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أمن أوروبا ـ المنظمات والوكاالت، المهام  :ملف

 والواجبات 

ب  الملف  والتحليلالعريتناول  المنظمات   ض  أبرز 

المختصة   أوروباوالوكاالت  األمن  ،  بأمن  كمنظمة 

األمنية  اكاتها  شرو  ث مهامها وأهدافها، من حيوالتعاون

 مية. قلياإلمع المنظمات الدولية و

 :تاليةلويركز الملف في تحليله على المحاور ا

أمن أوروبا ـ منظمة األمن والتعاون في أوروبا،  -1

 المهام والتحديات

شراكات  -2 والتعاون،  األمن  منظمة  ـ  أوروبا  أمن 

 وتعاون أمني 

المهام  -3 األوروبي،  اإلنتربول  ـ  أوروبا  أمن 

 وشراكات أمنية
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أمن أوروبا ـ منظمة األمن والتعاون في أوروبا،   -1

 المهام والتحديات

أضحت منظمة األمن والتعاون في أوروبا أكبر منظمة 

األمن   منظمة  مهام  وتتضمن  اإلقليمي،  للتعاون  دولية 

السياسية والعسكرية  والتعاون في أوروبا شتى الجوانب  

واالقتصادية والبيئية والبشرية. وتعالج المنظمة مجموعة 

التسلح   من  كالحد  باألمن  المتعلقة  الشواغل  من  واسعة 

وتدابير وإجراءات لحماية حقوق اإلنسان وتحدد منظمة  

القرارات  وتتخذ  األولويات  أوروبا  في  والتعاون  األمن 

تحاد األوروبي  وتوفر التوجيه للدول األعضاء داخل اال 

 .على أعلى مستوى سياسي

 النشأة والتأسيس 

تعد منظمة األمن والتعاون في أوروبا أكبر منظمة دولية  

في   والتعاون  األمن  منظمة  انطلقت  اإلقليمي  للتعاون 

، ظلت إدارة الشؤون السياسية وبناء  1975أوروبا عام  

السالم ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا تتعاونان عن  

القضايا  كثب   مختلف  في  سنوات  مدى  والتحديات  على 

عدد   يبلغ  األوروبية.  القارة  على  تؤثر  التي  والنزاعات 

( دول  6( عضواً و )57الدول األعضاء داخل المنظمة )

( شركاء آسيويين من أجل التعاون. وتتمتع  5متوسطية و )

على   باإلجماع  القرارات  وتتخذ  متساو  بوضع  الدول 
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سياس قانوني،  أساس  إلزام  أساس  على  ليس  ولكن  ي 

تساعدها   التي  والهياكل  المؤسسات  من  عدد  وللمنظمة 

 .على تنفيذ واليتها

حدد رؤساء دول أو حكومات الدول المشاركة في منظمة 

األمن والتعاون في أوروبا في قمم منظمة األمن والتعاون  

في أوروبا أولويات المنظمة وقدموا التوجيه لعدة سنوات.  

انعقاد مؤتمرات    ال توجد قواعد عامة تحدد عدد مرات 

القمة. يمكن ألي دولة مشاركة أن تقترح عقد قمة وقرار 

في  والتعاون  األمن  منظمة  قرارات  جميع  إجرائها، 

القرار وصالحيات  اتخاذ  ويعود  باإلجماع  تتخذ  أوروبا 

 .الحكم إلى المجلس الوزاري

أوروبا في  والتعاون  األمن  مؤتمر  قمة  الثانية    وضعت 

نوفمبر   في  باريس  في  عقدت  عملية    1990التي  أسس 

األمن   مؤتمر  حولت  التي  المؤسسي  الطابع  إضفاء 

في   والتعاون  األمن  منظمة  إلى  أوروبا  في  والتعاون 

قمم الحقة في هلسنكي ) ( 1992أوروبا وعقدت خمس 

(  1999( إسطنبول )1996( لشبونة )1994بودابست )

( م2010أستانا  كل  أنتجت  إعالنات  (.  األحداث  هذه  ن 

 .ووثائق تمثل سياسات مهمة في تاريخ المنظمة

يتم تمويل منظمة األمن والتعاون في أوروبا  :  التمويل

( دولة.  57من مساهمات الدول المشاركة البالغ عددها )
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اعتمد المجلس الدائم لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا  

لعام   للمنظمة  الموحدة  وا2021الميزانية  يبلغ  ،  لتي 

( يورو )قرار المجلس الدائم  138،204،100مجموعها )

االتحاد  أ .(1413رقم   بين  األمني  التعاون  ـ  دولي  من 

 األوروبي والناتو، المهام والواجبات

  هيئات اتخاذ القرار داخل المنظمة

مخت :الرئاسة مشاركة  دولة  منظمة تتولى  رئاسة  لفة 

 .األمن والتعاون في أوروبا كل عام

للرئيس الشخصيون  الممثلين   :الممثلون  تكليف  يتم 

النزاعات   منع  على  للعمل  الرئيس  قبل  من  الشخصيين 

وإدارتها في منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا،  

القضايا  مثل  محددة  مجاالت  في  التنسيق  وضمان 

 .يز التسامح وعدم التمييز االجتماعية والشباب، وتعز

يعد المجلس الوزاري هو مركز صنع   :المجلس الوزاري

 .القرار داخل منظمة األمن والتعاون في أوروبا

الدائم  السياسي واتخاذ  :  المجلس  للحوار  العادية  الهيئة 

القرار بين ممثلي جميع دول منظمة األمن والتعاون في 

 .أوروبا يجتمع أسبوعيا في فيينا

 :ة البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروباالجمعي

( برلماني ويقدمون مدخالت  300تتكون من أكثر من ) 

https://www.europarabct.com/?p=74249
https://www.europarabct.com/?p=74249
https://www.europarabct.com/?p=74249
https://www.europarabct.com/?p=74249
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برلمانية ويتخذون إجراءات بشأن العمل المتعلق بمنظمة  

