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  2011أيار/مايو  18   42/2011رقم 
  مؤتمر عالمي لإلنتربول يرسي أسس التعاون لمنع اإلرهاب اإلشعاعي والنووي

   وحدة اإلنتربول الجديدة المعنية بمنع اإلرهاب اإلشعاعي والنووي تشكل دليال على ضرورة اتباع نهج جماعي موحد
ي وإقامــة الشــراكات بــني مجيــع قطاعــات األنشــطة ملكافحــة التهديــد الــذي يطرحــه اإلرهــاب تشــكل مســألة بنــاء القــدرات مــن منطلــق وقــائ -ليــون (فرنســا) 

 اإلشعاعي والنووي حمور مؤمتر اإلنرتبول العاملي املتعلق مبنع اإلرهاب اإلشعاعي والنووي الذي افتتح أعماله اليوم يف ليون.
بلـدا، وممثلـون عـن اهليئـات الدبلوماسـية،  60منـدوب مـن حـواىل  200فيـه أكثـر مـن أيار/مـايو) ويشـارك  19-18وهذا املؤمتر الذي ينظم على مـدى يـومني (

موظفــون مــن و وخــرباء يف العلــوم،  -وال ســيما يوروبــول ومكتــب التحقيقــات االحتــادي والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  -وشــركاء اإلنرتبــول الوطنيــون والــدوليون 
اإلعــالن عــن اســتحداث وحــدة اإلنرتبــول املعنيــة مبنــع اإلرهــاب اإلشــعاعي والنــووي. وستضــطلع هــذه الوحــدة رصــة يتــيح ف لإلنرتبــول، املكاتــب املركزيــة الوطنيــة

ا ستوسع نطاق أنشطة املنظمة يف جمال مكافح اإلرهاب البيولوجي لتشمل التهديدات باملواد الكيميائية والبيولوجيـة واإلشـعاعية  ةبدور أساسي من حيث أ
ج موحد  والنووية وباملتفجرات،   ستند إىل الشراكات الدولية واخلربات املتاحة يف مجيع القطاعات. يوذلك باتباع 

معرضة للتهديدات باملواد مجيعها يف اإلنرتبول  188بأن البلدان األعضاء الـ ”رونالد ك. نوبل، إن هذا النهج املوحد يقر لإلنرتبول، السيد  األمني العاموقال 
ا “واإلشعاعية والنوويـة وبـاملتفجراتوالبيولوجية الكيميائية  ديـد حيـاة األبريـاء مـدركون متامـا لقـدر . وأضـاف أّن السـاعني إىل اسـتخدام الـذرّة لبـث الرعـب و

  . 1986على النحو الذي أبرزه الذعر النووي الذي شهدته اليابان مؤخرا وحادثة تشرنوبيل يف عام  -املدمرة 
أيلول/ســبتمرب، ابتُليــت الواليــات املتحــدة مــرة أخــرى بقضــية اجلمــرة  11بعــد أســبوع فقــط مــن االعتــداءات اإلرهابيــة يف ’’الســيد نوبــل أنــه  األمــني العــاموذّكــر 

آخــرين جبــروح،  17اخلبيثــة الــيت متّكــن فيهــا شــخص مبفــرده حيــوز املعرفــة العلميــة الالزمــة وميتلــك الســاللة البيولوجيــة للبكترييــا مــن قتــل مخســة أشــخاص وإصــابة 
يف نفـس  لنظام الربيدي بأكمله يف الواليات املتحدة مؤقتا، وإحلاق خسائر تقدر مبليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وإرهاب بلـدان أخـرىوتعطيل ا
  ‘‘.الوقت
والبيولوجيـة الكيميائيـة هديدات باملواد لإلنرتبول إىل اجلهود اليت تبذهلا اجلماعات اإلرهابية مثل تنظيم القاعدة وأوم شنريكيو الستغالل الت األمني العاموأشار 

منظمـة الشـرطة العامليـة واإلشعاعية والنووية وباملتفجرات، قائال إن إقرار العديد من البلدان والوكاالت واألفراد بعدم جهـوزيتهم ملواجهـة هـذه التهديـدات دفـع 
  ‘‘. احلقيقية هلذه التهديدات الواسعة النطاق إىل تلبية احلاجة املاسة إىل بناء القدرات من منطلق وقائي ملواجهة الطبيعة

