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 :P1يف ختــام اججتمــا الــوزاري الـ ي عُقــد ن ـ ع ـوان
الدويل‘‘ ،اعتمد الوزراء احلاضرون اإلعالن التايل:

’’Back Crime

 011 :Turnعــام مــن التعــاون الشــرطي

 :P2حنن الوزراء،
 :P2Aإذ نعــرن عــن تقــديرنا للجهــو احملمــو ة ال ـ ب ـ لتها الســل ات الوط يــة طيلــة الـ ـ  011عــام ا اضــية لتخ ــي
العقب ــات التق ي ــة وا ا ي ــة ،وإزال ــة العراقي ــل القانوني ــة ،وز ــاوز ااالف ــات السياس ــية م ــن ج ــل نوي ــل ولوي ــات العم ــل
الشرطي عل الصعيد الوطين من هنج فر ي وخمصص إىل هنج اعي ومؤسسي هبدف م اجلرمية ومربافحتها؛
 :P2Bوإذ نقــر بإجنــازات الســل ات الوط يــة يف جمــال إعــا ة ت ــي بــى إنفــاذ القــانون وال هــوس وســتو ا ــو ف
العــامل فيهــا ،فيفــال عــن اجع ـرتاف ب يــة ا شــاركة يف اجلهــو ا تعــد ة اءط ـراف ربافحــة اجلرميــة عل ـ حنــو فعــال
ووض اسرتاتيجيات وسياسات تيفمن قيام تعاون شرطي ويل فعلي؛
 :P2Cوإذ نقــر ك ـ ل بإنشــاء م مــات ومؤسســات وحمافــل إقليميــة و وليــة وبالــدع الــوطين ا قــدم هلــا ،مــن جــل
تعزي ــز التع ــاون الش ــرطي ال ــدويل ،وج س ــيما تب ــا ل ا علوم ــات ع ــرب احل ــدو بربف ــاءة ،وت س ــيل عملي ــات ونقيق ــات
؛
مشرتكة ،وإقامة شبربات شرطية ائمة ،وتبا ل فيفل ا مارسات ب سل ات إنفاذ القانون يف العا
 :P2Dوإذ نــدر اإلســهامات الربــرب ال ـ حققهــا التقــدم الترب ولــوجي والعلمــي يف جمــال التعــاون الشــرطي الــدويل،
وعمـل جهـزة إنفـاذ القــانون بشـربل عـام ،مـن خــالل نسـ اء اء الشـرطي وتعزيـز قــدرات التواقـل والتحقيـل علـ
حنــو كبــع عــرب ت ــوير قواعــد البيانــات و جهــزة ا راقبــة ،وعلـ ر ســها الترب ولوجيــا البيومرتيــة الـ تتــي كشـ اجملــرم
بوسائل م ها بصمات اءقاب ومسات البصمة الوارثية ونديد مسات الوجه؛
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 :P2Eوإذ نشـد علـ الـدور اهلـام للصـربو القانونيـة اإلقليميـة والدوليـة ،كاتفاقيـة اءمـ ا تحـدة ربافحـة اجلرميـة
ا مة عرب الوط ية والربوتوكول ا لحق هبـا ،يف تعزيـز التعـاون الشـرطي الـدويل مـن خـالل إقـرار واعتمـا التعـاري
القانونية لألعمال اإلجرامية ا مة ،وا يف ذل اجزار باءشخا وق اءسلحة ال ارية واجزار هبـا بصـورة ـع
مشــروعة ،ويف تشــجي الســل ات الوط يــة عل ـ اتبــا فيفــل ا مارســات لتســهيل التعــاون الــدويل ع ـرب ن ــام العدالــة
اجل ائية ب كمله؛
 :P2Fوإذ نقـر ب نـه علـ الــر مـن ن اجلرميـة تتفــاق وتتغـع وت تقـل باســتمرار متاشـيا مـ ــروف اـ ا العصـر ،ســفر
التعاون وتبا ل ا علومات ا ثمرين عرب احلدو ب جهزة إنفاذ القانون طيلة القرن ا صرم عـن تعزيـز مـن اجملتمعـات
وتراجـ ـ بعـ ـ نـ ـوا اجلـ ـرائ يف رج ــاء خمتلف ــة م ــن الع ــا  ،وج س ــيما بعـ ـ ش ــربال اجز ــار با خ ــدرات ،واجلرمي ــة
ا مة ،وعمليات الس و ،وجرائ القتل ،وسرقة ا ركبات؛