بين   التعاون  ويسهلون  أوروبا  في  والتعاون  األمن 

 .المشرعين

هيئة مستقلة لصنع القرار حيث  :منتدى التعاون األمني 

مم حول  يجتمع  للتشاور  أسبوعياً  المشاركة  الدول  ثلو 

واألمن العسكري  لتشكيل   .االستقرار  أوروبية  مساعي 

  !جيش موحد، المهام و التحديات

 هيئات ذات صلة بمنظمة األمن والتعاون في أوروبا 

االستشارية   المسائل   المشتركة:المجموعة  مع  تتعامل 

المتعلقة باالمتثال ألحكام معاهدة القوات المسلحة التقليدية  

 .في أوروبا

تجتمع هذه الهيئة بانتظام   :المفتوحة استشارية األجواء 

 .في فيينا وتضم ممثلين عن كل دولة

تعمل هذه المحكمة التي تتخذ   والتحكيم:محكمة التوفيق  

للتسوية  كآلية  لها  مقراً  جنيف  للقانون   من  وفقاً  السلمية 

 .الدولي والتزامات منظمة األمن والتعاون في أوروبا

يتم نشر معظم موظفي منظمة األمن   الميدانية:العمليات 

الميدانية   العمليات  في  ومواردها  أوروبا  في  والتعاون 

شرق   جنوب  في  أوروبا  في  والتعاون  األمن  لمنظمة 

  .آسيا الوسطىأوروبا وأوروبا الشرقية وجنوب القوقاز و

https://www.europarabct.com/?p=58069
https://www.europarabct.com/?p=58069
https://www.europarabct.com/?p=58069
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 الهيكل التنفيذي في المنظمة

يعمل على   القومية:المفوض السامي لشؤون األقليات  

مبكرة المناسبة  توفير اإلنذار المبكر واتخاذ اإلجراءات ال

 .لمنع التوترات العرقية من التطور إلى صراع

يراقب الممثل التطورات اإلعالمية   اإلعالم:ممثل حرية  

 ( الـ  الدول  جميع  األمن  57في  منظمة  في  المشاركة   )

انتهاكات   إنذارا مبكرا بشأن  والتعاون في أوروبا ويقدم 

 .حرية التعبير وحرية اإلعالم

الديمقراطية   المؤسسات  يعزز  واإلنسانية:مكتب 

وسيادة   اإلنسان  حقوق  واحترام  الديمقراطية  التأمالت 

 .القانون والتسامح وعدم التمييز

العام لوالية   :األمين  الوزاري  المجلس  قبل  من  ينتخب 

مدتها ثالث سنوات يرأس أمين السر العام األمانة العامة 

ا في فيينا ويعمل بتوجيه  لمنظمة األمن والتعاون في أوروب

 .من الرئيس

تساعد األمانة الرئاسة على وجه التحديد   :األمانة العامة

 .وتوفر الدعم التشغيلي واإلداري للعمليات الميدانية 
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 وظائف ومهام منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

تعكف منظمة األمن والتعاون في أوروبا على وضع نهج  

 :ألمن الثالثة، وهيمتعدد األبعاد يشمل أبعاد ا

يضطلع مكتب منّسق األنشطة   :والبيئيالبعد االقتصادي  

البعد   شملها  التي  باألنشطة  والبيئية  االقتصادية 

الميدان   في  الثقة  بناء  تدابير  في  والبيئي  االقتصادي 

االقتصادي مراعاة التأثير االقتصادي الناجم عن االتجار 

والمشعّ  السامة  النفايات  معالجة  مشاريع  بالبشر  ة وضع 

كذلك   اإلقليمي.  الصعيد  المياه على  أحواض  إدارة  بغية 

واالستثمار   والتجارة  النمو  نحو  العالمي  االقتصاد  دفع 

الخارجي من خالل مؤسساتها ووحدات الخبراء وشبكة  

دعم   مهامها  من  أن  المنظمة  ترى  الميدانية.  العمليات 

األوسط"،   الشرق  منطقة  في  الديمقراطي  "التحول 

جيع التطور االقتصادي لمحاولة خلق فرص عمل  و"تش

 ."في المنطقة، ولتحسين المستوى المعيشي فيها

الدول  يشمل   : اإلنسانيالبعد   قطعتها  التي  االلتزامات 

المتعلقة  بالموضوعات  الصلة  المشاركة واألنشطة ذات 

القانون   وسيادة  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق 

التعّصب الديمقراطية   مكافحة  اإلعالم،  وسائط  وحرية 

 .والتمييز ومراقبة عمليات االقتراع الوطنية
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العسكري السياسي  المجال  :البعد  في  األعمال  تجري 

األجواء    وهي: لجنة  محافل،السياسي العسكري في عدة  

المفتوحة،   األجواء  لمعاهدة  واالستشارية  المفتوحة، 

لمعاهدة   المشترك  االستشاري  المسلّحة والفريق  القوات 

موضوعات   عدة  إلى  التطرق  يتم  أوروبا.  في  التقليدية 

األمن واستتباب  الثقة  بناء  تدابير  وضع  وتنفيذ    ،منها: 

السياسية   األمن  بجوانب  المتعلقة  السلوك  قواعد  مدونة 

بشأن   المحددة  الوثائق  تنفيذ  إلى  باإلضافة  العسكرية. 

