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مرشوع اإلنرتبول
لدعم برنامج

إن معدل الجريمة املنظمة يف أمريكا الالتينية هو أحد أعىل
هذه املعدالت يف العالم ويشكل تهديدا مبارشا لألمن يف املنطقة.

EL PAcCTO
تعزيز التعاون الرشطي
األقاليمي يف التحقيقات
بشأن الفا ّرين

وحركة الفا ّرين عىل الصعيد الدويل يف املنطقة املذكورة ،غري
الخاضعني لسيادة القانون والعدالة ،ال تقوض اإلدارة الرشيدة
فحسب بل تنسف الثقة يف إنفاذ القانون والسالمة العامة
أيضا.
ويف هذا السياق ،أطلقت وحدة اإلنرتبول لدعم التحقيقات بشأن
الفا ّرين ( )FISمرشوعا جديدا يموله االتحاد األوروبي كليا:
مرشوع اإلنرتبول لدعم برنامج ( El PAcCTOاألحرف األوىل
لعبارة Europa-Latinoamérica Programa de asistencia

contra el crimen transnacional organizado: por el
.)Estado de Derecho y la Seguridad ciudadana

�
WWW.INTERPOL.INT

مرشوع اإلنرتبول لدعم برنامج El PAcCTO
أنشطة اإلنرتبول

التدريب وبناء القدرات

هذا املرشوع املستند إىل نموذج عملية INTERPOL INFRA-
( REDالبحث عن الفا ّرين عىل الصعيد الدويل واعتقالهم -

بفضل إمكانات اإلنرتبول الرشطية العاملية ،ستستفيد البلدان
املشاركة من تقنيات متخصصة للتحقيق بشأن الفا ّرين
املتورطني يف أشكال جديدة للجريمة املنظمة عرب الوطنية ،بما
فيها الجريمة السيربية.

النرشات الحمراء) ،يسعى إىل إنشاء آلية دائمة لتعزيز اإلمكانات
الرشطية يف ستة بلدان يف أمريكا الالتينية هي إكوادور والربازيل
وبنما وبوليفيا وبريو وكولومبيا .ويستهدف ترسيخ ثالثة
مجاالت رئيسية للتعاون األقاليمي يف مجال مالحقة الفا ّرين:
أعمال التحقيق ،والتعاون األقاليمي ،وعرصنة الوسائل ذات
الصلة.
الدعم امليداني واملتخصص
تقدم وحدة  FISألجهزة إنفاذ القانون يف أمريكا الالتينية دعما
ميدانيا ومتخصصا للتحقيقات .ويتمحور الدعم املقدم حول
إنشاء وتطوير شبكة معنية بالفا ّرين ،مخصصة لكشف هوية
املجرمني الخطرين وتصنيفهم بحسب األولوية واستهدافهم
باالستعانة بنرشات اإلنرتبول الحمراء والزرقاء وتعاميمه.
وتقوم الوحدة اآلنفة الذكر حاليا بإعداد آلية تتيح ألجهزة إنفاذ
القانون يف البلدان املشاركة يف املرشوع توحيد معايري البيانات
وتحليلها وتبادلها عرب منظومة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت
الرشطية  .I-24/7وغرض هذه اآللية هو فهم حركة الفا ّرين
وتحديد هوية ّ
ميسيها واألساليب اإلجرامية املتبعة بشكل
أفضل ،من أجل مساعدة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية عىل
تحديد أماكنهم واعتقالهم.

وسيعزز مرشوع اإلنرتبول لدعم برنامج  El PAcCTOإمكانات
العمل الرشطي بفضل التدريب وحلقات العمل املتعلقة بأفضل
املمارسات ،ويعزز استخدام أدوات اإلنرتبول لتحسني التعاون
الرشطي الدويل يف البلدان األعضاء املشاركة.
النتائج املتوخاة
•تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون يف املدى الطويل عىل إجراء
تحقيقات مشرتكة بشأن الفاريّن تستند إىل التعاون الرشطي
األقاليمي وتبادل املعلومات بني أفراد تلك األجهزة يف املنطقة.
•اعتقال الفاريّن الخطريين املستهدفني يف أمريكا الالتينية
و/أو تحديد أماكنهم بشكل أكيد ،وبالتايل التخفيف من
حدة التهديد الذي يشكله املجرمون يف عصابات منظمة
الهاربون يف املنطقة.
•مواءمة أساليب العمل مع أفضل املمارسات يف التحقيقات
بشأن الفاريّن يف املنطقة.
وللحصول عىل معلومات محددة عن برنامج ،EL PAcCTO
يرجى زيارة املوقع . www.elpaccto.eu
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األمانة العامة
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