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يف ضوء األعمال اإلرهابية اليت حتصد من جديد ضحايا أبرياء ،أستهل كلميت بالقول إن تصميمنا على
العمل معا اليوم جيب أن يكون أشد وأوثق .وأشري هنا إىل التفجري الذي وقع يف نيجرييا هذا الصباح
وقُتل فيه أكثر من  50مصليا يف أحد املساجد ،وإىل اعتداء آخر أفيد بوقوعه يف مشال العراق وأودى
حبياة ما يزيد على  20شخصا.
ويف مواجهة هذا الواقع ،يواصل اإلنرتبول تعزيز جهوده لتوثيق التعاون الشرطي عرب احلدود ،يف مجيع
مناطق العامل.
وهكذا ،يف ختام هذا اليوم احلافل باملناقشات البناءة وتبادل وجهاات النرار اهلاماة ،يطياب أ أن أشاكرك
مجيعا على مشاركتك القيّمة .إن اجلهود اليت بذهلا كل منك للقدوم إىل ليون ،والوقت الذي أخاذووه مان
جداول أعمالك حلضور هذا االجتماع ،واآلراء احلصيفة اليت أبديتموها اليوم ،كلها موضع تقدير بالغ.
وأود أن أعرب عن امتناين اخلاص للدكتور كومان على كلمته املمتازة وإسهاماته املفيدة يف هاذا االجتمااع.
وأشااكره ماان جديااد علااى دعمااه الراساال لإلنرتبااول وعلااى حفاااوة اسااتقباله أ يف االجتماعااات العدياادة الاايت
شاركت فيها يف تونس.
لقد أحطنا علما بآخر املستجدات على صعيد برامج اإلنرتبول العاملية الثالثة ملكافحة اجلرمية ،واطلعنا
على األنشطة اليت ينفذها اإلنرتبول يف املنطقة ،واستمعنا إىل معلومات عن حالة التعاون الشرطي الدوأ
من خالل قنوات املنرمة.
وسجلت األمانة العامة اطالعها على آخر املستجدات اليت قدمها رئيس ونائب رئايس الفرياق االستشااري
املعااب بشنشاااء مكتااب إقليمااي لإلنرتبااول ملنطقااة الشاارق األوسااط ومشااال أفريقيااا .وسنسااتمر يف دعمنااا هلااذه
العملية ويف اختاذ اإلجراءات استنادا إىل ما يقدَّم من توصيات.
كما أطلعتنا بلداننا العربياة األعضااء علاى هبار اا فيماا يتعلاق بالتهديادات اإلجرامياة وعلاى تقييمهاا هلاا مان
وجهة نرر وطنية وإقليمية.
وتبااادل املناادوبون االطااالع علااى املمارسااات يف بلااداا جلهااة اسااتخدام قواعااد بيانااات اإلنرتبااول وشاابكة
اتصاالته ،وتشاطروا األفكار املتعلقة باستعراض قدرات املنرمة العاملية للعمل الشرطي.
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والتعليقات واالقرتاحات اليت قُ ّدمت بشأن احتياجات أجهزة إنفاذ القانون يف املنطقة وتوقعاهتا من
اإلنرتبول كانت ممتازة .وأنا أكفل أن يصار إىل النرر بعناية يف اآلراء والتوصيات اليت عُرضت اليوم
وتنفيذها.
وهذه التعليقات املباشرة هي ما يتيح لنا تاوفري القادرات اآلنفاة الاذكر لتتمكناوا مان اساتخدامها .ومان أحاد
األمثلة على ذلك نشرة بنفسجية أصدرها اإلنرتبول لتوعية أجهزة إنفااذ القاانون يف بلاداننا األعضااء بربجمياة
خبيثااة ماان نااوع حصااان طااروادة تاادعى  .Emotetوقااد نُشاارت النسااخة العربيااة ماان هااذه النشاارة علااى موقااع
اإلنرتبول اإللكرتوين املقيد يوم أمس.
وكما شادد علياه العدياد مانك الياوم ،تساتلزم اجلارائ يف الفضااء الرقماي املزياد مان الرتكياز واالنتبااه مان قبال
األجهزة املتخصصة يف اإلنرتبول.
وسنواصل أيضا توسيع نطاق تعاوننا ماع جهااز الشارطة اخلليجياة وأفريباول وتنميتاه ،مان أجال ترسايل البنياة
العاملية للعمل الشرطي على الصعيد العاملي وخدمة بلداننا األعضاء بشكل أفضل.
وقبل أن أختت كلميت ،أود أن أشاطرك فكرة بالغة األمهية.
أصااحاب السااعادة ،ساايدايت ساااديت :إن اإلنرتبااول هااو منرمااتك  .وتلبيااة احتياجااات بلدانااه األعضاااء علااى
صعيد العمل الشرطي هي علة وجوده .وهي أيضا سبب وجاود موففياه ،ومان بيانه الضاباا املعاارون مان
بلداننا األعضاء.
وسيس ااتفيد اإلنرتب ااول إىل ح ااد بعي ااد م اان خ ااربة ومه ااارات املزي ااد م اان الض ااباا املع ااارين م اان منطق ااة الش اارق
األوسط ومشال أفريقيا .ويصح ذلك أكثر ما يصح علاى براجمناا العاملياة الثالثاة .ومان فاائق األمهياة أيضاا أن
يعار موففون إىل فريقنا القانوين يف مكتب الشؤون القانونية يف اإلنرتبول.
وسيحمل هؤالء الضباا معه  ،عند عودهت إىل إداراهت الوطنية ،خربة دولية قيّمة وشبكة عاملية من
الزمالء يف أجهزة إنفاذ القانون .وإين أطلب من هذه املنطقة ،بناء على ما تقدم ،النرر يف إعارة املزيد من
الضباا إىل مكاتب اإلنرتبول يف عام .2018
أصحاب السعادة ،سيدايت ساديت ،إين لشديد الرغبة يف العودة إىل املنطقة وأتوقع فرصا أخرى كثرية لزيارة
بلدانك يف األشهر القادمة .ومن دواعي سروري الشديد أن تنعقد دورة عام  2018للجمعية العامة
لإلنرتبول مرة أخرى يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا .وأتطلع إىل لقاء الكثريين منك يف ديب يف
تشرين الثاين/نوفمرب القادم.
ويف غضون ذلك ،سانبقى علاى اتصاال وثياق بكا ونواصال تلبياة طلبااتك قادر املساتطاع .وآمال أن نلتقاي
أعول على مشاركتك يف ما خططنا له من أنشطة وعلى دعمك هلا.
جمددا عما قريب و ّ
مع خالص شكري لك وونيايت برحلة ميمونة يف طريق العودة إىل بلدانك .
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