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الموضوع :صيغة معدلة من مشروع اتفاق التعاون بني املنظمة الدوليةة لششةر ة ااناةيةة نابولبةواال وا اةاو الةدو
لالتصا ت نا ااوال
إن اامعية العامة لشمنظمة الدولية لششر ة ااناةية نابولبواال ،اجملتمعة يف وورهتةا ال ة  86يف بيجةني نالصةنيال
يف الفلة من  26إىل  29أيشوا/سبتمرب ،2017
إذ تضع في االعتبار املاوة  41من القاوون األساسي لشمنظمة،
وإدراكا منها لتفةام اارةةة الربةيربية وهتديةدات األمةن الربةيربخ ورتورهتمةا ،وإمةرارا برةرورة تبةاوا املعشومةات
وإجراء البحوث وبناء القدرات لشتصدخ هلذه التهديدات،
وإذ تقر بأن ا ااو ،بصفته وكالة األم املتحدة املتخصصة لتكنولوجيةا املعشومةات وا تصةا ت ،مةد أوكشة
إليه مهمة بناء الثقة وضمان األمن عشى الصعيد العاملي يف استخدام هذه التكنولوجيا،
وفييي ضييو الت ةمام ابولبةةوا لواصةةشة اسةةتحداث األوشةةتة املبتكةةرة ملكاسحةةة اارةةةة الربةةيربية والتشةةجيع عشةةى
اعتماو مقاربة تشارك سيها جهات معنية متعدوة لشقيام بذلك ،وخباصة من رالا األوشةتة املتصةشة باجملةاا الربةيربخ
جممع ابولبوا العاملي لالبتكار،
اليت ينف ّذها ّ
وإذ تش ي ر إىل أن املصةةشحة املشةةلكة لإلولبةةوا وا اةةاو تقرةةي بتبةةاوا املعشومةةات وا ةربات يف جمةةا األمةةن
الربيربخ واارةة الربيربية من أجل إمامة سراء سيربخ آمن،

وإذ تييركر بق ةرار اامعيةةة العامةةة  AG-2015-RES-12الةةذخ واسق ة لوجبةةه عشةةى مشةةروع اتفةةاق تعةةاون بةةني
ابولبوا وا ااو أُورج وصه يف التذييل  1لشتقرير ،AG-2015-RAP-09
وإق يرارا منهييا بةةأن مشةةروع اتفةةاق التعةةاون بالصةةيغة الةةيت أُمةةرت بةةالقرار املةةذكور امترةةى تعديشةةه يف ضةةوء املقةةرر
 590الصاور عن جمشس ا ااو،
وقي يير ي يير يف التقري ةةر  GA-2017-86-REP-09ال ةةذخ يق ةةل مش ةةروع اتف ةةاق تع ةةاون مع ةةدا ب ةةني ابولب ةةوا
وا ااو،
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وإذ تعتبر أن مشروع اتفاق التعاون املرسق يف التذييل  1لشتقرير  GA-2017-86-REP-09جيربد مصاحل املنظمة
ويتقيد بقواعدها،
وإذ تش ي ر إىل أن مشةةروع اتفةةاق التعةةاون املرسةةق يف التةةذييل  1لشتقريةةر  GA-2017-86-REP-09حظةةي لواسقةةة
مؤمتة من جاوب جمشس ا ااو لوجب املقرر ،598
توافق عشى مشروع اتفاق التعاون املرسق يف التذييل  1لشتقرير GA-2017-86-REP-09؛
تأذن لألمني العام يف توميعه.
اعتُمر
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