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  قرار
  

  ضي الكالبالتعاون الدولي في مجال تدريب مروِّ: الموضوع
  
  

  ألماني===ا م===ن/ ف===ي ب===رلين74 أنترب===ول المنعق===دة ف===ي دورته===ا ال===ـ   -إن الجمعي===ة العام===ة لل===ـ م د ش ج  
   ،2005 سبتمبر/يلولأ 22الى  19
  

لمنظم=ة تع=اون    نج=اح المب=ادرة الت=ي أطلقه=ا االجتم=اع الع=ام ال=سنوي ال=سادس          وقد أخذت في االعتبار   
 والت=ي رآ=زت عل=ى       2004سبتمبر  / المنعقد في سيشيل في أيلول     )EAPCCO(قادة الشرطة في شرق إفريقيا      

الحاجة إلى اقتناء آالب لكشف المتفجرات بهدف تعزيز دور بلدان شرق إفريقي=ا ف=ي مكافح=ة اإلره=اب ف=ي                   
  1كشف المتفّجرات،العالم عبر القيام بنشاطات وقائية مثل استخدام الكالب المدّربة ل

  
أن اللجنة التنفيذية قد أقّرت، في دورتها المنعقدة قب=ل دورة الجمعي=ة العام=ة ال=ـ                  عتبارالوإذ تأخذ في ا   

 ه=ذا  تي=سير التموي=ل ال=ضروري لتنفي=ذ    بوأذن=ت  ، مقترح األمانة العامة لألنترب=ول        2004 في آانكون عام     73
  المشروع،

  
 األولى لمروضي الكالب المدّربة عل=ى آ=شف المتفج=رات           التدريبية EAPCCO/ دورة األنتربول  وأن

 بمساعدة مالية من األمانة العامة ودعم م=ن         7/7/2005 إلى   8/5/2005قد أقيمت في الخرطوم، السودان، من       
 م==شارآًا م==ن بورون==دي وجيب==وتي وأثيوبي==ا وآيني==ا وروان==دا وال==سودان     18ش==رطة ال==سودان، وتخ==ّرج منه==ا   

   وهم اآلن جميعًا في الخدمة الفعلية مع آالبهم في بلدانهم،وسيشيل وتنزانيا وأوغندا
  
الت==ي يوليه==ا األنترب==ول   اإلج==رام الع==المي  وم==سائلاحتياج==ات اإلقل==يم  مع==ا  ه==ذا الم==شروع تن==اول  وأن

مكافحة اإلرهاب والج=رائم األخ=رى رغ=م    لبلدان التي ُتظهر تصميمًا حقيقيًا على األولوية فأتاح تقديم الدعم ل 
   أوضاع مالية واقتصادية صعبة،أحيانًا منمعاناتها 
  
ص=درت خ=الل ه=ذا    ألجان ق=ادة ال=شرطة وال=وزراء الم=سؤولين ع=ن ش=ؤون ال=شرطة ف=ي إفريقي=ا                    وأن

به=ذا الم=شروع الن=اجح وت=دعو إل=ى متابع=ة ه=ذه المب=ادرة ب=دعم م=ن البل=دان                      تعترف فيه=ا    العام عدة توصيات    
  :األعضاء
  

 ، التوصPية  2005يوليPو  / تمPوز 15 إلى 13غانا من / المنعقد في أآرا 18المؤتمر اإلقليمي اإلفريقي الـ      •
  :12رقم 

 
 نجاح==ات نم==وذج ت==ستند إل==ىاألمان==ة العام==ة والمكات==ب المرآزي==ة الوطني==ة اإلفريقي==ة ب==أن  يوص==ي" !

EAPCCOتطبي==ق ب==رامج ت==دريب آ==الب آاش==فة للمخ==درات والمتفج==رات ف==ي آ==ل أنح==اء الق==ارة       ل
 اإلفريقية؛

                                                 
اقتن=اء آ=الب مدّرب=ة    "الت=ي دع=ت إل=ى     في سيشيل 2004سبتمبر / الذي عقد في أيلولEAPCCOاالجتماع العام السنوي السادس لمنظمة    توصية     1

  ".ف المتفجرات قبل تفجيرها بهدف الوقاية من النشاطات اإلرهابية في بلدان شرق إفريقيا اإلثني عشرلكش
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 ، ف==ي تق==ديم دورات تدريبي==ة مكثف==ة وعالي==ة  EAPCCOستمّر ال==سودان، بم==ساعدة ويوص==ي ب==أن ي==  !

