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  البلدان األعضاء يف اإلنرتبول، حكوماتونواب رؤساء  رؤساء السعادة أصحاب
  ،يف إيطالياالداخلية  ةوزير السيدة أناماريا كانتشيليريي، 

  الداخلية،الشؤون و  العدل وزراء، أصحاب املعايل
  رئيس اإلنرتبول، بون هوي،كو  السيد

  أعضاء السلك الدبلوماسي، حضرات
  ،يف إيطاليامدير األمن العام و الشرطة  جهاز ئيس، ر املفوض أنطونيو مانغانيللي

  يوروبول،الالسيد روب وينرايت، مدير 
  ،نياملوقر  الشرطة أجهزة رؤساء حضرات
  ،احملرتمنيالتنفيذية لإلنرتبول اللجنة  أعضاء حضرات
  رؤساء املكاتب املركزية الوطنية، حضرات

 الســيدات والســادةو ، ني التمثيليــنيتبــواملك ،املكاتــب اإلقليميــةو  ،األمانة العامة لإلنرتبــول مناألعزاء  الزمالءحضرات 
  ستستعرضون هنا اليوم العمل الدؤوب الذي يضطلع به كل منكم،الذين  190 لـمواطين بلداننا األعضاء ا

ون يف ليــ املنظمــةمباشــرة مــن مقــر  االجتماعهذا أعمال موظفي اإلنرتبول الذين يتابعون  السيدات والسادةحضرات 
  ،املنظمة يف تاريخ ، الذي يوفر ألول مرّةالبث احلي اللمن خ
  ،ساديتو  سيدايت

  .صباح اخلري

، الـــذي يشـــكل لإلنرتبـــول االســـتثنائيالـــوزاري أن أرحـــب بكـــم مجيعـــا يف هـــذا االجتمـــاع إنـــه بالفعـــل لشـــرف عظـــيم 
  .يف التاريخ لوزراء الداخلية والعدلاالجتماع العاملي األوسع 

زراء داخليــة و  ضــمقــط أي اجتمــاع  شــهد العــاململ ي، عــام تقريبــا 100 قبــلاإلنرتبــول س نشــأت فكــرة تأســي أن منــذف
  .مندوب 000 1أكثر من و و عضبلد  100 حواىلعدل من و 

  .مضيفينا اإليطاليني كرم  بفضلفتحقق له ذلك . يضاهيه أمهية يف مكان لتئمأن ي اهلامهذا االجتماع واستحق 

وزارة و  جلمهوريــــة إيطاليــــا امتنــــاين عميــــق أعــــرب باســــم اإلنرتبــــول عــــنأن  ،يكانتشــــيليري ســــيدة  أيتهــــا ال ،وامسحــــي يل
عقــد هــذا يف ســبيل ، ةضــيافحســن و  ،ممتــازين دعــمو  تنظــيممــا وفرتــه مــن علــى هــا في إنفــاذ القــانون وأجهــزة تهــاداخلي

  .االجتماع

األرض بشــكل يــومي، لــذا  علــى الواقــعمــع  أحنــاء العــاملمجيــع الشــرطة يف موظفــو اإلنرتبــول و  يتعامــل الــوزيرة، معــايل
هــذا العــدد  حضــوروراء  الســببنوعــا مــا  هــياليت يرجع تارخيها إىل آالف الســنني أن مدينة روما يطيب لنا أن نقر ب

  .اليوم الكبري من الوزراء واملندوبني هنا معنا

  .دينة أخرىمل مدوٍّ سقوط ب ،األساطريسب حب، يف األصل اليوم مرتبط حولنامن  نراه ياملشهد الرائع الذ هذاو 
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أن  مــن مدينــة طــروادة بعــداألشــخاص الــذين فــروا جمموعــة صــغرية مــن  اإلنيــاذة ملحمتــهيف  وصــف فريجيــلالشــاعر ف
ــرت ــب ســاللةال تكــوينل املتوســط البحــر األبــيض واعــرب و ، ُدمِّ  مــن واحــدةل رومــا يف حليــاة هنــاا الــيت كــان قــدرها أن 
  .قاإلطال علىلبشرية اليت عرفتها ا احلضارات أعظم