والذخائر   الخفيفة  واألسلحة  الصغيرة    التقليدية، األسلحة 

ودعم إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية "أوتاوا" لحظر 

استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام والحد من انتشار  

المثال  .  األسلحة سبيل  على  تشمل  التي  الوساطة  ودعم 

في "ناغورني كاراباخ" ومجموعة   الوساطة في النزاع 

"مينسك" أو الوساطة في النزاع في "ترانسنيستريا" أو  

 .األزمة األوكرانية

دعم    برنامج  2022أطلقت المنظمة في األول من نوفمبر  

الدول   قبل  من  ألوكرانيا  المانحين  من  ممول  جديد 

أوروبا في  والتعاون  األمن  منظمة  في  دعم  ل  المشاركة 

المؤسسات   وتعزيز  الحرب  من  المتضررين  المدنيين 

األوكرانية. وتشمل األنشطة دعم الجهود اإلنسانية إلزالة  

األلغام وتحسين الحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود  

 .األوكرانية لها الحكومةاإلصالح التي تبذ
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أمن أوروبا ـ منظمة األمن والتعاون، شراكات  -2

 وتعاون أمني 

وعمليات   بعثات  وكذلك    االتحاد تساهم  األوروبي 

االتفاقيات األمنية مع الدول الشركاء في حماية أمن دول  

إلدارة   اتفاقيات  وإبرام  شراكات  عبر  وذلك  التكتل؛ 

مة، أو إصالح قطاعات  الحدود، ومكافحة الجريمة المنظ

زالت   وما   . للدول  القضائـي  النظـام  مراقبـة  و  األمـن 

كالبعثة   جارية  األوروبي  االتحاد  وعمليات  بعثات 

األوروبية االستشارية بأوكرانيا، وبعثة االتحاد األوروبي  

لالتحاد   الحدودية  المراقبة  وبعثة  بجورجيا،  للمراقبة 

 .األوروبي في ليبيا

 األمن والتعاون األوروبي  أوجه تعاون منظمة

األمن   لمنظمة  المتوسطي  المؤتمر  أعمال  انطلقت 

األوروبي   في   2022أكتوبر    24في    2022والتعاون 

منطقة البحر الميت لتعزيز األمن والتحديات الناجمة عن  

االقتصادي   والتمكين  بالبشر،  واالتجار  المناخ،  تغير 

وحماية    للمرأة، واألمن المشترك في المنطقة المتوسطية

األبيض   البحر  منطقة  في  التعاون  كذلك  الالجئين. 

المتوسطيين   الشركاء  مع  الحوار  وتعزيز   ، المتوسط 

الفرص   ومناقشة  األوروبي،  والتعاون  األمن  لمنظمة 

المنطقة   في  المشتركة  األمنية  والتحديات 
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عمالنية   منهجيات  على  والتوافق  األورومتوسطية، 

و األمنية  التحديات  مع  في  لتتعامل  االستقرار  تحقيق 

مـن  الممـول  "ميديبيـت"  مشـروع  ويوفـر  المنطقة. 

االتحاد األوروبي بناء القدرات لمنع ومكافحة التهديدات  

األمنية البيولوجية أو الطبيعية أو التي مـن بلـدان البحر  

 .األبيض المتوسـط ومنطقـة البحـر األسـود

األوروبية الدائرة  مدير  بليبسون"  الرابعة    يقول "يوري 

، إن بولندا  2022ديسمبر    17في الخارجية الروسية في  

خالل رئاستها لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، حولت 

الحسابات.  لتصفية  مسموم"  "مكان  إلى  المنصة  هذه 

وأضاف "هذا غير مقبول، ولكن هذا بالضبط ما تمارسه 

في   والتعاون  األمن  منظمة  محاولة إلخضاع  في  بولندا 

إلثارة    أوروبا كأداة  واستخدامها  األنانية،  لمصالحها 

المواجهة. هذه المنصة التي كان بمقدورها المساعدة في  

التغلب على انعدام الثقة المتبادل وزيادة القدرة على التنبؤ  

في المنطقة األوروبية األطلسية. تحولت  بالنظام األمني  

ية  من خالل جهود الرئاسة البولندية إلى مكان شديد السم 

قواعد   انتهاك  يتم  حيث  السياسية  الحسابات  لتصفية 

األخالق الدبلوماسية وعرقلة عمل الدبلوماسيين الروس  

أمن دولي ـ منظمة األمن والتعاون في   ."والبيالروسيين

   أوروبا، المهام والتحديات

https://www.europarabct.com/?p=86227
https://www.europarabct.com/?p=86227
https://www.europarabct.com/?p=86227
https://www.europarabct.com/?p=86227
https://www.europarabct.com/?p=86227
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 ل مكافحة اإلرهاب تعاون أوروبي أمريكي في مجا 

األعضاء   والدول  األمريكية  المتحدة  الواليات  التزمت 

بشكل   المعلومات  تبادل  بتعزيز  األوروبي  االحاد  داخل 

التحقيقات   "مكتب  أعطى  المثال  سبيل  فعلى  خاص. 

( من  أكثر  أسماء  األمريكي"  شخص  4500الفدرالي   )

محتجزين في شمال شرق سوريا إلى "اليوروبول"، وتّم  

الالئحة ضمن "نظام معلومات شنغن". مما يسمح  إدراج  

للدول األوروبية بتحديد هؤالء األفراد إذا حاولوا اجتياز 

في   مكافحة  2021يوليو    20الحدود  أجهزة  وتعاونت   .

سجن   إغالق  على  وواشنطن  أوروبا  في  اإلرهاب 

"غوانتانامو" واستئناف العمل بالمقاربة القضائية العادية  

و التطرف  مكافحة  الواليات  في  وشجعت  اإلرهاب. 

إعادة  على  األوروبية  الدول  بدورها  األمريكية  المتحدة 

المواطنين الذين التحقوا بالتنظيمات المتطرفة في مناطق  

 .الصراعات

ألمن  محتملة  تهديدات  من  األوروبي  االتحاد  مخاوف 

 أوروبا 

المتحدة   والواليات  وروسيا  األوروبي  االتحاد  عمل 

بشكل وثيق من أجل "مكافحة   2007األمريكية منذ عام  

االرهاب" تكثيف التعاون بينهم في مكافحة الهجرة غير 

داخل  المخاوف  وتنامت  البشر.  وتجارة  المشروعة 
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أوروبا   أمن  تُعّرض  موسكو  إن  من  األوروبي  االتحاد 

الحرب  حقبة  إلى  تعود  "مطالب  خالل  من  للخطر 

لموس اتهامات االتحاد األوروبي  كو  الباردة". تصاعدت 

فبراير    18على خلفية حشدها على الحدود األوكرانية في  

إرسال  2022 أن  من  الغربية  الدول  روسيا  وحذرت   ،

ثقيلة وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا يشكل خطورة  أسلحة 

على األمن األوروبي وتثير حالة من عدم االستقرار. لكن  

المواجهة  يبلغ حد  لن  أن دعمهم  أكدوا  الغربيين  الحلفاء 

  ."ية بين موسكو وحلف شمال األطلسي "الناتوالعسكر

 توافق االتحاد األوروبي والصين حول األزمة األوكرانية 

في األول    أكد "شارل ميشيل" رئيس المجلس األوروبي

أبريل   على   2022من  لاللتفاف  محاوالت  "أي  أن 

العقوبات أو تقديم المساعدة لروسيا سيطيل أمد الحرب.  