 الجودة للشرطة في مجال تدريب مرّوضي الكالب الكاشفة؛
ويوصي بأن تعمل جنوب إفريقيا على تطبيق برنامج نموذجي لتدريب مرّوضي الك=الب الكاش=فة               !

 لخدمة البلدان األعضاء في إفريقيا الجنوبية؛
م البل==دان األع==ضاء م==ن ش==مال إفريقي==ا ووس==طها وغربه==ا ب==دعم ب==رامج ال==سودان ويوص==ي ب==أن تق==و !

 ."وجنوب إفريقيا، وبالنظر في إقامة برامج خاصة بها لتدريب مروضي الكالب الكاشفة

 / آب 5 إلPى    1 فPي لوانPدا، أنغPوال، مPن           المنعقPد  SARPCCOاالجتماع العام الPسنوي العاشPر لمنظمPة          •
  المتعلق بالتدريب3، القرار  2005أغسطس 

 الذي ُحقق في مجال الكشف عن المخ=درات والمتفّج=رات، وم=ع تق=دير الع=رض                 التقّدممع إدراك   " !
الذي قدمته هيئة شرطة جنوب إفريقيا ب=شأن م=نح اإلقل=يم دورة تدريبي=ة لمروض=ي الك=الب، طل=ب            

 ت=دريبي   إع=داد برن=امج  SARPCCOمجلس قادة الشرطة من اللجن=ة الفرعي=ة للت=دريب ف=ي منظم=ة              
 ".إقليمي لمرّوضي الكالب

   إلPPPى22 المنعقPPPد فPPPي مومباسPPPا، آينيPPPا، مPPPن EAPCCOاالجتمPPPاع العPPPام الPPPسنوي الPPPسابع لمنظمPPPة  •
 2، القرار رقم  2005أغسطس / آب24

أشاد قادة الشرطة، مدرآين التهديد العالمي الذي يمثله اإلره=اب، ب=الجهود الممت=ازة الت=ي                " !
لألنترب==ول وش==رطة ال==سودان عب==ر ت==دريب وإه==داء آ==الب     ب==ذلتها آ==ل م==ن األمان==ة العام==ة    

ش==رطية مدرب==ة عل==ى آ==شف المتفج==رات وحث==وا عل==ى التي==سير الم==ستمر لب==رامج ت==دريب          
 ."متقدمة

االجتمPPPاع الخPPPامس للPPPوزراء المPPPسؤولين عPPPن شPPPؤون الPPPشرطة فPPPي الPPPدول األعPPPضاء فPPPي منظمPPPة    •
EAPCCO2005أغسطس / آب25اسا، آينيا، في  المنعقد في مومب  

   2بالغ المشترك، المادة ال

أش==اد ال==وزراء، م==درآين التهدي==د الع==المي ال==ذي يمثل==ه اإلره==اب، ب==الجهود الممت==ازة الت==ي     " !
بذلتها آل من األمانة العام=ة لألنترب=ول وش=رطة ال=سودان ف=ي مج=ال الت=دريب عل=ى آ=شف                      

 ودعموا اس=تمرار    EAPCCOالمتفجرات وإهداء آالب آاشفة للبلدان األعضاء في منظمة         
  ".رنامج التدريبب

أس==فرت ع==ن نج==اح ال==دورة التدريبي==ة   ي والت== ش==رطة ال==سودان اي ب==ذلتهالكبي==رة الت==د و ب==الجهوإذ تقPPّر
  ب الشرطية في إقليم شرق إفريقيا،لمروضي الكال

 عل=ى    األمانة العامة والمكاتب المرآزي=ة الوطني=ة ف=ي إقل=يم إفريقي=ا لتنفي=ذ ب=رامج ت=دريب                    جهود تساند
  تفجرات موّجهة لمروضي الكالب الكاشفة،آشف المخدرات والم

  .الكاشفة ألغراض االستيالدكالب لتبّين مصادر أخرى لب األمانة العامة لألنتربول تكلـّف
  
  
  إعتمد


