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والتعاون للتصدي للجريمة في القرن الحادي  مؤتمر اإلنتربول لألمريكتين يرآز على ضرورة االبتكار
  والعشرين

دة التي                      - )أروبا(أورنجستاد   دات المتزاي ال للتهدي شكل فع ريكتين ب ة األم دان منطق شّكلها ت  لكي تتصدى بل
ة ة،الجريم ر الوطني ة وعب ى   المنظم سعى إل ف وأن ت ي التكّي ستمر ف انون أن ت اذ الق زة إنف ى أجه  يجب عل

المي         صعيد الع ى ال ة خالل                   . العمل مع شرآائها عل دان المنطق شرطة في بل ا سمعه رؤساء ال ذا م اح ه  افتت
  .مؤتمر اإلنتربول اإلقليمي لألمريكتين

ا و صّدربينم سيبيري تت رام ال ضايا اإلج والق شر وغسل األم ار بالب دول   واالتج الاألج شكل ،عم اد  ي إيج
ة باسبل ال صدي الكفيل دود   لت ابرة للح شرين الع ادي والع رن الح رائم الق اور لج ن مح يا م وا أساس ذا  مح ه

انون           70أآثر من     ويجمع   )يوليو/ تموز 8 - 6 (ثالثة أيام لمدة  ُيعقد  المؤتمر الذي    اذ الق ار مسؤولي إنف من آب
  . منظمات دوليةثالث بلدا و32من حوالى 

ر داورز        ل  وقا ا آرث ؤتمر، إن      وزير العدل والتربية في أروب ا خالل الم ة ألقاه ا من   في آلم د يمكن أن   م بل
أى عن اإلجرام     بيعتبر نفسه    أي شكل من أشكاله        من ا     ب ى         ، وإن أروب العمل مع    حريصة أشد الحرص عل

  .اإلنتربول ومع آل بلد من بلدانه األعضاء

ستفيد           إن الفرص التي تتيحها العولمة      ‘‘: أضافو ل ي ال يستفيد منها المواطنون الممتثلون للقانون فحسب، ب
  .’’أيضامنها المجرمون والمنظمات اإلجرامية 

ات،      ‘‘:  قائال تابع الوزير و شكل أحد       إن مكافحة هذه المنظم سية   األهداف   التي ت ن     الرئي دولي، ل للمجتمع ال
ة شبكات                   عقدنا العزم على     إال إذا    نجحت ة وفي إقام اون القائم د من استراتيجيات التع إعادة النظر في العدي

  .’’إلنفاذ القانون عبر وطنية أآثر فعالية وآفاءة

ا       ‘‘: بالمندوبينمعرض ترحيبه    أدولفو ريتشاردسون في     مدير جهاز الشرطة  وقال   شرف عظيم ألروب إنه ل
المسؤولون وصانعو القرار وغيرهم من  فيه  يجتمع على هذا القدر من األهمية،أن تتمّكن من تنظيم مؤتمر     

ة و  ي المنطق ات ف ف المنظم ي مختل اء ممثل ائر أنح الم س ل  الع ن أج صفوف م رّص ال ة، ل ة الجريم مكافح
  .’’تكثيف التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في منطقتنامّتحدين في العزم والجهود المبذولة ل

ا               آو بون هوي إن المؤ    رئيس اإلنتربول   وقال   انون أساس اذ الق وفر لمجموعة إنف ريكتين ي تمر اإلقليمي لألم
  . وأآثر فعاليةأوثق للتنسيق والتعاون بشكل متينا

ة التي           ‘‘: وأضاف قائال  دول األمريكي ة   ا أّنب  صّرحت  مؤخرا    اخُتتمت إن الجمعية العامة لمنظمة ال لجريم
  .’’هي عدوها العلني األول

ا اآلن أن نعمل      ي ضوء هذا الدعم السياسي القوي والصريح      ف‘‘: قائالآلمته  واختتم الرئيس آو     ، يجب علين
 تعزيز سالمة هذه المنطقة وأمنها، ومساعدتها على تحقيق         مواصلةسوّية آمجموعة إلنفاذ القانون من أجل       
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  .’’إمكاناتها االقتصادية الهائلة

وين        وإّن  ي ب ول ف ي لإلنترب ب اإلقليم ي المكت ات ف دة للعملي ة جدي شاء غرف رس إن ا س آي ام فيه ز يق  مرآ
سيق     ذي سيوفر      اإلنتربول الثاني للعمليات والتن ا               ال ات التي تضطلع به ادرات والعملي اتي للمب دعم العملي ال

صعيد                       أجهزة الشرطة  ى ال درات عل ز الق ة لتعزي د شكلت خطوة هام المي، ق  على الصعيدين اإلقليمي والع
  .اإلقليمي


