 :KCORروك تنسيق إنفاذ القانون
مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم لدعم الخرطوم
معالجة & مبادرة االتحاد االفريقي في افريقيا

المحتويات

المحتويات القانونية:
خطة عمل فاليتا :
= األولوية  : 4منع ومكافحة االتجار
.بالبشر والتهريب
مجموعة العمل الفنية لمبادرة االتحاد
اإلفريقي للقرن األفريقي حول إنفاذ
القانون:
= خطة العمل الخماسية لمجموعة العمل
الفنية لمبادرة أفريقيا  -القرن اإلفريقي
حول إنفاذ القانون ()2022 / 2018

توفي  4571شخص في البحر المتوسط في البحر المتوسط خالل عام  ، 2016مع 2834
حالة وفاة أخرى في عام ( .2017أرقام المنظمة الدولية للهجرة
مات أكثر من  1000شخص في الرحلة قبل أن يصلوا إلى الساحل
العديد من المهاجرين هم ضحايا لالبتزاز والتعذيب واالعتقال من أجل الفدية والعنف
واالستغالل الجنسيين والرق والسخرة والعبودية المنزلية
هؤالء الضحايا  ،سواء أحياء أو ميتين  ،عانوا ألن المهربين والمهربين يمكنهم جمع
كميات ضخمة من المال عن طريق االستغالل  ،من خالل معاملة الناس كسلعة فقط.

النطاق الجغرافي :
الدول األفريقية األعضاء في عملية
الخرطوم وأعضاء مبادرة االتحاد
اإلفريقي للقرن األفريقي.

المدة:
بدأ المشروع في ديسمبر 2017
وسيستمر حتى ديسمبر 2020

الكمية :

مشروع مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم لدعم الخرطوم
هو رد قضائي لوقف مزيد من التضحية
وسوف يتصدى للجريمة الخطيرة الناجمة عن االتجار بالبشر وتهريب البشر بواسطة شبكات
الجريمة المنظمة.
هدف مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم هو مكافحة الشبكات اإلجرامية المتورطة في االتجار
بالبشر وتهريب البشر.
إستراتيجية مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم هي تبادل المعلومات بين وكاالت تطبيق القانون
المختصة بالشرطة.
تكتيك مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم هو تنفيذ منصة تجمع معا ضباط اتصال في موقع واحد
من البلدان المستفيدة لتبادل معلومات الشرطة بفعالية.

 5ماليين يورو

سيعمل مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم بمثابة "ميسّر" لتبادل المعلومات بين وكاالت
تطبيق القانون مبادئها هي:
 التبادل الطوعي للمعلومات .يقوم المركز التشغيلي اإلقليمي في الخرطوم لمساندة
المراجعين والتحليالت والتواصل مع سلطات إنفاذ القانون والبيانات والمعلومات ذات
الصلة التي قد تؤدي إلى اعتقال المهربين أو المهربين المشتبه بهم ثم محاكمتهم.

تنفيذ

CIVIPOL

 يدعم مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم لدعم والية الخرطوم وكاالت إنفاذ القانون في
البلدان المستفيدة إلنشاء وتنفيذ أنشطة تشغيلية منسقة بهدف تفكيك شبكات التهريب
.واالتجار



 مركز العمليات اإلقليمي في الخرطوم لدعم الخرطوم هو منصة يتم فيها تبادل المعلومات
بسرعة .إنها ليست وكالة شرطة دولية جديدة .يتم إجراء التحقيقات في كل بلد من قبل
فريق الشرطة الوطنية الخاص بها الذي يحترم القوانين الوطنية وسيادة الدولة .الهدف من
.المركز هو توفير إجراء بسيط لوكاالت إنفاذ القانون الوطنية لتنسيق العمل داخل دولهم
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ROCK – Law Enforcement Coordination
Regional Operational Center in Khartoum in Support of the Khartoum
Process & AU Horn of Africa Initiative

CONTEXT

LEGAL CONTEXT:



4571 people died in the central Mediterranean sea during 2016, with
a further 2834 deaths in 2017. (IOM figures)



More than 1000 people died on the journey before they even reached
the coast.

Valletta Action Plan:
 Priority domain 4: to prevent
and fight human trafficking and
smuggling.



Many migrants are victims of extortion, torture, detention for ransom,
sexual violence and exploitation, slavery, forced labour and domestic
servitude.



These victims, both alive and dead, suffered because traffickers and
smugglers can amass huge amounts of money through exploitation,
by treating people as a mere commodity.

AU-Horn
of
Africa
Initiative
Technical Working Group on Law
Enforcement:
 Five-year Plan of Action of the
AU-HoAI Technical Working Group
on Law Enforcement (2018 –
2022)

GEOGRAPHICAL SCOPE:

THE ROCK PROJECT IS A DECISIVE RESPONSE TO STOP
FURTHER VICTIMISATION

The African countries which are
members of the Khartoum Process
and members of the AU-Horn of
Africa Initiative.

It will combat serious crime resulting from human trafficking and people
smuggling by organized crime networks.
The ROCK target is to combat criminal networks involved in human
trafficking and people smuggling
The ROCK strategy is the exchange of information between competent
police Law Enforcement Agencies
The ROCK tactic is the implementation of a platform to bring together on one
site liaison officers from beneficiary countries to exchange police information
effectively.
The ROCK will act as a “facilitator” to exchange information between Law
Enforcement Agencies. Its principles are:


The voluntary exchange of information. The ROCK collates, analyses
and communicates to relevant state law enforcement authorities, data
and information that could lead to the arrest and subsequent
prosecution of suspected traffickers or smugglers.



The ROCK supports beneficiary countries Law Enforcement Agencies
to establish and carry out coordinated operational activity with the
objective of dismantling smuggling and trafficking networks.



The ROCK is a platform where information is shared quickly. It is not
a new international police agency. Investigations are conducted in
each country by their own competent national police team respecting
national laws and state sovereignty. The objective of the ROCK is to
provide a simple procedure for national law enforcement agencies to
coordinate action within their own states.

DURATION:
3 years.
The project has commenced in
December 2017 and will run until
December 2020

AMOUNT:
€ 5 Millions

IMPLEMENTED BY CIVIPOL
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