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      التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لحوظات املديرم
  االجتماع اخلاص املشترك بني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 

  ا لألمن الرياضي، املعنون "تبادل املعلومات عاملي واملركز الدويل
  التالعب بنتائج املباريات:  قضايامن أجل تسهيل التحقيقات والتقاضي يف 

      من مستوى الالعبني إىل مستوى املسؤولني عن إنفاذ القوانني"
     ٣٠/١٠، الساعة ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥الدوحة، 

امسحــوا يل بــادئ ذي بــدء أن أعــرب عــن خــالص امتنــاين ملعــايل رئــيس جملــس الــوزراء القطــري       
  لتشريفنا حبضوره بني ظهرانينا اليوم.

زاب ـه بالشــكر إىل املركــز الــدويل لألمــن الرياضــي ورئيســه الســيد حممــد حنــ أيضــاً أن أتوجَّــ وأودُّ  
  اجلهود مع املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية على تنظيم هذا االجتماع. مضافرةوللتعاون 
ميـة إىل  لتبـادل آراء اخلـرباء بشـأن االسـتراتيجيات واخلطـط الرا      هامـا  هذا االجتماع يتيح إطاراً إنَّ  
ي خلطر اإلجرام يف قطاع الرياضة العاملي، وذلك من منظور التحقيقـات واملالحقـة القضـائية، علـى     التصدِّ

  املستويني الوطين والدويل.
ي للتالعـب  الة للتصدِّإىل اختاذ تدابري فعَّ ةًماسَّ حاجةًأنَّ هناك  راًوقد تبيَّن من قضايا طُرحت مؤخَّ  

  بنتائج املباريات.
بالعدالـة اجلنائيـة، بـل     د" انتـهاك للقواعـد الرياضـية، وإمنـا لـه عالقـة أيضـاً       يس "جمرَّفهذا التالعب ل  

  .اجلمهور  كذلك بثقة
ــ عتــرب علــى حنــو متزايــد انتــهاكاً خيــلُّ  إنَّ التالعــب يف الرياضــة ُي    زاهة املباريــات، ويقــوِّض القــيمَ ـبن

  ث الرياضية الدولية.واألحدا االجتماعية والتربوية والثقافية اليت ُتعليها الرياضةُ
 ياٍتوقد تبـيَّن أنَّ الـروابط بـني التالعـب بنتـائج املباريـات وسـائر األنشـطة اإلجراميـة تشـكِّل حتـدِّ             
  قني وسلطات إنفاذ القوانني.أمام احملقِّ إضافيةً

ي هلـا مـن   ُينظر بصورة متزايدة إىل التالعب بنتائج املباريات على أنه جرمية ينبغي التصـدِّ قد أصبح و  
، وال سـيما بـالنظر   وصـالحيات فعَّالـة يف جمـال التحقيقـات     يصاً هلذا الغرضدَّة خصَِّعُمتدابري تشريعية خالل 
  مة والفساد وغسل األموال.باجلرمية املنظَّ ة هذا التالعبإىل صل
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ومـا   ،ء يف مكافحـة اجلرميـة بكـل أشـكاهلا    خربا بفضل ما يزخر به مكتب املخدِّرات واجلرمية منو  
ات وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة يف هـذه اجملـاالت، فإنـه أقْـدر علـى تـوفري          له من باع طويل يف جمال بناء القدر

ي للروابط بني التالعب بنتائج املباريـات واجلرميـة   الدعم للدول األعضاء تبعاً الحتياجاهتا، من أجل التصدِّ
  مة والفساد وغسل األموال وسائر أشكال اجلرمية.املنظَّ

اً ملتزماً بضـمان التـآزر مـع سـائر أصـحاب املصـلحة مـن        وال يزال مكتب املخدِّرات واجلرمية أيض  
  ت اجلهود.أجل تعزيز أوجه التكامل وتفادي تشتُّ

خمتلف اجلهات الفاعلـة، مـن    مشاركةَيقتضي دين هنج جيمع بني أصحاب مصلحة متعدِّ باُعاتِّ إنَّو  
  هيئات رياضية وسلطات عمومية وقطاع خاص، مبا يشمل شركات املراهنة .

رة تفاهم مع اللجنة األوملبية الدوليـة،  هذا النهج، وقَّع مكتب املخدِّرات واجلرمية مذكِّوبغية تعزيز   
وأصــدر بالتشـــارك معهــا دراســـة عــن "ُنُهـــج التجــرمي ملكافحـــة التالعــب بنتـــائج املباريــات واملراهنـــات       

  القانونية". غري
 دليل، تستعني بـه السـلطاتُ  وحنن كذلك بصدد العمل مع املركز الدويل لألمن الرياضي على إعداد   

املعنية بالتحقيقات وإنفاذ القوانني، بشأن التالعب بنتائج املباريات واملراهنات غري القانونية، وصـالهتا بسـائر   
  األنشطة اإلجرامية.

رة تفـاهم مـع املركـز الـدويل     ز اليـوم هـذه الشـراكات بتوقيـع مـذكِّ     ويسعدين للغاية أن أعلن أننـا نعـزِّ    
  .لألمن الرياضي

التفاهم هذه سوف تساعد يف ترسيخ تعاوننا مع املركز الدويل لألمن الرياضـي وتعزيـز    رةَإنَّ مذكِّ  
الفسـاد يف   للتالعب بنتائج املباريات واملراهنات غـري القانونيـة، ولصـدِّ    هذا التعاون واملضي فيه لوضع حدٍّ

  القدرات وإحداث أدوات تقنية. سياق املناسبات الرياضية الكربى، مع التركيز بصفة خاصة على بناء
  زاهة الرياضية.ـن، يداً بيد، من ردع اجملرمني وتعزيز النإنين على ثقة بأننا سنتمكَّ  
  ع إىل أن يؤيت هذا االجتماع أُكله.جبزيل الشكر، وأتطلُّ ه إليكم جمدَّداًأتوجَّ  

  


