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نبذة عن اإلنرتبول

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

يشكل اإلنرتبول، ببلدانه األعضاء الـ 192، أكرب منظمة دولية للرشطة. ويتمثل دوره يف 
تمكني أجهزة الرشطة يف العالم من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا. وتساعد البنية 
التحديات  مواجهة  عىل  وميدانيا،  تقنيا  دعما  توفر  التي  للمنظمة،  املتطورة  التحتية 

املتنامية يف مجال مكافحة الجريمة يف القرن الحادي والعرشين.

أن  الذي يمكن فيه ألجهزة الرشطة  الوحيد  السبيل  الدويل هو  الصعيد  والتعاون عىل 
تأمل يف التصدي للمجرمني يف يومنا هذا. ويسعى اإلنرتبول إىل أن يكفل ألجهزة الرشطة 
يف العالم أجمع تبادل البيانات املفيدة الالزمة لدعم تحقيقاتها واالطالع بشكل فوري 
عليها عرب قنوات اتصال مأمونة. وهو يُيسِّ التعاون بني أجهزة الرشطة حتى يف غياب 
العالقات الدبلوماسية بني بلدان معينة، بما يتماىش مع التزام اإلنرتبول الحياد السيايس.

التحقيق  لعمليات  متخصص  ودعم  األهداف  محدد  تدريب  من  اإلنرتبول  يوفره  وما 
وشبكات عاملية، يساعد أفراد الرشطة يف امليدان عىل تنسيق جهودهم لجعل العالم أكثر 

أمانا.

اإلرهاب 
اإلشعاعي 

والنووي

التحرك

التدريب عىل مواجهة الحوادث اإلشعاعية والنووية

ُصممت هذه الدورة التدريبية للمحققني وغريهم من املوظفني املعنيني املسؤولني عن 
مواد  أو  نووية  مواد  فيها  استُخدمت  التي  الجريمة  مسح  إدارة  من  األوىل  املرحلة 

إشعاعية أخرى.

وهي تساعد املشاركني عىل فهم املخاطر والتحديات املرتبطة بالعمل يف مسح جريمة 
إشعاعية. ويتعلق األمر بفهم األدوار واملسؤوليات وكيفية العمل مع أجهزة الكشف 
عن اإلشعاعات ومعدات الحماية الشخصية. ويتم تدريب املشاركني عىل جمع األدلة 

امللوثة وإدارتها بشكل صحيح.

التحقيق

حلقة عمل عن التحقيقات عرب الحدود بشأن املواد اإلشعاعية والنووية 
وتنسيقها

ينطوي إجراء تحقيقات دولية عىل تحديات فريدة من نوعها كاالختالف يف الترشيعات 
وغياب التواصل عىل سبيل املثال. وتهدف حلقة العمل هذه إىل تحديد وتقييم ما ينبغي 
تحسينه يف قدرات بلد ما عىل تنسيق التحقيقات بشأن تهريب املواد النووية أو غريها 
ودراسات  العلمي،  الدعم  عن  دروس  تتضمن مجموعات  اإلشعاعية. وهي  املواد  من 
لحاالت، وتمارين باملحاكاة لتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون عىل تنسيق التحقيقات 

عىل املستوى الدويل.

املوارد

أرشطة الفيديو

 	CBRNE رشيط عن برنامج اإلنرتبول
رشيط عن وحدة منع اإلرهاب اإلشعاعي والنووي يف اإلنرتبول	 

املنشورات

 	CBRNE بطاقة توعية ألول املسعفني يف مسح اعتداء باملواد
اإلرهاب اإلشعاعي والنووي - دليل إرشادي	 
 	 CBRNE رسالة عامة لتُستخدم مبارشة بعد وقوع اعتداء باملواد
مجموعة دروس إلكرتونية - تدريب عىل منع اإلرهاب اإلشعاعي والنووي 	 

ومواجهته



املنع

حلقة عمل عن تبيان املخاطر والتخفيف منها

بغية منع اإلرهابيني من الحصول عىل مواد إشعاعية، ال بد من تعاون أجهزة إنفاذ 
القانون مع الهيئات املعنية بتنظيم واستغالل املواد النووية، وممثيل السلطات الصحية 
املواد  تخزين  عن  بلدانهم  يف  املسؤولني  املعنيني  املوظفني  من  وغريهم  والجامعات 

اإلشعاعية والنووية واستخدامها ونقلها والتخلص منها.

