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النرشة اإلخباريةوابيس

تقف منطقة غرب أفريقيا اليوم عىل مفرتق طرق. فاملخاطر األمنية التي تواجهها تجربنا عىل 
اتخاذ خيارات قوية لضمان سالمة سكان بلداننا وممتلكاتهم. لذا أعربت لجنة رؤساء الرشطة 
يف غرب أفريقيا عن رغبتها يف امتالك أدوات حديثة ال تشكل الحدود عائقا يف وجهها من أجل 
مكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية بشكل أكثر فاعلية. وبذلك أبرص النور برنامج 

وابيس الذي ينفذه اإلنرتبول ويموله االتحاد األوروبي.

واختارت النيجر الواقعة عىل الطريق بني شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إدراكا 
منها للمخاطر الكثرية املرتبطة بموقعها الجغرايف، املشاركة يف برنامج وابيس كبلد رائد يجرَّب 
فيه الربنامج. وبالتايل، منذ افتتاح مركز جمع البيانات وتسجيلها يف أيلول/سبتمرب 2015، 

الذي يمثل رسميا بداية الربنامج، نُفذ الكثري من اإلجراءات وتكلل تنفيذها بالنجاح:

استحداث قاعة للتدريب وتدريب 100 مسّجل بيانات؛	 

إنشاء 26 موقعا في مدينة نيامي؛	 

ربط هذه المواقع بمركز جمع البيانات وتسجيلها؛	 

تنظيم مهمة في النيجر لتبادل الممارسات الجيدة بين جهات االتصال المعنية 	 
ببرنامج وابيس في البلدان الناطقة بالفرنسية والناطقة بالبرتغالية؛

استخدام برنامج وابيس الختيار المشاركين في القمة االستثنائية لالتحاد األفريقي 	 
لعام 2019.

ولكن بلدنا ال ينوي التوقف عند هذا الحد. فبمساعدة السلطات الوطنية ورشكائنا، من املعتزم 
تنفيذ اإلجراءين التاليني:

وضع ميزانية تشغيل لبرنامج وابيس؛	 

توسيع نطاق الشبكة ليشمل المواقع في األقاليم )المحافظات(.	 

نتمنى التوفيق لربنامج وابيس من أجل سالمة السكان يف بلداننا!

االفتتاحية

سوالي بوبكر

املدير العام للرشطة الوطنية يف النيجر

يف هذا العدد

1 االفتتاحية  

2 العناوين الرئيسية 

4 األنشطة الميدانية 

6 ركن الخبراء 

7 كلمة الختام 

يمّول هذا الربنامج 
من االتحاد األوروبي
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العناوين الرئيسية

 رؤساء دول وحكومات الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يستحثون بلدان املنطقة عىل احرتام التزامهم بوضع برنامج 
وابيس حيّز التطبيق عىل نحو فعال

ُعقدت الدورة العادية الـ 55 ملؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف 29 حزيران/يونيو 2019 يف أبوجا 
)جمهورية نيجرييا االتحادية(، برئاسة السيد محمد بخاري، فخامة 
رئيس جمهورية نيجرييا االتحادية والرئيس الحايل للمؤتمر، وحضور 

أكثر من 13 رئيسا.

وبعد استعراض قضايا املنطقة الراهنة، تحدث الرؤساء عن الوضع 
األمني وال سيما مكافحة اإلرهاب فيها. ويف هذا الصدد، جرى تبادل 
مثمر وبنّاء لآلراء بشأن منظومة املعلومات الرشطية لغرب أفريقيا 
)وابيس(، وهي أداة ملكافحة الجريمة عرب الوطنية واإلرهاب. ويف نهاية 

املناقشات، يف الفقرة 36 من التقرير النهائي، أكد املؤتمر من جديد:

’’]...[ التزامه بتنفيذ برنامج وابيس وحث الدول األعضاء عىل الوفاء 
بالتزاماتها من أجل اإلرساع يف وضع الربنامج حيّز التطبيق. وطلب 
املؤتمر كذلك إىل لجنة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أن 
تواصل، بالتعاون مع الوزراء املسؤولني عن األمن، متابعة هذا الربنامج 
من أجل ضمان نرش مكون "منظومة التبنّي اآليل لبصمات األصابع 

)AFIS(" يف جميع الدول األعضاء‘‘.

