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تنسيقهما ّ
تطور ليشمل المجاالت التدريبية والتقنية وسواها

تعاون األمن العام واإلنتربول تخطّ ى حدود املعلومات

الجرائم املنظمة العابرة للحدود اصبحت تشكل الخطر االكرب عىل كل دول العامل وشعوبها يف القرن  .21واقع يستحيل معه
التصدي لها اال عرب التعاون بني كل الدول واالجهزة االمنية واملنظامت الدولية .من هنا ،يأيت التعاون املتزايد بني املديرية
العامة لالمن العام وكل االجهزة االمنية املحلية والدولية ،خصوصا املنظمة الدولية للرشطة الجنائية (االنرتبول)

بذلك يكون اول عريب يتبوأ هذا املنصب
العاملي الرفيع ،مبا يشكل فخرا للبنان
وللعرب معا .علام انه متت اعادة انتخابه
لوالية ثانية تنتهي عام .2025

هيكليتها

انضمت الى االنتربول 194
دولة في العالم وهدفها
الوصول الى عالم اكثر امانا

تتألف الهيكلية االدارية للمنظمة الدولية
للرشطة الجنائية من االقسام او االجهزة التالية:

تتميز الجرائم املنظمة العابرة للحدود بأنها الدول االعضاء

يف معظمها تنفذ عىل مراحل يف دول عدة،
ما يجعل امكان رصد منفذيها واملشرتكني فيها
ومالحقتهم وتوقيفهم مستحيال عىل دولة
مبفردها مهام تعاظمت قدراتها .من هنا تربز
اهمية دور االنرتبول.
متى انشئت املنظمة الدولية للرشطة الجنائية
املعروفة باالنرتبول؟ ما اهدافها ومهامتها؟ وما
اطر التعاون بينها وبني االمن العام؟

تاريخيا

فكرة انشاء رشطة دولية ابرصت النور الول
مرة خالل املؤمتر الدويل االول للرشطة الجنائية
الذي عقد يف موناكو يف نيسان  .1914فقد
شارك فيه مسؤولون امنيون ورجال قانون
من  24بلدا ،وتباحثوا حول امكان انشاء كيان
قانوين دويل ما يجسد هذه الفكرة .لكن اندالع
الحرب العاملية االوىل اعاق متابعة اعامل ذاك
املؤمتر واهدافه .بعد انتهاء الحرب ،اعاد رئيس
رشطة فيينا الدكتور يوهانس شوبر تفعيل
هذه الفكرة .يف ايلول  ،1923تم انشاء اللجنة
الدولية للرشطة الجنائية واختريت العاصمة
النمساوية فيينا مقرا لها .واصدرت اللجنة
نرشات يف شأن اشخاص مطلوبني ،للمرة االوىل،
يف مجلة السالمة العامة الدولية .غري ان نقطة
التحول الجوهرية جرت عام  ،1956عندما
اقرت الجمعية العامة لالمم املتحدة النظام
االسايس لالنرتبول ( ،)INTERPOLفاصبحت
منذ ذلك التاريخ منظمة دولية لها كيانها
واجهزتها الرسمية ،وتم اعتامد اسم املنظمة
الدولية للرشطة الجنائية (International
 )Criminal Police Organizationبدال من
اسم اللجنة الدولية للرشطة الجنائية الذي كان
اعتمد منذ العام .1923

انضمت  194دولة اىل املنظمة الدولية
للرشطة الجنائية ،من ضمنها لبنان عام
 ،1949وكان الدولة العربية الثانية بعد
مرص.

مقرها

قبل انشاء املنظمة بصفة رسمية ،اي عندما
كان اسمها اللجنة الدولية للرشطة الجنائية،
كان مقرها اعتبارا من عام  1923يف فيينا.
ثم انتقلت اىل مدينة برلني عام  .1942وعند
انشائها بصفة رسمية عام  ،1956اصبحت
العاصمة الفرنسية باريس مقرا رسميا لها.
ويف العام  1989انتقلت اىل مقرها الحايل يف
مدينة ليون الفرنسية.

اهدافها

لغاتها

اللغات الرسمية التي تعتمدها املنظمة يف
كل اعاملها ،اي يف اصدار النرشات واجراء
املؤمترات واالتصاالت وسواها ،اربع:
االنكليزية ،الفرنسية ،العربية ،واالسبانية،
علام ان منظمة االمم املتحدة تعتمد سبع
لغات رسمية لها ال اربع.

ميزانيتها

تعد منظمة االنرتبول من االجهزة التابعة
ملنظمة االمم املتحدة ،وتعمل تحت رعايتها
وارشافها .غري انها مستقلة يف ماليتها
وميزانتها ،بحيث يتم تحديد هذه امليزانية
من جمعيتها العامة ،وفقا لحصص ونسب
مئوية تدفع من الدول االعضاء فيها،
اضافة اىل املساعدات والهبات التي تتلقاها
وسواها من املوارد االخرى التي توافق
عليها اللجنة التنفيذية فيها.