ينبثق  التهديدات واملخاطر،  لتقييم  الهيئات  آلية متعددة  العمل هذه  وتعرض حلقة 
منها برنامج تدابري مضادة ترشف عليه أجهزة إنفاذ القانون ويرمي إىل الكشف عن 

حاالت حصول الجهات من غري الدول عىل هذه املواد والتدخل ملنعها وتعطيلها.

تخفيف تهديدات العاملني املطلعني من الداخل وتعزيز أمن املواد

تركز هذه الدورة التدريبية عىل التوعية بالتهديد الذي يطرحه العاملون أو املطلعون 
كيفية وصول  وإدراك  أصبحوا متطرفني.  أو  ُحرموا من حقوقهم  الذين  الداخل  من 
املوظفني إىل الهيكلية الحيوية ملؤسسة ما، مثل تكنولوجيا املعلومات والطاقة واملعدات، 
أمر بالغ األهمية لضمان أمن املواقع النووية واملواد اإلشعاعية، فهو يوفر للمشاركني 
اسرتاتيجيات للتدقيق يف املرشحني قبل توظيفهم وتقييم سلوكهم، ويساعد عىل إشاعة 

ثقافة أمنية صارمة.

الكشف

حلقة عمل بشأن مكافحة تهريب املواد النووية

تستغرق حلقة العمل هذه ثالثة أيام وتنّمي قدرات املسؤولني يف مجال إنفاذ القانون 
عىل التعاون مع الجهات املعنية الرئيسية إلقامة هيكلية ملكافحة تهريب املواد النووية 
واالسرتاتيجيات  التهديدات  عن  مفيدة  دروس  تشتمل عىل مجموعات  البلد. وهي  يف 
والتحقيقات، باإلضافة إىل تمارين عملية، بما يف ذلك عرض األجهزة املحمولة الكاشفة 

للمواد اإلشعاعية والنووية وكيفية استخدامها.

كشف املواد اإلشعاعية والنووية: التدريب عرب الحدود

(الربية  الدولية  املعابر  عند  والنووية  اإلشعاعية  املواد  التدريب عىل كشف  هذا  يركز 
والبحرية والجوية). ويرمي إىل تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون عىل كشف تهريب 

هذه املواد أثناء نقلها عرب الحدود الدولية ومنعه.

وهو يتيح للمشاركني فهم طبيعة األجهزة املعنية بكشف تهريب هذه املواد، ويرشح 
اإلشعاعات  كشف  معدات  الستخدام  فرصة  أيضا  يوفر  وهو  ومسؤولياتها.  أدوارها 

والتدرب عىل أساليب استخدامها. 

كشف املواد اإلشعاعية والنووية: عملية عرب الحدود

دوائر  وموظفي  الجمارك،  وموظفي  القانون،  إنفاذ  ألفراد  مخصصة  العملية  هذه 
الهجرة، وأفراد رشطة الحدود وهيئات مختصة أخرى ليتمكنوا من وضع معارفهم يف 

مجال معدات كشف اإلشعاعات موضع التطبيق ميدانيا عند معابر الحدود الدولية.
ويطلب منهم حل صعوبات يطرحها العمل يف امليدان ويساعدهم عىل فهم دور كل من 

املعنيني بالكشف عن املواد اإلشعاعية والنووية. 

التهديد الذي يشكله اإلرهاب اإلشعاعي والنووي

تعود املواد النووية وسائر املواد اإلشعاعية بالفائدة عىل املجتمع يف مجاالت الطب 
والزراعة والصناعة وتوفري الطاقة. ولكن يُخىش أن تُستخدم هذه املواد ألغراض 

إرهابية أو الرتكاب أفعال إجرامية أخرى.

املواد  لرش  جهاز  استخدام  أو  الصنع،  يدوية  نووية  عبوة  تفجري  يخلف  وقد 
اإلشعاعية، أو زرع جهاز تعريض للمواد اإلشعاعية عواقب وخيمة للغاية. وقد 
الهلع،  من  حالة  وتخلق  والبيئة،  اإلنسان  بصحة  الرضر  األفعال  هذه  تلحق 

وتقوض االستقرار االقتصادي والسيايس.

ما يفعله اإلنرتبول

أنشأ اإلنرتبول اإلدارة الفرعية للمواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 
واملتفجرات ولألهداف الضعيفة، التي تدعمها وحدة تحليل تتوىل إعداد تقييمات 
قطرية وإقليمية، ووضع التقارير، وتوفري معلومات يُسرتشد بها لتنفيذ أنشطة 

محددة األهداف.

