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أمن الفضاء السيربي
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الحوكمة واملوارد البرشية

املوارد املالية وكبار املانحني والرشكاء

مقدمة

التي  كوفيد-19  جائحة   2020 عام  شهد 
غرار  وعىل  العالم.  أنحاء  جميع  يف  تفّشت 
سائر املنظمات، اضطر اإلنرتبول إىل تكييف 
باملرونة  واالتسام  وأنشطته  عمله  طريقة 
يومي  بشكل  تتغري  كانت  أوضاع  ومواجهة 

تقريبا.

املسبوقة  غري  الصحية  األزمة  هذه  أدت  وقد 
وفتحت  جديدة  ضعف  َمواطن  ظهور  إىل 
آفاقا واسعة أمام املجرمني، واشتدت تبعاتها 

بفعل عاملنا املرتابط واآلخذ يف العوملة.

أولوية  كانت  الجائحة،  تفّش  بداية  ومنذ 
الذي  الدعم  استمرارية  ضمان  اإلنرتبول 
الـ  األعضاء  بلدانه  يف  الرشطة  ألفراد  يقدمه 
يسهرون  التي  للمجتمعات  وبالتايل   ،194

عىل خدمتها.

وقد انصّب اهتمامنا بشكل خاص أيضا عىل 
مبادئ  القانون، وأصدرنا  إنفاذ  أجهزة  دور 
وأطلقنا  الرشطة  أفراد  ملساعدة  توجيهية 

حمالت لتوعية عامة الناس.

مجموعة  السنوي  التقرير  هذا  ويعرض 
يف  وإنجازاتها  املنظمة  أنشطة  من  مختارة 

عام 2020.

يف  تتمثل  الرئيسية  رؤيتنا  تزال  “ال 
لتنفيذ  عاملية  أمنية  بنية  إنشاء 
بلداننا  يف  الرشطي  العمل  أولويات 

األعضاء”.

يورغن شتوك
األمين العام

وهذه اإلنجازات هي، كالعادة، ثمرة االلتزام 
اإلنرتبول برّمته:  املتواصلني من قبل  والدعم 
واللجنة  والرئيس  الوطنية،  املركزية  املكاتب 
التنفيذية، والبلدان األعضاء، وموظفو األمانة 
أجمع،  العالم  يف  العمل  مراكز  يف  العامة 
القانون  إنفاذ  أجهزة  أفراد  الحال  وبطبيعة 

العاملني يف امليدان.

أكاديميتنا  إطالق  الهامة  التطورات  ومن 
عىل  املستمر  حرصنا  إطار  يف  االفرتاضية 
توفري تدريب رفيع املستوى عىل الدوام ألفراد 

الرشطة يف العالم.

نقل  إذ  اإلنرتبول،  بكون  جدا  فخور  وإني 
معظم أنشطة الدعم والتدريب والتنسيق إىل 
اإلنرتنت، لم يتوقف عن توفري جميع خدماته 

األساسية للبلدان األعضاء هذا العام.

وقد كفل الوصول إىل قواعد بياناتنا العاملية 
عدم إفالت فاّرين من قبضة العدالة، وتحديد 
الجنيس  االعتداء  ضحايا  من  أطفال  هوية 
إرهابيني مشبوهني عند  وإنقاذهم، وتوقيف 

محاولتهم عبور الحدود.

العالم   2020 فيه عام  الذي نقل  الوقت  ويف 
إىل ’’واقع جديد‘‘، لم تفرت همة اإلنرتبول يف 
مواصلة دعم التحالف العاملي من أجل عالم 

أكثر أمانا.

تعزيز  رضورة  الجائحة  أظهرت  لقد 
ويوفر  الدويل،  الرشطي  التعاون 
هذا  لتحقيق  فريدة  منصة  اإلنرتبول 

الهدف.

يعرض هذا التقرير السنوي بعض أبرز أنشطتنا في عام 2020 التي قدمنا من خاللها الدعم لبلداننا 
األعضاء في مكافحة    الجريمة عبر الوطنية. ويتوفر مزيد من المعلومات عن هذه األنشطة كافة على 

www.interpol.int موقعنا على الويب 194
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كوفيد-19

أجربت جائحة كوفيد-19 الرشكات واملنظمات يف العالم أجمع عىل إعادة النظر يف طريقة عملها بني عشية وضحاها 
تقريبا. وبفضل شبكتنا العاملية املتينة، والبنية التحتية الرقمية املتوفرة لدينا، وخربتنا يف التحرك الرسيع إزاء األحداث 

غري املتوقعة، لم يتوقف اإلنرتبول عن توفري خدماته عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع.

الستغالل  أنشطتهم  بتنويع  املجرمون  قام  حيث  مسبوقة  غري  تحديات  العالم  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  واجهت  وقد 
الخوف وحالة عدم اليقني اللذين أحاطا بالفريوس، لكننا تحركنا فورا إزاءها وأصدرنا خالل العام تنبيهات ومبادئ 

توجيهية ألفراد الرشطة وعامة الناس عىل حد سواء.

مبادئ توجيهية دولية ألجهزة إنفاذ القانون

مع  لوجه  وجها  أنفسهم  أصال،  خطرية  مهنة  يمارسون  الذين  الرشطة،  أفراد  وجد 
مخاطر إضافية متصلة بكوفيد-19. وقد أطلقنا املجموعة األوىل من املبادئ التوجيهية 
ويف ترشين  آذار/مارس.  يف  للجائحة  تصّديها  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  لدعم  الدولية 

الثاني/نوفمرب، أصدرنا الطبعة الثانية منها ملواكبة الوضع الرسيع التغري.

واضطلع أفراد أجهزة إنفاذ القانون يف جميع أنحاء العالم بأدوار متنوعة وغري مسبوقة 
يف سياق الجهود املبذولة للتحكم يف املرض، ومساعدة السلطات الصحية الوطنية عىل 
كشف حاالت اإلصابة، وتعميم تدابري الصحة العامة عىل السكان، وتأمني عمليات تسليم 
الصحة  منظمة  بتوصيات  مقرتنة   – التوجيهية  املبادئ  هذه  وتقدم  الطبية.  املعدات 
واملجتمعات  أنفسهم وأرسهم  كيفية حماية  الرشطة حول  ألفراد  إرشادات   – العاملية 

التي يسهرون عىل خدمتها.

له  يتيح  فريد  موقع  يف  اإلنرتبول 
القيام مقام مركز موارد للرشطة يف 

العالم فيما يتعلق بكوفيد-19.

تقرير يسلط الضوء عىل تغري أشكال الجريمة

الجريمة والصعوبات  أشكال  البيانات عن تغري  املنظمة بجمع  قام محللو  ما  رسعان 
القانون، وأصدرنا أول تقرير تقييمي للتهديدات  التي تعرتض أجهزة إنفاذ  الجديدة 
العاملية يف أوائل شهر نيسان/أبريل، وذلك بعد وقت قصري من إعالن منظمة الصحة 
العاملية رسميا أن فريوس كورونا ’جائحة‘. وحدد التقرير التهديدات الحالية واملتغرية 
األزمة  من  مختلفة  مراحل  خالل  الرشطة  أجهزة  شاطرتها  حرصية  معلومات  وقدم 
الصحية. ونرُشت أربعة تقارير عن مجاالت إجرامية محددة خالل العام تناولت تبعات 

كوفيد-19 عىل املديني القصري والطويل.

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/193
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/19
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1912
https://www.interpol.int/ar/2/19


اللقاحات: ال مناعة من الجريمة املنظمة

بلداننا  تنذر  برتقالية  نرشة  أصدرنا  األول/ديسمرب،  كانون  يف 
التي  املنظمة  الجريمة  ملواجهة شبكات  التهيؤ  األعضاء برضورة 
واإللكرتوني.  املادي  العاملني  -19يف  كوفيد  لقاحات  تستهدف 
بتقليد  املتصلة  املحتملة  اإلجرامية  األنشطة  النرشة  وعرضت 
ورسقتها  االختبار  ومجموعات  كوفيد-19واإلنفلونزا  لقاحات 

والرتويج لها خالفا للقانون.

مالحقة شخص فاّر يف سياق جائحة

لم توفر الجائحة مالذا للمجرمني الفاّرين عىل نحو ما يتبني من 
اعتقال وتسليم أرجنتيني فاّر كان متواريا عن األنظار يف منطقة 
مطلوبا   Gonzalo Sanchez املدعو  وكان  الربازيل.  يف  نائية 
 2009 عام  منذ  حقه  يف  صادرة  حمراء  إنرتبول  نرشة  بموجب 
العدالة أكثر  الرتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وقد أفلت من قبضة 

من 40 عاما.
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كوفيد-19

حافظوا عىل سالمتكم! عىل اإلنرتنت وخارجه

واملحددة  العامة  الحمالت  من  العديد  نّظمنا  الجائحة،  خالل 
يف  للبقاء  الدعوات  بتوجيه  وبدأنا  الناس،  عامة  لتوعية  األهداف 
املنزل StayHome# والحفاظ عىل السالمة StaySafe#  لحماية 

السكان واملتدخلني األوائل يف الخطوط األمامية عىل حد سواء.

