرتبول دورات
تدريبية محددة األهداف يف بلدان منها
موريتانيا واألردن وأوغندا وميانمار من
أجل تعزيز قدرات أفراد أجهزة الرشطة
والجمارك وموظفي هيئات تنظيم القطاع

الصحي عىل تحديد مدى انتشار األدوية
غري املرشوعة واملقلدة ومكافحتها.

 .3البرامج

املركبات اآللية املرسوقة

النزاهة يف مجال الرياضة

االتجار بالسلع غري املرشوعة
والتقليد
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األداء املايل لعام 2015
تشكل املساهمات النظامية السنوية للبلدان الـ  190األعضاء يف املنظمة مصدر التمويل الرئييس يف اإلنرتبول .ويمكن
للبلدان األعضاء أيضا تقديم مساهمات إضافية عىل أساس طوعي سواء عىل شكل مساهمات مالية أو عينية .وتشكل
مساهمات البلدان األعضاء ،مع إيرادات أخرى متفرقة ،امليزانية العادية للمنظمة.
ويتلقى اإلنرتبول أيضا موارد إضافية من جهات مانحة خارجية شتى مثل الهيئات الحكومية ،واملنظمات الدولية،
واملنظمات غري الحكومية ،واملؤسسات ،وكيانات القطاع الخاص .وتُستخدم هذه املوارد املالية الخارجية لتمويل مشاريع
خاصة أو أنشطة محددة مسبقا ،وتجري إدارتها بشكل منفصل عن طريق “الصناديق االئتمانية والحسابات الخاصة”.

يف السنة املالية  ،2015بلغت إيرادات
تشغيل اإلنرتبول  113,1مليون يورو،
ساهمت البلدان األعضاء بنسبة  75يف
املائة منها ،بما يف ذلك عىل شكل
مساهمات عينية  -كإعارة املوظفني من
قبل البلدان األعضاء واالستخدام املجاني
لبعض األصول .أما اإليرادات التي
تلقتها املنظمة من هيئات عامة
ومؤسسات ورشكات من القطاع الخاص
لتنفيذ أنشطة محددة ،واملحتسبة بشكل
منفصل عن األصول املالية املتأتية من
أعضاء اإلنرتبول واملودعة يف الصناديق
االئتمانية والحسابات الخاصة ،فقد
شكلت  21يف املائة من إيرادات التشغيل،
ومنها نسبة  31يف املائة وردت من
القطاع الخاص .وشكلت اإليرادات
األخرى  4يف املائة من إجمايل اإليرادات.
وبلغت نفقات التشغيل ،بما يف ذلك
القيمة املقدرة الستخدام املوارد العينية،
 116,3مليون يورو ،واستأثرت التكاليف
املتصلة باملوظفني بأكرب قدر ( 65يف
املائة من إجمايل النفقات) ،تليها تكاليف
تشغيل املباني واملكاتب ( 20يف املائة)،
وتكاليف السفر واملؤتمرات ( 11يف
املائة) ،ونفقات االهتالك ( 4يف املائة).

وبلغت نفقات التشغيل املمولة من
امليزانية العادية للمنظمة  92,7مليون
يورو ( 80يف املائة) ،يف حني بلغت
النفقات املمولة من الصناديق االئتمانية
والحسابات الخاصة لتنفيذ أنشطة
محددة متفق بشأنها مع الجهات املانحة
ما قدره  23,6مليون يورو ( 20يف املائة).
وأفىض األداء املايل إىل عجز تشغييل يف
عام  2015قدره  3,2ماليني يورو ،مما
أدى إىل انخفاض يف رصيد صناديق
االحتياطي املرتاكم للمنظمة ليبلغ 23,3
مليون يورو .وتتوىل املنظمة حاليا
تسوية هذا العجز الهيكيل بشكل
اسرتاتيجي يف امليزانية السنوية املقبلة
عن طريق اعتماد آليات لزيادة اإليرادات
وتخفيض التكاليف.