الفرعية  التابعة لإلدارة  اإلرهاب اإلشعاعي والنووي  ويتمحور عمل وحدة منع 
املواد  توفر  بمدى  التوعية  إىل  تهدف  مشاريع  وتنفيذ  وضع  حول  الذكر  اآلنفة 
اإلشعاعية والنووية ومواطن الضعف فيها، وبالتايل تحسني اإلمكانات والقدرات 
البلدان األعضاء عىل منع األعمال اإلرهابية واإلجرامية املرتكبة بهذه املواد  لدى 

وكشفها ومواجهتها والتحقيق فيها.

وتبادل  العالقات  لبناء  الوكاالت  متعدد  نهجا  املذكورة  الوحدة  وتستخدم 
املعلومات، وتشجع عىل وضع خطط للتحرك مشرتكة بني األجهزة. ويتحقق هذا 
أمن  وأجهزة  والجمارك،  الرشطة،  عن  ممثلني  بني  الجمع  خالل  من  الهدف 
والوزارات  التنظيمية،  والهيئات  والجامعات،  العلمية،  والقطاعات  الحدود، 

واملنظمات األخرى. 

دعم محدد الهدف

قاعدة البيانات التحليلية غيغر

من  اإلنرتبول  يجمعها  التي  الرشطية  البيانات  عىل  غيغر  البيانات  قاعدة  تحتوي 
واالتجاهات،  األنماط  لتحليل  بثمن  يقدر  ال  مورد  وهي  شتى.  معلومات  مصادر 
ومواطن  الضعف،  ونقاط  واألساليب،  واملسالك،  املحتملة،  والتهديدات  واملخاطر 

الهشاشة.

أو  إرهابية  أعمال  يف  التحقيق  عىل  األعضاء  البلدان  مساعدة  اإلنرتبول  وسع  ويف 
إجراء عمليات بحث يف قاعدة  إجرامية مرتكبة بمواد إشعاعية ونووية من خالل 
البيانات غيغر، أو قاعدة بيانات منظومة املعلومات الجنائية يف املنظمة، أو إصدار 
النرشات. وعالوة عىل ذلك، فإنه يسهم يف إصدار النرشة نصف الشهرية عن املواد 
 CBRNE Bi-Monthly) واملتفجرات  والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية 
Digest) إلطالع البلدان عىل التهديدات واالتجاهات الحالية يف األفعال التي تُستخدم 

فيها هذه املواد.

ويف سياق توسيع قاعدة البيانات التحليلية هذه، يشكل اإلنرتبول أفرقة غيغر عاملة 
تضم أفرادا من أجهزة إنفاذ القانون، وخرباء يف مكافحة اإلرهاب، ومحللني جنائيني، 
النقص يف  وعنارص من رشطة الحدود وغريهم من ممثيل الجهات املعنية لتحديد 
أفرقة عاملة  النووية واإلشعاعية. ومن خالل تنظيم  بالجريمة  املتعلقة  املعلومات 
إقليمية لتقديم التقارير تحليلية وتبادل دراسات الحاالت وتحديد مجاالت االهتمام 
البلدان للتحقيق يف  التنسيق بني  املشرتكة، يمكن لهذه األفرقة املساعدة يف تيسري 
من  غريها  أو  النووية  االعتداءات  ومنع  وكشف  االتجاهات،  وتحديد  الجريمة، 
االعتداءات اإلشعاعية يف املستقبل. واملعلومات التي تصدر عن هذه األفرقة العاملة 

ستضاف إىل البيانات املسجلة يف قاعدة البيانات التحليلية غيغر.

تمرين باملحاكاة

يجري إعداد التمارين باملحاكاة الختبار القدرات الحالية يف بلد ما وكشف مجاالت 
تحسينها. ويخترب التمرين آليات التنسيق بني أجهزة متعددة، ويحدد االحتياجات 
من الدعم العلمي، ويؤكد املمارسات املتبعة لتبادل املعلومات واستخدام إمكانات 
اإلنرتبول الرشطية. وبعد تحديد الثغرات يف قدرات البلد املعني، يمكن توفري دورات 
والكشف  والنووية  اإلشعاعية  االعتداءات  منع  مجاالت  يف  الحقة  إضافية  تدريبية 

عنها ومواجهتها والتحقيق فيها.


