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  2012تشرين الثاين/نوفمرب  9   91/2012 رقم
  ويثني على جهود اإلنتربول في مكافحة الجريمةمن أنحاء العالم شرطة البابا يستقبل قادة أجهزة 

البابـا بنيـديكتوس السـادس العـامل واسـتقبل  شىت يف بلدان حبت دولة مدينة الفاتيكان بقادة أجهزة الشرطة منر  ‐مدينة الفاتيكان 
  للجمعية العامة للمنظمة يف روما.  81 هذه البلدان ومسؤويل اإلنرتبول الذين شاركوا يف الدورة الـ عشر مندويب

  حدى أصغر الدول املستقلة يف العامل. ا إله رئيستصفبالزوار يف لقاء رمسي خاص بالسادس عشر كتوس البابا بنيديواجتمع 

يف  190وزراء الداخليــــة والعــــدل يف بعــــض البلــــدان األعضــــاء الـــــ يــــة أيضــــا يف هــــذه الزيــــارة الــــيت أجريــــت ألغــــراض غــــري دين وشــــارك
الــذين وافقــوا يف بدايــة األســبوع علــى إعــالن مشــرتك يقــّر بضــرورة وضــع اســرتاتيجيات قابلــة للتطبيــق مــن أجــل مواجهــة  ،اإلنرتبــول

خبار وزيـــادة االســـتعانة بـــاألدوات األشـــكال املتغـــرية للعنـــف املـــرتبط بـــاإلجرام يف العصـــر احلـــديث عـــرب تعزيـــز تبـــادل بيانـــات االســـت
  واخلدمات الشرطية على الصعيد الدويل. 

  ن العنف مرفوض جبميع أشكاله، وأثىن على عمل موظفي إنفاذ القانون يف العامل. املندوبني، أ يف معرض كلمته أمامالبابا،  وذكر

هــذا الصــدد بــدور هــام يف خدمــة الصــاحل العــام.  ألمــن الــدويل، يضــطلع يفتعريفــه بأنــه درع اإن اإلنرتبــول، الــذي ميكــن ’’وقــال: 
  ‘‘.دة القانون لتتعايش يف سالم ووئامفاجملتمعات العادلة حتتاج إىل النظام واحرتام سيا

لـــذي تتســـارع فيـــه خطـــى الكرســـي الرســـويل يـــدعم مجيـــع العـــاملني علـــى مكافحـــة آفـــة العنـــف واجلرميـــة يف عاملنـــا ا’’ وأضـــاف أن 
  .‘‘العوملة

  .‘‘حلمايتهم واستخدام الوسائل املناسبةاملضي يف جتديد العزمية ويتعني بالتايل محاية األفراد واجملتمعات عرب ’’وتابع قائال: 

ـــ  عائلــة  قــد يــتكلم أفــراد’’قــال األمــني العــام رونالــد ك. نوبــل:  يف املنظمــة العامليــة للشــرطة، 190وبالنيابــة عــن البلــدان األعضــاء ال
التزامنــا املشـــرتك  يربطنــا معــا بشــكل وثيــق هــومــا خمتلفــة، وقــد ختتلــف أزياؤنــا أو عقائــدنا أو ألــوان بشـــرتنا، لكــن اإلنرتبــول لغــات 

  .‘‘ومحايتهاكرامة األشخاص وحقوقهم األساسية وسيادة القانون باحرتام  

ـم يـدركون’’واختتم األمني العام لإلنرتبول بالقول:  ـم ُحيـدثون فرقـا هـو الفـرق بـني  يفخر أفراد الشرطة كل الفخر يف عملهـم أل أ
  ‘‘السالمة واخلطر، وبني النظام والفوضى، وبني األمل واليأس، وبني الصحة والسعادة واألمل واملعاناة.

 1 000تشـرين الثــاين/نوفمرب)، الـيت اســُتهلت باجتمـاع وزاري، مــا يزيـد علــى  8-5للجمعيــة العامـة لإلنرتبــول ( 81وحضـر الــدورة الــ 
  العصر احلديث. يف باإلجرام املرتبط العنف مواجهة يف بلدا عضوا الصعوبات اليت تعرتض الشرطة 171مندوب من 

يف دورة اجلمعيـــة  2008يف اإلنرتبـــول يف تشـــرين األول/أكتـــوبر  187وكانـــت دولـــة مدينـــة الفاتيكـــان قـــد أصـــبحت البلـــد العضـــو الــــ 
  .)اروسي( غبيرتسرب  سانتللمنظمة يف  77العامة الـ 


