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ُ
ن

ا عنَّ

. تكمن  ي وكالة حرس الحدود وخفر السواحل األوروبية )فرونتكس( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لالتحاد األورو�ب
ي ُيَشار إليها مجتمعة باسم  ي والبلدان المنتسبة إىل شنغن، ال�ت ي االتحاد األورو�ب

ي دعم الدول األعضاء �ف
مهمتها الرئيسية �ف

ي ودعم العودة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. ي إدارة الحدود الخارجية لالتحاد األورو�ب
"الدول األعضاء"، �ف

تقدم الوكالة تقاريرها بصفة منتظمة إىل السلطات الوطنية من خالل مجلس إدارتها. يتألف مجلس اإلدارة من أك�ث من 30 
مة بمجموعة صكوك شنغن أيرلندا، والبلدان  ف ي الدول األعضاء المل�ت

 من سلطات حرس الحدود وخفر السواحل �ف
ً

ممثل
المنتسبة إىل شنغن والمفوضية األوروبية. 

ي الفيلق الدائم لقوات 
 �ف

ً
ي قوات نظامية مخولة بسلطات تنفيذية ، متمثلة ي التاريــــخ، يكون لدى االتحاد األورو�ب

ألول مرة �ف
الدول  من  ف  ومفوض�ي فرونتكس  قبل  من  ف  معين�ي ضباط  الدائم  الفيلق  يضم  األوروبية.  السواحل  وخفر  الحدود  حرس 
المتعلقة بخفر  المهام  أداء  ي 

�ف الوطنية  السلطات  لدعم  ي  األورو�ب لالتحاد  الخارجية  الحدود  ها عىل  األعضاء. ويمكن ن�ش
ي مجتمع وكاالت حرس 

السواحل وحرس الحدود أو العودة. وقد أضحت فرونتكس، بفضل ضباطها، عضًوا كامل العضوية �ف
الحدود وخفر السواحل العالمية.

ي  األورو�ب االتحاد  ي 
�ف األعضاء  غ�ي  الدول  مع  التعاون  تعزيز  لمواصلة  األعضاء،  الدول  مع  بالتعاون  جاهدة،  الوكالة  تسىع 

ك لتحديات الهجرة وأمن الحدود. ومن المنطلق ذاته، تي�ِّ الوكالة السفر إىل منطقة شنغن – أك�ب منطقة  والتصدي المش�ت
ي العالم. 

بها حرية تنقل �ف

أولوياتها  ي جزء ال يتجزأ من والية فرونتكس وأحد  ي االتحاد األورو�ب
الدول غ�ي األعضاء �ف اكات مع  ال�ش ثمَّ فإن تعزيز  من 

ابط ومتماسك من وكاالت إدارة الحدود عىل أساس الحوار وتبادل أفضل  م فرونتكس بتطوير مجتمع م�ت ف اتيجية. وتل�ت اإلس�ت
الممارسات والثقة المتبادلة.

أضحت فرونتكس، 
بفضل ضباطها، عضًوا 

ي 
كامل العضوية �ف

مجتمع وكاالت حرس 
الحدود وخفر السواحل 

العالمية.

3



4

ي جزء ال يتجزأ من اإلدارة المتكاملة للحدود األوروبية ويقوم عىل التعلم المتبادل.  إن عملنا مع دول خارج االتحاد األورو�ب
ي المجاالت ذات 

ة �ف ف الُسُبل العديدة لتبادل المعرفة والخ�ب اء والتدريب من ب�ي ُتعدُّ حلقات العمل التقنية ومنصات الخ�ب
الصلة بإدارة الحدود.

ي  ي إطار المشاريــــع الممولة من االتحاد األورو�ب
كاء �ف ي إيجاد حلول مستدامة إلدارة الحدود بالعمل مع ال�ش

ندعم أيًضا ونسهم �ف
ي مقدمة أولوياتنا دعم تطوير قدرات مستدامة وقادرة عىل الصمود ع�ب الحدود. 

