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 2011تشرين األول/أكتوبر  19  2011/85رقم 
  إيطاليا تصبح أول بلد يدعم رسميا مبادرة اإلنتربول والفيفا

  كرة القدممكافحة التالعب بنتائج مباريات  ل
الــيت اتفقــت علــى أول بلــد عضــو يف اإلنرتبــول يؤيــد رمسيــا املبــادرة  أصــبحت مبوجبــهوقعــت إيطاليــا اليــوم اتفاقــا  –رومــا (إيطاليــا) 

 مباريــات كــرة القــدمملكافحــة التالعــب بنتــائج يف أيار/مــايو الشــرطة العامليــة واالحتــاد الــدويل لكــرة القــدم (الفيفــا)  منظمــة اذهــااخت
  واملراهنات غري املشروعة وغري النظامية يف مجيع أحناء العامل.

يف التفــاهم  مــذكرةتوقيــع رونالــد ك. نوبــل مــع األمــني العــام لإلنرتبــول الــذي شــهد  ،وقــال وزيــر الداخليــة اإليطــايل روبريتــو مــاروين
  مكافحة هذا النوع من اجلرائم.نقل إىل الساحة الدولية خربة بلده يف سيبلده لربنامج اإلنرتبول والفيفا   ، إن دعماحتفال خاص

مـــن إىل أوروبــا الــيت حتققهــا عصـــابات اإلجــرام الــدويل مـــن جنــوب شــرق آســـيا طائلـــة األربــاح البــالنظر إىل ’’مـــاروين:  الــوزيروقــال 
ا التغلغل يف عامل الرياضة، شروعة، وبالنظر إىل املوغري  شروعةاملشبكات الاملراهنات عرب  أن مواصـلة التعـاون بات واضـحا حماوال

اخر إيطاليا تتف ؛ لذاأمران ضروريان تهفاعلي تعزيزو    ‘‘.ملبادرة اإلنرتبول والفيفا الدعم ميقدبت يتعهد أول بلد بكو
علــى الصــعيد  عززســي’’ االتفــاقإن توقيــع اليف معــرض  ر العــام لألمــن العــام وقائــد الشــرطة اإليطاليــة أنطونيــو مانغــانيللياملــدي وقــال

ا إيطاليـــا الـــدويل   يف جمـــالاالســـتخبار ب املعنيـــة وحـــدةال اســـتحداثمـــن قبيـــل  ملكافحـــة هـــذا النـــوع مـــن اجلـــرائماخلطـــوات الـــيت اختـــذ
  ‘‘.هذا العام وقت سابق منالتحقيقات يف ب املعين فريقالاملراهنات الرياضية و 

يف جمّمــع اإلنرتبــول العــاملي إىل إنشــاء جنــاح خمصــص للفيفــا ســنوات  10علــى  الــيت متتــدهــذه املبــادرة الفريــدة مــن نوعهــا ؤدي توســ
كـرة القـدم الوقايـة حلمايـة  و  والتوعيـةالتـدريب برناجمـا متقـدما مـن  وفريـو يُعىن بالتـدريب علـى مكافحـة الفسـاد لالبتكار يف سنغافورة 

  من االحتيال والفساد. ومشجعيها والعبيها
 تصـميم بـرامجعنـد  الوثيـقالتنسـيق و  ،اخلـربات والتجـاربتبادل عن طريق هذه املبادرة  سيعزز واالتفاق املربم بني اإلنرتبول وإيطاليا

  الشرطة وغريهم.لالعبني واملسؤولني واحلكام وموظفي ا لكل منالتدريب املوجهة دورات ومواد 
عمليـات يف اجلهـات الضـالعة لكـل  رسـلالفيفـا ياإلنرتبـول و طاليـا ملبـادرة إي دعمإن ’’رونالد ك. نوبل:  وقال األمني العام لإلنرتبول

ال تســامح مــع أن إشــارة واضــحة مفادهــا  ،احمللــي والــدويل ينالصــعيد علــى التالعــب بنتــائج املباريــات أو املراهنــات غــري املشــروعة،
ــ إينو  .جلــرائمهــذه ا مجيــع البلــدان األعضــاء يف  حتتــذي بــهيكــون منوذجــا ينبغــي أن اليــوم مــع إيطاليــا  ذي أُبــرمأعتقــد أن االتفــاق ال

  ‘‘.اإلنرتبول
على نفسها كرة القدم مسعة   اليت تشتمل عليها املباريات واملراهنات، ونظرا لكونالدوالرات  لياراتملنظرا ’’وأضاف األمني العام: 

حاربـة هـذا النـوع مـن اجلـرائم بـل مب تكتفـيال أن تشكل أجهزة إنفاذ القانون جبهة موحدة ال بد من ، -ذا هو األهم وه - احملك
علــى املــوارد وبــرامج التــدريب الضــرورية  ،كــرة القــدملشــرطة إىل جنــوم  ضــباط امــوظفي و  مــن ،مجيــع اجلهــات املعنيــةتضــمن حصــول 

  ‘‘.إفساد هذه الرياضةالرامية إىل  وطنيةجلرمية املنظمة عرب العصابات ا ساعيللتصدي مل
املزيــد مــن ضــابط شــرطة متخصــص إىل مقــر األمانــة العامــة لإلنرتبــول لتقــدمي  بإعــارة إيطاليــا أيضــا ســتقومويف إطــار هــذا االتفــاق، 

  على مكافحة الفساد.يف جمال التدريب الفيفا اإلنرتبول و الدعم ملبادرة 


