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السيد مينغ هونغوي
الدورة الـ  86للجمعية العامة لإلنرتبول

معايل السيد غوو سنغ كون ،مستشار الدولة ووزير األمن العام يف الصني،
معايل السيد جان جامبون ،نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية يف بلجكيا،
معايل السيد أمحد زاهد محيدي ،نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية يف ماليزيا،
معايل السيد نيبويشتا سيتفانوفيتش ،نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية يف صربيا،
السيدات والسادة وزراء الداخلية واألمن والعدل،
السيد يورغن شتوك ،األمني العام لإلنرتبول،
حضرات نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لإلنرتبول،
السيدات والسادة رؤساء أجهزة الشرطة،
السيدات والسادة رؤساء وممثلو املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول،
السيدات والسادة الشركاء واملراقبون املوقرون،
السيدات والسادة مندوبو البلدان األعضاء يف اإلنرتبول،
حضرات الضيوف الكرام،
سيدايت ساديت،
 .Buenos días .Bonjour .Good morning .Zaoshang Haoالسالم عليكم.
شكرا لكم ومرحبا بكم مرة أخرى .يشرفين أن تُتاح يل إمكانية التحدث أمامكم يف هذا اليوم املميـز وأن أعلـن عـن
افتتاح الدورة الـ  86للجمعية العامة لإلنرتبول .وقد سررنا باالستماع إىل كلمة الـرئيس شـ البالغـة األييـة الـ دلـ
علــر رؤيتــس االستش ـرافية االس ـرتاتيجية وحســس الايــادي .إن إق ـرار ب ـدور اإلنرتبــول احليــوي وإعالنــس عــن دعــم س ـ
متنحس احلكومة الصينية يا مصدر إهلام لنا .وإين علر ياني من أن إرشادات الصني ومسـايتها سـتعطيان زمخـا كبـ ا
هلذ الدورة وملستابل اإلنرتبول ولألمن يف العامل أمجع.
ولاد قـُيِّض يل العام املاض زيارة العديد من بلداننا األعضـاء واالجتمـاع ش صـيا بااد ـا وبشـركائنا .وانصـب كامـل
اهتمام علر كيفية اشتغال اإلنرتبول والتحديات ال يواجهها وأنشطتس اليومية.
وأود أن أشــكر لألمــني العــام ،الســيد يــورغن شــتوك ،دعمــس املطلـ  .وأتوجــس بالشــكر أيضــا إىل مجيــع مــواف األمانــة
العامة لإلنرتبول علر إسهاما م ،وإىل أعضاء اللجنة التنفيذية علر آرائهم الايمـة .فبفضـلكم يسـتفيد اإلنرتبـول مـن
خربات وإرشادات من مجيع املناط .
الزمالء الكرام ،ينتظرنا الكث من العمل هذا األسبوع .فنحن سننظر يف وثياة ُُت ِمل موقفنا إزاء األمن العامل ،
وسندفع مبادرة  INTERPOL 2020قدما ،وسنبحث مارتحات تتعل بعملية االنضمام إىل منظمتنا ومعاي .
وسنتحدث عن إجنازات وصعوبات وثياة االتصال فيما بينها.
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واجلمعيــة العامــة ه ـ اهلياــة اإلداريــة العليــا للمنظمــة .وجناحهــا بــالغ األييــة لتطورنــا .لــذا ،أود أن أشــاطركم أفكــاري
خبصـو مســتابل املنظمــة .قـال أســالفنا الصــينيونَ ’’ :مــن لـيس واــدور الت طــي لعشـرة آالف جيــل لــيس واــدور
الت طي للحاضر‘‘ .ال بد لنا من التطلع حنو األعلر واألبعد الستشراف مستابل املنظمة وتصور مص ها.
ويشهد العامل حاليا تغي ات جذرية مل يشهد هلا مثيل منذ احلرب العاملية الثانية’’ .كان ذلك أحسـن األزمـان ،كـان
ذلك أسوأ األزمان‘‘ .وبفضل نظام احلوكمة العاملية الذي أُنشئ بعد انتهاء احلروب املدمرة ،حل السـالم والرخـاء يف
العــامل ملــا يربــو علــر  70عامــا .ولكــن املشــاكل والنزاعــات تتفــاقم :فاــد اهــرت أحــداث سياســية غـ متوقعــة ترتبـ
عليهــا تبعــات خطــرة؛ وتتنــامر مشــاعر العــداء للعوملــة؛ وتضــع أزمــة الالجاــني أوروبــا يف مــقز ؛ وخيــيم شــبا اإلرهــاب
علــر العــامل .ومثلمــا قــال شــاعر صــيين مــرة ،إن الريــاح الـ ــب إىل داخــل الغرفــة تنــذر بعاصــفة قادمــة مــن اجلبــال؛
وكل ما تادم هو مؤشرات علر جماالت توتر كامنة.