وقبل أيام قليلة من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، كرر مجلس 
الوساطة واألمن التابع للجنة الجماعة االقتصادية التزامه بربنامج 
وابيس ودعا بلدان املنطقة إىل اتخاذ جميع التدابري الالزمة لوضعه حيّز 

التطبيق عىل نحو فعال.

وهذا الدعم املؤسيس املقدم من هيئات الجماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا سيساعد الربنامج ويتيح التعجيل يف نرشه يف البلدان بهدف 

االستحداث الرسيع للمنصة اإلقليمية لتبادل البيانات الجنائية.
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السنغال يضفي طابعا رسميا عىل مشاركته يف برنامج وابيس من خالل توقيع مذكرة تفاهم مع اإلنرتبول

أعد فريق برنامج وابيس، يف إطار تعاونه مع البلدان املستفيدة من 
الربنامج، مذكرة تفاهم مشرتكة مع هذه البلدان لتحديد أطر تنفيذه. 

وتعرض مذكرة التفاهم هذه حقوق وواجبات كل طرف يف سياق 
وضع منظومة وابيس حيّز التطبيق.

ووّقع السنغال مذكرة التفاهم هذه أسوة بسرياليون وليربيا وغامبيا 
وموريتانيا ومايل وغينيا ونيجرييا وتوغو.

التنفيذي  ندايي واملدير  السيد نغوّي  الداخلية  وترأس وزير 
للرشاكات والتخطيط يف اإلنرتبول السيد كارل ألكسندر مراسم 

التوقيع هذه التي جرت يف 19 حزيران/يونيو 2019.

وسيكون لهذا التوقيع بال شك تأثري محفز عىل تنفيذ الربنامج يف البلد، 
وسيعزز القدرات الفنية والتشغيلية ألجهزة إنفاذ القانون يف السنغال. 

العناوين الرئيسية

  ADWENPA IV برنامج وابيس يُظهر ما ينطوي عليه من إمكانات يف إطار عملية

شهدت عملية ADWENPA IV، التي نُفذت بشكل متزامن يف 13 بلدا يف 
غرب أفريقيا يف الفرتة من 16 إىل 22 تموز/يوليو 2019، مشاركة 

مراكز وابيس وطنية يف ثالثة بلدان رائدة )بنن وغانا والنيجر(.

ADWENPA هي املرحلة التنفيذية من مرشوع اإلنرتبول  وعملية 
الرامي إىل تعزيز إدارة الحدود يف غرب أفريقيا، وهو مبادرة من إدارة 
بناء القدرات والتدريب تتلقى الدعم املايل من وزارة الخارجية االتحادية 
يف أملانيا. وكما يوحي به اسم هذا املرشوع، يتمثل الهدف يف تعزيز 
القدرات يف مجال إدارة الحدود يف غرب أفريقيا باالستناد إىل قدرات 

اإلنرتبول الرشطية.

وباإلضافة إىل تيسري األدوات والخدمات التي يقدمها اإلنرتبول، رمت 
ADWENPA إىل املساعدة عىل بلوغ  مشاركة الربنامج يف عملية 
األهداف املذكورة أعاله من خالل توفري الفرصة لتقّص قواعد البيانات 
الوطنية الجديدة. وجرى يف هذا السياق تقّص قواعد بيانات وابيس 

الوطنية لتحديد هوية أشخاص مطلوبني أو يشكلون خطرا محتمال، 
وكشف مركبات مرسوقة ووثائق سفر مرسوقة جرى التبليغ عنها عىل 

ل يف قواعد بيانات اإلنرتبول. املستوى الوطني ولم تسجَّ

وساهمت هذه املشاركة إىل حد بعيد يف نجاح العملية. فقد أتاحت 
قاعدة البيانات يف أحد البلدان تحديد هوية مسافر مسجل فيها لجرائم 
سيربية، ما يجعله يشكل خطرا محتمال عىل البلد الذي يقيم يه. وأُبلغ 
البلد الثالث بوصول هذا الشخص إىل أراضيه حتى يتسنى له اتخاذ 

تدابري وقائية.