إيجاد  إىل  املجرمون  سارع  بالقلق،  الشعور  حدة  اشتداد  ومع 
تتعلق  تحذيرات  إزاء  تحركنا  وقد  بالناس.  لإليقاع  طرق جديدة 
بتهديدات جديدة ومتغرية شملت تقليد املنتجات الطبية وعمليات 
احتيال بالهاتف مرتبطة بالقطاع الصحي. وبما أن تدابري الوقاية 
أرض  عىل  تُتخذ  التي  الوقاية  تدابري  عن  أهمية  تقل  ال  السيربية 
الواقع، فقد شجعنا عامة الناس عىل اعتماد تدابري الوقاية هذه من 

#WashYourCyberHands خالل حملة

كونوا يقظني - كونوا مشكِّكني - حافظوا عىل سالمتكم

الجرائم املتصلة بكوفيد-19

مقلدة
 لوازم طبية وأدوية

مقلدة

عمليات رشوع يف
 نرش العدوى 

 عمد

`

التصيد االحتيالي
طلبات حصول عىل تفاصيل 

االتصال بحسابات عىل 

اإلنرتنت أو النقر عىل روابط

االحتيال
عرب اإلنرتنت
 أو بالهاتف

 عمليات رشوع يف
القرصنة الحاسوبية

للحصول عىل معلومات
 شخصية

أكاديمية اإلنرتبول العاملية تنتقل إىل العالم الرقمي

يف نيسان/أبريل، أطلقنا أكاديمية اإلنرتبول االفرتاضية لتوفري التدريب عرب اإلنرتنت ألجهزة 
إنفاذ القانون يف العالم خالل فرتة جائحة كوفيد-19 وما بعدها. ويمكن للمستخدمني اختيار 
احتياجاتهم ومجموعات دروس تفاعلية يقدمها مدربون  دورات تدريب بوترية متكيفة مع 
مؤهلون وحلقات دراسية شبكية تتعلق بمواضيع مثل العمالت املشفرة، والطائرات املسرّية، 
واألدلة الجنائية الرقمية، والجريمة السيربية، والشبكة الخفية، ومكافحة اإلرهاب. وقد اتخذ 

العديد من هذه املواضيع أبعادا جديدة يف سياق األزمة الصحية.

وتدعم أكاديمية اإلنرتبول العاملية، وهي شبكتنا املكونة من مؤسسات تعليم موثوقة، تصميم 
وتوفري هذه الدورات. ويف عام 2020، انضمت إىل هذه الشبكة جامعة نايف العربية للعلوم 
التدريب  وشعبة  رواندا،  يف  الوطنية  الرشطة  وكلية  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األمنية 

والتطور املهني يف جهاز الرشطة الوطنية يف إسبانيا.

 16 000
بوترية  إلكرتونية  تدريب  دورة 
املتدربني  احتياجات  مع  متكيفة 

يف عام 2020

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1913
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/23
https://www.interpol.int/ar/2/19/19
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/196
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/44
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/197
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جوانب بارزة من قواعد البيانات

أبرزت األحداث التي وقعت في عام 2020 أهمية الوصول عن بُعد إلى المعلومات وضرورة جمع البيانات الشرطية 
ومعاملتها وتحليلها بفعالية. واستمر العمل في سياق البرامج الرئيسية الستحداث خدمات جديدة تتيح الوصول إلى 

البيانات من أجل تعزيز الدعم الذي نقدمه للعمل الشرطي في الخطوط األمامية وللتحقيقات الدولية.

املعلومات الرشطية: رسعة، ذكاء، حضور 
يف كل مكان

شهد عام 2020 انتقال برنامج I-Core من مرحلة التخطيط إىل 
مرحلة التنفيذ، ما جعلنا نقرتب أكثر من تحقيق هدفنا املتمثل يف 
ضمان وصول أفراد الرشطة يف الخطوط األمامية من جميع أنحاء 
العالم إىل أفضل البيانات يف أرسع وقت ممكن. وتركز املشاريع 
بني  التشغيل  وقابلية  البيومرتية،  البيانات  عىل  الجارية  الثالثة 

قواعد البيانات، وخدمات املراسالت لألغراض الرشطية.

منظومة جديدة لتحسني التحليل الجنائي

أطلقنا املرحلة األوىل من INSIGHT، منظومة اإلنرتبول الجديدة 
منظومة  وستتيح  الجنائي.  التحليل  لتحسني  والذكية  واملأمونة 
INSIGHT، يف نهاية املطاف، االستفادة بشكل كيل من البيانات 
العالم  أنحاء  يف  الرشطة  أجهزة  وتزويد  والحالية،  الجديدة 
بمعلومات استخباراتية آنية يمكن التحرك عىل أساسها من موقع 
األهمية،  ذوي  األشخاص  وكشف  التحقيقات،  وتيسري  املّطلع، 
الدويل.املراسالت  الرشطي  بالتعاون  النهوض  عىل  والتشجيع 

لألغراض الرشطية.

إحصاءات قواعد البيانات يف عام 2020

أدت القيود املفروضة عىل السفر من جراء جائحة كوفيد-19 إىل انخفاض كبري يف السفر الدويل يف عام 2020، وما رافق ذلك من انخفاض 
يف عدد التقصيات يف قواعد بياناتنا يف الخطوط األمامية )3,5 مليارات مقارنة بـ7,4 مليارات يف عام 2019(. ومع ذلك، واصل عدد القيود 

املسجلة يف قواعد البيانات نموه بوترية ثابتة )11+ يف املائة(.

9 

ماليني تقصٍّ يف اليوم

3,5 
مليارات تقّص

113
مليون قيد رشطي

1 
مليون مطابقة

28
قاعدة بيانات

0.5
 ثانية هو الوقت

الالزم للرد

إنجاز بارز يف مجال تحديد سمات الوجه

تحديد  تكنولوجيا  بفضل   1000 رقم  الشخص  هوية  حددنا  األول/ديسمرب،  كانون  يف 
سمات الوجه التي تتيح تزويد املحققني يف بلداننا األعضاء بقرائن مفيدة. وقد ساعدت هذه 
التكنولوجيا يف السنوات األربع املاضية عىل تحديد هوية عدد من األشخاص الفاّرين من 

بينهم قتلة ومحتالون ومقاتلون إرهابيون أجانب.

القوة املستدامة للنرشات الحمراء

يف إطار برنامج املساعدة املشرتك بني أوروبا وأمريكا الالتينية El PAcCTO، اعتُقل 21 
شخصا مطلوبا بموجب نرشات حمراء، بمن فيهم مطلوب كولومبي مدان الغتصاب وقتل 

كان فاّرا من وجه العدالة منذ 26 عاما.

التحرك الرسيع إزاء األحداث خالل الجائحة

بقيت أفرقة اإلنرتبول للتحرك إزاء األحداث عىل أهبة االستعداد طيلة عام 2020 وأوفدنا 
خرباء يف مجال تحديد هوية الكوارث إىل بريوت يف آب/أغسطس لتقديم مساعدة ميدانية 
يف أعقاب االنفجار الذي رضب مرفأ بريوت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودّمر جزءا 

من املدينة.

رشيك جديد يف مجال تبادل البيانات

إمكان  بموجبه  ُمنحت  العاملية  الجمارك  منظمة  مع  اتفاقا  أيار/مايو  يف  اإلنرتبول  وّقع 
 ،iARMS البحث يف 1,4 مليون قيد ألسلحة نارية غري مرشوعة تحتوي عليها قاعدة بيانات
والوصول إىل جدول اإلنرتبول املرجعي لألسلحة النارية )IFRT(.إن تعاونا من هذا القبيل 

حاسم للحد من تدفق األسلحة غري املرشوعة عرب الحدود.

النرشات

الصادرة يف عام 2020

2554
الصالحة حتى نهاية عام 2020

1 2 8 9 2

الصادرة يف عام 2020

  11 , 094
الصالحة حتى نهاية عام 2020

6 6 , 3 7 0  

https://www.interpol.int/ar/2/I-Core
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/26
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/43
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/iARMS
https://www.interpol.int/ar/2/7/INSIGHT
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3

أتاحت جائحة كوفيد-19 لإلرهابيني ظروفا مؤاتية لتعزيز سلطتهم وبسط نفوذهم، ونرش املعلومات الكاذبة والدعاية، 
اإلرهابية يف  األنشطة  ملكافحة  اإلنرتبول جهوده  املتقلبة، واصل  األوضاع  املدنية. ورغم  االضطرابات  والتحريض عىل 

امليدان يف إطار عدد من العمليات الشديدة الوقع يف مختلف القارات.

البيانات البيومرتية تساعد عىل ربط الوقائع فيما بينها

عليهم  القبض  أُلقي  فيهم  40 مشتبها  لـ  تعود  بيومرتية  بيانات  لتحليل  املساعدة  قدمنا 
يف إطار عمليتني مشرتكتني ملكافحة اإلرهاب يف أفريقيا. واستهدفت عملية Comoé التي 
أُجريت يف أيار/مايو قواعد إرهابية يف بوركينا فاسو وكوت ديفوار، وأعقبتها عملية ثانية 
ذت ردا عىل اعتداء إرهابي يف كافولو )كوت ديفوار( يف حزيران/يونيو. ومن األسلحة  نفِّ
والذخرية ومفاتيح USB والهواتف النقالة التي ُضبطت، أمكن استخراج كمية هائلة من 
بمكافحة  املتعلق  الجنائي  للتحليل  اإلنرتبول  بملف  مقارنتها  جرت  البيومرتية  املعلومات 
اإلرهاب. وملف التحليل الجنائي هذا، الذي يتضمن مليون سجل )مشتبه فيهم، حسابات 
مرصفية، وثائق هوية، أسلحة، وغري ذلك( منها أكثر من 85000 ملف ملقاتلني إرهابيني 

أجانب، يكتيس أهمية بالغة لتحديد أنماط األنشطة اإلرهابية يف أنحاء املنطقة وخارجها.

