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 لالستخدام الرمسي فقط -اإلنرتبول 

 قرار

:  حنــو إعــداد اســرتاتيجية شــاملة ملكافحــة اجلرميــة الســيربية مــن خــالل إنشــاء شــبكة واحــدة مــن جهــات الموضــوع
  االتصال للتعاون وتبادل البيانات

ـا الــ  يف رومـا (إيطاليــا)  81إن اجلمعيـة العامـة للمنظمـة الدوليــة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنرتبـول)، اجملتمعــة يف دور
  ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  8 إىل 5يف الفرتة من 

أن اجلرمية السيربية اكتسبت حاليـا بعـدا عـابرا للحـدود الوطنيـة نتيجـة للفـرص الـيت توفرهـا اخلـدمات  إذ تدرك
  العاملية املتاحة عرب اإلنرتنت، وعوملة األسواق وانتشار األدوات التكنولوجية،

ظمـــات اإلجراميـــة علـــى أمـــن املـــواطنني، وتزايـــد األخطـــار الشـــديدة الـــيت متثلهـــا املن وإذ تضـــع فـــي االعتبـــار
اســـتخدام اإلنرتنـــت والتكنولوجيـــا احلديثـــة علـــى نطـــاق واســـع الرتكـــاب جـــرائم ســـيربية أو لتســـهيل ارتكـــاب جـــرائم 

  تقليدية،
ـــذكِّر الـــيت  ،2001تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  23باتفاقيـــة بودابســـت ملكافحـــة اجلـــرائم املعلوماتيـــة املربمـــة يف  وإذ ت

ول األطراف إىل تطبيق أنظمة تعاون على الصعيد الدويل، مع أخذ البعـد العـابر للحـدود الوطنيـة للجرميـة يب بالد
  السيربية يف االعتبار،

بــــأن عــــدد اجلــــرائم الســــيربية يــــزداد وبــــأن بعــــدها االقتصــــادي يتنــــامي، وبــــأن مــــن الضــــروري، أثنــــاء  وإذ تقــــرّ 
ا مــا تكــون موزَّعــة يف الــنظم احلاســوبية يف كثــري مــن البلــدان التحقيقــات، احلصــول بســرعة علــى املعلومــات الــيت غالبــ

  املختلفة،
أن مجــع األدلــة احلاســوبية بســرعة يكتســي أمهيــة متزايــدة أيضــا يف إطــار التحقيــق يف  وإذ تضــع فــي االعتبــار

  اجلرائم اخلطرية، وأن هذا النوع من األدلة ميكن إخفاؤه بسهولة أو إضاعته إذا مل ُيسحب بسرعة،
عرب إجـراءات سـريعة ومثبتـة، وعلـى  190بأمهية اإلنرتبول وبقدرته على الربط بني بلدانه األعضاء الـ  رّ وإذ تق

  ضمان تبادل املعلومات الشرطية تبادال أفضل وأسرع،
املركزيــة الوطنيــة،  الــذي يــدعو البلــدان األعضــاء كافــة، عــرب مكاتبهــا AG-2008-RES-07بــالقرار  وإذ تــذكِّر

ــــة مبكافحــــة اجلرميــــة  I-24/7إىل توســــيع نطــــاق الوصــــول إىل منظومــــة االتصــــاالت  ــــة املعني ليشــــمل الوحــــدات الوطني
  السيربية،

يسـتدعي مـن  2012متوز/يوليـو  1بأن نظام اإلنرتبـول ملعاملـة البيانـات الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف  وإذ تذكِّر
علـى الصـعيد الـوطين إبـرام  I-24/7يف توسيع نطاق الوصول إىل منظومة االتصـاالت املكاتب املركزية الوطنية الراغبة 

  اتفاق مسبق مع الكيان الوطين املعين لتوضيح الشروط املتعلقة حبقوق الوصول املمنوحة له وحتديد نطاقها،
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املتعلقـة  أن لـدى اإلنرتبـول جهـات مرجعيـة وطنيـة خمتصـة لتبـادل املعلومـات الشـرطية وإذ تضع فـي االعتبـار
  باجلرمية السيربية،

الـدور الــذي ميكـن أن تضــطلع بـه املنظمــة يف تعزيـز العمـل املشــرتك ملكافحـة هــذه اجلرميـة مبختلــف  وإذ تـدرك
  أنواعها عن طريق اعتماد قناة اتصال فعالة لتبادل املعلومات بني احملققني يف خمتلف البلدان،

ا املعنيــــة البلــــدان األعضــــاء علــــى إنشــــاء جهــــة اتصــــال تعمــــ تشــــجع ل علــــى مــــدار الســــاعة ضــــمن وحــــدا
إىل منــوذج شــبكة جهــات االتصــال املتاحــة علــى مــدار الســاعة واملشــرتكة بالتحقيقــات يف اجلرميــة الســيربية، باالســتناد 

، لتقـــدمي التعـــاون بـــني الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة بودابســـت ملكافحـــة اجلـــرائم املعلوماتيـــة وجمموعـــة البلـــدان الثمانيـــة
  ملساعدة للحصول على املعلومات الشرطية؛وتوفري ا

مـــن األمانـــة العامـــة إجـــراء دراســـة مفصـــلة الستكشـــاف إمكانيـــة إنشـــاء منظومـــة اتصـــال قـــادرة علـــى  تطلـــب
االستجابة بشكل آين لطلبات التعاون يف جمال إنفاذ القانون الواردة من خمتلف البلدان، وذلك يف إطار اسـرتاتيجية 

  ة اجلرمية السيربية؛عاملية أكثر فعالية ملكافح

ــا الـــ أيضــا تطلـب يف  82 مــن األمانــة العامـة تقــدمي تقريـر عــن نتــائج هـذه الدارســة إىل اجلمعيــة العامـة يف دور
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