وهذا النجاح مثال ساطع عىل األهمية امليدانية لقاعدة بيانات وابيس 
باعتبارها أداة فعالة ملنع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها من خالل 

التبادل التلقائي لبيانات الرشطة.

وبفضل هذه التجربة األوىل تمكن الربنامج من أن:

يقيّم عمليا مدى إتقان املستخدمني الوطنيني لكيفية استخدام 	 
أداة وابيس؛

يشجع البلدان عىل تغذية قاعدة البيانات من جديد من أجل 	 
استخدامها بقدر أكرب من الكفاءة؛

يشجع عىل اعتماد منظومة وابيس عىل الصعيد الوطني؛	 

يحدد بعض األعطال من أجل إدخال تحديثات عىل التطبيق.	 

وسيشارك الربنامج يف مشاريع ميدانية أخرى يف املنطقة لتكرار هذه 
التجربة الناجحة.

 اجتماع الستعراض نتائج عملية ADWENPA، 26 تموز/يوليو 2019، أبيدجان 
)كوت ديفوار(

 مراسم توقيع مذكرة التفاهم بني وزير الداخلية السنغايل واملدير التنفيذي 
للرشاكات والتخطيط يف اإلنرتبول، 19 حزيران/يونيو 2019، دكار )السنغال(
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أجهزة إنفاذ القانون يف مايل تعتمد برنامج وابيس

نُظمت يف باماكو )مايل( يف الفرتة من 26 إىل 28 حزيران/يونيو 
2019 جلسة إحاطة وتوعية بشأن برنامج وابيس موجهة إىل أفراد 

إنفاذ القانون.

وترأس املدير العام املساعد للرشطة الوطنية مراسم االفتتاح إىل 
جانب سفري االتحاد األوروبي ورئيس بعثته يف مايل، ومدير برنامج 
وابيس ومساعد رئيس مكتب اإلنرتبول املركزي الوطني ممثال جهة 

االتصال الوطنية لربنامج وابيس.

وأشار كل من هؤالء املتحدثني يف كلمته إىل أهمية برنامج وابيس يف 
مكافحة الجريمة يف السياق األمني، وخاصة يف مايل، وأكدوا من جديد 
التزامهم بتنفيذه قبل دعوة املشاركني ليكونوا سفراء للربنامج يف 

نهاية الجلسة.

وحرض حفل االفتتاح أيضا ممثلون عن بعثة االتحاد األوروبي لبناء 
القدرات يف بلدان الساحل وعن بعثة االتحاد األوروبي للتدريب يف 
مايل وعن بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار يف مايل وعن السلطات املحلية، باإلضافة إىل مسؤويل إنفاذ 

القانون الوطنيني.

وخالل األيام الثالثة، قّدم الضابط الُقطري السيد أكيزي أكاال وفريق 
املركز الوطني للتوثيق الجنائي )NCDC( للمشاركني:

برنامج وابيس: نشأته وأهدافه وجهاته الفاعلة ومراحل 	 
تنفيذه؛

منظومة وابيس: دورها واشتغالها ووظائفها؛	 

وضع منظومة وابيس حيّز التطبيق يف مايل: املراحل املختلفة 	 
منذ عام 2012، واإلطار القانوني، ومركز جميع البيانات 
الرشطة يف  أفراد  اشتغاله، وتجربة  وتسجيلها وكيفية 
تسجيل البيانات يوميا يف قاعدة البيانات، وكيفية اشتغال 
البيني  البعيدة املستقلة الحالية، ومسألة الربط  املراكز 

الجاري تنفيذها؛

عرضا عن كيفية اشتغال منظومة وابيس.	 

وتابع املشاركون جميع هذه املداخالت باهتمام وأقروا بالوْقع 
اإليجابي للمنظومة والثورة التي ستُحدثها يف العمل اليومي ألفراد 
إنفاذ القانون عىل صعيد التحقيق. وأبدوا رغبتهم يف أن يصار برسعة 
إىل ربط منظوماتهم الوطنية بمنظومة وابيس لضمان استخدامها 

عىل نحو فعال.

