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   يعززان تعاونهما وشركة اإلنترنت المعنية باألسماء واألرقام المخصصةاإلنتربول 

  بعد اجتماعهما التاريخي األول أمن اإلنترنت في مجال
ـاالتارخييــة الزيـارة  أتاحــت -ليـون (فرنســا)  إىل مقــر  ء واألرقــام املخصصــةشــركة اإلنرتنــت املعنيــة باألمسـا كبــار مسـؤويل اليــوم الــيت قــام 

  أمن اإلنرتنت. يف جمالالتعاون بني اهليئتني الدوليتني  البحث يف سبل تعزيزفرصة األمانة العامة لإلنرتبول 

واضـيع قائمة امل بالتكنولوجيا املتقّدمة ةواملرتبط واجلرائم املاليةاجلرائم املرتكبة ضد األطفال مكافحة األمن السيبريي و  ردَّ صَ تَ  يف حنيو 
ـا عنية باألمساء واألرقام املخصصةرّكزت احملادثات بني رئيس شركة اإلنرتنت املجدول أعمال الزيارة، املدرجة يف  ، ومـدير جملـس إدار

 رائماجلـالسيد رونالد ك. نوبل، على إدارة أمن اإلنرتنـت وتعزيـز الوسـائل املشـرتكة ملنـع  ول،السيد رود بكسرتوم، واألمني العام لإلنرتب
ائـب رئـيس الشـركة املـذكورة وكبـري املسـؤولني مـن ن الوفد املرافق للسيد بكسـرتوم كـالً وضم  اإلنرتنت والتصدي هلا. املرتكبة باستخدام

الســيد جيمــي هادلنــد، والســيدة ألــيس جانســن مــن وحــدة لشــؤون احلكوميــة، لرئيس الــفيهــا، الســيد جيــف مــوس، ونائــب  األمنيــني
  .يف الشركة املراجعة التنظيمية

 مصـــلحةأصـــحاب  املؤلفـــة مـــنفـــاذ القـــانون دور فاعـــل يف جمموعتنـــا حنـــن نســـعى إىل أن يكـــون ألجهـــزة إن’’وقـــال الســـيد بكســـرتوم: 
مسـرورون  إننـاو رائـدة يف هـذا اجملـال. و اإلنرتبـول منظمـة دوليـة هامـة أن مجيع األطراف. وحنن نعـرتف بـشاركة مبحب ر تُ  واليت متعددين

  ‘‘.مراقببصفة  شركةلإىل اللجنة االستشارية احلكومية التابعة ل نضماماالب اهتمامهقد أبدى  اإلنرتبولللغاية ألن 

 اقـات وعنـاوين بروتوكـول اإلنرتنـت،لنظـام أمسـاء النطاملنسـق العـاملي هـي شركة اإلنرتنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة  وملا كانت
يادمهـا علـى الصـعيد السياسـي الـدويل وحبطابعهمـا ب تتميز املنظمتـان’’السيد نوبل:  يف العامل، قال شرطيةاإلنرتبول هو أكرب منظمة و 

  ‘‘.بتحسني أمن اإلنرتنت يف املستقبل وتعىن املنظمتان أيضا. العامل ملا فيه خريوتعمالن 

 ومبــا أن دور اإلنرتنــت .حــدودٌ  اوال يف وجــه اجملــرمني الــذين يســتغلواإلنرتنــت شــبكة ال تقــف يف وجــه ": وأضــاف األمــني العــام قــائال
نفـاذ القـانون الـيت ميثلهـا إل الدوليـة موعـةاجملبـني  يف بنـاء اجلسـورأن يسـاعد  من يف اجملتمع يوما بعد يوم، فال بد لإلنرتبول يزداد أمهية

  ‘‘.ة اجلميعمصلح ملا فيه املتصلة بأمن اإلنرتنت املمارساتحتسني دف وشركة اإلنرتنت املعنية باألمساء واألرقام املخصصة 

علـى أن يشـارك وفـد مـن اإلنرتبـول يف املـؤمتر أثناء هـذه الزيـارة الطرفان  اتفق بني املنظمتني، تعاونالتعزيز  إىل اجلهود الراميةويف إطار 
 24إىل  20يف الفــــرتة مــــن  شــــركة اإلنرتنــــت املعنيــــة باألمســــاء واألرقــــام املخصصــــة يف ســــنغافورة الشــــهر املقبــــل،تنظمــــه الــــدويل الــــذي 
  .دويل مراقب ةالتابعة للشركة املذكورة بصف احلكومية االستشاريةعضوية اإلنرتبول يف اللجنة يف  هذا املؤمتر وسينظر. حزيران/يونيو


