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صحيفة وقائع

لمحة عامة عن اإلنتربول

تتمثل مهمة اإلنتربول في تمكين
أجهزة الشــرطة في العالم من
العمل معا لمنع الجريمة الدولية
ومكافحتهــا .وتــزود المنظمة
هــذه األجهــزة ببنيــة تحتية
متطورة للدعم التقني والميداني
لمســاعدتها علــى مواجهــة
التحديات المتنامية التي يفرضها
عبور المجرمين والجرائم المتزايد
للحدود ،فعليــا وافتراضيا .وال
يمكن ألجهزة الشــرطة أن تأمل
في جعل العالم أكثر أمانا إال من
خالل التعاون الدولي.

eeدعم أجهزة الشرطة في العالم أجمع
يسعى اإلنتربول إلى ضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على
األدوات والخدمات الالزمة لتأدية مهامها بفعالية .ويوفر تدريبا محدد األهداف
ودعما لعمليات التحقيق ،وبيانات مفيدة ،وقنوات اتصال مأمون ة .وتساعد هذه
المجموعة المتنوعة من األدوات والخدمات موظفي الشرطة في الميدان على فهم
اتجاهات الجريمة ،وتحليل المعلومات ،وتنفيذ العمليات ،وتوقيف أكبر عدد ممكن
من المجرمين في نهاية المطاف.
ويقدم مركز العمليات والتنسيق الدعم على مدار الساعة للبلدان األعضاء باللغات
الرسمية األربع للمنظمة ،وهي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.
eeالحضور العالمي
يقع مق ّر األمانة العامة في ليون (فرنسا) ويتخذ مجمّ ع اإلنتربول العالمي لالبتكار
من سنغافورة مقرا له .وللمنظمة سبعة مكاتب إقليمية في األرجنتين وتايلند
وزمبابوي والسلفادور والكاميرون وكوت ديفوار وكينيا ،ومكتب تمثيلي لدى كل من
االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،واالتحاد األوروبي في بروكسل ،واألمم المتحدة في
نيويورك ومكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات في فيينا.
وفي كل بلد من البلدان األعضاء مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفون من أجهزة
إنفاذ القانون الوطنية ويشكل صلة الوصل بين جهاز الشرطة الوطني وشبكة
اإلنتربول العالمية.
eeالقواعد واإلدارة
يسهّ ل اإلنتربول التعاون الشرطي الدولي حتى في غياب العالقات الدبلوماسية بين
بلدان معينة؛ وجميع األنشطة التي يضطلع بها تتميز بالحياد على الصعيد السياسي،
وتُنفذ في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان.
واألمين العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة ويتولى اإلشراف على العمل اليومي
لألمانة العامة.
والجمعية العامة هي أعلى هيئات اإلنتربول وتجتمع في إطارها البلدان األعضاء كافة
مرة في السنة من أجل اتخاذ جميع القرارات الحاسمة المتصلة بالسياسة العامة
للمنظمة .ويدير الرئيس اللجنة التنفيذية التي تتألف من  13عضوا ويشرف على
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
eeالتمويل
يُموَّل اإلنتربول ،بشكل رئيسي ،من بلدانه األعضاء التي تدفع حكوماتها للمنظمة
مساهمات نظامية سنوية ويمكنها تقديم مساهمات طوعية وهبات عينية .وفي عام
 ،2019بلغ إجمالي ميزانية المنظمة  139مليون يورو.

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا
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eeاألنشطة
تساعد أنشطة المنظمة لمكافحة الجريمة البلدان األعضاء عبر ثالثة برامج عالمية:
■ ■مكافحة اإلرهاب  -منع األنشطة اإلرهابية عبر الكشف عن هوية أعضاء الشبكات
اإلرهابية والمنتسبين إليها وتقويض العوامل الرئيسية التي تمكنهم من تنفيذ
أنشطتهم :السفر ،والتنقل ،واستخدام اإلنترنت ،واألسلحة والمواد ،والتمويل.
■ ■الجريمة السيبرية  -تتصدى المنظمة بشكل رئيسي “للجرائم السيبرية البحت”
(الجرائم التي تطال الحواسيب ومنظومات المعلومات) .وتكافح المنظمة أيضا
تيسر اإلنترنت ارتكابها ألن استخدام التكنولوجيا ّ
الجرائم التي ّ
يوسع نطاق جرائم
من قبيل االحتيال المالي واستخدام اإلرهابيين لشبكات التواصل االجتماعي.
■ ■الجريمة المنظمة والناشئة  -مكافحة الشبكات اإلجرامية عبر الوطنية وشل
حركتها ،وكشف التهديدات اإلجرامية الناشئة وتحليلها والتصدي لها.

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.
e
e eيوتيوبINTERPOLHQ :
www.interpol.inte e

eتويتر@INTERPOL_HQ :

eeالقدرات
قدرات المنظمة الشرطية هي الخبرة واألدوات والخدمات التي تضعها في متناول
بلدانها األعضاء.
■ ■إدارة البيانات الشرطية  -لدى المنظمة قواعد بيانات عالمية تتضمن معلومات
مفصلة عن األشخاص المشبوهين ،وعن وثائق السفر ،والمركبات ،واألعمال الفنية،
وبصمات األصابع ،والبصمة الوراثية ،وغير ذلك .ويتيح اإلنتربول للموظفين
العاملين في الخطوط األمامية استخدام قواعد البيانات هذه استخداما آنيا.
■ ■األدلة الجنائية  -يحوز خبراؤنا معارف متخصصة في مجال بصمات األصابع
والبصمة الوراثية وتبيّن ضحايا الكوارث والتعرف إلى سمات الوجه واألدلة
الجنائية الرقمية.
■ ■التحليل الجنائي  -في وسع اإلنتربول ،بفضل الربط بين الجرائم (األشخاص
واألماكن واألسلوب اإلجرامي) ،أن يحدد اتجاهات الجريمة وأنماطها.
■ ■دعم التحقيقات المتعلقة باألشخاص الفا ّرين  -األشخاص الفا ّرون على
الصعيد الدولي انتهازيون ومصدر خطر في كثير من األحيان .ويسعى اإلنتربول
لإلطباق على المجرمين الفا ّرين.
■ ■مركز العمليات والتنسيق  -يشكل أول جهة اتصال للبلدان التي تحتاج إلى المساعدة
ويعمل على مدار الساعة انطالقا من مكاتب المنظمة في بيونس آيرس وليون
وسنغافورة.
■ ■مشاريع خاصة  -تضع المنظمة المشاريع من أجل مواكبة االتجاهات ومعالجة
مسائل محددة مثل فرقة العمل التابعة لإلنتربول المعنية بإدارة الحدود.
■ ■االبتكار  -يعتمد المجرمون التكنولوجيا الحديثة سريعا ويتعين على أجهزة
الشرطة أن تبقى سباقة في هذا المجال .ويُعنى مركز اإلنتربول لالبتكار بالبحث
والتطوير في مجال العمل الشرطي.
■ ■بناء القدرات والتدريب  -مواصلة التعلم وإنماء القدرات أمران ال بد منهما ألفراد
الشرطة على جميع المستويات .وتوفر المنظمة تدريبا متكيفا مع االحتياجات
المحددة لبلدانها األعضاء.

