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يورغن شتوك
األمني العام

مقدمة األمني العام

الذي يعرض   2018 لعام  السنوي  التقرير  أقدم  أن  دواعي فخري  ملن  إنه 
بعضا من أبرز جوانب العمل الذي نضطلع به دعما للبلدان األعضاء.

إن الطابع العاملي للجريمة ال يفتأ يتزايد، مما يعني أن التعاون الدويل بني 
أجهزة الرشطة بمختلف املناطق الزمنية واللغات هو أكثر أهمية من أي وقت 
مىض. واملجرمون واإلرهابيون غالبا ما يتنقلون بهويات مزيفة، مما يجعل 
البيانات البيومرتية واملعلومات املتعلقة بوثائق السفر املرسوقة بالغة األهمية 

لكشفهم والقبض عليهم.

وتقع قواعد بياناتنا يف صميم الخدمات التي نقدمها إىل البلدان، بينما تتيح 
األمامية،  الخطوط  يف  الرشطة  أفراد  إىل  آني  بشكل  الوصول  التكنولوجيا 
 5,4 بياناتنا  قواعد  العالم  يف  الرشطة  وتقّصت  املثال.  عىل سبيل  كالحدود 
مليارات مرة هذا العام، األمر الذي أسفر عن 1,1 مليون مطابقة أسهمت كل 

منها يف تقدم التحقيق يف مكان ما يف العالم.

وقدمنا دعما ميدانيا إىل البلدان من خالل برامجنا العاملية ملكافحة اإلرهاب 
هذه  تسبق  ما  وغالبا  والناشئة.  املنظمة  والجريمة  السيربية  والجريمة 
دائمة  نتائج  تحقيق  كفالة  بغية  والتدريب  القدرات  لبناء  برامُج  العمليات 

األثر يف كل بلد.

وتتوىل هيئتنا اإلدارية العليا، أي الجمعية العامة، إدارَة أنشطتنا، وهي تمثل 
جميع بلداننا األعضاء وقد اجتمعت يف ترشين الثاني/نوفمرب من هذا العام 

يف دبي.

إن طبيعة الجرائم ووسائل عمل املجرمني تتجدد باستمرار؛ لذا نحن نتعهد 
دعم  من  نقدمه  ما  لتحسني  الدوام  عىل  والسعي  األمام  إىل  دائما  بالتطلع 
وخدمات إىل بلداننا األعضاء. معا، يمكننا أن نجعل العالم مكانا أكثر أمانا.

 ’’تطورت بيئة التهديد عرب الوطنية وباتت تطرح 
تحديات جديدة متزايدة التعقيد. وإقامة تعاون 

دويل يف مجال إنفاذ القانون وتوثيق هذا التعاون 
هما السبيل الوحيد للبقاء يف الطليعة‘‘.
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1
جوانب بارزة من 

قواعد البيانات

البيانات  يف  مسجلة  معلومة  وكل  عملنا؛  صميم  يف  الجنائية  بياناتنا  قواعد  تقع 
تشكل جزءا أساسيا لحل اللغز الذي يشكله أي تحقيق رشطي يف بلد أو أكثر من 
بلداننا األعضاء. ويف عام 2018، زادت كمية البيانات املسجلة بنسبة 11 يف املائة، 
يف  سيما  وال  إليها  الوصول  وإمكان  املعلومات  جودة  تحسني  عىل  أيضا  وركزنا 

الخطوط األمامية.

>

الوصول إىل البيانات يف الخطوط 
األمامية

يف نهاية عام 2018، كان ما مجموعه 170 بلدا يعمل عىل توسيع نطاق 
الوطني  املركزي  املكتب  إىل خارج   I-24/7 املأمونة الوصول إىل شبكتنا 
الخطوط  يف  الرشطة  أفراد  أو  املتخصصة  الوطنية  الوحدات  يشمل  بما 
قواعد  إىل  الوصول  الحدود  عىل  الرشطة  ألفراد  بعدئذ  ويمكن  األمامية. 
باألشخاص  مثال  تتعلق  معلومات  عىل  للحصول  آني  بشكل  بياناتنا 
اإلجراء  وهذا  املرسوقة.  املركبات  أو  املرسوقة  السفر  وثائق  أو  املطلوبني 
يف  )مايند/فايند(،  الثابتة  أو  النقالة  التكنولوجيا  باستخدام  يساعدهم، 
كشف األشخاص الذين يحاولون الدخول إىل بلد ما بطريقة غري مرشوعة 

أو املقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين، عىل سبيل املثال.

احتواء املقاتلني اإلرهابيني األجانب
تقع قواعد البيانات يف صميم عمليات مكافحة اإلرهاب التي نقوم بها وال 
عىل  بياناتنا  قواعد  وتحتوي  التنقل.  حرية  تقييد  عىل  القادرة  تلك  سيما 
تفاصيل عن زهاء 700 48 من املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وهذا أمر غاية 
من  عدد  من  البيانات  وتُجَمع  منهم.  العائدين  هوية  لتحديد  األهمية  يف 

املناطق الساخنة بما فيها الحدود وساحات املعارك والسجون.

مؤازرة األمن يف األحداث الكربى
 10 سياق  يف  املساعدة  الكربى  األحداث  يف  للدعم  اإلنرتبول  أفرقة  قدمت 
مباريات رياضية وسياسية كربى يف عام 2018. وتساعد هذه األفرقة عىل 
صون األمن يف املباريات من خالل الوصول إىل قواعد بياناتنا البيومرتية 
وهويات  النارية  واألسلحة  املرسوقة  واملركبات  السفر  بوثائق  واملتعلقة 
وجهود  املمارسات  وأفضل  املعارف  ونقل  األجانب.  اإلرهابيني  املقاتلني 
التدريب املشمولة بهذه الفعاليات - التي غالبا ما تكون قصرية األجل – 

تشكل تركًة دائمة يمكن استخدامها يف املستقبل.

ويف ترشين األول/أكتوبر، أُطلقت منظومة ستاديا إلدارة املعارف لدعم 
وهي  والسياسية.  الرياضية  الفعاليات  قبيل  من  الكربى  األحداث  أمن 
توفر منصة ديناميكية لالطالع عىل أرشطة الفيديو والعروض والتقارير 

ومحتويات وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي.

1,1
مليون

172 91
مليون

172: هو عدد املرات التي تقّصت فيها 
الرشطة قواعد بياناتنا يف الثانية عامليا. 
هذه  مجموع  بلغ   ،2018 عام  ويف 
يف   18  +( مليارات   5,4 التقصيات 

املائة مقارنة بعام 2017(.

يف  املطابقات  عدد  هو  مليون:   1,1
قواعد بياناتنا يف عام 2018. ومن هذه 
000 712 مطابقة  املطابقات، ُسجلت 
يف إطار البيانات االسمية، و000 289 
يف إطار وثائق السفر، و 000 143 يف 

إطار املركبات املرسوقة.

91 مليونا: هو عدد القيود املسجلة يف 
مقارنة  املائة  يف   11  +( بياناتنا  قواعد 

بعام 2017(.

170
 بلدا وّسعت نطاق الوصول 

إىل البيانات

 48 الـ  كان لقواعد بياناتنا دور هام يف عمليات الرشطة 
من  مجموعة  وغطت   2018 عام  يف  بتنسيقها  قمنا  التي 

مجاالت الجريمة.

48
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املحتويات

النرشات
نرشاتنا املرمزة باللون هي طلبات دولية للتعاون أو تنبيهات تتيح للرشطة 

يف البلدان األعضاء مشاطرة معلومات بالغة األهمية تتعلق بالجريمة. 

