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 في القرن الحادي نفاذ القانونإل اأسس إذ يضع لاإلنجازات بالنسبة لإلنتربو عام تحقيق – 2010

 والعشرين

 2010ديسمبر / آانون األول31 110/2010رقم 

دها الراسخ  ار تأيي ي إط ة خلف تراتيجية طة التنمي ول، دعمت لاالس ةإلنترب ة العام اع الجمعي اء،باإلجم   أثن
في سنغافورة مطلع   المجّمع العالمي لإلنتربول     إنشاء   ،نوفمبر/تشرين الثاني في  ر  في قط  دورتها التي عقدت  

انون  أجهزة  تعزيز قدرة   هدف  ب،  2014عام   ى    إنفاذ الق ة            عل ا الجريم دة التي تطرحه دات الجدي ة التهدي  مواجه
ا في          ك    في القرن الحادي والعشرين، بم سيبيري    ذل ق      اإلجرام ال وفير   ، عن طري ات البح     ت  ،ثأحدث إمكان

 . بلدا188األعضاء البالغ عددها للبلدان المرافق العملياتية و والتنمية

ة سفر        الوسيتيح اعتماد الجمعية العامة      ة بوثيق ول مبادرة المتعلق دان           اإلنترب داني للبل دعم المي وفير ال ضا ت  أي
ا بالتأشيرة             وذلك  األعضاء التي تطلب ذلك بشكل أسرع،        زا خاصا متعلق دان مرآ للموظفين  بفضل منح البل

  .الذين يسافرون في مهام رسمية

 في جميع  أفرقة اإلنتربول للتحرك إزاء األحداث     و أفرقة اإلنتربول لإلسناد في األحداث الكبرى     وساهم إيفاد   
ة  من  مجموعة    خالل ساعدة البلدان األعضاء     مبأنحاء العالم    رة والحوادث   المناسبات العام ا في   ، الخطي بم

، اإلنتربول أآبر فريق لإلسناد في تاريخه  أوفد، حيث كرة القدم في جنوب إفريقيامباريات آأس العالم ل ذلك  
ّين          فضال عن    الكومنولث في الهند،     دورة ألعاب دول  و الدعم الذي قدمه في التحقيق في ساحات الجرائم وتب

 .يوليو الماضي/تموزضحايا الكوارث إثر الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها آمباال، أوغندا في 

ات         نصف   أآثر من    اإلنتربول في   البلدان األعضاء  توأجر ار تقصٍّ في قواعد البيان ر من       ،ملي  وصدر أآث
 – إبعاد آالف الفاّرين عن الناس اآلمنين نشرة حمراء للمساهمة في 6 000بما في ذلك حوالى   ، نشرة 10 000

داني ن مدى قوة الدعم     يبّي’’: بأّنهنوبل  . رونالد ك سيد  الوهو رقم قياسي وصفه األمين العام        ه     المي ذي يقدم ال
 .‘‘ لمكاتبه المرآزية الوطنية في جميع أرجاء العالماإلنتربول

د ة إنفراري ذا الخصوص، أفضت عملي ي ه ام   وف ى  (2010لع ور عل ستوى المجرمين الالعث ى الم ارين عل ف
اّرا    160تحديد مكان أآثر من       إلى   ) النشرات الحمراء    -  الدولي وتوقيفهم    ة          ف الم آاف وقيفهم في أنحاء الع . أو ت

ون من  ل محقق ة، 29وعم دا ووآال ة لمناصري  بل ة الدولي ك المنظم ي ذل ا ف رامبم ى اإلج ضاء عل ى الق  عل
 .، فرنسا في ليون لإلنتربولين في األمانة العامة التحقيقات بشأن الفاّردعموحدة مع المستوى الدولي، 

ذناها     إن  ’’: أمينا عاما لوالية ثالثة   ه الجمعية العامة    نوبل، الذي انتخبت  . رونالد ك وقال السيد    األعمال التي نّف
ا       ت 2010 في عام    مع بلداننا األعضاء   ى التزامن د عل اديين         بؤآ شرطة الع ساعدة موظفي ال ى      م اظ عل في الحف

د   . والمجتمع الدولي أمن المواطنين    دان الوتعتم ى      بل ول األعضاء عل ر من أي وقت مضى       اإلنترب يس  أآث ل
ادة ، ولكن أيضا     من خالل االستناد إلى نقاط قوته القائمة       فقط ه  من   عبر اإلف دة   ل خبرات صياغة مسارات جدي
 .‘‘جهزة إنفاذ القانون في العالمأل

 :، نذآر2010 في عام اإلنتربولومن بين اإلنجازات الكبرى األخرى التي شهدها 
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ردا في سياق عمليت        50 طفل عامل وتوقيف       300 إنقاذ أآثر من     - ا              ف ا في غابون وآاسكاد في بورآين ي بان
ة والخدمات     في إطار مشروع اإلنتربول الخاص ب      ،فاسو اللتين استهدفتا االتجار باألطفال     ساعدة الميداني  الم

 .الممّول من ألمانيا والمخّصص إلفريقيا) سأويس(ودعم البنى التحتية 
 .لألمم المتحدةمة الجمعية العاأول آلمة رسمية يلقيها أمين عام لإلنتربول أمام  -
 اإلنتربولقرار صادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يدعو الدول األعضاء للعمل مع منظمتي                -

