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مرشوع

وابيس
منظومة املعلومات الرشطية لغرب أفريقيا )وابيس( 

السياق

انبثقت فكرة إنشاء منظومة معلومات رشطية لغرب أفريقيا )وابيس( من إرادة 
الدول األعضاء يف الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أعربت عن قلقها 

إزاء تصاعد الجريمة عرب الوطنية واإلرهاب يف املنطقة. 

ويف غياب تبادل املعلومات الرشطية داخل املنطقة بسبب االحتفاظ بالبيانات 
الرشطية يف شكل ورقي يف معظم البلدان، ال توجد اسرتاتيجية مكافحة فعالة 
قادرة عىل مواجهة هذه التهديدات التي تتطلب تعاونا متزايدا ومستداما بني 

أجهزة إنفاذ القانون يف جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا.

وقد قرر االتحاد األوروبي، إدراكا منه لهذا الوضع، تمويل اإلنرتبول الستحداث 
منظومة معلومات رشطية موجهة للدول األعضاء يف الجماعة االقتصادية لدول 

غرب أفريقيا وموريتانيا ووضعها حيّز التطبيق.
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املشاركون

وابيس هو برنامج متعدد السنوات )2012-2022( يموله 
االتحاد األوروبي بهدف النهوض بقدرات أجهزة إنفاذ القانون 
يف غرب أفريقيا عىل مكافحة الجريمة عرب الوطنية واإلرهاب 
من خالل تعزيز تبادل املعلومات. ويتوىل اإلنرتبول تنفيذ هذا 
املرشوع، ومنذ املرحلة الثالثة منه )2017-2022( يتعاون 
بشكل وثيق مع الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا كرشيك 

اسرتاتيجي. 

يستهدف برنامج وابيس جميع البلدان الـ 15 األعضاء يف 
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا.

الدعم الوطني واإلقليمي والعاملي 

ُصممت منظومة وابيس لتُستخَدم عىل ثالثة مستويات: وطني 
وإقليمي وعاملي.

عىل املستوى الوطني: تهدف املنظومة إىل إنشاء قاعدة . 1
وطنية للبيانات الرشطية، ومركز لجمع البيانات وتسجيلها 
)DACORE( مسؤول عن جمع البيانات الرشطية املنبثقة 
من اإلجراءات الجنائية وحفظها يف شكل رقمي، وتبادل 
هذه املعلومات بالوسائل اإللكرتونية فيما بني أجهزة إنفاذ 

القانون.

عىل املستوى اإلقليمي: سيتم ربط الشبكات الوطنية . 2
إلنشاء منصة إقليمية لتبادل املعلومات الرشطية تحت رعاية 
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وستتيح هذه 
املنصة تبادل البيانات الرشطية بشكل آني بني بلدان املنطقة 
وال سيما فيما يتعلق باألشخاص واملركبات ووثائق الهوية.

عىل املستوى العاملي: سيتم ربط كل منظومة من منظومات . 3
وابيس الوطنية باملكتب املركزي الوطني لإلنرتبول يف البلد 
املعني من أجل تبادل البيانات الوطنية التي ترخص البلدان 
اإلنرتبول  منظومة  عرب  العاملي  الصعيد  عىل  بتبادلها 
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التسلسل الزمني

حزيران/يونيو 2018: مراسم إطالق املرحلة الثالثة من برنامج 
وابيس، بمشاركة نائب رئيس كوت ديفوار، واألمني العام 
لإلنرتبول، وسفري االتحاد األوروبي يف كوت ديفوار، وممثيل 

الوزارات املسؤولة عن األمن يف بلدان غرب أفريقيا الـ 16.

ترشين الثاني/نوفمرب 2017: يف إطار صندوق التنمية 
األوروبي الـ 11، دخل برنامج وابيس مرحلته الثالثة التي 
تستغرق 55 شهرا، لنصب املنظومة بالكامل يف جميع الدول 
األعضاء يف الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا.

أيار/مايو 2016: بدأ الربنامج مرحلة وسيطة مدتها 15 
شهرا يف إطار صندوق االتحاد األوروبي االستئماني للطوارئ 
من أجل أفريقيا من أجل نصب املنظومة يف بوركينا فاسو 

وتشاد وكوت ديفوار وموريتانيا.

أيلول/سبتمرب 2013: إطالق املرحلة الثانية من برنامج 
وابيس ونصب املنظومة ألغراض االختبار يف أربعة بلدان )بنن 
وغانا ومايل والنيجر( يف إطار صندوق االتحاد األوروبي 

االستئماني للطوارئ من أجل أفريقيا.

أيلول/سبتمرب 2012: إطالق املرحلة األوىل من برنامج وابيس. 

أثر الربنامج

يهدف برنامج وابيس إىل تحقيق أثر إيجابي وطويل األجل 	 
يف املجاالت التالية:

تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون يف بلدان الجماعة 	 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا عىل الحصول 
عىل البيانات الرشطية وجمعها وإدارتها وتبادلها وتحليلها،

تبادل البيانات الرشطية داخل املنطقة دون اإلقليمية بني 	 
أجهزة إنفاذ القانون يف بلدان الجماعة االقتصادية لدول 

غرب أفريقيا وموريتانيا،

الجماعة 	  بلدان  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  بني  التعاون 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا وأجهزة إنفاذ 
القانون العاملية )منظومة اإلنرتبول لالتصاالت الرشطية املأمونة 
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بالتعاون مع

هذا الربنامج يمّول من االتحاد األوروبي


