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بعــد ّ
توقــف دام ســنتني  -تمكنــت الجمعيــة
العامــة لإلنرتبــول مــن االجتمــاع يف ترشيــن
الثاني/نوفمــر  2021ومــن اســتقبال البلــد
العضــو الـــ  195فيهــا :واليــات ميكرونيزيــا
املوحدة.

يعرض هذا التقرير السنوي بعضا من أبرز األنشطة التي نفذناها يف عام  2021وقدمنا من خاللها الدعم إىل
بلداننا األعضاء الـ  195ملكافحة الجريمة عرب الوطنية .ويمكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عن جميع هذه
األنشطة عىل موقعنا عىل الويب .www.interpol.int

 األمــر الــذي يجعــل التعــاون الرشطــيالدويل أكثر أهمية من أي وقت مىض.
وال يــزال التعــاون مــع رشكائنــا مــن القطاعــن
العــام والخــاص يعطــي أنشــطة مكافحــة
الجريمــة بأشــكالها كافــة زخمــا ودعمــا
حاسمني.
ويظــل اإلنرتبــول  -بينمــا يواصــل تعاونــه مع
الهيئــات اإلقليميــة  -الركيــزة الدوليــة لبنيــة
األمــن العامليــة فيســهّ ل التواصــل اليومــي بــن
أجهــزة الرشطــة يف العالــم أجمــع لكشــف
الجناة الفا ّرين وتقديمهم إىل العدالة.
ولــم يكــن تحقيــق هــذه النتائــج ممكنــا لــوال
التــزام ومســاهمة مكاتبنــا املركزيــة الوطنيــة -
وكذلــك دعــم الرئيــس واللجنــة التنفيذيــة
وموظفــي أمانتنــا العامــة يف العالــم بــأرسه
وأفراد إنفاذ القانون يف امليدان.
إن اإلنرتبــول  -عــن طريــق التعــاون واالبتــكار
 ســيواصل قيــادة الجهــود الراميــة إىل جعــلالعالم أكثر أمانا.

“ إن التهديــدات عــى الصعيــد العاملــي هــي
اليــوم أكثــر تعقيــدا مــن أي وقــت مــى -
األمــر الــذي يجعــل التعــاون الــدويل بــن
أجهزة إنفاذ القانون بالغ األهمية ”

يورغن شتوك
األمني العام
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أبرز نقاط القوة يف قواعد البيانات

5

تكنولوجيا متطورة يف مجال البصمة الوراثية تساعد عىل إيجاد الصلة
املفقودة

يقــع تبــادل املعلومــات الرشطيــة يف صميــم واليــة اإلنرتبــول؛ ونحــن نبحــث باســتمرار عــن حلــول
جديــدة لتعزيــز نمــط البيانــات املتوفــرة وفائدتهــا .وبطبيعــة الحــال ،تتوفــر قواعــد صارمــة لحمايــة
البيانات وتُحدَّث بانتظام ملواكبة التطورات التكنولوجية واملعايري الدولية املتغرية.

2020

5

شــهد عــام  2021إطــاق قاعــدة البيانــات التاســعة عــرة لدينــا .و ،I-Familiaوهــي األوىل مــن نوعهــا ،هــي قاعــدة
بيانــات عامليــة لكشــف األشــخاص املفقوديــن بنــا ًء عــى مقارنــة البصمــة الوراثيــة لــذوي القربــى عــى الصعيــد
الــدويل .وقاعــدة البيانــات هــذه ،وهــي ثمــرة أحــدث األبحــاث العلميــة ،تســعى إىل تحديــد األشــخاص املفقوديــن أو
الرفــات البــري املجهــول الهويــة عندمــا تكــون املقارنــة املبــارشة غــر ممكنــة ،باســتخدام عينــات البصمــة
الوراثية من أفراد األرسة.
وهــذه عمليــة معقــدة  -وهــي تــزداد تعقيــدا عندمــا تُجــرى عــى الصعيــد الــدويل  -يمكــن أن يضطلــع اإلنرتبــول
فيهــا بــدور فريــد مــن خــال شــبكته العامليــة .واملبــدأ الــذي تقــوم عليــه  I-Familiaمبــدأ إنســاني يتمثــل يف ل ـ ّم
شمل األحبة أو حل القضايا العالقة والسماح للعائالت بإعادة تكوين ذاتها.
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التقصيات باملليار

املطابقات باملليار

 :ID-ART#التطبيق الذي يتيح
لكم التحقق مما إذا كان أحد
األعمال الفنية مرسوقا

ّ
تقص يف قواعد
يش ّكل كل
بياناتنا الـ  19تقدّما
محتمال عىل طريق حل
قضية للرشطة يف العالم
أجمع.

إن الــراث العاملــي مهــدد مــن الكــوارث الطبيعيــة
والنزاعــات املســلحة وأعمــال الســلب املنظــم.
وتطبيقنــا  ID-Artهــذا هــو أداة مبتكــرة للتصــدي
لهــذا التهديــد .وهــذا التطبيــق املتــاح للعمــوم والــذي
يمكــن تنزيلــه باملجــان يتيــح وصــوال آنيــا إىل قاعــدة
بيانــات اإلنرتبــول لألعمــال الفنيــة املرسوقــة وســبق
أن أســهم يف اســرجاع أعمــال فنيــة مرسوقــة.
فبفضــل التدقيقــات التــي أُجريــت يف هــذا التطبيــق
الــذي أُطلــق يف عــام  - 2021تمكنــت الرشطــة يف
رومانيــا مــن اســرجاع صليــب غوطــي مــن القــرن
الثالث عرش كان قد ُرُسق قبل خمس سنوات.

البصمة الوراثية لجثة أو لرفات
برشي مجهول الهوية

البصمة الوراثية ألقارب
بيولوجيني للشخص املفقود

قاعدة بيانات اإلنرتبول للبصمة الوراثية

خدمة مقارنة البصمة الوراثية ألفراد األرسة

نجاح مؤكد منذ عام 2004

آفاق جديدة اعتبارا من عام 2021

النرشات

اعتقال أشخاص يتصدرون
قوائم املطلوبني

ســلط عــدد مــن االعتقــاالت يف عــام 2021

صادرة يف عام 2021

10 776

صالحة حتى نهاية عام 2021

69 270

قوموا بتنزيل  ID-Artمن أجل:
•الوصــول إىل قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول لألعمــال
الفنية املرسوقة؛
•وضع جرد للمجموعات الفنية الخاصة؛
•اإلبالغ عن عمل فني مرسوق؛
•اإلبــاغ عــن مواقــع ثقافيــة يحتمــل أن تكــون
معرضة للخطر أو للحفريات غري املرشوعة.

املقارنة املبارشة لسمات
البصمة الوراثية

البصمة الوراثية للشخص املفقود:
عيّنة من فحص طبي سابق أو من
غرض شخيص

مقارنة البصمة الوراثية
ألفراد األرسة

صادرة يف عام 2021

2 622

صالحة حتى نهاية عام 2021

13 929

الضــوء عــى مــا تتميــز بــه النــرات الحمــراء
مــن قــوة دائمــة يف تقديــم املجرمــن املطلوبــن
إىل العدالــة .وألقــت رشطــة دبــي القبــض عــى
اثنــن مــن األعضــاء البارزيــن يف مجموعــة
الجريمــة املنظمــة  Camorraمطلوبــن يف
إيطاليــا .ويف أمريــكا الالتينيــة ،أُلقــي القبــض
يف إطــار مــروع  EL PAcCTOعىل  13شــخصا
مشــتبه يف ارتكابهــم جرائــم خطــرة ،بمــا
فيهــا القتــل واالختطــاف والعنــف الجنــي
ضد النساء.

تدريب لالستفادة من أدواتنا العالية التقنية
إن التدريــب عــى االســتخدام الفعــال لقواعــد بيانــات اإلنرتبــول
ونرشاتــه وقدراتــه األخــرى رضوري لقيــام تعــاون رشطــي
عاملــي فاعــل .وهــذا العــامّ ،
تلقــى  593مــن أفــراد إنفــاذ
القانــون يف العالــم تدريبــا مــن خــال برنامــج قــدرات
اإلنرتبول الرشطية.
وشــهد عــام  2021إضافــات جديــدة إىل مجموعتنــا املتزايــدة
مــن دورات التدريــب البيومرتيــة مــن خــال برنامجــن عــر
اإلنرتنــت يســتغرقان أربعــة أســابيع عــن بصمــات األصابــع
والتعــرف عــى ســمات الوجــه ،أُع ـدّا يف إطــار مــروع CASE
املمــول مــن أملانيــا وأكملهمــا  55مــن عنــارص الرشطــة يف آســيا
الوسطى.