وتأثير   األرواح  في  الخسائر  من  مزيد  إلى  سيؤدي  هذا 

اقتصادي أكبر". وأبلغ الرئيس الصيني "شي جين بينغ"  

أن   يجب  والتكتل  بالده  أن  األوروبي،  االتحاد  مسؤولي 

أي    يعمالن تبِد  لم  أوكرانيا.  في  األزمة  إدارة  على  معاً 

دولة أوروبية واالتحاد األوروبي رغبة كبيرة في السير  

تايوان   عن  بالدفاع  للمساعدة  الطريق  منتصف  في 

أغسطس   من  الرابع  في  الصين  ضد  .  2022عسكرياً 

وبالرغم من ذلك أيد البرلمان األوروبي قراراً يدعو إلى  
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ن ووصفها بأنها "شريك وحليف عالقات أقوى مع تايوا

 ."ديمقراطي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

االتح  ثنائي تعاون   والهند  ابين  األوروبي  المجال    في د 

 األمني 

الخارجية   الشئون  ووزارة  األوروبي  االتحاد  أجرى 

في   من    2022نوفمبر    22الهندية    المشاوراتالعديد 

التعاون    فياألمنية   لدعم  المجال   في  الثنائي "نيودلهي" 

القضايا    األمني وبحث  اإلرهاب.  مكافحة  سبل  ولبحث 

ونزع   البحري،  واألمن  اإللكترونين  باألمن  المتعلقة 

، وإمكانيات دعم التعاون  النوويالسالح، وعدم االنتشار 

بشأن    في اآلراء  وتبادل  والدفاعية  األمنية  الجوانب 

 .لمشتركالقضايا المحلية والدولية األمنية ذات االهتمام ا

 اتفاق لتبادل البيانات بين االتحاد األوروبي وإسرائيل 

في   األوروبية  والمفوضية  إسرائيل  نوفمبر    21أجرت 

مفاوضات حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بين    2021

االتحاد األوروبي وإسرائيل وطرح في مسودة االتفاق بند  

انات  من شأنه أن يسمح للسلطات اإلسرائيلية باستخدام البي

وبقت   "يوروبول".  األوروبية  الشرطة  من  الشخصية 

مسودة االتفاق سرية حتى طرحها وتشير إلى أنه يجوز 

للسلطات اإلسرائيلية استخدام البيانات "بشكل استثنائي.  

وأعربت الدائرة القانونية لمجلس االتحاد األوروبي أيضاً  
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  عن خشيتها من هذا القرار قائلة إن استخدام بيانات شرطة

الملحقة" لن يكون فقط   االتحاد األوروبي في "المناطق 

أيضاً   سيكون  إنه  بل  هائل  تأثير  ذات  سياسية  "سابقة 

 ."انتهاك للقانون الدولي 

 البعثة األوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية

يقوم االتحاد األوروبي من خالل بعثة المساعدة الحدودية  

الشرطة لمساندة  األوروبية  والبعثة  الفلسطينية    برفح 

بتدريب وإعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة 

منذ   االتحاد  2005الغربية  بين  التعاون  ويشمل   .

مشاريع   إقامة  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  األوروبي 

شبكة   وبناء  الفلسطيني،  الشرطة  جهاز  بناء  إلعادة 

نظام   ودعم  وتعزيز  الجنائي،  والتحقيق  االتصاالت، 

وتسهيل  العد والمركبات  األجهزة  وتوفير  الجنائية،  الة 

المدنية   للشرطة  الخارجيين  المانحين  مساعدات 

( حوالي  هناك  ويعمل  الضباط 40الفلسطينية".  من   )

 .األوروبيين

 اتفاق أوروبي مصري للحد من الهجرة غير الشرعية 

في   مصر  مع  اتفاقاً  األوروبي  االتحاد  التكتل    30وقع 

يتعلق بالمرحلة األولى من برنامج إلدارة    2022أكتوبر

( بقيمة  على  80الحدود  التوقيع  وجرى  يورو،  مليون   )

( مليون    23اتفاقية المرحلة األولى من المشروع بتكلفة ) 
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يورو. يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر 

مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية  السواحل في  

واإلتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويالً لشراء  

والكاميرات  واإلنقاذ  البحث  سفن  مثل  مراقبة  معدات 

  .الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية

 تعاون أوروبي إفريقي

في   : النيجر األوروبي  االتحاد    2022يوليو    15أطلق 

"شراكة تشغيلية" مع النيجر للتصدي لتهريب المهاجرين 

وضبط "تدفقات الهجرة"، كذلك لمحاولة السيطرة على  

الطرق التي يسلكها المهاجرون في القارة األفريقية قبل  

أحد  وصوله النيجر  باعتبار  األوروبية.  القارة  إلى  م 

الممرات الرئيسية لألفارقة قبل وصولهم إلى ليبيا. حيث  

السواحل  إلى  المتوسط  البحر  عبور  رحالت  تنشط 

األوروبية ال سيما إيطاليا ومالطا. وبالتالي موقع النيجر  

الهجرة  ملف  في  أساسياَ  حجراَ  منها  يجعل  الجغرافي 

في  كونها  وتشترك    األوروبي  األفريقية  القارة  قلب 

 .حدودها مع الجزائر وليبيا

بحث االتحاد األوروبي مع االتحاد   :وموزمبيقالصومال  

سبل    2022اإلفريقي والصومال في األول من سبتمبر  

برنامج   استكمال  األمن  مجاالت  في  التعاون  تعزيز 

المسؤولية   الصومالي  الجيش  فيه  يتولى  الذي  "أتمس" 
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األمنية في البالد. ووافق االتحاد األوروبي على أنه يمكن  