ي �ف
وأنشطتنا للمساعدة التقنية. و يأ�ت

ي صميم جميع عمليات فرونتكس. ولضمان االمتثال للحقوق األساسية والقانون 
ام الحقوق األساسية وحمايتها �ف يقع اح�ت

ا وثيًقا مع 
ً
ِلع بها أربعون مراقًبا، يتعاونون تعاون ، لدى الوكالة موظف للحقوق األساسية – وهي وظيفة مستقلة يضطَّ الدوىلي

. ف ف المعني�ي ف والدولي�ي كاء األوروبي�ي المنتدى االستشاري للحقوق األساسية التابع لفرونتكس وال�ش

ي مجال الحقوق 
ي هذا السياق، تدعم فرونتكس أيًضا تنظيم األنشطة التدريبية حول مكافحة االتجار بالب�ش والتدريب �ف

�ف
. ي ي االتحاد األورو�ب

ي الدول غ�ي األعضاء �ف
ف �ف ف الوطني�ي اء والتوجيه للمدرب�ي األساسية من خالل توف�ي الخ�ب

تتطلب أحدث القضايا الملحة المتعلقة بالصحة والسالمة عىل الحدود من الجميع تطبيق آليات للوقاية والكشف المبكر 
ي هذا الصدد، فإن فرونتكس مستعدة لتبادل الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهية 

ي الوقت المناسب. و�ف
واالستجابة �ف

ي مجال إدارة الحدود وتحديدها مع البلدان األخرى. 
ي الضمانات المتعلقة بالصحة �ف

ات �ف والخ�ب

ام الحقوق  يقع اح�ت
ي 

األساسية وحمايتها �ف
صميم جميع عمليات 

فرونتكس.

عملنا
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ي ي االتحاد األورو�ب
فرونتكس �ف

ي – مؤسساته وهيئاته ومكاتبه ووكاالته – أهمية حاسمة لفرونتكس داخل االتحاد  يكتسي التعاون داخل أرسة االتحاد األورو�ب
، المعاي�ي  ي ي وخارجه. تضع المفوضية األوروبية من العاصمة بروكسل، مقر العديد من مؤسسات االتحاد األورو�ب األورو�ب
ي 

�ف األولويات  تحديد  ي 
�ف  )EEAS( الخارجية  للشؤون  األوروبية  الدائرة  تساعد  ف  ي ح�ي

�ف للوكالة،  الدوىلي  للتعاون  األساسية 
ق  ي وتنسَّ ا تاًما مع السياسات الخارجية لالتحاد األورو�ب

ً
. تتسق أنشطة فرونتكس اتساق ي العالقات الخارجية لالتحاد األورو�ب

ي ذات الصلة. بشكل وثيق مع المفوضية والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية ووفود االتحاد األورو�ب

ي تضم وكاالت تعمل مًعا  ي المعنية بالعدالة والشؤون الداخلية ال�ت كما أن فرونتكس جزء من شبكة وكاالت االتحاد األورو�ب
. ف ف األوروبي�ي من أجل أمن وسالمة المواطن�ي

ي األنشطة المتعلقة بمهام خفر السواحل، تعمل فرونتكس بالتعاون الوثيق مع الوكالة األوروبية لمراقبة مصائد األسماك 
�ف

 .)EMSA( والوكالة األوروبية للسالمة البحرية )EFCA(

شبكة وكاالت العدالة والشؤون الداخلية
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الوعي باألوضاع ورصدها
تضطلع فرونتكس بمهام رصد المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر وجمعها وتحليلها ودمجها لفهم ما يحدث عىل 
. يتيح إطار نظام مراقبة الحدود األوروبية )EUROSUR( تبادل المعلومات والتعاون  ي الحدود الخارجية لالتحاد األورو�ب
ي  ي االتحاد األورو�ب

ي حينه. ويجوز للوكالة والدول األعضاء تبادل المعلومات مع الدول غ�ي األعضاء �ف
ي مجال العمليات �ف

�ف
دة بناًء عىل  ع�ب تصور خاص للوضع الراهن، ويشمل ذلك الوصول إىل منتجات خدمات اندماج نظام EUROSUR المحدَّ

ي أو متعدد األطراف.
مة عىل أساس ثنا�ئ تيبات المخصصة الم�ب ال�ت

تقييم الضعف
ي  ي ال�ت ي االتحاد األورو�ب

ات مع الدول غ�ي األعضاء �ف ي مجال تقييم الضعف، الممارسات الجيدة والخ�ب
تتبادل فرونتكس، �ف

