
   

 

 
 

  1/2 الصفحة 

 

 4قرار رقم 
AG-2014-RES-04 

 املعين مبكافحة اجلرمية السيربيةالعاملي : تشكيل فريق خرباء اإلنرتبول الموضوع

 الفـرت  يف مونـاوو يف 38 الـ دورهتا يف اجملتمعة ،(اإلنرتبول) اجلنائية للشرطة الدولية للمنظمة العامة اجلمعية إن
 ،2112 نوفمرب/الثاين تشرين 7 إىل 8 من

أنـــص أ ـــرمي لللرميـــة الســـيربية بعـــد لـــابر للحـــدود بفعـــل الفـــر  الـــ  فتحت ـــا ا ـــدما  العامليـــة الـــ   إذ تددد ر 
 تقدم ا اإلنرتنت ولوملة األسواق وانتشار األدوا  التكنولوجية،

أن مجع األدلة مـن اوواسـيو واألج ـا  اجلوالـة للـ  وجـص السـرلة ي يفتـأ يـاداد أ يـة  وإذ تأخذ في اعتبارها
ـــص إ ا   يـــتة  ـــة ميكـــن إخفـــالي بســـ ولة أو يتعـــار العثـــور للي للتحقيـــق يف اجلـــرائة ا أـــذ ، وأن  ـــاا النـــوإ مـــن األدل

 اوصول للي ا بشكل فوري، 

الت ديــدا  الشــديد  الــ  اثل ــا املنظمــا  اإلجراميــة ألمــن املــواطن  بســرو اتســاإ  وإذ تضددف فددي اعتبارهددا
نأــاق اســت دان اإلنرتنــت والتكنولوجيــا اجلديــد  إمــا يرتكــاأ جــرائة ســيربية أو لتســ يل لمليــا  ارتكــاأ جــرائة 

 لادية، 

الـ  االرـا مـا  ،السـيربيةأن من الضروري اوصول بسرلة لل  املعلومـا  أننـاء التحقيـق يف اجلـرائة  وإذ ت ر 
 تكون موزلة لل  نُظة حاسوبية منتشر  يف العديد من الرلدان،

أن اجلرمية السيربية  ا  طابع لابر للحدود وأن تواتر ا وضرر ا ايقتصـادي ي ينفكـان يتاايـدان،  وإذ تعرف
 حت ا، وأن التعاون الدويل شرط ي بد منص للحيلولة دون ارتكاأ اجلرمية السيربية وملكاف

ـــد  وأنوالـــا جديـــد  مـــن اجلرميـــة الســـيربية، وإىل أنـــص يلـــان  وإذ تندددو  إىل أن املســـتقرل سيشـــ د هتديـــدا  جدي
احملافظة لل  موقع متقدن يتلاوز ايجتا ا  اإلجرامية الصالد  والتكنولوجيا الناشـةة والـرد بالتمـاد حلـول مدروسـة 

 ومرتكر  قد يتعار لل  بلدان ألضاء لديد  تأوير ا، 

الــاي أ نــت مبوجرــص اجلمعيــة العامــة يف تشــكيل الفريــق العامــل املعــين  AG-2010-RES-08بــالقرار  روإذ تددذ   
 مبلّمع اإلنرتبول العاملي لالبتكار ليتوىل تس يل تنفيا  اي املرادر ، 
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الفريـق يف إطـار  2112 يف لـان فريق ا رباء امليداني  املعين مبكافحة اجلرميـة السـيربيةأيضا بتشكيل  وإذ تذ  ر
 العامل املعين مبلّمع اإلنرتبول العاملي لالبتكار للمسالد  لل  استحداث مروا اإلنرتبول ملكافحة اجلرمية السيربية،

الفريق العامل املعـين مبلّمـع اإلنرتبـول العـاملي لالبتكـار: ’’املعنون  AG-2012-RAP-22إىل التقرير  وإذ تشير
الفريـــق العامـــل املعـــين مبلّمـــع اإلنرتبـــول العـــاملي لالبتكـــار: ’’املعنـــون  AG-2013-RAP-16والتقريـــر  ‘‘تقريـــر مرحلـــي

 ، ‘‘التقرير املرحلي الثاين

وفريــق ا ــرباء امليــداني  املعــين مبكافحــة الفريــق العامــل املعــين مبلّمــع اإلنرتبــول العــاملي لالبتكــار  وإذ تشدد ر
 لل  ما قدماي من مسا ا  قّيمة،  اجلرمية السيربية

الـــ  قُـــدمت أننـــاء املـــ ار العاشـــر  ،للتو ـــيا  وايســـتنتاجا  املتعلقـــة مبلـــال اجلرميـــة الســـيربية ومراعدددامن من دددا
واجتمالــا  لرلســاء املكاتــو املروايــة الوطنيــة واجتمالــا  الفريــق العامــل املعــين مبلّمــع اإلنرتبــول العــاملي لالبتكــار 

وايجتمـاإ الثـاين للفريـق العامـل املعـين مبكافحـة اجلرميـة السـيربية  لسـيربيةمبكافحة اجلرمية افريق ا رباء امليداني  املعين 
 ،وامل صص لرلساء الوحدا  يف أوراسيا

الفريق العامل املعين مبلّمع اإلنرتبول العاملي لالبتكـار: ’’املعنون  AG-2014-RAP-21يف التقرير  وق  نظرت
 ، ‘‘التقرير الن ائي

 الرامية إىل تشكيل فريق خرباء اإلنرتبول العاملي املعين مبكافحة اجلرمية السيربية؛األمانة العامة مبرادر   ترحب

األمانــة العامــة بتشــليع فريــق ا ــرباء العــاملي  ــاا للــ  اترــاإ اــا تشــارة فيــص  تلــ  اجل ــا  املعنيــة،   توصددي
 واملروا األورويب ملكافحة اجلرمية السيربية التابع لليوروبول؛

اء للـ  املشـاروة ّّمــة يف  ـاا الفريـق لترــادل املايـد مـن املعلومــا  لـن اجلرميـة الســيربية الرلـدان األلضــ تشدعف
 يف الوقت املناسو، وتيسذ التحقيقا  لرب اودود يف  اا اجملال.
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