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صحيفة وقائع

التدريب وبناء القدرات

يؤدي التدريب دورا أساسيا في
مهمة اإلنتربول المتمثلة في
تعزيز التعاون الشرطي الدولي.
وتسعى المنظمة إلى تزويد
موظفي إنفاذ القانون في البلدان
األعضاء والموظفين العاملين
في أجهزة شريكة متخصصة
بالكفاءات الالزمة لمواجهة
التحديات الراهنة على صعيد
العمل الشرطي .ومن خالل
برامج التدريب المحددة األهداف
واالطالع المتبادل على أفضل
الممارسات واستخدام إمكانات
اإلنتربول الشرطية بكفاءة ،تتيح
المنظمة للمشاركين في التدريب
فرصة كافية للتعلم وإنماء
مهاراتهم الجديدة ووضعها قيد
الممارسة.

eeاألنشطة
ينظم اإلنتربول كل عام مجموعة منوعة من دورات التدريب وحلقات العمل والحلقات
الدراسية واجتماعات األفرقة العاملة والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات في جميع
مناطق العالم .وتركز أنشطة التدريب التي توفرها المنظمة على المجاالت التالية:
■ ■التدريب الموجه للمكاتب المركزية الوطنية :ما فتئت المكاتب المركزية
الوطنية ،بصفتها صلة الوصل بين اإلنتربول وأجهزة الشرطة الوطنية ،تضطلع
بدور ميداني متزايد األهمية في أنشطة المنظمة .وترمي هذه الدورات إلى تعزيز
مهارات موظفي هذه المكاتب في استخدام إمكانات اإلنتربول المتكاملة في مجال
العمل الشرطي (كقواعد البيانات ومنظومة اإلنتربول للنشرات الدولية) ،واالمتثال
لمعايير اإلنتربول وأنظمته القانونية في مجال حماية البيانات .وسيوفر اإلنتربول
في المستقبل للمكاتب المركزية الوطنية مجموعة شاملة من الدروس اإللكترونية
لتدريب الموظفين الجدد فيها ومنح موظفيها شهادة بأنهم من خبراء اإلنتربول في
مجال التعاون الشرطي الدولي.
■ ■برامج التدريب التي تمولها جهات مانحة :هذه البرامج الممولة من مصادر
خارجية ،التي تصمَّ م لتلبية االحتياجات على الصعيد اإلقليمي وتركز على مكافحة
مجاالت محددة من الجريمة ،تتضمن مراحل متعددة وتدوم عدة أشهر أو سنوات.
ويشارك فيها عدد من األشخاص من القطاعات ذات الصلة (كأجهزة إنفاذ القانون،
والهيئات القضائية ،والمنظمات الدولية) في بلدان مختلفة من أجل دعم التعاون
الدولي مع التركيز على تبادل المعلومات عبر قنوات اإلنتربول.
■ ■التدريب الموجه لموظفي اإلنتربول :تكفل برامج التدريب الداخلي مثابرة
موظفي اإلنتربول ،ومنهم الموظفون المعارون ،على تنمية كفاءاتهم في مجاالت
متنوعة كالقيادة ،وإدارة المشاريع ،والتعاون على الصعيد الدولي ،ومخاطبة
الجمهور .ومن خالل التطبيق الصارم لمعايير التدريب والتأهيل ،كبرنامج
اإلنتربول الرسمي للتأهيل ،تشجع المنظمة توفير أنشطة تع ّلم لموظفيها متسمة
بالفعالية والكفاءة.
■ ■التدريب على مكافحة الجريمة المتخصصة :يوفر اإلنتربول دورات تدريب
منتظمة في مجاالت متنوعة من الجريمة المتخصصة كاالتجار بالبشر ،والقرصنة
البحرية ،واإلرهاب ،والجريمة البيئية ،واألعمال الفنية المسروقة ،وتقليد المنتجات
الصيدالنية ،والجريمة السيبرية ،ويوفر أيضا أدوات لدعم التحقيقات كإدارة
الحدود واألدلة الجنائية .ودورات التدريب المعتمدة هذه ينسقها وينظمها ضباط
متخصصون حاصلون على شهادة مد ّرب لدى اإلنتربول.

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا
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eeالتعلم اإللكتروني
يقدّم مركز اإلنتربول العالمي للموارد مجموعة شاملة من موارد التعلم اإللكتروني
في ما يتعلق بإمكانات اإلنتربول الشرطية ومجاالت الجريمة المتخصصة .وفي
حين أن بعض الموارد متاحة للعموم ،ال تتوفر بعض الدروس اإللكترونية األخرى
إال للمستخدمين المخوَّلين عبر منظومات اإلنتربول المأمونة .ويوفر مركز اإلنتربول
العالمي للموارد حاليا أكثر من  50درسا موجها إلى أفراد الشرطة ،ويستعين به
اليوم أكثر من  4 500مستخدم في جميع أنحاء العالم.
eeالبحث والتنمية
يستشير اإلنتربول بانتظام خبراء في التدريب على بناء القدرات وإنفاذ القانون عند
تحديد أنشطته ،األمر الذي يضمن االطالع المتبادل على أفضل الممارسات ويتيح
للمنظمة إدراج آخر ما توصلت إليه البحوث ونُهج التعليم المبتكرة في برامجها
التدريبية.
eeضمان النوعية
يقدّم دليل اإلنتربول للتدريب الفعال إلى المهنيين مجموعة من المعايير الدولية
وأفضل الممارسات في هذا المجال .ويستخدم كل من مدربي اإلنتربول والبلدان
األعضاء هذا الدليل كمرجع لمبادرات التدريب الوطنية .وفي هذا الصدد ،يعد
اإلنتربول حاليا مبادئ توجيهية موحدة ستتيح لألجهزة في بلدانه األعضاء أن تطلب
االعتماد الرسمي من اإلنتربول لبرامجها التدريبية أو الكيانات التابعة لها.
eeندوة اإلنتربول لتدريب موظفي الشرطة
تجمع هذه الندوة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون واألوساط األكاديمية والمنظمات
الدولية لتبادل اآلراء والخبرات من أجل إقامة عالقات أوثق ضمن أجهزة الشرطة
الدولية التي تشارك في دورات التدريب .وتستقطب ما معدله  150مشاركا من أكثر
من  60بلدا.

e eتفاصيل االتصال:
يمكن االتصال بنا عبر موقعنا على الويب.
للمسائل المتعلقة بقضايا جنائية محددة،
يرجى االتصال بالشرطة المحلية أو بالمكتب
المركزي الوطني لإلنتربول في بلدكم.
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