القدرات  بناء  ي جهود 
أيًضا �ف الوكالة  الحدود. وتشارك  إدارة  ي مجال 

أنشطتها �ف آليات وطنية متطورة لمراقبة جودة  لديها 
ي تسىع إىل إنشاء أنظمة مراقبة الجودة هذه أو تطوير التخطيط للطوارئ  ي ال�ت ي االتحاد األورو�ب

لدعم الدول غ�ي األعضاء �ف
. ي واالستجابة لألزمات عىل المستوى الوط�ف

المهام الرئيسية
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تحليل المخاطر
ي االتحاد 

يكة غ�ي األعضاء �ف ك عىل العديد من البلدان ال�ش طبقت فرونتكس هذا المفهوم من أجل العمل التحليىلي المش�ت
كة، وكذلك  . إذ تتيح شبكات تحليل المخاطر اإلقليمية فرصة لتبادل المعلومات والمعارف ذات المنفعة المش�ت ي األورو�ب
م. كما أن التعاون من خالل هذه  ي والبلدان المشاركة عىل أساس مستمر ومنظَّ ف االتحاد األورو�ب كة ب�ي إجراء التحليالت المش�ت

اكات جديدة واختبار مجاالت تعاون جديدة. ي إقامة رسش
الشبكات مفيد �ف
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تستطيع فرونتكس تنفيذ 
أنشطة عملياتية بسلطات 
ي الدول 

تنفيذية عىل أرا�ف
ي االتحاد 

غ�ي األعضاء �ف
ي أبرمت  ي ال�ت األورو�ب

اتفاقات المركز مع االتحاد 
. ي األورو�ب

كة والعمليات   العمليات المش�ت
متعددة األغراض

ي 
�ف األعضاء  غ�ي  والدول  ي  األورو�ب االتحاد  ي 

أرا�ف عىل  تنفيذية  بسلطات  عملياتية  أنشطة  تنفيذ  فرونتكس   تستطيع 
ي  األورو�ب الفيلق  ن�ش  خالل  من  الوكالة،  تدعم   . ي األورو�ب االتحاد  مع  المركز  اتفاقات  أبرمت  ي  ال�ت ي  األورو�ب  االتحاد 
مختلف  ي 

�ف ي  األورو�ب االتحاد  ي 
�ف األعضاء  غ�ي  والدول  ي  األورو�ب االتحاد  دول  التقنية،  المعدات  إىل  إضافة   الدائم، 

هوية  وتحديد  الحدود(  عىل  والتفتيش  الحدود  )مراقبة  الحدود  مراقبة  تشمل  والهجرة،  الحدود  إدارة   مهام 
والعمليات  السواحل.  خفر  مهام  تنفيذ  ي 

�ف والدعم  المعلومات  واستخالص  والفحص  وتسجيلهم   المهاجرين 
العابرة  الجريمة  عن  والكشف  المتناسبة  غ�ي  الهجرة  تدفقات  إدارة  ي 

�ف يكة  ال�ش البلدان  لمساعدة  مفيدة  أداة  كة   المش�ت
وممارسات  معاي�ي  معرفة  وكذلك  السواحل  خفر  مهام  ي 

�ف ي  األورو�ب التعاون  ف  تحس�ي ي 
�ف والمساهمة  ومنعها   للحدود 

كة كجزء من عملهم اليومي .  ي المش�ت االتحاد األورو�ب

المهام الرئيسية
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ف تبادل المراقب�ي
ي 

ف بسلطات تنفيذية، �ف ف غ�ي مخول�ي ، يعملون كمراقب�ي ي اء من االتحاد األورو�ب يمكن لفرونتكس أن تن�ش بصفة مؤقتة خ�ب
. ومراكز  ي ي االتحاد األورو�ب

دة غ�ي أعضاء �ف ف دول محدَّ ية والبحرية والجوية ب�ي ي المعابر الحدودية ال�ب
مراكز التنسيق المنشأة �ف

ي 
عية والجرائم العابرة للحدود، ولتيس�ي التعاون �ف التنسيق منصة لتبادل المعلومات للكشف المبكر عن الهجرة غ�ي ال�ش

مهام حرس الحدود وخفر السواحل وتشجيع التعلم المتبادل. 