( ب 300  -  200نشر  إرسال  على  فرد  تدريب  (  عثة 

 .عسكري إلى موزمبيق

الساحل   في   :اإلفريقيمنطقة  األوروبي  المجلس  اعتمد 

قراراً يقضي بتمديد والية بعثة االتحاد    2022يناير    10

القدرات   لبناء  والشرطة  األمن  لقوات  المدنية  األوروبي 

 .(EUCAP Sahel Mali) في منطقة الساحل ومالي

( من  أكثر  تخصيص  القرار  م73يتضمن  يورو  (  ليون 

يناير    31و  2023للبعثة للفترة ما بين األول من فبراير  

الداخلي2025 األمن  قوات  نشر  وتسهيل   . (ISF)   في

جنوب مالي مع التركيز على الشرطة الوطنية، وإعادة  

 .انتشار قوى األمن الداخلي في وسط البالد 

الساحل   برنامج  في  الباحثة  بوديس"  "فيرجيني  تقول 

   السالمبمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث    الغربي األفريقي

(SIPIRI)   إنه في الوقت  2022ي الثاني من يناير  ف ،

الذي كان فيه تأثير بعثة التدريب األوروبية إيجابياً وسط  

عزم المسؤولين المضي قدماً في تقييم استمرار التواجد  

في مالي ومنطقة الساحل، فإن قادة الجيش في مالي كانوا  

ستعداد االتحاد األوروبي لالستماع إلى  غير راضين عن ا

 .رأيهم
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من  أكثر  نشر  تم  تم  أنه  إلى  األوروبي  االتحاد  أشار 

ودرب  1500) الشركاء  لدعم  والرجال  النساء  من   )

( األوروبي  عام  7000االتحاد  خالل  .  2019( شخص 

( قانوناً ومبادرة قانونية من خالل 52وصاغ أكثر من )

مشاركات   وساهمت  المالي.  االتحاد  دعمه  واتفاقيات 

(  5.1األوروبي األمنية مع الدول الشركاء في مصادرة )

وتمويل   األموال  غسيل  مجال  في  نقداً  يورو  مليون 

( شخصاً بتهمة  17واعتقال )  2018اإلرهاب خالل عام  

 .ارتكاب جرائم أسلحة نارية في بعض الدول العربية

 كيفية تعزيز التعاون بين الناتو واالتحاد األوروبي 

بين التعاون  تعزيز  والناتو  يمكن  األوروبي  من    االتحاد 

بهم   الخاصة  الوطني  الدفاع  أسواق  أن  من  التأكد  خالل 

اإلمكان قدر  البعض  لبعضها  تسترشد  مفتوحة  وأن   .

العسكرية   القدرات  لتحسين  محاوالت االتحاد األوروبي 

طويلة   بالعالقات  تضر  وأال  وكفاءة،  بين  بفعالية  األمد 

شركات الدفاع في االتحاد األوروبي وشركائها من خارج 

االتحاد األوروبي. كذلك يمكن تعزيز التعاون من خالل  

في المتحدة  الواليات  القدرات    استمرارية  تطوير 

الواليات   السياسة في  للكتلة، ويمكن لصانعي  العسكرية 

األوروب االتحاد  مبادرات  تطوير  التأثير على  ي  المتحدة 

 .بطرق تتجنب االزدواجية وتعزز األمن األوروبي
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أوروبا ـ اإلنتربول األوروبي، المهام وشراكات    أمن -3

 أمنية 

خاصة  أوروبا،  في  األمنية  والمخاطر  التهديدات  تتزايد 

المنظمة والخطيرة هي  الحالي والجريمة  وأن اإلرهاب 

ون  ظاهرة ديناميكية ومعقدة ومبتكرة ومتنقلة وغالباً ما تك

قوية   استجابة  يتطلب  واقعاً  فرض  ما  للحدود،  عابرة 

أكثر فعالية وتنسيق أمني مضاعف من االتحاد   وتعاوناً 

األوروبي بمعية أجهزة وهياكل أمنية داخل أوروبا، مع  

القانون الدولية مثل الهيئة الدولية   إنفاذ  سلطات وهيئات 

 .للشرطة الجنائية )اإلنتربول(

 يمة واإلرهابمكافحة الجر ..اإلنتربول 

الجنائية   للشرطة  الدولية  المنظمة   اإلنتربول  –تعد 

(Interpol)  فرنسا، أكبر منظمة شرطة    - ، ومقرها ليون

( دولة عضو، ويمثل كل  190دولية في العالم، وتضم )

التعاون   االنتربول  ويسهل  وطنياً.  مركزياً  مكتباً  منها 

الشرطي  االتصال  نظام  خالل  من  الدولي  الشرطي 

الخاصة العال والمساعدة  والتدريب  البيانات  وقواعد  مي 

طّور اإلنتربول، عبر مكتبه     في العمليات عبر الحدود. 

في   الخبراء  من  عالمية  شبكة  الوطني،  المركزي 

تعمل   المتخصصة.  الشرطة  بأنشطة  المتعلقة  المجاالت 

الوحدات   من  واسعة  مجموعة  خالل  من  العامة  أمانته 
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الع السالمة  مثل  واالتجار المتخصصة،  واإلرهاب،  امة 

وجرائم   المالية  والجرائم  المنظمة  الجريمة  بالبشر، 

وجرائم   بالمخدرات،  واالتجار  العالية،  التكنولوجيا 

 .الملكية الفكرية ومكافحة الفساد

في   اإلنتربول  في عرض  الحاسمة  العناصر  أحد  يتمثل 

على   تحتوي  التي  البيانات،  قاعدة  على  الهائلة  قدرته 

قوات الشرطة حول العالم، عن المجرمين، تفاصيل من  

مثل الصور وبصمات األصابع وملفات الحمض النووي  

تساعد   اإلرهاب.  ذلك  في  بما  اإلجرامية،  واألنشطة 

البيانات البيومترية والبيانات من ساحات المعارك أجهزة 

الشرطة على تحديد هوية اإلرهابيين، بما يعزز الجهود 

اجد اإلرهابين وفتح التحقيقات الرامية إلى تبيان مكان تو

 .بشأنهم ومالحقتهم قضائياً بشكل ناجح

نحو   تفاصيل عن  على  اإلنتربول  بيانات  قواعد  تحتوي 

( مقاتل إرهابي أجنبي، ما يجعل اإلنتربول  135,000)

