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  ، سيدايت وساديت،الزمالء الكرامالسيد األمني العام، 

للجمعيــة العامــة  81 ـيف هــذا االجتمــاع الــوزاري الــذي يســبق انعقــاد الــدورة الــرحــب بكــم حبــرارة امسحوا يل بدايــة أن أ
  لإلنرتبول.

باجتمــاع  للجمعيــة العامــة 81 الـــ نســتهل الــدورة أناخرتنــا البعــد السياســي هلــذا احلــدث الــدويل، ورغبــة منــا يف إبــراز 
جوانـــب و  الراهنـــةاملشـــاكل األمنيـــة لبحـــث األمـــن عـــن قطـــاع  احلكـــومينياملســـؤولني كبـــار يضـــم   علـــى مســـتوى الـــوزراء

م مجيع األطراف   .العمل الشرطي اليت 

، هاحــدود دتتوقــف عنــ افسياد :صعوبة غري متكافئة ال ختفى على أحد شبكات اجلرميةتكافح  اليت الدولوتواجه 
ترتتــب علــى هــذه  ،ة العوملــةوتــري حاليــا تتســارع فيــه عــامل . ويف بينمــا ال تشــكل هــذه احلــدود أّي عــائق أمــام اجملــرمني

، أينمــا اغتنــام الفــرصعلــى ، و بسهولة فائقــة احلدود الوطنيةعبور على قادرة  شبكات اجلرميةف :املسألة تبعات خطرية
  من مالحقة أجهزة الشرطة.إلفالت ل جديدةواستخدام وسائل لعقد الصفقات ، وجدت

  مين.األعلى الصعيد تعاون دويل  إرساء ال بد منوهلذا السبب، 

يتبـــوأ  ،متطـــورة للـــدعم املعلومـــايتوأدوات جهـــات اتصـــال الـــذي يتمتـــع بقيـــادة حكيمـــة وخبـــربات وشـــبكة واإلنرتبـــول، 
بـــني أجهـــزة  اجلرميـــة علـــى الصـــعيد العـــاملي وتعزيـــز التعـــاون امليـــداينالـــيت تفرضـــها تحـــديات المواجهـــة مكانـــة تتـــيح لـــه 

  .الشرطة على الصعيد الدويل

أدوات ميدانيــة بالغــة األمهيــة واســتحدث يــة جراماإلنظمــات املتفكيــك مــا يتعلــق ب يفبــاهرة  نتــائج اإلنرتبول وقد حقق
  للتعاون الشرطي.

  أكثر طموحا. أخرى حنو أهداف ومواطن القوة لديهجهود اإلنرتبول وينبغي اليوم توجيه 

واملنظومــات مــل اإلنرتبــول، التحتيــة لتقنيــات املعلومــات واالتصــاالت الــيت يســتند إليهــا ع بــذلك حتديــدا البنيــة وأعــين
الــيت تشــكل  I-24/7شــبكة ك، هابــني مســتخدمي اليت تتيح تبادل املعلومــات يف إطــار التحقيقــات التقنية لالتصاالت

  .قّيما أداة رئيسية تسهم إيطاليا فيها إسهاما

وتوســيع نطــاق تعزيز فعاليتهــا  يفالشرطة. وجيب علينا مساعدة اإلنرتبول أساسية لعمل  هذه األدواتوقد أصبحت 
  إليها. أجهزة الشرطة يف امليدانوصول 

دليـــل علـــى ذلـــك هـــو إجـــراء البلـــدان  وخـــري. فائـــدة ال تقـــل عـــن هـــذه األدوات أمهيـــة إلنرتبـــولا بيانـــات قواعـــدل وإن
  .فيها عملية حبثاألعضاء يف العام املاضي ما يناهز مليار 

هويــة اجملــرمني واألشــخاص الفــارّين وتــوقيفهم.  لتحديدمر يف غاية األمهية أوآنية هو وحيازة معلومات دقيقة وموثوقة 
ه وتوســيع نطــاق الوصــول إليهــا ألغــراض اناتــتطــوير قواعــد بي اإلنرتبــوللــذا، فمــن مصــلحة مجيــع البلــدان أن يواصــل 

  التحقيق.
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تــدريب والواقــع أّن أفرادهــا. يتعني تنفيذها أال وهي بناء قدرات قوات الشرطة وتــدريب  أخرى اسرتاتيجية أولويةومثة 
موظفي الشرطة على استخدام أدوات اإلنرتبــول وخدماتــه أمــر مهــم ولكــن غــري كــاف، إذ يتعــني كــذلك علــى أجهــزة 

  الشرطة تبادل املعارف اجلديدة الضرورية ملواجهة التهديدات اإلجرامية املتغرية.

ة الــيت توفرهــا أجهــزة إنفــاذ القــانون الدوليــة. لــذا، ينبغــي خرباتــه اخلاصــة واملــوارد املتطــور يف عملــه بــني اإلنرتبــول وجيمــع 
  مصلحة البلدان النامية.ملا فيه ، ال سيما مواصلة هذا املسار الذي أثبت فائدته وتوسيع نطاقه

الناشــطة يف  الدوليــة املنظمــات مــعوفضــال عــن هــذه اجلوانــب، أرى أنــه جيــب علــى اإلنرتبــول توثيــق عــرى التعــاون 
 املخــدراتب االجتــار مكافحــة الــيت تتمثــل يف االســرتاتيجية القطاعــات يف وال ســيما القــانون، ذإنفــا جمــاالت خمتلــف
 جلديــدةا شــكالاأل عــن ناهيــك واإلرهــاب، عةو شــر امل غــري واهلجــرة ألطفــالاجلــرائم املرتكبــة ضــد او  بالبشــر واالجتــار

  لإلجرام اليت تثري قلقا متزايدا. 

  جذرية. تغريات نفسهواجلرمية واإلنرتبول  العامل شهدوخالل تارخيه الطويل،  عاما.  90لقد أُنشئ اإلنرتبول منذ حواىل 

  .الدويل يالشرط لتعاونالذي ال يعرف الكلل لرك ال يزال احملاإلنرتبول وجها واحدا من أوجهه مل يتغري: فبيد أن 

 أجهزة بنيالدويل  التعاون أن. فنحن مقتنعون بالدور هذاس يف تعزيز ملمو لنسهم مجيعا وبشكل  اليوم جنتمعإننا و 
 دداالــيت مــا فتئــت تــزداد عــ الوطنيــة عــرب التهديــداتمــن  فعــال بشــكل مواطنينــاحلمايــة  الوحيــد الســبيل هــو الشــرطة

  دول مبفردها السيطرة عليها يف أيامنا هذه.الوعدوانية واليت لن يكون مبستطاع 


