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م م

سياق البنامج 

انبثقت فكرة استحداث منظومة معلومات رشطية لغرب أفريقيا )وابيس( من الدول األعضاء يف الجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا )الجماعة االقتصادية(، التي أعربت عن قلقها إزاء تفاقم الجريمة املنظمة 
عرب الوطنية واإلرهاب يف املنطقة. وساعدت الثغرات القائمة يف مجال األمن عىل كل من الصعيد الوطني 
واإلقليمي والدويل يف تحويل غرب أفريقيا إىل بؤرة ألشكال من الجريمة مثل االتجار باملخدرات وتهريب 
املهاجرين واإلرهاب العاملي. وال يسع أيَّ اسرتاتيجية مكافحة وضُع حد لهذه التهديدات يف غياب تبادل 

فعال للمعلومات الرشطية داخل املنطقة وبني هذه املنطقة وسائر العالم. 

ومنظمة التعاون لرؤساء الرشطة يف غرب أفريقيا، إذ تدرك تمام اإلدراك أن البيانات الرشطية بشكلها 
األوروبي  االتحاد  من  ماليا  دعما  طلبت  للمعلومات،  اآلني  التبادل  أمام  كبرية  عقبة  تشكل  الورقي 
الستحداث منظومة إلكرتونية يف بلدان املنطقة لتبادل البيانات الرشطية من أجل منع الجريمة ومكافحتها 

عىل نحو أفضل. 

مقدمة1
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رعاية  تحت  تمويال  اإلنرتبول  منَح  االعتبار،  يف  املشرتك  املوقف  هذا  آخذا  األوروبي،  االتحاد  وقرر 
الجماعة االقتصادية إلعداد وتفعيل منظومات معلومات رشطية وطنية يف دول الجماعة االقتصادية 
وموريتانيا، يتم وصلها عىل املستوى اإلقليمي عرب منصة إقليمية لتبادل البيانات، وعىل املستوى 

 .I-24/7 العاملي عن طريق شبكة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت الرشطية املأمونة
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األوىل املرحلة 

برنامج  إطالق 
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املرحلة  نهاية 
الثالثة 

نهاية املرحلة 
الثالثة من 

برنامج منظومة 
املعلومات 

الرشطية لغرب 
أفريقيا )وابيس(

الثانية  املرحلة 

طالق املرحلة الثانية 
ملنظومة املعلومات 

الرشطية يف تشاد

الثالثة  املرحلة 

يف إطار صندوق 
التنمية األوروبي 

الـ 11، دخل برنامج 
وابيس مرحلته الثالثة 

التي تستغرق 55 شهرا 
ويُفرتض أن يتم يف 

إطارها نصب منظومة 
وابيس بالكامل يف 

جميع الدول األعضاء يف 
الجماعة االقتصادية 

لدول غرب أفريقيا ويف 
موريتانيا.

انتقالية مرحلة 

بدأ برنامج وابيس 
مرحلة انتقالية مدتها 

15 شهرا يف إطار 
صندوق االتحاد 

األوروبي االئتماني 
لحاالت الطوارئ 

املخصص ألفريقيا من 
أجل نصب منظومة 

وابيس يف بوركينا فاسو 
وتشاد وكوت ديفوار 

وموريتانيا.

الثانية  املرحلة 

اختبار منظومة 
وابيس يف أربعة بلدان 
)بنن وغانا والنيجر 

ومايل(، يف إطار 
صندوق االتحاد 

األوروبي االئتماني 
لحاالت الطوارئ 

املخصص ألفريقيا.
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الهدف 

يتمثل الهدف من برنامج وابيس يف النهوض بقدرة أجهزة إنفاذ القانون يف غرب أفريقيا، املستخدمة 
املعلومات  إدارة  تعزيز  طريق  عن  واإلرهاب  الوطنية  عرب  الجريمة  مكافحة  عىل  وابيس،  ملنظومة 

الرشطية وتبادلها.

القائمة بالتنفيذ الجهات 

الجماعة  من  واسرتاتيجي  سيايس  بدعم  اإلنرتبول  وينفذه  وابيس  برنامج  األوروبي  االتحاد  يمول 
االقتصادية. 

وهو موجه إىل الدول الـ 15 األعضاء يف الجماعة االقتصادية وموريتانيا.