ويف هذ األثناء ،تلوح يف األف بوادر ثورة علمية وصـناعية حديثـة؛ فالطـائرات مـن دون طيـار أضـح تُسـت دم يف
جماالت كث ة؛ والذكاء االصطناع تغلب علر كبار العيب ’الغو‘ (واي ج )؛ وتانية التعرف علـر اـات الوجـس ال
تكتف بكشف هويتنا فحسب ،بل بتبيان قـدراتنا ومشـاعرنا وأفكارنـا أيضـا .وبعـد  15عامـا مـن ا،ن ،قـد ال جتـا
معظــم الســيارات الـ ُتــوب الطرقــات إىل ســائ ؛ وخــالل  20عامـا ،قــد تــتمكن احلوســبة الكميــة مــن فــك شــفرات
مجيع كلمات السر اخلاصة بنا بطرفة عني .وستغ هذ التطورات احليـاة كمـا اعتـدناها والعـامل كمـا عهـدنا واجلـرائم
كما عرفناها .ومل يعرتضنا أبدا قبل ا،ن هذا الادر اهلائل من التحديات.
لاد وصل إلينـا املوجـة األوىل .فبـني عـام  2000و ،2016وقـع أكثـر مـن  70 000اعتـداء إرهـا ومل نتوصـل بعـد
إىل حــل هلــذا النــوع مــن االعتــداءات .وترتكــب ســنويا  170مليــون جر ــة ســيربية تلحـ خســائر ماــدارها  445مليــار
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ،وال ُجَل إال قضية من ألف من الاضايا .وما هذا إال غيض من فيض.
الزمالء الكرام،
هنــاك موجــة جديــدة قادمــة يتعــني علينــا مواكبتهــا .فالبلــدان واملنظمــات الدوليــة والاطــاع اخلــا تواجــس مجيعهــا نفــس
االختب ــار .مواكب ــة التغي ـ ات وتب ــوؤ موق ــع رائ ــد يف البني ــة اجلدي ــدة ،أو ع ــدم مواكبته ــا والتا ــاعس واخلس ــارة يف اي ــة
املطاف :هذا هو السؤال املطروح.
وأشكر أسالفنا علـر اإلرث الـذي خلفـو لنـا .فـنحن حاليـا أكـرب منظمـة شـرطية مشـرتكة بـني احلكومـات مـن حيـث
عدد البلدان األعضاء املنضوية ج لوائها؛ وال نزال نشكل حمور العمل الشرط علر الصعيد العامل  ،ومـا زال مـن
غ ـ املمكــن االستعاضــة عــن قــدرتنا الاياديــة ودورنــا الفريــد .ومبــادا التعــاون ،وال ـربا علــر كــل األصــعدة ،واحليــاد،
والشمولية ،واملهنية ،واحليطـة ،والسـع حنـو الكمـال ،والتـخخ  ،هـ املبـادا الـ اعتـدنا علـر إيالئهـا أكـرب قـدر مـن
االهتمــام ،وه ـ اإلرث الــذي اــا للمنظمــة باجتيــاز التالبــات خــالل الســنوات املائــة املاضــية .وه ـ اخلط ـر ال ـ
منشــيها ملواجهــة الصــعاب .وهـ الــروح الـ ــب علينــا التمســك ــا .ولكــن الكثـ مــن األمــور الـ نقلفهــا ستصــبا
عما قريب أقل أييـة ،وسـيتعني علينـا االعتيـاد علـر أمـور كثـ ة أخـرى جنهلهـا .فاـدراتنا الفريـدة مل تُسـتَغل بالكامـل،
عرض وا فيس الكفاية ميزاتنا الايادية؛ وال تزال البلـدان تنتظـر جايـ توقعا ـا بينمـا ال يـزال التمويـل يعـو
كذلك مل تُ َ
منو املنظمة وتنفيذ أنشطتها؛ وال بد من تعزيز الادرات علر صعيد األاحباث االسرتاتيجية؛ وما زال يتعـني وضـع آليـة
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متوازنة لرأب الصدع يف قدرات العمل الشرط وُتهيز بلداننا األعضاء بشكل أفضل ملكافحة اجلر ة العامليـة .وهـذ
املشاكل ،إذا مل يُعرتف ا ومل تُعاجل كما ب ،خيشر أن تؤدي إىل ميش املنظمة أو حىت اندثارها.
