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  من الثغرات األمنيةوروبيين األوزراء الاألمين العام لإلنتربول يحذر رؤساء أجهزة الشرطة و

ام وزراء و     .  قال األمين العام لإلنتربول، رونالد ك      -) هولندا(الهاي   ل، أم ي        نوب اد األوروب ين عن االتح ممثل
اذ ال      رفيعي المستوى   موظفين  و زة إنف انون في أجه شرطة، إن          ،  ق ي لرؤساء ال ؤتمر األوروب ين في الم مجتمع

  .اإلرهاب السيبيري والسفر الجوي المتزايد يشكالن أخطر تهديد لألمن العالمي
ام                  ة أي ى مدى ثالث م عل ذي ُنظِّ ؤتمر ال ران 29(وخالل هذا الم و  / حزي و / تموز 1 -يوني ى سبل    ) يولي ورآز عل

ار موظفي         200 وحضره أآثر من     مكافحة ومنع الجريمة المنظمة واإلرهاب      مشارك من رؤساء الشرطة وآب
  .من أوروبا، تم افتتاح مقّر اليوروبول الجديد رسميا إنفاذ القانون والخبراء األآاديميين

سلط الضوء            ة ي ائل التكنولوجي د المجهز بأحدث الوس ول الجدي وقال األمين العام لإلنتربول إن مبنى اليوروب
زة      د أجه ابيي ا                   على ضرورة تزوي ة مجرمي وإره ة ومتطورة فعال لمالحق أدوات حديث انون ب اذ الق وم،   إنف لي

ة   .  الحديثة ويتكيفون معها بسرعة فائقة  الذين يستغلون التكنولوجيا   ى آيفي وفي هذا الصدد، شدد السيد نوبل عل
ال إن الفضل يعود اآتساب التعاون بين اإلنتربول واليوروبول زخما جديدا خالل السنوات القليلة الماضية، قائ   

ى       ه إل ر من ت،     ‘‘في جزء آبي ول، روب وينراي دير اليوروب ة م دولي    رؤي شرطي ال اون ال ه بالتع  في  والتزام
  .’’أوروبا وخارجها

راد شخصيا                      وحذَّر األمين العام لإلنتربول من أن االستراتيجية األمنية الحالية التي تتمثل في التحقق من األف
انون                    قبل رآوبهم الطائرة قد ال تع      اذ الق زة إنف ين أجه ستقبل ب ال في الم ود قابلة للتطبيق في إطار التعاون الفع

ه          ع أن يصل في في عالم اليوم المتسم بالعولمة، الذي تتزايد فيه األسفار الدولية أآثر من أي وقت مضى وُيتوق
ام                         ارات مسافر في ع ة ملي ى ثالث الم إل اء الع د م    . 2014عدد المسافرين جوا في أنح ائل     وال ب ن استخدام وس

ة           ة إضافية لكشف المجرمين، مثل مقارنة جوازات السفر مقارن ات           منتظم الجوازات المتاحة في قاعدة بيان  ب
  .اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وهي قاعدة بيانات فريدة من نوعها

يح اآلن  وُأ ول تت ا اإلنترب ي طوره ة الت ول الفني ى أّن الحل دوبون عل ع المن ابر  طل د المع شرطة عن وظفي ال  لم
د باستخدام أيّ                        ا يحاول دخول بل ان شخص م ا إذا آ شكل آني مم سفر         الحدودية التحقق ب ائق ال ة من وث  وثيق

 بلدا، منها 158 مليون، التي سّجلها في قاعدة بيانات اإلنتربول المذآورة 28المسروقة أو المفقودة البالغ عددها  
  .وبي يسهم بمعلومات غير مخزنة في منظومة شنغن للمعلومات بلدا من خارج االتحاد األور131

داءات           ‘‘: وقال األمين العام نوبل    ول  11بعد حوالى عشر سنوات من اعت ى          / أيل ا وصلنا إل د أنن بتمبر، أعتق س
  .’’ في ما تحقق وما ينتظرنا في السنوات المقبلةللنظر التريث  فيهامرحلة يتعين علينا

سنوات الخمس أو العشر أو                      قد  ‘‘: وأضاف األمين العام   تمكن أن نتصور بوضوح شكل اإلرهاب في ال ال ن
ا من مراحل                         ة م ائق سفر مزورة في مرحل العشرين المقبلة، ولكننا نعرف أن اإلرهابيين سيحتاجون إلى وث

ا               و ،تحضيراتهم اللوجستية الرتكاب االعتداءات    ى قاعدة بياناتن يح الوصول إل هي  منظومة اإلنتربول التي تت
  .’’الوصول إلى مرحلة التنفيذحدى الوسائل المهمة لردعهم قبل إ
ة،         الجمعة وضمت  يومالتي شارك فيها    في حلقة النقاش الوزارية     و شؤون الداخلي  مفوضة االتحاد األوروبي لل

الشواغل المتعلقة باألمن السيبيري التي أعرب عنها  من جديد   األمين العام لإلنتربول    أآد  سيسيليا مالمستروم،   
سيبيري                        د ال ة التهدي دولي ضرورة ملحة لمواجه اون ال ى أن التع يس، مشيرا إل وم الخم في خطابه الرئيسي ي

  .مواجهة جماعية
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 البنى شن اعتداءات سيبيرية ضد شرآات        ما ما ب  يوسيقوم اإلرهابيون   ‘‘: بالقولتصريحه  واختتم السيد نوبل    
تعاون دولي ُيذَآر لتبادل المعلومات من أجل التدقيق        وال يوجد حاليا أي     . وغيرهاالتحتية الحساسة في أوروبا     

ا المعلومات التي    الذين يملكون حق  في األفراد    ا   الوصول المتمّيز إلى نظم تكنولوجي وم عليه ة   تق البنى التحتي
 .’’ لنا جميعا فعليمصدر قلقينبغي أن تشكل أنها بثغرة أمنية اعتقد اعتقادا راسخا ذه الحساسة، وه


