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 تعزيز قدرات القيادات الوسطى للشرطة المحلية

في وزارة الداخلية دورتين  مديرية التدريب والتأهيلبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  عقد - بغداد
الدورة  استمرت ".والخدمية الشرطة المحلية فاعلية تعزيز"ضمن برنامج ( ToT)تدريب المدربين لتجريبيتين 
بغداد العاصمة  أكاديميات التدريب في من من القيادات الوسطىشرطة  ضابط 38حضرها سبوعين التدريبية إل
رفد ي فاألهداف العامة للدورة  تمثلتواألنبار ونينوى والبصرة وصالح الدين وكركوك وديالى. ومحافظات 

تقديم مع الحرص على ، مجال إستتباب األمن في قواطع المسؤوليةفي المشاركين ومهارات معرفة  وتطوير
األساسي لتدريب امتابعة  في إطار فذون   مم برنامج تدريب المدربينص  حيث جديدة في التدريب.  عملية وسائل

 .2018آذار )مارس( والخدمية والمنفذ في شهر المحلية الشرطة  فاعلية بموضوع تعزيزالتجريبي 

ركز في المقام يالمعرفة"، وعمادها باسم "شرطة " أيضاً فاعلية الشرطة المحلية والخدمية  تعزيزعرف برنامج "ي  
جمع المعلومات والتحقق منها وتحليلها وترتيبها حسب في  أساليبهامهارات الشرطة المحلية واألول على تحسين 

. اتالعملي في نطاقلشرطة جهاز ابما يخدم تخدام البيانات التوظيف الفعال والتوقيت المناسب السلضمان  ،األولوية
مع  ،ينالمحلي لتحسين السالمة واألمن العامفعاليات المجتمع مع  عمليةعلى بناء شراكات  يركز البرنامجكما 

تعزيز  " برنامجشؤون الشرطة لالوزارة وكالة شخصت  كما. ذاته الوقتبناء الثقة بين الشرطة والمجتمعات في 
لتحويل الشرطة العراقية  سعيها المستمروظيفة أساسية للشرطة ضمن بوصفه " فاعلية الشرطة المحلية والخدمية

 عراق ما بعد الحرب.شرطة خدمية لإلى قتالية شاركت في دحر تنظيم داعش من قوة 

 ركيةاالدنمالتدريب والتأهيل في وزارة الداخلية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشرطة الوطنية مديرية عملت 
هلون من الشرطة بون مؤ  التدريب مدر  تنفيذ تولى و، على إعداد منهاج الدورة من خالل الشراكة والتعاون الوثيق

ومديرية التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية. حظيت الدورات التجريبية برضا المشاركين و الوطنية الدنماركية.
التقديمية التي ينفذها عروض من قبيل ال تدريبجديدة في الأساليب على  ،غيرهم وآخرون المشاركون، تعرفوقد 

 .مماثلة تقنياتوفق المرة األولى التي يتلقون فيها تدريباً هي و ، وكانت مفيدة للغايةذاته أكثر من مدرب في الوقت

تام الدورة: تخاحفل  ه  روحضخالل في كلمته ، طه اللواء زيادمدير التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية  وذكر
واألسس ذات الصلة ببرنامج تعزيز فاعلية الشرطة المحلية والخدمية تحتل موقع األولوية الكبرى إن المبادئ "

قامت حيث جهاز الشرطة المحلية في العراق. بة في إطار اإلرتقاء المستمر ئيسبوصفها واحدة من أهم المهام الر
ة بوضح حجر األساس إلطالق مديرية التدريب والتأهيل في الوزارة وبالتعاون من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحد

الشرطوية الجديدة والمتمثلة ببرنامج تعزيز فاعلية الشرطة المحلية والخدمية من خالل إقامة دورات  المبادئ
جدر اإلشارة الى أنه من األهمية بمكان إعداد تي مراكز تدريب الشرطة من مختلف المحافظات. وتوعوية لمدرب

ويمكن للمتدربين  ،األكفاء لغرض الشروع بتنفيذ المبادئ والقواعد الجديدة في العمل الشرطويطاقم من المدربين 
ين لبرنامج تعزيز فاعلية الشرطة الذين حازوا على الدرجات العليا من الذين شاركو في دورات تدريب المدرب

 المحلية والخدمية أن يضطلعوا بهذا الدور المهم."

أن  يؤمنبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن: " أندرسونفين مستشار الشرطة األقدم في البرنامج اإلنمائي  وأكد
الحديثة للعمل الشرطوي مبادئ لامدربي الشرطة المؤهلين تأهيالً عالياً هم الرواد الذين سيمضون قدماً في تنفيذ 

 األربع أظهر المشاركون خالل األسابيع فقدفي العراق. من قبيل برنامج تعزيز فاعلية الشرطة المحلية والخدمية 



ً  اً تطوربرنامج تدريب المدربين عمل من الماضية  ، وحرفية عالية كمدربين في مراكز تدريب الشرطة ملموسا
 ".برنامج تعزيز فاعلية الشرطة المحلية والخدميةسيسهمون في نجاح تطبيق مبادئ  همونحن واثقون أن

 تطويرلمانيا والمملكة المتحدة والدنمارك لتمويلهم السخي لجهود لدول أ اإلنمائي ممتنألمم المتحدة ابرنامج إن 
برنامجاً شامالً إلصالح لألمم المتحدة  لبرنامج اإلنمائيفي اسيادة القانون  قسم ويدعمالشرطة المحلية في العراق. 

ينفذ برنامج العمل . من خالل العمل المشترك مع حكومة جمهورية العراقفي العراق، والعدالة قطاع األمن 
األمن الوطني ووزارة الداخلية ومجلس القضاء األعلى ووزارة العدل  يةمع مستشاروثيقة  عبر شراكاتالشامل 

 والمجتمع المدني في العراق ومجموعة من الشركاء الدوليين. جلس النوابموالدفاع في ولجنة األمن 
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###  ###  ### 

 

ويدفع يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، 
قليمًا،  170نحن موجودون في أكثر من  ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع. ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية بلدًا وا 

 ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة

 

mailto:chamila.hemmathagama@undp.org