وبدا جميع املشاركني مدركني ألهمية تبادل املعلومات من أجل 
مكافحة الجريمة عىل نحو أكثر فعالية، وألهمية منظومة وابيس التي 
تحل مشكلة البيانات الورقية التي تصعب إدارتها بشكل يومي، 
وبشكل خاص ألهمية إجراء تبادالت مع أجهزة أخرى. وتعهدوا بنقل 

ما تعلموه إىل األجهزة ذات الصلة التي لم تتح لها فرصة املشاركة.

ويعتزم فريق برنامج وابيس، يف إطار خطة التواصل التي أعدها، 
عقد جلساته املقبلة لإلحاطة والتوعية يف النيجر وغانا وبنن بدءا من 

أيلول/سبتمرب لتعزيز اعتماد املنظومة واستخدامها بشكل أفضل.

األنشطة امليدانية

مراسم افتتاح جلسة التوعية واإلحاطة، 26 حزيران/يونيو 2019، باماكو )مايل(
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برنامج وابيس يزود ليربيا وغامبيا بمعدات كمبيوترية لنرش املنظومة

انضمت ليربيا وغامبيا إىل الربنامج يف ترشين 
الثاني/نوفمرب 2017 يف سياق املرحلة الثالثة 
املمولة من صندوق التنمية األوروبي الحادي 
عرش؛ وهما أول بلدين يوّقعان مذكرة تفاهم 
مع اإلنرتبول يف إطار وضع منظومة وابيس 

حيز التطبيق.

االلتزام  لرتجمة هذا 
قع  لوا ا ض  ر أ ىل  إ
قمنة  ر ة  رش مبا و
طية  لرش ا ت  نا لبيا ا
الورقية، بدأ برنامج 
وابيس توفري معدات 
مها  ا قو نية  مجا
عمل  ت  فيا طر
ئية  ضو ت  سحا وما

وخواديم.

وتم تسليم هذه املعدات رسميا إىل غامبيا يف 3 
تموز/يوليو 2019 بحضور وزير الداخلية 
وممثلني عن الجماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا واالتحاد األوروبي، ثم إىل ليربيا يف 5 
2019 بمشاركة وزير اإلدارة  تموز/يوليو 
العامة وممثلني عن الجماعة االقتصادية لدول 

ومثّل  األوروبي.  د  واالتحا فريقيا  أ غرب 
التخطيط  مدير  املراسم  اإلنرتبول يف هذه 

والتنمية يف املنظمة.

وتجدر اإلشارة إىل أن كال من هذين البلدين 
وجد موقعا إليواء املركز املقبل لجمع بيانات 
وابيس وتسجيلها ويعمل عىل إعادة تأهيله. 
ن هذان املركزان يف نهاية عام  ويحتَمل أن يدشَّ

.2019

وعىل هامش هذه املراسم، أتيح لوفد برنامج 
وابيس تبادل اآلراء مع السلطات املحلية يف 
البلدين بشأن اسرتاتيجية وضع املنظومة حيّز 

التطبيق عىل الصعيد الوطني.

األنشطة امليدانية

تدريب جهات االتصال الوطنية املعنية بالربنامج عىل منظومة وابيس يف النيجر وغانا

زيارة جهات االتصال املعنية بربنامج وابيس الناطقة باإلنكليزية يف 
مركز جمع البيانات وتسجيلها، 10 تموز/يوليو 2019، أكرا )غانا(

نظم برنامج وابيس مهمة لتبادل املمارسات الجيدة يف النيجر وغانا 
موجهة لجهات االتصال الوطنية املعنية بالربنامج من أجل إفادة 

البلدان الجديدة من تجربة البلدان الرائدة يف هذا الصدد.

وأجريت مهام التبادل هذه عىل التوايل يف النيجر يومي 11 و12 
حزيران/يونيو 2019 مع جهات االتصال الوطنية للبلدان الناطقة 
بالفرنسية والربتغالية، ويف غانا يومي 10 و11 تموز/يوليو 2019 

مع جهات االتصال الوطنية للبلدان الناطقة باإلنكليزية.