السلفادور ،الكامريون ،ساحل العاج ،كينيا،
زميبابوي ،وتايالند .للمنظمة ايضا ممثل خاص
لدى االمم املتحدة يف نيويورك ،وآخر لدى
االتحاد االورويب يف مقره يف مدينة بروكسل.
• املكاتب الوطنية املركزية :لدى كل دولة
من الدول املنتسبة اىل املنظمة مكتب وطني
مركزي يشكل صلة وصل بني كل السلطات
القضائية والترشيعية والتنفيذية واالجهزة
االمنية ضمن الدولة العضو ،وبني املنظمة
الدولية للرشطة الجنائية.
• املستشارون :ميكن ان تستعني املنظمة
ببعض الخرباء يف مجاالت واختصاصات
محددة ،وتتوىل الهيئة التنفيذية تعيني هؤالء
بعد موافقة الجمعية العامة.
• لجنة مراقبة ملفات االنرتبول :مهمتها
التأكد من ان البيانات الشخصية ،كاالسامء
والبصامت وسواها ،تنسجم مع قواعد
املنظمة وقوانينها ،بهدف حامية الحقوق
االساسية للفرد والتأكد من التعاون بني
اجهزة الرشطة دوليا ،يف الوقت ذاته.

فكرة االنرتبول انطلقت يف موناكو عام  1914واالمم املتحدة اقرت نظامه عام .1956

اول رئيس عريب

عام  2013اقرت اللجنة التنفيذية
لالنرتبول باالجامع تعيني نائب رئيس
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
االسبق الياس املر رئيسا ملجلس ادارة
مؤسسة االنرتبول ورئيسا للمؤسسة .وهو

• الجمعية العامة :تتشكل من االشخاص
املنتدبني اىل املنظمة من الدول االعضاء فيها،
وهي اعىل هيئاتها.
• الهيئة التنفيذية :تنتخبها الجمعية العامة
للمنظمة ،وتنتخب بدورها الرئيس الذي
يقودها ويسهر عىل تنفيذ القرارات التي

تتخذها الجمعية العامة يف اجتامعاتها
السنوية.
• السكرتاريا العامة او االمانة العامة :تتمركز
امانة رس املنظمة يف مدينة ليون الفرنسية،
وهي تعمل تحت سلطة االمني العام .تتبع
لها سبعة مكاتب اقليمية موزعة يف االرجنتني،

يحظر دستور املنظمة الدولية للرشطة الجنائية
اي تدخل او انشطة ذات طابع سيايس او
عسكري او ديني او عنرصي .وتنص املادة
الثانية من ميثاقها عىل "ان هدف املنظمة هو:
اوال :تأكيد وتشجيع املعونة املتبادلة يف اوسع
نطاق ممكن بني سلطات الرشطة الجنائية،
يف حدود القوانني القامئة يف البالد املختلفة،
واالهتداء بروح االعالن العاملي لحقوق
االنسان.
ثانيا :اقامة وتنمية النظم التي من شأنها ان
تساهم عىل نحو فعال ومؤثر يف منع جرائم
القانون العام ومكافحتها".
مبعنى آخر ،تتمحور اهدافها حول العمل عىل
قيام عامل اكرث امنا وسالما من خالل العمل عىل:
 -1تأمني وتنمية التعاون الدويل بني جميع
سلطات الرشطة الجنائية يف الدول االعضاء.
 -2انشاء وتفعيل كل املؤسسات القادرة عىل
املساهمة الفعالة يف الوقاية من جرائم القانون
العام ومكافحتها.
 -3العمل عىل منع الجرائم الدولية ،او الحد
منها عرب مكافحة االجرام العابر للحدود،
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وتعقب املجرمني والجرائم املرتكبة ،وتسهيل
عمليات القاء القبض عليهم وتسليمهم اىل
الجهات املختصة.
يف هذا السياق ،نشري اىل ان ابرز الجرائم التي
تعمل املنظمة عىل مكافحتها هي:
 االرهاب. الجرمية املنظمة. االعتداء الجنيس عىل االطفال واستغاللهم يفاملواد االباحية.
 الهاربون الدوليون. جرائم الكومبيوتر ،مبا يف ذلك رسقة الهويةورسقة املعلومات املالية.
 مراقبة ومكافحة االتجار بالبرش. قضايا تهريب وبيع املخدرات غري املرشوعة. غسيل االموال. الجرائم البيئية. -الغش وجرائم امللكية الفكرية.