برنامج وابيس2 وصف 
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من  أفريقيا،  يف  الطوارئ  لحاالت  االئتماني  األوروبي  االتحاد  صندوق  إطار  يف  تشاد،  وتستفيد 
منظومة شبيهة بربنامج وابيس تسمى منظومة املعلومات الرشطية يف تشاد )SIPT(، بهدف كفالة 

املواءمة والتعاون يف املستقبل بني جميع الدول األعضاء يف املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل.
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مستويات وضع برنامج وابيس حيّز التطبيق عىل الصعيد امليداني

ُصممت منظومة وابيس لتستخَدم عىل ثالثة مستويات: وطني وإقليمي وعاملي.

عىل املستوى الوطني  

يهدف الربنامج إىل تزويد أجهزة إنفاذ القانون بمنظومة مركزية، إلكرتونية ومشرتكة تتيح جمع 
وإدارة ومشاطرة املعلومات الرشطية.

وبفضل املنظومة، يمكن من جهة معاملة بيانات تُجَمع يف إطار تحقيق جنائي وتتعلق بـ:

وتاريخ 	 الشخيص،  واالسم  العائيل،  )االسم  االسمية  البيانات  أشخاص: 
والجنسية...(  العائيل،  والوضع  األبوين،  واسم  الوالدة،  ومكان  الوالدة، 
وضحايا  أوصافهم(  ذلك  يف  )بما  املسجلة  الجرائم  بارتكاب  فيهم  للمشتبه 

وشهودها؛ الجرائم  هذه 

والزمانية، 	 املكانية  وظروفها  الجريمة،  نوع  مسجلة:  جرائم  وقائع 
الرتكابها؛ املستخدمة  واألساليب 

سواء 	 تبيانها،  تتيح  التي  التفاصيل  وجميع  املركبات  تسجيل  نقل:  وسائل 
ما؛  بقضية  صلة  ذات  كانت  أو  رسقتها  عن  أُبِلغ 

سفر، 	 وجواز  قيادة،  )رخصة  سفر  وثائق  أو  إدارية  وثائق  إدارية:  وثائق 
سجل  يف  التسجيل  ورقم  االجتماعي،  الضمان  ورقم  وطنية،  هوية  وبطاقة 

ما؛ بقضية  صلة  ذات  كانت  أو  فقدانها  أو  رسقتها  عن  أُبِلغ  سواء  األجانب( 
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أسلحة نارية: قد تكون تجارية أو ِحَرفية، أو قد استُخدمت الرتكاب جريمة أو أُبِلغ 	
عن رسقتها أو فقدانها؛ 

أغراض عامة: أي غرض آخر يحدده املحققون باعتباره قد استُخدم الرتكاب جريمة، 	
أو رُسق أو ُفِقد ويمكن تحديده.

ويمكن من جهة أخرى معاملة بيانات رشطية إدارية، األمر الذي يسهم يف منع ارتكاب الجرائم و/أو 
حفظ النظام العام، بما يف ذلك:

القرارات اإلدارية االسمية التي يشكل عدم االمتثال لها مخالفة جنائية؛ 	

التدابري اإلدارية املتعلقة بالقّص؛ 	

التدابري اإلدارية املتعلقة برشطة األجانب، مثل األجانب الذين يشكل وجودهم عىل 	
األرايض الوطنية تهديدا للنظام العام والصادر بحقهم قرار إداري بالطرد أو بمنع 

اإلقامة؛

اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باملفقودين الذين يجري البحث عنهم بناء عىل طلب أحد 	
أفراد أرُستهم؛  

اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باألشخاص املجهويل الهوية.	
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وعىل الصعيد الوطني، توضع منظومة وابيس حيّز التنفيذ يف إطار مركز لجمع البيانات وتسجيلها 
)DACORE( تتمثل مهمته يف نصب املنظومة وإدارتها. ويقوم املركز أيضا بتقديم الدعم التقني 
الوطنية،  القانون  إنفاذ  أجهزة  أحد  من  مسؤول  إدارته  ويتوىل  املنظومة.  ملستخدمي  وامليداني 

ويضم أفرادا مخولني ذوي كفاءات متنوعة، توَكل إليهم املهام التالية عىل وجه التحديد:

تسجيل البيانات الرشطية؛	

املصادقة عىل البيانات املسجلة؛ 	

التحقق من صالحية البيانات الرشطية؛  	

تقديم الدعم التقني للمستخدمني؛  	

تقديم الدعم امليداني للمستخدمني؛  	

تدريب املستخدمني؛	

إدارة املنظومة.  	