وتمكنت جهات االتصال الوطنية يف بوركينا فاسو وتوغو والرأس 
األخرض والسنغال وغينيا وغينيا - بيساو وكوت ديفوار وموريتانيا، 
يف إطار مشاركتها يف املهمة إىل نيامي، من االجتماع بالسلطات 
النيجرية وال سيما جهة االتصال الوطنية، أي املدير العام للرشطة 
إليها هذه  الوطني. وأسدت  الدرك  القائد األعىل لجهاز  ونائب 
السلطات نصائح عن كيفية وضع برنامج وابيس حيّز التطبيق يف 
بلدانها بشكل فعال. وبفضل زيارة منشآت املنظومة، ومنها مركز 
وابيس واملواقع البعيدة )وال سيما شعبة املحفوظات املركزية يف 
جهاز الدرك(، تمكن املشاركون من فهم كيفية اشتغال املنظومة 

وبنيتها.

وسعيا لبلوغ نفس الهدف، استفادت جهات االتصال الوطنية يف 
ليربيا وسرياليون وغامبيا ونيجرييا من تجربة غانا. وباإلضافة إىل 
املداوالت املثمرة والبناءة مع جهة االتصال الوطنية، أي املدير العام 
للرشطة واملراقب العام للهجرة، أتيحت لها فرصة معاينة عمل 
مسجيل البيانات يف مركز وابيس ولكن أيضا يف جهاز الهجرة ويف 

مركز الرشطة يف كانييش.

وهذه املهام لتبادل املمارسات الجيدة أتاحت أيضا خلق أوجه تآزر 
بني جهات االتصال الوطنية والتمهيد إلقامة تعاون رصيح ومستدام 

فيما بينها يف إطار وضع برنامج وابيس حيّز التطبيق.

 زيارة جهات االتصال املعنية بربنامج وابيس الناطقة بالفرنسية والربتغالية داخل 
قسم املحفوظات يف جهاز الدرك الوطني يف النيجر، 11 حزيران/يونيو 2019، نيامي
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املدير التنفيذي للرشاكات والتخطيط يف اإلنرتبول يتباحث مع سلطات كوت ديفوار بشأن وضع برنامج وابيس حيّز 
التطبيق

قام املدير التنفيذي للرشاكات والتخطيط يف 
اإلنرتبول يف 19 و20 حزيران/يونيو 2019 
بزيارة كوت ديفوار التي تستضيف الفريق 
 .2017 م  عا منذ  وابيس  بربنامج  املعني 
وجاءت هذه الزيارة يف إطار إعطاء زخم جديد 

لوضع برنامج وابيس حيّز التطبيق يف البلد.

ولبلوغ هذا الهدف، اجتمع املدير التنفيذي مع 
داخل  العملية  يف  عديدة مشاركة  أطراف 
سلطات كوت ديفوار. وأجرى مباحثات عىل 
التوايل مع رئيس املكتب املركزي الوطني، 
ومدير الرشطة الجنائية، واملدير العام للرشطة 
الوطنية، ومدير مكتب وزير الداخلية، وممثل 

االتحاد األوروبي يف كوت ديفوار، واملفوض 
األعىل لجهاز الدرك الوطني.

وخالل هذه االجتماعات، دارت املباحثات حول 
مشاركة سلطات كوت ديفوار يف نجاح وضع 
برنامج وابيس حيّز التطبيق، وكذلك يف توقيع 
ديفوار  كوت  بني حكومة  لتفاهم  ا مذكرة 
اللجنة توجيهية  الذي حددت  واإلنرتبول، 
للربنامج يف آخر اجتماع لها تاريخه يف أيلول/

سبتمرب 2019.

ويف نهاية هذه املباحثات، شددت سلطات 
كوت ديفوار عىل أهمية برنامج وابيس يف 

تنظيف البيئة األمنية يف غرب أفريقيا وأكدت 
للمدير التنفيذي يف الوقت نفسه التزام كوت 
ديفوار بإنجاز عملية وضع املنظومة حيّز 
إنجاحها. وأكدت  التطبيق وتصميمها عىل 

لإلنرتبول أيضا توقيع مذكرة التفاهم قريبا.