تقويض حركة اإلرهابيني يف جنوب رشق آسيا ورشق أفريقيا

الحدود وأسفرت عن  نجحت عمليتان قادهما اإلنرتبول يف تقويض حركة اإلرهابيني عرب 
الوقت  يف  وآذار/مارس،  شباط/فرباير  يف  العمليتان  هاتان  ذت  ونفِّ منهم.  املئات  اعتقال 

الذي اكتسب فيه فريوس كورونا زخما كافيا ليُعَلن رسميا كجائحة.

إندونيسيا  من  القانون  إنفاذ  أجهزة  أفراد  استهدف   ،Maharlika III عملية  إطار  ففي 
وبروني والفلبني وماليزيا مسالك عبور اإلرهابيني املعروفة يف جنوب رشق آسيا، واعتقلوا 

180 شخصا الرتكاب جرائم مختلفة بما فيها االتجار بالبرش.

توقيف  جرى  أفريقيا،  رشق  يف  بلدان  أربعة  يف  ذت  نفِّ التي   Simba II عملية  إطار  ويف 
العديد من األفراد املطلوبني من اإلنرتبول يف نقاط اسرتاتيجية. وقبل بدء العمليات امليدانية، 
الوطنية  الرصد  وقوائم  االستخبارات  تبادل  أجل  من  بينها  فيما  املعنية  البلدان  تعاونت 
إليها  يحتاجون  التي  املعلومات  عىل  األمامية  الخطوط  يف  الرشطة  أفراد  حصول  لضمان 

لصّد اإلرهابيني عن مواصلة مخططاتهم.

جميع  غرار  عىل   - اإلرهابيون  يسعى 
املجرمني - إىل االستفادة من كوفيد-19 
قواعدهم  وتمتني  األموال  لكسب 

وتأجيج نار التفرقة.

تحليل بيانات
 بيومرتية من 

40
 مشبوها موقوفا

 85 سمات 000
 من املقاتلني اإلرهابيني

 األجانب

ملف اإلنرتبول للتحليل الجنائي 
املتعلق بمكافحة اإلرهاب

تدريب يف مجال األمن البيولوجي يف غينيا يف 
الوقت املناسب

عىل  مبارش  كرّد   2014 عام  يف   Rhino مرشوع  اإلنرتبول  أطلق 
أزمة إيبوال وقدم منذئذ تدريبا عىل أساليب التأهب يف مجال األمن 
200 موظف غيني وشّكل مجموعة وطنية  البيولوجي ألكثر من 
البيولوجي  األمن  مجايل  يف  القدرات  بناء  ملواصلة  املدربني  من 
تفّش  من  املستفادة  الدروس  أثبتت  وقد  البيولوجية.  والسالمة 
الحالية.  كوفيد-19  جائحة  سياق  يف  أهميتها  مدى  إيبوال  وباء 
عىل  املطروحة  والتهديدات  األرواح  يف  الخسائر  إىل  وباإلضافة 
النظام العام، يتعني عىل أجهزة الرشطة أن تكون مستعدة ملواجهة 
أهمية تجهيزها  نية، ما يضاعف  الفريوس بسوء  خطر استخدام 
أكانت  سواء  املستقبل،  يف  األوبئة  انتشار  ملواجهة  مناسب  بشكل 

طبيعية أم عرضية أم متعمدة.

عملية دولية تكشف اتجاهات جديدة يف تمويل اإلرهاب

يف  الرشطة  أفراد  أجرى  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  اإلنرتبول ومكتب  تنسيقها  اشرتك يف  التي   ،Kafo II عملية  إطار  يف 
12 شخص ويف مركبات وحاويات وسلع،  000 أكثر من  بيانات  تدقيق يف  الدولية عملية  الجنائية  البيانات  األمامية يف قواعد  الخطوط 

وأجروا عمليات تفتيش مادية يف بؤر التهريب الساخنة يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

وأتاحت املواد املضبوطة توفري معلومات قيّمة عن آليات تمويل اإلرهاب الجديدة. فالكميات الكبرية من املحروقات املهربة كانت موجهة 
لتمويل وإمداد تنظيم القاعدة اإلرهابي والتنظيمات التابعة له، أما الديناميت فكان مخصصا للتنقيب غري املرشوع عن الذهب الذي يشكل 

مصدرا غري تقليدي من مصادر تمويل الجماعات اإلرهابية املسلحة يف منطقة الساحل ومجاال رئيسيا لتجنيد األشخاص يف صفوفها.

مكافحة اإلرهاب يف الرشق األوسط وشمال 
أفريقيا

ترشين  يف  ليبيا  يف  البحري  خمس  ميناء  يف  ذت  نفِّ عملية  أبرزت 
الذي  ’رشاكة‘  مرشوع  من  املقّدم  العميل  الدعم  األول/أكتوبر 
يموله االتحاد األوروبي ويرمي إىل وضع أدوات وخربات اإلنرتبول 
الرشطية يف متناول أفراد الرشطة يف الخطوط األمامية يف ثمانية 
أطقم سفن  أفراد  تدقيق يف  بعمليات  الرشطة  أفراد  بلدان. وقام 
أكثر  أجروا  كما  وشحنات،  ومركبات  سفن  وبتفتيش  مشبوهني 
حاويتني  واعرتضوا  اإلنرتبول  بيانات  قواعد  يف  تقصٍّ   400 من 
يف  األوبئة  انتشار  ملواجهة  مرشوعة.مناسب  غري  بمواد  محملتني 

املستقبل، سواء أكانت طبيعية أم عرضية أم متعمدة.

50
سالحا ناريا

28 
فتيال صاعقا

40 593 
إصبع ديناميت

60 000
لتر من المحروقات المهربة

2 263
صندوقا من

األدوية المهربة 

  1 473
 كغم من المخدرات 

)القّنب والقات(

6 162 
طلقة نارية

 ضبطيات عملية
Kafo II:

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/18
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/17
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/32
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1914
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/57
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/64
https://www.interpol.int/ar/4/5/9/1
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في أرقام Theseus عملية

 من ضحايا االتجار 89
بالبشر

اإلنقاذ

 شخصا ُيشتبه في 72 
 ارتكابهم جرائم اتجار

بالبشر

 شخصا ضالعا في 167
تهريب مهاجرين

االعتقاالت

3  من موظفي 000
 أجهزة الهجرة والعدل

والوحدات المتخصصة

إنفاذ القانون

 جواز سفر 1500
وبطاقة هوية مزورة

أسلحة نارية 10

كغم من المخدرات 60

200  دوالر 000
أمريكي نقدا

 سفينة لتهريب 30
 المهاجرين

 من القوارب 200
المطاطية والعّوامات

الضبطيات

رحلة جوية 1005

مليون مسافر 2,5

54 مركبة 000

التدقيقات

أدت الضائقة املالية وحالة عدم اليقني اللتان تسببت فيهما جائحة كوفيد-19 إىل جعل الفئات السكانية الهشة أصال 
أكثر عرضة لالستغالل اإلجرامي. ويف الوقت نفسه، أدت أساليب العمل والتواصل الجديدة إىل ظهور أنماط مختلفة 
من السلوك لدى الضحايا واملجرمني عىل حد سواء. ورصدنا هذه االتجاهات الجديدة واتخذنا إجراءات مالئمة لحماية 

األشخاص املعرضني للخطر.

إنقاذ قصَّ من االستغالل الجنيس

أنقذت الرشطة يف النيجر 232 من ضحايا االتجار يف البرش خالل 
عملية Sarraounia التي استهدفت مجموعات الجريمة املنظمة 
يف غرب أفريقيا. وفضال عن تقديم الدعم يف امليدان، وّفر موظفون 
متخصصون يف اإلنرتبول خالل املرحلة التمهيدية للعملية تدريبا 
بشأن تحديد هوية الضحايا، وتقنيات استجوابهم، وطريقة تقديم 
الدعم املناسب لضحايا االتجار بالبرش واالستغالل الجنيس. وقد 
أثبتت املهارات املكتسبة جدواها بشكل خاص حيث تم إنقاذ 46 

شخصا دون سن الثامنة عرش.

تقويض شبكات لتهريب املهاجرين يف إطار 
عملية عاملية

ذت يف كانون األول/ديسمرب  سلطت عملية Turquesa II التي نفِّ
الضوء عىل أهمية التعاون خالل املراحل التمهيدية وأهمية التحضري 
قارات  أربع  من  بلدا   32 يف  املعنية  السلطات  وّحدت  إذ  الدقيق 
الوطني.  الصعيد  عىل  تجريها  التي  التحقيقات  ملتابعة  جهودها 
يف  مرة   50000 من  أكثر  اإلنرتبول  بيانات  قواعد  تقّص  وجرى 
املعابر الحدودية الجوية والربية والبحرية ويف مناطق اسرتاتيجية 
محددة، وذلك طوال مدة العملية التي استغرقت أسبوعا وأسفرت 
معلومات  العملية  وقدمت  شخص.   200 من  أكثر  اعتقال  عن 
التي تستغل املجموعة  قيّمة عن أسلوب عمل الشبكات اإلجرامية 

الجديدة من الضحايا املحتملني الذين فرزتهم الجائحة.

