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 اإلعالن الختامي
 38 وزراء مــن الــدول اءعيفــاء يف اإلنرتبــول ا شــاركة يف الــدورة الـــ التقــ ، 4104تشــرين الثــاين/نوفمرب  4يف : مقدمــة

ام مــــن عــــ Turn Back Crime :011 ’’ عُقــــد نــــ  ع ــــوان ا ســــتو  رفيــــ  يف اجتمــــا للجمعيــــة العامــــة يف مونــــاكو 
الصـعوبات الربـرب  ، و الـ  نققـ  واإلجنازاتاحملرز التقدم  عل الوزراء  م اقشات وركزت‘‘. التعاون الشرطي الدويل

الالزمـــة لربـــي  السياســـات والشـــراكات اجســـرتاتيجية، والفـــر  و واحلربومـــات يف العـــا    ـــ  الشـــرطةتواجههـــا الـــ  
 من التعاون الشرطي الدويل.قرن آخر يتربلل بال جاح 

P1:  ُعقــد نــ  ع ــوانيف ختــام اججتمــا  الــوزاري الــ ي ’’Turn Back Crime :011  عــام مــن التعــاون الشــرطي
 اعتمد الوزراء احلاضرون اإلعالن التايل: ، ‘‘الدويل

P2: ،حنن الوزراء 

P2A: تخ ـــي ل ا اضـــية عـــام 011 الــــطيلـــة  الوط يـــةالســـل ات الـــ  بـــ لتها احملمـــو ة للجهـــو  نعـــرن عـــن تقـــديرنا  إذ
ـــة العقبـــات  ـــة التق ي ـــة، وزـــاوز ااالفـــات السياســـية القانالعراقيـــل وا ا يـــة، وإزال العمـــل  ولويـــات نويـــل مـــن  جـــل وني
  اعي ومؤسسي هبدف م   اجلرمية ومربافحتها؛هنج الوطين من هنج فر ي وخمصص إىل عل  الصعيد  الشرطي

P2B:  وال هـــوس وســـتو  ا ـــو ف  إنفـــاذ القـــانون  بـــىإعـــا ة ت  ـــي   جمـــال الســـل ات الوط يـــة يفإجنـــازات ب نقـــر   إذو
تعــد ة اءطــراف  ربافحــة اجلرميــة علــ  حنــو فعــال ا هــو  ا شــاركة يف اجل، فيفــال عــن اجعــرتاف ب  يــة العــامل  فيهــا

 ؛فعلي  ويلشرطي  تعاون قيام تيفمن وسياساتووض  اسرتاتيجيات 

P2C:  مــن  جــل  ،هلــا ا قــد م الــدع  الــوطينوب وليــة وحمافــل إقليميــة و إنشــاء م  مــات ومؤسســات ب كــ ل نقــر    إذو
وت ســــيل عمليــــات ونقيقــــات ، بربفــــاءة علومــــات عــــرب احلــــدو ا تعزيــــز التعــــاون الشــــرطي الــــدويل، وج ســــيما تبــــا ل 

 إنفاذ القانون يف العا     ؛ سل ات، وإقامة شبربات شرطية  ائمة، وتبا ل  فيفل ا مارسات ب  مشرتكة

P2D:  التعــاون الشــرطي الــدويل، يف جمــال التقــدم الترب ولــوجي والعلمــي حققهــا الــ  اإلســهامات الربــرب   نــدر  إذو
علــ  ، مـن خــالل نسـ  اء اء الشـرطي وتعزيـز قــدرات التواقـل والتحقيـل بشـربل عـاموعمـل  جهـزة إنفـاذ القــانون 

 اجملــرم  كشــ الترب ولوجيــا البيومرتيــة الــ  تتــي   ر ســها وعلــ   ، جهــزة ا راقبــةو قواعــد البيانــات  ت ــويركبــع عــرب   حنــو
 نديد مسات الوجه؛بصمات اءقاب  ومسات البصمة الوارثية و وسائل م ها ب
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P2E:  اجلرميـة  ربافحـة ا تحـدة اءمـ  اتفاقيـةالقانونيـة اإلقليميـة والدوليـة، كللصـربو  الـدور اهلـام  علـ نشـد   إذو 