كائها من الدول  ، تدعو فرونتكس رسش ي باالتفاق مع الدولة العضو المضيفة أو الدولة المشاركة من غ�ي أعضاء االتحاد األورو�ب
ي عملياتها. إذ يتمخض ذلك غالًبا عن نتائج أفضل، حيث يمثل المراقبون حلقة وصل 

ف �ف غ�ي األعضاء للمشاركة كمراقب�ي
اتهم المهنية أو يتبادلون المعلومات حول مسارات  اللغوية وخ�ب مهمة مع سلطاتهم الوطنية. حيث يساعدون بمهاراتهم 

الهجرة وطرق عمل جماعات الجريمة المنظمة.

ي سياق العودة
ك �ف العمل المش�ت

االتحاد  ي 
�ف األعضاء  غ�ي  الدول  ي  مواط�ف إعادة  ي 

�ف األعضاء  الدول  مساعدة  ي 
�ف فقط  ليس  رئيسًيا  ا 

ً
يك رسش فرونتكس   تعد 

. ويتطلب  ي ي االتحاد األورو�ب
ي تقديم المساعدة التقنية والعملياتية للدول غ�ي األعضاء �ف

ي إىل أوطانهم، ولكن أيًضا �ف األورو�ب
ي كل مرحلة من مراحل عملية 

�ف ي  األورو�ب االتحاد  السلطات من خارج  مع  التعاون  بفعالية وكفاءة  العودة  تنفيذ عمليات 
عمليات  عىل  تركز  ي  ال�ت المخصصة  التدريبية  والدورات  الهوية  تحديد  إجراءات  ي 

�ف دعمنا  نقدم  السبب  ولهذا   العودة. 
االتحاد  لمعاي�ي   

ً
كامل  

ً
امتثال العودة  عمليات  امتثال  ضمان  ي 

�ف محورًيا  دوًرا  يؤدون  الذين  العودة،  ي  ومراق�ب  العودة 
ي للحقوق األساسية.  األورو�ب

األعضاء  غ�ي  الدول  من  كائها  ل�ش تدريبية  ودورات  وندوات  دراسية  وزيارات  عمل  حلقات  تنظيم  أيًضا  للوكالة   يمكن 
لوضع  وكذلك  اإلدماج،  وإعادة  القبول  وإعادة  بالعودة  المتعلقة  ي  األورو�ب االتحاد  إلجراءات  وفهمهم  معرفتهم   إلثراء 
طوال  األساسية  للحقوق  الكامل  ام  وباالح�ت ي  األورو�ب االتحاد  معاي�ي  أفضل  مع  يتسق  بما  للعودة  متكامل  إدارة   نظام 

اإلجراءات المختلفة.   

إطار  ي 
�ف الرئيسية  األنشطة  لمواصلة  اإلدماج،  إلعادة  برنامجها  إنشاء  عىل  أيًضا  فرونتكس  تعمل  ذلك،  عن   

ً
 فضل

نامج خدمات  ال�ب . حيث سيشمل هذا  ي األورو�ب االتحاد  الممول من   )ERRIN( اإلدماج  وإعادة  للعودة  ي  األورو�ب نامج  ال�ب
وتقديم  القدرات  بناء  مشاريــــع  إىل  باإلضافة  األعضاء،  الدول  جميع  من  قً�ا  والعائدين  طوًعا  للعائدين  اإلدماج   إعادة 
كاء إعادة اإلدماج  ذ هذه األنشطة بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية ورسش المشورة بشأن العودة. وستنفَّ

ي جميع أنحاء العالم. 
�ف

يتطلب تنفيذ عمليات 
العودة بفعالية وكفاءة 

التعاون مع السلطات من 
ي  خارج االتحاد األورو�ب

ي كل مرحلة من مراحل 
�ف

عملية العودة. 

