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صحيفة وقائع

بناء القدرات والترىيب
بناء القدرات والتدريب هما جزء
ال يتجزأ من مهمة اإلنتربول
المتمثلة في تعزيز التعاون
الشرطي الدولي.
ومن خالل برامج تدريب وجاهية
وإلكترونية ،تتيح المنظمة
لموظفي إنفاذ القانون في أرجاء
العالم اكتساب وتطبيق كفاءات
جديدة في مكافحة الجريمة
على الصعيد الدولي .وترمي
أنشطتنا أيضا إلى تحسين األداء
المؤسسي.

يرمي عملنا إلى تزويد موظفي إنفاذ القانون في بلداننا األعضاء بالمعارف والكفاءات
وأفضل الممارسات الالزمة لمواجهة التحديات األمنية الراهنة وتحسين أداء الهيئات
التي ينتمون إليها.
ويستفيد اآلالف من هؤالء الموظفين في العالم أجمع ،سنويا ،من مبادراتنا المتصلة
ببناء القدرات والتدريب .ففي عام  2019فقط ،قدمنا التدريب لحوالي 11 000
موظف .وتكفل موارد التعلم الرقمي التي توفرها أكاديمية اإلنتربول االفتراضية وضع
هذه المبادرات في متناول األفراد الذين هم بأمس ّالحاجة إليها عندما يحتاجون
إليها ،حتى في وقت األزمات.
ونحرص على تأهيل المدربين وتطبيق معايير التدريب على صعيد المنظمة ككل،
األمر الذي يكفل تقديم أجود الخدمات وفي الوقت نفسه تعزيز التوازن بين الجنسين
واحترام حقوق اإلنسان .ونقيم الشراكات أيضا مع منظمات عامة وخاصة لالستفادة
من خبراتها المتطورة وكفالة تقديم دورات تدريب مفيدة على الدوام.
eeأنشطة التدريب
■ ■توفر أكاديمية اإلنتربول االفتراضية التي أُطلقت في عام  2020ألجهزة إنفاذ
القانون في العالم مجموعة شاملة من موارد التعلم الرقمي .وتقدم دورات تدريبية
تراعي وتيرة التعلم الذاتي وتخضع إلشراف مدربين ،فضال عن حلقات دراسية
شبكية ومنصة لتبادل المعارف.
■ ■التدريب المقدم لمكاتب اإلنتربول الوطنية المركزية :يرمي برنامج اإلنتربول لبناء
القدرات الشرطية إلى تعزيز كفاءات موظفي هذه المكاتب في استخدام منظومات
اإلنتربول وقواعد بياناته ونشراته ،وإلى كفالة التقيد بمعايير المنظمة ولوائحها
القانونية في مجال حماية البيانات.
■ ■التدريب على مكافحة الجريمة المتخصصة :تُقدَّم في القاعات الدراسية أو عن
طريق اإلنترنت دورات تدريب منتظمة مكرسة لمكافحة مجموعة متنوعة من
مجاالت الجريمة المتخصصة وألدوات التحقيق من أجل دعم برامج المنظمة
العالمية الثالثة :مكافحة اإلرهاب ،والجريمة السيبرية ،والجريمة المنظمة
والناشئة .وتشمل األمثلة على هذه المجاالت مكافحة االتجار بالبشر ،والقرصنة
البحرية ،واإلرهاب ،وإدارة الحدود ،واألدلة الجنائية.
eeبناء القدرات
تهدف برامج بناء القدرات الشاملة المصممة تبعا لالحتياجات الميدانية إلى إحداث
تغيير إيجابي على مستوى األفراد والمؤسسات وتعزيز استخدام قدرات اإلنتربول
الشرطية في الوقت نفسه من أجل مكافحة الجريمة عبر الوطنية بقدر أكبر من
الفعالية .وتُ َّ
نفذ هذه البرامج على مدى أشهر أو سنوات ويشارك فيها عدد من
القطاعات والبلدان المعنية من أجل دعم التعاون الدولي.
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الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

بناء القدرات والتدريب

eeالمساواة بين الجنسين
اإلنتربول ملتزم بالنهوض بالمساواة بين موظفي إنفاذ القانون ،نساء ورجاال،
وباتباع نهج مراع للجنسين في المسيرة المهنية .ويشرف خبراء في هذا الشأن
على تصميم وتنفيذ أنشطة التدريب التي تشمل ندوات عن الدور القيادي للمرأة في
أجهزة إنفاذ القانون ،وبرامج توجيهية ،ودراسات عن تأثير نوع الجنس في مكافحة
الجريمة وإنفاذ القانون.
eeحقوق اإلنسان
ّ
ترسخ المادة  2من القانون األساسي للمنظمة احترام حقوق اإلنسان ،وتركز برامج
اإلنتربول لبناء القدرات والتدريب على اإلطار الدولي لهذه الحقوق ،وعلى مقاربة
للعمل الشرطي مستندة إليها ،وعلى حقوق اإلنسان في اإلنتربول.
منظومة ضمان جودة التدريب وبناء القدرات
eeمنظومة ضمان جودة التدريب وبناء القدرات
تتقيد جميع البرامج بالمعايير المدرجة في دليل اإلنتربول للتدريب الناجح،
والتوجيهات السارية على صعيد المنظمة ككل ،وإطاري إدارة بناء القدرات والتدريب
المتعلقين بحقوق اإلنسان وبمراعاة المساواة بين الجنسين في بناء القدرات .ويجب
أن يحصل جميع المدربين في اإلنتربول وخارجه على شهادة تأهيل ،وتتيح المعايير
الصارمة التي تُمنح وفقها الشهادات االعتراف بأن الدورات التي يصممها شركاء
خارجيون تتقيد بمعايير التدريب في اإلنتربول.
eeندوة اإلنتربول لتدريب أفراد الشرطة
تجمع هذه الندوة التي تُن َّ
ظم مرة كل عامين ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون
والمؤسسات األكاديمية والمنظمات الدولية لتبادل اآلراء والخبرات المتعلقة بتدريب
أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي.

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.
e
e eيوتيوبINTERPOLHQ :
www.interpol.inte e

eتويتر@INTERPOL_HQ :

eeأكاديمية اإلنتربول العالمية
أكاديمية اإلنتربول العالمية هي شبكة من المؤسسات الوطنية واإلقليمية المتخصصة
في التدريب في مجال إنفاذ القانون .وتقدم هذه األكاديمية ألفراد الشرطة في
مناطقهم دورات يصادق عليها اإلنتربول .وبفعل مشاركتها في منصة حصرية
لتبادل المعارف ،تسهم هذه المؤسسات أيضا في تعزيز أفضل الممارسات في هذا
المجال.
للمزيد من المعلومات في هذا الخصوص ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
https://www.interpol.int/How-we-work/Capacity-building