األنشطة امليدانية

رشطة غانا الوطنية تضع مركبة للتنسيق بترصف مركز وابيس التابع لها  

قدمت السلطات الغانية إىل مركز جمع وتسجيل بيانات وابيس 
مركبة ألغراض التنسيق.

وجاءت هذه املركبة نتيجة لرغبة السلطات يف ضمان استدامة 
برنامج وابيس؛ وهي ستقوم مقام حلقة وصل بني املركز ومختلف 
املواقع النائية يف العاصمة أكرا، وقريبا يف املناطق املجاورة لها، من 

أجل حل املشكالت الفنية املتعلقة باملنظومة.

ومن املهم التذكري بأن العاصمة تضم أكثر من 35 مركزا ملنظومة 
املعلومات الرشطية، موزعة عىل مختلف أجهزة إنفاذ القانون، بما يف 

ذلك أجهزة الرشطة والهجرة والسجون.

وهذا اإلجراء الذي اتخذته السلطات العليا للرشطة يف غانا جدير 
بالثناء ويشكل دليال عىل التزام البلد بوضع برنامج وابيس حيّز 

التطبيق فعال يف جميع أنحائه.
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إىل أين وصل الربنامج اآلن؟

يق  لفر ا خر  يد لم 
مج  نا برب ملعني  ا
ألشهر  ا يف   ، بيس وا
األخرية، أي جهد عىل 
صلة  ا ملو ض  ر أل ا
تنفيذه. وبما أن وضع 
حيّز  مج  لربنا ا ا  هذ
عىل  تم  قد  لتطبيق  ا
عدة مراحل منذ عام 
2012، نرى تباينا يف 
لذي  ا م  لتقد ا لة  حا
مختلف  يف  ه  ز حر أ
ما  وهو   ، ن ا لبلد ا
سأقوم بتلخيصه أدناه 
عليكم  ض  عر أ ثم 
بإيجاز املراحل الكربى 

للربنامج.

من الواضح أن البلدان الرائدة التي جرى تجريب الربنامج فيها 
وصلت إىل أكثر املستويات تقدما. ولدى كل من هذه البلدان مركز 
لجمع بيانات وابيس وتسجيلها تتباين درجة وضعه قيد االشتغال 
من بلد إىل آخر. وتوفر هذه املراكز للبلدان التي أقيمت فيها القدرة 
عىل جمع البيانات الرشطية وتسجيلها وإيوائها يف مكان واحد. 
وُسجل استخدام املنظومة يف سياق بعض القضايا. ومشاركة بنن 
مبادرة  األخرية، وهي   ADWENPA والنيجر يف عملية  وغانا 
لإلنرتبول مولتها الحكومة األملانية لتعزيز أمن الحدود يف غرب 

أفريقيا، تشكل دليال عىل التقدم املحرز. 

وهذه البلدان الرائدة هي اآلن يف مرحلة توسيع منظومة وابيس إىل 
أبعد من مركز جمع البيانات وتسجيلها يف العاصمة، وحتى خارج 
العاصمة يف حالة بنن. وهدفنا هو مواصلة تدريب أكرب عدد من 
أفراد الرشطة ومسجيل البيانات عىل استخدام املنظومة، والتوصل 
بحلول نهاية العام إىل وصل املنظومات الوطنية يف هذه البلدان 
بشبكة اإلنرتبول I-24/7 وبالتايل تمكني هؤالء األفراد ومسجيل 
البيانات من استشارة قواعد بيانات اإلنرتبول العاملية انطالقا من 

طرفيات العمل الخاصة باملنظومة يف بلدانهم. وتجدر اإلشارة

أيضا إىل أنه نظرا لحيازة النيجر منظومة تبنّي آيل لبصمات األصابع، 
سريكز الربنامج يف األسابيع املقبلة عىل الربط بني هذه املنظومة 

ومنظومة وابيس.

