إنجازات يف أفريقيا

صحيفة وقائع تتناول نتائج املشاريع السبعة عىل أفريقيا
 1ترشين األول/أكتوبر  30 - 2016أيلول/سبتمرب 2017

البلدان املشاركة

شارك

46

ضبط أكثر من

بلدا أفريقيا من أصل
 54يف أنشطة متصلة

باملشاريع السبعة

1000

34

%

من املشاركني

يف أنشطة متصلة
باملشاريع السبعة هم
من أفريقيا

من أفراد إنفاذ القانون يف أفريقيا  422طنا من املستحرضات
الصيدالنية واملنتجات الطبية غري املرشوعة واعتقلوا  149شخصا خالل
عملية HEERA

املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب

› ›اجتماع ما قبل التنفيذ العملياتي لعملية  TRIGGERالثالثة  -الجزائر  -أيلول/سبتمرب 2017
› ›حلقة العمل العملياتية اإلقليمية لرشق أفريقيا  -الجزائر  -أيلول/سبتمرب 2017

مرشوع مكافحة االتجار غري املرشوع باملخدرات

› ›االجتماع الثاني لتنسيق الحاالت بشأن حالة جيبوتي  -جيبوتي  -نيسان/أبريل 2017
› ›االجتماع العملياتي األقاليمي لرشق أفريقيا والجنوب األفريقي بشأن االتجار بالهريوين  -كينيا  -كانون األول/ديسمرب 2016

أنشطة ن ِّ
ظمت يف مناطق أخرى وشاركت فيها
بلدان أفريقية:

أنشطة ن ُ ِّ
ظمت يف أفريقيا وشاركت فيها
بلدان أفريقية:

مكافحة تهريب املهاجرين واالتجار بالبرش واستغالل األطفال عرب اإلنرتنت

› ›تدريب موظفي إنفاذ القانون عىل مكافحة االتجار بالبرش وشبكة اإلنرتبول العملياتية املتخصصة ملكافحة تهريب
األشخاص  -زمبابوي  -أيلول/سبتمرب 2017

حماية الرتاث الثقايف

› ›حلقة عمل منظمة التعاون اإلقليمية لرؤساء الرشطة يف الجنوب األفريقي حول االتجار غري املرشوع يف األعمال الفنية
والثقافية  -سوازيلند  -آب/أغسطس 2017

الحد من الجريمة املتصلة باملركبات

› ›الدورات التدريبية يف إطار مرشوع  - FORMATRAINجنوب أفريقيا – أيلول/سبتمرب 2017

منع االتجار بالسلع واملنتجات الطبية غري املرشوعة

› ›االجتماع اإلقليمي ملبادرة  HEERAبشأن التحقیقات التحلیلیة والتدریب – مايل  -شباط/فربایر 2017
› ›االجتماع اإلقليمي الثاني ملبادرة  HEERAبشأن التحقيقات التحليلية – نيجرييا – أيلول/سبتمرب 2017

املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب

› ›حلقة العمل والدورة التدريبية العملياتيتان اإلقليميتان  -البحرين  -أيار/مايو 2017
› ›حلقة العمل والدورة التدريبية العملياتيتان اإلقليميتان  -نيكسس أوروبا  -اجتماع الفريق العامل املعني باملقاتلني اإلرهابيني
األجانب – اليونان  -حزيران/يونيو 2017
› ›حلقة العمل العملياتية اإلقليمية ملنطقة املحيط الهادئ و”القبضة”  -األردن  -أيلول/سبتمرب 2017
› ›التقارير التحليلية التالية :تقریر َّ
مدقق عن مواطنین تونسیین ،ترشین الثاني/نوفمرب 2016؛
تقریر مدقق عن مواطنین مغاربة ،ترشین الثاني/نوفمرب 2016؛

مرشوع مكافحة االتجار غري املرشوع باملخدرات

› ›التدريب اإلقليمي يف الرشق األدنى واألوسط عىل إجراء التحقيقات يف مجال املخدرات – األردن – شباط/فرباير 2017
› ›االجتماع األول لتنسيق الحاالت بشأن حالة جيبوتي  -فرنسا  -شباط/فرباير 2017
› ›دورة تدريبية لبناء القدرات عىل إجراء التحقیقات يف مجال املخدرات  -االجتماع الرابع للفريق العامل املعني بمرشوع
 - FORTALEZAشیيل  -أیار/مایو 2017
› ›اجتماع الفريق العامل املعني بمبادرة  - INTERFLOWفرنسا  -حزيران/يونيو 2017
› ›املرحلة  2من عملية  LIONFISHملنطقة آسيا واملحيط الهادئ  -أيلول/سبتمرب 2017

مكافحة تهريب املهاجرين واالتجار بالبرش واستغالل األطفال عرب اإلنرتنت
› ›اجتماعات تطوير الرشاكات – 2017

حماية الرتاث الثقايف

› ›مؤتمر اإلنرتبول األول املعني بحماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه ،الذي نظمه اإلنرتبول واليونسكو يف األمانة العامة
لإلنرتبول  -فرنسا  -أيلول/سبتمرب 2017

الحد من الجريمة املتصلة باملركبات

› ›االجتماع السنوي للفريق العامل املعني بمرشوع  - - FORMATRAINإسبانيا – حزيران /يونيو 2017

منع االتجار بالسلع واملنتجات الطبية غري املرشوعة

› ›عملية  OPSONالسادسة – كانون األول/ديسمرب  - 2016آذار/مارس 2017
› ›بناء القدرات يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا  -البحرين – نيسان/أبريل 2017
› ›حلقة عمل اإلنرتبول بشأن الغش يف املواد الغذائية (التحضري لعملية  OPSONالسابعة)  -فرنسا  -أيار/مايو 2017
› ›عملية  - HEERAأيار/مايو 2017
› ›املؤتمر الدويل الحادي عرش إلنفاذ القانون يف مجال مكافحة الجرائم املاسة بامللكية الفكرية  -الواليات املتحدة  -آب/أغسطس 2017
› ›عملية  PANGEAالعارشة  -أيلول/سبتمرب 2017
› ›التقرير التحلييل لسلسلة املشاريع  -الرشق األوسط

