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الموضوع :مشروع  Gatewayالتجرييب
إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ،املنعقدة يف دورهتا الـ  88يف سنتياغو (شيلي)
يف الفرتة من  15إىل  18تشرين األول/أكتوبر ،2019
إذ تالحظ أن اجلرمية السيربية هي واحد من أسرع أشكال اجلرمية عرب الوطنية اليت تواجهها البلدان األعضاء
يف اإلنرتبول تفاقما،
وإذ تالحظ أيضا أن الطبيعة العابرة للحدود اليت تتسم هبا اجلرمية السيربية تعين أن أجهزة إنفاذ القانون تواجه
صعوبات يف التوصل إىل مكافحتها بسبب حدود التحقيق عرب الوطين واملشاكل القانونية واختالف القدرات بني
بلد وآخر،
وإذ تذ ّكر بقرار اجلمعية العامة لإلنرتبول  AG-2008-RES-07الذي دعا مجيع البلدان األعضاء ،من خالل
مكاتبها املركزية الوطنية ،إىل توسيع نطاق الوصول إىل منظومة االتصاالت  I-24/7ليشمل وحداهتا الوطنية املعنية
مبكافحة اجلرمية السيربية ،وقرار اجلمعية العامة لإلنرتبول  AG‐2012‐RES‐08الذي شجع البلدان األعضاء على
استحداث جهات اتصال عاملة على مدار الساعة يف وحدات التحقيق يف اجلرائم السيربية لديها،
وإذ تذ ّكر بعرض مشروع  Gatewayالتجرييب وإطالقه يف الدورة الـ  85للجمعية العامة يف بايل (إندونيسيا)
يف عام  ،2016كمشروع جترييب لتبادل املعلومات املتعلقة باجلرمية السيربية بني اإلنرتبول والقطاع اخلاص،
وإذ تالحظ بارتياح أن  13اتفاقا مؤقتا ُوقعت منذ عام  2016مع شركات خاصة يف إطار مشروع Gateway

التجرييب ،مما أفضى إىل توفري الشركاء من القطاع اخلاص معلومات هامة تتعلق بتهديدات اجلرمية السيربية وضحاياها
واجلهات املسؤولة عنها،
وإذ تأخذ علما باآلليات اليت استُحدثت الختيار شركاء من القطاع اخلاص والتحقق من خلفياهتم وتأكيد
أهليتهم للمشاركة يف إطار مشروع  Gatewayالتجرييب،
وإذ تعترف بدور اإلنرتبول كقناة لتلقي هذه املعلومات وختزينها وحتليلها وإعداد تقارير حتليلية عن اجلرمية
السيربية خمصصة للبلدان األعضاء،
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وإذ تضع في االعتبار أن حتليل املعلومات السيربية الذي يصاحبه استخدام جمموعات بيانات الكيانات
اخلاصة وخرباهتا ،يف كثري من قضايا اجلرمية السيربية العاملية ،يتسم بأمهية قصوى يف منع هذه اجلرمية ومكافحتها،
وإذ تعيد تأكيد أمهية اإلنرتبول يف مساعدة الشرطة يف مجيع بلدانه األعضاء على كشف املعلومات وتبادهلا،
وسد النقص يف املعلومات ،وتعطيل الشبكات اإلجرامية املنظمة اليت تقف وراء جمموعة من اجلرائم السيربية املرتابطة
يف كثري من األحيان،
وإذ تضع في االعتبار أحكام املادة  28من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات اليت تنص على تبادل البيانات
مع كيانات خاصة ومعاملتها من قبل هذه الكيانات مبوجب اتفاقات تُ َربم مع اإلنرتبول،

وقد نظرت يف تقرير األمانة العامة  GA-2019-88-REP-09الذي يعرض التعاون املقرتح يف إطار مشروع
 ،Gatewayوالشروط العامة املقرتحة للتعاون مع الشركات اخلاصة يف إطار هذا املشروع (’’الشروط العامة‘‘) الواردة
أمساؤها يف التذييل  ،1اليت ميكن االستناد إليها إلبرام اتفاقات مع جمموعة خمتارة من الشركاء من القطاع اخلاص
عمال باملادة  28من نظام معاملة البيانات،
واقتناعا منها بأن تلقي املعلومات املتعلقة باجلرائم السيربية من الشركات اخلاصة وتزويدها هبا ميكن أن يعززا
جودة البيانات املسجلة يف ملف التحليل املتعلق باجلرمية السيربية والتحليل الذي جيريه اإلنرتبول ،وأن يسهال التعاون
على الصعيد الدويل إلنفاذ القانون يف جمال مكافحة اجلرمية السيربية،
توافق على التعاون املقرتح يف التقرير  GA-2019-88-REP-09بالنسبة ملشروع  Gatewayوتأذن يف تلقي
البيانات من الشركات اخلاصة وتزويدها هبا ،وفقا للشروط احملددة يف املادة  28من نظام معاملة البيانات؛
توافق ،عمال باملادة  )3(28من نظام معاملة البيانات ،على الشروط العامة اليت سيُستند إليها إلبرام االتفاقات
مع شركاء خمتارين من القطاع اخلاص؛
تأذن لألمني العام يف اختاذ الرتتيبات الالزمة لتنفيذ مشروع
خمتارة استنادا إىل الشروط العامة؛

Gateway

وإبرام اتفاقات مع شركات خاصة

تحث البلدان األعضاء على تعزيز التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية السيربية وال سيما من خالل تزويد
اإلنرتبول ببيانات لتحليل اجلرمية السيربية.
اعتُمد
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