النرشات الحمراء :العمليات والضوابط

’’إننــي أحمــل عــى محمــل الجــد البالــغ مســؤولية التأكــد مــن أن كل معلومــة تمــر عــر قنــوات اإلنرتبــول
تتماىش مع قواعدنا وأنظمتنا ،ومن أننا نحرتم حقوق اإلنسان ونحميها‘‘.
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مكافحة اإلرهاب

7

التدقيق يف البيانات البيومرتية يؤدي إىل مطابقات يف قاعدة البيانات

ال يــزال اإلرهــاب يشــكل تهديــدا مســتمرا ال يمكــن التصــدي لــه إال ببــذل جهــود عامليــة متواصلــة.
وتتمثــل إحــدى أولوياتنــا يف عرقلــة ســفر اإلرهابيــن ألن كل تدقيــق روتينــي عــى الحــدود يمكــن أن
يتيــح إحبــاط مؤامــرة إرهابيــة .وتوفــر التدريــب ألفــراد الرشطــة يف الخطــوط األماميــة يضمــن حصولهم
عــى البيانــات املناســبة يف املــكان املناســب والزمــان املناســب ،واطالعهــم عــى الطريقــة الصحيحــة
الستغاللها.

يف كلمتــه يف ذكــرى مــرور عرشيــن عامــا عــى أحــداث  11أيلول/ســبتمرب ،اســتذكر
األمــن العــام لإلنرتبــول يورغــن شــتوك الضحايــا وأشــاد بــدور أجهــزة إنفــاذ
القانــون  -أمــس واليــوم .وقــد اتخــذ اإلنرتبــول عــى مــر الســنني العديــد مــن
التدابــر الراميــة إىل تعزيــز البنيــة األمنيــة العامليــة ،وال يــزال التصــدي للتهديــدات
اإلرهابية املتغرية يتصدر جدول أعماله.

توفري أمن الحدود يف رشق أفريقيا

عــززت عمليــة  Simba IIIقــدرة أفــراد الرشطــة يف الخطــوط األماميــة العاملــن عنــد
املعابــر الحدوديــة الجويــة والربيــة والبحريــة يف أوغنــدا وتنزانيــا وكينيــا عــى كشــف
اإلرهابيــن واملجرمــن املحتملــن .وضبــط هــؤالء األفــراد  25كيلوغرامــا مــن نــرات
األمونيــوم ومــواد أخــرى يســتخدمها اإلرهابيــون يف إنتــاج متفجــرات يدويــة الصنــع.
وأجــري مــا يقــرب مــن  4,6ماليــن عمليــة تقـ ّ
ـص يف قواعــد بيانــات اإلنرتبــول
أســفرت عــن تحديــد هويــة أشــخاص مطلوبــن يف جرائــم إرهــاب واحتيــال وقتــل
واتجار باملخدرات وسطو مسلح وجرائم مالية ،وحتى يف جرائم ضد اإلنسانية.

تشديد املراقبة عىل املسالك البحرية يف حوض البحر
األبيض املتوسط

تضافــرت جهــود اإلنرتبــول ومنظمــة الجمــارك العامليــة والوكالــة األوروبيــة لحــرس
الحــدود والسـواحل – فرونتكــس يف ســياق عمليــة  ،NEPTUNE IIIوهــي عمليــة واســعة
النطــاق تهــدف إىل تعزيــز التدقيــق املنتظــم يف هويــة املســافرين عــر املوانــئ واملطارات
الرئيسية يف بلدان حوض البحر األبيض املتوسط أثناء املواسم السياحية املزدحمة.

 29اعتقاال

التحقيق بشأن  24شخصا
لديهم صالت باإلرهاب

شــارك أفــراد مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون يف ليبيــا وتونــس يف عمليــة عــى اإلنرتنــت تهــدف إىل دعــم
التحقيقــات يف وجــود إرهابيــن عــى الشــبكة (عمليــة شــمس) .ورمــت أســاليب التحقيــق إىل جمــع
بيانات بيومرتية لتحديد سمات الوجه فيما يتعلق باإلرهابيني .وأجريت عمليات ّ
تقص يف

قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول ينتمــون إىل أكثــر مــن  20يف أعقــاب مقارنــة ببيانــات
لتحديــد ســمات الوجــه أســفرت
سجلها  12بلدا عضوا.
جنسية

 11أيلول/سبتمرب :بعد مرور عرشين عاما ال نزال أقوياء

أكثر من  650 000عملية
تقص يف قواعد البيانات
ٍ

7

عــن حــدوث  44مطابقــة ملشــتبه
فيهم

تحتوي قواعد بيانات
املنظمة عىل معلومات بشأن
ما يقارب  135 000شخص
مشتبه يف ضلوعهم يف
أنشطة إرهابية ،مما يجعل
اإلنرتبول أكرب مركز يُجمع
فيه هذا النوع من
املعلومات.

عملية  :Flycatcher IIتفكيك
الشبكة اإلرهابية يف رسي النكا

شــملت االعتقــاالت التــي أجريــت يف إطــار عمليــة
 Flycatcher IIأفــرادا يُشــتبه يف كونهــم إرهابيــن
ومقاتلــن أجانــب .وكان مــن بينهــم أعضــاء يف
املجموعــة اإلرهابيــة املســؤولة عــن تفجــرات عيــد
الفصــح يف رسي النــكا يف عــام  .2019وأكــدت
العمليــة مــدى أهميــة االســتعداد الجيــد يف املراحل
األوىل .وتلقــت أجهــزة الرشطــة وســلطات حمايــة
الحــدود والهجــرة يف رسي النــكا ،قبــل تنفيــذ
عمليــات تكتيكيــة عــى األرض ،تدريبــا متخصصــا
مــن اإلنرتبــول عــى تقنيــات األدلــة الجنائيــة
لتحديد الهوية وآليات تبادل البيانات.

بث التطرف يف السجون :اعتماد
رؤية بعيدة املدى

شــارك أفــراد مــن أجهــزة مكافحــة اإلرهــاب
واالســتخبارات ومصلحــة الســجون مــن  12بلــدا
يف اجتمــاع فريــق عامــل نظمــه اإلنرتبــول بشــأن
بــث التطــرف يف الســجون .فقــد أدركــت بلــدان
عديــدة عــى حســابها أن الســجن مصــدر إمــداد
مســتمر بمجنديــن جــدد محتملــن ،وأن تدفــق
املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب مــن العراق وســوريا
ومناطــق النــزاع األخــرى يســهم يف تأجيــج
املشــكلة .وقــام املشــاركون يف حلقــة العمــل
بتحليــل دراســات حــاالت ومناقشــة اســراتيجيات
تهدف إىل منع هجمات مقبلة.

وزراء مجموعة الدول السبع يق ّرون بأهمية اإلنرتبول

دعــا وزراء الداخليــة واألمــن املشــاركون يف قمــة مجموعــة الدول الســبع يف لنــدن إىل اســتخدام أدوات اإلنرتبول
بشــكل متزايــد ملواجهــة تهديــدات الجريمــة العامليــة واإلرهــاب .وأكــدت املناقشــات رضورة مشــاطرة
البيانات ،وال سيما ملنع املتطرفني من السفر إىل أفغانستان والعودة منها.

2
مكافحة اإلرهاب
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حماية الفئات السكانية الهشة
ّ
وفــرت الحالــة الصحيــة الصعبــة يف العالــم للمجرمــن أرضــا خصبــة الســتغالل الضعفــاء اليائســن
الذيــن يحاولــون الهــرب مــن البــؤس ،وواصلنــا العمــل لتفكيك الشــبكات التــي تســتغل أزمــة املهاجرين.
ويف إطــار جهودنــا لحمايــة األطفــال عــى اإلنرتنــت وخارجهــا نُفــذت عمليــات ُ
وقدمــت توصيات اســتباقية
ملنع حصول أيّ أرضار يف املستقبل.

عمليات كربى ملكافحة االتجار بالبرش وتهريب
املهاجرين

9

9

زج أحد الفا ّرين يف السجن يف سياق عملية رسية ملكافحة تهريب
البرش

أدى التعــاون الــدويل الرسيــع إىل اعتقــال فــا ّر معــروف مطلــوب مــن هولنــدا لقيامــه املفــرض بتهريــب
عــرات الرجــال والنســاء واألطفــال إىل أوروبــا .فاســتنادا إىل معلومــات اجتمعــت لــدى اإلنرتبــول مــن مصادر
عامليــة ،نبّــه املكتــب املركــزي الوطنــي لإلنرتبــول يف الهــاي نظــره يف كينيــا إىل وجــود هــذا الشــخص الفــا ّر يف
نريوبــي يف  10كانــون األول/ديســمرب وصــدرت بشــأنه نــرة حمــراء يف اليــوم نفســه .وقــد اعتقلتــه الرشطــة
الكينيــة بعــد ســتة أيــام فقــط يف إطــار عمليــة رسيــة .ووُضــع قيــد االحتجــاز يف مطــار ســكيبول الــدويل يف
أمسرتدام يف  25كانون األول/ديسمرب.