 :P2Gوإذ نشد عل نه ر التقدم اهلائـل يف جمـال التعـاون الشـرطي الـدويل ،ون ـرا جسـتمرار توسـ ن ـا اجلرميـة
واإلراان وتفاقمهما عرب احلدو  ،جيب ن تواقل السـل ات الوط يـة ييفـا بـ ل اجلهـو إلنشـاء مؤسسـات الشـرطة
وتعزيزاــا ،ونسـ السياســات وا مارســات واإلجـراءات وإضــفاء طــاب رمســي عليهــا ،وفــو كــل ذل ـ تبا هلــا لتعزيــز
كفاءة التعاون الشرطي عل كل من الصعيد الوطين والدويل؛
 :P2Hوإذ نعــرن عــن قلق ــا إزاء اجملــرم اجنتهــازي ومســاعيه ــع ا شــروعة ،ال ـ ين يواقــلون اســتغالل ال ــروف
ال تسو عا ـا تتسـ فيـه رقعـة الترب ولوجيـا وتـز ا عو تـه ويت ـام طابعـه اجفرتاضـي ،مـن جـل ارتربـان جـرائ تبـد
باجحتيال واجلرمية ا الية وت تهي باجستغالل اجل سـي واإلراـان ،وإذ نشـد علـ ن اـ اجلـرائ ب شـرباهلا ا عاقـرة
ُُت ط وتُرتربب وت تشر يف فيفاء سيربي ت عدم فيه سيا ة القانون إىل حد بعيد وج تقيد علـ مـا يبـدو ي حـدو ،
اءمر ال ي جيعل التعاون الشرطي الدويل الفعال اليوم كثر ية من ي وق ميف ؛
 :P2Iوإذ نعــرن بشــربل خــا عــن القلــل مــن التهديــد اا ــر الـ ي يشــربله علـ الســالم واءمــن الــدولي الت ــرف
الع ي  ،وتوس انتشار شبربات اإلراان الدوليـة ،وت ـرف ا قـاتل اإلراـابي اءجانـب الـ ين يؤججـون ال زاعـات
الــدائرة والع ـ  ،وز يــدا وتعبمــته  ،وإذ نشــد عل ـ ن اإلراــان ب شــرباله ا عاقــرة يهــد ي ـ بلــدان وم ــاطل
العا و نه يستدعي ،للتصدي له بفعالية ،ب ل جهو متيفافرة وم سقة ،ث ائية وإقليمية ومتعد ة اءطراف؛
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 :P2Jوإذ نقــر ييفــا بيفــرورة تعزيــز قــدرات الشــرطة واســتحدائ وات مالئمــة للتعــاون الشــرطي الــدويل ،وج ســيما
إجراء نقيقات مالية مت ورة ،ومترب الشرطة ،ضمن حدو القوان الوط ية ،مـن تبيـان اءقـول ا ت تيـة مـن نشـ ة
إجراميــة وتتبعهــا وضــب ها وزميــداا ،واــي قــول تســه اليــوم عل ـ حنــو كبــع يف تعزيــز قــدرات جمموعــات اجلرميــة
ا مــة واإلراــابي وتتــي هلـ مواقــلة نشـ ته ــع ا شــروعة وفــرس هتديــدات خ ــعة علـ اجقتصــا ا شــرو يف
الوق ذاته؛
 :P2Kوإذ نؤكــد ن اجلرميــة يف القــرن احلــا ي والعش ـرين تشــربل ءجهــزة إنفــاذ القــانون نــديات ــع مســبوقة قــد ج
ميرب ــن م عه ــا و مربافحته ــا ب ـ كرب ق ــدر م ــن الفعالي ــة م ــن خ ــالل اجعتم ــا فق ــط عل ـ اءس ــاليب التقليدي ــة للعم ــل
الشرطي ،و ن العمل م الق ا ااا واجلهات ا سؤولة يف اجملتم ا دين عامـل ساسـي إلحـالل السـالمة واءمـن
يف ا ستقبل؛

 :P3نتفل عل :
 :P3Aن نس ــع لربش ـ الثغ ـرات الدائم ــة ال ـ تعرق ــل التع ــاون الش ــرطي ال ــدويل ووض ـ اس ـرتاتيجيات وسياس ــات
هتدف إىل تعزيز قدرات جهزة إنفاذ القانون يف بلدان ا عل التواقل والتعاون وزيد من الربفـاءة والتـرزر مـ الشـركاء
ا ع ي ـ عل ـ الصــعيدين ال ــوطين والــدويل ،وج س ــيما يف جمــال ت ــوفع الــدع للتحقيق ــات وتبــا ل ا علومــات ا تصــلة