ولقد حصل تأخري يف إطالق املرحلة االنتقالية الثالثة التي بدأت يف 
عام 2016. وتحققت أول نتائج ملموسة لعملنا يف عام 2018. وحتى 
اآلن، أُرسلت طرفيات الرقمنة إىل تشاد، واملباني التي خصصتها 
سلطات هذا البلد إلقامة مركز جمع البيانات وتسجيلها ُجددت يف 
انتظار نصب الخواديم يف األسابيع املقبلة. ويف بوركينا فاسو، أمكن 
بفضل املجموعة األوىل من املعدات التي ُقدمت مجانا توسيع نطاق 
منظومةIRAPOL  الوطنية التي قررت سلطات هذا البلد االحتفاظ 
بها. ومن خالل توقيع مذكرة تفاهم مع بوركينا فاسو، سنتمكن يف 
األيام القادمة من مواصلة تنفيذ ما بدأناه من إجراءات، وال سيما 
الوصل بشبكة اإلنرتبول I-24/7. واستلمت موريتانيا أول معداتها 
وأنهت تقريبا إعداد اإلطار القانوني وخصصت أماكن إلقامة مركز 

جمع البيانات وتسجيلها.

وبالنسبة للبلدان األخرى التي انضمت إىل الربنامج يف ترشين الثاني/
نوفمرب 2017، يف إطار املرحلة 3 من نرش املعدات يف جميع البلدان 
املعنية، يحقق وضع الربنامج حيّز التطبيق تقدما ملحوظا أيضا. 
فباستثناء الرأس األخرض وغينيا - بيساو، وّقعت جميع هذه البلدان 
الجديدة مذكرة تفاهم مع اإلنرتبول بشأن تنفيذ الربنامج. وغينيا هي 
البلد الوحيد الذي اعتمد جميع النصوص املتعلقة بهذا التنفيذ. وحتى 
اآلن، استلمت غامبيا وليربيا الدفعة األوىل من معدات وابيس وأُجريت 
فيهما دورات التدريب األوىل ذات الصلة يف آب/أغسطس ومطلع 
أيلول/سبتمرب عىل التوايل. ومعدات البلدان األخرى التي وّقعت مذكرة 
التفاهم هي يف طريقها إليها وسيتم تسليمها خالل شهر أيلول/

سبتمرب.

كلمة الختام

ريتشارد غوتوي
مدير برنامج وابيس
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األنشطة املقبلة

جلسة إحاطة وتوعية بشأن برنامج وابيس وكيفية 
استخدامه

9 - 11 أيلول/سبتمرب 2019: نيامي )النيجر(

الندوة القانونية الثالثة لفريق برنامج وابيس

22 - 24 ترشين األول/أكتوبر 2019: أبيدجان )كوت ديفوار(

جلسة إحاطة وتوعية بشأن برنامج وابيس وكيفية 
استخدامه

12 - 14 ترشين الثاني/نوفمرب 2019: أكرا )غانا(

االجتماع الثالث للجنة التوجيه والتنسيق

26 - 27 ترشين الثاني/نوفمرب 2019: أبيدجان )كوت ديفوار(

والحدث الهام القادم فيما يتعلق بالربنامج خالل األشهر الثالثة 
املقبلة هو بال شك اجتماع لجنة خرباء الجماعة االقتصادية لدول 

غرب أفريقيا، التي ستبحث النقاط التالية:

متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في الندوة القانونية التي 	 
عقدها فريق برنامج وابيس في آذار/مارس 2019، من أجل 

كشف الصعوبات المحتملة والحلول الممكنة لها؛

دراسة مشروع دليل الممارسات الجيدة لبرنامج وابيس في 	 
مجال حماية البيانات الشخصية وإمكان اعتماده؛

دراسة توصية تدعم اقتراح توسيع نطاق البيانات المسجلة 	 
في منظومة وابيس وإمكان اعتمادها؛

دراسة توصية بشأن تحديث قائمة الجرائم 	 
وإمكان اعتمادها.

والحدث الهام اآلخر يف األشهر املقبلة هو اجتماع اللجنة التوجيهية 
للربنامج التي تلتئم مرتني يف السنة لبحث التقدم املحرز وخطة العمل 

لألشهر القادمة.

فريق برنامج وابيس يف خدمتكم.

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

عىل عاتق مؤلفه/مؤلفيه حرصا. 

لالتصال

يرنامج وابيس
infoWAPIS-SIPAO@interpol.int

www.interpol.int