انواع النرشات

يف سياق تعقبها املجرمني ومكافحة الجرمية
عىل الصعيد الدويل ،هناك سبعة انواع من
النرشات الدولية التي تصدرها منظمة
االنرتبول وتوجهها اىل مكاتبها االقليمية
والوطنية ،لكل نوع لون مييزه عن االخر
وهدف قانوين يختلف عن غريه .اما انواع
تلك النرشات واهدافها فهي:
 -1النرشة الحمراء :تصدر لطلب توقيف
شخص يجري البحث عنه او احتجازه بشكل
موقت ،متهيدا لتسليمه استنادا اىل مذكرة
توقيف.
 -2النرشة الزرقاء :تصدر لجمع معلومات
اضافية عن هوية شخص او نشاطاته غري
املرشوعة يف سياق قضية جنائية.
 -3النرشة الخرضاء :تصدر للتزويد بتحذيرات
ومواد استخبار جنايئ يف شأن اشخاص ارتكبوا
جرائم جنائية ،ويرجح ارتكابهم جرائم مامثلة
يف بلدان اخرى.
 -4النرشة الصفراء :للمساعدة عىل تحديد
مكان اشخاص مفقودين ،خصوصا القارصين
منهم ،او عىل تبني هوية اشخاص عاجزين
عن التعريف بانفسهم.
 -5النرشة السوداء :تصدر لتحذير الرشطة
والهيئات العامة واملنظامت الدولية ،من
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مواد خطرة او احداث او اعامل اجرامية،
ميكن ان متثل خطرا عىل سالمة الجمهور.
 -6النرشة الربتقالية :تصدر للتزويد بتحذيرات
ومعلومات استخبار جنايئ.
 -7النرشة الخاصة باالنرتبول :تهدف اىل تنبيه
الرشطة اىل مجموعات واشخاص خاضعني
للجزاءات التي تفرضها االمم املتحدة عىل
تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
تجدر االشارة اىل ان جميع النرشات تتضمن
نوعني من املعلومات:
 تفاصيل الهوية :تشمل الهوية كاملة،االوصاف البدنية ،الصورة ،بصامت االصابع،
واملعلومات االخرى ذات الصلة كاملهنة
واللغات وارقام وثائق الهوية.
 معلومات قضائية :تشمل التهمة املوجهةاىل الشخص ،والقانون الذي ذكرت فيه التهمة
او اجرت مبوجبه االدانة والعقوبة القصوى
الصادرة او املحتملة .ويف حالة صدور نرشة
حمراء ذكر رقم مذكرة التوقيف او قرار
االدانة الصادر عن املحكمة والتفاصيل يف
شأن البلد الذي سيطلب منه التسليم.

آلية اصدار النرشات

تقوم االمانة العامة لالنرتبول باصدار
النرشات املختلفة ،بناء عىل طلب يقدم اليها
من املكاتب الوطنية املركزية ،او منظامت
دولية تربطها باالنرتبول اتفاقات خاصة.
ميكن االمانة العامة ومن دون اي طلب
اي مببادرة منها ،ان تصدر انواعا خاصة من
النرشات وهي الخرضاء والربتقالية .ومتلك
الجمعية العامة سلطة رفض اصدار نرشة
حمراء اذا مل تكن عىل قناعة باحتوائها عىل
جميع املعلومات الرضورية لصياغة طلب
توقيف موقت ساري املفعول.
تنرش جميع النرشات يف موقع االنرتبول،
املخصص للمستخدمني املخولني الدخول اليه
من الهيئات الوطنية .كام يتم نرش بعض
النرشات الحمراء والصفراء يف املوقع االلكرتوين
العام لالنرتبول ،اي املخصص لعموم الجمهور،
بعد موافقة البلد العضو املعني باالمر.

مكتب لبنان

تشكل شعبة االتصال الدويل التابعة لهيئة

االركان يف املديرية العامة لقوى االمن
الداخيل ،مكتب لبنان املركزي الوطني يف
منظمة االنرتبول .ينسق هذا املكتب بني كل
السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية
واالجهزة االمنية اللبنانية وبني االنرتبول.
اما تنفيذ املهامت املوكلة اليه ،فتكلف بها
القطعات العمالنية االقليمية يف املديرية
العامة لقوى االمن الداخيل واملديرية العامة
لالمن العام واملديرية العامة للجامرك
واملديرية العامة المن الدولة ،كل ضمن
اختصاصها ،عىل ان تعرض املعلومات
املستثمرة عىل السلطات القضائية املختصة
لبتها .يف هذا السياق ،نشري اىل ان كل
املكاتب املركزية الوطنية التابعة للمنظمة
تعنى عموما باملهامت التالية:
 -1تحقيق االتصال والتنسيق بني اجهزة
الرشطة يف داخل الدولة ونظائرها يف الدول
االخرى العربية واالجنبية.
 -2تحقيق االتصال بني اجهزة الرشطة املحلية
واالمانة العامة لالنرتبول يف مدينة ليون الفرنسية.
 -3استقبال وتوجيه الطلبات التي ترد من
مختلف الدول ملالحقة املجرمني الفارين
واملطلوب القاء القبض عليهم داخل البالد.
 -4متابعة اجراءات محاكمة من يحمل
الجنسية الوطنية ،اىل حني صدور االحكام
وتنفيذها.
 -5متابعة قرارات التسليم ملن يحمل
الجنسية ،واتخاذ االجراءات التنفيذية حتى
يتم التسليم.
كام تقوم املكاتب الوطنية مبتابعة مجموعة من
القضايا الجنائية عىل املستوى الدويل ،ابرزها:
• االشخاص املطلوبون.
• الجثث املجهولة الهوية.
• الغائبون واملفقودون.
• السيارات املرسوقة.
• االسلحة املرسوقة واملفقودة.
• اآلثار والتحف الفنية املرسوقة.
• جوازات السفر املرسوقة واملفقودة.

