الفئات المستضعفة

مشاريع شرطية تركز على المستقبل
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فــي ســعيها المتواصــل لدعــم المنظمــات الدوليــة مــن أجــل
تعزيــز المجتمــع الدولــي ،تقــوم اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 مــن خــال مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً -بتمويــل ســبعة مشــاريع لإلنتربــول فــي ســبعة مجــاالت م ّتصلــة
بالجريمــة ،بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب ،والجريمة الســيبرية،
واإل ّتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ،والســلع غيــر المشــروعة
والصحــة العالميــة ،وســرقة المركبــات ،والمجتمعــات المعرّ ضــة
وحمايــة التــراث الثقافــي.

مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً هــي نقطــة
تضــم جهودهــا
االلتقــاء للمنظمــات المتقاربــة التفكيــر التــي
ّ
ـجع
الــى اإلنتربــول لالســتجابة لتحديــات جرائــم اليــوم .وهــي تشـ ّ
االلتــزام الدولــي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل
حمايــة المواطنيــن ،والبنــى التحتيــة ،والشــركات ،واالســتثمارات
ّ
المنظمة.
مــن تهديــدات اإلرهــاب والجريمــة الســيبرية والجريمــة

تهريب المهاجرين واالتجار
بالبشر واستغالل األطفال

اإلشـكــالـيـات
يعمــل اإلنتربــول علــى مواجهــة التحديــات
المتصاعــدة المتمثلــة فــي تهريــب المهاجريــن
واالتجــار بالبشــر واســتغالل األطفــال عبــر
اإلنترنــت ،وذلــك بهــدف تعطيــل الشــبكات
المنظمــة المســؤولة عــن هــذه الجرائــم.

االتجار بالبشر
واالتجــار بالبشــر شــكل مــن أشــكال الجريمــة
تقــدر بمليــارات
المنظمــة الدوليــة يــدر أرباحــا
َّ
الــدوالرات ويشــمل كل منطقــة فــي العالــم.
ويتــم أخــذ الضحايــا واالتجــار بهــم بيــن
المناطــق والبلــدان باللجــوء إلــى التضليــل أو
التهديــد أو القــوة.

والغــرض مــن االتجــار بالنســاء والرجــال
واألطفــال هــو فــي أغلــب األحيــان اســتغاللهم
جنســيا وإجبارهــم علــى العمــل القســري.
ويشــكل االتجــار بالبشــر جريمــة بموجــب
القانــون الدولــي والعديــد مــن النظــم
القانونيــة الوطنيــة واإلقليميــة .ومــع أن غالبيــة
البلــدان اعتمــدت بروتوكــول باليرمــو لمنــع
وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص ،وبخاصــة
النســاء واألطفــال وتمتلــك تشــريعات للتعامــل
مــع هــذه المشــكلة ،ال تط َّبــق القوانيــن بشــكل
دائــم.

االتجار بالمهاجرين

استغالل األطفال
والجرائــم التــي تســتهدف األطفــال هــي أيضــا
ارتفعــت بشــكل حــاد فــي الســنوات األخيــرة،
ويرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى اتســاع
رقعــة اســتخدام اإلنترنــت ووســائل اتصــاالت
تكنولوجيــة أخــرى .و ُتســتخدم اإلنترنــت
لتوســيع نطــاق هــذه الجرائــم فــي صفــوف
المجرميــن ولتوفيــر كميــات متزايــدة مــن
المــواد اإلباحيــة المتعلقــة باألطفــال وذلــك فــي
شــكل صــوَ ر وأفــام.

وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بمشــكلة تهريــب البشــر
ٌ
جريمــة تســتقطب اهتمامــا حــادا وهــي
ظاهــرة المهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن ال
يزالــون يتدفقــون إلــى أوروبــا .وتوصــل التقريــر
المشــترك بيــن يوروبــول واإلنتربــول المتعلــق
بشــبكات تهريــب المهاجريــن والصــادر فــي
أيار/مايــو  2016إلــى أن نســبة  90فــي المائــة
مــن المهاجريــن الذيــن يدخلــون إلــى بلــدان
االتحــاد األوروبــي تيســرها شــبكات إجراميــة
وتأتــي ممــا يربــو علــى  100بلــد مصــدر وعبــور.
وتشــير المعلومــات المتوفــرة حاليــا إلــى أن هــذا
المنحــى يســري أيضــا علــى مناطــق أخــرى.

وهنــاك صلــة واضحــة بيــن مســتوى اســتخدام
بلــد مــا لإلنترنــت واســتغالل األطفــال عبرهــا.