التعـاري   واعتمـا  إقـراروالربوتوكول  ا لحق  هبـا، يف تعزيـز التعـاون الشـرطي الـدويل مـن خـالل  الوط ية عرب ا   مة
وق   اءسلحة ال ارية واجزار هبـا بصـورة  ـع  باءشخا ، وا يف ذل  اجزار ا   مةلألعمال اإلجرامية القانونية 
رب ن ــام العدالــة ا مارســات لتســهيل التعــاون الــدويل عــاتبــا   فيفــل تشــجي  الســل ات الوط يــة علــ  يف ، و مشــروعة

 ؛اجل ائية ب كمله

P2F:  ســفر متاشـيا مـ   ــروف اـ ا العصـر، وت تقـل باســتمرار  تغـعتو تتفــاق  اجلرميـة   نب نـه علـ  الــر   مـن  قـر  ن إذو 
 اجملتمعـات  مـن تعزيـزعـن ب   جهزة إنفاذ القانون طيلة القرن ا  صرم عرب احلدو   ا ثمرينالتعاون وتبا ل ا علومات 

اجلرميــــة و  ،، وج ســــيما بعــــ   شــــربال اجزــــار با خــــدراتيف  رجــــاء خمتلفــــة مــــن العــــا  وتراجـــ  بعــــ   نــــوا  اجلــــرائ 
 ؛ا ركبات وسرقة القتل، وجرائ  الس و، وعمليات ،ا   مة

P2G:  اجلرميـة  توسـ  ن ـا  ون ـرا جسـتمرارالتعـاون الشـرطي الـدويل، جمـال التقدم اهلائـل يف  ر   عل   نه شد ن إذو
ة مؤسسـات الشـرط ت الوط يـة  ييفـا بـ ل اجلهـو  إلنشـاءتواقل السـل ا ن جيب ، عرب احلدو  وتفاقمهماواإلراان 

 تعزيــزل تبا هلــاوفــو  كــل ذلــ   ،وتعزيزاــا، ونســ  السياســات وا مارســات واإلجــراءات وإضــفاء طــاب  رمســي عليهــا
 والدويل؛الوطين  كل من الصعيدالتعاون الشرطي عل   كفاءة 

P2H:  ال ــروف اســتغالل الــ ين يواقــلون  ،اجملــرم  اجنتهــازي  ومســاعيه   ــع ا شــروعة إزاء نعــرن عــن قلق ــا إذو
 تبـد ارتربـان جـرائ  مـن  جـل ، اجفرتاضـيوتـز ا  عو تـه ويت ـام  طابعـه فيـه رقعـة الترب ولوجيـا  تتسـ تسو  عا ـا ال  
اـ   اجلـرائ  ب شـرباهلا ا عاقـرة علـ   ن  نشـد إذ و ، وت تهي باجستغالل اجل سـي واإلراـاناجحتيال واجلرمية ا الية ب

 ي  حـدو ، علـ  مـا يبـدو وج تقيد  ىل حد بعيد إت عدم فيه سيا ة القانون يف فيفاء سيربي ُُت ط وتُرتربب وت تشر 
  كثر   ية من  ي  وق  ميف ؛اليوم اءمر ال ي جيعل التعاون الشرطي الدويل الفعال 

P2I:  ءمــن الــدولي  الت ــرف علــ  الســالم وااا ــر الــ ي يشــربله  لتهديــدامــن  القلــلعــن  بشــربل خــا  نعــرن إذو
ال زاعـات الـ ين يؤججـون شبربات اإلراان الدوليـة، وت ـرف ا قـاتل  اإلراـابي  اءجانـب انتشار الع ي ، وتوس  
هـــد   يـــ  بلـــدان وم ـــاطل ب شـــرباله ا عاقـــرة يإلراـــان اعلـــ   ن  نشـــد إذ و وز يـــدا  وتعبمـــته ، الـــدائرة والع ـــ ، 

