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   أول زيارة من نوعها يقوم بها أمين عام لإلنتربول إلى إآوادورتعزيز التعاون الشرطي محور

د ك         -) إآوادور(آيتو   ول، رونال ام لإلنترب ة في            .  اجتمع األمين الع شرطة والحكوم ار موظفي ال ل، بكب نوب
  .بها أمين عام لمنظمة الشرطة العالميةإآوادور، في أول زيارة رسمية لهذا البلد يقوم 

و،        ول في آيت وهذه المهمة التي قام بها السيد نوبل هي بمثابة إقرار بعمل المكتب المرآزي الوطني لإلنترب
ى أدوات      وادور الوصول إل ي إآ ة ف شرطة الوطني از ال يح لجه ي تت ة الت وفر صلة الوصل الحيوي ذي ي ال

ة  ة الجريم ة لمحارب ول العالمي ن    اإلنترب تفادة م د االس ذا البل ي ه انون ف اذ الق وظفي إنف ة، ولم ر الوطني  عب
  .التدريب الذي تقدمه أآبر منظمة شرطة في العالم

وأقّر األمين العام أن المكتب المرآزي الوطني في آيتو وجهاز الشرطة الوطنية في إآوادور يتبوآن موقعا                
ى إسهامه      رياديا في العالم من حيث إلقاء القبض على األشخاص الف           ة       ماّرين، وأشار إل ا الملحوظ في عملي

ة               ( أمريكا الجنوبية    -إنفرا   ا الجنوبي وقيفهم في أمريك دولي وت صعيد ال ى ال وبين عل ) العثور على فاّرين مطل
  .التي نفذها اإلنتربول في بداية هذا العام

ام ين الع ال األم شرطي اإل ‘‘: وق ل ال ا بالعم رارا التزامه رارا وتك وادور م ت إآ ا أثبت المي، آم ي والع قليم
 أمريكا الجنوبية، التي أسفرت عن توقيف عدد من المجرمين           -يظهر ذلك من خالل دورها في عملية إنفرا         

  .’’الدوليين الخطرين المطلوبين في أنحاء العالم واعتقالهم، وحماية عامة الناس من أذيتهم

ر    واجتمع األمين العام نوبل أثناء مهمته هذه         بوزير التنسيق للشؤون األمنية هوميرو أرّيانو السكانو، ووزي
سيو   دس باتري وادور المهن ي إآ ة ف شرطة الوطني از ال ام لجه د الع يّرانو، والقائ يه س دآتور خوس ة ال الداخلي
ول  ين اإلنترب اون ب ز التع د مجاالت تعزي وميين، لتحدي ار المسؤولين الحك رهم من آب وبيز، وغي و ل فرانك

  .ي مكافحة الجريمة المنظمةوإآوادور ف

ة                دان المنطق شرطة في بل ول وموظفي ال وعرض الوزيران أرّيانو السكانو وخوسيه سيّرانو تزويد اإلنترب
ة              ة لأللفي وادور التعليمي أن        . بأحدث مرافق التدريب وبناء القدرات، في إطار مبادرة إآ ام ب ين الع ّر األم وأق

ست            ة يمكن أن ت وادور والمنطق ول في                 الشرطة في إآ وفره اإلنترب ذي ي شرطة ال دم لل دريب المتق فيد من الت
  .إطار مبادرة إآوادور التعليمية لأللفية

ا         يقوم بها األمين العام     وهذه المهمة إلى إآوادور هي األولى التي         زور خالله ريكتين ي ة في األم ضمن جول
  .لين في الشرطة والحكومةللمرة األولى أيضا غواتيماال وهندوراس وبليز، حيث سيجتمع بكبار المسؤو


