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برنامج اإلنرتبول لدعم االتحاد األفريقي 
)ISPA( فيما يتصل بأفريبول

توثيق أوارص التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون لجعل أفريقيا أكثر أمانا

أفريبول هو آلية مستقلة لالتحاد األفريقي وجهة رئيسية فاعلة يف التعاون الرشطي الدويل ومكافحة الجريمة املنظمة عرب 
الوطنية.

وهو، كمنظمة إقليمية للرشطة، يوفر إطارا للتعاون الرشطي عىل املستوى االسرتاتيجي والتكتيكي وامليداني يف الدول 
األفريقية كافة.

ويساعد برنامج اإلنرتبول لدعم االتحاد األفريقي فيما يتصل بأفريبول )ISPA( هذه املنظمة اإلقليمية يف إعداد إطارها 
االسرتاتيجي وتحديد وظائفها امليدانية يف أرجاء القارة ويف مكافحة الجريمة عرب الوطنية بالتعاون مع اإلنرتبول وسائر 

الهيئات اإلقليمية املعنية بالعمل الرشطي.
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)ISPA( برنامج اإلنرتبول لدعم االتحاد األفريقي فيما يتصل بأفريبول

أهداف الربنامج

الدعم ألفريبول من أجل تعزيز مكانته   ISPA يقدم برنامج 
كمؤسسة رائدة يف أفريقيا تسعى إىل منع ومكافحة الجريمة 

املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب والجريمة السيربية.

أفريبول يف هذه  التي يحوزها  بالقدرات  ويروج لالستعانة 
العمليات والتحقيقات  الجنائية عىل صعيد كل من  املجاالت 
والتحليل الجنائي وتبادل املعلومات واملعارف واالطالع عىل 

أفضل املمارسات.

وتتيح هذه األنشطة ألفريبول تحسني كفاءة وفعالية أجهزة 
الرشطة يف أفريقيا من خالل تقييم التهديدات اإلجرامية وتنسيق 
آليات العمل الرشطي وتعزيز اإلدارة الرشيدة بما يتماىش مع 

السياسات الوطنية.

أنشطة الربنامج

ويستند الدعم الذي يقدمه برنامج ISPA ألفريبول إىل خمسة 
أركان: 

بنيتها  تطوير  عىل  أفريبول  أمانة  مساعدة  الحوكمة:   .1
وآلياتها املتعلقة بالحوكمة وذلك عن طريق تقديم املشورة 
االسرتاتيجية، وإيفاد الخرباء، وتوفري الدعم يف مجال حماية 

البيانات. 

الشبكات اإلجرامية: إنماء قدرات أفريبول عىل كشف   .2
الشبكات اإلجرامية وتفكيكها، وذلك يف سياق ثالثة أركان 
فرعية هي اإلرهاب والجريمة املنظمة والناشئة والجريمة 

السيربية. 

التقني من خالل  الدعم  توفري  االتصاالت:  منظومات   .3
العاملية  اإلنرتبول  منظومة  إىل  الوصول  نطاق  توسيع 
قابلية  وضمان   I-24/7 املأمونة  الرشطية  لالتصاالت 

التشغيل بني منظومات املراسالت.

قواعد البيانات: مساعدة أفريبول عىل تقييم واستحداث   .4
قواعد بيانات وخدمات تقنية أخرى. 

تحليل بيانات االستخبارات الجنائية: استحداث وحدة   .5
مركزية لتحليل بيانات االستخبارات يف مقر أفريبول، تكون 
متخصصة يف التحليل االسرتاتيجي وامليداني عىل السواء.

أفريبول، جهة فعاله رئيسية يف البنية األمنية العاملية

أفريبول عضو أسايس يف ’’حوار اإلنرتبول املتعلق باستحداث 
بنية فعالة ومتعددة األطراف للعمل الرشطي من أجل مواجهة 
التهديدات العاملية‘‘. وتشارك يف هذا الحوار، الذي أُطلق يف 
عام 2016، منظمات الرشطة اإلقليمية يف العالم وتجري بصفة 
منتظمة مناقشات رفيعة املستوى تتناول الوضع األمني العاملي 

الراهن واملتغري. 

وتشدد اجتماعات الحوار عىل الحاجة إىل املزيد من التنسيق 
االسرتاتيجي وامليداني بني مختلف هيئات الرشطة اإلقليمية 
وتحديد فرص  الجهود  ازدواجية  تفادي  أجل  من  والدولية 

التعاون.

تعاون طويل األمد بني اإلنرتبول واالتحاد األفريقي

يعمل اإلنرتبول واالتحاد األفريقي يدا بيد بشأن املسائل ذات 
االهتمام املشرتك، ويتبادالن املوارد والخربات، ويضعان ردودا 
مشرتكة لتلبية احتياجات العمل الرشطي يف أفريقيا. وأُضفي 
طابع رسمي عىل هذا التعاون الجاري بتوقيع اتفاق بني االتحاد 

األفريقي واإلنرتبول يف عام 2011.

ويف عام 2016، أنشأت املنظمة مكتب املمثل الخاص لإلنرتبول 
لدى االتحاد األفريقي )SRIAU( الذي جاء تكملة ملكاتب املنظمة 

اإلقليمية األربعة يف أبيدجان ونريوبي وهراري وياوندي.