تحويل املعلومات إىل 
معلومات يمكن استغاللها

سعيا لالستفادة إىل أقىص حد ممكن من البيانات الجنائية، ينبغي تحليلها لتحويلها إىل معلومات 
يمكن استغاللها للتحرك بشكل ملموس. وباإلضافة إىل استغاللها لتحديد املشتبه فيهم ومقارنة 
التقارير وتوفري خيوط للتحقيقات، نتوىل إدارة ملفات متخصصة عن التحليل الجنائي. وتجمع 
البيانات وتلك املتوفرة من مصادر أخرى شتى  هذه امللفات بني املعلومات املستمدة من قواعد 
لتقديم صورة دقيقة شاملة عن بيئة الجريمة حارضا ومستقبال. ويف عام 2018، أرسل 114 بلدا 
توفري  يف  أخرى  ملفات  تُسهم  بينما  باملخدرات،  املتعلق  الجنائي  التحليل  ملف  إىل  معلومات 

معلومات عن املتفجرات والسلع غري املرشوعة وتعاطي املنشطات والجريمة املنظمة.

2 397  

10 886

13 516  

57 347

21 025  

92 395

جميع 
النرشات

تحديد هوية املشتبه فيهم بمقارنة 
سمات الوجوه

قبل  من  مطلوب  العمر  من   33 الـ  يف  سلوفاكي  مواطن  هوية  ُحددت 
بفضل  وذلك  10 أعوام،  إىل  ترقى  قتل  جريمة  يف  التشيكية  الجمهورية 
قاعدة بياناتنا الجديدة لتحديد سمات الوجه التي أُطلقت يف عام 2016. 
تحقيقات  سياق  يف  الشخص  هذا  تحتجز  األرجنتني  يف  الرشطة  وكانت 
املقارنة، مما أسفر عن مطابقته  إلينا ألغراض  تجريها، وأُرسلت صورته 

مع شخص صدرت بشأنه نرشة حمراء.

وتلقت وحدة اإلنرتبول لدعم التحقيقات بشأن الفاّرين من املكتب املركزي 
الوطني يف وارسو معلومات استخباراتية مفادها أن امرأة بولندية مطلوبة 
لغسل أموال وتهريب مخدرات قد تكون مقيمة يف بوينس آيرس )األرجنتني( 
املركزي  املكتب  أرسلها  لها  صورة  بني  مطابقة  وحصلت  مزورة.  بهوية 
الوطني يف األرجنتني وصورة لها موجودة يف قاعدة بياناتنا لتحديد سمات 

الوجه، واعرتفت املرأة بالتايل بهويتها الحقيقية.

بفضل  العام  هذا  سماتها  تحديد  أمكن  وجها   288 من  اثنان  وهذان 
املسجلة يف  الصور  املرئية وبني  الوجه  تقاسيم  تُطابق بني  التي  املنظومة 
قواعد بياناتنا الجنائية. وتحتوي هذه املنظومة اآلن عىل أكثر من 000 44 

صورة وجوه من 137 بلدا.

صادرة يف 2018 

ملف اإلنرتبول 
لتحليل البيانات

الشبكات اإلجرامية، 
األعضاء واملنتسبون

مواقع الويب والعناوين 
املادية والوسائط

املعلومات املالية املستخدمة 
إلخفاء أو غسل األصول املالية

املسالك واألساليب 
اإلجرامية

املواقع املرتبطة 
بأنشطة إجرامية

صادرة يف 2018  صادرة يف 2018 

صالحة يف نهاية 2018  صالحة يف نهاية 2018  صالحة يف نهاية 2018 

أشخاص مفقودونأشخاص مطلوبون
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2
مكافحة 
اإلرهاب

منع االعتداءات باملتفجرات 
املحلية الصنع

6 500 

270 000 

30 000 

13 000 

عملية 

WATCHMAKER 
 جنوب رشق آسيا 

املواد  أن  كيف  فيه  عرضنا  جائزة  عىل  حصل  فيلما  أنتجنا  لقد 
الكيميائية واملتفجرة تشكل تهديدا كبريا للسالمة العامة إذا وقعت 
يف أيدي أشخاص ينوون استخدامها ألغراض عدائية. ويوفر الفيلم 
واألجهزة  الطوارئ  وأجهزة  القانون  إنفاذ  ألفراد  مهمة  معلومات 
التي  العالمات  تمييز  كيفية  عن  العامة  الصحة  بشؤون  املعنية 
واإلبالغ  ناسفة  بعبوات  أو  كيميائية  بمواد  محتمل  اعتداء  يخلفها 
هذا  تنسيق   Litmus بمرشوع  املعني  الفريق  وتوىل  بدقة.  عنها 
بجائزة  وفاز  تدريب  كأداة  واسع  نطاق  عىل  اعتُمد  الذي  الفيلم 

»الدلفني الذهبي« يف مهرجان كان لإلعالم املؤسيس والتلفزيون.

’’يمكن لساحات املعارك يف مناطق النزاع أن توفر ألجهزة إنفاذ القانون املعلومات واألدلة التي تحتاج إليها لكشف واعتقال املقاتلني اإلرهابيني 

األجانب الذين يحتَمل أن يتوجهوا إىل مناطق نزاع أخرى أو أن يعودوا إىل ديارهم‘‘.

تحديد أنماط صانعي القنابل
ينبه مرشوع Watchmaker أفراد إنفاذ القانون يف العالم إىل األشخاص الذين يستخدمون 
األول/ كانون  نُفذت يف شهر  عملية  الصنع. ويف سياق  يدوية  متفجرة  أجهزة  ينتجون  أو 

ديسمرب، قام ضباط يف إندونيسيا والفلبني وماليزيا بتبادل قوائم مراقبة لصانعي القنابل 
املشتبه فيهم للتدقيق يف تحركاتهم املحتملة عرب الحدود.

واقعة
أشكال  أكثر  هي  الناسفة  العبوات 
املتفجرات انتشارا يف العالم ويقع ضحيتها 
وهي  عام.  كل  وجرحى  قتىل  بني  اآلالف 
ما  وغالبا  لإلرهابيني،  املفضلة  األسلحة 
تُصنَع باستخدام منتجات منزلية شائعة.

انترشت الشبكات اإلرهابية عىل نطاق واسع للغاية وباتت تشكل تهديدا يتجاوز 
عىل  الرشطة  ملساعدة  مبادرات  نقود  ونحن  الفعلية.  النزاع  مناطق  بعيد  حد  إىل 
عىل  أخرى  جهود  وتنصّب  الحدود.  عرب  انتقالهم  ومنع  اإلرهابيني  هوية  تحديد 
كشف وتعطيل االعتداءات املحتملة التي تُستخدم فيها مواد كيميائية وبيولوجية 

وإشعاعية ونووية ومتفجرات.

>

شخص جرى التحقيق 
بشأنهم عند معابر حدودية بصمة وصورة وجوه 

ُجمعت ملسافرين

عدد األمتعة والبضائع 
واملركبات التي تم تفتيشها

فرد موضوع طلب معلومات 
عن مسافرين
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نظم القائمون عىل مرشوع جمع األدلة من ساحات املعارك يف اإلنرتبول تدريبا موجها لـ 40 موظفا عراقيا عىل كيفية الحفاظ عىل مسارح الجريمة يف ساحات 
 NATO Stability Policing( التابع لحلف شمال األطليس املعارك، أُرفق بمبادئ توجيهية ووثائق أُعدت بالتعاون مع مركز التميز لالستقرار الرشطي 

.)Centre of Excellence

مكافحة اإلرهاب من خالل البيانات البيومرتية
املعلومات املتعلقة 

باملقاتلني اإلرهابيني 
األجانب يف نرشاتنا 

وتعاميمنا:

بفضل البيانات البيومرتية - مثل صور الوجه وبصمات األصابع - يمكن 
أن تحدَّد بشكل دقيق هوية املقاتلني اإلرهابيني األجانب وسائر املشتبه 
فيهم الذين يستخدمون هويات مزورة. ومرشوع First )سمات الوجه، 
وتعّقبه(  املعني،  الشخص  عن  والبحث  عليها،  والتعرف  وتحديدها، 
يف  الرشطة  ألفراد  يمكن  التي  البيانات  هذه  تبادل  عىل  البلدان  يساعد 
الخطوط األمامية جمعها باستخدام معدات محمولة وتقّصيها يف قواعد 

بيانات أخرى.