 ؛وإقليمية ومتعد ة اءطراف، ث ائية متيفافرة وم سقةب ل جهو  للتصدي له بفعالية،  ،ه يستدعيو نالعا  
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P2J:  الــدويل، وج ســيما الشــرطي يفــرورة تعزيــز قــدرات الشــرطة واســتحدائ   وات مالئمــة للتعــاون ب  ييفــا نقــر   إذو
مـن  نشـ ة ا ت تيـة اءقـول  تبيـانمـن  ، ضمن حدو  القوان  الوط ية،ومترب  الشرطة ،مت ورةإجراء نقيقات مالية 

كبــع يف تعزيـــز قــدرات جمموعـــات اجلرميـــة   علـــ  حنـــواليــوم   قــول تســـه واـــي إجراميــة وتتبعهـــا وضــب ها وزميـــداا، 
يف  علــ  اجقتصــا  ا شــرو ت خ ــعة هتديــداوفــرس ا   مــة واإلراــابي  وتتــي  هلــ  مواقــلة  نشــ ته   ــع ا شــروعة 

 ؛الوق  ذاته

P2K:  قـــد ج نـــديات  ــع مســـبوقة ءجهـــزة إنفــاذ القـــانون  تشــربل ن اجلرميـــة يف القــرن احلـــا ي والعشـــرين نؤكــد  إذو
ـــة مـــن خـــالل  مربافحتهـــا بـــم عهـــا  و ميربـــن  ـــة علـــ  فقـــط اجعتمـــا  كرب قـــدر مـــن الفعالي لعمـــل لاءســـاليب التقليدي
عامـل  ساسـي إلحـالل السـالمة واءمـن م  الق ا  ااا  واجلهات ا سؤولة يف اجملتم  ا دين العمل و ن ، الشرطي

 بل؛ا ستقيف 

P3: عل : نتفل 

P3A:  ـــ  تعرقـــل التعـــاون الشـــرطي الـــدويل الدائمـــة ربشـــ  الثغـــرات ل نســـع  ن ووضـــ  اســـرتاتيجيات وسياســـات ال
الشـركاء مـ  الربفـاءة والتـرزر زيد من ولتواقل والتعاون عل  ا بلدان اتعزيز قدرات  جهزة إنفاذ القانون يف إىل هتدف 

ومـــات ا تصـــلة لا ع يـــ  علـــ  الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل، وج ســـيما يف جمـــال تـــوفع الـــدع  للتحقيقـــات وتبـــا ل ا ع
 ؛باجلرمية

P3B:  احلديثة واءساليب العلمية ال  ميربن  ن ت ه  بـ  اء  ةلترب ولوجيااء وات واإلمناء وت بيل البحث  ندع  ن
اجبتربـارات الـ  ميربـن  ن  وا يف ذلـ مو في الشرطة ونسن قدراهت  عل  التعاون عل  الصعيدين الوطين والدويل، 

 ة و نشــ ،وكشــ  وثــائل الســفر ا ســروقة وا فقــو ةتعــزز  ــ  ا علومــات ومقارنتهــا وتبا هلــا، ونديــد اويــة اجملــرم ، 
 ؛واءماكنوضمان  من اءشخا   ا علومات،ا راقبة و   

P3C:  التعـــاون الشـــرطي والقيفـــائي علـــ   تعـــرتسالـــ  العقبـــات القانونيـــة  وإزالـــةتخفيـــ  ل نبـــ ل قصـــار  جهـــدنا ن
نصـــــو  يف  مدرجـــــةمـــــن خــــالل اعتمـــــا  تـــــدابع وتوقــــيات  ،اإلمربـــــان وحســـــب اجقتيفــــاء، ع ــــد الصــــعيد الـــــدويل

 ــ  اجلرميــة ومربافحتهــا وزيــد مــن  التعــاون الــدويل  تعزيــزإىل  الــ  ترمــيذات الصــلة ا عااــدات واجتفاقيــات الدوليــة 
لتعزيــــز ت بيــــل  و ا شــــاركة فيهــــا  و متعــــد ة اءطــــراف  و إقليميــــة الفعاليــــة،  و مــــن خــــالل ت  ــــي  م تــــديات ث ائيــــة 