وتفيــد التقاريــر بــأن الغالبيــة العظمــى مــن
المهاجريــن أفــادوا بأنهــم دفعــوا مبالــغ
ماليــة لتســهيل حركتهــم .وشــبكات الجريمــة
المنظمــة  -والســيما الضالعــة فــي تهريــب
األســلحة والمخــدرات  -ســارعت إلــى اســتغالل
األزمــة لكســب المــال .وطرائــق التهريــب
التقليديــة ،مثــل تخبئــة المهاجريــن وتزويــر
المســتندات واســتخدام وســائل نقــل خطــرة،
مــا زالــت هــي نفســها فــي جميــع أنحــاء
العالــم.

وبينمــا ال تتجــاوز نســبة الســكان الموصوليــن
بشــبكة اإلنترنــت عالميــا  40فــي المائــة ،ســيزداد
بشــكل هائــل هــذا النــوع مــن الجرائــم فــي
الســنوات المقبلــة ،خصوصــا فــي المناطــق
الناميــة ،بازديــاد عــدد الموصوليــن بهــا .وثمــة
حاجــة ماســة إلــى مكافحــة اســتغالل األطفــال
عبــر اإلنترنــت والســيما فــي البلــدان التــي تــؤدي
فيهــا العوامــل الثقافيــة والثغــرات فــي تطبيــق
القانــون إلــى ارتــكاب الجريمــة بــدون حســيب وال
رقيــب.

أنشطة اإلنتربول
تنسيق
نظــرا لتعقيــدات قضايــا االتجــار بالبشــر وتهريــب
المهاجريــن والجرائــم التــي تســتهدف األطفال،
ال بــد مــن اعتمــاد مجموعــة مــن االســتراتيجيات.
ويمتلــك اإلنتربــول الكثيــر مــن الخبــرات والتجارب
فــي عــدد مــن هــذه المجــاالت والقــدرة علــى
تنســيق األنشــطة بيــن أجهــزة إنفــاذ القانــون
وســائر الجهــات المعنيــة فــي العالــم.

توفير المعلومات
ويمثــل توفيــر المعلومــات عامــا أساســيا
للتحقيقــات التــي تجريهــا أجهــزة إنفــاذ
القانــون .ويتيــح اإلنتربــول لبلدانــه األعضــاء إرســال
التنبيهــات والبيانــات والمعلومــات مــن خــال
قنــوات مأمونــة ،لتحســين التعــاون الدولــي
بهــدف معالجــة قضايــا دوليــة والمســاعدة
علــى منــع الجنــاة المعروفيــن والمجرميــن مــن
عبــور الحــدود.

مؤازرة في الميدان
واإلنتربــول يــؤازر أيضــا الشــرطة الوطنيــة عبــر
إيفــاد عناصــر إلــى الميــدان ألغــراض تكتيكيــة،
بهــدف تفكيــك الشــبكات اإلجراميــة المســؤولة
عــن االتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن.
َّ
ٌ
حلقــات تدريبيــة
وتنظــم قبــل العمليــات
للتأكــد مــن أن األفــراد العامليــن فــي الميــدان
مدرَّبــون علــى مجموعــة مــن المهــارات ،مــن
بينهــا وســائل خاصــة لالســتجواب واســتخدام
المعــدات المتخصصــة .وتشــتمل عمليــات
اإليفــاد هــذه علــى عمــل شــرطي توازيــه
مســاهمات مــن قطاعــات شــتى مثــل الجمــارك
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ووزارات الصحــة
وهيئــات االدعــاء العــام.

10,000

5

أطفال يتم
التعرف عليها

يوميًا في 2016

وتشــكل قاعــدة بيانــات اإلنتربــول الدوليــة لصــور
االســتغالل الجنســي لألطفــال ( ،)ICSEتحديــدا،
أداة شــديدة األهميــة إذ إنهــا تقــوم علــى
اســتخدام برمجيــات متطــورة لمقارنــة الصــور
وأفــام الفيديــو بغيــة المســاعدة فــي الكشــف
عــن هويــة الضحايــا والمعتديــن ومواقعهــم.
واعتبــارا مــن كانــون الثاني/ينايــر  ،2017أصبــح
المحققــون فــي  49بلــدا قادريــن علــى االطــاع
علــى قاعــدة البيانــات هــذه ممــا ســاعدهم
فــي معرفــة هويــة أكثــر مــن  10,000طفــل
مــن ضحايــا االعتــداء الجنســي وفــي اعتقــال
آالف المجرميــن.