قطع طريق البلقان يف وجه الجريمة املنظمة

وجهت عملية Theseus رضبة موجعة إىل عصابات االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين.

حماية الفئات السكانية الهشة
4

بني  الوصل  بمكان  األهمية  من 
لوقف  القارات  الرشطة عرب  أجهزة 
تهريب  يسببها  التي  املعاناة  رحلة 

املهاجرين. 

اعتقال شخص يف أمريكا الجنوبية مدان يف تهريب مهاجرين

املعنية،  الوطنية  والسلطات  اإلنرتبول  اتخذها  التي  واملنسقة  الرسيعة  اإلجراءات  بفضل 
من  مهاجرين  تهريب  يف  إدانته  سبقت  فاّرا  تركيّا  الربازيلية  االتحادية  الرشطة  اعتقلت 
بلجيكا إىل اململكة املتحدة. وقد فّر هذا الشخص منذ عام 2018، وأفلت من قبضة العدالة 
قبل تنفيذ الحكم. وقد أُلقي القبض عليه استنادا إىل نرشة حمراء، بعد ساعات فقط من 
يعتزم  كان  الذي  املطار  يف  احتجازه  من  الربازيلية  السلطات  مّكن  الذي  األمر  تعميمها، 

املغادرة منه.

إنقاذ صبي رويس مختطف

حّررت القوات الروسية الخاصة طفال مختطفا يبلغ من العمر سبعة أعوام، وذلك بفضل 
معلومات استخباراتية تلقاها اإلنرتبول وقام بتحليلها. وعقب املعلومات الواردة من أفراد 
رشطة يف الواليات املتحدة كانوا يجرون تحقيقات بشأن أحد مستخدمي الشبكة الخفية، 
حشدت قوات الرشطة يف العديد من البلدان جهودها إليجاد قرائن تساعد يف هذه التحقيقات. 
ودقق موظفو اإلنرتبول املتخصصون يف كّم هائل من البيانات، ووفروا معلومات ساعدت 
السلطات الروسية عىل تحديد مكان املشتبه فيه ومداهمة املنزل الذي كان الطفل محتجزا 

فيه.

إطار  يف  األطفال  عىل  جنسية  اعتداءات  يف  متورط  اعتقال 
Unveiled عملية

العزل  تدابري  أن  األطفال  الجنيس عىل  االعتداء  اإلنرتبول بشأن  أعده  كشف تقرير تحلييل 
املتخذة بسبب كوفيد-19 أدت إىل زيادة نشاط منتديات الشبكة الخفية التي تعرض مواد 
استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا. ففي أيلول/سبتمرب، اعتقلت الرشطة الربازيلية 
رجال يُشتبه يف إدارته أحد أكرب املنتديات التي تعرض بالربتغالية مواد اعتداء جنيس عىل 
الدولية  بيانات اإلنرتبول  األطفال. وأُطلقت عملية Unveiled بعد تحميل مواد يف قاعدة 
لالستغالل الجنيس لألطفال يف عام 2017 كان املشتبه فيه قد عممها عىل مئات اآلالف من 

املستخدمني املسجلني يف العديد من املنتديات عىل الشبكة الخفية.

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/58
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/232
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/Theseus
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/47
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/50
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/40
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مع تسارع وترية انتشار كوفيد-19، تسارعت أيضا وترية انتشار الجريمة السيربية. ويف سياق تدابري اإلغالق التي 
فرضتها البلدان وتزايد العمل عن بُعد، بات الناس يُمضون وقتا أطول عىل اإلنرتنت وزاد اعتمادهم عىل البيئة الرقمية. 
التحتية  والبنى  والحكومات  والرشكات  األفراد  واستهدفوا  الجديدة  العادات  هذه  استغالل  إىل  املجرمون  سارع  وقد 

الصحية الحساسة بواسطة مجموعة من عمليات االحتيال والربمجيات الخبيثة املرتبطة بكوفيد-19.

مبادئ  وعمم  العاملي  الصعيد  عىل  تنبيهات  وأصدر  الناشئة،  التهديدات  تحليل  يف  أسايس  بدور  اإلنرتبول  واضطلع 
توجيهية محددة موجهة ألجهزة إنفاذ القانون، وقدم املزيد من اإلرشادات العامة لعموم الناس.

مستخدمي  عدد  فيه  يتجاوز  عاملا  إن 
أن  يعني  شخص  مليارات   4,5 اإلنرتنت 
لخطر  معرض  البرشية  نصف  من  أكثر 
الوقوع ضحية للجريمة السيربية يف أّي 

وقت.

تطرحه  الذي  التهديد  من  تحذر  بنفسجية  نرشة 
برمجيات انتزاع الفدية عىل مؤسسات الرعاية الصحية

لكل ثانية أهميتها يف املستشفيات؛ وحجب الوصول إىل املنظومات الحيوية يمكن 
الرعاية الصحية  أن يؤدي إىل خسائر يف األرواح. وهذا األمر يجعل من مرافق 
مرتكبي  قبل  من  الفدية  انتزاع  برمجيات  بواسطة  لالعتداءات  مثالية  أهدافا 
الجرائم السيربية. ففي عام 2020، شهدنا زيادة كبرية يف عدد محاوالت االعتداء 
عىل منظمات تضطلع بدور ريادي يف مكافحة كوفيد-19. وباإلضافة إىل مراقبة 
الدعم  السيربية  التهديدات  ملواجهة  اإلنرتبول  فريق  قدم  الجارية،  التهديدات 
التقني املبارش للبلدان املترضرة وقام بتحليل البيانات لفهم االتجاهات الجديدة 

واملساعدة عىل التخفيف من حدة املخاطر.

سيناريوهات وهمية للتدريب عىل التحقيقات يف العالم 
الفعيل

نُظمت بوسائل افرتاضية يف ترشين األول/أكتوبر هذا العام الجولة الرابعة من 
100 محقق مختص  فعالية ’تحّدي اإلنرتبول يف مجال األمن الرقمي‘. وشارك 
بخرباتهم  بلدا   50 من  الرقمية  الجنائية  وباألدلة  السيربية  الجريمة  بمكافحة 
ضمن فرق من أجل كشف مالبسات جريمة احتيال وهمية تتعلق بإصدار أوامر 
زائفة لتحويل األموال. وتكتيس التمارين العملية من قبيل هذا التحّدي السنوي 
أهمية بالغة لبناء القدرات التقنية الرضورية لتعّقب اآلثار الرقمية التي يخلفها 
مرتكبو الجرائم السيربية ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون عىل اكتساب ردود فعل 
تلقائية سليمة عند مواجهة هذه الحوادث يف سياق عملهم اليومي. وهذا العام، 
اتُخذت يف إطار هذه الفعالية خطوة أُخرى تمثلت يف تعزيز مهارات املحققني 

عىل استخراج األدلة الجنائية من الطائرات املسرّية.

#OnlineCrimeIsRealCrime
يف ترشين األول/أكتوبر، أطلقنا حملة لتوعية العامة برضورة حمل جرائم العالم 
االفرتايض عىل محمل الجد أسوة بجرائم العالم الفعيل. فعمليات االحتيال تزداد 
وتناولت  ضحيتها.  الوقوع  باإلنرتنت  إملاما  الناس  ألكثر  حتى  ويمكن  تشعبا 
للتواصل  اإلنرتبول  شبكات  عىل  نرُشت  التي  البيانية  والرسوم  الفيديو  لقطات 

االجتماعي ستة تهديدات رئيسية وأعطت إرشادات عن كيفية اتقائها.

القرصنة
 لتعدين العمالت 

املشّفرة

االحتيال بالربيد 
اإللكرتوني املهني لتحويل 

األموال

االبتزاز الجنيس

االعتداءات
األطفال  عىل  الجنسية 

عرب اإلنرتنت

التصيد االحتيايل
برمجية انتزاع 

الفدية

أمن الفضاء السيربي
5

التحالف العاملي ملكافحة الجريمة السيربية

نفذنا عملية مشرتكة اسمها الرمزي Falcon بالتعاون مع قوات 
وخدمات  منتجات  تقديم  يف  رائدة  ورشكة  النيجريية  الرشطة 
الجرائم  مرتكبي  من  ناشطة  مجموعة  تفكيك  أجل  من  سيربية 
أنها  يُعتقد  اإلحكام  شديدة  إجرامية  أنشطة  تدير  التي  السيربية 
بلدا.   150 أكثر من  ألحقت الرضر برشكات حكومية وخاصة يف 
ما  الثاني/نوفمرب،  ترشين  يف  نيجرييني  مواطنني  ثالثة  واعتُقل 

أسفر عن تعطيل األنشطة اإلجرامية لهذه املجموعة.