البيانات من السجون يف جيبوتي  ويف عام 2018، أفضت عمليات جمع 
581 نرشة  األعضاء  البلدان  إصدار  إىل  والنيجر  ومايل  والفلبني  والعراق 
زرقاء بحثا عن معلومات إضافية عن إرهابيني مدانني. وحصلت بذلك ست 

مطابقات أظهرت سمات أشخاص معروفني يف قواعد بيانات اإلنرتبول.

Mi-Lex: تبادل البيانات بني القوات 
العسكرية والرشطة

نقل املعلومات من ساحات املعارك إىل أفراد 
الرشطة يف الخطوط األمامية

ونموذج Mi-Lex لتبادل البيانات الذي نتفّرد به 
التدخل  ألفرقة  يسمح  وهو  نوعه،  من  األول  هو 
األول من العسكريني بتزويد اإلنرتبول بمعلومات 
من  ُجمعت  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  بشأن 
ويمكن  الرسية.  عنها  ونُزعت  املعارك  ساحات 
للمستخدمني املخولني من أفراد إنفاذ القانون يف 
الخطوط األمامية يف بلداننا األعضاء الوصول إىل 

هذه املعلومات لتحديد هوية هؤالء املقاتلني.

1 000 14 000 
صورة وجوهبصمة

تجمع القوات 
العسكرية 

املعلومات من 
ساحات املعارك 

أثناء العمليات

تُرَفع الرسية عن 
املعلومات ويتم 

إطالع مكتب 
اإلنرتبول املركزي 

الوطني املعني 
عليها

يعامل املكتب 
املذكور البيانات 
الجنائية وفقا 
لقواعد اإلنرتبول

ل املعلومات يف  تسجَّ
قواعد بياناتنا 

العاملية وملفاتنا 
التحليلية

يّطلع أفراد الرشطة 
املخولون يف الخطوط 

األمامية يف البلدان 
األعضاء عىل هذه 

املعلومات عرب شبكة 
اتصاالتنا املأمونة
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3
حماية الفئات  

السكانية الهشة

تحليل قرائن افرتاضية لحماية أطفال 
حقيقيني

تساعد الربامج املتطورة يف إقامة الصالت بني الضحايا واملعتدين واألماكن وتساعد بالتايل 
عىل تعّقب املجرمني ووضع حد ملعاناة األطفال.

يف  لألطفال  الجنيس  لالستغالل  الدولية  بياناتنا  قاعدة  من  جديدة  نسخة  أُطلقت  وقد 
جديدة  فيديو  ومقاطع  بصور  املذكورة  البيانات  قاعدة  تغذية  تسّهل  يونيو،  حزيران/ 
بفضل أداة قائمة بذاتها للتحميل خارج قاعدة البيانات. ويتم، من باب التجريب، اختبار 

توافق هذه الصيغة مع قواعد البيانات الوطنية لتعزيز إمكانات تبادل البيانات.

قصة  دوما  األعداد  وراء  ولكن   - املشاركة  للبلدان  منصة  باعتباره  اإلنرتبول  قوة  عملياتنا  ’’تُظهر 
إنسانية يصاحبها الكثري من املعاناة‘‘.

إال  القرسي  والعمل  الجنيس  واالعتداء  املهاجرين  وتهريب  بالبرش  االتجار  ليس 
أجمع.  العالم  يف  الهشة  السكانية  الرشائح  تواجهها  التي  املخاطر  من  بعضا 
واألطفال بشكل خاص بحاجة إىل الحماية. ونحن ملتزمون بمكافحة االستغالل 

بجميع أشكاله.

>
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يف سياق عملية SAWIYAN يف السودان تم إنقاذ 85 قارصا من شبكات إجرامية ضالعة يف الهجرة غري املرشوعة وعمل األطفال واستغاللهم وإجبارهم عىل 
ل بشكل غري قانوني. واعتُقل 14 من املهربني املشتبه  التسول. وكان العديد من هؤالء القّص يعملون يف ظروف شديدة القسوة يف مناجم الذهب التي تُشغَّ

فيهم، منهم 12 امرأة.

تم يف نيسان/أبريل إنقاذ نحو 350 شخصا من ضحايا االستغالل الجنيس 
بلدا يف   13 التي شارك فيها   Libertad القرسي يف سياق عملية  والعمل 
إىل  وباإلضافة  والجنوبية.  الوسطى  وأمريكا  الكاريبي  البحر  منطقة 
الجنائية  بياناتنا  قواعد  يف  تقّصيات  أُجريت  املنسقة،  الرشطة  مداهمات 
25 وثيقة سفر مرسوقة أو مفقودة.  30 مطابقة، بما يف ذلك  أفضت إىل 

وصودرت أيضا حواسيب وهواتف محمولة وأموال نقدية.

LIBERTAD عملية

حياة أفضل؟
يستهدف مهربو املهاجرين أفراد املجتمع األشد يأسا وضعفا الباحثني عن 
األساليب  كشف   2018 عام  يف  أولوياتنا  إحدى  وكانت  أفضل.  حياة 
اإلجرامية الجديدة التي تشمل، مثال، زيادة حاالت العمالة الزائفة للحصول 
عىل التأشريات وتصاريح العمل؛ وأصدرنا نرشة بنفسجية لتنبيه البلدان 

األعضاء إىل ذلك.

نهج متمحور حول الضحايا
اشتملت حلقات العمل املصممة لرتسيخ أركان شبكتنا امليدانية املتخصصة 
تمارين  عىل  والجنوبية  الوسطى  أمريكا  يف  املهاجرين  تهريب  ملكافحة 
التي  التقنيات  بلورة  من  املحققني  لتمكني  سيناريوهات  إىل  مستندة 
يستخدمونها الستجواب الضحايا. وإدراكا منا لرضورة اتباع نهج شمويل 
األمم  ملكتب  الفعالة  باملشاركة  رحبنا  املهاجرين،  تهريب  ملكافحة  ودويل 
حلقات  يف  للهجرة  الدولية  واملنظمة  والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة 

العمل هذه التي نُظمت يف عام 2018.

شخصا من ضحايا االستغالل 
الجنيس والعمل القرسي تم 

إنقاذهم

350
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4
توفري األمن يف 

الفضاء السيربي

املكتب املعني بالقدرات السيربية

يعمل مكتبنا املعني بالقدرات السيربية يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا مع 
البلدان العرشة التي تتألف منها هذه الرابطة لدعم تحقيقاتها وعملياتها 
ومعلوماتها. وتُجَمع املعلومات من البلدان األعضاء ومن الجهات الرشيكة 
من القطاع الخاص التي هي رشكات معلومات عن التهديدات السيربية، ثم 
بشكل  للتحرك  استغاللها  يمكن  معلومات  إىل  املعلومات  هذه  ل  تُحوَّ

ملموس. ونعتزم إنشاء مكاتب مماثلة يف مناطقنا األخرى.

’’ثمة جانب سيربي يف كل جوانب حياتنا، ولألسف أيضا يف أنشطة 
الركائز  إحدى  هو  السيربية  بالقدرات  املعني  واملكتب  املجرمني. 

األساسية التي يقوم عليها التزامنا بمكافحة الجريمة السيربية‘‘.

املركز املتعدد االختصاصات ملكافحة 
الجريمة السيربية: تحويل 

االستخبارات إىل نتائج 
املركز  مقام  السيربية  الجريمة  ملكافحة  االختصاصات  املتعدد  املركز  يقوم 
الخاص  القطاع  يف  الرشكاء  من  الواردة  السيربية  البيانات  لتحليل  املأمون 
 246 2018، أعد هذا املركز  واألوساط األكاديمية والبلدان األعضاء. ويف عام 
تقريرا عن األنشطة السيربية املوجهة إىل البلدان األعضاء، تضمنت معلومات 

يمكن االستناد إليها للتحرك أتاحت تنفيذ العديد من العمليات الناجحة.

