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صحيفة وقائع

الفا ّرون
الفا ّر هو شخص يسعى إلى
اإلفالت من قبضة العدالة.
ويُعتبر أحد األشخاص فا ّرا
في عدة حاالت :فلربما وُجهت
إليه التهمة النتهاك القانون
ولم ي َ
ُعتقل؛ ولربما أُطلق
سراحه بكفالة فالذ بالفرار
لتفادي المالحقة القضائية؛
أو لعله ف ّر من السجن.
ويشكل الفا ّرون تهديدا
خطيرا للسالمة العامة في
العالم .فهم يتنقلون على
الدوام ويسافرون من بلد
آلخر (أحيانا باستخدام وثائق
سفر مسروقة أو مزورة)،
ويستغلون الفرص السانحة،
وغالبا ما يمولون فرارهم
المتواصل من وجه القانون
بممارسة أنشطة إجرامية
أخرى.

يتطلب تحديد مكان وجود األشخاص الفا ّرين مستوى عاليا من التعاون بين
الحكومات وأجهزة الشرطة والمنظمات الدولية .واإلنتربول ،بفضل شبكته الشرطية
العالمية وأدواته التقنية ،يوفر مساعدة منهجية واستباقية للبلدان األعضاء لتحديد
مكان األشخاص الفا ّرين وتوقيفهم.
وفي هذا الصدد ،يرمي اإلنتربول إلى تخفيض عدد الفا ّرين ،وال سيما الخطرين منهم
الذين يتنقلون بحرية عبر الحدود الوطنية ،وإلى ردع أشخاص آخرين عن السعي
إلى الفرار إلى الخارج لتفادي المالحقة القضائية.
eeالدعم الميدان 
ي
يقدّم اإلنتربول الدعم للمحققين في البلدان األعضاء  -وال سيما الوحدات المتخصصة
بشؤون الفا ّرين فيها  -وللمحاكم الدولية على اختالفها والمنظمات الدولية األخرى
في ما يخص الجوانب الدولية للتحقيقات.
ويتخذ هذا الدعم شكل عمليات تستهدف األشخاص الفا ّرين على الصعيد الدولي؛
ومشاريع محددة الهدف؛ ومبادرات ترمي إلى تحسين استخدام النشرات الخاصة
لإلنتربول  -مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن األفراد الخاضعين لجزاءات
األمم المتحدة؛ وأفرقة عاملة ميدانية؛ ومؤتمرات؛ وإعداد أفضل الممارسات في مجال
التحقيقات المتصلة بالفا ّرين؛ وتدريب؛ واستحداث شبكة عالمية من المحققين
المختصين.
وباإلضافة إلى ذلك ،يدعم اإلنتربول عمليات البحث على الصعيد الدولي عن األفراد
المطلوبين الرتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية.
عملية ( Infraالعثور على فا ّرين مطلوبين على الصعيد الدولي وتوقيفهم) هي
مبادرة عالمية ينفذها اإلنتربول لتحديد مكان الفا ّرين الخطرين المطلوبين على
الصعيد الدولي واعتقالهم .فهؤالء المجرمون ارتكبوا جرائم مثل القتل العمد،
واالعتداء الجنسي على األطفال ،واالتجار بالمخدرات ،والجريمة المنظمة ،وتهريب
األشخاص ،واالتجار بالبشر ،وغسل األموال ،وهم مطلوبون بموجب نشرات اإلنتربول
الحمراء أو تنبيهات دولية بشأن أشخاص مطلوبين .ومنذ عام  ،2009ينفذ اإلنتربول
سنويا عمليات  Infraتركز إما على منطقة معيّنة أو على شكل من أشكال الجريمة.
■ ■عملية 2009 – Infra-Red
■ ■عملية 2010 – Infra-Red
■ ■عملية 2011 – Infra-South America
■ ■عملية 2012 – Infra-Red
■ ■عملية 2012 - Infra-Southeast Asia
■ ■عملية 2013 - Infra-Americas
■ ■عملية 2014 - Infra-Terra
■ ■عملية 2016 - Infra-Hydra

الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا

الفا ّرون
وفي إطار مشروع ( Basicتوسيع نطاق تحليل الجرائم الدولية الخطيرة) يتعاون
اإلنتربول مع السلطات الوطنية والمؤسسات الدولية لتحديد مكان األفراد المشتبه
في تورطهم في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد اإلنسانية في
العالم ،واعتقالهم وجمع المعلومات عنهم.
eeنشرات اإلنتربول الحمراء
النشرة الحمراء هي إحدى أدوات اإلنتربول األكثر فعالية ّ
لتعقب الفا ّرين على الصعيد
الدولي .وتُستخدَم لطلب توقيف األشخاص المطلوبين توقيفا مؤقتا بهدف تسليمهم،
وتُعمَّ م على أجهزة الشرطة في جميع البلدان األعضاء في اإلنتربول .وتتضمن
النشرات الحمراء تفاصيل ومعلومات قضائية عن هوية األشخاص المطلوبين والتهم
الموجهة إليهم.

e eتفاصيل االتصال:
يمكن االتصال بنا عبر موقعنا على الويب.
للمسائل المتعلقة بقضايا جنائية محددة،
يرجى االتصال بالشرطة المحلية أو بالمكتب
المركزي الوطني لإلنتربول في بلدكم.
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