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الســيد حممــد حنـــزاب يف االجتمــاع الرفيــع املســتوى املشــترك بــني املركــز الــدويل لألمــن الرياضــي    كلمــة 
  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥الدوحة،  ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية

   
معــايل رئــيس جملــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة لدولــة قطــر، حضــرات الضــيوف  

  السيدات والسادة، طاب صباحكم مجيعاً.املوقَّرين، حضرات 

أودُّ، بـــادَئ ذي بـــدء، أن أشـــكر معـــايل رئـــيس جملـــس الـــوزراء الفتتـــاح هـــذا   
االجتماع وحلكومة قطر الستضافة مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية 

  والعدالة اجلنائية.

دِّرات كما أشكر السيد يوري فيدوتوف مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ      
واجلرمية للكلمة االفتتاحية اليت ألقاها، وأُعرب عن تقديري لتعاون املكتب معنا 
علــى تنظــيم هــذا االجتمــاع، الــذي إن دلَّ علــى شــيء فإمنــا يــدلُّ علــى عالقــة     

  الشراكة املمتازة اليت تربط مركزنا باملكتب. 

 قـاليمي ألاالقمـة  معاً يف لشـبونة مـؤمتَر    واملركُز فقبل أسابيع قليلة، حضر املكتُب
الذي عقده املركز واستضافته حكومةُ الربتغال، دعماً لألخذ بسياسات متطوِّرة 

  من أجل محاية األنشطة الرياضية.
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ت يف املؤمتر عـدَّةُ منظمـات إقليميـة متثِّـل خمتلـَف اجملموعـات اللغويـة،        كَوقد شاَر
فــاق علــى تــدابري ســعياً إىل تبــادل املعلومــات بشــأن ُنُهــج التعــاون اإلقليمــي واالت

  اهة يف اجملال الرياضي.ـزعملية للحفاظ على الن

ويكتسي وجوُدنا اليوم يف هذه القاعة أمهيـةً رمزيـةً للغايـة ألنَّ املركـَز وقَّـع فيهـا       
  قبل ثالث سنوات على اتفاق تعاون مع جامعة السوربون.  

وقــد أفضــى هــذا االتفــاُق إىل نشــر أكثــر الدراســات مشــوالً حــىت اآلن حــول         
موضــوع التالعــب بنتــائج املباريــات وســاهم، يف إطــار جملــس أوروبــا، يف وضــع  

  االتفاقية األوروبية ملناهضة التالعب بنتائج املباريات الرياضية. 

كما أصدرنا، بفضـل األحبـاث املنَجـزة بالتعـاون مـع جامعـة السـوربون "املبـادئ         
ة السوربون"، وهي التوجيهية املشتركة بني املركز الدويل لألمن الرياضي وجامع

إرشاداٌت عملية موجَّهة لقطاع الرياضـة وشـركات املراهنـة واحلكومـات بشـأن      
  التدابري الالزم اختاذها ملكافحة التالعب بنتائج املباريات.

ــن        شــعرألإين و ــدويل لألم ــى املركــز ال ــار املكتــب عل ــوع اختي بفخــر عظــيم لوق
ملــا يف ذلــك مــن  الرياضــي كشــريك عــاملي ملكافحــة التالعــب بنتــائج املباريــات، 

  اعتراف مهم بالعمل الذي أجنزناه حىت اآلن.
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وسيقوم املكتُب واملركُز معاً بإعـداد دليـل وَمراجـع تسـتعني هبـا النيابـاُت العامـة        
  وأجهزةُ إنفاذ القانون يف ما تبذله من جهود ملكافحة هذه الظاهرة.

يبيـة ومـا يقـدَّم    وسيكون هذا الدليلُ مرجعاً أساسـيا يف مـا يـنظَّم مـن دورات تدر    
  من مساعدة تقنية.

ــود         ــد اجله ــى وضــع أدوات لتوحي ــع شــركائنا، عل ــاون م ــنعمل أيضــاً، بالتع وس
  املبذولة يف جمايل الرياضة وإنفاذ القانون على حنو أفضل.

ســرُّ هــو جيِّــداً، مـن واقــع التجربــة، أنَّ التعـاونَ    نَّ احلاضـرين معنــا هنـا يعلمــون  إ
  .النجاح

البيانــات واملعلومــات واالســتخبارات بــني أجهــزة  ن األمهيــة مبكــان تبــادلَإنَّ ملــو
بــني البلــدان ملكافحــة فيمــا إنفــاذ القــانون وقطــاع الرياضــة وشــركات املراهنــة و 

  التالعب بنتائج املباريات.  

ــادل        ،لكــنو ــذلك، ضــماناً لتب ــام ب ــة الصــحيحة للقي ــداء إىل الطريق ــا االهت علين
   محاية البيانات واحلقوق األساسية.االحترام التام لقوانني يف إطار املعلومات

معــاً، بنــاًء علــى صــكوك األمــم املتحــدة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة،    ننــا نســتطيعإ
ســيما اتفاقيــة بــالريمو وبروتوكوالهتــا وكــذلك اتفاقيــة مرييــدا، فعــل الكــثري    وال
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ملكافحة األنشطة اإلجرامية الـيت تطـال الرياضـة، مثـل االجتـار بـالالعبني الشـبان        
وكـــذلك، وبطبيعـــة احلـــال، التالعـــب بنتـــائج املباريـــات، الـــذي هـــو املوضـــوع 

  الرئيسي هلذا االجتماع اخلاص.

حباجة إىل إطار دويل ميكِّـن مـن املالحقـة القضـائية الفعَّالـة للمسـؤولني عـن         حننو
  اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.الضالعني يف التالعب بنتائج املباريات و

ات العاملة يف اخلطوط األمامية قدر املسـتطاع مـن مكافحـة    وجيب أن منكِّن اجله
  التالعب باملباريات. 

هم قبـل أن يصـبح يف مقـدورهم    مـرتكيب اجلرميـة املنظَّمـة عنـد حـدِّ      وعلينا إيقاُف
  مزيد من الضرر بالرياضة. إحلاَق

وال فرق ُيـذكر بـني التقـاعس عـن مكافحـة اجلرميـة واالشـتراك فيهـا. ولـذا فـإن           
ستتفاقم لتؤدِّي إىل تفكيك النسيج الرياضـي ونسـيج اجملتمـع ككـل إىل     املشكلة 

  غري رجعة إذا مل نبادر بالتحرك اآلن.

ملا أبديتموه من تعاون معنا، وأتطلَّع إىل ما سـُيجرى مـن    وختاماً، أشكركم مجيعاً
  مناقشات هذا اليوم.


