يوروميد
للرشطة 4

ميول االتحاد األورويب مرشوع يورميد
للرشطة  ،4و يُنفذه ائتالف بقيادة رشكة
سيفيبول لالستشارات

عرض مرشوع

وسيلة التحقيق

يوروميد للرشطة  4هو مرشوع مدته  4سنوات ،ميوله االتحاد األورويب،
ويهدف إىل زيادة أمن املواطنني يف املنطقة األوروبية  -املتوسطية

الحثّ عىل تعاون ُمنظم و ُمستدام عرب إنشاء آليات وعمليات طويلة
األمد ملجموعة واسعة من الهيئات والدوائر املعنية بإنفاذ القانون.

 10بلدان جنوبية رشيكة
الجزائر ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا وسوريا
واملغرب وفلسطني وتونس.

أهدافنا
منسقة للتّعاون اإلقليمي تعتمد
تيسري اعتامد مقاربة ّ
عىل املجاالت ذات األولويّة التي ت ّم اعتامدها وصياغة
اسرتاتيج ّية لل ّرفع من أمن املواطنني ،بالرشاكة مع
األولويات التي وضعها لالتحاد األورويب.

تعزيز التعاون االسرتاتيجي والعميل بني دول
اليوروميد وكذلك بني دول اليوروميد مع الدّول
األعضاء يف االتحاد األورويب ووكاالته ،عرب الحثّ عىل
تقاسم وتحليل االستخبارات الجنائ ّية
االسرتاتيجية.

تأمني بناء القدرات يف املجاالت ذات األولويّة اعتامدًا
عىل تحديد االحتياجات والثّغرات والحثّ
عىل تقاسم الخربات واملامرسات الجيّدة.

اسرتاتيجية يوروميد للتعاون لزيادة أمن املواطن يف
املجاالت ذات األولوية .حيث ت ُعد معظم أولويات املرشوع
الحالية مشرتكة بني كل من دول اليوروميد والبلدان
األوروبية ،كام أنها تتامىش مع دورة سياسة
االتحاد األورويب للتصدي للجرائم امل ُنظمة الخطرية.
منتدى التهديدات يف اليوروميد يوروميد لتبادل
االستخبارات الجنائية وتحليلها عرب اإلنرتنت ،وتستضيفه
وكالة يوروبول وتديره
شبكة يوروميد للتحليل االسرتاتيجي.
إعداد تقييم التهديدات يف اليوروميد لتحديد
التهديدات الجديدة وتطوير خطط عمل.
تقديم إمكانية بناء قدرات ُمفصلة بالرشاكة مع هيئة
سيبول للمجاالت ذات أولوية محددة.
قاعدة معرفة يوروميد لتبادل أفضل املامرسات وتطوير
مواد التدريب عرب اإلنرتنت ،وتستضيفها هيئة سيبول
وتديرها شبكة يوروميد لبناء القدرات.

منهجنا

شبكات يوروميد للرشطة تقييم تهديدات منطقة االسرتاتيجية وخطط العمل
يوروميد )(EMTA

إجراءات بناء القدرات

التقييم

املجاالت ذات األولوية املشرتكة
املجاالت ذات األولوية األساسية:
اإلرهاب واإلرهاب اإللكرتوين ،والهجرة غري القانونية التي تدعمها
شبكات إجرامية واإلتجار بالبرش والجرائم اإللكرتونية واإلتجار بالسالح
واإلتجار باملخدرات.
املجاالت الشاملة :تزوير الوثائق ،والتحريات املالية ،وغسيل األموال
والضوابط الرقابية عىل الحدود ،والتحليل الجنايئ.

تقييم املخاطر والتخطيط االسرتاتيجي يف يوروميد

تحديد الثغرات االستخباراتية من خالل منتدى مخاطر
يوروميد
جمع ُمنظم للمعلومات
تقييم منهجي قائم عىل مؤرشات موحدة
تقديم البلدان الرشيكة تحليل توصيفي وتوصيات

يتم تعريف احتياجات وثغرات القدرات
بواسطة شبكة بناء القدرات.

فصلة يف املجاالت ذات
تنظيم أنشطة بناء قدرات ُم ّ
األولوية لتقاسم املامرسات الجيدة وتحسني الكفاءة
التنفيذية.

تقاسم الخربة عرب قاعدة
معرفة يوروميد.
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فصلة
بناء قدرات ُم ّ

تعاون الرشطة يف املنطقة
األورومتوسطية من أجل
أمن املواطنني

www.euromed-police.eu

حقوق الطبع محفوظة ليوروميد للرشطة

