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 11قرار رقم 
AG-2014-RES-11 

 

 Turn Back Crimeتشجيع البلدان األعضاء على إدراج محلة التوعية العاملية اليت ينّفذها اإلنرتبول حتت عنووان  الموضوع:
 يف االسرتاتيجية اإلعالمية ألجهزة الشرطة الوطنية وأنشطتها الرامية إىل القضاء على اجلرمية

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

منووووإج إعالمووو  فعوووال علوووى الصوووعيد العوووامل  لووودعل الوووربام  الراميوووة إىل القضووواء علوووى  اعتمووواد بضووورورة إذ تقرررر  
 اجلرمية، اليت ستعزز وع  املواطنني بطبيعة اجلرمية املنظمة وباإلجراءات اليت تتخذها أجهزة إنفاإ القانون ملواجهتها،

دورا اسوورتاتيجيا أساسوويا يف العمووط الشوورط  يف يومنووا هووذا، وب نوو   احلصووول علووى دعوول اجملتمووع يوو د  بوو ن وإذ تقررر  
عووزز وعوو  النوواو بالوودور الووذ  ميهوون أن يوو دو  يف مهافحووة ي  سووهل يف بنوواء اقووة املووواطنني يف أجهووزة الشوورطة يف بلوودا ل  و ي

التجوووارة اوووو املشوووروعة، سوووّهط فهووول التهديووودات الووويت تطرنهوووا اجلرميوووة املنظموووة علوووى اجملتموووع، وال سووويما ياجلرميوووة املنظموووة  و 
 والتقليد، واجلرمية البيئية، واإلنرتنت، واإلرهاب، وهتريب املهاجرين أو االجتار بالبشر، واالستغالل اجلنس ،

أن إمهانيوات اإلنرتبووول الفريودة تتوويم لو ، موون ووالل التعوواون الوايوت وتبووادل ا ووربات  وإذ تأخر  يررال ابار رر ر
ضاء، القيام حبملة إعالمية مبتهرة وعاملية بهط معىن الهلمة توضوم للمجتموع ب سور  بني األمانة العامة والبلدان األع

هتديووودات اجلرميوووة وتبووونّي اإلجوووراءات اجلماعيوووة الووويت ت تخوووذ ملواجهتهوووا يف زمووون العوملوووة هوووذا، وتقوووّر بقووويل أجهوووزة إنفووواإ 
 يد العامل ،القانون يف العامل وباإلجنازات اليت حتققها هذ  األجهزة لضمان األمن على الصع

الويت  Turn Back Crimeرابة م سسة اإلنرتبول من أجط عامل أوثر أمانا املسواةة بفعاليوة يف محلوة وإذ تقد ر 
 ينفذها اإلنرتبول،

أن مبقوودور البلوودان األعضوواء االسووتفادة بشووهط وبووو موون اإلطووار الووذ  توووفر  محلووة  وإذ تضررف يررال ابار رر ر
عاملية ميهن أن تدعل أنشطتها اإلعالمية الوطنية املوجهة للعموم واجلهود اليت تبذهلا للقضواء علوى اجلرميوة موع إعطواء 

  فيها،هذ  البلدان املرونة الهافية لتهييف هذ  احلملة وفقا ملا يقتضي  السياق الوطين

علوووى أن األمانوووة العاموووة لعنرتبوووول سوووتعمط علوووى تزويووود البلووودان األعضووواء الووويت تنّفوووذ هوووذ  احلملوووة  وإذ تشرررد 
 باملبادئ التوجيهية ومدِّها باملواد املتعددة الوسائط وإسداء املشورة هلا، 
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 تطلب من أاض ء المنظمة:
  اختواإ التودابو املالئموة للورتوي  حلملوةTurn Back Crime يف أجهوزة إنفواإ القوانون  علوى مسوتويات اختواإ القورار

 يف بلدا ل لضمان فهل الفهرة من احلملة املذوورة وأهدافها االسرتاتيجية وفوائدها، والتمهن من تنفيذها 

  نيثما أمهن، تبيان ويفيوة إدراج مضومون احلملوة وعالمتهوا التجاريوة يف األنشوطة اإلعالميوة اجلاريوة الويت
ملنظموووة، السوووتهمال ودعووول اجلهوووود الووويت يبوووذلو ا علوووى الصوووعيد الووووطين للقضووواء علوووى ينفوووذها أعضووواء ا

 اجلرمية وتعزيز العالمة التجارية للحملة وت اوها على الصعيد العامل   

  تشجيع املهاتب املروزية الوطنية على العمط موع األمانوة العاموة لتبوادل املعلوموات إات الصولة باألنشوطة
يف بلووودا ا وحبووول السوووبط اإلضوووافية الهفيلوووة بتطووووير احلملوووة  Turn Back Crimeة املنّفوووذة يف إطوووار محلووو

 .على الصعيدين الوطين والعامل 

 
 

 ااُرمد
 


