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 اختاذ موقف بشأن األمن العاملي: الموضوع

يف بيجا  )الصا (  86للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتاا الاا إن اجلمعية العامة 
 ،2017أيلول/سبتمرب  29إىل  26يف الفرتة من 

أن التغري النوعي الذي تشهده طبيعة التهديادا  يتتياي مان املنظماة اعتمااد عاوذم عما  مادرو   إذ تدرك
 ومرن إذا كانت ترغب يف تلبية احتياجا  الشرطة،

سانة الخيتات  لوياهتاا وأنشاهتها وأن ااذا اإلطاار أن األماناة العاماة تتباط إطاارا اسارتاتيجيا لتوجيا  أو  وإذ تالحظ
 ،2020-2017من دورة تنفيذه للفرتة  األوىل

تعزيز منصة التعاون الدويل يف ما ب  أجهازة إنفااذ التاانون وأيياا ماط اجلهاا  األعارة املعنياة  بأمهية  وإذ تقر
 اهليكلية األمنية العاملية،كالتهاع اخلاص، وبأن اذه املنصة تتيح التنسيق ب  خمتلف اجلها  املعنية ب

البلادان  وتاأريريه عاارم نهاا  نرتباولاإلالاذي يياهلط با  عما  التواص  والارتوي  والتعرياف بال فائدة تدركوإذ 
 وعامة النا ، الوطنية حلكوما األعياء يف املنظمة، وال سيما لدة ا

 وكيفياة إساهامها يفاملنظمة داع  اجملتماط الادويل مكانة باملبادرا  اليت توفر مزيدا من الوضوح بشأن  رحبت
 ؛تعزيز األمن

ااااذه املكاناااة عااان  بشاااك  تاااا  تعااارّب الااايت  ‘‘اختااااذ موقاااف بشاااأن األمااان العااااملي’’الورييتاااة املعنوناااة  توافقققل   ققق 
 وال سيما:، واإلسهاما 

 متك  البلدان من االضهالع بدور يف ضمان األمن العاملي؛ .1
جلهااا  املعنيااة باهليكليااة األمنياة العامليااة والتعاااون مااط جهاا  فاعلااة ماان غااري تيساري التعاااون باا  خمتلاف ا .2

 الشرطة؛أجهزة 
 العم  الشرطي؛ جمال يف والنزااة واالبتكار ترسيخ املعايري .3

 إمساع صو  الشرطة يف أعلى احملاف  الدولية/فو  الوطنية.  .4
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 للتتريار 1األاادا  السابعة للعما  الشارطي العااملي وأاادافها الفرعياة ذا  الصالة الاواردة يف التاذيي   تقد م

GA-2017-86-REP-07   احلكومااا  الوطنيااة وخمتلااف اجلهااا   يف اااذا اإلطااار لاادةاجلهااود املبذولااة كوساايلة لاادع
احلكومية الدولية املعنية باهليكلية األمنية العاملية، وكوسايلة قاادرة علاى أن تتايح للبلادان األعيااء اإليفااء بااللتزاماا  

ماان أااادا  التنميااة  16، وال ساايما اهلااد  2030الاايت قهعتهااا يف إطااار عهااة األماا  املتحاادة للتنميااة املسااتدامة لعااا  
 مة.املستدا

بأكملهاااا أو علاااى أجااازاء منهاااا، إلبااارا  مكاناااة  الورييتاااةااااذه االطاااالع علاااى  تيسااارياألماناااة العاماااة إىل  تط قققب
 إىل أبعد حد ممكن.اخلارم اإلنرتبول يف 

 
 ا ُتمد