246 
تقريرا عن األنشطة السيربية

املركز املتعدد 
االختصاصات 

ملكافحة الجريمة 
السيربية

الجريمة  واتجاهات  التهديدات  من  واسعة  مجموعة  السيربية  الجرائم  تغطي 
املتغرية التي تمس الحياة اليومية، من هجمات الفريوسات عىل الحواسيب ونُظم 
املعلومات إىل الجرائم التي يسّهل اإلنرتنت ارتكابها. ونحن نساعد أجهزة الرشطة 

عىل البقاء يف الطليعة من خالل دعمنا للعمليات واملعلومات وتطوير القدرات.

>
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يمكن لألموال االفرتاضية عبور الحدود بقدر من السهولة يجعل من الصعب 
دعم  بدون  إجرامية  أنشطة  يف  استخدامها  يف  التحقيق  الوطنية  الرشطة  عىل 
دويل. وكانت األلتكوين - وهي عملة منافسة للبتكوين - محور اهتمام فريق 
اجتماعه  يف  االفرتاضية  والعمالت  الخفية  بالشبكة  املعني  العامل  اإلنرتبول 

الثاني الذي شاركت يف تنظيمه وزارة العدل يف والية بافاريا األملانية.

ازدادت االعتداءات السيربية التي تستهدف أجهزة إنرتنت األشياء )األجهزة 
أو  الفيديو(  وكامريات  التلفزيونات  مثل  باإلنرتنت  املوصولة  املنزلية 
الرقمي« يف شباط/ األمن  »التحديات يف مجال  نشاط  تستخدمها. وضم 

الجنائية  األدلة  السيربية وخرباء  الجرائم  43 شخصا من محققي  فرباير 
الرقمية من 23 بلدا للتحقيق يف اعتداء سيربي باملحاكاة استهدف مصفا 

أُطلق من خالل جهاز من أجهزة إنرتنت األشياء.

التحديات يف مجال األمن الرقمي
التي  والعقبات  الجديدة  اإلجرامية  األساليب  محاكاة  يف  التحدي  ويتمثل 
الكفاءات  اكتساب  تواجه املحققني من أجل مساعدة أجهزة الرشطة عىل 
ونُظِّم  باإلنرتنت.  املوصولة  األجهزة  من  األدلة  جمع  كيفية  مثل  الالزمة، 
القطاع  النمسا واثنني من رشكاء  الوطني يف  املركزي  املكتب  التمرين مع 

الخاص.

التدريب يف مجال العمل الرشطي 
السيربي

إن برامج التدريب الشاملة يف مجال مكافحة الجريمة السيربية والتي 
تجمع بني التعلم اإللكرتوني والتدريب يف القاعات تتيح للمشاركني فيها 
مواجهة تطور الجريمة يف املجال الرقمي. ويف عام 2018، قدمنا دورات 
تدريبية إىل 164 شخصا من 61 بلدا عضوا من بينهم عنارص يف أفرقة 
للتهديدات  ومحللون  السيربية  الجرائم  يف  ومحققون  األول  التدخل 

السيربية وصانعون للقرار ومدعون عامون وقضاة.

2 000 
عملة مشفرة 

واقعة
يوجد حاليا أكثر من  000 2 عملة مشفرة ويتزايد هذا العدد كل يوم.
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5
تعزيز سالمة 

الحدود

’’عندما توضع يف متناول أفراد الرشطة يف الخطوط األمامية معلومات حيوية، يصبح يف إمكانهم برسعة كشف التهديدات املحتملة ومواجهتها، 
وبالتايل تعزيز األمن الوطني واإلقليمي والدويل‘‘.

واقعة
تقىّص أفراد الرشطة من جميع أنحاء العالم 
املرسوقة  السفر  لوثائق  بياناتنا  قاعدة 
عام  يف  مرة  مليارات   3 حوايل  واملفقودة 
من أكثر  حصول  إىل  أدى  مما   ،2018 

 000 289 000 289 مطابقة.

التدريب يف مجال أمن الحدود يؤكد 
دور املرأة يف الخطوط األمامية

شاركت 20 امرأة من أفراد الرشطة والهجرة من تسعة بلدان من رابطة 
أمم جنوب رشق آسيا يف دورة تدريبية يف مجال اإلدارة املتكاملة للحدود 
مدتها 10 أيام تناولت كيفية كشف الوثائق املزورة وتحديد ضحايا االتجار 
القانون،  بالبرش. وكدليل عىل أهمية تطوير كفاءات املرأة يف مجال إنفاذ 
تُقدم  الحدود  إدارة  مجال  يف  لإلنرتبول  تدريبية  دورة  أول  هذه  كانت 

حصيا لإلناث.

إساءة  الخطرة،  األشياء  املرسوقة،  السلع  االتجار،  ضحايا  املفقودون،  الفاّرون، 
استخدام وثائق السفر والهوية... هذا غيض من فيض املسائل العديدة التي يتعني 
ترّصدها.  والجوية  والبحرية  الربية  املعابر  عند  املتمركزين  الحدود  حرس  عىل 
يف  الرشطة  أفراد  ملساعدة  التقنية  والحلول  الخربات  من  مجموعة  نقدم  ونحن 

الخطوط األمامية عىل مواجهة هذه التحديات.

>

البحر  11 ميناء عىل  إىل  أوفدنا موظفني   ،Neptune إطار عملية  يف 
األبيض املتوسط ملساعدة السلطات املحلية عىل التدقيق يف املسافرين 

وكشف اإلرهابيني املحتملني خالل موسم السياحة الصيفي.

وهذه العملية الحدودية ملكافحة اإلرهاب البحري ركزت عىل الطرق 
البحرية بني شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، التي يستخدمها اإلرهابيون 

التدقيق يف املسافرين صيفا

أكثر من   

مطابقة

تقيص حوايل  3  مليارات مرة

العاملية  الجمارك  منظمة  ودعمتها  بلدان  ستة  فيها  وشاركت  واملهربون. 
والوكالة األوروبية لحرس الحدود والسواحل )فرونتكس(.

وأسفرت التقصيات يف قواعد بياناتنا عن كشف أربعة أشخاص يشتبه يف 
شخصا  و23  مفقود،  وشخص  األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  من  أنهم 

مسافرين بوثائق سفر مرسوقة أو مفقودة.



من أفراد الرشطة يف عملية
الخطوط األمامية

من املقاتلني 
اإلرهابيني األجانب

اعتقال

مهربا وفاّرا عرب 
الحدود الوطنية

تبادل املعلومات

تدريب دعم
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تعزيز تبادل معلومات الرشطة يف 
أفريقيا 

 31 2018 لتحديث املعدات يف  I-ONE يف نيسان/أبريل  أُطلقت مبادرة 
مكتبا مركزيا وطنيا يف أفريقيا. وبما أن النقاط الحدودية هي مواقع هامة 
لكشف املجرمني املتنقلني، ستساعد هذه املبادرة املكاتب املركزية الوطنية 
يف  الرشطة  أفراد  منح  عىل  قريب  وقت  منذ  معداتها  تحديث  جرى  التي 
إمكان  الربية  الحدودية  واملعابر  واملوانئ  املطارات  يف  األمامية  الخطوط 
التدقيق  أمام  الطريق  وستمهد   I-24/7 املأمونة  شبكتنا  إىل  الوصول 

املنتظم والتلقائي يف املسافرين.

مكافحة االحتيال يف مجال وثائق السفر
تتضافر جهود اإلنرتبول ووكالة فرونتكس يف سياق مرشوع Fields ملعرفة كيفية تحسني عمليات التدقيق يف الوثائق عىل حدود االتحاد األوروبي ومواجهة 
إساءة استخدام وثائق السفر من خالل ربط مبادرة Dial-Doc لإلنرتبول ومبادرة Quick Check Cards لفرونتكس. وقد اجتمع خرباء ميدانيون وفنيون 

من سبعة بلدان ملراجعة وبلورة أفضل املمارسات واملعايري املستقبلية للتدقيق يف وثائق السفر.