الزمالء الكرام،
تواجهنـا مــع مــرور الــزمن جــديات وتوضـع وتناولنــا إمكانــات .واإلنرتبــول الــذي يتـوىل الوصــل بــني أجهــزة الشــرطة مــن
أجل عامل أكثر أمانا ما فتئ يكافا اجلر ة ويصون العدالة منذ قرن من الزمن .واليوم وصل الرايـة إىل يـدنا ،وعلينـا
الســهر علــر عــدم وقوعه ـا وعلــر باــاء ألوا ـا زاهيــة يف هــذ الفــرتة العصــيبة .وينبغ ـ لنــا أن نرفعه ـا عاليــا ،عاليــا وــا
يكف ليهابنا كل جمرم ،عاليا لتبث األمل بني مجيع الشعوب احملبة للسالم وليتمكن أطفالنا من رؤية نور العدالة.
واإلنرتبول يف العصر احلديث ينبغ أن يكون منظمة مستعدة ملواجهة املستابل.
أوال ،وا أن اإلنرتبول يفت ر بكونس منظمة مهنية وتانية تعمل لتحاي التعـاون الشـرط العـامل  ،ينبغـ لـس أن يصـبا
العبــا رئيســيا يف اإلدارة العامليــة للمسـائل األمنيــة .فاـوات الشــرطة تــؤدي دورا هامــا يف حفـ األمــن وســيادة الاــانون
وصون النظام يف أرجاء العامل .ووا أن اإلنرتبول هو منظمة هذ الاـوات أيضـا ،علينـا املشـاركة يف املناقشـات املتعلاـة
وسائل األمن العامل  ،ال الوقوف موقف املتفر فا  .و ب أن يكون للمنظمة صو ا ومكا ـا وخطتهـا يف جـدول
األعمــال األمــين االس ـرتاتيج  .وبيــان املبــادا الــذي يعــرب عــن موقفنــا إزاء األمــن العــامل هــو اخلطــوة األوىل يف هــذا
الصدد.
ثانيا ،وا أن اإلنرتبول يتفو يف توف اخلدمات التانية ألجهـزة الشـرطة كافـة ،ينبغـ أن يصـبا ماـر املكافحـة اجلر ـة
الدولية .ووـا أن هـذ اجلر ـة تقخـذ طابعـا عامليـا ،ـب أن تكـون إجـراءات التصـدي هلـا عامليـة الطـابع أيضـا .وجتـا
املنظمة إىل توحيـد الاـوى وإعـداد الـربامو واسـتاطاب اخلـرباء ذوي الكفـاءات العاليـة؛ وال بـد هلـا مـن تعزيـز الاـدرات
يف جمــال الـدعم الشــرط االسـرتاتيج والتعبــوي وتلبيــة طلبــات التعــاون بشــكل أفضــل وتنظــيم املزيــد مــن العمليــات؛
و ب عليها أن تصبا مركزا لالست بارات الشرطية والتنسي والعمليات.
ثالثــا ،وــا أن اإلنرتبــول يـؤمن الوصــل بــني ســلطات الشــرطة ،ينبغـ أن يصــبا رائــدا يف جفيــز العمــل الشــرط املبتكــر
علر الصعيد العـامل  .وملكافحـة أشـكال اجلر ـة اجلديـدة ،حنتـا إىل منصـة تعـاون بـني مجيـع اجلهـات املعنيـة :البلـدان
واملنظمات الدولية والكيانات اخلاصة واجملتمع املدين؛ و ب أن تتيا هذ املنصـة تعمـيم أفضـل املمارسـات الشـرطية
وأدوات التكنولوجيا واملعدات املتطورة ووضع مبادا توجيهية يف جمايل األنشطة والتكنولوجيا الشرطية.
رابعــا ،وــا أن اإلنرتبــول ي ـرو لل ـتفهم والصــداقة ،ينبغ ـ أن يصــبا أســرة ألجهــزة الشــرطة يف العــامل أمجــع .ومكافحــة
اجلرائم وحف الاانون ،بـالرغم مـن اخلالفـات بـني البلـدان ،يـا يف صـميم عمـل الشـرطة .والطـابع املهـين والنزاهـة يـا
ما أتاح لنا نسو عالقات صداقة أثناء مكافحة اجلرائم معـا؛ ويصـا ذلـك أيضـا يف عـامل اليـوم املتكامـل الـذي تتـوفر
فيس تانيات عالية .واجلرائم ال نراها تُرتكب مل يعد ألي بلد الادرة علـر مواجهتهـا وفـرد  .وأي ثغـرة يف أي مكـان
قــد تصــبا مصــدرا للــبالء يف العــامل بقســر  .لــذا ،مــن األييــة وكــان أن تتكــاتف أجهــزة الشــرطة ألن تعاو ــا يعــود
بالفائدة علينا مجيعا.