 ؛، إلعمال ا   اجتفاقاتالوط ية حي ز الت في اجتفاقات القائمة وتشجي  وض  القوان  
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P3D:  اإلفــالت مــنمــا ي جحــون يف وكثــعا  اــ ا يعــربون احلــدو  بســهولة مثــعة للقلــل يوم ــا ن اجملــرم  يف  إذ نــدر 
توقيـــ  إجـــراءات اســـتالم طلبـــات نســـع  نديـــدا جســتعراس شـــروعة، ا  ــع القيفـــائية ا تعلقـــة ب فعـــاهل  ا الحقــات 
ا ســـاعدة القانونيـــة ، وطلبـــات حلرمـــاهن  مـــن ا ـــالذ ا مـــن وإرجـــاعه  بصـــورة قانونيـــة وـــا يف ذلـــ  تســـليمه اجملـــرم  
، ع ــد اإلمربــان وحســب اجقتيفــاء اــ   اإلجــراءات وإقــالح، والــر  عليهــامــن  جــل مواقــلة التحقيقــات، ا تبا لــة 

 ؛العدالة إىل ه تقدميمن العقان وضمان  إفالت اجملرم مربافحة وذل  من  جل 

P3E:  وا   مــات الدوليــة مــن قبيــل اإلنرتبــول والوكــاجت ا تخصصــة  ة يف البلــدان ا تقدمــةالشــرط ســل ات نــدعو ن
البلـدان ال اميـة السـل ات الوط يـة ا ع يـة يف ، مـ  اإلمربـان وحسـب اجقتيفـاءإىل التعاون، ع د  التابعة لألم  ا تحدة

، وذلـ ، علـ  التعـاون وزيـد مـن الفعاليـةعلـ  مربافحـة اجلرميـة واإلراـان و علـ   اءخـعةمن  جل تعزيز قدرات اـ   
ا سـاعدة يف  وتـوفعوالتدريب، التق ية ية وا وار  اإلقالحات ا ؤسستتعلل بتقدمي توقيات  من خاللسبيل ا ثال، 

 والعمليــاتحــدائ اءة يف البلــدان ال اميــة يف الشــرطســل ات عــ  مشــاركة  ل  فيفــل ا مارســات، و التحقيقــات وتبــا 
 اسرتاتيجيات مشرتكة     اجلرمية واإلراان والقيفاء عليهما؛ وض الدولية اهلامة ال  ترمي إىل 

P3F:  يف مـداوجت و فرقـة عاملـة ومـؤمترات ث ائيـة ومتعـد ة اءطـراف ا شاركةالوط ية عل   ل اتالس حنث بشدة ن 
 جهـزة إنفـاذ القـانون يف الوقـ   تعـرتسال   ا عاقرة والصعوباتمن  جل تقيي  ونليل طبيعة التهديدات اإلجرامية 

 الصـــعوبات ـــ  ومربافحـــة اجلـــرائ  ا رترببـــة يف الفيفـــاء الســـيربي و وا تعلقـــة العامـــة  التشـــعباتاحلاضـــر، وـــا يف ذلـــ  
 نفـو بـث الت ـرف يف ل ،وج سيما اإلنرتن  ،ا تمثلة يف م   اإلراابي  من استخدام ترب ولوجيا اجتصاجتاااقة 

نديـد اسـرتاتيجيات  م يـة  وذلـ  مـن  جـلآخـرين وز يـدا  ونرييفـه  علـ  ارتربـان اعتـداءات إراابيـة،  شخا  
ــنشــاملة   جهــزة الشــرطة مــن التعــاون علــ  الصــعيد الــدويل والتصــدي جلــرائ  القــرن احلــا ي والعشــرين وزيــد مــن  مترب 
 الفعالية؛