ّ
تقفي أثر الضحايا يف آسيا

أبــرزت عمليــات ناجحــة ن ُ ِّفــذت يف ثــاث قــارات اتســاع رقعــة االتجــار بالبــر
وتهريــب املهاجريــن وكذلــك أهميــة تنفيــذ إجــراءات إنفــاذ قانــون محــددة الهــدف
ومنســقة ضــد الشــبكات اإلجراميــة التــي تنقــل رجــاال ونســاء وأطفــاال ضعفــاء
عــر الحــدود لتحقيــق الربــح .وأكــدت البيانــات املســتمدة مــن عمليــات  Liberterraو
 Wekaو Turquesa IIIأن االتجــار بالبــر وتهريــب املهاجريــن يتشــابكان بشــكل
متزايــد وأن مســالك العبــور تتداخــل .وكشــفت العمليــات أيضــا لجــوءا مكثفــا إىل
العمــل القــري يف سلســلة اإلمــداد ،حيــث يتــم إنقــاذ الضحايــا مــن مصانــع
ومستودعات ومواقع بناء ومن العمل يف املنازل.

أُطلــق العديــد مــن التحقيقــات بعــد إجــراء تحليــل مكثــف ملــواد اســتغالل جنــي ألطفــال عُ ــرض فيهــا
ضحايــا مجهولــو الهويــة يف آســيا وتضمنــت يف الوقــت نفســه أدلــة قيّمــة عــن الجنــاة .وقــام ضبــاط
متخصصــون مــن  11بلــدا يف آســيا واملحيــط الهــادئ بدارســة أكثــر مــن  200مجموعــة مــن الصــور
ولقطــات الفيديــو وامللفــات الصوتيــة بشــكل معمّ ــق وتمكنــوا مــن تحديــد  130موقــع اعتــداءات .وأدى أحــد
التحقيقات التي تلت ذلك إىل اعتقال شخص وتحديد هوية  27ضحية من الشباب يف الهند.

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻧﱰﺑﻮل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل
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أفريقيا ،أوروبا

 195اعتقاال
 500من ضحايا االتجار بالبرش أُنقذوا
 760مهاجرا غري مرشوع حُ دِّدت هويتهم
 24بلدا شارك يف العملية

TURQUESA III
أمريكا الجنوبية

LIBERTERRA

أمريكا الجنوبية ،أفريقيا ،أوروبا

 286اعتقاال
 430من ضحايا االتجار بالبرش أُنقذوا

4 000

مهاجر غري مرشوع حُ دِّدت هويتهم

 216اعتقاال
 127من ضحايا االتجار بالبرش أُنقذوا
 10 000مهاجرغريمرشوعحُ دِّدتهويتهم
 34بلدا شارك يف العملية
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جعل الفضاء الرقمي أكثر أمانا لألطفال اليوم  ...وغدًا

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لإلنرتبــول قــرارا تناولــت فيــه اتجاهــا يش ـ ّكل تحديــا متزايــدا يف التحقيقــات
الجاريــة بشــأن االســتغالل واالعتــداء الجنســيني عــى األطفــال عــر اإلنرتنــت .فالتشــفري مــن طــرف إىل
طــرف ( )E2EEيضمــن أن الصــور ولقطــات الفيديــو والنصــوص واالتصــاالت املبــارشة ال يراهــا إىل مرســلها
ّ
ومتلقيهــا فقــط .وهــذه التقنيــة تســتخدمها تطبيقــات املراســلة املجانيــة عــى ســبيل املثــال .ولكنهــا لســوء
الحظ تُستخدَم أيضا إلخفاء جرائم غري مرشوعة تُرت َكب عىل اإلنرتنت ،وال سيما ضد األطفال.
ويبــن هــذا القــرار أن مهمتنــا ال تنتهــي بمجــرد إيجــاد حــل لجريمــة مــا .فللبلــدان األعضــاء يف اإلنرتبــول
دور تؤديــه يف حــث رشكات التزويــد بالخدمــات عــى تحمّ ــل املســؤولية مــن خــال دمــج خصائص الســامة
منذ مرحلة التصميم وعىل التعاون الكامل استجابة للطلبات القانونية للحصول عىل املعلومات.

 47بلدا شارك يف العملية

من خالل العمل معا ،نفكك البنى اإلجرامية ونغلق مصادر الربح الرئيسية،
واألهم من ذلك ،ننقذ الضحايا األبرياء.

مكافح حماية الفئات
السكانية الهشة
ة اإلرهاب
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توفري األمن للفضاء السيربي
رسعــت جائحــة كوفيــد 19-املســتمرة وتــرة التحــول الرقمــي ،وغـ ّ
ـرت الطــرق التــي نتّبعهــا يف العمــل
ّ
والتعلــم والتســوق وإجــراء العمليــات املرصفيــة ،وطمســت الخطــوط الفاصلــة بــن العاملــن املــادي
واالفــرايض .وواصلنــا االســتناد إىل رشاكاتنــا الناجحــة املتعــددة القطاعــات ملتابعــة االتجاهــات الناشــئة،
ومراقبة الويب ،وتوعية العموم بمخاطر اإلنرتنت.

ال مكان لالختباء يف الفضاء السيربي

يف ختــام تحقيــق اســتمر  30شــهرا وشــمل عــدة قــارات ،أُلقــي القبــض يف أوكرانيــا
يف إطــار عمليــة  Cycloneعــى ســتة مجرمــن يشــتبه يف قيامهــم بتحويــل أمــوال
بالنيابــة عــن مجموعــة تهديــد بربمجيــات انتــزاع الفديــة معروفــة اســتهدفت رشكات
كورية ومؤسسات أكاديمية أمريكية.

ظل العمل عن بُعد وتزايد
األنشطة عرب اإلنرتنت هما
القاعدة يف عام  ،2021مما
أتاح ملجرمي اإلنرتنت
إمكانات جديدة.

واعتُقــل مجــرم ســيربي آخــر غزيــر النشــاط يف أعقــاب عمليــة مشــركة بــن
اإلنرتبــول والرشطــة املغربيــة ومؤسســة رشيكــة .وهــذا املشــتبه فيــه ينفــذ أنشــطته
تحــت اســم « »Dr Hexوكان لديــه ســجل حافــل مــن عمليــات التصيــد االحتيــايل
والنصب واالحتيال يف مجال بطاقات االئتمان عىل الصعيد العاملي.

مكافحة جائحة الظل

منــذ بدايــة أزمــة كوفيــد 19-حصلــت زيــادة ملحوظــة يف اســتخدام ،Stalkerware
وهــي برمجيــات تجاريــة تتيــح التجســس رسا عــى اآلخريــن مــن خــال أجهزتهــم
الحاســوبية .وهنــاك ارتبــاط واضــح بــن هــذا االتجــاه وبــن االرتفــاع الكبــر يف
العنــف املنــزيل الــذي تشــر إليــه األمــم املتحــدة باســم «جائحــة الظــل» .ويدعــم
اإلنرتبــول جهــود التحالــف ضــد برمجيــات  Stalkerwareمــن أجــل تحســن الكشــف
عن نشاط ال يدرك الجميع أنه غري قانوني والتوعية به.

توفري األمن للمجال الجوي

أجــرى اإلنرتبــول والرشطــة النرويجيــة تمرينــا أمنيــا واقعيــا ملــدة ثالثــة أيــام
لتقييــم فعاليــة اإلجــراءات املضــادة للطائــرات املسـ ّ
ـرة بالتعــاون مــع جامعيــن
وخــراء يف مجــال الصناعــة ذي الصلــة مــن أوروبــا وإرسائيــل والواليــات املتحــدة.
وســتُجمَ ع النتائــج الســتحداث إطــار إنرتبــول لإلجــراءات املضــادة للطائــرات
املسـ ّ
ـرة ،وهــو أداة مهمــة للمســاعدة يف مواجهــة التهديــد املتزايــد الــذي تطرحــه
هــذه الطائــرات ليــس عــى أمــن املطــارات فقــط بــل عــى مناطــق حظــر الطــران
فوق املدن والسجون والبنى التحتية الحيوية أيضا.

إلغالق الباب يف وجه الجريمة السيربية

أتــاح منتــدى اإلنرتبــول الرفيــع املســتوى املعنــي بربمجيــات انتــزاع الفديــة فرصــة لتقييــم التغــر الرسيــع
ملشــهد هــذه الربمجيــات ،وذلــك بفضــل مســاهمات  370مــن ممثــي كيانــات عامــة وخاصــة ودوليــة.
ويشــجع مــروع  ،Project Gatewayوهــو إطــار للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ،التعــاون عــر
القطاعات.
وضمــن هــذا اإلطــار ،اســتفادت عمليــة  Quicksandمــن خــرة القطــاع الخــاص الفنيــة واإللكرتونيــة مــن
أجــل تفكيــك عصابــة لربمجيــات انتــزاع الفديــة واعتقــال ســبعة أشــخاص يُشــتبه يف ارتكابهــم عــرات
اآلالف من عمليات التلويث بهذه الربمجيات واملطالبة بفدى زادت عىل  200مليون يورو.