منع املقاتلني اإلرهابيني األجانب من 
السفر  

البلدان  للحدود  املتكاملة  باإلدارة  املعنية  اإلنرتبول  عمل  فرقة  تساعد 
األعضاء عىل تعزيز أمن حدودها. ومن شهر آب/ أغسطس 2017 إىل شهر 
 Riptide الدعم إىل مرشوع  الفرقة  2018، قدمت  كانون األول/ديسمرب 
الرامي إىل منع املقاتلني اإلرهابيني األجانب من عبور نقاط الحدود الربية 

والجوية والبحرية يف إندونيسيا والفلبني وماليزيا.

835 من  بتدريب  15 عملية، وقاموا  إىل  الدعم  العمل  أعضاء فرقة  وقدم 
اإلرهابيني  املقاتلني  األمامية عىل كيفية تحديد  الخطوط  الرشطة يف  أفراد 
األجانب باستخدام قواعد بياناتنا والتكنولوجيا لدينا، وساعدوا يف تعزيز 
التعاون بني األجهزة البحرية والحدودية يف هذه املنطقة الثالثية الحدود. 
وتبادل  الوطنية  الحدود  وفاّرا عرب  61 مهربا  اعتقال  إىل  ذلك  أفىض  وقد 

املعلومات بشأن 105 من هؤالء املقاتلني.

آذار/مارس 2018

معدات جديدة، مكاتب مركزية وطنية أقوى، أمن معزز

االستثمار يف أفريقيا 

اإلنرتبول - لالستخدام الرسمي فقط

I-ONE
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 أعضاء 
فرقة العمل

15

61

835

105



املكياج، العطور مكونات الرافعات، 
مواد البناء

حبوب منع الحمل، 
أدوية خفض ضغط 

شواحن الهاتف، الدم
مجففات الشعر

الكحول، اللحوم، 
زيت الزيتون

زيوت املحركات، 
وسادات فرامل 

السيارة
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6
مكافحة األسواق 

غري املرشوعة

مجموعات  ملكافحة  نتبعها  التي  االسرتاتيجية  تتمثل 
جودة  تحسني  يف  تمويلها  ومصادر  املنظمة  الجريمة 
البيانات الجنائية التي تُجَمع وتحليلها بحيث تتحول إىل 
استخبارات يمكن للبلدان األعضاء االستناد إليها التخاذ 
للبلدان  ميداني  دعم  توفري  عندئذ  ويمكننا  اإلجراءات. 

املعنية للتصدي لهذه الجرائم.

عروض املخدرات غري املرشوعة يف العالم هي أكثر وفرة وتطورا وتنوعا 
من أي وقت مىض.

املباني
األغذية السيارات

املستحرضات الصيدالنية مستحرضات التجميل

السلع الكهربائية

املستهلك العادي يف خطر
ليس هناك من منتج يف مأمن من التزوير أو التقليد أو الغش أو التدني الشديد يف املستوى.

يميل الناس إىل الربط بني االتجار من جهة واملخدرات واألسلحة من جهة أخرى 
ولكن ال حدود لعدد السلع غري املرشوعة التي تتدفق إىل األسواق. وبعض هذه 
السلع منتجات ’’أصلية‘‘ ُسقت وبعضها اآلخر منتجات مقلدة خطرة - أغذية 
وأدوية وقطع غيار وحتى لُعب. وليس هناك من مقدسات إذ توجد أيضا سوق 
بالجريمة  وثيق  نحو  عىل  ترتبط  الثقافية  املمتلكات  مجال  يف  مربحة  سوداء 

املنظمة.

>

واقعة

التعلم اإللكرتوني يف مجال الجرائم املاّسة بامللكية الفكرية
إن الكلية الدولية للمحققني يف الجرائم املاّسة بامللكية الفكرية هي مرفق تدريب إلكرتوني للمحققني يغطي مستويات وجوانب مختلفة من الجرائم املاّسة 
بامللكية الفكرية. وأضيفت إىل هذه الكلية يف عام 2018 دورات جديدة متخصصة يف مكونات السيارات املقلدة واملنتجات الطبية غري املرشوعة. ويف نهاية عام 

2018، بلغ عدد مستخدميها 133 17 شخصا من 600 جهاز يف 150 بلدا.
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حماية املمتلكات الثقافية
شدد قرار األمم املتحدة 73/130 لعام 2018 عىل رضورة إنشاء البلدان 
نوفر  ونحن  الثقايف.  الرتاث  لحماية  مكرسة  متخصصة  رشطية  وحدات 
الفنية  القطع  عىل  التعرف  يف  الرشطة  أفراد  ملساعدة  والتدريب  األدوات 
البيانات  قاعدة  من  ممكن  حد  أقىص  إىل  واالستفادة  واملزيفة،  األصلية 

األعمال الفنية املرسوقة، وكشف مسالك تهريبها.

ويف عام 2018، نُظمت حلقات عمل تلّقى يف سياقها 200 خبري من أجهزة 
املدعني  وأوساط  الحكومية  غري  املنظمات  ومن  والجمارك  القانون  إنفاذ 
غري  االتجار  ’’مكافحة  بشأن  تدريبا  واملتاحف  الثقافة  ووزارات  العامني 

املرشوع باملمتلكات الثقافية‘‘.

كشف رزم املخدرات
االصطناعية  املخدرات  من  جديدة  أنواعا  باستمرار  املجرمون  يبتكر 
قاعدة  عىل  تدريبا  وفرنا  وقد  نقلها.  أجل  من  إلخفائها  جديدة  وأساليب 
بياناتنا Relief التي تخّزن فيها معلومات عن العالمات املوجودة عىل رزم 
إنفاذ  أجهزة  يساعد  مما  األقراص،  عىل  املطبوعة  والشعارات  املخدرات 
القانون عىل الربط بني شحنات املخدرات يف العالم أجمع. وُدمجت قاعدة 
بيانات Relief يف منظومات اإلنرتبول خالل عام 2018 استعدادا إلطالقها 

رسميا يف عام 2019.

مكافحة املخدرات عىل الصعيد العاملي
LIONFISH عملية

النطاق: 93 بلدا
املشاركون: أجهزة إنفاذ القانون

الضبطيات: كوكايني، هريوين، قنب، كبتاغون
الكمية: 55 طنا

النتيجة: اعتقال 300 1 شخص

القضاء عىل املنتجات غري املرشوعة عىل اإلنرتنت
PANGEA XI عملية

النطاق: 117 بلدا
املشاركون: الرشطة، الجمارك، أجهزة تنظيم األدوية، القطاع الخاص

الضبطيات: أدوية وأجهزة طبية غري مرشوعة
الكمية: 500 طن

النتيجة: اعتقال 36 شخصا، وإغالق 782 3 موقعا

حماية السكان املطمئنني
النطاق: 67 بلدا

املشاركون: الرشطة، الجمارك، أجهزة تنظيم األغذية، القطاع الخاص
الضبطيات: أغذية ومرشوبات مقلدة ورديئة النوعية

الكمية: 620 3 طنا و9,7 ماليني لرت
النتيجة: اعتقال 749 شخصا، وإغالق 66 مصنعا غري مرشوع

كشف الروابط بني الجريمة املنظمة واإلرهاب
TRIGGER IV عملية

النطاق: منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا
املشاركون: رشطة الحدود الربية والجوية والبحرية

الضبطيات: أسلحة نارية ومخدرات وأموال نقدية
الكمية واملبلغ: 57 سالحا ناريا و1,5 مليون يورو نقدا ومخدرات

النتيجة: اعتقال 17 شخصا

توجيه رضبة موجعة إىل املتجرين 
عىل جميع الجبهات

من  كبري  بقدر  بلدان  عدة  يف  املنفذة  عملياتنا  اتسمت  السنني،  مر  عىل 
الفعالية يف استهداف مجموعة من السلع غري املرشوعة وأدت إىل ضبطيات 

واعتقاالت وتحقيقات. ويف عام 2018، شملت األرقام ذات الصلة ما ييل:



حماية الفئات 
الهشة
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7
دعم األمن 

البيئي

30 يوما ملكافحة التلوث البحري

THUNDERSTORM عملية
تضافرت جهود أجهزة الرشطة والجمارك واألجهزة املعنية بالحدود والبيئة واألحياء الربية والغابات 

من 92 بلدا لتفكيك شبكات الجريمة املاّسة باألحياء الربية. 

