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  2الصفحة 
  

وســيط بــني األجهــزة ؛ ودعــم اضــطالع اإلنرتبــول بــدور الومواجهتها على صعيدي التحقيق والعمليات
ذات القدرات املتطورة يف جمال املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنوويــة واملتفجــرات واألجهــزة 
األخـــرى عنـــد الطلـــب وحيثمـــا يكـــون ذلـــك مالئمـــا، وبـــدور املرجـــع عنـــدما تواجـــه البلـــدان األعضـــاء 

 يات اإلنرتبول؛مع أولو  املواد على أن يتوافق ذلكذه مشكلة ميدانية مرتبطة 

دعــم برنــامج اإلنرتبــول لألســلحة الكيميائيــة والبيولوجيـــة واإلشــعاعية والنوويــة واملتفجــرات، عــرب إعـــارة  .3
ضباط إىل األمانة العامة من البلدان األعضاء اليت متتلك أجهــزة الشــرطة فيهــا قــدرات متطــورة يف هــذا 

 اجملال، وعرب وضع خربات وطنية حمددة بتصرف هذا الربنامج؛

دعم برنامج اإلنرتبول باعتباره فرصة قّيمة لتأمني التواصل بني األطراف املتعددة على الصعيد الدويل،  .4
األمـــر الـــذي يعـــزز وقـــع الـــربامج الوطنيـــة الـــيت تنفـــذها البلـــدان األعضـــاء وفعاليتهـــا، ويفضـــي بالتـــايل إىل 

ملرتكبـــــة بـــــاملواد الكيميائيـــــة تعزيـــــز جهوزيـــــة أجهـــــزة إنفـــــاذ القـــــانون يف العـــــامل ملنـــــع األعمـــــال اإلرهابيـــــة ا
  والبيولوجية واإلشعاعية والنووية وباملتفجرات أو مواجهتها.
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