األدلة الجنائية الرقمية ألوائل املتدخلني

نُــرت مبــادئ اإلنرتبــول التوجيهيــة ألوائــل املتدخلــن يف مجــال األدلــة الجنائيــة الرقميــة وقائمــة اإلنرتبــول
ألدوات األدلــة الجنائيــة الرقميــة يف عــام  2021يف إط��ار مشـروع  ،redaeLمــن أجــل دعــم التحقيقــات
الجنائيــة والعمليــات واملالحقــات القضائيــة يف بعــض بلــدان آســيا .وتنــدرج هــذه املبــادئ التوجيهيــة يف
إطــار جهــود تدريــب أوســع نطاقــا ،مثــل برنامــج اإلنرتبــول لألدلــة الجنائيــة الرقميــة الــذي أُطلــق حديثــا
وبرنامج تدريب املدربني يف سياق مرشوع .Leader

4
توفري األمن للفضاء
السيربي

حملة  JustOneClick#قادرة عىل إحداث فرق

أطلقنــا يف ترشيــن األول/أكتوبــر حملــة توعيــة بالجريمــة الســيربية مدتهــا ثالثــة أســابيع لتذكــر
عامــة النــاس بــأن مــا يفصلنــا عــن هــذه الجريمــة هــو يف غالــب األحيــان مجــرد نقــرة أو رضبــة
أو مســحة عــى زر كمبيوتــر .وكان الغــرض مــن حملتنــا لفــت االنتبــاه إىل بعــض األســاليب الكامنــة
وراء التهديــدات الســيربية الكــرى اليــوم ،بمــا يف ذلــك برمجيــات انتــزاع الفديــة واالحتيــال
اإللكرتونــي والتصيــد االحتيــايل واالحتيــال بالربيــد اإللكرتونــي املهنــي لتحويــل األمــوال ،وتقديــم
نصائح أساسية بشأن السالمة السيربية.
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مكافحة األسواق غري املرشوعة

عمليتان ملكافحة التجارة غري املرشوعة باألسلحة

اســتغل املجرمــون جائحــة فــروس كورونــا بمراحلهــا كافــة .ولفتنــا االنتبــاه آنــذاك إىل األرضار الجانبيــة
الهائلــة مــن الناحيــة اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ووجّ هنــا نــداء إىل العمــوم ْ
أن «كونــوا يقظــن،
كونــوا مشــككني ،حافظــوا عــى ســامتكم» .واســتهدفت عملياتنــا امليدانيــة الجرائــم املتصلــة بجائحــة
كوفيد وأشكاال أخرى من التهريب والتجارة غري املرشوعة اللذين استمرا بدون توقف.

إرغام عدد قيايس من الصيدليات اإللكرتونية الكاذبة
عىل اإلغالق

أظهــرت عمليــة  Pangea XIVأن املجرمــن يواصلــون اســتغالل الطلــب عــى املنتجــات
الصحيــة ومعــدات الحمايــة الشــخصية الناتــج عــن جائحــة كوفيــد .19-وشــكلت
أدوات فحــص كوفيــد 19-املقلــدة وغــر املرخــص بهــا أكثــر مــن نصــف مجمــل
األجهــزة الطبيــة املصــادرة .وأفضــت العمليــة إىل إغــاق حــوايل  113 000رابــط
إلكرتوني ،وهو أعىل رقم يسجَّ ل منذ عملية  Pangeaاألوىل يف عام .2008

ليست الحكومات يف منأى عن عمليات االحتيال يف
مجال اللقاح

مــع توســع انتشــار اللقاحــات ،ازداد عــدد محــاوالت االحتيــال عــى الحكومــات يف
عــروض زائفــة لبيــع لقاحــات كوفيــد .19-وأصدرنــا تنبيهــا عامليــا (نــرة برتقالية)
لتحذيــر الحكومــات مــن عمليــات االحتيــال هــذه .وبعــد أســابيع قليلــة ،اتخــذت
الرشطــة وأجهــزة أخــرى يف قارتــن إجــراءات مشــركة أســفرت عــن مصــادرة
لقاحات كوفيد 19-مزيفة وتفكيك شبكة إجرامية واعتقال  80مشتبها فيه.

مرشوع  :I-SOPوقف عمليات القرصنة اإللكرتونية

يف مواجهــة ارتفــاع عمليــات القرصنــة الرقميــة يف العالــم ،أطلقنــا مرشوعنــا األول
ملكافحــة هــذا الشــكل مــن أشــكال الجريمــة .ومبــادرة اإلنرتبــول Stop Online Piracy
( )I-SOPهــذه التــي تســتغرق خمــس ســنوات ستنســق إجــراءات أجهــزة إنفــاذ
القانــون عــى الصعيــد العاملــي ملواجهــة القرصنــة اإللكرتونيــة وجرائــم انتهــاك
حقوق امللكية الفكرية ،بدعم من الرشكات واملنظمات الدولية والجامعات.

انعقاد املؤتمر العاملي ملكافحة املخدرات افرتاضيا

بحــث أكثــر مــن  550مشــاركا مــن  70بلــدا عضــوا و 20منظمــة تبعــات
جائحــة كوفيــد 19-وســلطوا الضــوء عــى االتجاهــات الناشــئة لالتجــار غــر
املــروع باملخــدرات االصطناعيــة والهريويــن والكوكايــن .وعــى الرغــم مــن
فــرات اإلغــاق واضطــراب حركــة الطــران ،يبقــى العــرض العاملــي للمخدرات
غري املرشوعة أكثر وفرة وابتكارا وتنوعا من أي وقت مىض.
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لن تجدوا لقاحات مرخصة
ومعتمدة ضد فريوس
كوفيد 19-معروضة للبيع
عىل اإلنرتنت.

أســفرت عمليتــان ملكافحــة االتجــار باألســلحة الناريــة أرشف عليهمــا اإلنرتبــول عــن اعتقال آالف األشــخاص
ومصــادرة كميــات ضخمــة مــن األســلحة يف أعقــاب عمليــات تفتيــش معــززة عــى الحــدود .وتــم تفتيــش
مئــات اآلالف مــن األشــخاص واملركبــات يف نقــاط مشــبوهة وعنــد معابــر حدوديــة جويــة وبريــة وبحريــة
وعــى طــول مســالك التهريــب املعروفــة .ووفــرت التقصيــات يف قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول  iARMSأدلــة عــى
وجود صالت باإلرهاب والجريمة املنظمة.
وجــرى يف ســياق عمليــة  Trigger VIيف أمريــكا الجنوبيــة اعتقــال زهــاء  4 000مشــتبه فيــه ومصــادرة نحــو
 200 000ســاح نــاري وأجــزاء ومكونــات وذخــرة ومــواد متفجــرة غري مرشوعــة .ويف إطــار عمليــة Trigger-
 Salvoالتــي ن ُ ّفــذت يف وســط آســيا ورشقهــا وجنوبهــا الرشقــي  -حدثــت  140مطابقــة منهــا مطابقــات
بشأن  19شخصا مطلوبا بموجب نرشات حمراء.

اتجاهات ومسالك الجريمة املاسة باملمتلكات الثقافية

قدمــت نتائــج دراســة اســتقصائية لإلنرتبــول نُــرت يف عــام  2021رؤيــة يف العمــق عــن االتجاهــات الحاليــة
املتصلــة بالجرائــم املاســة باملمتلــكات الثقافيــة .وعــى الرغــم مــن إغــاق معظــم املتاحــف واملؤسســات
الثقافيــة األخــرى يف فــرة الجائحــة  -ســلط التقريــر الضــوء عــى تفاقــم هــذه الجرائــم خــال هــذه
الفرتة  -مع تنويع املجرمني ألنشطتهم والبحث عن مسالك اتجار جديدة.

دعم متخصص يف عملية كربى لضبط مخدرات

أوفــد اإلنرتبــول فريقــا لدعــم التحقيقــات مــن أجــل مســاعدة الســلطات الوطنيــة األملانيــة يف أعقــاب ضبــط
كمية غري مسبوقة من الكوكايني يف ميناء هامبورغ قدرها  16طنا.

عملية Lionfish

حملــة منســقة ملكافحــة االتجــار باملخــدات يف  41بلــدا تعطــي ملحــة عــن العالــم الــري الــدويل
لهذا االتجار.
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جهود مكافحة الصيد الجائر يف كينيا

مقدمة
تؤثــر الجريمــة البيئيــة ســلبا عــى الجميــع .ويقــود اإلنرتبــول الجهــود العامليــة املبذولــة لجمــع الجهــات
املعنيــة معــا مــن أجــل مكافحــة الجرائــم املرتكبــة ضــد هــذا الكوكــب .وقــد ســعينا هــذا العــام إلبقــاء
الضــوء مســلطا عــى الجريمــة البيئيــة ،مــع تعزيــز أنشــطة إنفــاذ القانــون املتعــددة التخصصــات ضــد
الجرائــم املتصلــة باألحيــاء الربيــة وصيــد األســماك والغابــات والتلــوث ،وإســماع صوتنــا عــى الســاحة
الدولية.

عملية  Thunderتوجه رضبة إىل شبكات تهريب
األحياء الربية واألخشاب

صــودر يف ســياق عمليــة  ،Thunderالتــي نُســقت بشــكل مشــرك بــن منظمــة
الجمــارك العامليــة واإلنرتبــول ،أكثــر مــن  1 000منتــج حيوانــي أو نباتــي تراوحــت
بــن الكافيــار غــر املــروع ،والشــعاب املرجانيــة املهربــة ،واألخشــاب الصلبــة
املهــددة باالنقــراض .وأقيمــت مــرة أخــرى صــات واضحــة مــع أشــكال أخــرى مــن
الجريمــة ،يف حــن تــم تحديــد اتجاهــات جديــدة مثــل اســتخدام املنصــات اإللكرتونية
لتســهيل االتجــار عــر الحــدود والتزويــر املتزايــد التعقيــد للوثائــق التجاريــة
والجمركية.