أكبر هيئة في العالم تجمع مثل هذه المعلومات التي يمكن  

ين العائدين.  أن تكون بالغة األهمية في تحديد هوية المقاتل 

وتُجمع البيانات من عدد من النقاط الساخنة بما في ذلك  

المعارك والسجون، ما يساهم في منع   الحدود وساحات 

التهديدات اإلرهابية الجديدة.. دور   .االرهابيي من التنقل

 االنتربول في مكافحة اإلرهاب البيولوجي 

https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
https://www.europarabct.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
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 اإلنتربول واالتحاد األوروبي 

وروبي في العديد  يتعاون اإلنتربول بالفعل مع االتحاد األ

الموارد   وتقاسم  المشترك،  االهتمام  ذات  األمور  من 

الشريك   يعد اإلنتربول  والخبرات. وبشكل أكثر تحديداً، 

الخارجي،  األمن  مجال  في  األوروبي  لالتحاد  الرئيسي 

ومنع الهجرة غير النظامية، ومكافحة اإلرهاب، ومكافحة 

 .الجريمة المنظمة

لإل الخاص  الممثل  مكتب  االتحاد  يتخذ  لدى  نتربول 

األوروبي من بروكسل مقراً له، ويحرص في عمله على  

حول  القانون  إنفاذ  أجهزة  تبديها  التي  المخاوف  تناول 

األوروبي   االتحاد  مبادرات  في  كاف  بشكل  العالم 

أبرز   يلي  وفيما  يتخذها.  التي  السياساتية  والمقررات 

 : مجاالت التعاون

نتربول خبراته في  الهجرة غير المشروعة: يسّخر اإل •

مركز االتحاد األوروبي لتبادل المعلومات والبيانات  

المهاجرين  تهريب  شبكات  بشأن  االستخباراتية 

واالتجار بالبشر في وسط البحر األبيض المتوسط مع  

 .الدول األعضاء في جميع أنحاء العالم

األدلة من ساحات المعارك: أبرم اإلنتربول اتفاقاً مع   •

األورو تبادل  االتحاد  المنظمة  بموجبه  تدعم  بي 

المعلومات بشأن المشتبه بهم من المقاتلين اإلرهابيين  
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األجانب، وهي معلومات تم جمعها من األراضي التي  

العراق  في  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  خاضعة  كانت 

 .والشام، أو في أعقاب حاالت نزاع أخرى في العراق

اإلنتربول عن كثب مع   • أفريقيا: يعمل  االتحاد  غرب 

القوة   تؤديه  الذي  الشرطي  العمل  لدعم  األوروبي 

المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، 

بشكل   التعاون  على  المنطقة  في  دول  خمس  فنساعد 

فعال في مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة وتهريب  

تكنولوجيا   تحديث  إلى  ويسعى  كما  المهاجرين. 

ا بهذه  الخاصة  خبراتها االتصاالت  وتطوير  لبلدان 

 .البيومترية

االتحاد األوروبي واإلنتربول لديهما بالفعل تعاون طويل  

القانون   بإنفاذ  المتعلقة  المجاالت  األمد في مجموعة من 

االتحاد   سياسة  لدورة  التشغيلي  التنفيذ  خالل  من 

متعددة   EMPACT /األوروبي األوروبية  )المنصة 

جرامية(، ومن خالل التخصصات لمكافحة التهديدات اإل

وكاالت   مع  التعاون  في  األعضاء  الدول  أنشطة  دعم 

االتحاد األوروبي؛ مثل وكالة االتحاد األوروبي للتعاون  

، والوكالة األوروبية  (Europol) في مجال إنفاذ القانون

السواحل وخفر  االتحاد (Frontex) للحدود  ووكالة   ،

، وكالة (CEPOL) األوروبي للتدريب على إنفاذ القانون

الجنائية العدالة  مجال  في  للتعاون  األوروبي   ) االتحاد 
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Eurojust) للمخدرات األوروبي  المراقبة  ومركز   ،

 .واإلدمان

في   يوروبول  عشرات  2022يوليو    5أعلنت  اعتقال   ،

األشخاص بتهمة االتجار بالبشر، في عملية أمنية نسقتها 

والسواحل الحدود  لحرس  األوروبية   ""ولوكالة 

(Frontex)( 22، بالشراكة مع اإلنتربول و بمشاركة    )

 .دولة

أبريل   في  واإلنتربول  فرونتكس  بإطالق    2022قامت 

فرونتكس اإللكترونية-نظام  المكتبة  لوثائق   إنتربول 

(FIELDS).   وثائق حول  معلومات  يوفر  نظام  وهو 

هذه   جمع  تم  بها.  الخاصة  األمان  ميزات  مثل  السفر، 

فرونتكس قبل  لمراقبة   المعلومات من  مباشرة  وتستخدم 

الحدود وفحص الوثائق من قبل سلطات إنفاذ القانون في  

أمن االتحاد األوروبي ـ التعاون األمني  . الدول األعضاء

 و تبادل المعلومات

واإلنتربول   األوروبي  االتحاد  بين  التعاون  تحديات 

 الدولي

( على معلومات 19تحتوي قواعد بيانات اإلنتربول الـ )

وصول إليها مباشرة من قبل الدول  وبيانات قيمة يمكن ال

في  أعضاء  كدول  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 

 .اإلنتربول ولكن ليس من قبل وكاالت االتحاد األوروبي

https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
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لالتحاد األوروبي لعام  تدعو استراتيجية االتحاد األمني  