مجموع الضبطيات يف سياق عملية Thunderstorm يف أنحاء العالم:

كانت عملية Days at Sea 30 أول عملية شارك فيها عدد من أجهزة إنفاذ 
القانون ملكافحة جريمة تلويث البحار عىل نطاق عاملي. وكشفت العملية 
مئات االنتهاكات وحاالت خطرية من التلويث يف العالم أجمع املتأتي مما 
ييل: عمليات التصيف غري املرشوع من السفن، ورمي النفايات، وتحطيم 
السفن، والتلويث من الرب )الجريان السطحي الربي واألنهار(، ومخالفات 

لوائح انبعاثات السفن.

وشارك 58 بلدا يف مرحلة التخطيط يف شهر ترشين األول/أكتوبر. وأُجريت 
مرتبط  انتهاك   1 500 من  أكثر  كشفت  تفتيش  عملية   15 000 حوايل 
بالتلوث البحري وأدت إىل إطالق 701 تحقيق استتبع الكثري منها فرض 

غرامات والرشوع يف مالحقات قضائية.

إننا ملتزمون أخالقيا تجاه األجيال القادمة بحماية تراثنا الطبيعي من املجرمني 
النباتات  ويدمرون  الكوكب  هذا  ويلوثون  املوارد  ينهبون  الذين  الضمري  العديمي 
األعضاء  بلداننا  لتحقيق مكاسب مالية. ونحن نعمل مع  ذلك  - كل  والحيوانات 
املتزايدة  بالتهديدات  للتوعية  تفكرينا  طريقة  تشاطرنا  التي  الدولية  واملنظمات 

ملنظومتنا البيئية التي أصبحت هشة وملكافحتها.

>

43 طنا 
من لحوم الحيوانات الربية )بما يف ذلك الدببة 

والفيَلة والتماسيح والحيتان وُحُمر الوحش(

 000 27 من الزواحف 
)منها 869 تمساحا و 590 9 سلحفاة 

و000 10 ثعبان(

عدة أطنان 
من األخشاب

7 هياكل عظمية
لدببة منها دبان قطبيان

14 حيوان من السنوريات 
)نمور وأسود وفهود وجاكوار(

1,3 طن 
من عاج الفيل الخام واملعالج

48 قردا حيا

000 4 طائر 
منها البجع والنعام والببغاء والبوم
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التدريب اإلقليمي يعرض الصورة 
الكاملة

أُجريت دورة تدريبية بشأن الجريمة البيئية يف واغادوغو )بوركينا فاسو( 
حرضها 30 مندوبا عن أجهزة أمنية شتى، وركزت عىل أن الجريمة البيئية 
السفر  وثائق  يشمل  الذي  االحتيال  مثل  أخرى  بجرائم  ترتبط  ما  غالبا 

والفساد وغسل األموال وحتى القتل.

الجريمة التي تستهدف الغابات: لم 
نخرج بعد من دائرة الخطر

سياق  يف  املجرمني،  أن  البيئية  بالجريمة  املتعلقة  تحقيقاتنا  أظهرت 
استغالل الغابات، يخرقون القانون بطرق متعددة: من الرشاوى والفساد 
الستخدام  قانوني  غري  بشكل  األشجار  اقتالع  إىل  املزورة  والرتاخيص 

األرايض ألغراض أخرى والتصدير غري املرشوع لألخشاب.

الحكومة  تدعمها  األطراف  متعددة  مبادرة   2018 عام  يف  وأُطلقت 
بلدان  ملساعدة  املشرتكة  والشبكات  الخربات  من  وستستفيد  النرويجية 
تستهدف  التي  للجريمة  التصدي  يف  آسيا  الالتينية وجنوب رشق  أمريكا 

الغابات.

التي  السبل  أفضل  الخاص الستكشاف  القطاع  أيضا مع  نتواصل  ونحن 
األشجار  قطع  امتيازات  من  للتحقق  الحديثة  التكنولوجيا  استثمار  تتيح 

ومواقع االستغالل غري املرشوعة وتحديدها عن بُعد.

ملكافحة  العاملي  اإلنرتبول  مؤتمر  أعمال  جدول  املوضوع  هذا  وتصّدر 
الجريمة التي تستهدف الغابات الذي ُعقد يف أيلول/سبتمرب وحرضه 200 

خبري من قطاعات متعددة.

84%

واقعة

أظهر استبيان لآلراء أجراه اإلنرتبول أن 84 
أن  أفادت  عليه  املجيبة  البلدان  من  املائة  يف 
وجرائم  البيئية  الجريمة  بني  صلة  ثمة 

أخرى.

واحتُجزت سفينة الصيد STS-50 يف إندونيسيا يف آب/
أغسطس بعد عامني من التحقق من حمولتها وشحناتها 
قد  السفينة  وكانت  املسنن.  السمك  من  املرشوعة  غري 
غرّيت عدة مرات اسمها وعلم البلد الذي ترفعه يف محاولة 
لإلفالت من قبضة العدالة. وقامت وحدتنا املعنية باإلنفاذ 
بتنسيق  األسماك  صيد  قطاع  يف  للقانون  العاملي 
مراحل  يف  بلدا   11 يف  القانون  إنفاذ  ودعم  التحقيقات 

التعقب واالعتقال والتحقيق واملالحقة القضائية.

أصدرنا أربع نرشات بنفسجية يف عام 2018 
أساليب  إىل  العالم  أنحاء  يف  الرشطة  لتنبيه 
وتناولت  األسماك؛  صيد  قطاع  يف  إجرامية 
االحتيايل  االستخدام  النرشات  هذه  إحدى 
لسجالت دولة العلم لسفن الصيد، وصدرت 
النرشات الثالث األخرى لتوفري معلومات عن 

األجناس املحمية.

4

األدلة الجنائية الرقمية عىل متن 
السفن

أدلة رقمية  السفن يمكن أن تكشف عن  املعدات اإللكرتونية عىل متن  إن 
مهمة ملؤازرة التحقيقات يف جرائم متنوعة مثل صيد األسماك غري املرشوع 
والقرصنة البحرية واالتجار باملخدرات واألسلحة النارية والبرش. ويمكنها 
أن تزود الرشطة بمعلومات عن الشبكات اإلجرامية املعنية ومسالك االتجار 

واألساليب اإلجرامية.

ويف كانون األول/ديسمرب، عقدنا أول ندوة بشأن األدلة الجنائية الرقمية 
املتعلقة باملعدات املحمولة عىل متن السفن، تضمنت دراسة حاالت وتمارين 

عملية ملساعدة الباحثني عىل فهم التحديات والفرص بشكل أفضل.
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الحوكمة

’’يواجه العالم اليوم تغريات غري 
مسبوقة تطرح تحديات هائلة يف مجال 

األمن العام. وللتغلب عىل هذه 
التحديات، يتعني علينا مد جسور نحو 

املستقبل‘‘.