إن بيئتنا هي إرثنا .ويجب
أن نكافح الجريمة البيئية
من أجل األجيال القادمة.

إذا كان مــن الــروري لفــت االنتبــاه إىل الوضــع الهــش للعديــد مــن األنــواع املهــددة باالنقــراض يف العالــم،
فــا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة مســاعي أفــراد الرشطــة يف الخطــوط األماميــة يف مكافحــة الجريمــة عــر
الوطنيــة ّ
املاســة باألحيــاء الربيــة .ففــي كينيــا ،تضاعفــت أعــداد األفيــال يف الثالثــن عامــا املاضيــة بفضــل
جهــود مكافحــة الصيــد الجائــر .ولكــن لهــذا النجــاح ثمنــا :ففــي املتنـ ّزه الوطنــي يف نريوبــي ،أقيــم نصــب
تذكاري للشهداء الذين سقطوا من أجل حماية األحياء الربية يف كينيا.

عملية ملكافحة الجريمة املتصلة بصيد األسماك يف البحار السبعة

كشــفت عمليــة يقودهــا اإلنرتبــول أن انخفــاض األرصــدة الســمكية يــؤدي إىل زيــادة الجرائــم املتعلقــة
بصيــد األســماك .وشــملت املنتجــات غــر املرشوعــة التــي تمــت مصادرتهــا خــال عمليــة  Ikatereأصنافــا
محميــة مــن األســماك واألحيــاء الربيــة ولكــن أيضــا كميــات كبــرة مــن املتفجــرات .فصيــد األســماك
بالتفجــر اتجــاه متنــام ،وقــد تبــن أن صانعــي القنابــل املســتخدمة يف االعتــداءات اإلرهابيــة يف الســنوات
األخرية يوفرون املتفجرات لقطاع صيد األسماك غري املرشوع.

اعرتاف من األمم املتحدة

يف عــام  ،2021اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــرارا بعنــوان «منــع ومكافحــة الجرائــم البيئيــة».
وهــذا أول قــرار يغطــي الجريمــة البيئيــة بجميــع أشــكالها ويســلط الضــوء عــى الــدور املركــزي الــذي
يؤديه اإلنرتبول يف تنسيق اإلجراءات املتكاملة واملتعددة التخصصات للتصدي لها بشكل أفضل.
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تقديم الدعم لتعهّ د مؤتمر COP26

عملية Days at Sea 3.0 30

كشفت هذه العملية العاملية عن جرائم ترتاوح بني مطامر النفايات غري القانونية واالتجار بالنفايات.

عملية DAYS AT SEA 3.0 30
التصدي لجريمة التلوث

 1 600جريمة
تلوث بحري
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تصــدرت جهــود مكافحــة إزالــة الغابــات جــدول أعمــال مؤتمــر األمــم املتحــدة املعنــي بتغــر املنــاخ لعــام
 .)COP26( 2021والنتائــج األخــرة لربنامــج اإلنرتبــول ومكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة
املشــرك للمســاعدة عــى إنفــاذ القانــون  -الــذي يعمــل عــى مكافحــة إزالــة الغابــات يف  10بلــدان محــددة
يف جنــوب رشق آســيا وأمريــكا الالتينيــة  -يثــر تفــاؤال حــذرا بــأن البلــدان تســر يف االتجــاه الصحيــح
للوفاء بتعهّ د قادة العالم بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام .2030

دعم األمن البيئي

االرتفاع الحاد يف األسعار يؤدي إىل تهافت جديد عىل الذهب
 300جهاز

 34 000تفتيش

 67بلدا

األهداف
التلوث البحري

االتجار بالنفايات
النفط

تلوث السواحل واألنهار
(النفط والرصف الصحي والبالستيك واملواد الكيميائية)

يف األوقــات العصيبــة ،يعتــر الذهــب بشــكل تقليــدي قيمــة أكيــدة ،وقــد وصلــت
أســعاره يف خضــم الجائحــة إىل مســتويات غــر مســبوقة .ودق اإلنرتبــول يف تقريــر
جديــد ناقــوس الخطــر بشــأن ســيطرة مجموعــات الجريمــة املنظمــة عــى قطــاع
تعديــن الذهــب يف وســط أفريقيــا ،وال ســيما يف املناجــم الصغــرة .ويُنتَــج القســم
األكــر مــن الذهــب يف هــذه املنطقــة بشــكل غــر قانونــي ،ويتــم إخفــاؤه عن الســلطات
وتهريبه إىل خارج البلدان.

كمــا تزايــد عــدد مناجــم الذهــب الصغــرة وغــر املرشوعــة يف بلــدان حــوض األمــازون ،وتجــاوزت
املناطــق املحميــة وأرايض الســكان األصليــن .وقــد ســاهمنا يف صياغــة دليــل عمــي نــره معهــد
 Igarapéالربازيــي ،مصمــم ملســاعدة املحققــن وأفــراد الرشطــة واملدعــن العامــن يف جهودهــم
ملكافحة الجريمة البيئية يف منطقة األمازون.
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التقرير السنوي

2021

16

النزاهة العاملية

املقامرة عرب اإلنرتنت :امللعب الجديد للجناة

مواصلة الضغط عىل مجموعات الجريمة املنظمة

واصــل مــروع اإلنرتبــول للتعــاون عــى مكافحــة منظمــة ندرانغيتــا ()I-CAN
اإلتيــان بثمــاره .فقــد أســفر التعــاون الــدويل عــر هــذا املــروع عــن توقيــف
شــخص مطلــوب بموجــب نــرة حمــراء يف الربازيــل  -وهــو أحــد قــادة املافيــا
اإليطاليــن املدانــن الــذي فــر مــن الســجن يف أوروغــواي بينمــا كانــت إجــراءات
تسليمه جارية.

17

تقويض الجريمة املالية التي تيرس اإلنرتنت ارتكابها

تواجــه أجهــزة إنفــاذ القانــون يف جميــع أنحــاء العالــم بيئــة إجراميــة متقلبــة تطمــس فيهــا الجرائــم
املاليــة والفســاد وغســل األمــوال الحــدود الفاصلــة بــن البلــدان وأنــواع النشــاط اإلجرامــي .وقدرتنــا
الفريــدة عــى تنســيق اإلجــراءات عــر الحــدود والقطاعــات تضعنــا يف طليعــة الجهــود العامليــة املبذولــة
ّ
لتعقب التدفقات املالية اإلجرامية.

اســتهدفت عمليــة اإلنرتبــول  SOGA VIIIالتــي ن ُ ّفــذت خلــف كواليــس بطولــة أوروبــا
لكــرة القــدم مجموعــات الجريمــة املنظمــة التــي تجنــي أرباحــا مــن املقامــرة غــر
املرشوعــة وأنشــطة غســل األمــوال ذات الصلــة .وشــاركت الســلطات يف  28بلــدا يف
سلســلة مــن املداهمــات أدت إىل اعتقــال  1 400مشــتبه فيــه يف أنحــاء آســيا وأوروبــا
 ومصــادرة  7,9ماليــن دوالر أمريكــي نقــدا .وكشــفت عمليــة هــذا العــام أنشــطةمتزايــدة عــى منصــات األلعــاب عــى اإلنرتنــت واملنتديــات ووســائل التواصــل
االجتماعي.
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تظهــر نتائــج املوجتــن األوىل والثانيــة مــن عمليــة  HAECHIأن مجموعــات الجريمــة املنظمــة عــر الوطنيــة
غالبــا مــا تســتغل طبيعــة اإلنرتنــت التــي ال تعــرف الحــدود النتــزاع املاليــن مــن ضحاياهــا قبــل تحويــل
هذه األموال غري املرشوعة إىل حسابات مرصفية يف جميع أنحاء العالم.
وردّا عــى ذلــك  -ج ـ ّرب مســؤولون يف اإلنرتبــول  -يف إطــار عمليــة  - HAECHI-IIآليــة عامليــة جديــدة
لوقــف املدفوعــات تُعــرف باســم بروتوكــول التحــرك الرسيــع ملكافحــة غســل األمــوال ( .)ARRPويتيــح هــذا
الربوتوكــول للمزيــد مــن البلــدان األعضــاء تقديــم ومعاملــة طلبــات ّ
لتعقــب عائــدات الجريمــة غــر املرشوعة
أو اعرتاضهــا أو تجميدهــا بشــكل مؤقــت .وأثبتــت اآلليــة فعاليتهــا يف اعــراض مبالــغ ضخمــة مــن األمــوال
غري املرشوعة يف عدة قضايا خالل العملية.

االحتيال يف مجال
االستثمار
الحيل
الرومانسية

يقوض الفساد االستقرار
السيايس واالجتماعي
واالقتصادي ،ويهدد يف نهاية
املطاف سالمة وأمن املجتمع
ككل.