العام  القطاعني  بني  التعاون  عىل  ملموس  مثال  مجرد  وهذا 
االقتصادي  املنتدى  عن  صادر  تقرير  عليه  شجع  الذي  والخاص 
العاملي يف إطار مبادرة )الرشاكات يف مواجهة الجريمة السيربية(

التي يشكل اإلنرتبول إحدى الجهات الرئيسية فيها.

املبادئ التوجيهية العاملية الخاصة بالشبكة 
الخفية واألدلة الجنائية الرقمية

أُعدت  الرشطي،  العمل  يف  االبتكار  عىل  املنظمة  تركيز  إطار  يف 
ثالثة أدلة عملية ملساعدة البلدان األعضاء يف تحقيقاتها الرقمية. 
وتتعلق هذه األدلة باملبادئ التوجيهية املوجهة إىل أوائل املتدخلني 

يف مجال األدلة الجنائية الرقمية :
)Digital Forensics for First Responders(

والشبكة الخفية والعمالت املشفرة : 
)the Darknet and Cryptocurrencies(

 ومصادرة األصول االفرتاضية وبيعها : 
.)Seizure and Sale of Virtual Assets(

وكشف تحليل للتقنيات اإلجرامية أشكاال جديدة من االحتيال ترتبط مبارشة بالجائحة، ما حدا إىل إصدار ثالث نرشات بنفسجية لتنبيه 
البلدان األعضاء. والحظ املحققون أيضا زيادة يف عدد جرائم االحتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل األموال. وأحبطت العملية مخططني من 

هذا القبيل استهدفا رشكات يف أملانيا وهنغاريا، ونجحت يف اسرتداد جميع األموال.

20 شخص يف عملية استهدفت االحتيال بواسطة وسائل االتصاالت اعتقال أكثر من 000

إن عملية First Light هي حملة تحقيقات استغرقت عاما واستهدفت الشبكات اإلجرامية؛ وقد سلطت الضوء عىل الحجم الهائل من جرائم 
االحتيال بواسطة وسائل االتصاالت وأساليب الهندسة االجتماعية، وحققت بعض النتائج الباهرة.

First Light عملية

USD 153 973 709 
 اعتراض أموال غير

 مشروعة قدرها دوالرات
أمريكية

37 
مشاركة بلدا

21 549
 اعتقال من مشّغلي
 المواقع اإللكترونية

 والمحتالين والمتورطين
في غسل األموال

10 380
 مداهمة حسابات

مصرفية

310
 تجميد حسابات 

 مصرفية

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/16
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/62
https://www.youtube.com/watch?v=f1DFgLbb9oA&list=PLKSkwAb-NAsLrWGLUhsKWy_XcLhDnM-dm
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/OnlineCrimeIsRealCrim
https://www.interpol.int/ar/4/6/3/2
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/20000
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/37
https://www.weforum.org/reports/partnership-against-cybercrime
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/Group-IB
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الصحية  والنظافة  الشخصية  الوقاية  منتجات  عىل  األسواق  يف  الطلب  اشتداد  عن  كورونا  فريوس  وباء  تفّش  أسفر 
التي سارع املجرمون إىل استغاللها. وملواجهة تدابري اإلغالق وقيود السفر عىل الصعيد الدويل، ابتكر املجرمون طرقا 
العملياتية  وقدراتنا  خربتنا  وأثبتت  املرشوعة.  غري  باملنتجات  االتجار  مواصلة  لهم  تتيح  بطريقة  أساليبهم  لتكييف 

أهميتها يف تبيان أنماط الجريمة املتغرية هذه والتصدي لها.

خدمة توصيل املخدرات

إجرامية  تنظيمات  لجوء  من  تحّذر  بنفسجية  نرشة  أصدرنا 
نقل  أجل  من  املنازل  إىل  الطعام  توصيل  خدمات  استغالل  إىل 
املخدرات وسلع غري مرشوعة أخرى خالل فرتة اإلغالق يف سياق 
نيسان/أبريل  يف  الصادر  الدويل  التنبيه  وأعقبت  كوفيد-19. 
توصيل  سعاة  بأن  تفيد  البلدان  من  العديد  يف  رشطية  تقارير 
واملاريخوانا  الكوكايني  مثل  مخدرات  ينقلون  املنازل  إىل  الطعام 

والكيتامني واإلكستازي.

كوفيد-19: اتجاه جديد يف الجريمة 
الصيدالنية

يف سياق عملية Pangea XIII التي نُفذت يف آذار/مارس، وحدت 
أجهزة الرشطة والجمارك وهيئات تنظيم القطاع الصحي يف أنحاء 
العالم جهودها لوضع حد لبيع األدوية بطريقة غري مرشوعة عىل 
34 كمامة طبية مقلدة وغري  اإلنرتنت. وأظهر ضبط أكثر من 000
مستوفية للمعايري ومنتجات أخرى متصلة بفريوس كورونا أن ال 

رادع يحول بني املجرمني وبني تحقيق األرباح.

عملية  إطار  يف  أُجريت  ضبطياٌت  اإلجرامي  االتجاه  هذا  وأكدت 
الرمزي  مشرتكة نُفذت يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا اسمها 
Qanoon وأسفرت عن سحب 20 مليون من املنتجات الصيدالنية 

غري املرشوعة من األسواق.

وضع حد لألسواق غري املرشوعة
6

سقوط األقنعة: اعتقاالت متصلة باحتيال مرتبط بكوفيد-19 
عىل الصعيد الدويل

يف ظل الضغط عىل سالسل التوريد وقلق العامة من نقص معدات الوقاية الشخصية، كشف 
تحقيق نّسقه اإلنرتبول عملية احتيال معقدة لرشاء منتجات دون تسليمها، وذلك بموجب 
عىل  االحتيال  املجرمون  وحاول  يورو.  15مليون  قيمته   تبلغ  طبية  كمامات  القتناء  عقد 
السلطات الصحية األملانية باستخدام مخطط متعدد املستويات يتضمن رسائل إلكرتونية 
مزورة والغش يف مجال األتعاب املدفوعة سلفا واستنساخ موقع إلكرتوني يف مختلف البلدان. 
وسارعت مصارف ووحدات استخبارات مالية وسلطات قضائية ومنظمتان رشيكتان هما 
يوروبول ويوروجست إىل اعرتاض األموال وتعقب أثرها وصوال إىل املجرمني. واعتُقل اثنان 

من املشتبه فيهم الحقا يف نيجرييا.

تحديات أمنية مرتبطة بالرتاث الثقايف

أفضت تدابري اإلغالق إىل إقفال املتاحف وصاالت العرض عىل نطاق واسع – وإىل ظهور 
املتاحف  الدولية ألمن  باللجنة  ما حدا   – الثقافية  التحف  بحماية  تتعلق  تحديات جديدة 

واإلنرتبول إىل إصدار توصيات مشرتكة موجهة للقيِّمني عىل املتاحف وأجهزة الرشطة.

إجراءات دولية ملكافحة االتجار باألعمال الفنية

عن  أسفرتا  اللتني   Pandora IVو  Athena II عمليتي  نتائج  عّممنا  أيار/مايو،  نفي 
اعتقال 101 شخص واستعادة 19000 عمل فني مرسوق يف إطار عملية مشرتكة نُفذت 

يف 103 بلدان.

تمت مصادرة ألف طن من األطعمة واملرشوبات املزيفة

حيوانات  ولحوم  ملوثة،  ألبان  منتجات  منها  مواد   Opson IX عملية  سياق  يف  ُضبطت 
مذبوحة بطريقة غري مرشوعة، ومنتجات غذائية وضعت عليها ملصقات كاذبة تشري إىل 
ُزّور  التي  الغذائية املنتهية الصالحية أو  أنها عالجات طبية. ويدل تزايد ضبطيات املواد 
تاريخ انتهاء صالحيتها عىل أن املجرمني كانوا يستفيدون من تعطل سالسل اإلمداد باملواد 

الغذائية بفعل الوباء.

لقاحات  عىل  الطلب  اشتداد  إن 
بمحدودية  مقرونا  كوفيد-19 
هذه  سيجعل  املتوفرة  الكميات 
بالنسبة  الذهب  أغىل من  اللقاحات 

لشبكات الجريمة املنظمة.

عملية Opson باألرقام

مشاركة 77
بلدا

تعطيل 19
جماعة إجرامية منظمة

اعتقال 407
أشخاص يف أنحاء العالم

ضبط 000 12
 طّن من املنتجات غري

 املرشوعة واملحتمل أنها
مرضة

بمبلغ قدره 40
مليون دوالر أمريكي

التصدي لبيع األدوية واملنتجات 
عملية PANGEA XIIIالطبية املحظور عرب اإلنرتنت

الرشطة والجمارك والسلطات الصحية
دوالر أمريكي 

األدوية مضادة للمالريا والفريوسات

 الجراحيةالكمامات

 لليديناملواد املطّهرة
مجموعات الفحص املتصلة بكوفيد-19

اللقاحات

مشاركابلدا  91

14
مليون

رابط شبكي

1212 500

اعتقال

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/192
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/31
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/27
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/101-19-000
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1910
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1912
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/194
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/38
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7

تخّلف الجريمة البيئية تبعات مبارشة عىل تغري املناخ وتلحق الرضر بسبل معيشة ماليني البرش وتسفر عن الهجرة 
القرسية ويمكن أن تؤدي إىل انتقال الفريوسات من الحيوان إىل اإلنسان. ونتبع نهجا شموليا يف مكافحة الجريمة البيئية 

يركز عىل تغيري أنماط التفكري وتعطيل التنظيمات اإلجرامية.