ويف نهاية املطاف، يجب نصب املنظومة يف كل جهاز من أجهزة إنفاذ القانون، بما يف ذلك املراكز الحدودية، 
للسماح لجميع املوظفني املخولني بالوصول الدائم إليها يف إطار أداء مهامهم.
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وتسهم بصمات األصابع إىل حد بعيد يف تحديد هوية الجناة. ويصح ذلك أكثر ما يصح يف غرب أفريقيا 
حيث سجالت الحالة املدنية ووثائق الهوية قليلة التطور. ويف هذا الصدد، يعتزم البنامج دعم البلدان 

التي لديها القدرات التقنية عىل استحداث ملف مؤتمت لبصمات األصابع الرقمية.

عىل املستوى اإلقليمي  

املعلومات  لتبادل  إقليمية  منصة  ونصب  إلعداد  واإلقليمية  الوطنية  السلطات  مع  اإلنرتبول  سيتعاون 
الرشطية موجهة للدول األعضاء يف الجماعة االقتصادية وموريتانيا، برعاية الجماعة االقتصادية.

وستتيح هذه املنصة التبادل الفوري للبيانات الرشطية املأذون بتبادلها بني بلدان املنطقة. ويمكن بذلك 
ألفراد الرشطة أن:

يعرفوا برسعة ما إذا كان أحد األشخاص مطلوبا من بلد آخر؛	

يحددوا برسعة ما إذا كان قد أُبِلغ عن رسقة وثيقة هوية أو مركبة أو سالح ناري أو عن 	
ارتباط أّي منها بجريمة يف بلد آخر.

املنطقة كافة واالطالع عليها  القانون يف  إنفاذ  املعلومات بني أجهزة  تبادل  بزيادة  السماح  ومن خالل 
بشكل أفضل، ستتيح املنصة اإلقليمية توثيق التعاون الرشطي يف منطقة الجماعة االقتصادية وتعزيز 

فعالية أنشطة مكافحة الجريمة واإلرهاب التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون.

واإلحصاءات الناتجة عن استخدام املنظومة ستمّكن الجماعة االقتصادية، باإلضافة إىل ذلك، من وضع 
تحليل اسرتاتيجي لالتجاهات الجنائية التي تطال املنطقة، ومساعدة الدول األعضاء يف كل من الجماعة 
فعالية  أكثر  اسرتاتيجيات  وضع  عىل  أفريقيا  غرب  يف  الرشطة  لرؤساء  التعاون  ومنظمة  االقتصادية 

ملكافحة الجريمة. س
ابي
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عىل املستوى العاملي  

يف ضوء التدويل املتزايد للجريمة واإلرهاب، تتزايد احتماالت مشاركة أشخاص من خارج منطقة الجماعة 
االقتصادية يف جرائم تُرتَكب فيها، وارتباط أشخاص ينتمون إىل هذه املنطقة بجرائم تُرتَكب يف مناطق 

أخرى من العالم.

كل  بالتايل  وستكون  العاملي.  الصعيد  عىل  الرشطية  البيانات  تبادل  تسهيل  يف  اإلنرتبول  مهمة  وتتمثل 
البيانات  لتبادل  املعني  البلد  يف  لإلنرتبول  الوطني  املركزي  باملكتب  موصولة  وطنية  وابيس  منظومة 
الوطنية املأذون بتبادلها، عىل الصعيد العاملي، عرب منظومة اإلنرتبول I-24/7، وللسماح بتقيّص قواعد 
ذلك  يف  بما  البلد،  يف  وابيس  بمنظومة  املوصولة  املراكز  من  انطالقا  مبارشة  العاملية  اإلنرتبول  بيانات 

املراكز الحدودية.
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وضع برنامج وابيس حيّز التطبيق يف بلدكم

الرشوط السياسية  

توقيع مذكرة تفاهم بني الحكومة واإلنرتبول  

ز التطبيق التزاما صارما من قبل البلدان املشاركة. ويتجسد هذا  يتطلب وضع برنامج وابيس حيّ
االلتزام من خالل توقيع مذكرة تفاهم بني حكومة البلد املعني واإلنرتبول بهذا الشأن عىل املستوى 

الوطني. وتحدد مذكرة التفاهم أيضا واجبات كل من الطرفني لتنفيذ الربنامج.

