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 لالستخدام الرمسي فقط -اإلنرتبول 

  قرار
  

مشروع اتفاق تعاون بني املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) والشراكة الدوليـة املتعـددة األطـراف : الموضوع
  ملواجهة التهديدات السيربية (إمباكت)

  
ـا الــ، )إلنرتبوللمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (امعية العامة لاجل إن يف الفـرتة ا) يف رومـا (إيطاليـ 81  اجملتمعـة يف دور

  ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  9إىل  5  من
  من القانون األساسي لإلنرتبول، 41املادة  اعتبارهاإذ تضع في 

أي ، هــي الــذراع التنفيذيــة يف جمــال األمــن الســيربي لوكالــة األمــم املتحــدة املتخصصــة بــأن إمباكــت وإذ تقــرّ   
  مجيع أحناء العامل، ضوا يفدولة ع 193لالتصاالت الذي يضم  الدويل االحتاد

أن إمباكت جتمع بني احلكومات واألوساط األكادميية واخلرباء يف اجملال الصناعي من أجـل تعزيـز  وإذ تدرك
  ،قدرات اجملتمع العاملي على مواجهة التهديدات السيربية

ــا وتــدركتفــاقم الت اعتبارهــاإذ تضــع فــي و  ية متعــددة احلاجــة إىل اعتمــاد اســرتاتيج هديــدات الســيربية وخطور
  ،مواجهة هذه التهديداتمن أجل تبادل املعلومات وبناء القدرات اجلوانب ل
 بــاألمن الســيربي متصــلة جديــدةأنشــطة الراميــة إىل مواصــلة تنفيــذ مبــادرة اإلنرتبــول  اعتبارهــاإذ تضــع فــي و 

إنشـــاء مركـــز  منهـــا ،ةالســـيربيمكافحـــة اجلرميـــة إنفـــاذ القـــانون مـــن أجـــل الســـعي إىل إقامـــة حتالفـــات أخـــرى يف جمـــال و 
ـالذي سيتيح حتسني  اإلنرتبول ملكافحة اجلرمية الرقمية يف ، هـذه اجلرميـة ا علـى مكافحـةقدرة البلدان األعضـاء وأدوا

  ،إطار جمّمع اإلنرتبول العاملي لالبتكار يف سنغافورة
بــأن لإلنرتبــول وإمباكــت مصــلحة مشــرتكة يف تبــادل املعلومــات واخلــربات يف جمــال األمــن الســيربي  وإذ تقــرّ 

  واإلسهام يف جعل الفضاء السيربي أكثر أمانا عرب بناء القدرات وتبادل املعلومات واخلربات يف هذا اجملال،
 املنظمــة الدوليــة الــذي يعــرض مشــروع اتفــاق التعــاون بــني AG-2012-RAP-18التقريــر رقــم  وإذ تدارســت

  للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) والشراكة الدولية املتعددة األطراف ملواجهة التهديدات السيربية (إمباكت)،
يتفــق ومصــاحل    AG-2012-RAP-18 للتقريــر رقــم  1أن مشــروع اتفــاق التعــاون الــوارد يف التــذييل وإذ تعتبــر 
األمـن  يف جمـالدرب إعداد برنـامج شـامل مـن الشـراكات  يفأوىل  خطوةوأّن هذا االتفاق يشّكل  املنظمة وقواعدها

الُنهج الوطنية واإلقليمية يف هذا الصدد ويقوم، بالتنسيق مع اإلنرتبول، حبفز اجلهـود السيربي واجلرمية السيربية يراعي 
  ألخطارها،هذه اجلرمية و  الدولية واإلقليمية للتصدي ملرتكيب

  ؛ AG-2012-RAP-18 للتقرير رقم    1  رد يف التذييل مشروع اتفاق التعاون الواتقّر 
  .لألمني العام توقيعهتجيز 

 اعُتمد