الربية  باألحياء  املاسة  للجريمة 
شديدة  تبعات  الحرجية  واملوارد 
بل  فحسب،  البيئة  عىل  ال  الرضر 
العامة  والصحة  املجتمع  عىل 

واالقتصادات العاملية أيضا.

عقد عىل قيادة جهود مكافحة الجريمة البيئية

البيئية  الجريمة  2010 برنامجنا املخصص ملكافحة  الثاني/نوفمرب  استحدثنا يف ترشين 
من أجل التصدي مبارشة لهذه الظاهرة املتنامية. وبعد ميض عرشة أعوام، أصبح يف وسعنا 
قياس النجاح الذي حققه الربنامج من حيث عدد املجرمني املعتقلني والسلع غري املرشوعة 
والوعي  البيئية  للجريمة  والحكومات  والرشطة  العامة  إدراك  تزايد  وكذلك  املضبوطة 

بالصالت التي تربطها بجرائم خطرية أخرى، عىل اختالف أشكالها.

وبالرشاكة مع منظمات حكومية وغري حكومية ودولية، نسقنا عمليات عرب وطنية وقدمنا 
والتدريب  الدولية  والتنبيهات  االستخباراتية  والتحليالت  باألدوات  الدعم  األعضاء  للبلدان 

والخربة.

العالم  أنحاء  جميع  من  الربية  باألحياء  املاسة  الجريمة  يف  محققون  معا  اليوم  ويتعاون 
ويشكلون شبكة قوية من الخرباء يف هذا املجال.

Together we are #ForcesOfNature

جريمة التلوث
 الجريمة املرتبطة بالنفايات، وجريمة
 التلوث البحري، واالتجار غري املرشوع

باملواد الكيميائية

عرشة أعوام عىل مكافحة الجريمة البيئية

جريمة صيد األسماك غري املرشوع
صيد األسماك غري املرشوع وغري املبلَّغ عنه  

 وغري املنظَّم

الجريمة املتصلة بالغابات
نهب املوارد الطبيعية مثل األخشاب 

والفحم

الجريمة املاسة باألحياء الربية
استغالل األصناف الربية النباتية 

والحيوانية يف العالم

جرائم ذات صلة

 االتجار
بالمخدرات

االتجار بالبشر

القتلاإلرهاب

االحتيالالفساد

 االتجارغسل األموال
باألسلحة النارية

بالنفايات  املتصلة  الجرائم  يف  حاد  ارتفاع 
البالستيكية

النفايات  إدارة  بشأن  لإلنرتبول  اسرتاتيجي  تقرير  كشف 
املرشوعة  التجارة غري  يف  هائل  ارتفاع  عن  العالم  يف  البالستيكية 
املصادر  معلومات  إىل  واستنادا   .2018 عام  منذ  النفايات  بهذه 
املفتوحة وبيانات االستخبار الجنائي املستمدة من 40 بلدا، يقدم 
التقرير صورة مثرية للقلق عن مسالك االتجار الجديدة بشحنات 
النفايات – املتجهة بشكل رئييس إىل جنوب رشق آسيا – ومحارق 
املزورة  النفايات غري املرشوعة يف أوروبا وآسيا والوثائق  ومرادم 

وتصاريح التسجيل الزائفة املتعلقة بالنفايات.

تفيض النفايات الطبية املرتبطة بكوفيد-19 إىل ارتفاع هائل عىل 
وتسارع شبكات  منها،  التخلص  عىل  الطلب  يف  العاملي  الصعيد 

الجريمة املنظمة إىل استغالل أزمة النفايات هذه.

ضبطيات عاملية يف إطار عملية مشرتكة بني اإلنرتبول ومنظمة الجمارك العاملية

شارك موظفو الرشطة والجمارك يف 103 بلدان يف عملية Thunder 2020 ملكافحة الجريمة البيئية. وأسفرت العملية الحدودية التي 
استغرقت شهرا عن ضبطيات واسعة شملت منتجات وعينات من األحياء الربية واملوارد الحرجية املحمية، ما يربز املدى الذي وصلت إليه 
القانون عىل مواصلة تنسيق إجراءاتها بنجاح يف  إنفاذ  الوباء وقدرة أجهزة  الربية وباملوارد الحرجية يف سياق  املاسة باألحياء  الجريمة 

العمليات العاملية.

1,3
طن من العاج 

2020 Thunder عملية

103
مشاركة بلدان 

699
اعتقال من الجناة 

بلدان

شملت السلع المضبوطة:

15,8
طنا من النباتات 

1
 طن من حراشف 

البنغولين

56,2
 طنا من المنتجات 

البحرية

950
 طنا من األخشاب 
غير المشروعة

45 500
 من الحيوانات الحّية 

والعينات النباتية

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/52
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/65
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/59
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/56
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/63
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/49
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/42
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تعزيز النزاهة عىل الصعيد العاملي

يف زمن يشهد اضطرابات كربى، من واجبنا دعم النزاهة عىل الصعيد العاملي، ومكافحة الفساد عىل جميع األصعدة، 
ومالحقة املجرمني عرب الوطنيني، واملساعدة عىل تقديم مرتكبي الجرائم إىل العدالة، وذلك بما يكفل عدم اإلفالت من 

العقاب.

مشروع اإلنتربول للتعاون على مكافحة 
)I-Can( :منظمة ندرانغيتا

تنظيمات  أشد  أحد  ملكافحة  إيطاليا  مع  مشرتكة  مبادرة  أطلقنا 
ندرانغيتا  ومنظمة  العاملي.  الصعيد  عىل  اإلجرامية سطوة  املافيا 
العامة  األموال  واختالس  والفساد  باملخدرات  االتجار  يف  ضالعة 
بلدا. وهي تتخذ من   32 املزورة يف  عن طريق االحتيال والعقود 

أوروبا مقرا رئيسيا لها.

حزيران/يونيو  يف  عقدوه  اجتماع  أول  يف  الرشطة  قادة  وبحث 
عىل  قدرته  خاللها  من  التنظيم  هذا  يكيّف  التي  السبل  مختلف 
بلدان  يف  االقتصادية  التحتية  البنى  إىل  أكرب  بفعالية  التسلل 
لضلوعهم  املطلوبني  الفاّرين  بتنقالت  خريطة  ووضعوا  محددة، 
يف أنشطة متصلة بهذا التنظيم عرب البلدان. وشددوا كذلك عىل ما 
أتاحه وباء كوفيد-19 لهذه التنظيمات من فرص للسيطرة عىل 

أسواق جديدة وغسل األموال.

عن  املبادرة  إطالق  من  فقط  أشهر  بعد  نُفذت  عملية  وأسفرت 
وكوستاريكا  وألبانيا  األرجنتني  يف  فاّرين  أشخاص  ستة  اعتقال 
وتفكيك عصابة من عائلة التنظيم املذكور يف إيطاليا كانت ضالعة 

إىل حد بعيد يف تهريب الكوكايني.

يف  للمشاركة  فيه  مشتبها  تعتقل  فرنسا 
جرائم اإلبادة الجماعية يف رواندا

اعتُقل أحد أبرز املتهمني باملشاركة يف اإلبادة الجماعية يف رواندا يف 
عام 1994، بالقرب من باريس حيث كان يعيش بهوية مزورة. 
وكانت املحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد وّجهت إليه سبع تهم 
والقتل  واالضطهاد  الرتكابها  والتواطؤ  الجماعية  اإلبادة  منها 
الجماعي. وكان هذا الشخص مستهدفا بمرشوع اإلنرتبول املتعلق 
بالفاّرين من مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعية يف رواندا الذي أسهم 

أصال يف اعتقال 12 فاّرا.

بعض القطاعات المشروعة التي تغلغلت فيها منظمة ندرانغيتا:

اإلمدادات الغذائية المنتجات الطبيةاالستيراد والتصدير البناءمرافق الطعام

النقل المراهنات جمع النفايات التنظيف الخدمات الجنائزية

حلقات دراسية شبكية تركز عىل مكافحة التالعب باملباريات

الدولية، نظمنا سبع حلقات دراسية شبكية  اللجنة األوملبية  القائمة مع  يف إطار رشاكتنا 
ويف  بلدا.   60 من  شخص   800 من  أكثر  فيها  شارك  الرياضة  مجال  يف  بالنزاهة  تُعنى 
املقابل، أصدر اإلنرتبول واللجنة املذكورة ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

إطار سياسة عامة مصحوبا بتوصيات محددة يف ظل األزمة الصحية الراهنة.

