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  الجنوبية في أمريكا دةالمقل السلعمكافحة  عملياتبدور اإلنتربول الرائد في تنسيق تعترف  العالمية لصناعةا شركات

  المنتجات تقليدخاصة في اليوم العالمي لمكافحة جائزة  منحمسؤول في اإلنتربول يُ 
اإلنرتبــول حلقــوق امللكيــة الفكريــة  رنــامج بدور كافحــة التقليــد يف بــاريس اليــوم بــملالعامليــة  اجملموعــة أعضــاء شــبكة نــّوه –(فرنســا)  بــاريس
امللكيـة الفكريـة الـيت تسـتهدف  جلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدودا ملكافحـة ةالصـناعي اتالقطاعـخمتلف يف  القانون إنفاذلعمليات  كحافز

يعمــل يف األمانــة  ضــابط اســتخبار جنــائيوهــو  ،د روبريتــو مــانريكيز كاراســكوللســيجــائزة  اجملموعــةيف أمريكــا اجلنوبيــة. ومنحــت هــذه 
  .اخلامسةيف تنسيق عملية جوبيرت ملا حققه من إجنازات ، تقديرا )فرنسا( العامة لإلنرتبول يف ليون

 تامتـد الـيت ةاخلامسـالعمليـة  هة هـذإدار السـيد مـانريكيز  تـوىل، بالتعاون مع املنظمة العاملية للجمارك اليت تُنفَّذ يف إطار عملية جوبيرتو 
 يفبلـــدا  13يف  سلســـلة مـــن العمليـــات وأدت إىل إجـــراء دة يف أمريكـــا اجلنوبيـــة،مكافحـــة الســـلع املقلـــعلـــى  تز رّكـــو  ،2010طيلـــة عـــام 

املتحـــدة دوالر مـــن دوالرات الواليـــات  ماليـــني 207دة تبلـــغ قيمتهـــا قطعـــة مـــن املنتجـــات املقلـــماليـــني  8وإىل ضـــبط مـــا ينـــاهز  املنطقـــة
  األمريكية.

 تلقــاه اإلنرتبــول مــن لــوال مــا مل يكــن ليتحقــقالــذي  ،نجــاح عمليــة جــوبيرت اخلامســةب اعرتافــاهــذه اجلــائزة  لمتثّــ’’وقــال الســيد مــانريكيز: 
لفكريــة يف اجلــرائم املاســة بامللكيــة اققــني يف مئــات املــوظفني العــاملني يف أجهــزة الشــرطة واجلمــارك وغــريهم مــن احمل مــن قبــل ودعــم التــزام

هــذه الــذين يــؤدون الــدور احملــوري يف اجملــرمني  شــل نشــاطمــن أجــل للعمــل معــا جهــدوا بعــزم وبــدون كلــل قــد م ُهــفَـ  .البلــدان األعضــاء
  ‘‘.األنشطة غري املشروعة

توقيـف  ، عـنبيرت، منـذ أن بـدأتوأسفرت عملية جـو  تعاون اإلنرتبول مع السلطات يف أمريكا اجلنوبية تعاونا وثيقا.ي، 2005ومنذ عام 
  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية. ماليني  507دة تفوق قيمتها وضبط منتجات مقل شخص 1 700 من ما يقرب

ــدد ’’وبــل، األمــني العــام لإلنرتبــول: وقــال الســيد رونالــد ك. ن صــحة وســالمة تشــكل أعمــال التقليــد والقرصــنة جــرائم دوليــة منظمــة 
مـع شـركائه و  188بالعمـل عـن كثـب مـع بلدانـه األعضـاء الــ ملتـزم اإلنرتبول الذين غالبا ما يكونون على غري علم باألمر. و املستهلكني 

ــا. وإن تكاتفنــا لتحقيــق هــدف مشــرتك مــا زال،   هــذا النــوع مــن اجلــرائممــن املنظمــات الدوليــة ملكافحــة  ــا ومكا ، كالعــادةأيــا كــان زما
  ‘‘.مية املنظمةعندما نتصدى للجر دث أثرا حيُ 

ىن مبكافحـــة تقليـــد وطنيـــة وإقليميـــة تعـــ مؤسســـاتالعامليـــة ملكافحـــة التقليـــد الـــيت تضـــم  اجملموعـــةالســـيد جـــون أندرســـون، رئـــيس  وقـــال
يف يــدا بيــد، العاملــة  واملؤسســاتم مــن خمتلــف األفــراد قــداملطلــوب وامللــدليل علــى التعــاون الواســع النطــاق هــذه اجلــائزة إن : ’’املنتجــات
  ‘‘.ذا النوع من اجلرائمأمهية توعية عامة الناس تعكس أيضا دة. وهي السلع املقلخلاص، ملكافحة االجتار الدويل بني العام واالقطاع
ــا لالعامليــة ملكافحــة التقليــد  اجملموعــة يف مــنحبــارزة أمهيــة  أيضــا لــدور الشــراكاتوكــان  ــإلجناز تقــديرا  شــركة أنــدرايرتز البوراتــوريزجائز ا ا
  يف مكافحة تقليد املنتجات والقرصنة. ةالباهر 

لكليـة الدوليـة للمحققـني إنشاء ادة والقرصنة، العمل الوطيدة ملكافحة السلع املقلعالقات أمثرت عنها ومن النتائج اهلامة األخرى اليت 
، رائم املاســة بامللكيــة الفكريــةمكافحــة اجلــعلــى كيفيــة للتــدريب  تفــاعلي إلكــرتوينمبثابــة إطــار هــي و  ،يف اجلــرائم املاســة بامللكيــة الفكريــة

 جامعـةاإلنرتبـول بالتعـاون مـع شـارك يف إنشـائها موظفي أجهزة إنفاذ القانون. وباستطاعة هـذه الكليـة اإللكرتونيـة الـيت خمصص جلميع 
UL إلنرتبول.األعضاء يف اللبلدان التابعة أجهزة إنفاذ القانون   العاملني يفوظفنيامل آالفب أن تدر  يرتز البوراتوريز،التابعة ألندرا  