كاء  تدعو فرونتكس ال�ش
من الدول غ�ي األعضاء 

ي  ي االتحاد األورو�ب
�ف

ي 
ف �ف للمشاركة كمراقب�ي

عملياتنا.
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مكافحة تزوير الوثائق
ي مجال الكشف عن الوثائق المزورة. وستتوىل 

ي �ف ي االتحاد األورو�ب
اكات مع الدول غ�ي األعضاء �ف تسىع فرونتكس إىل إقامة رسش

ف قدرات التدريب  نت )FADO(، وهو ما يضمن تحس�ي فرونتكس التحقق من الوثائق المزورة والوثائق األصلية ع�ب اإلن�ت
الدول غ�ي  التعاون مع  أيًضا  . وسيتس�فَّ  ي األورو�ب االتحاد  ي 

الدول غ�ي األعضاء �ف المزورة لصالح  الوثائق  ي كشف 
للوكالة �ف

ف  ونية ب�ي المكتبة اإللك�ت إدارة وثائق  بينها نظام  أنظمة أخرى، من  المجال من خالل  ي هذا 
ي �ف ي االتحاد األورو�ب

األعضاء �ف
بول(. فرونتكس واإلن�ت

مكافحة الجريمة العابرة للحدود 
وع  إطار م�ش ي 

�ف ي 
العمليا�ت للتعاون  مجاالت جديدة  ي  األورو�ب االتحاد  ي 

�ف األعضاء  غ�ي  الدول  مع  ايدة  ف الم�ت المشاركة  تفتح 
المنصة األوروبية المتعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الجنائية )إمباكت(. منصة "إمباكت" هي أداة دائمة ورائدة 
ي الدول األعضاء والوكاالت 

ف سلطات إنفاذ القانون �ف ة حيث تجمع ب�ي ي لمكافحة الجرائم المنظمة والخط�ي لالتحاد األورو�ب
وع "إمباكت"،  ي إطار م�ش

ك. �ف األوروبية والمنظمات الدولية لتعزيز حدود أوروبا وأمنها الداخىلي من خالل العمل المش�ت
ك )JADs(. تسىع مبادرة "أيام  ي أيام العمل المش�ت

ي للمشاركة �ف ي االتحاد األورو�ب
تدعو فرونتكس أيًضا الدول غ�ي األعضاء �ف

ف جمع المعلومات والكشف عن الجرائم والتوقيف  ف الوكاالت وإقامة صالت ب�ي ك ب�ي ك" إىل ضمان نهج مش�ت العمل المش�ت
ك عىل مجاالت محددة مثل الجريمة  ي الداخل وعىل الحدود عىل حٍد سواء. يركز يوم العمل المش�ت

ومواصلة التحقيقات، �ف
وطرق العمل والمناطق والمسارات المختارة والمعابر الحدودية والقطاعات الحدودية.

المهام الرئيسية
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البحث واالبتكار
تحِرص فرونتكس عىل تقييم أحدث التطورات التكنولوجية وتجري أبحاث السوق وتسىع إىل مواءمة المعاي�ي عىل المستوى 
ف  ي وتعزز االبتكار لتحس�ي ك عىل تطوير المنتجات الجديدة واختبارها وتعزز قابلية التشغيل البي�ف العالمي وتعمل بتعاون مش�ت
 ، ي األورو�ب االتحاد  مستوى  ة عىل  والخ�ب المعرفة  اكتساب  فرونتكس  ز  فتعزِّ  ، ي الخار�ب البعد  ي 

�ف أما  الحدود.  مراقبة  كفاءة 
 . ي كاء من خارج االتحاد األورو�ب ة ومعرفة ال�ش وتستفيد أيًضا من خ�ب

ي لمعلومات السفر  النظام األورو�ب
والترصيــــح )إتياس(

التشغيلية  لإلدارة  األوروبية  )الوكالة  ي  األورو�ب االتحاد  من  وكاالت  وثالث  األعضاء  والدول  األوروبية  المفوضية   تستعد 
ي  األورو�ب النظام  إلطالق  وفرونتكس(  واليوروبول   )eu-LISA( واسع  نطاق  عىل  المعلومات  تكنولوجيا   ألنظمة 
غ�ي  الدول  مع  سنعمل  تنفيذه،  نجاح  ولضمان   .2022 عام  نهاية  بحلول  )إتياس(  والترصيــــح  السفر   لمعلومات 
"إتياس"  نظام  عن  المالئمة  المعلومات  مواطنيها  ي 

تل�ت لضمان  ة  التأش�ي من  المعفاة  ي  األورو�ب االتحاد  ي 
�ف  األعضاء 

وإمكانية االستفادة منه لت�يــــع رحالتهم.
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ترتيبات العمل
ي  ي من أجل التعاون التق�ف ي االتحاد األورو�ب