تعيني جهة اتصال وحيدة لبنامج وابيس وخبريين، قانوني وتقني 

يف موازاة توقيع مذكرة التفاهم، يكتيس تعيني جهة اتصال للربنامج وخبريين، تقني وقانوني، أهميًة
حاسمة. 

من  عال  مستوى  وإناطة  املستخدمني  بني  من  االتصال  جهة  اختيار  يجب  املثالية،  الناحية  ومن 
املسؤولية بها للقيام بما ييل: 

أجهزة  بالتعاون مع جميع  وابيس  برنامج  لتنفيذ  املبذولة  الوطنية  للجهود  الفعال  التنسيق    .1
إنفاذ القانون املشاركة يف الربنامج؛

2.   تيسري عمل موظفي اإلنرتبول يف البلد املعني.

سوسيرشف الخبري التقني عىل الجوانب التقنية ملنظومة وابيس عىل الصعيد الوطني ويتوىل إدارتها. 
ابي
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أما الخبري القانوني، يف ضوء كفاءاته الراسخة يف القانون الجنائي الوطني، ومن الناحية املثالية يف حماية 
البيانات أيضا، فسيعمل عىل املسائل القانونية املتعلقة بدمج منظومة وابيس يف بلده، وعىل التطورات 

املحتملة لذلك عىل صعيد القواعد. 

وينبغي، مثاليا، أن يراعى التوازن بني الجنسني عند تعيني املوظفني ألداء هذه الوظائف. 

تشكيل لجنة وطنية معنية بربنامج وابيس

يجب عىل كل بلد أيضا تشكيل لجنة وطنية معنية بربنامج وابيس. وهذه اللجنة، التي يُستحسن أن تكون 
بالشؤون  املعني  الوزير  أو  األمنية  بالشؤون  املعني  الوزير  إرشاف  تحت  تُشكَّل  أن  أو  مستقال  كيانا 
منظومة  تنفيذ  عىل  الربنامج، ترشف  يف  املشاركة  القانون  إنفاذ  أجهزة  العام ألحد  املدير  أو  القضائية 

وابيس يف البلد املعني. وستناط بها املسؤوليات التالية:

ضمان قيام تعاون فعال بني أجهزة إنفاذ القانون املشاركة يف الربنامج؛	

وضع التوجهات االسرتاتيجية املتعلقة بتنفيذ برنامج وابيس يف البلد واإلرشاف عليها؛	

تحديد ومتابعة خطة نصب برنامج وابيس يف البلد؛	

البلد وإدارته 	 البيانات وتسجيلها يف  الرئيسية بشأن موقع مركز جمع  القرارات  اتخاذ 
وتكوينه وأهدافه )عدد البيانات املسجلة، واملوظفون املدربون، وغري ذلك(؛

البيانات وتسجيلها 	 املناسبة املتعلقة بمركز جمع  العمل عىل إعداد واعتماد الترشيعات 
وبمنظومة وابيس الوطنية.
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وستتشكل اللجنة الوطنية املعنية ببنامج وابيس بشكل عام من األشخاص التايل ذكرهم:

الوزراء املعنيون بالبنامج، أو ممثلوهم؛  	

جهة االتصال املعنية ببنامج وابيس؛ 	

ممثلون رفيعو املستوى عن جميع أجهزة إنفاذ القانون املشاركة يف البنامج؛	

مدير مركز جمع البيانات وتسجيلها؛	

قاض من وزارة العدل )و/أو الخبري القانوني(؛ 	

الخبري التقني )و/أو مدير املعلوماتية يف مركز جمع البيانات وتسجيلها(؛	

رئيس املكتب املركزي الوطني لإلنرتبول.	
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الرشوط القانونية  

يطرح برنامج وابيس عددا من املسائل القانونية ويتطرق إىل مواضيع حساسة متصلة خصوصا بحماية 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية. والتزام االتحاد األوروبي واإلنرتبول والجماعة االقتصادية بحقوق 
اإلنسان األساسية يقع يف صميم الربنامج. فجمع ومعاملة البيانات الرشطية سيجريان مع التقيد باملعايري 

الدولية يف مجال حماية حقوق اإلنسان وحماية البيانات الشخصية.

