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مرشوع AGWE
غرب أفريقيا

مؤازرة أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز قدراتها في المجال البحري في بنن وتوغو
وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا.
الوضع
يشكل خليج غينيا والبلدان املحاذية له ،من السنغال شماال إىل أنغوال جنوبا ،نقطة تقاطع
حيوية ومحورا للتجارة الدولية.
ويُشحن النفط من نيجرييا وسائر البلدان املنتجة له عرب هذه املياه االسرتاتيجية شأنه يف
ذلك شأن السلع التي تعرب من باقي البلدان األفريقية ومناطق أخرى وإليها .ويستهدف
املجرمون السفن التجارية ومالحيها عىل طول الطرق التجارية البحرية يف غرب أفريقيا.
ولهذه التهديدات أشكال متعددة وطابع عرب وطني ،ما يجعل التعاون بني مجموعة واسعة
من أجهزة إنفاذ القانون يف عدة بلدان رضوريا لضمان سالمة البيئة البحرية وأمنها.
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الوضع

كامريون وكوت ديفوار .وهو يوفر أيضا عددا من األدوات
والخدمات التي تدعم البلدان األعضاء يف تحقيقاتها يف قضايا
القرصنة البحرية وهي:

أنشطة املرشوع
يعزز مرشوع  AGWEالذي ينفذه اإلنرتبول قدرات أجهزة
إنفاذ القانون البحرية يف خمسة بلدان يف خليج غينيا هي
بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار ونيجرييا ،من خالل إقامة
صالت بني أوائل املتدخلني واملحققني واملدعني العامني،
وتكثيف التعاون عرب الحدود.

أبرز اإلنجازات:
• ّ
تلقى  764موظفا تدريبا يف سياق  54من أنشطة بناء
القدرات (من شباط/فرباير  2015إىل كانون األول/
ديسمرب .)2020
•عززت البلدان املستفيدة قدراتها عىل التنسيق عىل
املستوى املشرتك بني الوكاالت ،ومعاملة مسارح
الجريمة واستجواب طواقم املالحني.
•استحدثت القوات البحرية النيجرية يف أبوجا مكتبا
مخصصا للتحقيق يف الجريمة البحرية يوفر معلومات
بيومرتية عن مشبوهني من أجل مقارنتها يف قواعد
بيانات اإلنرتبول.

ويشتمل املرشوع عىل األنشطة التالية:
•التدريب :تغطي دورات التدريب املنهجيات الدولية
املحددة يف مجال التحقيق يف القرصنة البحرية وغريها
من أشكال الجريمة املنظمة البحرية ومالحقة مرتكبيها.
•مسارح الجريمة واملحاكمات الصورية :يُع ّد خرباء
اإلنرتبول سيناريوهات تستند إىل حاالت واقعية حدثت
يف املنطقة ،ويقدمون ’’أدلة‘‘ ألوائل املتدخلني وأفراد
أجهزة إنفاذ القانون واملدعني العامني ليضعوا معارفهم
يف مجال إنفاذ القانون قيد التطبيق.
•تبادل الزيارات وعقد اجتماعات تتعلق بالتحقيقات
وتنسيق القضايا :يتعاون املوظفون من البلدان
املستفيدة مع زمالئهم يف البلدان األخرى ويناقشون
القضايا ذات االهتمام املشرتك.
الجهة املانحة :وزارة الخارجية يف الواليات املتحدة ،مكتب
الشؤون الدولية ملكافحة املخدرات وإنفاذ القانون
الجدول الزمني( 2015-2023 :أربع مراحل)
امليزانية 8,1 :ماليني يورو

يمول هذا املرشوع:
مكتب الشؤون الدولية ملكافحة املخدرات
وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية
يف الواليات املتحدة
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