الجرائم التي
استهدفتها
عمليتا HAECHI

غسل عائدات املقامرة غري املرشوعة
عرب اإلنرتنت

االبتزاز الجنيس عىل
اإلنرتنت
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التصيد االحتيايل بالهاتف

وقدمــت أفرقــة التحــرك إزاء األحــداث التابعــة لإلنرتبــول والعاملــة يف إطــار مــروع
 Millenniumالدعــم ألجهــزة الرشطــة الفرنســية يف سلســلة مــن املداهمــات املنســقة
التــي اســتهدفت مجموعــة األخويــة اإلجراميــة األوروبيــة اآلســيوية املعروفــة باســم
’( Thieves in Lawلصــوص ضمــن القانــون‘) .وألقــي القبــض عــى مــا مجموعــه 37
شخصا ُ
وضبط أكثر من  380 000يورو من األموال غري املرشوعة.

النزاهة العاملية

عملية

النرشات

الشبكة اآليرلندية

اضطلعــت قــدرات اإلنرتبــول لتحليــل بيانــات األدلــة الجنائيــة بــدور رئيــي يف عمليــة  ،Skeinوهــي تحقيــق اســتمر  18شــهرا
بشــأن منظمــة إجراميــة عــر وطنيــة يُزعــم أنهــا اختلســت أكثــر مــن  14مليــون يــورو مــن رشكات ومواطنــن يف آيرلنــدا.
وأُوفــد فريــق لإلنرتبــول ملســاعدة املحققــن عــى تنزيــل وتحليــل البيانــات وســجالت املكاملــات مــن الهواتــف وأجهــزة
الكمبيوتــر التــي ُ
ضبطــت أثنــاء العمليــة .وتمكنــت الرشطــة الوطنيــة اآليرلنديــة ( )Irish Gardaبعــد ذلــك مــن تحديــد صــات
يف جميع القارات وكشف مشتبه فيهم حتى أماكن بعيدة مثل جنوب أفريقيا والواليات املتحدة.

قرار لألمم املتحدة يسلط الضوء عىل دور اإلنرتبول

اختتمــت الــدورة التاســعة ملؤتمــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد ( )UNCACباعتمــاد إعــان رشم
الشــيخ .ويســلط هــذا اإلعــان الضــوء عــى رضورة تعزيــز التعــاون الــدويل يف مكافحــة الفســاد يف أوقــات الطــوارئ ،ويشــجع
البلدان األعضاء عىل استخدام قنوات اتصال اإلنرتبول لتبادل املعلومات يف الوقت املناسب.

النرشات/
التعاميم

البلدان

الحسابات
املرصفية
املجمدة

األموال
املضبوطة

القضايا التي
حُ لت

االعتقاالت

حوايل
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1 600

 83مليون
دوالر أمريكي

892

585

2 350

 27مليون
دوالر أمريكي

100

50

20

1 660

1 003

HAECHI-I
HAECHI-II
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الحوكمة
عُ قــدت الــدورة الـــ  89للجمعيــة العامــة يف ترشيــن الثاني/نوفمــر  2021يف إســطنبول (تركيــا)  -بعدمــا
أُرجئــت مــن عــام  2020بســبب جائحــة كوفيــد .19-واتخــذت الجمعيــة العامــة  -بوصفهــا الهيئــة
كل مــن بلداننــا األعضــاء  -عــددا مــن القــرارات
اإلداريــة العليــا لإلنرتبــول التــي تضــم ممثلــن عــن ٍ
الرئيســية  -بينهــا اعتمــاد اإلطــار االســراتيجي للمنظمــة  -وإقــرار زيــادة كبــرة يف املســاهمات
النظامية  -وانتخاب رئيس جديد للجنة التنفيذية وأعضاء جدد فيها.

إدخال إصالحات عىل االنتخابات توخيا ملزيد من الشفافية

أيــدت الجمعيــة العامــة بأغلبيــة ســاحقة تعديــات لإلجــراءات املتعلقــة برتشــيح وانتخــاب املرشــحني للجنة
التنفيذيــة .وهــذه التعديــات هــي األوىل يف سلســلة مــن اإلصالحــات املزمــع إجراؤهــا لتحديــث وتعزيــز
الهيئــات اإلداريــة التابعــة للمنظمــة ولضمــان قــدر أكــر مــن الشــفافية  -بمــا يعــزز الثقــة يف املنظمــة
ويحافظ عىل سمعتها.

انتخاب رئيس جديد و 11عضوا يف اللجنة التنفيذية

نرحب ببلدنا العضو الـ 195

انتخبــت الجمعيــة العامــة أحمــد نــارص الريــي  -مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة
 رئيســا جديــدا لإلنرتبــول .ويف الجولــة األخــرة مــن جــوالت التصويــت الثالثــة -نــال الســيد الريــي  68,9يف املائــة مــن األصــوات التــي أدلــت بهــا البلــدان األعضــاء.
وسيشــمل دو ُر الســيد الريــي  -بصفتــه رئيســا  -خــال فــرة واليتــه التــي تمتد
أربــع ســنوات  -تـ َ
ـرؤس اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة  -وهــي الهيئــة اإلداريــة
التي توفر التوجيه واإلرشاد يف فرتة ما بني دورات الجمعية.

وجّ ه قادة الرشطة والوزراء
وكبار ضباط إنفاذ القانون
الذين يشكلون الجمعية
العامة إشار َة دعم قوية
ألنشطة اإلنرتبول الحالية
واملقررة.

ُق ِب َلــت واليــات ميكرونيزيــا املوحــدة عضــوا جديــدا يف املنظمــة ليصــل بذلــك العــدد اإلجمــايل لبلدانهــا
األعضاء إىل .195

ً
وإضافــة إىل الرئيــس  -انتُخــب  11عضــوا جديــدا لعضويــة اللجنــة التنفيذيــة
املؤلفة من  13عضوا  -يمثلون أفريقيا واألمريكتني وآسيا وأوروبا.

8

هيئة اإلنرتب ــول اإلدارية العليا
الجمعية العامة
املشاركون
•كبار مسؤويل إنفاذ القانون،
بمن فيهم الوزراء وقادة الرشطة
• ممثلون عن لجنة الرقابة عىل
محفوظات اإلنرتبول
• مراقبون

توافق عىل
القرارات بشأن:

تنتخب
األمني العام للمنظمة

•السياسة العامة

•أعضاء لجنة اإلنرتبول
التنفيذية

•التمويل

•أعضاء لجنة الرقابة عىل
محفوظات اإلنرتبول

•املوارد
•برامج األنشطة
•مكان انعقاد الجمعية
العامة

تحديد التوجه االسرتاتيجي لإلنرتبول

 195بلدا عضوا
بلد واحد
=
صوت واحد
ّ
َ
رئيس وفد
يعنّي ك ُل بلد عضو
من أجل التصويت باسمه
تُ َ
نرَش جميع القرارات عىل املوقع
اإللكرتوني
www.interpol.int

اعتُمــدت رســميا خريطــة الطريــق للمنظمــة للســنوات األربــع املقبلــة باعتمــاد الجمعيــة العامــة اإلطــار
االســراتيجي .ويركــز هــذا اإلطــار االســراتيجي املعتمــد عــى نطــاق املنظمــة  -والــذي يغطــي الفــرة
 - 2022-2025عــى قــدرات اإلنرتبــول وعــى تقديــم الخدمــات إىل بلدانــه األعضــاء الـــ  .195وستسرتشــد
األنشــطة عنــد تنفيذهــا بأربعــة أهــداف اســراتيجية هــي :تحســن املعلومــات واالســتخبارات الرشطيــة -
وتعزيــز الــراكات  -ودفــع عجلــة االبتــكار يف العمــل الرشطــي  -وتعزيــز أداء املنظمــة وقدرتهــا عــى
التنفيذ.

الجمعية العامة تلتزم بزيادة املساهمات النظامية

التزمــت الجمعيــة العامــة بتوظيــف أكــر اســتثمار يف أدوات اإلنرتبــول وخدماتــه منــذ أكثــر مــن عقــد .وال
يــزال الطلــب عــى خدمــات اإلنرتبــول يشــهد زيــادة حــادة  -األمــر الــذي يولــد ضغطــا عــى البنيــة
التحتيــة األساســية للمنظمــة  -وآليــات االمتثــال  -واألطــر األمنيــة .وتمثــل الزيــادة البالغــة  22مليــون
يــورو يف امليزانيــة  -بعــد احتســاب عامــل التضخــم  -تأييــدا واضحــا ألنشــطة املنظمــة مــن قبــل البلــدان
األعضاء  -وسيجرى رصفها عىل مراحل عىل مدى ثالث سنوات.