  :طروادة سقوط إىل اليت أدتظروف بال املؤرخونذّكر يغالبا ما 

ديدا  خشيبمتثال حلصان  طروادة شواطئ إىل فقد وصل  ذلك احلــني ذمن عرفأصبح يُ و  ،من اخلارجموجها شكل 
  . جيش العدوعناصر من  داخله خيتبئ يف كانالذي  ، باسم حصان طروادة

  تفتيشا مالئما... همل يفتشو و  احلصانهذا  لارسإ سببأغفلوا إذ ، هذا التهديد يف كشفاحلراس  وأخفق

  .ط طروادةو سقيساهم يف تفسري كل هذا و  -أسوار املدينة  داخل إىلعبور احلصان بح مسوخيم قرار اُختذ و 

  .األساسيةمنية األ سرتاتيجيةاألحداث قد حصلت من حقبة شكل فيها االنعزال اال هأن هذأال ننسى علينا و 

 تغــريا نــا األمنيــةاحتياجات معه توتغريّ عاملنا  ، تغريعام 000 3أكثر من  مضي بعدلنسبة للكثري من البلدان باواآلن، 
  .جذريا

 ومواجهــة تحديــدل قــارات واللغــات والثقافــاتالو  لحــدودل العــابرالتعــاون ختتــار  أمجــع عــاملالا يف بلــدانوحنــن نــرى اآلن 
  ل.بصورة أفض مواطنيها اليت حتيق بأمن التهديدات

يف يــد أفضــل ســالح انعزاهلــا و  البلــدان حــدودشــكل فيــه يف عــامل  جتــري األمــور بطريقــة مغــايرةأن يف الواقــع كــن ميوال 
  .اجملرمني

  ل.اإلنرتبو تأسيس فكرة نشوء  ما أدى إىل يمواجهة هذا التهديد هو 

البلـــدان ميكـــن الـــدويل  طيالشـــر  التعـــاونإذ إن ، الـــيت أمثـــرت عنهـــا هـــذه الفكـــرة لموســـةاملنتـــائج ال اليـــومحنـــن حنصـــد و 
  العاملي. على الصعيد شخص 000 7أكثر من  توقيفمن كل عام نرتبول  إليف ا 190الـ  األعضاء

التهديــدات الــيت أصــبحت ، آالف الســننيهائال على مّر  تطورااليت نضعها  اتسرتاتيجيالاشهدت يف حني  ،ولكن
  .قدمية أمماليت أدت إىل سقوط  هديداتمن التلتنقل تعقيدا وقدرة على او  أشد قوةنواجهها اليوم 

  .يف التاريخ جنازاتأعظم اإل حققتبلدان جيتمع يف هذه القاعة ممثلون عن و 

 ماليــــنيإهلـــام يف ، و ملـــادةبنيـــة يف االكشـــف عــــن يف ، و فتاكـــةكانـــت تـُّعـــد ألمــــراض  عالجـــات  إجيـــاديف  تمقـــد جنحـــف
 ،استكشــــاف الفضــــاءيف ، و جلبــــال يف العــــاملاأعلــــى تســــلق يف ، و لتحــــف الفنيــــةا  األجيــــال بفضــــلاألشــــخاص عــــرب

  .بأكملها وحميطات قارات بنيلربط ل العلوم اهلندسيةاستخدام و 

  .بعد من العنف املرتبط باإلجرام الذي ميارسه أفراد وجمموعات واتخلصتمل  ،ذلك على الرغم من كل ،ولكن

ا لتهديدا يف طبيعةيكمن اجلواب يُعقل ذلك؟ كيف و    .حبّد ذا
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ل ويتأصــعــرب احلــدود، انتشــاره املنحرفــة ويعــّزز أهدافــه  ليخــدم بشــكل أفضــلالتــاريخ،  عــربتغــري مل ينفــك يد ديــ هــوف
  .يف جمتمعاتناأكثر فأكثر 

  .املفرطلتطور هلذا ا املأسويةنتيجة الأمام أعيننا  وتتجلى

. ولكــن العنــف بببســســنويا شخص ميوتون  000 500 أنمية العنف املسلح والتن بشأنإعالن جنيف أمانة  تقدرو 
 ةباقيــتنــتج احلــاالت التشــهد نزاعــات، يف حــني أمــاكن دث يف حتــحــاالت  كــل عشــرمــن   ةواحــدوفــاة حالــة مــن أقــل 
  إلرهاب وغريه من اجلرائم.عن ا