حماية النزاهة يف مجال الرياضة

 11 الـ  اجتماعها  يف  املباريات  بنتائج  التالعب  بمنع  املعنية  اإلنرتبول  عمل  فرقة  تناولت 
تدّر  التي  األلعاب  وهذه  اإللكرتونية.  الرياضية  باأللعاب  التالعب  مشكلة  منها  مواضيع 
أرباحا طائلة ازدادت شعبيتها منذ تفّش جائحة كوفيد19-. وأتاحت جلسات مغلقة ألفراد 
الرشطة تبادل االطالع عىل بيانات استخباراتية تتعلق بقضايا واقعية وباستخدام العمالت 
املشّفرة ورشكات خارجية وأدوات مراقبة اإلنرتنت. وأُحيط املشاركون علما أيضا بمرشوعنا 
الجديد ملنظومة املعلومات الجنائية Etica لجمع وتحليل البيانات العاملية املتعلقة بالفساد 

يف مجال الرياضة.

كشف مخطط للتالعب بنتائج املباريات يف أرمينيا

يف إطار تحقيق دويل يف مباراة لكرة القدم يف أرمينيا أجراه جهاز األمن الوطني وفرقة عمل 
النطاق  واسعة  مؤامرة  عن  الكشف  تم  املباريات،  بنتائج  التالعب  بمنع  املعنية  اإلنرتبول 
القدم  45 شخصا من االشرتاك يف مباريات دولية لكرة  املباريات. وُحِرم  للتالعب بنتائج 

مدى الحياة وأُقصيت خمسة من أندية الدرجة الثانية يف أرمينيا عن املشاركة ملدة عامني.

استغالل تداول األموال بالهاتف الخلوي

قدم تقرير عن الصالت بني تداول األموال بالهاتف الخلوي والجريمة املنظمة يف أفريقيا 
معلومات مستفيضة عن الجرائم التي يسهل تداول األموال بالهاتف الخلوي ارتكابها، وال 
املهاجرين واالتجار غري  سيما االحتيال وغسل األموال واالبتزاز واالتجار بالبرش وتهريب 
املرشوع باألحياء الربية واإلرهاب. وشدد التقرير عىل رضورة التحرك برسعة بسبب تزايد 
عدد املعامالت التي تُجرى عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية وألن أجهزة إنفاذ القانون 

بحاجة إىل املزيد من الخربات التقنية ملالحقة مرتكبي هذه األنواع الجديدة من الجرائم.

أثبتت منظمة ندرانغيتا مرارا وتكرارا 
األوساط  إىل  التسلل  عىل  قدرتها 
وإمكاناتها  واالقتصادية  السياسية 

الهائلة يف مجال الفساد.

إصدار تنبيه 
عاملي

تبعات جائحة 
كوفيد-19 عىل قطاعي 

الرياضة واملراهنات

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/5
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/24
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/I-Can
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/21
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/30
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/10
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/29
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األنشطة املعتادة

من  تمكنا  األعمال،  الستمرارية  املحَكمة  اإلنرتبول  خطة  بفضل 
الخدمات.  من  مستوى  بأعىل  األعضاء  بلداننا  تزويد  مواصلة 
و التكيّف  عىل  القادرة  املعلومات  تكنولوجيا  بنية  وبفضل 

INTERPOL Secure Cloud والدعم الذي وفرته ثالثة مراكز 
االنتقال  كافة  العمل  للموظفني يف مراكز  أمكن  للبيانات،  إقليمية 
رواندا  يف  الجماعية  منازلهم.اإلبادة  من  العمل  إىل  سلس  بشكل 

الذي أسهم أصال يف اعتقال 12 فاّرا.

للتداول  اللغات  متعددة  منصة  باستخدام  اإلنرتنت  طريق  عن  وذلك  املقررة،  واملؤتمرات  الفعاليات  معظم  تنظيم  يف  قدما  امليض  أمكن 
بالفيديو توفر الرتجمة الفورية باللغات الرسمية األربع. وباإلضافة إىل ذلك، تبنّي أن غرف املداوالت والتدريب االفرتاضية وسيلة شائعة 

3 شخص يف املجمل. وعملية لتبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والجامعات بمشاركة أكثر من 000

تأجيل دورة الجمعية العامة لعام 2020

مع تزايد معدالت اإلصابة بكوفيد-19 يف شتى أنحاء العالم، قررت 
اللجنة التنفيذية تأجيل الدورة الـ 89 للجمعية العامة التي كان 

مقررا انعقادها يف كانون األول/ديسمرب.

وتشكل دورة الجمعية العامة حدثا بالغ األهمية يف برنامج املنظمة 
يشمل جدول أعماله أنشطة اسرتاتيجية منها االنتخابات إىل اللجنة 
التنفيذية. ونتيجة للظروف االستثنائية، ُمدِّدت عاما واحدا فرتات 
بشكل  واليتهم  انتهت  الذين  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  تفويض 

طبيعي يف عام 2020، بانتظار إجراء انتخابات جديدة.

عقدت  التنفيذية  اللجنة  ألن  األعمال  مواصلة  ذلك  مع  وأمكن 
يف  هامة  قرارات  اتخاذ  أتاحت  العام  خالل  افرتاضية  اجتماعات 

الوقت املناسب مثل إقرار امليزانية.

    

36 131 
تنظيم اجتماعا

212 853 
مشاركا

178 
 اجتماعا لكل يوم عمل

كمعدل وسطي

5,8 
 مشاركين لكل اجتماع

كمعدل وسطي

االجتماعات االفتراضية في عام 2020

BUSINESS 

DAY

الحوكمة واملوارد البرشية
9

القانون  إنفاذ  أجهزة  فعالية  تشتد 
للمجتمعات  انعكاسا  تكون  عندما 
الشاملة  العاملة  والقوة  تخدمها،  التي 
من  أساسيا  جانبا  تشكل  للجنسني 

جوانب اسرتاتيجية العمل الرشطي.

مّد الجسور: اإلنرتبول يف زمن كوفيد

مع أن أجهزة الرشطة العاملية لم تتمكن من االجتماع حضوريا يف املؤتمرات النظامية لعام 
ُعقد  عاملي  اجتماع  يف  كافة  اإلنرتبول  مناطق  تمثل  بلد عضو   100 2020، شارك حوايل 
بوسائل افرتاضية يف كانون األول/ديسمرب. وطمأن األمني العام يورغن شتوك األعضاء إىل 
أن اإلنرتبول، بالرغم من األحداث غري املتوقعة التي طرأت يف عام 2020، ’’واصل إسماع 
صوت الرشطة عىل الساحة العاملية‘‘. وسلط االجتماع الضوء عىل اإلنجازات امليدانية التي 

تحققت يف جميع القارات وأشار إىل الخطط املقررة للعام املقبل.

 7 آذار/مارس: اليوم الدويل إلحياء ذكرى أفراد الرشطة شهداء 
الواجب

بأرواحهم يف خدمة سائر  الذي جادوا  الرشطة  ألفراد  وإكبار  إجالل  وقفة  عام  كل  نقف 
املواطنني. وتواجه أجهزة إنفاذ القانون عىل الدوام مخاطر جديدة. ويف عام 2020، تحركت 
الرشطة يف أرجاء العالم للمساعدة عىل تنفيذ اللوائح وبروتوكوالت السالمة التي وضعتها 
الحكومات واملساهمة يف بّث الطمأنينة لدى عامة الناس يف مواجهة الجائحة، ما أضفى بعدا 

جديدا عىل دورها يف جعل العالم مكانا أكثر أمانا.

ويف احتفال أُقيم يف مقر األمانة العامة، جرى تكريم اآلالف من أفراد الرشطة الذين يُقتلون 
عمل  مراكز  جميع  يف  املوظفون  ووقف  واجبهم  أداء  أثناء  عام  كل  بجروح  يصابون  أو 

اإلنرتبول دقيقة صمت إجالال لذكراهم. واحتُفي بهذا اليوم الدويل أيضا يف األمم املتحدة.

العمل الرشطي املراعي لنوع الجنس ال يزال يتصدر جدول 
األعمال

شدد تقرير صادر عن اإلنرتبول ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة وهيئة 
القانون عىل نحو  إنفاذ  النساء من إسهامات من أجل  للمرأة عىل ما تقدمه  املتحدة  األمم 
فاعل يف منطقة رابطة أمم جنوب رشق آسيا ووثَّق يف الوقت نفسه ما تواجهه من عقبات 
يف هذا الصدد. وخلص هذا التقرير املعّد يف إطار مرشوع Sunbird إىل أن استقدام عدد 
أكرب من النساء إىل صفوف الرشطة لن يكون كافيا إذا لم يقرتن بإحداث تحّول عىل صعيد 
املسألة عن طريق  هذه  إزاء  املتخذة  الرقمية  إجراءاته  اإلنرتبول  نفسها. وعزز  املؤسسات 
إىل  موجهة  الرشطي  والعمل  الجنس  نوع  عن  أدوات  ومجموعة  االفرتاضية  أكاديميته 
منطقة وسط آسيا يف إطار مبادرة C.A.S.E.. ويف األمريكتني، أفضت األنشطة املنفذة يف 
سياق مرشوع Proteger إىل نرشات بنفسجية تركز عىل البعد الجنساني ألسلوب العمل 
وإىل استحداث شبكة التحالف اإلقليمي ملنارصي املساواة بني الجنسني يف إنفاذ القانون. 
وقمنا أيضا بتحديث مبادئنا التوجيهية لتعميم مراعاة نوع الجنس يف بناء القدرات، وفقا 
A/( املتحدة  واألمم  اإلنرتبول  بني  بالتعاون  املتعلق  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  لقرار 

RES/73/11( الذي جرى تحديثه لهذا الغرض يف عام 2020.

