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  2011 تشرين األول/أكتوبر 31    91/2011 رقم

  بلدان أعضاء جدد بمشاركةنام  الجمعية العامة لإلنتربول تفتتح أعمالها في فييت
  ع نطاق مكافحة الجرائم عبر الوطنيةتوسّ و 

للــزوم جانــب لقــانون بتوجيه نداء إىل أجهــزة إنفــاذ اأعماهلا  لإلنرتبول العامة للجمعية 80 الـ الدورةتحت افت –هانوي (فييت نام) 
جلرائم عرب الوطنية بشكليها الناشئ والتقليدي، يف حني ارتفع عدد البلــدان األعضــاء يف أكــرب منظمــة شــرطية يف العــامل احلذر إزاء ا

  .إليها السودان وجنوب مارتن وسانتملوافقة على انضمام كوراساو بابلدا بعد أن صّوت املندوبون  190ليبلغ 

 رؤســاء مــن 630 ثــاين/نوفمرب) مبشــاركة حــواىلتشــرين ال 3 –تشــرين األول/أكتــوبر  31ة الــيت تــدوم أربعــة أيــام (اجلمعيــة العامــدورة و 
ستتناول جمموعة من املسائل تتضمن تعزيز اســتخدام أدوات  ،بلدا 142 من قدموا القانون إنفاذ أجهزة يف املسؤولني وكبار الشرطة

، والقرصــنة البحريــة، واالجتــار باألســلحة الناريــة، اإلنرتنــت علــى لألطفــال اجلنســي اللاالســتغ وال ســيمااإلنرتبــول ملكافحــة اجلــرائم 
  والتحقيقات بشأن الفارّين.

  .العمل مع اإلنرتبول أمهية خاصةتويل إن حكومته  نغويني كسووان فوك يف فييت نام وزراءالنائب رئيس وقال 

آســيا واحملــيط اهلــادئ. وهــي، مبوقعهــا هــذا، تتــأثر مباشــرة بــاجلرائم تقــع فييــت نــام يف وســط منطقــة ’’نائــب رئــيس الــوزراء: ضــاف أو 
املعقدة اليت تنشأ يف بلدان هذه املنطقة ويف سائر أحناء العامل. وحنن ندرك أّن مكافحة اجلــرائم عــرب الوطنيــة تقتضــي تنســيق اجلهــود 

 ‘‘كافحة هذه اجلرائم على حنو أفضل.ملبول اإلنرت  من خالل، وتعزيز التعاون الشرطي على الصعيد العاملي بني خمتلف البلدان

ســتعراض املشــهد األمــين ال فرصــةً تتــيح  إن اجلمعيــة العامــة ،كلمــة ألقاهــا أمــام املنــدوبنييف  ، هــوي بــون كــو اإلنرتبــول رئــيسوقــال 
ج إلنفاذ القانون يأخذ املنظورين الوطين والعاملي باالعتبار.   بشكل مجاعي واعتماد 

ـــة جملاســـرتاتيجيات مســـتدامة وضـــع و  ،يتعـــني علينـــا ترقـــب املســـتجدات بشـــكل متواصـــل، واســـتباق األمـــور ’’وقـــال الـــرئيس كـــو:  ا
علينــا ، و انتشــار اإلنرتنــتمــن مــن التطــورات التكنولوجيــة الســريعة و اجملرمــون فسرعان ما يستفيد  الناشئة.احلالية و التهديدات األمنية 

  .‘‘يد تعقيده ويتفاقم أثرهويتزا أن نتوقع أن يتسع نطاق اإلجرام السيبريي

هلــذا بنجــاح التصــدي  يقتضــي: ’’منــط التعــاون املطلــوبكمثــال علــى   لالبتكــار العــاملي اإلنرتبــول جمّمــعوأضــاف الــرئيس، مشــريا إىل 
ج استباقي يشمل أصحاب املصلحة من القطاعني الع   .‘‘ام واخلاصالتهديد العاملي اعتماد 

الــدعم الــذي يقدمــه للبلــدان رفــع مســتوى ســيمّكن اإلنرتبــول مــن  ،2014 عــام مطلع يف سنغافورة يف افتتاحه ملقرر، اواجملّمع العاملي
مــن خــالل ال ســيما و ، أمجع العامل يف الدويل الشرطي العمل تعزيزومن  ،21 الـ القرنيف  اإلجرامية التهديدات مواجهةاألعضاء يف 

  البحث والتنمية.

إيفــون املغنيــة  جهــة اجلــرائم جبميــع أنواعهــا، ســتؤديدمها منظمــة الشــرطة العامليــة يف مواوكمثــال علــى األســاليب املبتكــرة الــيت تســتخ
 محلـــة إطـــار يف نـــدور يوســـو الفنـــانالـــيت ســـّجلتها مـــع  ‘‘ Proud to be ’’ أغنيـــةأمـــام اجلمعيـــة العامـــة  (جنـــوب أفريقيـــا) شـــاكا شـــاكا

 .اإلنسان صحة على األدويةتقليد  مبخاطر حتديدا، أفريقيا ويف العامل، أحناء يف العاّمة لتوعيةاجلارية  اإلنرتبول