 ساحة املعركة.يف  تقعال سبب العنف بة وفا حاالت 10 أصل من 9 نإ بالفعل،و 

  عنصرين أساسيني. تغفل يف حقيقة األمر  هالكنر كثرية، أمو  ىلإ العاملية املذهلة األرقام هذه شريوت

  . باإلجرامأخرى بسبب العنف املرتبط أن نتحّمل أن تُزهق روح  بالفعله ال ميكننا هو أناألول 
 املــارة قتــلــدف  هــار يفجِّ ل يقود دراجتهو جّنده إرهابيون،  ربيعا 14فاألمر يتعلق هنا بصيب يبلغ من العمر  -

ــاعامــا اســتهدفها نفــس اإلرهــابيني  15بــذلك مــا أُمــر بــه؛ أو بصــبية تبلــغ األبريــاء، منفــذا  عــن  افعــتد أل
  ؛ فتياتأمهية تعليم ال

مـــن امليـــاه بعـــد أن تـــرك مهربـــو املهـــاجرين قاربـــا يغـــرق يف البحـــر يف انتشـــاله رجـــال اإلنقـــاذ تـــأخر أو بطفـــل  -
 األبيض املتوسط؛

 حــدأعلــى  دديف هــذا الصــتلقيــه دعــوة  مــندقــائق د بعــأو مبراهــق انضــم إىل أعمــال شــغب يف وســط املدينــة  -
قبــل قــدم قُتــل رميــا بالرصــاص مــن قبــل مشــجعي الفريــق اخلصــم فريــق كــرة لأو مبناصــر  ،املواقــع االجتماعيــة

 بداية املباراة؛ مندقائق 
يف منطقـــــة احتلتهـــــا عصـــــابات االجتـــــار  واقـــــعصـــــاروخية يف شـــــارع و بـــــأم لثالثـــــة أطفـــــال ُأصـــــيبت بقنبلـــــة أ  -

 ت. باملخدرا

األعضــاء، وهــي نفــس الشــوارع الــيت ينتشــر فيهــا  بلــداننا شــوارع اليوميــة الــيت تعيشــها منــاذج مــن احليــاةإمنــا هــي  هــذهو 
  .احلكايةمجيعهم خيربون نفس موظفو الشرطة الذين يدعمهم اإلنرتبول يوميا. و 

 ونقلــه وتقليــدهميكن رؤيته  هائلة؛ عنفالبلدان بسرعة  عرب ينتشر ،المثي لهمرتبط باإلجرام مل نشهد  حكاية عنف
  .األميال آالف بعد على بسهولة

  العامل.  أحناء مجيع يف العنف حجم على فقط ركزنا إذا األساسي الثاين العنصر وقد نغفل

اللتــني ميكــن فيهمــا  ســهولةالو الســرعة، هــو لــه يشــهد التــاريخ مثــيالمل عنفــا الــذي نشــهده اليــوم  العنــفمــا جيعــل إن 
 ميكــن ال األحيــان، مــن كثــري اختاذ إجراءات على الصعيد الدويل. ويف يتطلب عاملي ديد ىلإ حملي ادثحتويل ح

  جغرافية واحدة. بساطة احتواؤه يف منطقةبكل 

  العام. هذا من سابق وقت يفتأثريا يف هذا اجملال أحد أكثر األمثلة  مجيعا شهدنالقد و 
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اجلمهــور علــى  متنــاول ليصــبح يف اإلنرتنــت شــبكة علــى وُمحّــل دقيقــة، تُــرجم 14 فيــديو مدتــه شــريطب شــيء كــل بــدأ
  الصعيد العاملي. 

اليــوم، كــان الوقــت قــد  عــامل يف ،. ولكــنحبذفــهالشــخص الــذي محّــل الشــريط  قــام دقــائق معــدودة، بعــدو  -
  فات؛

 العامل؛ أحناء مجيع يفاألشخاص الف آاعة، تبادل هذا الشريط وشاهده س 48 غضون ويف -
 واحــد فقــط بلــدلأعمــال شــغب عنيفــة يف شــوارع أّدى الشــريط إىل انــدالع ، أسبوع واحــد فقــطيف غضون و  -

 ميل عن املكان الذي أُنتج فيه الشريط القصري؛  7500 بعدي
ديدا للجهات املســتهدفة فحســب، بــل لكــل عنيفة الحتجاجات الاتوسعت أيام،  6وبعد  - اليت مل تشكل 

