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أوال .مقدمة
.1

.2

.3

إن ملن دواعي سروري الشديد أن أرحب بكم يف األمانة العامة وأن أرى هذا العدد الكبري من البلدان
املشاركة .وأق ّدر لكم جهودكم يف اجمليء إىل ههنا اليوم ،من أحناء منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،
للمشاركة يف هذا االجتماع اهلام لإلنرتبول.
وأود الرتحيب بشكل خاص بدولة فلسطني اليت ينضم إلينا ممثلوها يف اجتماعهم األول كمندوبني عن
بلد عضو يف اإلنرتبول .يسعدين استقبالكم يف مقر منظمتنا وأتطلع إىل مشاركتكم الفاعلة يف هذا
االجتماع .إن آراءكم ومالحظاتكم بالغة األمهية بالنسبة إلينا ،وسنستفيد بالتأكيد من وجهة نظركم
اجلديدة والفريدة هذه.
وامسحوا يل أيضا أن أعرب عن تقديري حلضور الدكتور كومان بيننا اليوم ،الذي عادت حكمته ومساته
القيادية بفوائد مجة على اإلنرتبول وبلدانه العربية األعضاء وعلى عالقتنا اهلامة مبجلس وزراء الداخلية
العرب.

ثانيا .السياق والخلفية
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أشري يف بداية هذا االجتماع إىل مرور عام وبعض العام ال أكثر على اجتماع املشاورات اإلقليمية األول
ت إىل انعقاده .وال زلت أذكر
لرؤساء أجهزة الشرطة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا الذي دعو ُ
بوضوح االنطباع الذي تركه لدي االلتزام العميق الذي أبداه املندوبون  -وأرى العديد منهم ههنا اليوم.
وأذكر كذلك وجهات النظر املثرية لالهتمام اليت طُرحت ،والرؤى الواضحة اليت عُرضت عن التهديدات
واالحتياجات يف هذه املنطقة.
ومتخضت املشاورات اآلنفة الذكر عن جمموعة من التوصيات لكي تنفذ املنظمة أنشطتها يف املنطقة،
اعتُمدت يف دورة عام  2016للجمعية العامة يف بايل يف إطار عملية  INTERPOL 2020اإلصالحية.
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وأالحظظا بارتيظظاح إح ظراز تقظظدم يف عظظدد مظظن اجمل ظاالت البظظارزة خظظالل العظظام الظظذي تظظال ذاك االجتمظظاع .وكمظظا
ذكظ ظظرت يف كلمظ ظظيت اخلتاميظ ظظة يف االجتمظ ظظاع املظ ظظذكور ،يسظ ظظعى اإلنرتبظ ظظول إىل اكتسظ ظظاب املرونظ ظظة والقظ ظظدرة علظ ظظى
التكيظ ظ  ،ويعم ظظل عل ظظى تلبي ظظة طلب ظظات بل ظظداننا األعض ظظاء ووض ظظعها حيّ ظظز التنفي ظظذ .وأود أن أش ظظري إىل بع ظظض
التطورات اليت حصلت منذ لقائنا األخري هنا يف تشرين األول/أكتوبر .2016

ثالثا .التقدم المحرز :المسائل النظامية
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من املسائل البارزة اليت شددت بلداننا العربية األعضاء عليها يف اجتماعنا األخري غياب ممثل ناطق باللغة
العربية عن اللجنة التنفيذية لإلنرتبول .كما تعلمون ،انتخبت بلدان املنظمة األعضاء يف الدورة الظ 86
للجمعية العامة يف بيجني نائبا للرئيس ألفريقيا من اجلزائر .ويسعدين أن ينضم السيد بن ميينة عباد إلينا
ههنا اليوم وأتطلع إىل إسهاماته املفيدة يف مناقشاتنا.
واألمانة العامة على تواصل وثيق مع املكتب املركزي الوطين يف طرابلس لكفالة اسرتجاع ليبيا قظدرااا كاملظة
بصفتها بلدا عضوا يف اإلنرتبول .وال نزال ملتزمني بالعمل مع السظلطات ،مبظا يف ذلظك خظالل زيارتنظا الرمسيظة
املقبلة إىل طرابلس ،لدعم ليبيا ودورها الكامل غري املنقوص يف حفا األمن اإلقليمي والعاملي.
ومن املسائل األخرى اليت طرحها العديد من البلدان األعضظاء يف اجتمظاع العظام املاضظي اسظتحداب مكتظب
إقليمظظي لإلنرتبظظول يف منطقظظة الشظظرق األوسظظط ومشظظال أفريقيظظا .ويسظظرين بالتظظايل إبالغكظظم بظظأن رئظظيس ونائظظب
رئيس الفريق االستشاري املعظين هبظذه املسظألة سيعرضظان بعظد ههظر اليظوم نتظائ االجتمظاع األول الظذي عقظده
هذا الفريق يوم أمس.