P3G: نبـ ل  ن  ال ي يـدين الت ـرف الع يـ ، (2014) 4013 رق  ا تحدة لألم  التاب  اءمن جملس قرارب إذ ن ك ر
ج ســيما مــن خــالل ا شــاركة يف إجــراءات متعــد ة اءطــراف و يف اــ ا القــرار، ا درجــة دع  التــدابع لــ قصــار  جهــدنا

، ع ـــد اإلمربـــان وحســـب و ن نـــدع يف يوم ـــا اـــ ا،  ةاإلراابيـــتســـه  يف التهديـــدات  عاجلـــة العوامـــل اءساســـية الـــ  
اجلهو  ال  يبـ هلا لتعزيـز التعـاون الشـرطي الـدويل  ربافحـة اإلراـان، وج سـيما  من خاللاجقتيفاء، عمل اإلنرتبول 

 سفرا ؛ وتع يل وتعقبه كش  ا قاتل  اإلراابي  اءجانب عرب برناجمه الرائد ال ي يركز عل   

P3H:  ن عاهتـــــا يف البلـــــدان اءخـــــر  لوضـــــ  ومـــــ   معـــــا يـــــ  الســـــل ات الوط يـــــة ا ع يـــــة علـــــ  العمـــــل   ن نشـــــج
 كثــر  وت فيــ   نشــ ة ميدانيــة جــراء نقيقــات ماليــةإليف جمــال التعــاون الــدويل اســرتاتيجيات وتعزيــز قــدرات الشــرطة 

 ا؛ومصا رهت وضب ها وزميداا وتتبعها اإلجرامية اءنش ة من ا ت تية اءقول تبيانتركز عل   فعالية
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P3I:  لتعـــاون علــــ  يف جمـــال ا يبــــ لوهنايف توســــي  ن ـــا  اجلهـــو  الـــ   ال  ـــرإنفـــاذ القــــانون علـــ   مســـؤويل حنـــث ن
يف  حاسـ تيفـ ل  بـدور  ميربـن  نالـ   الصعيدين الوطين والدويل م  جهات مع ية رئيسية كشـركات الق ـا  ااـا 

شخصــــيات ويــــر واجحتيــــال واجلــــرائ  ا اليــــة واجلــــرائ  ا رترببــــة يف الفيفــــاء الســــيربي، ومــــ  التز مثــــل جــــرائ   مربافحــــة
 ســاعدة بــ هلا تاجلهــو  الــ  تــؤ ي  ن  وكيانــات حمليــة وإقليميــة و وليــة مــن اجملتمــ  ا ــدين ميربــن ساســية وســل ات 

محـالت  عـرب ت  ـي خـالل التوعيـة الع ي ، من ، وا فيها الت رف م   اجلرائ  ا عاقرة ومربافحتها يف الشرطة  جهزة
واءمــن  الســالمة تعزيــزفــر  كبــع علــ  قــعيد إحــدائ إىل شــبواة، ا نشــ ة اءاإلبــالب بإعالميــة مــثال، ومــن خــالل 

 وإ امتهما يف العا ؛

P3J:  هلـا،  اتقـدمي  عم ـ و ن نواقـل جهـزة إنفـاذ القـانون  الـ  تشـار  فيهـاالدولية الرفيعة ا سـتو   باحملافل نشيد ن
للقـــاء  قي مـــةاإلنرتبـــول لتزويـــد  جهـــزة إنفـــاذ القـــانون يف العـــا  بفـــر   ن  مهـــاعلـــ   ـــرار اججتماعـــات الوزاريـــة الـــ  

اجســـــرتاتيجيات واحللـــــول ا  اســـــبة  واجهـــــة و تصـــــلة باجلرميـــــة ا  ساســـــةاحلســـــائل ا  بشـــــ نوالتـــــداول بشـــــربل  ـــــاعي 
،  مـرا ج ميفـ ثر من  ي وق   كاون الشرطي الدويل ج يزال اليوم، اقت اعا م ا ب ن التعالتحديات اءم ية ا عاقرة، 

 العا   كثر  مانا.عل بد م ه جل
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