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  2011أبريل / نيسان11  24/2011رقم 
 مطلوبين على الصعيد الدوليين  فاّرللعثور علىمحور عملية ينفِّذها اإلنتربول أمريكا الجنوبية 

 ذوي أولويةفاّرا  20تحديد مكان ل  الناسة عاّممنطلب المساعدة 
ين (بوينس آيرس     ول    -) األرجنت ذ اإلنترب ة    ينف ستهدف  عملي ان    ت د مك ات     تحدي اّرين   من   مئ وبين الالف دولي      مطل صعيد ال ى ال  عل

ل الآجرائم خطيرة   الرتكاب   داء واالغتصاب    قت ال       واالعت ى األطف سي عل ذين  واالختطاف واالتجار بالمخدرات،    الجن د  ال ُيعتق
 .في إطار هذه العمليةالمساعدة من عاّمة الناس  يلتمس اإلنتربولو. أمريكا الجنوبيةمختبئون في أنهم 
را   مارس   / آذار 14من مكتبه اإلقليمي في بوينس آيرس في           اإلنتربول أطلقو ة إنف ة    -عملي ا الجنوبي اّرين    (أمريك ى ف ور عل العث

ة      الدولي وتوقيفهم  الصعيدعلى  مطلوبين   ا الجنوبي ا    ي التي   ،  ) في أمريك دا و 34شارك فيه س  بل ارّ  شخص  202تهدف ت وأسفرت  . ف
 . فردا 14  اليوم عن توقيف أو تحديد مكانحتى

ة، التي          وجمعت سيقها   تولت   المرحلة األولى من العملي د    تن ة ل ارّ      عماإلدارة الفرعي شأن الف ات ب دان     التحقيق ين من البل ين، محقق
شكل مباشر عن           لالمشارآة   ادل المعلومات ب شبوهين   التب ذين   م م     ُيال د أنه رّ عتق ة      ف ا الجنوبي ى أمريك ر     وا إل ددا آبي نهم  ا وأن ع  م

 .دةهارب من وجه العدالة منذ سنوات عدي
وبين      ها أن تساعد  يمكنأي معلومات   تزويد أجهزة الشرطة ب    اليوم   ب إلى عاّمة الناس   طَلوُي اّرين المطل  في تحديد مكان هؤالء الف

ى    بصفة خاصة    الترآيز، مع    وتوقيفهم على الصعيد الدولي   اّرا    20عل را        ف ة إنف سعى عملي ة      -ت ا الجنوبي ى   أمريك ان    إل د مك تحدي
 .إقامتهم

ول        وقال السيد جان     وقيفهم          ’’: ميشيل لوبوتان، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في اإلنترب ان المجرمين وت د مك ا إن تحدي  هم
دور   أبرزتصلب عمل اإلنتربول، وقد في   سابقة ال ام   عمليات إنفرا ال ذي يمكن   اله ة لال اس عاّم ه ل   الن شرطة   أن تؤدي ساعدة ال م

  .‘‘ الناس اآلمنينعنإبعاد المجرمين الخطرين على 
ا   بوضوح   العملية أيضا    ُتظهرو’’: وأضاف قائال  زمن، وأينم وا  هؤالء المجرمون  حاول أنه مهما طال ال زة    أن يختبئ إن أجه ، ف

  .‘‘العدالةوتسليمهم إلى إنفاذ القانون ملتزمة بالعثور عليهم 
ة أمريكا ا - إنفرا في إطار عملية حتى اليوم  القبض عليهمُألقي الذين ومن أبرز الموقوفين  رغ      لجنوبي ان دن بي دعو باتريك ف الم

الغ من العمر         وقتل زوجته   لالذي آان مطلوبا     ه الرضيع الب ام            طفل ا ع تباه ،  2008 ستة أشهر في بوليفي ل     ولالش ضلوعه في قت  ب
 . تسليمهل تمهيدامارس، / آذار29 عاما، في 35 عمرههولندي وهو ، هذافان دن بيرغ وقد اعتقلت شرطة بيرو . امرأة في شيلي