واألصول املتصلة باملعاشات التقاعدية
للموظفني وإيرادات الصناديق االئتمانية
والحسابات الخاصة.
وتخضع الجداول املالية الواردة يف
الصفحات التالية  -بيان الوضع املايل،
وبيان األداء املايل ،وبيان التغيريات يف
املوجودات املالية ،وبيان التدفقات
النقدية  -لتدقيق مايل يجريه مدقق
خارجي مستقل هو مكتب املدقق العام
للحسابات يف النرويج .وتلخص هذه
الجداول الوضع املايل للمنظمة وأداءها
يف عامي  2015و .2014وقد أعدت
املنظمة البيانات املالية بشكل يتماىش
تماما مع املعايري املحاسبية الدولية
للقطاع العام والنظام املايل الساري
فيها.

واستهلكت مشاريع االستثمار 3,9

ماليني يورو من املوارد املالية .وارتفع
مستوى النقدية واألرصدة املرصفية
خالل العام بمبلغ قدره  7,1ماليني يورو
ويعزى ذلك إىل تصفية حساب
االستثمارات املالية والزيادة التي
شهدتها اإليرادات املقبوضة مسبقا

 .4الشؤون المالية

الشؤون
املالية

ويف الوقت الحارض ،يعطي اإلنرتبول القطاع العام األولوية كمصدر لجمع األموال من الخارج .ويف عام  ،2015أُضيفت إىل
أحكام النظام املايل قاعدة تطبيق تنص عىل رضورة إحالة أيّ مساهمة مقرتحة من القطاع الخاص يتجاوز مبلغها
 500 000يورو عىل اللجنة التنفيذية طلبا ملوافقتها عليها.
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بيان الوضع املايل بتاريخ:
(بآالف اليورو)
 31كانون األول/
ديسمرب 2015

 31كانون األول/
ديسمرب 2014

األصول
األصول املتداولة
النقدية واألرصدة املرصفية
االستثمارات
املساهمات واملبالغ األخرى
املستحقة القبض
املخزون
مجموع األصول املتداولة
األصول غري املتداولة
املساهمات املستحقة القبض
األصول الثابتة
مجموع األصول غري املتداولة

20 045

21 146

مجموع األصول

112 814

107 708

الخصوم
الخصوم املتداولة
املبالغ املستحقة الدفع
اإليرادات املقبوضة مسبقا
إيرادات الصناديق االئتمانية
والحسابات الخاصة
الخصوم املتصلة باملوظفني
مجموع الخصوم املتداولة
الخصوم غري املتداولة
الخصوم املتصلة باملوظفني
مجموع الخصوم غري املتداولة

75 114
2 877

67 971
6 035

14 215
563

11 991
565
92 769

285
19 760

329
20 817

)(7 614
)(6 714

)(7 631
)(5 467

)(29 288
)(5 435

)(26 644
)(4 795
)(49 051

مجموع األصول الصافية

إيرادات التشغيل
مساهمات البلدان األعضاء (بما يف
73 769
85 392
ذلك املساهمات العينية)
إيرادات الصناديق االئتمانية
22 653
23 333
والحسابات الخاصة
3 625
4 397
إيرادات أخرى
100 047
113 122
مجموع إيرادات التشغيل
مرصوفات التشغيل
التكاليف املتصلة باملوظفني (بما
يف ذلك املوارد العينية)
تكاليف تشغيل املباني واملكاتب
(بما يف ذلك املوارد العينية)
تكاليف السفر واملؤتمرات
نفقات االهتالك
مجموع مرصوفات التشغيل
الفائض(/العجز) املسجل
للعام

68 884

75 100

14 330
13 574
4 800

23 528
12 738
4 935
)(116 301

)(3 179

)(101 588

)(1 541

التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل
الفائض(/العجز) يف أنشطة التشغيل
التسويات لـ :
نفقات االهتالك
التغيريات يف األصول
تسوية (الربح) الخسارة يف بيع األصول
الثابتة
(الزيادة)/النقص يف املساهمات واملبالغ
األخرى املستحقة القبض
الزيادة(/النقص) يف املخزون
التغيريات يف الخصوم
الزيادة(/النقص) يف املبالغ املستحقة
الدفع
الزيادة(/النقص) يف املبالغ املقبوضة
مسبقا
Iلزيادة(/النقص) يف إيرادات الصناديق
االئتمانية والحسابات الخاصة
الزيادة(/النقص) يف الخصوم املتصلة
باملوظفني
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4 935