ام فرونتكس تجاه الدول غ�ي األعضاء �ف ف ترتيبات العمل هي أعىل مستوى من ال�ت
ام  تيبات نطاق التعاون وطبيعته والهدف منه وأحكام اح�ت د هذه ال�ت حدِّ

ُ
ي طويل األجل ضمن اختصاص الوكالة. وت

والعمليا�ت
العمل  ترتيبات  تتمتع  . ال  الدوىلي القانون  االتحاد ونصَّ عليه  ده  الذي حدَّ النحو  البيانات عىل  الحقوق األساسية وحماية 
مة متاحة عىل الموقع  . جميع ترتيبات العمل الم�ب ي

ي والعمليا�ت مها الوكالة لتحديد التعاون التق�ف بصفة االتفاقات الدولية وت�ب
 www.frontex.europa.eu :ي لوكالة فرونتكس

و�ف اإللك�ت

اتفاقات المركز 
ي عىل إدارة  ي االتحاد األورو�ب

ي الذي يمكن للوكالة من خالله مساعدة الدول غ�ي األعضاء �ف
اتفاقات المركز هي اإلطار القانو�ف

الحدود ون�ش فرق حرس الحدود وخفر السواحل األوروبية عىل أراضيها. تتوىل المفوضية األوروبية، بتفويض من مجلس 
ي إبرام اتفاقات المركز والتفاوض عليها. لمان األورو�ب ي وموافقة ال�ب االتحاد األورو�ب

ي الصالحيات  هم فرونتكس بموجب اتفاق المركز ممارسة سلطات تنفيذية، مما يع�ف يجوز لضباط الفيلق الدائم الذين تن�ش
 . ف ي بحضور ضباط محلي�ي يكة من خارج االتحاد األورو�ب ي الدولة ال�ش

الالزمة ألداء المهام الالزمة لمراقبة الحدود عىل أرا�ف
تضع  ي خطة عمليات مخصصة. 

�ف ي  األورو�ب االتحاد  المضيفة من خارج  الدولة  مع  عليها  االتفاق  ويتم  واجباتهم  د  وتحدَّ
ام الحقوق األساسية  ي لها ومهام وسلطات أعضاء الفرق والتداب�ي العملية المتعلقة باح�ت الوثيقة نطاق العملية واإلطار الزم�ف

وحماية البيانات. 

يمكن لضباط الفيلق 
هم  الدائم الذين تن�ش

فرونتكس بموجب 
اتفاق المركز ممارسة 

سلطات تنفيذية.

ُسُبل العمل
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ي اتفاق تق�ف  يمنح مجلس إدارة فرونتكس 
تفويًضا لبدء المفاوضات

 تحدد فرونتكس والدول غ�ي األعضاء 
ي الحاجة إىل وضع  ي االتحاد األورو�ب

�ف
ترتيبات عمل

 موافقة مجلس إدارة 2
فرونتكس 6 4

مفاوضات1  الموافقة المسبقة 3
 من المفوضية 

األوروبية
5

 توقيع ترتيب 
العمل 7
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الزيارات التعريفية
ي مناطق عملياتها 

ي وارسو، بولندا، و�ف
ي المقر الرئيسي للوكالة �ف

ترحب فرونتكس بصفة منتظمة باستقبال الوفود الدولية �ف
عملها  وأساليب  الوكالة  والية  معرفة  ف  للمشارك�ي يمكن  اء،  الخ�ب مع  اآلراء  وتبادل  الميدانية  الزيارات  خالل  من  الرئيسية. 
وأنشطتها والمبادئ األساسية لإلدارة المتكاملة للحدود األوروبية. وتعدُّ هذه الزيارات التعريفية فرصة سانحة للتعرف عىل 

فرونتكس واستكشاف المجاالت المحتملة لتعزيز الحوار والتعاون.

شبكات التدريب
ي الدول غ�ي األعضاء 

ي مجال تثقيف وتدريب حرس الحدود مع السلطات الوطنية �ف
اتها �ف تتبادل فرونتكس معارفها وخ�ب

. ولفهم احتياجات السلطات عىل نحٍو أفضل وضمان استدامة التدريب، تعمل الوكالة أيًضا عىل إقامة  ي ي االتحاد األورو�ب
�ف

لفرونتكس. حيث تضم  يكة  ال�ش األكاديمية  المؤسسات  تشكل شبكة  ي  ال�ت الوطنية  التدريب  منظم مع مؤسسات  تعاون 
حيب باألعضاء  ، وتهدف فرونتكس إىل ال�ت ي ي االتحاد األورو�ب

بالفعل مؤسسات تدريبية من عدد من الدول غ�ي األعضاء �ف
ي المستقبل القريب.

