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ُعقدت الجولة الثالثة للحوار املتعلق باستحداث بنية فعالة ومتعددة األطراف للعمل الرشطي من أجل مواجهة التهديدات العاملية . 1
)الحوار(، يف مقر األمانة العامة لإلنرتبول يف ليون )فرنسا( يوَمي 12 و13 حزيران/ يونيو 2019، بمشاركة الجهات املعنية التالية:

أفريبول1، ومجلس وزراء الخارجية العرب، وأمرييبول، وآسيانابول، والوكالة األوروبية لحرس الحدود والسواحل - فرونتكس، . 2
وجهاز الرشطة الخليجية، بصفتها كيانات أعضاء يف عملية الحوار، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ومنظمة 

شنغهاي للتعاون بصفتهما جهتني مراقبتني 2.

وذّكرت الكيانات األعضاء يف الحوار بنتائج االجتماعني األول والثاني، اللذين ُعقدا عىل التوايل يف سنغافورة يف آذار/مارس 2016 . 3
ويف ليون يف أيار/مايو 2017 وجرى التشديد فيهما عىل رضورة تبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق 
املتبادل للجهود من أجل تحسني التحرك العاملي ملواجهة التهديدات املتغرية والتقليل إىل الحد األدنى من ازدواجية العمل بني 

الجهات املعنية الرشطية، الدولية واإلقليمية.

وركزت املناقشات الرفيعة املستوى يف هذه الجولة الثالثة عىل تبيان السبل الكفيلة بتعزيز مواءمة اسرتاتيجيات الكيانات األعضاء . 4
يف الحوار يف مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة وأمن الحدود، وتنسيق مساعيها امليدانية ملواجهة حركة املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب واالتجار باملخدرات عرب القارات، واستهداف تمويل الجريمة واألصول املتأتية منها بصفتها أداة محفزة للمجموعات 

اإلرهابية واملنظمة معا.

ولتحقيق ذلك، ركزت الكيانات األعضاء يف الحوار عىل مجالني من مجاالت التعاون: أ( استحداث آلية مستدامة ومرنة لتبادل . 5
االطالع عىل الخطط املرسومة واإلجراءات امليدانية؛ وب( تبسيط وصول أفراد الرشطة يف الخطوط األمامية إىل املعلومات 
امليدانية، إما من خالل االعتماد عىل شبكة اإلنرتبول املأمونة I-24/7، باعتبارها املنظومة املفضلة للربط بني الجهات الرشطية 

اإلقليمية، بما يتوافق وأطر اإلدارة الخاصة بكل منها، وإما من خالل منظومات قادرة عىل التشغيل البيني.

وباإلضافة إىل مواصلة عقد االجتماعات الرفيعة املستوى بشكل منتظم، خلصت الكيانات األعضاء يف الحوار إىل تشكيل أفرقة . 6
عاملة دائمة تُعنى عىل التوايل بما ييل:

التنسيق االسرتاتيجي: تعزيز املشاورات املتعددة األطراف واالطالع املتبادل عىل أفضل املمارسات بني الكيانات األعضاء يف 	 
الحوار فيما يتعلق بعمليات التخطيط االسرتاتيجي لديها، وأولوياتها االسرتاتيجية املتغرية، ودورات األنشطة املنبثقة من ذلك.

تبسيط الوصول إىل املعلومات يف الخطوط األمامية: توفري الدعم املتبادل يف استخدام كافة القدرات الرشطية املتصلة 	 
بالحدود التي تقدمها الكيانات األعضاء يف الحوار )تعزيز مشاطرة قواعد البيانات مع الرتكيز بشكل خاص عىل البيانات 
البيومرتية املرتبطة باملجرمني واإلرهابيني، والتحليل، والعمليات والتدريب( وضمان توثيق التعاون بني سلطات إنفاذ القانون 

والهجرة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي.

إن أفريبول عضو مشارك يف الحوار ودعيت للمشاركة يف الجولة الثالثة منه وقبلت الدعوة إال أنها لم تتمكن من الحضور لظروف قاهرة؛ . 1
وُقدمت إسهامات أفريبول الخطية إىل الكيانات األعضاء يف عملية الحوار واملنظمتني املشاركتني فيه بصفة مراقب.

مثلت منظمة شنغهاي للتعاون أمانُة هذه املنظمة واللجنة التنفيذية للهيكل اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب التابع لها.. 2