4 800

24

92

)(2 180
2

)(4 295
)(150

)(17

)(140

1 247

2 113

2 644

)(20 706

)(16 935

)(69 757

)(61 472

43 057

46 236

التدفقات النقدية من أنشطة
االستثمار
(مشرتيات)/مبيعات أنشطة االستثمار 3 158
)(3 902
(مشرتيات)/مبيعات األصول الثابتة

)(16 935

20 817
25 419

19 760
23 297
43 057

46 236

احتياطي صناديق
االحتياطي
تمويل
االستثمار المتراكم
الرصيد يف  31كانون األول/
ديسمرب 2014
صافي األرباح والخسائر غير
المعترف بها في بيان األداء المالي

20 817

25 419

)(1 057

1 057

صافي (العجز)/الفائض المسجل
للعام

)(3 179

الرصيد يف  31كانون األول/
ديسمرب 2015

23 297

19 760

المجموع
46 236

)(3 179

43 057

4 707

4 411

)(44 537

3 542

9 128

7 887

22 933
)(4 116

صايف التدفقات النقدية من أنشطة
االستثمار

)(744

18 817

صايف الزيادة(/النقص) يف النقدية
واألرصدة املرصفية

7 143

27 945

النقدية واألرصدة املرصفية يف بداية
الفرتة
النقدية واألرصدة املرصفية يف نهاية
الفرتة
حركة النقدية واألرصدة املرصفية
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)(3 179

)(1 541

صايف التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل

)(20 706

مجموع الخصوم

املوجودات املالية
احتياطي تمويل االستثمار
صناديق االحتياطي املرتاكم
مجموع املوجودات املالية

86 562

 31كانون األول/
ديسمرب 2015

 31كانون األول/
ديسمرب 2014

 31كانون األول/
ديسمرب 2015

 31كانون األول/
ديسمرب 2014

67 971

40 026

75 114

67 971
7 143

27 945

يمكن االطالع عىل البيانات املالية لألعوام السابقة عىل العنوان:
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Funding

 .4الشؤون المالية

بيان األداء املايل للسنة املالية املنتهية يف:
(بآالف اليورو)

بيان التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف:
(بآالف اليورو)

بيان التغيريات يف املوجودات املالية للسنة املالية املنتهية
يف  31كانون األول/ديسمرب 2015
(بآالف اليورو)
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 190بلدا ً عضوا ً
أ

 -االتحاد الرويس -إثيوبيا -أذربيجان -األرجنتني -األردن -أرمينيا -أروبا -إريرتيا -إسبانيا -أسرتاليا -إستونيا -إرسائيل -أفغانستان -اإلكوادور -ألبانيا  -أملانيا -اإلمارات العربيةاملتحدة
 -أنتيغوا وبربودا -أندورا  -إندونيسيا -أنغوال -أوروغواي -أوزبكستان -أوغندا  -أوكرانيا -إيران -آيرلندا -آيسلندا- -إيطاليا

ب

- -بابوا  -غينيا الجديدة

 -باراغواي -باكستان -البحرين -الربازيل -بربادوس -الربتغال -بروني -بلجيكا -بلغاريا -بليز- -بنغالديش

50

 -بنما -بنن -بوتان -بوتسوانا -بوركينا فاسو -بوروندي -البوسنة والهرسك -بولندا -بوليفيا -بريو- -بيالروس

ت

 -تايلند -تركمانستان -تركيا -ترينيداد وتوباغو -تشاد -تنزانيا -توغو -تونس -تونغا- -تيمور ليشتي