وتحتوي أي منظومة معلومات رشطية عىل بيانات حساسة، بما يف ذلك بيانات شخصية، ولذا يجب أن 
تندرج يف إطار قانوني مناسب.

ويجب عىل البلدان أن تتصف، يف سياق استخدامها ملنظومة وابيس، وفقا للنصوص التالية:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛	

ميثاق األمم املتحدة؛	

امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.	

ويجب أيضا عىل الدول األعضاء يف الجماعة االقتصادية أن تعمل وفقا ملا ييل:

معاهدة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وبروتوكوالتها اإلضافية؛	

البيانات 	 بحماية  املتعلق   A/SA.1/01/10 االقتصادية  للجماعة  اإلضايف  الصك 
الشخصية، الذي ينص عىل أن عىل الدول األعضاء يف الجماعة االقتصادية القيام بما ييل:
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اعتماد ترشيعات وطنية متعلقة بحماية البيانات الشخصية؛	
تشكيل هيئة لحماية البيانات الشخصية؛	
تحديد فرتة مالئمة لالحتفاظ بالبيانات التي تتم معاملتها.	

عن  اإلعالن  املشاركة  البلدان  عىل  يتعني  الشخصية،  البيانات  حماية  بشأن  الوطنية  لترشيعاتها  ووفقا 
منظومة وابيس الوطنية أو تسجيلها رسميا لدى هيئة حماية البيانات فيها.

وأخريا، يتعني عىل البلدان املشاركة، بصفتها بلدانا أعضاء يف اإلنرتبول، أن تمتثل لنظام اإلنرتبول ملعاملة 
.I-24/7 البيانات عند استخدام شبكة

الرشوط التقنية  

يجب عىل البلدان املشاركة يف الربنامج دعم وضعه حيّز التطبيق من خالل:	

إعفاء األجهزة املخصصة ملنظومة وابيس، التي يقدمها اإلنرتبول يف إطار برنامج وابيس، 	
من الرسوم الجمركية والرضائب عىل االسترياد؛

توفري مكان يقام فيه مركز جمع البيانات وتسجيلها؛	

تعيني أفراد جميع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية املشاركة، مع الحرص عىل املساواة بني 	
مركز جمع  يف  البيانات وسيعملون  قاعدة  عىل  األفراد  هؤالء  تدريب  الجنسني. وسيتم 

البيانات وتسجيلها أو يف مراكز متصلة بمنظومة وابيس؛

تسهيل توسيع نطاق منظومة وابيس إىل املواقع البعيدة؛ 	

تسهيل ربط منظومة وابيس بشبكة I-24/7 لإلنرتبول.	
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ز التطبيق قائمة الخطوات التي يتعني اتخاذها لوضع منظومة وابيس حيّ  

توقيع مذكرة التفاهم مع اإلنرتبول  .1

تحديد جهة اتصال وخبريين، تقني وقانوني.2

تشكيل اللجنة الوطنية املعنية ببنامج وابيس .	

وابيس .4 ومنظومة  وتسجيلها  البيانات  جمع  لـمركز  مالئم  قانوني  إطار  وضع 
الوطنية  

تسهيل استرياد املعدات املقدمة من دون رسوم جمركية.5

توفري املكان إلقامة مركز جمع البيانات وتسجيلها ومركز الطوارئ  .	

إنشاء مركز جمع البيانات وتسجيلها  .7

التقيد بالترشيعات الوطنية املتعلقة بحماية البيانات الشخصية.	

تعيني موظفني يتولون العمل عىل منظومة وابيس حصا .	

منظومة . 10 استخدام  عىل  املعلومات  تكنولوجيا  عن  واملسؤولني  املستخدمني  تدريب 
وابيس وإدارتها  

للبنى . 11 وفقا  الحدودية  واملراكز  واملناطق  العاصمة  يف  وابيس  شبكة  نطاق  توسيع 
التحتية املتوفرة

12 .I-24/7 توسيع نطاق منظومة وابيس لربطها بشبكة

وصل منظومة وابيس الوطنية باملنصة اإلقليمية . 	1
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تحذير 

ال يعكس محتوى هذا الدليل املوقف الرسمي لالتحاد 
األوروبي. ومسؤولية املعلومات واآلراء الواردة فيه 

تقع عىل عاتق مؤلفه/مؤلفيه حصا. 

يمّول هذا البنامج 
من االتحاد األوروبي
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