995
موظفا

252
موظفا معارا

743
موظفا متعاقدا

109
جنسية

مواردنا البرشية

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/2020
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/8
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/14
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/ASEAN
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أهمية الرشاكات

أظهر لنا عام 2020 الرسعة التي يمكن فيها لبيئة اإلجرام أن تتغري والدور الذي ينبغي 
أّي وقت  أكثر من  اليوم  العاملية ملواجهتها. ونحن بحاجة  األمنية  األجهزة  به  أن تضطلع 
مىض إىل االعتماد عىل الرشاكات مع املنظمات الوطنية واإلقليمية والعاملية ملشاطرة خرباتنا. 
الحكومية   - املانحة  الجهات  من  املقدم  الدعم  بفضل  أنشطتنا  من  الكثري  تنفيذ  وأمكن 

والعامة والخاصة - ونحن ممتنون ملساهمتها يف جعل العالم مكانا أكثر أمنا.

إن التعاون الدويل مهم اليوم أكثر 
أجهزة  ألن  مىض  وقت  أّي  من 
التبعات  تواجه  القانون  إنفاذ 
التي خلفتها الجائحة عىل صعيد 

األمن العاملي.

أملانيا تدعم اإلنرتبول يف تحّوله الرقمي

أقرت الحكومة االتحادية األملانية هبة بمبلغ 5 ماليني يورو قدمها املكتب االتحادي للرشطة 
الجنائية األملانية دعما لربنامجنا I-Core. وبرنامج التحديث الرقمي الواسع النطاق هذا 

مخصص للمساعدة يف تطوير ’إنرتبول الغد‘ ملا فيه مصلحة بلداننا األعضاء كافة.

أبرز المانحين في عام 2020

اإلمارات العربية المتحدة/
مؤسسة اإلنتربول من أجل عالم 

أكثر أمانا
النرويج

االتحاد األوروبيكندا

الواليات المتحدةألمانيا

املوارد املالية وكبار املانحني والرشكاء
10

رشاكة اسرتاتيجية عىل صعيد أفريقيا

نرحب برشاكتنا مع أفريبول الذي أُطلق مؤخرا، وهو هيئة الرشطة 
الخاصة بكل منطقة  القدرات  األفريقي. وتشكل  التابعة لالتحاد 
العمل  وعالقة  العالم  يف  الرشطية  إجراءاتنا  من  أساسيا  عنرصا 
الجديدة هذه هي استمرار طبيعي ملا نبذله من جهود مشرتكة من 
أجل تعزيز قدرة أفريقيا عىل مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة 

والناشئة والجريمة السيربية.

’حوار‘ اإلنرتبول يشجع عىل توحيد 
الصفوف

يف أيار/مايو، استضفنا اجتماعا افرتاضيا لقادة منظمات الرشطة 
التي يخّلفها كوفيد-19 عىل  التبعات  اإلقليمية من أجل مناقشة 
املعلومات  تبادل  لتعزيز  طريق  خريطة  وإعداد  األمنية  البيئة 
وتنسيق اإلجراءات. والجولة الرابعة من ’الحوار بشأن استحداث 
أجل مواجهة  الرشطي من  للعمل  األطراف  فعالة ومتعددة  بنية 
آسيانابول،  ضمت  اإلنرتبول  نظمها  التي  العاملية‘  التهديدات 
وأفريبول، وأمرييبول، وجهاز الرشطة الخليجية، ومجلس وزراء 
الداخلية العرب، ومنظمة التعاون االقتصادي، والوكالة األوروبية 

لحرس الحدود والسواحل )فرونتكس(، ويوروبول.

املوارد املالية

2019. ومّولت هذه  6 ماليني يورو مقارنة بعام  2020، بانخفاض قدره  136 مليون يورو يف عام  العامة  إيرادات األمانة  بلغ إجمايل 
44 يف املائة من  اإليرادات أنشطتنا الرشطية وخدماتنا املؤسسية التي تدعم هذه األنشطة. ومثلت املساهمات النظامية لبلداننا األعضاء 
اإليرادات املذكورة. ولكي يتسنى لنا تنفيذ املزيد من املشاريع الرشطية دون زيادة هذه املساهمات، نسعى إىل الحصول عىل تربعات من 

البلدان األعضاء.

ويف عام 2020، شّكلت التربعات النقدية 30 يف املائة من إيراداتنا، يف حني مثلت املساهمات العينية - استخدام املعدات، والخدمات، واملباني  
26 يف املائة منها.

اإليرادات في عام 2020 النفقات في عام 2020

يورو 136
مليون

-4%
في المائة مقارنة بعام 2019

-9%
يف املائة مقارنة بعام 2019

يورو 133
مليون

المساهمات النظامية للبلدان األعضاء
 يورو 60 مليون

مكافحة اإلرهاب

يورو 21 مليون 

الجريمة السيربية

 يورو 21 مليون

الجريمة املنظمة 
والناشئة

يورو 24 مليون 

الدعم املؤسيس والبنية التحتية )بما 
يف ذلك تكنولوجيا املعلومات وقواعد 
البيانات واملوارد البرشية والشؤون 

القانونية واملالية(

يورو 51 مليون 

الحوكمة واإلشراف

 يورو 16 مليون
26%

30%

44%

التبرعات النقدية
 يورو 41 مليون

المساهمات العينية
 يورو 35 مليون

يف كل مكانأذكىأرسع

الوصل بني أجهزة الرشطة
من أجل عالم أكثر أمانا 

معلومات للرشطة

https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/28
https://www.interpol.int/ar/3/2
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/20
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/22


التقرير السنوي 2020 

194
 موظفي الخدمة

المدنية بموجب عقد

االتحاد الرويس - إثيوبيا - أذربيجان - األرجنتني - األردن - أرمينيا  - أروبا - إريرتيا - إسبانيا - 

أسرتاليا - إستونيا - إرسائيل - اسواتيني - أفغانستان - إكوادور - ألبانيا-أملانيا - اإلمارات العربية 

املتحدة - أنتيغوا وبربودا - أندورا - إندونيسيا - أنغوال-أوروغواي - أوزبكستان - أوغندا - أوكرانيا 

- إيران - آيرلندا - آيسلندا - إيطاليا-بابوا غينيا الجديدة - باراغواي - باكستان - البحرين - الربازيل 

 - بوتان   - بنني   - بنما   - بنغالديش   - بليز   - بلغاريا   - بلجيكا    - بروني  الربتغال،    - بربادوس   -

بوتسوانا- وركينا فاسو - بوروندي - البوسنة والهرسك - بولندا - بوليفيا - بريو - بيالروس- تايلند 

- تركمانستان - تركيا - ترينيداد وتوباغو - تشاد - تنـزانيا - توغو - تونس-تونغا - تيمورليشتي 

- جامايكا - الجبل األسود - الجزائر - جزر البهاما - جزر القمر - جزر سليمان - جزر مارشال - 

 - كوريا  جمهورية   - الدومينيكية  الجمهورية  التشيكية-  الجمهورية   - الوسطى  أفريقيا  جمهورية 

جمهورية الكونغو الديمقراطية -  مقدونيا اليوغوسالفية السابقة - جنوب أفريقيا - جنوب السودان 

- جورجيا- جيبوتي - الدانمرك - دومينيكا - الرأس األخرض - رواندا - رومانيا - زامبيا - زمبابوي-

ساموا - سان تومي وبرينسيبي - سان مارينو - سانت فنسنت وجزر غرينادين - سانت كيتس ونيفس 

- سانت لوسيا - سانت مارتن - رسي النكا - السلفادور-سلوفاكيا - سلوفينيا - سنغافورة - السنغال 

- السودان - سوريا - سورينام - السويد،  سويرسا - سرياليون - سيشيل - شييل - رصبيا - الصومال 

- الصني - طاجيكستان-العراق - ُعمان - غابون - غامبيا - غانا - غرينادا - غواتيماال - غيانا - غينيا 

الفلبني -   - فانواتو - فرنسا   - الفاتيكان(  الفاتيكان )دولة مدينة   - االستوائية-غينيا بيساو  - غينيا 

 - كازاخستان   - قطر   - قريغيزستان   - قربص   - نام  فييت   - فيجي   - فنلندا   - فنـزويال  فلسطني- 

الكامريون - كرواتيا - كمبوديا - كندا - كوبا - كوت ديفوار - كوراساو - كوستاريكا - كولومبيا - 

الكونغو - الكويت - كرييباتي - كينيا - التفيا - الوس - لبنان - لكسمربغ - ليربيا - ليتوانيا - ليبيا 

- ليختنشتاين- ليسوتو - مالطة - مايل - ماليزيا - مدغشقر - مرص - املغرب - املكسيك - مالوي - 

ملديف-اململكة العربية السعودية - اململكة املتحدة - منغوليا - موريتانيا - موريشيوس - موزامبيق-

 - نيجرييا   - النيجر   - نيبال   - النمسا   - النرويج   - ناورو   - ناميبيا   - ميانمار   - موناكو   - مولدوفا 

نيكاراغوا - نيوزيلندا - هايتي - الهند - هندوراس - هنغاريا - هولندا - الواليات املتحدة األمريكية 

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

والجريمة السيربية، والجريمة املنظمة والناشئة. 
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