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تعزيز الوصول إلى قواعد
بيانات اإلنتربول

مشروع I.D.E.A

مرشوع اإلنرتبول  I.D.E.Aلتعزيز األمن يف
أوروبا
أُنجز هذا املرشوع.

وأسهمت هذه األنشطة يف تحسني آليات العمل وإجراءات التشغيل املوحدة

أسهم مرشوع  IDEAيف إدارة الحدود األوروبية بطريقة متكاملة عرب

املتعلقة باستخدام قواعد بيانات اإلنرتبول من قبل أجهزة إنفاذ القانون

ّ
تقصيات منتظمة يف
تمكني الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي من إجراء

ورشطة الحدود.

قواعد بيانات اإلنرتبول يف سياق مراقبة الحدود.

تحسني آليات العمل واملعايري
اشتمل الجانب التقني للمرشوع عىل عدد من حلقات العمل واألفرقة
االستشارية والزيارات املتبادلة بني الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي.

وعىل وجه الخصوص ،ن ّ
ظم مرشوع  IDEAأنشطة واسعة النطاق ،مثل

وبهذه الطريقة ،ساعد املرشوع يف مكافحة الجرائم الخطرية املنطوية عىل

اجتماعات الفريق االستشاري األوروبي املعني بقاعدة البيانات ،SLTD

بُعد عابر للحدود ،مثل اإلرهاب أو املقاتلني اإلرهابيني األجانب أو االتجار

التي ضمت مسؤويل الرشطة الجنائية ورشطة الحدود يف الدول األعضاء

بالبرش ،ويف تعزيز األمن الداخيل ضمن االتحاد األوروبي.

يف االتحاد األوروبي ،وذلك لوضع نهج متسق الستخدام قواعد بيانات
اإلنرتبول عىل الحدود.
وكان لهذا النشاط أهمية قصوى ،ألن نحو  95يف املائة من إجمايل عمليات

تعزيز أمن الحدود
• تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية واالنتقال إىل منظومات اإلنرتبول
بأحدث إصداراتها؛
• تدريب أفراد رشطة الحدود عىل كيفية استخدام قواعد بيانات اإلنرتبول
أثناء التحقق من وثائق السفر؛
• إقامة عالقات من التعاون الوثيق بني أجهزة رشطة الحدود ومكاتب
اإلنرتبول املركزية الوطنية يف االتحاد األوروبي.
ويضع اإلنرتبول يف ترصف بلدانه األعضاء عددا من الخدمات التقنية
وقواعد البيانات .ويف وسع قاعدة البيانات ( SLTDوثائق السفر والهوية)،
عىل الخصوص ،أن تساعد عىل الكشف عن املجرمني الذين يحاولون عبور
الحدود بطريقة غري مرشوعة.

ّ
تقص قواعد بيانات اإلنرتبول تجريها رشطة الحدود.

تغيري التكنولوجيا للوصول إىل قواعد البيانات
والبحث فيها
نسق مرشوع  IDEAعملية إصدار نسخة جديدة من برمجية اإلنرتبول
التكنولوجية املعروفة باسم فايند التي تتيح للعاملني يف الخطوط األمامية
الوصول اآلني إىل قواعد بياناتنا العاملية.
وتوفر الربمجية املنبثقة من هذه املبادرة التكنولوجية الكربى وظيفة
ٍّ
تقص يف البيانات ووصول إليها أكثر تكامال وفعالية ،وهي:
• تمنح العاملني يف الخطوط األمامية وسيلة تكنولوجية موحدة للبحث

وبإمكان أفراد أجهزة إنفاذ القانون العاملني يف الخطوط األمامية يف جميع
أنحاء العالم أن يفحصوا وثائق السفر عرب مقارنتها بقاعدة البيانات SLTD
بشكل آني للتحقق من صحتها ،ومن ثم اتخاذ إجراءات املتابعة املناسبة.