ة              رار   . واليوروبول لمكافحة شبكات اإلجرام التي تقف وراء القرصنة البحري اد      وق صادر عن االتح
ي  سمح األوروب ي  سي اد األوروب سكرية لالتح ات الع تخدام للبعث دن باس يج ع ي خل ول ف بكة اإلنترب  ش

 .وأدواته العالمية
شاء  - د لإن ّر الجدي بالمق يلمكت ول اإلقليم رس  لإلنترب وينس آي ي ب سيق   ف ات والتن ز العملي ر مرآ  عب

واألدوات والخدمات العالمية لإلنتربول، وهو محور مرآزي معزز للتعاون الشرطي على الصعيدين            
 .اإلقليمي والدولي

وطنيين      الوثيق بين    التعاونشهد   - زيين ال ين المرآ دي             المكتب رو وشيلي توقيف الهولن ول في بي لإلنترب
 . وإبعاده إلى بيروفي شيلي، ،الُمشتبه في ارتكابه جريمة قتل، يوران فان دير سلوت

 شخص وضبط   600إلى توقيف   عملية جوبيتر الخامسة، المنسَّقة مع منظمة الجمارك العالمية،         أفضت   -
وذلك في إطار    ،  الواليات المتحدة  مليون دوالر من دوالرات      50 مقرصنة تتجاوز قيمتها     سلع مقلدة أو  
 . جرت في أمريكا الجنوبيةمداهمات

ه ضالع       التعاون الشرطي على الصعيد الدولي الذي أفضى إلى توقيف   - زعم أن ستردام ُي شخص في أم
ول       بفض فيهوقد أوقف المشتبه    . في سلسلة اعتداءات جنسية على األطفال      ل التعاون عبر شبكة اإلنترب

 .العالمية لتحديد هوية الضحايا
داء                     ألداة   اإلنتربولإطالق   - واد االعت ى م راض الوصول إل ى اإلنترنت بغرض اعت ة عل ع الجريم لمن

 .الجنسي على األطفال المتوفرة على الشبكة
 .مائة ألف سجل تحوي ما يزيد على للبصمة الوراثيةأصبحت قاعدة بيانات اإلنتربول ألول مرة،  -
ا      المقلَّدةاألدوية   لمكافحةعملية مامبا الثالثة     - ى ضبط        في شرق إفريقي سلع       10، أفضت إل ان من ال  أطن

ي   40شارك أآثر من    ،   بانجيا الثالثة  وفي سياق عملية  . اشخص 80وتوقيف أآثر من      بلدا في أسبوع دول
ة    في غِلقُأ و .لمكافحة بيع األدوية المقّلدة وغير المشروعة عبر اإلنترنت        ع  300  إطار العملي ى    موق  عل

 .الواليات المتحدة ماليين دوالر من دوالرات 7 بقيمة قرص ماليين 2,3ِبط أآثر من الويب وُض
شرطة بهدف            -  ندوة االتحاد األوروبي      وفَّرت - زة ال ين أجه دولي ب اون ال ز التع را لتعزي ول منب  اإلنترب

 .مكافحة اإلجرام عبر الوطني في غرب إفريقيا
دم                آرة القدم   مباريات الرهان غير المشروع على   مكافحة  بهدف   - رة الق الم في آ ة آأس الع اء بطول  أثن

شرطة في     عملية سوغا الثالثة  التي نظمتها الفيفا، شهدت      زة ال اون أجه  آل من    التي جرت في آسيا تع
د نغافورة، تايلن صينو ،وس ا ( ال كبم ي ذل غ ومف غ آون او هون ا ،)ك رو وماليزي ن توقيف أآث  5 000 م

ة  ن دوالرات 10شخص وضبط قراب ين دوالر م دة مالي ات المتح دا الوالي ي نق ار ف ة800 إط   مداهم
 .ُنفذت

ات - أمن المعلوم ق ب ول األول المتعل ؤتمر اإلنترب غ م غ آون ي هون ر أرضية  ف رائم وّف ع ج ة لمن عالمي
 .التكنولوجيا المتطورة والكشف عنها

ة المسروقة  قاعإلى من الوصول   العمومأفضى تمكين    - ى   دة بيانات اإلنتربول الخاصة باألعمال الفني إل
نح ن م ر م ستخدم2 100 أآث ارك  ، م شرطة والجم زة ال ون أجه ة،يمثل لطات الدول سات ، وس  والمؤس
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ات       بلد 79في    وتجار األعمال الفنية وهواة اقتناء األعمال الفنية       ،الثقافية  ا حق الوصول إلى قاعدة البيان
 . عملية تقص10ٍّ 000أآثر من وإجراء 

رارا               دعم   - اع ق الم باإلجم ع أنحاء الع ة     آبار ممثلي أجهزة الشرطة في جمي ة العام   صادرا عن الجمعي
ول  امج اإلنترب ر برن ي عب ا لمكافحة اإلجرام البيئ ة عالمي شرطية المبذول ود ال ز الجه ى تعزي دعو إل ي

 .لمكافحة اإلجرام البيئي
دريب      ُأطلق   - شرطي برنامج اإلنتربول المتنقل للت ادوس               ال ياقه برب دا واستضافت في س ل من آن  بتموي

رامج  ين ب دريب الواألرجنت ة الت امتنقل ن نوعه ى م ر. األول ضا وّف ز  أي وارد مرآ المي الم دان الع للبل
 . دورة تعلم إلكتروني40األعضاء قرابة 