رابعا .التقدم المحرز :اإلنجازات الميدانية
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نوقشت أيضا مسائل ميدانيظة يف اجتماعنظا األخظري وأعربظت البلظدان األعضظاء عظن حاجتهظا إىل دعظم إضظايف
من اإلنرتبول من أجل التصدي لالجتاهات اإلقليمية للجرمية.
عرض
ويف االثظظين عشظظر شظظهرا الالحقظظة ،نُظظظم عظظدد مظظن الظظدورات التدريبيظظة املوجهظظة خصيصظظا للمنطقظظة .وس ظتُ َ
علينا مبزيد من التفصيل يف وقت الحق اليوم برام بناء القدرات يف منطقة الشرق األوسظط ومشظال أفريقيظا،
وال سيما برام التصدي لإلرهاب وكش اريب املواد اإلشعاعية والنووية.
ويفتخر اإلنرتبول أيضا بتقدمي الدعم لبلدانه األعضاء يف املنطقة من خالل املشاركة يف اجتماعات
عملياتية رفيعة املستوى .ومن األمثلة على ذلك امللتقى الرائد الذي نظمته اململكة العربية السعودية يف
تشرين الثاين/نوفمرب املاضي بشأن ’’وقاية األطفال من االستغالل اجلنسي عرب اإلنرتنت ووسائل
التقنية‘‘ .ونُظمت يف املنطقة اجتماعات عملياتية ملشروع القبضة ،والتحضريات جارية اآلن لعملية
 Trigger IIIملكافحة اريب األسلحة النارية.
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ومظن األمثلظظة األخظظرى املظمتمتر األول ملشظظروع سظظتاديا التظابع لإلنرتبظظول املتعلظظق بسظالمة وأمظظن األحظظداب الكظظربى
الذي عُقد يف قطر يف وقت سابق من هظذا الشظهر .وستستضظي قطظر أيضظا بعظد أسظبوعني مظمتمتر اإلنرتبظول
العاملي اخلامس ملكافحة االجتار بالبشر واريب املهاجرين.

خامسا .التقدم المحرز :اآلفاق االستراتيجية
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باإلض ظظافة إىل ه ظظذه االجتماع ظظات ال ظظيت تناول ظظت جم ظظاالت ة ظظددة للجرمي ظظة ،س ظظعى اإلنرتب ظظول أيض ظظا إىل توثي ظظق
التع ظظاون وتعزي ظظز األنش ظظطة يف املنطق ظظة عل ظظى ص ظظعيد اسظ ظرتاتيجي .وخ ظظالل زي ظظارايت الرمسي ظظة إىل منطق ظظة الش ظظرق
اجتمعت مع كبار قظادة الشظرطة واملسظمتولني
األوسط ومشال أفريقيا هذا العام  -وآخرها زياريت إىل البحرين،
ُ
احلكوميني يف املنطقة.
وعُقد يف آذار/مارس من هظذا العظام منتظدى ’’التعظاون مظن أجظل األمظن‘‘ الظذي اشظرتك يف تنظيمظه اإلمظارات
العربيظة املتحظدة واإلنرتبظظول وممتسسظة اإلنرتبظظول ،وشظارك فيظه وزراء معنيظظون بالشظمتون األمنيظظة ومسظمتولون رفيعظظو
املسظظتوى يف الشظظرطة وممثلظظون عظظن القطظظاع اخلظظاص .ونظظاق املشظظاركون سظظبعة اديظظدات إجراميظظة شظظاملة لعظظدة
قطاعات ختلّ تبعات إقليمية وعامليظة ،مثظل االجتظار باملخظدرات غظري املشظروعة مبظا فيهظا الكبتظاغون ،واجلرميظة
عرب الوطنية املتصلة باملركبات.
وتشرفت حبضور الدورة الظ  34جمللس وزراء الداخلية العرب يف تونس ،وممتمتر قادة الشرطة الذي نظمه
ُ
اجمللس يف كانون األول/ديسمرب املاضي .وعزز اإلنرتبول تعاونه مع هيئات إقليمية مثل جملس التعاون
اخلليجي الذي أُبرم معه يف شباط/فرباير اتفاق بشأن التعاون مع جهاز الشرطة اخلليجية ،وأفريبول الذي
ندعم بشدة مسألة تفعيله.

سادسا .حتمية مواصلة التقدم
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ال بد من اإلبقاء على هذا الزخم ومواصلة كش السبل اليت ميكن فيها لإلنرتبول دعم جهود العمل
الشرطي املبذولة يف املنطقة .وهلذه الغاية ،دعونا إىل عقد هذا االجتماع اليوم لبحث املستجدات
والتحديات والتحسينات.
وإين أتطلع إىل االستماع إىل تقييمكم للتهديدات الوطنية واإلقليمية ،وإىل تبادل وجهات النظر فيما بيننا
الحقا بشأن كيفية استخدام قدرات اإلنرتبول العاملية للعمل الشرطي بشكل أفضل من أجل مساعدة
أجهزة الشرطة يف بلدانكم.
وإين هنا ألستمع إىل تعليقاتكم املباشرة على أنشطة اإلنرتبول :ما ينجح منها وما ال ينجح وملاذا.
ومالحظاتكم البناءة هذه ستتيح لنا تعزيز الدعم الذي نقدمه إليكم ،أنتم بلداننا األعضاء ،وإىل املنطقة
ككل.
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سابعا .خالصة
أصحاب السعادة ،سيدايت ساديت،
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آمل أن نتمكن من مواصلة تعزيز اجلهود لتحقيق أهدافنا األمنية املشرتكة .وأنا على ثقة أن مناقشظاتنا اليظوم
ستكون مثمرة ،وأن بإمكاننا االنطالق من التقدم الذي أحرزناه معا حىت اآلن.
شكرا إلصغائكم .شكرا جزيال.
------
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