االتحاد    2020 بين  التعاون  تكثيف  إلى  الدول األعضاء 

لم يوقع اإلنتربول بعد   األوروبي واإلنتربول. ومع ذلك 

تبنت   قد  وكانت  األوروبي.  االتحاد  مع  تعاون  اتفاقية 

توصية بشأن قرار    2021أبريل    األوروبية فيالمفوضية  

يهدف    من اإلنتربول  مع  مفاوضات  بفتح  يأذن  المجلس 

األوروبي   االتحاد  بين  معزز  تعاون  إقامة  إلى 

بيانات   قواعد  إلى  الوصول  ذلك  في  بما  واإلنتربول، 

 .اإلنتربول وتعزيز التعاون العملياتي

 إال أن لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية

(LIBE)   مختلفة،وضعت خطوًطا حمراء في مجاالت  

القانونية ونقل   البيانات والتعويضات  بما في ذلك حماية 

يجب تحديد األغراض التي    المثال،البيانات. على سبيل  

كما    بوضوح،من أجلها يمكن نقل البيانات إلى اإلنتربول  

يجب أن تكون   .يُحظر إساءة استخدامها ألغراض أخرى

مستقلة البيانات  حماية  المسؤولة عن  أال  ي .الهيئات  جب 

يخزن اإلنتربول البيانات التي تنشأ في االتحاد األوروبي  

إذا تم نقلهم إلى أطراف ثالثة ، فال يجوز   .لفترة طويلة جداً 

يجب   .استخدامهم هناك لفرض عقوبة اإلعدام أو تنفيذها

على اإلنتربول أيضاً اتخاذ تدابير لسحب حقوق الوصول  

افة إلى ذلك، باإلض .إلى أنظمته من روسيا وبيالروسيا

يدعو برلمان االتحاد األوروبي المفوضية للتفاوض بشأن  
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إجراء ملزم للتعامل مع طلبات األشخاص المطلوبين من  

إساءة   اإلنتربول  يمنع  أن  المفترض  من  اإلنتربول. 

السياسي   باالضطهاد  الخاصة  التنبيهات  استخدام 

 .الدول االستبدادية لشخصيات المعارضة في

على تقرير    2022يوليو     5ألوروبي في  وافق البرلمان ا

توصيات أعدته لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون  

األنظمة   منع  على  اإلنتربول  قدرة  لتعزيز  الداخلية 

االستبدادية من إساءة استخدام أدواته، مما يبرز الحاجة 

إساءة   لمنع  الفعالة  واإلجراءات  الشفافية  من  مزيد  إلى 

ء. ما يعني أن المفاوضات التفاقية  استخدام النشرة الحمرا

التعاون مع اإلنتربول لم تصل لتفاهم وبوادر إيجابية إلى  

تبادل   .اآلن و  األمني  التعاون  ـ  األوروبي  االتحاد  أمن 

 المعلومات 

** 

 

 

 

 

 

https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a/
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 تقييم وقراءة مستقبلية

حفز شراكات منظمة األمن والتعاون في أوروبا، إلى  ت -

من   كالحد  النزاعات  نشوب  ومنع  الدولي  األمن  تعزيز 

التسلح والنزاعات، وتعزيز حقوق اإلنسان وحرية الرأي 

 من خالل استخدام أدوات وآليات متعددة 

أمام   - صعباً  تحدياً  والدفاعية  األمنية  القضايا  تشكل 

م كقضايا  األوروبي  وملف االتحاد  اإلرهاب  كافحة 

الهجرة واللجوء وأزمة أوكرانيا، وتعزيز وتطوير قدرات  

 .البنية العسكرية التحتية واكتشاف التهديدات المختلطة

إلى   - تهدف  التي  المختلطة  التهديدات  مواجهة  تعد 

االتحاد   مؤسسات  في  الثقة  وتقويض  تماسك  إضعاف 

االتحاد   استراتيجيات  في  هاماً  عنصراً  األوروبي 

 .األوروبي األمنية

وبرامج  - واستراتيجيات  أليات  وضع  في  االتحاد  بدأ 

األوروبي   البرلمان  وصّوت  مشتركة  وأمنية  عسكرية 

األعضاء   الدول  وأنشأت  أوروبي  دفاع  إلنشاء صندوق 

األوروبي   المجلس  وتبنى  األوروبي  السالم  مرفق 

 .البوصلة االستراتيجية 

األدوات والتدابير    بات متوقعاً أن تساهم االستراتيجية  -

التي يتم تطويرها مستقبالً في ضمان األمن داخل االتحاد  
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لتعزيز   خطوات  اتخاذ  وكذلك  كبير،  بشكل  األوروبي 

لقواعد   األفضل  واالستخدام  الحدود  أمن  تشريعات 

البيانات الموجودة ، فضالً عن مواصلة االتحاد األوروبي  

سيما حلف    التعاون الوثيق مع الشركاء االستراتيجيين ال

 .شمال األطلسي ومجموعة السبع والمنظمات الدولية

** 

أصبحت التحديات األمنية للدول األعضاء داخل االتحاد   -

األوروبي أكثر تعقيداً، فهناك عالقة قوية بين ما يحدث  

خارج حدود االتحاد األوروبي وبين األمن داخل أوروبا.  

مواجهة  وال يمكن ألي دولة عضو في االتحاد األوروبي 

 .هذه التهديدات بمفردها

أولوية في استراتيجيته   - جعل االتحاد األوروبي األمن 

المستقبلية، وعمل على التعاون بشكل أوثق مع أطراف 

البعثات   إرسال  عبر  والدفاع؛  األمن  مجال  في  خارجية 

عسكرية، وتقديم الدعم المادي، وتدريب األجهزة األمنية ال

 .والقضائية وتكثيف تبادل البيانات والمعلومات

بات متوقعاً أن يبرم االتحاد األوروبي والدول األعضاء   -

مجموعة من االتفاقيات األمنية الجديدة    2023خالل عام  

والشراكات األمنية لزيادة فعالية إجراءاتهم وحماية أمن 

 .تكتلال
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 أصبح من المحتمل أن يعالج مرفق السالم األوروبي  -