مع االمن العام

يوما بعد يوم يتطور التعاون الوثيق بني
املديرية العامة لالمن العام واالنرتبول،
بحيث تخطى مرحلة تبادل املعلومات االمنية

مقر االنرتبول
يف مدينة ليون
الفرنسية ويعد
من اجهزة منظمة
االمم املتحدة.

التي تهدف اىل تعقب املجرمني وتوقيفهم،
ليصل اىل حد التعاون والتكامل يف مجاالت
عدة كالتدريب ،التقنيات والربامج االمنية
الحديثة ،املؤمترات االمنية املحلية والدولية
وسواها .من ابرز اطر التعاون ،نذكر عىل
سبيل املثال ال الحرص:
 يف اثناء الزيارة التي قام بها املدير العاملالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف وقت
سابق اىل مقر االمانة العامة لالنرتبول يف
مدينة ليون ،تم االتفاق عىل تزويد املديرية
منظومة االنرتبول املتطورة الخاصة بحامية
الحدود ( )MIND Devicesالتي تتضمن
قاعدة بياناته لوثائق السفر املرسوقة
واملفقودة يف العامل ،والتي تشمل ادق
التفاصيل عن اكرث من  60مليون وثيقة.
ومنذ اقل من سنة تسلمت املديرية قاعدة
البيانات تلك .حاليا يقوم مكتب شؤون
املكننة فيها بالعمل عىل ربط قاعدة البيانات
تلك بنظام الحدود الجديد ( )SBMSمبا
سيتيح مطابقة وثيقة سفر اي مسافر عرب
الحدود الربية او الجوية او البحرية اللبنانية
مع اكرث من  60مليون وثيقة سفر مرسوقة
او مفقودة يف العامل يف غضون ثوان قليلة،

االنتربول زود االمن العام
تفاصيل عن  60مليون
وثيقة سفر مسروقة
او مفقودة
نقلة نوعية لالمن العام
قريبا في مجال امن الحدود

وذلك مبجرد مترير وثيقة سفره امام شاشة
سكانر خاصة بذلك .هذا املوضوع سيشكل
نقلة نوعية مهمة جدا ،لالمن العام خصوصا
ولالمن اللبناين عموما ،عىل صعيد ضبط امن
املعابر الحدودية اللبنانية.
 تفعيل وتطوير القدرات االمنية والتقنيةلشعبة الدراسات واالنرتبول التابعة اىل
مكتب شؤون العمليات يف املديرية العامة
لالمن العام ،بالتعاون مع جهات دولية عدة،
من بينها االنرتبول.

 تكثيف برامج تدريب االنرتبول لضباط مناالمن العام وعنارصه ،داخل لبنان وخارجه،
يف مجاالت امنية عدة ،منها:
• التدريب يف مجال تقنيات كشف الوثائق
املزورة او املرسوقة او املفقودة.
• تقنيات كشف املجرمني منتحيل الصفة،
او الذين يستخدمون وثائق سفر صحيحة
ولكنها غري عائدة اليهم مستغلني حالة
التشابه الكبرية بني شخصني وسواها ،وذلك
عرب اعتامد معايري امنية وتقنية حديثة
تتمحور حول خصائص الوجه ،مسار السفر،
عالمات االضطراب والقلق.
• التدريب عىل طرق كشف وسائل الخداع
والتضليل التي تعتمدها شبكات االجرام
املنظم يف تنفيذ اخطر جرامئها عىل مراحل
منفصلة ،كالجرائم االرهابية ،املخدرات،
االتجار بالسالح غري الرشعي ،االتجار بالبرش،
تهريب البضائع والتحف الفنية املرسوقة،
نقل املواد النووية والكيميائية والجرثومية
املحظور تداولها.
• اضافة اىل التعاون يف مجال تنظيم
املؤمترات والندوات االمنية املتخصصة،
محليا ودوليا.
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