ج

 -جامايكا -الجبل األسود -الجزائر -جزر البهاما -جزر القمر -جزر مارشال -جمهورية أفريقياالوسطى
 -الجمهورية التشيكية -الجمهورية الدومينيكية -جمهورية كوريا -جمهورية الكونغوالديمقراطية
 -جمهورية مقدونيااليوغوسالفية السابقة
  -جنوب أفريقيا -جنوب السودان -جورجيا- -جيبوتي

د

- -الدانمرك

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا
- -دومينيكا

ر

 -الرأس األخرض -رواندا- -رومانيا

ز

 -زامبيا- -زمبابوي

س

 -ساموا -سان توميوبرينسيبي
 -سانتا لوسيا -سان مارينو -سانت فنسنتوغرينادين
 -سانت كيتس ونيفيس -سانت مارتن -رسي النكا -السلفادور -سلوفاكيا -سلوفينيا -سنغافورة -السنغال -سوازيلند -السودان -سوريا -سورينام -السويد -سويرسا -سرياليون- -سيشيل

ش

- -شييل

ص

 -رصبيا -الصومال- -الصني

ط

- -طاجيكستان

ع

 -العراق- -عمان

غ

 -الغابون -غامبيا -غانا -غرينادا -غواتيماال -غيانا -غينيا -غينيا االستوائية- -غينيا بيساو

ف

 -الفاتيكان -فرنسا -الفلبني -فنزويال -فنلندا -فيجي- -فيت نام

ق

 -قربص -قريغيزستان- -قطر

ك

 -كازاخستان -الكامريون -كرواتيا -كمبوديا -كندا -كوبا -كوت ديفوار -كوستاريكا -كولومبيا -الكونغو -الكويت- -كينيا

ل

 -التفيا -الوس -لبنان -لكسمربغ -ليربيا -ليتوانيا -ليبيا- -ليختنشتاين

- -ليسوتو

م

 -مالطة -مايل -ماليزيا -مدغشقر -مرص -املغرب -املكسيك -مالوي -ملديف -اململكة العربيةالسعودية
 -اململكة املتحدة -منغوليا -موريتانيا -موريشيوس -موزمبيق -مولدوفا -موناكو- -ميانمار

يتمثل دور اإلنرتبول يف تمكني أجهزة
الرشطة يف العالم أجمع من العمل معا
لجعل العالم أكثر أمانا .وتساعد البنية
التحتية املتطورة للدعم التقني وامليداني
التي تملكها املنظمة عىل مواجهة
التحديات املتنامية يف مجال مكافحة
الجريمة يف القرن الحادي والعرشين.

ويسعى اإلنرتبول إىل ضمان حصول
أجهزة الرشطة يف العالم عىل األدوات
والخدمات الالزمة لتأدية مهامها
بفعالية .ويوفر تدريبا محدد األهداف
ودعما متخصصا لعمليات التحقيق،
وبيانات مفيدة ،وقنوات اتصال مأمونة.

ويقع مقر األمانة العامة يف ليون
(فرنسا) ،وهي تحظى بدعم من مجمّ ع
اإلنرتبول العاملي لالبتكار يف سنغافورة،
ومن سبعة مكاتب إقليمية يف أنحاء
العالم ،ومكتب تمثيل لدى كل من األمم
املتحدة يف نيويورك واالتحاد األوروبي يف
بروكسل .ويف كل بلد من البلدان األعضاء
مكتب مركزي وطني يديره موظفون
مكلفون بإنفاذ القانون عىل درجة عالية
من التدريب.

وتساعد مجموعة األدوات هذه الرشطة
يف امليدان عىل فهم اتجاهات الجريمة
وتحليل املعلومات وتنفيذ العمليات
وتوقيف أكرب عدد ممكن من املجرمني يف
نهاية املطاف.

ن

 -ناميبيا -ناورو -النرويج -النمسا -نيبال -النيجر -نيجرييا -نيكاراغوا- -نيوزيلندا

هـ

 -هايتي -الهند -هندوراس -هنغاريا- -هولندا

و
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 -الواليات املتحدةاألمريكية

ي

  -اليابان -اليمن- -اليونان
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