(EPF)   االتحاد لميزانية  تسمح  ال  التي  الحالية  القيود 

بتمويل النفقات ذات اآلثار العسكرية أو الدفاعية بصفته  

 .صندوقاً خارج ميزانية االتحاد

العملياتية   - اإلجراءات  تمويل  حول  االحتماالت  تتزايد 

 (CFSP) ارجية واألمنية المشتركةبموجب السياسة الخ 

التي لها آثار عسكرية أو دفاعية وبالتالي تسمح بمزيد من  

 .المرونة والفعالية لعمليات االتحاد األوروبي في الخارج

** 

التحديات  - أخطر  المنظمة من  والجريمة  اإلرهاب  يُعد 

المجرمون  يعمل  الحاضر.  الوقت  في  العالمية  األمنية 

ويات الدولية وعبر الواليات القضائية، بانتظام على المست 

اإلتحاد   بين  أعمق  وتعاوناً  قوية  استجابة  يتطلب  وهذا 

األوروبي واإلنتربول، ما من شأنه أن يساعد في تعزيز  

 .األمن وإنشاء اإلطار الالزم للتصدي للجريمة الدولية

يتعاون اإلنتربول بالفعل مع وكاالت إنفاذ القانون في   -

األوروب مشاريع  االتحاد  وفي  مختلفة  مستويات  على  ي 

مختلفة، بما في ذلك "اإلدارة المتكاملة للحدود" باإلضافة  

ال   ذلك،  ومع  للمنظمة.  الفعلية  المسؤولية  مجاالت  إلى 

حيث    التعاون،تزال هناك مجاالت يمكن فيها تعزيز هذا  



29 
 

اتف على  بعد  اإلنتربول  يوقع  االتحاد  لم  مع  تعاون  اقية 

 .األوروبي

اتفاقية التعاون بين اإلتحاد األوروبي واإلنتربول مهمة   -

االتحاد   بأنظمة معلومات  اإلنتربول  بيانات  قواعد  لربط 

الجديدة /   .األوروبي  الدخول  "نظام  إطالق  سيتم 

مايو   (Entry/Exit System) "الخروج   2023في 

األوروبي االتحاد  دول  جميع  في  يجمع  وذلك  والذي   ،

بقواعد   ويقارنها  المسافرين  لجميع  البيومترية  البيانات 

الصلة، ذات  عن    البيانات  االستعالم  يتم  الطريقة  وبهذه 

ومع ذلك، بدون اتفاق إطاري، فإن هذا   .ملفات االنتربول 

القانونية الناحية  من  ممكن  غير  تقع   .الترابط  لذلك، 

،  غط كبيرمفوضية االتحاد األوروبي في الواقع تحت ض

إلبرام   المفاوضات  تستمر  أن  متوقعاً  أصبح  وبالتالي 

  .االتفاقية

االتحاد   - وكاالت  بين  التعاون  استمرار  متوقعاً  بات 

واإلرهاب   الجريمة  مكافحة  في  واإلنتربول  األوروبي 

على كافة المستويات، وتماشياً مع التطورات الديناميكية  

 .هابي الدوليللنشاط اإلجرامي واإلر

حقوق النشر محفوظة إلى المركز األوروبي لدراسات مكافحة *

 االرهاب واالستخبارات 
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 الهوامش

Employment 

//bit.ly/2LqMS6Yhttps: 

- osce Who we are 

https://bit.ly/3XC8tuz 

 األمم المتحدة  -منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

https://bit.ly/3kqwyWU 

 فرنسا ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا 

https://bit.ly/3ZXe2px 

 منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

https://bit.ly/3CYDSiR 

** 

U.S.-EU Counterterrorism Cooperation Twenty Years 

After 9/11 

https://bit.ly/3krdCav 

تمديد عمل البعثة األوروبية لتدريب الشرطة بمنطقة الساحل ومالي  

 لثالث سنوات 

https://bit.ly/3WdQrxC 

سابقة خطيرة.. أوروبا وإسرائيل تتفاوضان على تبادل بيانات يشمل  

 فلسطين 

https://bit.ly/3WmuaO9 

 رغم رفضها للحرب.. االتحاد األوروبي يحذر الصين من دعم روسيا 

://bit.ly/3GSo42chttps 

https://bit.ly/2LqMS6Y
https://bit.ly/3XC8tuz
https://bit.ly/3kqwyWU
https://bit.ly/3ZXe2px
https://bit.ly/3CYDSiR
https://bit.ly/3krdCav
https://bit.ly/3WdQrxC
https://bit.ly/3WmuaO9
https://bit.ly/3GSo42c
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 معركة أميركا".. أوروبا تبعد نفسها عن صراع تايوان والصين "

https://arbne.ws/3ZM2jcW 

 أزمة الهجرة.. االتحاد األوروبي يمول اتفاقا لمراقبة حدود مصر

krpYiYhttps://bit.ly/3 

** 

INTERPOL and the European Union 

https://bit.ly/3XFR9oI 

Frontex and INTERPOL launch a platform for 

document checks 

https://bit.ly/3jdj68p 

EP Pleads for Strong Safeguards in Future EU-

Interpol Agreement   

https://bit.ly/402G1ns 

How to strengthen EU-Interpol cooperation  

https://bit.ly/3wu3v7p 

Plans for more data exchange: EU agreement with 

Interpol delayed 

https://bit.ly/3R9KmRG 

 

 

 

https://arbne.ws/3ZM2jcW
https://bit.ly/3krpYiY
https://bit.ly/3XFR9oI
https://bit.ly/3jdj68p
https://bit.ly/402G1ns
https://bit.ly/3wu3v7p
https://bit.ly/3R9KmRG
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European Centre for Counterterrorism and Intelligence Studies 

ECCI 

وهولندا  ألمانيا ـ واالستخبارات اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبي المركز  

Germany. P.O. Box. 101017, Tel & Whatsapp0049-

1520792571, Netherlands. Tel: 0031-685901955 

https://www.europarabct.com info@europarabct.com Email:  

 2023يناير  27

https://www.europarabct.com/
file:///C:/Users/jassi/Downloads/info@europarabct.com