فرت  ةوأس را نإ عملي ة -ف ا الجنوبي ا أمريك ذ إطالقه ضا من ن أي سكو س ع ف فرنسي ديز ستيانيبتوقي يلفا فرنان وب  س ن المطل م
ين  سلح، األرجنت سطو م ي أوروغوايل ل من توقيف وعن ؛ ف ي آ داد غيالرت الرا وآاري دة الآ ات المتح ن الوالي وبتين م مطل

رو      المطلوب   ريستريبوراوول مارآيز   أيضا خوسي   الشرطة  ت  اعتقل حيث ،في آولومبيا  ،الحتيال وغسل أموال   جرائم  لمن بي
 .  بالمخدراتمتصلة
شكل  وينس آيرس         وي ول في ب شئ مؤخرا في المكتب اإلقليمي لإلنترب ذي أن سيق ال ات والتن ذي ، مرآز العملي وفر  وال دعم ي  ال

 . أمريكا الجنوبية-ية إنفرا ، ميزة إضافية هامة لعملطيلة أيام األسبوعألجهزة الشرطة على مدار الساعة 
رس   وينس آي ي ب يس المكتب اإلقليمي ف ا، رئ ل بين سيد رافائي ال ال ةوق ب ’’: بالوآال و المكات ضروري أن يحصل موظف ن ال م

ة  ة الوطني شرطة المرآزي و ال ة في  وموظف ى المعلومات  خط المواجه ة عل اء المنطق ع أنح ا في جمي اجون إليه ي يحت ى الت ، مت
اجوا   ا، سو  احت ل   الضطالع بعاء لإليه ات مث ة ملي را  عملي ة أو  -إنف ا الجنوبي م    أمريك وميلالضطالع بعمله اذ  في مجال   الي إنف

  .‘‘القانون، وهذا ما يوفره المكتب اإلقليمي على مدار الساعة
ستمرة ا         الدعم المادي والفني الذي يقدمه المكتب اإلقليمي        إن  ’’: وأضاف قائال  ا    يشكل عامال هاما في النجاحات الم ي تحرزه لت
  .‘‘نتائج أفضللنحقق عاّمة الناس  المساعدة من نحن اآلن نلتمسو،  أمريكا الجنوبية-عملية إنفرا 

اآن معلومات  أي يمكن إرسال  و اّر األشخاص  وجود عن أم را    الف ة إنف ستهدفهم عملي ذين ت ة  - ين ال ا الجنوبي أي عن أو  أمريك
 .لدعم التحقيقات بشأن الفاّريناإلدارة الفرعية إلى تروني اإللكعبر البريد  ،دولي على الصعيد الخص مطلوبش

التحاد الروسي،   ا:  التالية البلدان تشارك فيها  أمريكا الجنوبية بدعم من سلطات الواليات المتحدة وآندا، و         - إنفراوتحظى عملية   
ينو بانيا،األرجنت تراليا، وإس وادور، وأس ا، وإآ ا، وألباني سيا، وألماني ا،وايوأوروغ ، وإندوني دا، وأوآراني ا، وأيرلن  ، وإيطالي

 ، وشيلي ، ورومانيا ، والدانمرك ،التشيكية  والجمهورية ، وبيالروس ، وبيرو ، وبوليفيا ،وبولندا ، وبلجيكا ، والبرازيل ،وباراغواي
 . واليونان،كيةاألمري  والواليات المتحدة، وهولندا، والنمسا، ومصر، وآولومبيا، وآندا، وآرواتيا،وفنلندا، زويالـ وفن،وفرنسا
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را        ذي النجاح ال  من أمريكا الجنوبية    -عملية إنفرا   وتستفيد   ة إنف ه عملي د التي    - حققت ذت ري ار  ُنف ايو  / في أي ة   2010م ، وهي عملي
ان      /و فاّرا في جميع أنحاء العالم، وأسفرت عن توقيف             450استهدفت  وقادها اإلنتربول على الصعيد العالمي       د مك ر  أو تحدي أآث

 . من الجرائم الخطيرةمجموعة  مطلوبا الرتكاب  شخصا170من 


