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  قرار
  
  
  

 أج@ل  م@ن  والع@شرين  الح@ادي  القرن في الشرطي للعمل رؤية: العالمية األمنية األنتربول مبادرة :الموضوع
  العالمية للتهديدات التصدي

  
 ف@@ي س@@انت بترس@@بورغ، 77دة ف@@ي دورته@@ا ال@@ـ ـول المنعق@@ـ أنترب@@-ة لل@@ـ م د ش ج ـإن الجمعي@@ة العام@@

   : 2008أآتوبر / تشرين األول10 إلى 7روسيا من 
  

، سي@ضع   *)7( 186عضاء ال@ـ     األ هبلدان بأن األنتربول، التزاما منه بتعزيز إنفاذ القانـون في          إذ تقرّ 
استراتيجية أمنية عالمية طويلة األمد ترشد خطى إنماء المنظمة وتحدد المتطلبات الخاصة ب@الموارد البالغ@ة     

  ات االستراتيجية للمنظمة؛ األهمية وتفي بها وتعمل آدعامة إلضفاء التجانس على األولوي
  
 اعتزام األمانة العام@ة، بإش@راف وثي@ق م@ن اللجن@ة التنفيذي@ة وبالت@شاور م@ع                تضع في اعتبارها   وإذ

المكاتب المرآزية الوطنية، مواصلة العمل على وض@ع إط@ار اس@تراتيجي للمنظم@ة بغي@ة تق@ديم أق@صى فائ@دة                      
  لعالمية آكل؛  ومجموعة إنفاذ القانون االبلدان األعضاءممكنة إلى 
  

 أن األمان@@ة العام@@ة، م@@ن خ@@الل المب@@ادرة األمني@@ة العالمي@@ة، ست@@شرف عل@@ى وض@@ع خط@@ة   وإذ تالح::ظ
  : استراتيجية لألنتربول تراعي العناصر األساسية التالية

 مكافح@ة اإلج@رام عب@ر ال@وطني، بم@ا ف@ي ذل@ك اإلره@اب، م@ن خ@الل تعزي@ز                     :األمن الع:المي   .1
  . ر البيانات وتحليلهاتبادل المعلومات وترابطها وتدّب

 ات@@صاالت متط@@ورة ومب@@ادرات لتحلي@@ل اإلج@@رام ومب@@ادرات :بني::ة أساس::ية عالمي::ة مأمون::ة .2
  . بشأن األمن السيبري

 مبادرة لتدريب وبن@اء ق@درات أجه@زة إنف@اذ الق@انون ف@ي               :بناء قدرات إنفاذ القانون العالمية     .3
  .القرن الحادي والعشرين

ت@@@شجيع االس@@@تثمار الحك@@@ومي والخ@@@اص ف@@@ي المب@@@ادرات    :ش:::راآات عالمي:::ة اس:::تراتيجية  .4
  .االستراتيجية الرئيسية سيضمن تحقيق رؤية األنتربول ومهمته

 جع@@ل األنترب@@ول نقط@@ة محوري@@ة تن@@اقش فيه@@ا األفك@@ار المتط@@ورة ونه@@وج العم@@ل        :االبتك::ار .5
    . الشرطي وأدواته في القرن الحادي والعشرين

الس@@تراتيجي والم@@وارد اإلض@@افية س@@تعود بالفائ@@دة عل@@ى    أن ه@@ذا اإلط@@ار اوإذ ت::ضع ف::ي اعتباره::ا 
   التي تخدمها واألمانة العامة؛ إنفاذ القانونالمنظمة، بما فيها المكاتب المرآزية الوطنية، وهيئات 

وض@@ع إط@@ار اس@@تراتيجي لألنترب@@ول م@@ن خ@@الل المب@@ادرة األمني@@ة العالمي@@ة للق@@رن الح@@ادي          تؤي::د 
 م@ن أج@ل ض@مان ت@صدي         استثمارات م@ن الحكوم@ات والقط@اع الخ@اص        والعشرين التي من شأنها أن تجتذب       

استراتيجيات األنتربول وأنشطته لتهديدات اإلجرام في القرن الح@ادي والع@شرين والوف@اء بمتطلب@ات أجه@زة        
  .  على الصعيد العالميإنفاذ القانون
  

  اعتمد

                                                 
   . 2008أآتوبر /ثناء دورة الجمعية العامة التي ستعقد في تشرين األول في األنتربول أ187من المنتظر أن تصبح مدينة الفاتيكان العضو الـ   *