الجدد �ف

بناء القدرات
ي جزًءا مهًما من التعاون الدوىلي  ي االتحاد األورو�ب

ي الدول غ�ي األعضاء �ف
تشكل مشاريــــع المساعدة التقنية وبناء القدرات �ف

إلدارة  مستدامة  حلول  إيجاد  دعم  إىل  الوكالة  تهدف  خصيًصا،  المصممة  األنشطة  من  مجموعة  خالل  من  لفرونتكس. 
. وتستحدث فرونتكس عملها للمساعدة التقنية من  ي ي الدول ذات األولوية من غ�ي أعضاء االتحاد األورو�ب

الحدود والهجرة �ف
ي  ي وأنشطة المساعدة التقنية الممولة من لدنها ومن خالل تقديم الدعم الخار�ب خالل المشاريــــع الممولة من االتحاد األورو�ب

 . ي امج الممولة من االتحاد األورو�ب لل�ب

ترحب فرونتكس بصفة 
منتظمة باستقبال الوفود 
ي المقر الرئيسي 

الدولية �ف
ي وارسو، بولندا، 

للوكالة �ف
ي مناطق عملياتها 

و�ف
الرئيسية.

تسهم تلك المشاريــــع 
ي بناء الثقة وفهم 

�ف
مة وتبادل  اكات المنظَّ ال�ش

ي مجال 
الممارسات �ف

اإلدارة المتكاملة للحدود. 

ُسُبل العمل
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مة وتبادل  اكات المنظَّ ي بناء الثقة وفهم ال�ش
ذ فرونتكس منذ سنوات مشاريــــع ذات تغطية إقليمية. تسهم تلك المشاريــــع �ف تنفِّ

ي إىل  ق العر�ب ي إفريقيا والم�ش
ي مجال اإلدارة المتكاملة للحدود. وكمثال عىل ذلك، تهدف الوكالة �ف

ات والممارسات �ف الخ�ب
ي وأفضل الممارسات  ي غرب البلقان لمعاي�ي االتحاد األورو�ب

. من جهة أخرى، تروج الوكالة �ف ي واإلقليمي
تعزيز التعاون الثنا�ئ

ي وتدعم قدرات السلطات  ي سعيها الحثيث لالنضمام إىل االتحاد األورو�ب
بشأن اإلدارة المتكاملة للحدود، وتساعد المنطقة �ف

للتعامل مع تحديات الحدود والهجرة.
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ألبانيا والجبل األسود ورصبيا  2021، سمحت  . وبحلول عام  ي ي دول الجوار مع االتحاد األورو�ب
ي أرا�ف

توجد فرونتكس �ف
فرونتكس  ت  ن�ش الوطنية،  للسيادة  الكامل  ام  االح�ت ومع  المركز.  اتفاقات  بموجب  أراضيها  عىل  عمليات  بإجراء  للوكالة 
ها من المعدات  ي العمليات، إىل جانب سيارات ومروحيات الدوريات وغ�ي

ف �ف ي الفيلق الدائم وموظفيها المشارك�ي
ضباطها �ف

المركبات  وتهريب  الوثائق  وتزوير  بالب�ش  واالتجار  األشخاص  تهريب  مثل  اإلجرامية  األنشطة  عن  الكشف  ي 
�ف للمساعدة 

يبة. الم�وقة والمخدرات واألسلحة والبضائع الخاضعة للرصف

ي من  ي االتحاد األورو�ب
، تعمل فرونتكس أيًضا مع الدول األعضاء والدول غ�ي األعضاء �ف ي

برصف النظر عن الوجود العمليا�ت
خالل مختلف شبكات ضباط االتصال. 