الحوكمة

التقرير السنوي

20

2021

20

املوارد البرشية

21

شبكة التحالف من أجل التنوع واملساواة
والشمول

تجســيدا لتنــوع بلداننــا األعضــاء  -يمثــل موظفــو اإلنرتبــول  110جنســيات .وبقيــادة األمــن العــام -
يديــر املوظفــون األنشــطة اليوميــة للمنظمــة دعم ـا ً إلنفــاذ القانــون عــى الصعيــد العاملــي .وإىل جانــب
تقديــم الخدمــات الرشطيــة والدعــم اإلداري واللوجســتي  -نركــز عــى التدريــب وبنــاء القــدرات –
الســيما مــن خــال التعلــم اإللكرتونــي – وعــى املســاواة بــن الجنســن .وبطبيعــة الحــال  -ال يمكــن
االضطــاع بــأي مــن أنشــطتنا هــذه مــن دون شــبكات عامليــة معــ َّززة وموثوقــة ومأمونــة يف مجــال
تكنولوجيا املعلومات.

أكاديمية اإلنرتبول االفرتاضية

توفــر أكاديميــة اإلنرتبــول االفرتاضيــة التدريــب الرقمــي لضبــاط إنفــاذ القانــون يف
بلداننــا األعضــاء .وتشــمل الــدورات التدريبيــة القــدرات الرشطيــة لإلنرتبــول -
والجرائم عرب الوطنية  -واملهارات الرشطية املهنية.

استحداث

21

األكاديمية االفرتاضية يف عام :2021

10

برامج عرب اإلنرتنت بقيادة مدرب

يتحىل موظفونا بقيم
االحرتام والنزاهة والتميز
والعمل الجماعي واالبتكار.

واصلنــا عىل مــدار العــام تأييــد التنــوع واملســاواة والشــمول يف إنفــاذ القانون.
وأنشــأ مــرو ُع  Protegerشـ َ
ـبكة التحالــف مــن أجــل حقــوق اإلنســان وتعميم
مراعــاة نــوع الجنــس يف إنفــاذ القانــون .وتعمــل الشــبكة  -املكونــة مــن
 35موظفــا يف مجــال إنفــاذ القوانــن يف أنحــاء األمريكتــن تلقــوا جميعهــم
التدريــب والتوجيــه ذوي الصلــة  -عــى الرتويــج ملراعــاة نــوع الجنــس
وحقوق اإلنسان يف العمل الرشطي داخل األجهزة الوطنية.

23 491
مستخدما مسجال

استحداث
دورة تع ُّلم عرب اإلنرتنت
بوترية يحددها املتدرب

دورة تعليمية بوترية
يحددها املتدرب

1 016

فهم القضايا الجنسانية يف الجريمة عرب الوطنية

موظفا

اس ـتُحدث برنامــج عــر اإلنرتنــت مدتــه ثالثــة أســابيع حــول نــوع الجنــس
والجريمــة عــر الوطنيــة  -يركــز بشــكل خــاص عــى االتجــار بالبــر -
ُقــدم ملنطقــة البلقــان يف ترشيــن الثاني/نوفمــر  .2021ور ّكز الربنامــج  -الذي
تضمــن إســهامات قدمهــا خــراء مــن املحكمــة الجنائية الدوليــة  -عــى كيفية
تأثــر نــوع الجنــس عــى الجريمــة واملجرمــن والضحايــا  -وكيــف يمكــن
مراع لنوع الجنس أن ّ
يحسن نتائج العمل الرشطي.
لنهج ٍ
ٍ

756
متعاقدا

110
جنسيات

رغــم اســتمرار حــاالت اإلغــاق الشــامل وحظــر التجــول  -تمكنــت فرقنــا
الفنيــة مــن تقديم أعــى مســتوى مــن الخدمــة إىل بلداننــا األعضــاء واملوظفني.
إن امتــاك البنيــة التحتيــة املرنــة لتكنولوجيــا املعلومــات والســحابة املأمونــة
لإلنرتبــول  -املدعومــة مــن ثالثــة مراكــز بيانــات إقليميــة  -يعنــي أن
يكــون املوظفــون يف جميــع مراكــز العمــل قادريــن عــى مواصلــة العمــل أنّــى
كانوا موجودين وأيا ً كانت أجهزتهم.

9

12 835

املوارد البرشية

اســتفاد أكثــر مــن  1 000موظــف يف جميــع املناطــق مــن  20برنامجــا عــر اإلنرتنــت
بقيــادة مدربــن امتــد كل منهــا عــدة أســابيع .وتتيــح هــذه الــدورات الشــاملة
للمشــاركني عيــش تجربــة ديناميــة مــن خــال مقاطــع الفيديــو ومجموعــة دروس
إلكرتونيــة وملفــات صوتيــة ومقــاالت وتماريــن عمليــة واختبــارات وغريهــا .ويمكــن
للمشــاركني أيضــا التفاعــل مــع بعضهــم ومــع املدربــن أثنــاء البــث املبــارش عــر
اإلنرتنت ويف املنتديات.

االجتماعات االفرتاضية يف عام 2021

تعزيز التميز يف التدريب عرب اإلنرتنت

وُضعــت إرشــادات وسياســات وأنظمــة اعتمــاد تضمــن اســتيفاء التدريــب الــذي
نقدمــه أعــى املعايــر .ويف عــام  2021جــرى تعزيــز نظــام اإلنرتبــول لضمــان جــودة
التدريــب  -الــذي يــروّ ج للتطبيــق الفعــال ملعايــر اإلنرتبــول التدريبيــة  -وال
ســيما يف مــا يتعلــق باملبــادرات اإللكرتونيــة .والتدابــر الجديــدة مصمَّ مــة لتحســن
جــودة منتجــات التدريــب الســمعي البــري وضمــان إجــراء اســتعراض كاف وواف
للدورات املقدَّمة.

260

موظفا معارا

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات“ :يف أي
زمان  -يف أي مكان  -بأي جهاز”

أُنجزت

18

موظفونا

BUSINESS

DAY

عُ قد ما متوسطه

نُظم

اجتماعا

شارك ما متوسطه

شارك

281 673

255

أشخاص يف كل اجتماع

شخصا

اجتماعا يف كل يوم عمل

5,4

51 749

التقرير السنوي

22

2021

22

23

23

الشؤون املالية والجهات املانحة الرئيسية والرشكاء
تتجــاوز احتياجـ ُ
ـات مكافحــة الجريمــة اليــوم إىل حــد كبــر املــوارد التقليديــة التــي يمكــن أن توفرهــا
البلــدان األعضــاء لإلنرتبــول مــن خــال ميزانياتهــا الرشطيــة .ولهــذا الســبب  -نســعى إىل إقامــة
رشاكات وتوفــر تمويــل إضــايف ألنشــطتنا ومشــاريعنا الخاصــة .ونحــن ممتنــون للمســاهمني الجــدد
والحاليني الذين أتاحوا تنفيذ العديد من املبادرات يف عام .2021

الشؤون املالية

َ
أمكن االضطالع بالعديد من
أنشطتنا بفضل الدعم املقدم
من مانحينا ورشكائنا .معا
يمكننا أن نجعل العالم
مكانا أكثر أمانا.

بلــغ إجمــايل إيــرادات األمانــة العامــة يف عــام  2021مقــدار  137مليــون يــورو -
ُ
ـرادات
بزيــادة قدرهــا مليــون يــورو مقارنــة بعــام  .2020وقــد مو َّلــت هــذه اإليـ
أنشــطتَنا الرشطيــة وخدمــات املنظمــة الداعمــة لهــا .وشــكلت املســاهمات النظاميــة
املقدمــة مــن بلداننــا األعضــاء نســبة  45يف املائــة مــن هــذه اإليــرادات .ولكــي نتمكــن
مــن تنفيــذ مشــاريع رشطيــة إضافيــة  -نســعى إىل الحصــول عــى تمويــل طوعــي
من البلدان األعضاء.
ويف عــام  - 2021شــكلت املســاهمات النقديــة الطوعيــة  30يف املائــة مــن إيراداتنــا -
يف حــن شــكلت املســاهمات العينيــة الســتخدام املعــدات والخدمــات واملباني نســبة 25
يف املائة منها.

نفقات عام 2021

130

-3%

مليون يورو

مقارنة بعام 2020

الجريمة املنظمة
والناشئة
 33مليون يورو

مكافحة اإلرهاب

 25مليون يورو
الجريمة السيربية

 21مليون يورو
دعم املؤسسة والبنية التحتية
(بما يف ذلك تكنولوجيا
املعلومات  -وقواعد البيانات -
واملوارد البرشية  -والشؤون
القانونية واملالية)
 34مليون يورو

الحوكمة والرقابة

إيرادات عام 2021

137

1% +

مليون يورو

مقارنة بعام 2020

45%

املساهمات النظامية املقدمة من البلدان
األعضاء  62مليون يورو ()45%

30%

املساهمات النقدية الطوعية
 41مليون يورو ()30%

25%

 17مليون يورو

املساهمات العينية
 34مليون يورو ()25%

الرشطة الهولندية تدعم مرشوع تبادل املعلومات

ســاهمت الرشطــة الهولنديــة ( )Politieبمبلــغ  1,2مليــون يــورو يف برنامــج قــدرات اإلنرتبــول ومواءمتهــا
عــى الصعيــد امليدانــي ( .)I-COREوسـ ُ
ـرصد هــذه املســاهمة ملــروع  I-COREاملتعلــق بمنظومــة الرســائل
الذكيــة  -وهــي منصــة شــبكية تطبِّــق الــذكاء االصطناعــي للمســاعدة يف جعــل الرســائل الرشطيــة
أكثر فعالية ولتحســن كمية ونوعية املطابقات والخيوط.