يف قواعد بيانات اإلنرتبول املتعددة؛
ّ
تحسن طريقة التقيص ونتائج التقصيات؛
•
• تع ّزز قابلية التشغيل بني املنظومات الوطنية والدولية؛
• تسهّ ل الوصول إىل قواعد بيانات اإلنرتبول من األجهزة املحمولة.
ويف نهاية املطاف ،سيؤدي اعتماد هذه النسخة الجديدة من فايند إىل تعزيز
أمن الحدود يف االتحاد األوروبي.
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المفوضية األوروبية

مشروع I.D.E.A

مجموعة مختارة من الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي

حصلت على المساعدة في مجال البنية التحتية
المعلوماتية وتطوير البرمجيات

 24توصية

اعتمدها فريق مشروع IDEA
االستشاري المعني بقاعدة البيانات
SLTD

جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

شاركت في أهم أنشطة المشروع وتلقت المشورة على
المستويين التقني والعملي بانتظام من الفريق المعني به

الحقائق
والنتائج
الرئيسية

 ،DontRiskIt#حملة التوعية العامة في إطار
مشروع ُ ،IDEAنفذت في مطارات دولية عديدة
في االتحاد األوروبي ورُوِّ ج لها على شبكات
التواصل االجتماعي الخاصة بالشرطة وفي وسائل
اإلعالم بشكل عام.

أكثر من  200من أفراد أجهزة إنفاذ القانون
ومراقبة الحدود من الدول

األعضاء في االتحاد األوروبي شاركوا في أنشطة
مشروع ( IDEAمؤتمرات وحلقات عمل وتمارين
تدريبية)؛

 11زيارة تقييم ومتابعة

أُجريت إلى الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي ،عقب نقل األنشطة إلى نسق إلكتروني
للتكيف مع قيود السفر المفروضة بسبب كوفيد19-

حماية المسافرين
سعى مشروع  IDEAإلى توعية عامة الناس بأهمية حماية وثائق هويتهم

وبعد اإلبالغ عن سرقة أو فقدان جواز سفر أو بطاقة هوية ،ال ينبغي

وسفرهم .وأوضحت حملة  DONTRISKIT#سبب األهمية البالغة

استخدامهما للسفر .وحتى لو عثرتم مجددا على وثيقة سفر كنتم قد
فقدتموها سابقا ،ال تحاولوا استخدامها للسفر ،فقد ُتمنعون من ركوب

لوثائق السفر وضرورة اإلبالغ عن فقدانها أو سرقتها فورا.

الطائرة وتواجهون خطر االتهام بانتحال الهوية.
فلجوازات السفر المسروقة والمفقودة أهمية فائقة بالنسبة للفارّ ين من وجه
العدالة واإلرهابيين ،ألن في وسعهم استخدامها لعبور الحدود دون كشف
أمرهم .وفي عدة اعتداءات إرهابية بارزة وقعت في العقود األخيرة ،سافر
الجناة على الصعيد الدولي باستخدام جوازات سفر غير صالحة إلخفاء
هويتهم.

تنصل

يعكس محتوى هذه الصفحة آراء المؤلف فقط وتقع مسؤوليتها

https://www.interpol.int/ar/2/12/IDEA

عليه هو دون سواه .وال تتحمل المفوضية األوروبية أي
مسؤولية عن استخدام المعلومات المشمولة به.

https://www.interpol.int/ar/2/12/2
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نبذة عن اإلنتربول
يتمثل دور اإلنتربول في تمكين أجهزة الشرطة في بلدانه
األعضاء الـ  195من العمل معا لمكافحة الجريمة عبر الوطنية
وجعل العالم أكثر أمانا .ولدى اإلنتربول قواعد بيانات عالمية
تتضمن معلومات شرطية عن المجرمين والجرائم ،ويقدم الدعم
في مجالي العمليات واألدلة الجنائية ،ويوفر خدمات التحليل
والتدريب .و ُت َّ
وظف هذه القدرات الشرطية في أنحاء العالم وتدعم
ثالثة برامج عالمية :مكافحة اإلرهاب ،والجريمة السيبرية،
والجريمة المنظمة والناشئة.
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