         كيم جونغ يانغ، الرئيس

تقرر

القرارات هي اآللية 	 
املتبعة لصنع القرار

لكل بلد عضو صوت 	 
واحد ولجميع 

األصوات الوزن نفسه

َمن يحرض

كبار مسؤويل إنفاذ 	 
القانون بمن فيهم 

الوزراء ورؤساء 
الرشطة

مراقبون من 	 
املنظمات الرشيكة

متحدثون رئيسيون 	 
من األوساط 

األكاديمية والقطاع 
الخاص

تحدد 

السياسات	 

املوارد	 

أساليب العمل	 

املالية	 

برنامج األنشطة	 

تنتخب

اللجنة التنفيذية	 
194 بلدا عضوا

الجمعية العامة

لإلنرتبول العليا  اإلدارية  الهيئة 
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الدورة الـ 87 للجمعية العامة
عقدت الدورة الـ 87 للجمعية العامة لإلنرتبول يف دبي )اإلمارات العربية 
املتحدة( يف الفرتة من 18 إىل 21 ترشين الثاني/نوفمرب 2018. وقد اجتمع 
فيها زهاء 000 1 من كبار املسؤولني يف مجال إنفاذ القانون من 180 بلدا. 
والفرص  التهديدات  مثل  الرشطية  القضايا  من  عددا  املجتمعون  وناقش 
بالنسبة للرشطة، واتخذوا كذلك قرارات  التكنولوجيا  التي تنطوي عليها 

مؤسسية.

وانتُخب السيد كيم جونغ يانغ )جمهورية كوريا( رئيسا جديدا للمنظمة 
خلفا للسيد هونغوي مينغ )الصني( الذي استقال يف ترشين األول/أكتوبر.

وانتخبت الجمعية أيضا ستة أعضاء جدد يف اللجنة التنفيذية، وهي هيئة 
ثالث  وتجتمع  للمنظمة،  والتوجيه  اإلرشاد  وتقدم  عضوا   13 من  مؤلفة 

مرات يف السنة.

كما صوتت الجمعية العامة لقبول بلدين عضوين جديدين، هما فانواتو 
وكرييباس، وبذلك أصبح عدد أعضاء املنظمة 194.

وتبادل البيانات الجنائية عرب شبكة اإلنرتبول يقتيض إطارا قانونيا متينا 
وفعاال. ولضمان بقاء املنظمة يف طليعة سواها من حيث معاملة البيانات 
إنشاء فريق عامل ملراجعة  العامة عىل  الجمعية  الدولية، وافقت  الجنائية 

نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.

ووافقت الجمعية العامة أيضا عىل مراجعة هيكلية اإلدارة يف املنظمة لتلبية 
الطلبات املتزايدة الواردة إليها وضمان بقائنا متكيفني للغاية  مع البيئة 

الدولية التي ننفذ أنشطتنا فيها.

املؤتمرات اإلقليمية
ُعقد املؤتمر اإلقليمي األوروبي الـ 46 يف دبلن )آيرلندا( يف الفرتة من 16 

إىل 18 أيار/مايو وحرضه 130 من كبار ضباط الرشطة من 52 بلدا. 

وُعقد املؤتمر اإلقليمي الـ 24 لألمريكتني يف الفرتة من 10 إىل 12 تموز/
يوليو يف بونتا دل إستي )أوروغواي( وشارك فيه 80 مندوبا من 31 بلدا. 

وتناول املؤتمران الجريمة املنظمة والجريمة السيربية ومكافحة اإلرهاب.

رؤساء املكاتب املركزية الوطنية
السنوي مؤتمرهم  يف  لإلنرتبول  الوطنية  املركزية  املكاتب  رؤساء   اجتمع 

الـ 14 يف الفرتة من 10 إىل 12 نيسان/أبريل 2018. ويتيح هذا املنتدى 
لرؤساء املكاتب تبادل املعلومات واألفكار وأفضل املمارسات واالطالع عىل 

آخر املستجدات املتصلة بأنشطة املنظمة ومواردها الجديدة. 

مناصب قيادية للمرأة يف مجال إنفاذ القانون
تواجه النساء يف مجال إنفاذ القانون صعوبات خاصة مثل القوالب النمطية 
املتصلة بنوع الجنس، وتحقيق التوازن بني العمل والحياة األرسية، وفرص 

الوصول إىل مناصب قيادية.

مدتها  دراسية  حلقة  نّظمنا  املشكالت،  هذه  عىل  التغلب  يف  وللمساعدة 
’’مناصب قيادية للمرأة يف مجال إنفاذ  أيام يف سنغافورة بعنوان  خمسة 
القانون‘‘. وشارك فيها نحو 22 من كبار ضباط الرشطة والهجرة اإلناث 

من بلدان رابطة أمم جنوب رشق آسيا العرشة وكندا لتبادل الخربات من 
أجل إشاعة ثقافة متنوعة ال تستثني أحدا يف العمل الرشطي يف املنطقة.

ووفرت الندوة أدوات لزيادة التنوع بني الجنسني يف أجهزة الرشطة وتعزيز 
الرشطة  أفراد  من  متينة  مهنية  شبكة  وبناء  القانون  إنفاذ  يف  املرأة  دور 

اإلناث.



 20   <

املالية

بلغ إجمايل دخل األمانة العامة لإلنرتبول 134 مليون يورو يف عام 2018، 
بزيادة قدرها 10 ماليني يورو )+ 8 يف املائة( مقارنة بعام 2017.

ومن إجمايل الدخل، بلغ مجموع املساهمات النظامية من بلداننا األعضاء 
57 مليون يورو أي نسبة 43 يف املائة من دخلنا.

إضافية،  مساهمات  عىل  الحصول  إىل  متزايد  بشكل  املنظمة  وتسعى 
املساهمات  وزادت  أنشطتنا.  تنامي  لتمويل  العام،  القطاع  من  معظمها 
ثلث  اآلن  تمثل  وباتت  املاضية،  الخمس  السنوات  خالل  النقدية  الطوعية 

دخلنا اإلجمايل )45 مليون يورو يف عام 2018(. 

وبلغت قيمة املساهمات العينية مثل االستخدام املجاني للمعدات والخدمات 
واملباني 31 مليون يورو يف عام 2018. كما ندّر جزءا صغريا من أموالنا 

الخاصة من خالل االستثمارات املالية.

ويف عام 2018، بلغت نفقاتنا 130 مليون يورو )+ 7 يف املائة مقارنة بعام 
هذه  تدعم  التي  املؤسسية  والخدمات  الرشطية  أنشطتنا  وغطت   )2017

األنشطة وتتيح تنفيذها.

ويف نهاية السنة املالية، أظهرت ميزانيتنا فائضا قدره 3,8 مليون يورو، 
مقارنة بفائض قدره 2,1 مليون يورو يف عام 2017. 

43%

57

مساهمات طوعية نقدية

45

33%

مساهمات عينية

31

إيرادات أخرى

1

 134 مليون   
يورو

%8+

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

المساهمات النظامية المتأتية من البلدان األعضاء

الدخل يف عام  2018

يف 2018

زيادة قدرها 10 ماليني يورو 
مقارنة بعام 2017
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التقرير السنوي لعام 2018 

تشمل األمانة العامة لإلنرتبول املقر يف فرنسا واملجّمع العاملي 
أفريقيا  يف  إقليمية  مكاتب  وستة  سنغافورة  يف  لالبتكار 
االتحاد  لدى  خاصة  تمثيل  ومكاتب  وآسيا  واألمريكتني 
األفريقي واالتحاد األوروبي واألمم املتحدة ومكتب ارتباط يف 

كل من بانكوك وفيينا.

الجريمة السيبرية

20

19

53

 الدعم المؤسسي 
)بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات والموارد 

البشرية والشؤون القانونية والمالية(

22

الحوكمة واإلشراف

16

 

%7+

 تتوفر البيانات المالية المدققة كاملًة على الموقع
www.interpol.int

 130 مليون   
يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مكافحة اإلرهاب

الجريمة المنظمة والناشئة

يف 2018

يف 2017

النفقات يف عام 2018
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آفاق املستقبل

’’يتعني علينا الرتكيز عىل االبتكار لتكون بلداننا 
األعضاء أفضل جهوزيًة ملواجهة عص املعلومات 

واالستفادة من التقنيات الجديدة ملكافحة 
الجريمة.