ضحية تم التعرف عليها

4,700

مجرم تم
القبض عليهم

49

بلد
 +يوروبول

قادرين على االطالع
على قاعدة البيانات

قاعدة بيانات ICSE

مبادرات جديدة

تو َلــى مكافحــة تهريــب المهاجريــن واالتجــار
بالبشــر واســتغالل األطفــال عبــر اإلنترنــت
األولويــة فــي البرامــج الدوليــة .ويحتــل اإلنتربــول
ّ
تمكنــه مــن تنســيق الجهــود
مكانــة فريــدة
فــي مجمــل القطاعــات والبلــدان التــي تضــع
نصــب أعينهــا تفكيــك الشــبكات اإلجراميــة
الدوليــة المســؤولة عــن االتجــار بالبشــر وتهريــب
المهاجريــن واســتغالل األطفــال عبــر اإلنترنــت.
مــن هــذا المنطلــق ،يرمــي اإلنتربــول فــي المقام
األول إلــى تمتيــن القــدرات علــى إنفــاذ القانــون،
وإجــراء تحقيقــات وعمليــات تتمحــور حــول
الضحايــا ،والكشــف عــن الضحايــا وإنقاذهــم،
وتمكيــن الشــرطة مــن إعــداد ملفــات صلبــة
تتيــح محاكمــة المجرميــن.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تتركــز أنشــطة
اإلنتربــول الرئيســية الثالثــة علــى التدريــب وتوفيــر
المعلومــات وعمليــات إنفــاذ القانــون فــي
الميــدان ،مــع ترســيخ إنجازاتــه الســابقة فــي
هــذه المجــاالت وزيادتهــا.

تدريب
ومــن الضــروري تنســيق برامــج التدريــب وتحديــد
أهدافهــا فــي ســبيل تعزيــز قــدرات الشــرطة
فــي البلــدان األعضــاء .وســيوفر اإلنتربــول
برامــج تدريبيــة نظريــة شــاملة ألجهــزة إنفــاذ
القانــون ،مدعومــة بتماريــن محــاكاة عمليــة،
فــي حيــن أن نهــج تدريــب المدرِّبيــن يســمح
للمشــاركين بنقــل معارفهــم وخبراتهــم إلــى
زمالئهــم .وهــذا كلــه يســاهم فــي اســتحداث
شــبكة واســعة مــن أفــراد مســؤولين عــن إنفــاذ
القوانيــن متخصصيــن يعملــون وفقــا ألفضــل
الممارســات .وثمــة برامــج أخــرى تشــمل التدريــب
فــي مجــاالت ذات صلــة مثــل أمــن الحــدود
والجرائــم الماليــة ومكافحــة اإلرهــاب والوثائــق
المــزورة وإعــداد مــواد مصممــة بحســب
االحتياجــات ،مثــل الكتيبــات واألدلــة ودروس
التعلــم اإللكترونــي.

تبادل المعلومات
ومــن فائــق األهميــة أيضــا تبــادل المعلومــات
بيــن بلــدان متعــددة ألغــراض متعلقــة
بالتحقيقــات واالســتراتيجية .ويصبــح هــذا األمــر
أســرع وأكثــر فعاليــة وأوســع مــدى مــن خــال
األطــر التــي تقدمهــا شــبكة اإلنتربــول الميدانيــة
لألخصائييــن فــي مكافحــة تهريــب المهاجريــن
( )ISONوفريــق خبــراء اإلنتربــول المعنــي
بمكافحــة االتجــار بالبشــر وفريــق اإلنتربــول
المتخصــص المعنــي بمكافحــة الجرائــم
المرتكبــة ضــد األطفــال .وتشــكل هــذه الجهات
الثــاث قنــوات رســمية وغيــر رســمية لالتصــال
عــن طريــق خبــراء معينيــن موجوديــن فــي كل
بلــد وتشــجع مبــدأ توفيــر البيانــات علــى الصعــد
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

عمليات
وسيســاعد اإلنتربــول أيضــا البلــدان األعضــاء
فــي تنفيــذ عمليــات إلنفــاذ القانــون علــى أرض
الواقــع .وســيؤدي ذلــك ليــس إلــى ترجمــة
المعــارف النظريــة إلــى أفعــال فحســب بــل أيضا
إلــى تحقيــق مزيــد مــن النتائــج مــن حيــث عــدد
المجرميــن الذيــن يُعتقلــون وعــدد الضحايــا
الذيــن يُنقــذون .وبالنســبة الســتغالل األطفــال
عبــر اإلنترنــت ،سـ ُتمنح األولويــة لتحســين قاعــدة
البيانــات  ICSEومــا يتصــل بهــا مــن خدمــات
تقنيــة لجعلهــا أكثــر صالبــة ودقــة.

توحيد القوى
وهــذه المبــادرات تضــاف إلــى مبــادرات تنفذهــا
جهــات معنيــة أخــرى .وســيعمل اإلنتربــول
عــن كثــب مــع شــركاء رئيســيين  -بمــا يشــمل
منظمــات دوليــة وهيئــات سياســية إقليميــة
ومنظمــات غيــر حكوميــة أخــرى  -توحيــدا
للقــوى فــي ســبيل المســاعدة علــى حمايــة
أكثــر الفئــات هشاشــة فــي العالــم.
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