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وتتطلب هذ الرؤيـة ططيطـا متقنيـا ،وأنـا أفكـر يف مـرحلتني :يف إطـار املرحلـة األوىل  -اعتبـارا مـن العـام املابـل وحـىت
عــام  ،2023وهــو الــذكرى املاويــة لتقســيس املنظمــة  -ســنعزز إطــار العمــل الــذي رــدد دور منظمــة مســتعدة ملواجهــة
املستابل ،ومنصات مكافحة اجلر ة الناشاة ،ونظام التمويل الذي يكفل منو املنظمة وتعزيز قدرا ا الايادية ونفوذهـا
وفعاليتهــا ومتاســكها أثنــاء اضــطالعها بــدور أساس ـ يف اإلدارة العامليــة للمســائل األمنيــة؛ ويف إطــار املرحلــة الثانيــة -
الـ متتــد بــني عـام  2023و ،2030عنــدما تكــون أهــداف التنميـة املســتدامة لألمــم املتحـدة قــد جااـ  -ســتكون
تلــك املنظمــة املســتعدة ملواجه ـة املســتابل قــد أبصــرت النــور ،وتكــون قــد ُشـ ِّـكل جبهــة عامليــة موحــدة مــن أجهــزة
الش ــرطة الـ ـ تتب ــادل املعلوم ــات وتتص ــدى للجر ــة ،وتك ــون ق ــد تع ــززت إىل ح ــد بعي ــد الا ــدرة االسـ ـرتاتيجية عل ــر
استشـراف أشـكال اجلر ــة املابلـة ومكافحتهــا ،وتكـون قــد سـوي مسـقلة غيــاب التـوازن يف قــدرات العمـل الشــرط ،
ويكــون قــد جــرى ترشــيد وتبســي البنيــة الداخليــة ،مــا عــل املنظمــة عنص ـرا هامــا مــؤثرا يف اإلدارة العامليــة للمســائل
األمنية.
ولتحاي ـ هــذ الرؤيــة ،ينبغ ـ االرتكــاز إىل أربعــة حمــاور ذات أييــة اس ـرتاتيجية .احملــور األول هــو تعزيــز الــدور الرائــد
للمنظمة الذي يشكل عنصرا أساسـيا السـتمرار عملهـا ولتطورهـا .وال بـد لنـا مـن توثيـ العالقـات مـع قـادة األجهـزة
املعنيــة بالشــؤون الداخليــة والعــدل واألمــن ومــع الســلطات الشــرطية ،وتبــادل ا،راء وتنســي اإلج ـراءات معهــم وتلبيــة
توقعا م .وتعكس مشاركة أكثر من  30وزيرا و 50رئيسا من رؤساء الشرطة هذا االتفـا يف الـرأي ،وهـو أمـر أقـدر
أ ا تادير .ويتعني علر املنظمة إ اد األسلوب الصحيا لنموها ،وال بد هلـا يف سـعيها هـذا مـن الـدعم االسـرتاتيج
الــذي كــن تــوف علــر أفضــل وجــس باالســتفادة مــن إمكانــات اجملموعــات الفكريــة واجلــامعيني الــدوليني .وســيُعرض
علر اجلمعية العامة مارتح إنشاء معهد للبحوث االسرتاتيجية أدعوكم إىل دعمس.
واحمل ــور الث ــاين ه ــو مكافح ــة اجلر ــة الس ــيربية .ففـ ـ اي ــة املط ــاف ،مجي ــع اجلـ ـرائم العاملي ــة اخلطـ ـ ة س ــتكون متص ــلة
باإلنرتن  ،وسيكون زمام املبادرة بيد كل من لديس الوسائل والربامو الفعالة ملكافحة اجلر ة السيربية.
واحملــور الثالــث هــو التعــاون مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة .فالتعــاون بــني البلــدان واملنظمــات الدوليــة والكيانــات اخلاصــة
واجملتمــع املــدين ســيكون املســار الرئيس ـ ملكافحــة اجلر ــة .واحل ـوار الرفيــع املســتوى ملكافحــة اجل ـرائم الســيربية واملاليــة
الذي أُجري يف متوز/يوليو املاض والعمليات ال تلتس يا بداية جيدة يف هذا الصدد.