بنـاء ’’ي يتمثـل يف وأشار السيد نوبل يف هذا الصدد إىل إن اهلدف األساسي من املؤمتر ومن وحدة اإلنرتبول اجلديـدة املعنيـة مبنـع اإلرهـاب اإلشـعاعي والنـوو 
. ولتحقيــق هــذا اهلــدف، يتعــني أن تضــع الشــرطة يــدها يف يــد القطــاعني العــام قــدرات الشــرطة علــى الصــعيد العــاملي ملنــع االعتــداء اإلرهــايب بيولــوجي القــادم

  ‘‘.واخلاص واألوساط العلمية والعمل مجيعا للتصدي بنجاح هلذا التهديد جبميع أشكاله
دور األساسـي الـذي تضـطلع ، وأشـاد بالـ لإلنرتبول مؤسسة ألفريد ب. سلون على الدعم املايل الذي تقدمـه للمنظمـة منـذ عـدة سـنوات األمني العاموشكر 

وشـرطة العاصـمة يف اململكـة املتحـدة والشـرطة  خليالةاالشرطة امللكية الكندية به أجهزة الشرطة ذات اخلربة يف هذا اجملال، مثل مكتب التحقيقات االحتادي و 
ورات التدريبيــة اإلقليميــة ومتــارين احملاكــاة الــيت ينظمهــا االحتاديــة األســرتالية، الــيت تســاهم، مــن خــالل مشــاركة أفضــل موظفيهــا وتــوفري التمويــل، يف إجنــاح الــد

  اإلنرتبول. 
قيقـات االحتـادي، وسلط السيد نوبل الضوء بصفة خاصة على املسامهة الفنية اليت قدمها املدير املسـاعد يف إدارة أسـلحة الـدمار الشـامل التابعـة ملكتـب التح

مــع بــني الشــركاء الــوطنيني والــدوليني، وأجهــزة الشــرطة، وخــرباء اهليئــات التنظيميــة واالختصاصــيني برنــامج يهــدف إىل اجل’’الــدكتور فهيــد ماجيــدي، يف إطــار 
ذا املوضوع، ملنع ارتكاب أفظع اجلرائم احملتملة  ‘‘.املعنيني 

مشــاركة اجملتمــع الــدويل يف اجلهــود  إن العمــل مــع اإلنرتبــول ســيتيح لنــا تعزيــز’’وتوّجــه الســيد ماجيــدي مــن مكتــب التحقيقــات االحتــادي إىل اجملتمعــني قــائال: 
حيظـى بـه اإلنرتبـول  املبذولة على مجيع األصعدة للوصول إىل جمموعة من املوارد صعبة املنال أو مستحيلة خبالفـه. وإن االعـرتاف الـدويل الرفيـع املسـتوى الـذي

ادي، األمـــر الـــذي ســـيمكننا مـــن العمـــل كمجموعـــة للتصـــدي وحيـــاده سينعكســـان إجيابـــا علـــى أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون الوطنيـــة مثـــل مكتـــب التحقيقـــات االحتـــ
  ‘‘.للتحديات اخلطرية اليت تطرحها املسائل اإلشعاعية والنووية

مثـل الوكالـة الدوليـة وأُبلغ املشاركون يف املؤمتر أّن منظمة الشـرطة العامليـة، بفضـل العمـل الوثيـق مـع جهـات فاعلـة أساسـية يف جمـال األمـن اإلشـعاعي والنـووي 
لإلنرتبــول، متكنــت مــن تطــوير أداة هامــة لتحليــل معلومــات  واملكاتــب املركزيــة الوطنيــةقــة الذريــة، واللجنــة التنظيميــة للطاقــة النوويــة يف الواليــات املتحــدة، للطا

ر بــاملواد اإلشــعاعية حالــة متصــلة باالجتــا 2 500االســتخبار عــرب احلــدود وحتســينها هــي قاعــدة بيانــات مشــروع غــايغر، الــيت حتــوي حاليــا ســجالت ألكثــر مــن 
  والنووية. 

يـل معلومـات االسـتخبار وسيجمع برنامج اإلنرتبول اجلديد ملنع األعمال اإلرهابيـة املرتكبـة باألسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية وبـاملتفجرات بـني حتل
  لعمليات من خالل إيفاد أفرقة متخصصة.اليت يتم تبادهلا على الصعيد العاملي وبناء القدرات والتدريب، وسيوفر أيضا الدعم ل