ي 	  ي االتحاد األورو�ب
ضباط اتصال فرونتكس إىل البلدان غ�ي األعضاء �ف

ف سلطات إدارة  ي عىل تيس�ي التعاون ب�ي ي االتحاد األورو�ب
ي الدول غ�ي األعضاء �ف

يعمل ضباط اتصال فرونتكس �ف  
ي 

ي البلد المضيف وفرونتكس ع�ب مختلف مجاالت والية الوكالة. يوجد ضباط اتصال فرونتكس �ف
الحدود �ف

ي البلد المضيف، وقد يحظون بتفويض إقليمي عند االقتضاء. ح�ت عام 2021، 
ي �ف مقر بعثة االتحاد األورو�ب

  . ي ت فرونتكس ستة ضباط اتصال خارج االتحاد األورو�ب ن�ش

ي إىل فرونتكس	  ي االتحاد األورو�ب
ضباط االتصال من الدول غ�ي األعضاء �ف

اتصال  أيًضا ضباط  ي  األورو�ب االتحاد  ي 
�ف األعضاء  غ�ي  الدول  سلطات  تن�ش  قد  متبادلة،  ترتيبات  من خالل   

فرونتكس  تجعلهم  هم،  ن�ش وبمجرد  بولندا.  وارسو،  ي 
�ف الثنائية  سفاراتها  ي 

�ف لهم  إقامة  وتوفر  فرونتكس  ي 
�ف

ي أنشطة ذات صلة.
ينخرطون �ف

ضباط اتصال العودة األوروبية	 
ي ن�ش ضباط 

عندما ال تن�ش فرونتكس ضابط اتصال تابع لها بمهام خاصة بالعودة، فإنها تدعم الدول األعضاء �ف  
. ضباط االتصال لشؤون العودة األوروبية هم  ي ي االتحاد األورو�ب

ي دول غ�ي أعضاء �ف
اتصال العودة األوروبية �ف

ي بلدهم، ويتمثل 
هم سلطات العودة الوطنية �ف ضباط اتصال معنيون بشؤون الهجرة من الدول األعضاء تن�ش

ي بشأن المسائل  ف جميع الدول األعضاء والدولة المضيفة من خارج االتحاد األورو�ب ي تيس�ي التعاون ب�ي
دورهم �ف

ي هذا المجال.
المتعلقة بالعودة، وكذلك لدعم أنشطة الوكالة �ف

مناطق العمل
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ي هذه الخريطة ومحتوياتها ضمًنا التعب�ي  ال تع�ف
ا كان من طرف فرونتكس فيما يتعلق  عن أي رأي أيًّ

ي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو 
بالوضع القانو�ف

ف حدودها أو تخومها.  سلطاتها أو فيما يتعلق بتعي�ي
تتنصل فرونتكس من أي مسؤولية فيما يتعلق 
ي 

بالحدود واألسماء والتسميات المستخدمة �ف
الخريطة.

* هذه التسمية مع عدم المساس بمواقفها بشأن 
وضع كوسوفو، وهي ومتوافقة مع قرار مجلس 
األمن رقم 1244 وفتوى محكمة العدل الدولية 

بشأن إعالن استقالل كوسوفو.

هم  ضباط اتصال فرونتكس الذين تم ن�ش

ح�ت عام 2021

!
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أثينا

بروكسل

صوفيا

برل�

مدريد

باريس

بودابست

روما

ريغا

نيامي

بلغراد

ستكهو�

براتيس�فا

داكار

أنقرة

كييف

النيجر

ألبانيا

كرواتيا

إيطاليا

مالطة

بلغاريا

قبرص

اليونان
تركيا

النمسا

تشيكيا

الدنمارك

هنغاريا

سلوفاكيا

سلوفينيا

بلجيكا

ألمانيا

ليختنشتاين

لكسمبرغ

سوي��ا

إستونيا

فنلندا

تفيا ��

ليتوانيا

رومانيا

أوكرانيا

الجبل ا��سود

��بيا

كوسوفو

فرنسا

هولندا

بولندا

آيسلندا

آيرلندا المملكة المتحدة

البرتغال إسبانيا

السنغال

النرويج
السويد

أندورا
ت�انا

وارسو

الدول ا��عضاء في ا��تحاد ا��وروبي

البلدان المنتسبة إلى شنغن

!

!العاصمة

مدن ن�� ضباط اتصال فرونتكس

البوسنة والهرسك

مقدونيا الشمالية

*
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