والسبيل الوحيد لكي نحقق ذلك هو اتحادنا جميعا يف 
لجعل  الرشطة  أجهزة  وصل  مشرتك:  تصميم  إطار 

العالم أكثر أمانا‘‘.

يورغن شتوك
األمين العام



الشؤون املالية

الشؤون املالية
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االتحاد الروسي، موسكو - إثيوبيا، أديس أبابا - أذربيجان، باكو - األرجنتين، بوينس آيرس - األردن، عمان - أرمينيا، 

إسرائيـل،   - تالين  إستونيا،   - كانبيرا   أستراليا،   - إسبانيا، مدريد   - أسمرا   إريتريا،   - أورنجستاد  أروبا،   - يريفان 

القـدس - إسواتيني، مبابان )سوازيلند( - أفغانستان، كابل - إكوادور، كيتو - ألبانيا، تيرانا - ألمانيا، فيسبادن - 

 - إندونيسيا، جاكارتا   - أندورا الفيال  أندورا،   - أنتيغوا وبربودا، سانت جونس   - أبوظبي  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

أنغوال، لواندا - أوروغواي، مونتيفيديو - أوزبكستان، طشقند - أوغندا، كمباال - أوكرانيا، كييف - إيران، طهران - 

آيرلندا، دبلن - آيسلندا، ريكيافيك - إيطاليا، روما - بابوا غينيا الجديدة، كونيدوبو - باراغواي، أسونسيون - باكستان، 

البرتغال، لشبونة - بروني، بروني -  البرازيل، برازيليا - بربادوس، بريدجتاون -  البحرين -  البحرين،  آباد -  إسالم 

بوتان،   - بنن، كوتونو   - بنما سيتي  بنما،   - دكا  بنغالديش،   - بلموبان  بليز،   - بلغاريا، صوفيا   - بلجيكا، بروكسل 

البوسنة والهرسك، سراييفو -  تيمفـو - بوتسوانا، غابوروني - بوركينا فاسو، واغادوغو - بوروندي، بوجمبرة - 

بولندا، وارسو - بوليفيا، الباز - بيرو، ليما  - بيالروس، مينسك - تايلند، بانكوك - تركمانستان، أشغبات - تركيا، 

أنقرة - ترينيداد وتوباغو، بورت أوف سبين - تشاد، نجامينا - تنزانيا، دار السالم - توغو، لومي - تونس، تونس - 

تونغا، نوكوالوفا - تيمور-ليشتي، ديلي - جامايكا، كينغستون - الجبل األسود، بودغوريتشا - الجزائر، الجزائر - جزر 

البهاما، ناسو - جزر سليمان، هونيارا - جزر القمر، موروني - جزر مارشال، ماجورو - جمهورية أفريقيا الوسطى، 

بانغي - الجمهورية التشيكية، براغ - الجمهورية الدومينيكية، سانتو دومينغو - جمهورية كوريا، سيئول - جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، كنشاسا - جمهورية مقدونيا الشمالية، سكوبيا - جنوب أفريقيا، بريتوريا - جنوب السودان، 

 - برايا  الرأس األخضر،   - الدانمرك، كوبنهاغن - دومينيكا، روزو   - تبيليسي - جيبوتي، جيبوتي  جوبا - جورجيا، 

رواندا، كيغالي - رومانيا، بخارست - زامبيا، لوساكا - زمبابوي، هراري - ساموا، آبيا - سان تومي وبرينسيبي، سان 

تومي - سان مارينو، سان مارينو - سانت فنسنت وجزر غرينادين، كينغستاون - سانت كيتس ونيفس، باستير - 

سانت لوسيا، كاستريز - سانت مارتن، فيليبسبرغ - سري النكا، كولومبو - السلفادور، سان سلفادور - سلوفاكيا، 

براتيسالفا - سلوفينيا، ليوبليانا - سنغافورة، سنغافورة - السنغال، داكار - السودان، الخرطوم - سوريا، دمشق - 

سورينام، باراماريبو - السويد، ستوكهولم - سويسرا، برن - سيراليون، فريتاون - سيشيل، فيكتوريا )ماهي( - 

شيلي، سنتياغو - صربيا، بلغراد - الصومال، مقديشو - الصين، بيجين -طاجيكستان، دوشنبه - العراق، بغداد - 

ُعمان، مسقط - غابون، ليبرفيل - غامبيا، بانجول - غانا، أكرا - غرينادا، سان جورج - غواتيماال، غواتيماال - غيانا، 

جورجتاون - غينيا، كوناكري - غينيا االستوائية، ماالبو - غينيا-بيساو، بيساو - الفاتيكان )دولة مدينة الفاتيكان(، 

فنزويـال،   - فلسطيـن  فلسطيـن،   - مانيـال  الفلبين،   - باريس  فرنسا،   - فيال  بورت  فانواتو،   - الفاتيكان  مدينة 

كراكـاس - فنلندا، هلسنكي - فيجي، سوفا - فييت نام، هانوي - قبرص، نيقوسيا - قيرغيزستان، بيشكك - قطر، 

أوتاوا - كوبـا،  بنه - كندا،  بنوم  ياوندي - كرواتيا، زغرب - كمبوديا،  الكاميرون،   - أستانا  الدوحة - كازاخستان، 

هفانـا - كوت ديفوار، أبيدجان - كوراساو، فيلمستاد. - كوستاريكا، سان خوسيه - كولومبيا، بوغوتا - الكونغو، 

تاراوا - التفيا، ريغا - الوس، فيينتيان - لبنان، بيروت -  برازافيل - الكويت، الكويت - كينيا، نيروبي - كيريباس، 

ليسوثو،   - فادوز  ليختنشتاين،   - طرابلس  ليبيا،   - فيلنيوس  ليتوانيا،   - مونروفيا  ليبريا،   - لكسمبرغ  لكسمبرغ، 

ماسيرو - مالطة، فلوريانا - مالي، باماكو - ماليزيا، كوااللمبور - مدغشقر، أنتاناناريفو - مصر، القاهرة - المغرب، 

الرباط - المكسيك، مكسيكو - مالوي، ليلونغوي - مالديف، مال - المملكة العربية السعودية، الرياض - المملكة 

المتحدة، مانشستر - منغوليا، أوالنباتار - موريتانيا، نواكشوط - موريشيوس، بورت لويس - موزامبيق، مابوتو - 

مولدوفا، شيسيناو - موناكو، موناكو - ميانمار، يانغون - ناميبيا، ويندهوك - ناورو، يارين - النرويج، أوسلو - 

النمسا، فيينا - نيبال، كتمندو - النيجر، نيامي - نيجيريا، الغوس - نيكاراغوا، ماناغوا - نيوزيلندا، ويلنغتون - هايتي، 

بورت أو برنس - الهند، نيودلهي - هندوراس، تيغوسيغالبا - هنغاريا، بودابست - هولندا، الهاي - الواليات المتحدة 

األمريكية، واشنطن دي سي - اليابان، طوكيو - اليمن، صنعاء - اليونان، أثينا.

194
ً بلداً عضوا



نبذة عن اإلنرتبول 

يتمثل دور اإلنرتبول يف تمكني أجهزة الرشطة يف بلدانه األعضاء 
الوطنية وجعل  الجريمة عرب  ملكافحة  معا  العمل  194 من  الـ 
العالم أكثر أمانا. ولدى اإلنرتبول قواعد بيانات عاملية تتضمن 
معلومات رشطية عن املجرمني والجرائم، ويقدم الدعم يف مجايل 
والتدريب.  التحليل  ويوفر خدمات  الجنائية،  واألدلة  العمليات 
ثالثة  وتدعم  العالم  أنحاء  يف  الرشطية  القدرات  هذه  وتُوظَّف 
برامج عاملية: مكافحة اإلرهاب، والجريمة السيربية، والجريمة 

املنظمة والناشئة. 
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