خطط إنشاء مكتب اإلنرتبول ملنطقة البحر الكاريبي تميض قدما

ّ
وقــع اإلنرتبــول وحكومــة بربــادوس اتفــاق البلــد املضيــف لفتــح مكتــب اتصــال تابــع لإلنرتبــول بهــدف
تعزيــز التعــاون الرشطــي واألمنــي يف منطقــة البحــر الكاريبــي .وســيكون مقــر املكتــب الجديــد يف وكالــة
تنفيــذ تدابــر مكافحــة الجريمــة واإلجــراءات األمنيــة التابعــة للجماعــة الكاريبيــة  -وســيقدم خدماتــه إىل
الجماعة الكاريبية ومنطقة البحر الكاريبي األوسع نطاقا.

حوار رشطي إقليمي لسد الثغرات األمنية

ناقــش قــادة األجهــزة الرشطيــة اإلقليميــة  -املجتمعــون يف الجولــة الخامســة مــن حــوار اإلنرتبــول -
املعقــودة يف األمانــة العامــة ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب يف تونــس  -رضورة توفــر اســتجابة أكثــر
فعاليــة وتنســيقا ملواجهــة الجريمــة الســيربية وغريهــا مــن التهديــدات عــر الوطنيــة التــي زادت حدتهــا
منذ تفيش كوفيد.19-

عضو جديد يعزز شبكة اإلنرتبول العاملية للرشكاء األكاديميني

بــات املعهــد الجامعــي للرشطــة االتحاديــة األرجنتينيــة أحــدث عضــو ينضــم إىل أكاديميــة اإلنرتبــول
العامليــة  -وهــي شــبكة مــن املؤسســات التعليميــة املوثوقــة يف مجــال إنفــاذ القانــون تســتخدم أحــدث
التكنولوجيات واألســاليب لدعم تع ُّلم الرشطة يف جميع أنحاء العالم.

االتحاد األوروبي يساعد يف تعزيز أمن الحدود يف غرب أفريقيا

أكرب مانحينا يف عام 2021
املفوضية األوروبية

الواليات املتحدة األمريكية

مؤسسة اإلنرتبول من أجل عالم أكثر أمانا

أملانيا

اململكة املتحدة

كندا

انظر موقعنا الشبكي لالطالع عىل القائمة الكاملة بالجهات املساهمة الخارجية يف املشاريع املنفذة يف عام .2021

تعهَّ ــد االتحــاد األوروبــي بتقديــم مزيــد مــن التمويــل لربنامــج منظومــة املعلومــات الرشطيــة لغــرب
أفريقيــا (وابيــس) الــذي يعمــل عــى تعزيــز تبــادل املعلومــات والتنســيق يف املنطقــة .ومــن تلــك االلتزامــات
مســاهمة بمبلــغ  15مليــون يــورو لتنفيــذ منظومــة اإلنرتبــول اآلليــة للمعلومــات املتعلقــة ببصمــات األصابع
يف البلدان املشاركة  -بما يسهم يف تعزيز أمن الحدود يف غرب أفريقيا.

10
الشؤون املالية
والجهات املانحة
الرئيسية والرشكاء

بلدا عضوا 195
االتح ــاد ال ــرويس  -إثيوبي ــا  -أذربيج ــان  -األرجنت ــن  -األردن  -أرميني ــا  -أروب ــا  -إريرتي ــا  -إس ــبانيا  -أس ــراليا  -إس ــتونيا
 إرسائيـــل  -اســـواتيني  -أفغانســـتان  -إكـــوادور  -ألبانيـــا -أملانيـــا  -اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  -أنتيغـــوا وبربـــودا -أن ــدورا  -إندونيس ــيا  -أنغوال-أوروغــواي  -أوزبكس ــتان  -أوغن ــدا  -أوكراني ــا  -إي ــران  -آيرلن ــدا  -آيس ــلندا  -إيطالي ــا  -بابــوا
غيني ــا الجدي ــدة  -باراغــواي  -باكس ــتان  -البحري ــن  -الربازي ــل  -برب ــادوس  -الربتغ ــال  -برون ــي  -بلجي ــكا  -بلغاري ــا -
بليـــز  -بنغالديـــش  -بنمـــا  -بنـــن  -بوتـــان بوتســـوانا -بوركينـــا فاســـو  -بورونـــدي  -البوســـنة والهرســـك  -بولنـــدا -
بوليفيــا  -بــرو  -بيــاروس -تايلنــد تركمانســتان  -تركيــا  -ترينيــداد وتوباغــو  -تشــاد  -تنـــزانيا  -توغــو  -تونس-تونغــا
 تيمورليش ــتي  -جاماي ــكا  -الجب ــل األس ــود  -الجزائ ــر  -ج ــزر البهام ــا  -ج ــزر القم ــر  -ج ــزر س ــليمان  -ج ــزر مارش ــال جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  -الجمهوريـــة التشـــيكية -الجمهوريـــة الدومينيكيـــة  -جمهوريـــة كوريـــا  -جمهوريـــةالكونغ ــو الديمقراطي ــة  -مقدوني ــا اليوغوس ــافية الس ــابقة  -جن ــوب أفريقي ــا  -جن ــوب الس ــودان -جورجي ــا -جيبوت ــي -
الدانم ــرك  -دوميني ــكا  -ال ــرأس األخ ــر  -روان ــدا  -روماني ــا  -زامبي ــا  -زمبابوي-س ــاموا  -س ــان توم ــي وبرينس ــيبي -
ســـان مارينـــو  -ســـانت فنســـنت وجـــزر غريناديـــن  -ســـانت كيتـــس ونيفـــس ســـانت لوســـيا  -ســـانت مارتـــن  -رسي
الن ــكا  -السلفادور-س ــلوفاكيا  -س ــلوفينيا  -س ــنغافورة  -الس ــنغال  -الس ــودان  -س ــوريا  -س ــورينام  -الس ــويد  -س ــويرسا
 س ــراليون  -سيش ــيل  -ش ــييل  -رصبي ــا  -الصوم ــال  -الص ــن  -طاجيكس ــتان -الع ــراق  -عُ م ــان  -غاب ــون  -غامبي ــا -غان ــا  -غرين ــادا  -غواتيم ــاال  -غيان ــا  -غيني ــا -غيني ــا االس ــتوائية-غينيا بيس ــاو  -الفاتي ــكان (دول ــة مدين ــة الفاتي ــكان)
 فانواتـ��و  -فرنساـــ  -الفلبـــن  -فلســـطني -فنــــزويال  -فنلنـــدا  -فيجـــي  -فيتنـــام  -قـــرص  -قريغيزســـتان  -قطـــر -كازاخس���تان  -الكام�ي�رون  -كرواتي���ا  -كمبودي���ا  -كن���دا  -كوب���ا  -ك���وت ديف���وار  -كوراس���او  -كوس���تاريكا  -كولومبي���ا -
الكونغ���و  -الكوي���ت  -كرييبات���ي  -كيني���ا  -التفيـ��ا  -الوس  -لبن���ان  -لكس���مربغ  -ليربي���ا  -ليتواني���ا  -ليبي���ا  -ليختنش ــتاين-
ليســـوتو  -مالطـــة  -مـــايل  -ماليزيـــا  -مدغشـــقر  -مـــر  -املغـــرب  -املكســـيك  -مـــاوي  -ملديف-اململكـــة العربيـــة
الس���عودية  -اململك ــة املتح���دة  -منغولي���ا  -موريتاني�اــ  -موريش�يــوس  -موزامبي ــق -مولدوف ــا  -موناك ــو  -ميانم ــار  -ناميبي ــا
 ميكرونيزي ــا  -ن ــاورو  -النروي ــج  -النمس ــا  -نيب ــال  -النيج ــر  -نيجريي ــا  -نيكاراغــوا  -نيوزيلن ــدا  -هايت ــي  -الهن ــد -هندوراس  -هنغاريا  -هولندا  -الواليات املتحدة األمريكية  -اليابان  -اليمن  -اليونان.

نبذة عن اإلنرتبول
يتمثــل دور اإلنرتبــول يف تمكــن أجهــزة الرشطــة يف بلدانــه األعضــاء الـــ  195مــن العمــل معــا ملكافحــة الجريمــة عــر
الوطنيــة وجعــل العالــم أكثــر أمانــا .ولــدى اإلنرتبــول قواعــد بيانــات عامليــة تتضمــن معلومــات رشطيــة عــن املجرمــن
والجرائــم  -ويقــدم الدعــم يف مجــايل العمليــات واألدلــة الجنائيــة  -ويوفــر خدمــات التحليــل والتدريــب .وتُو َّ
ظــف هــذه
القــدرات الرشطيــة يف أنحــاء العالــم وتدعــم ثالثــة برامــج عامليــة :مكافحــة اإلرهــاب  -والجريمــة الســيربية  -والجريمــة
املنظمة والناشئة.
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