واحملــور الرابــع هــو جايـ التـوازن علــر صــعيد الاــدرات .وهــذا هــو األســا لـدرء التهديــدات األمنيــة العامليــة .وينبغـ
توايــف املزيــد مــن مـوارد املنظمــة يف جفيــز االقتصــادات األقــل منـوا علــر املشــاركة يف العمــل الشــرط  ،وتعزيــز أنظمــة
تدريب الشرطة يف العامل ،وال سيما يف البلـدان الناميـة ،مـن أجـل تلبيـة احتياجا ـا امللحـة .والعمـل يف سـلك الشـرطة
ينطــوي علــر ــاطر مجــة .فهنــاك أكثــر مــن  12مليــون مــن أف ـراد الشــرطة يف العــامل ،واخلســائر ال ـ يتكبــدو ا ســنويا
كبـ ة بكــرب اإلســهامات الـ ياــدمو ا .وهنــا أود أن أقــدم جيــة إجــالل إىل أفـراد الشــرطة الــذي قضـوا أثنــاء الواجــب
وأن أعـرب عـن تعــاطف مـع عـائال م وعــن عرفـاين لكــل مـن ياـدم الــدعم ألجهـزة إنفـاذ الاــانون .وأدعـوكم إىل دعــم
الاـرار املتعلـ بإنشــاء مؤسسـة لألســر املفجوعــة ألفـراد الشــرطة وبفــتا ’’صــفحة لت ليــد ذكــرى أفـراد الشــرطة‘‘ علــر
موقعنا اإللكرتوين.
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الزمالء الكرام،
رحلـة األلـف ميـل تبـدأ خبطـوة .وحنـن علـر أعتـاب مرحلـة مهمـة بـني تنفيـذ مبـادرة  INTERPOL 2020ووضـع تصـور
لرؤيتنا لعام  .2030وجناح هذ اجلمعية العامة هو أيضا مرحلة جديدة يف تاريخ املنظمة املمتد ملائة عام.
و ــب إرس ــاء ص ــالت تض ــامن .فالتع ــاون متقص ــل يف جين ــات املنظم ــة ،متام ــا كاحلي ــاد ال ــذي يش ــكل أب ــرز أركا ــا.
واإلنرتبول هو منصة التعاون الشرط  ،ال حلبة للتنـافس علـر جايـ املصـاه .وهـذ امليـزة الفريـدة هـ ميزتنـا .و ـب
علينــا التمســك بــروح التعــاون واحليــاد علــر قــدر متســكنا احبياتنــا؛ وهكــذا كــن للمنظمــة ،مــن خــالل متثيــل مصــاه
البشـرية مجعــاء ،أن تفــاخر بايمهــا األخالقيــة العاليــة .مــا هــو اإلنرتبـول إنــس أنــتم ،أفـراد الشــرطة مــن بلــداننا األعضــاء
كافــة .املنظمــة ملــك لكــم ،وعلــيكم بالتــايل أن تفكــروا بالنيابــة عنهــا ،بعيــدا عــن االعتبــارات السياســية وكــل مــا مــن
شقنس أن يلح الضرر بوحد ا ،ومحاية مصاحلها األساسية.
وعلينا قبول التغي  .فكيف لإلنرتبول كمنظمة دولية أن يبار وأن راف علر شبابس ما من كفيل هلـذا األمـر سـوانا
حنن ،عن طري مواصلة التققلم وفاا للطبيعة املتقصلة فينا .من أجـل إقامـة منظمـة جديـدة للتعـاون الشـرط مسـتعدة
ملواجهة املستابل ،ترتكز علر ما ورثتس ،وتصلا كل ما بل وخالف املنط فيها ،وتليب ماتضيات عصرها.
و ب تعزيز مكامن الاـوة فينـا .فـاألمن حاجـة أساسـية لباـاء اإلنسـان والااسـم املشـرتك لـدى مجيـع البلـدان .وإرسـاء
عــامل أكثــر أمانــا هــو مــا ســعينا لتحاياــس منــذ قــرن؛ ومــا حنتــا إليــس هــو منظمــة أقــوى ملكافحــة اجلر ــة وصــون الســلم
والعدل .هذا ما تتوقعس مجيع أجهزة الشرطة واجملتمع الـدويل منـا .فـنحن اجلسـر الـذي يصـل املاضـ باحلاضـر .وعلـر
جيلنا تاع مهمة ترسيخ أسس املنظمة .وحنن يف املكـان والزمـان الصـحيحني ،ومـع األشـ ا املناسـبني لتنفيـذ هـذ
املهمة التارخيية .وما دام العدل جبانبنا ،فلن خنسر أي معركة من املعارك.
والنصر بانتظارنا.
.Xie Xie
شكرا.

.Thank you
.Gracias
.Merci
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