باجلرمية؛
 :P3Bن ندع البحث واإلمناء وت بيل اء وات الترب ولوجية احلديثة واءساليب العلمية ال ميربن ن ت ه بـ اء
مو في الشرطة ونسن قدراهت عل التعاون عل الصعيدين الوطين والدويل ،وا يف ذلـ اجبتربـارات الـ ميربـن ن
تعــزز ـ ا علومــات ومقارنتهــا وتبا هلــا ،ونديــد اويــة اجملــرم  ،وكشـ وثــائل الســفر ا ســروقة وا فقــو ة ،و نش ـ ة
ا راقبة و ا علومات ،وضمان من اءشخا واءماكن؛
 :P3Cن نب ـ ل قصــار جهــدنا لتخفي ـ وإزالــة العقبــات القانونيــة ال ـ تعــرتس التعــاون الشــرطي والقيفــائي عل ـ
الصـ ــعيد الـ ــدويل ،ع ـ ــد اإلمربـ ــان وحسـ ــب اجقتيفـ ــاء ،مـ ــن خـ ــالل اعتمـ ــا تـ ــدابع وتوقـ ــيات مدرجـ ــة يف نصـ ــو
ا عااــدات واجتفاقيــات الدوليــة ذات الصــلة ال ـ ترمــي إىل تعزيــز التعــاون الــدويل ـ اجلرميــة ومربافحتهــا وزيــد مــن
الفعالي ــة ،و م ــن خ ــالل ت ــي م ت ــديات ث ائي ــة و إقليمي ــة و متع ــد ة اءطـ ـراف و ا ش ــاركة فيه ــا لتعزي ــز ت بي ــل
اجتفاقات القائمة وتشجي وض القوان الوط ية حيز الت في  ،إلعمال ا اجتفاقات؛
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 :P3Dإذ نــدر ن اجملــرم يف يوم ــا ا ـ ا يعــربون احلــدو بســهولة مثــعة للقلــل وكث ـعا مــا ي جحــون يف اإلفــالت مــن
ا الحقــات القيفــائية ا تعلقــة ب فعــاهل ــع ا شــروعة ،نســع نديــدا جســتعراس إج ـراءات اســتالم طلبــات توقي ـ
اجملــرم وإرجــاعه بصــورة قانونيــة وــا يف ذل ـ تســليمه حلرمــاهن مــن ا ــالذ ا مــن ،وطلبــات ا ســاعدة القانونيــة
ا تبا لــة مــن جــل مواقــلة التحقيقــات ،والــر عليهــا ،وإقــالح ا ـ اإلج ـراءات ع ــد اإلمربــان وحســب اجقتيفــاء،
وذل من جل مربافحة إفالت اجملرم من العقان وضمان تقدميه إىل العدالة؛
 :P3Eن نــدعو ســل ات الشــرطة يف البلــدان ا تقدمــة وا مــات الدوليــة مــن قبيــل اإلنرتبــول والوكــاجت ا تخصصــة
التابعة لألم ا تحدة إىل التعاون ،ع د اإلمربـان وحسـب اجقتيفـاء ،مـ السـل ات الوط يـة ا ع يـة يف البلـدان ال اميـة
من جل تعزيز قدرات اـ اءخـعة علـ مربافحـة اجلرميـة واإلراـان وعلـ التعـاون وزيـد مـن الفعاليـة ،وذلـ  ،علـ
سبيل ا ثال ،من خالل تقدمي توقيات تتعلل باإلقالحات ا ؤسسية وا وار التق ية والتدريب ،وتـوفع ا سـاعدة يف
التحقيقــات وتبــا ل فيفــل ا مارســات ،و عـ مشــاركة ســل ات الشــرطة يف البلــدان ال اميــة يف اءحــدائ والعمليــات
الدولية اهلامة ال ترمي إىل وض اسرتاتيجيات مشرتكة اجلرمية واإلراان والقيفاء عليهما؛
 :P3Fن حنث بشدة السل ات الوط ية عل ا شاركة يف مـداوجت و فرقـة عاملـة ومـؤمترات ث ائيـة ومتعـد ة اءطـراف
من جل تقيي ونليل طبيعة التهديدات اإلجرامية ا عاقرة والصعوبات ال تعـرتس جهـزة إنفـاذ القـانون يف الوقـ
احلاض ــر ،و ــا يف ذل ـ التش ــعبات العام ــة ا تعلق ــة و ـ ومربافح ــة اجل ـرائ ا رتربب ــة يف الفيف ــاء الس ــيربي والص ــعوبات