 .ت اخلمس كافةبلدا عرب القارا 20 أو شخص يعرتض طريقها، فشملتأمر 

 الكرام، الزمالء عايل،وامل السعادة أصحاب

  . حقبة جديدة ظهور هذا النوع من العنفدخلنا ألقد 

ال يتناســب  21ن العنــف يف القــرن الـــ بــأ’’أفاد البنك الدويل بشكل قاطع: ، 2011 لتقرير عن التنمية يف العاملويف ا
  ‘‘.20مع القالب الذي عهدناه يف القرن الـ 

 يف إلجرامالعنف املرتبط با ملكافحة جديدة وحامسة جديد، ووضع اسرتاتيجية قالب لتصميم اآلن الوقت فقد حان
  العامل. أحناء مجيع

  دعاكم اإلنرتبول مجيعا إىل هذا االجتماع اليوم.  ولذا

ذه املواجهــة، وذلــك ط خــأعمــال ملموســة يف إىل  االســرتاتيجية التزامــه برتمجــة هــذه يؤكد اإلنرتبــول جمــددا املناسبة، و
  للوالية املنوطة به. وفقا

قــد  ال بــد مــن أن تكونــوااليــوم،  ممثلة يف هذا االجتماع دولة 100 حواىلتنتمون إىل  نيرئيسي قراروبصفتكم صانعي 
يف زة والســلطات املعنيــة يف بلــدانكم األجهــســاعدمت يف العصــر احلــديث، و  إلجراماملــرتبط بــا العنــف حتــدياتواجهــتم 

  .هلا لتصديا

وأجهـــزة الشـــرطة  190خـــرباتكم وتصـــوراتكم يف هـــذا اجملـــال وســـنتبادهلا مـــع مجيـــع بلـــداننا األعضـــاء الــــ إىل  وســـنتطلع
  لديها. 

أّي  وضــع، بهتــهمونه. وســيقوم اإلنرتبــول، مــن جأّي حــل تصــم تنفيــذوستضــطلع أجهــزة الشــرطة بــدور أساســي يف 
عم امليــداين الــذي يقدمــه ألجهــزة الشــرطة وأجهــزة لــدا يف إطــاريســتلزمها هــذا األمــر، قــد أدوات وخــدمات جديــدة 

  إنفاذ القانون يف بلدانكم على مدار الساعة. 
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ــدف التحتيــة، و  اهــاوتعزيــز بنأعضــائها تــدريب قــدرات أجهــزة الشــرطة مــن خــالل  وســنتعاون معكــم مــن أجــل بنــاء
ــا لــن بشــكل مســتمر وآين بــاألجهزة األخــرىطة يف بلــدانكم موصــولة مــن أن أجهــزة الشــر التأكــد  جتــد ، وضــمان أ

ديد قد بلدانكم أو إلجرام قد يضرب هة أّي عنف مرتبط بايف مواجنفسها وحيدة    . السكايشكل جمرد 

ديد  ةوبعبار  لقــرن الـــ ل طــروادة حصــانشــكل دخلــه خلســة علــى جديــد خارجي أخرى، إذا كان بلدكم عرضة ألّي 
بلــدا واملســتعدة لــدق نــاقوس اخلطــر والعمــل  190ملكونــة مــن اقويــة ، فبإمكــانكم االعتمــاد علــى شــبكة احلــراس ال21

  حمليا وعامليا ملساعدتكم على التصدي هلذا التهديد. 

  .الدول بني احلدود عرب تبادل املعارف العملية من أقوى يكون أن ميكن ال شيءن أ تارخينا، وقد تعلمنا، طوال

ذه الفكرة خالل وآمل أ   االجتماع.  هذان نسرتشد 

  بعض.ببعضنا  ونقتدِ  بعض، بعضنا من نتعلم فدعونا

  .إلجرام يف العاملعطفا هاما يف جمال مكافحة العنف املرتبط بامن االجتماع االستثنائي ودعونا أيضا جنعل من هذا

مهمــا بلغــت  ،إلجرامالعنــف املــرتبط بــاســنتغلب علــى أننــا  للعــامل مفادهــا واضــحة رســالة إمنــا هــوإن حضــوركم هنــا 
  نا معا يدا بيد. حّدته إذا عمل

  وشكرا. 