اااقة ا تمثلة يف م اإلراابي من استخدام ترب ولوجيا اجتصاجت ،وج سيما اإلنرتن  ،لبـث الت ـرف يف نفـو
شخا آخـرين وز يـدا ونرييفـه علـ ارتربـان اعتـداءات إراابيـة ،وذلـ مـن جـل نديـد اسـرتاتيجيات م يـة
شــاملة متربــن جهــزة الشــرطة مــن التعــاون عل ـ الصــعيد الــدويل والتصــدي جل ـرائ القــرن احلــا ي والعش ـرين وزيــد مــن
الفعالية؛

 :P3Gإذ ن كر بقرار جملس اءمن التاب لألم ا تحدة رق  )2014( 4013ال ي يـدين الت ـرف الع يـ  ،ن نبـ ل
قصــار جهــدنا لـدع التــدابع ا درجــة يف اـ ا القـرار ،وج ســيما مــن خــالل ا شــاركة يف إجـراءات متعــد ة اءطـراف
عاجلــة العوامــل اءساســية ال ـ تســه يف التهديــدات اإلراابي ـة يف يوم ــا ا ـ ا ،و ن نــدع  ،ع ــد اإلمربــان وحســب
اجقتيفاء ،عمل اإلنرتبول من خالل اجلهو ال يبـ هلا لتعزيـز التعـاون الشـرطي الـدويل ربافحـة اإلراـان ،وج سـيما
عرب برناجمه الرائد ال ي يركز عل كش ا قاتل اإلراابي اءجانب وتعقبه وتع يل سفرا ؛

 :P3Hن نشـ ــج ي ـ ـ السـ ــل ات الوط يـ ــة ا ع يـ ــة عل ـ ـ العمـ ــل معـ ــا وم ـ ـ ن عاهتـ ــا يف البل ـ ــدان اءخـ ــر لوض ـ ـ
اس ـرتاتيجيات وتعزيــز قــدرات الشــرطة يف جمــال التعــاون الــدويل إلج ـراء نقيقــات ماليــة وت في ـ نش ـ ة ميدانيــة كثــر
فعالية تركز عل تبيان اءقول ا ت تية من اءنش ة اإلجرامية وتتبعها وزميداا وضب ها ومصا رهتا؛
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 :P3Iن حن ــث مس ــؤويل إنف ــاذ الق ــانون علـ ـ ال ــر يف توس ــي ن ــا اجله ــو الـ ـ يبـ ـ لوهنا يف جم ــال التع ــاون علـ ـ
الصعيدين الوطين والدويل م جهات مع ية رئيسية كشـركات الق ـا ااـا الـ ميربـن ن تيفـ ل بـدور حاسـ يف
مربافح ــة جـ ـرائ مث ــل التزوي ــر واجحتي ــال واجلـ ـرائ ا الي ــة واجلـ ـرائ ا رتربب ــة يف الفيف ــاء الس ــيربي ،ومـ ـ شخص ــيات
وســل ات ساســية وكيانــات حمليــة وإقليميــة و وليــة مــن اجملتم ـ ا ــدين ميربــن ن تــؤ ي اجلهــو ال ـ تب ـ هلا ســاعدة
جهزة الشرطة يف م اجلرائ ا عاقرة ومربافحتها ،وا فيها الت رف الع ي  ،من خـالل التوعيـة عـرب ت ـي محـالت
إعالميــة مــثال ،ومــن خــالل اإلبــالب باءنشـ ة ا شــبواة ،إىل إحــدائ فــر كبــع علـ قــعيد تعزيــز الســالمة واءمــن
وإ امتهما يف العا ؛
 :P3Jن نشيد باحملافل الدولية الرفيعة ا سـتو الـ تشـار فيهـا جهـزة إنفـاذ القـانون و ن نواقـل تقـدمي عم ـا هلـا،
عل ـ ـرار اججتماع ــات الوزاري ــة ال ـ ن مه ــا اإلنرتب ــول لتزوي ــد جه ــزة إنف ــاذ الق ــانون يف الع ــا بف ــر قيم ــة للق ــاء
والتـ ــداول بشـ ــربل ـ ــاعي بش ـ ـ ن ا سـ ــائل احلساسـ ــة ا تصـ ــلة باجلرميـ ــة واجس ـ ـرتاتيجيات واحللـ ــول ا اسـ ــبة واجهـ ــة
التحديات اءم ية ا عاقرة ،اقت اعا م ا ب ن التعاون الشرطي الدويل ج يزال اليوم ،كثر من ي وق ميفـ  ،مـرا ج
بد م ه جلعل العا كثر مانا.
-------
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