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 وأدواهتا وخدماهتا I-linkتعزيز التعاون الشرطي الدويل عرب استمارات منظومة : الموضوع
 

د كارتاخينوا د   22إّن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبوو(،  اتتمعوة د دورهتوا الوو 
  2112تشرين األو(/أكتوبر  22إىل  21إندياس )كولومبيا، د الفرتة من 

 I-linkبدء االستعانة بشول  ععلوي  علوط ن وان اةنظموة كلو   باسوتمارات منظوموة  هاإذ تضع في اعتبار 
   2111كانون الثاين/يناير   11وأدواهتا وخدماهتا منذ 

الزيادة اللبرية د كمية البيانات اةتباَدلة بني البلدان األعضواء واةجوةلة د منظوموة  هاوإذ تضع في اعتبار 
 وجناحها   I-linkاإلنرتبو( للمعلومات  األمر الذ  يد( علط ععالية منظومة 

احلاجة اةاسة إىل توسيع ن ان إملانية الوصو( إىل طلبات التعواون الودويل لتميود،ها  و جوني  وإذ تالحظ
دقة هذه ال لبوات ونوعيتهوا للتنبيوىل إىل اجلر،وة العوابرة للحودود  واتورمني  واللشوت عون هوويته  وأنشو ته  وملوان 

 وجوده  احملتم  

الدولية اةخولوة  بوصوفها مصوادر البيانوات  مجوعولة عون بأن اةلاتب اةركزية الوطنية والليانات  وإذ تذّكر
أو الوول  يلهوووا إىل هوووذه اةنظوموووة  وال سووويما د موووا يتعلووو   البيانووات الووول تجوووةلها د منظوموووة اإلنرتبوووو( للمعلوموووات

 بنوعيتها وبتميييمها بصفة منتظمة 

مون االسوتمارات واألدوات    جمموعوةI-linkبوأن األمانوة العاموة قود اسوتحد إ  د إطوار مشورو   وإذ تذّكر
وكّيفتهووا مووع احتياجووات اةجووتخدمني وودووعتها قيوود االسووتخداي باللبووات الرةيووة األربووع للمنظمووة   وود   واخلوودمات

ودوع معوايري تتعلو  بنوعيوة البيانووات و ديود مجوتويات امتثا وا ألنظموة اإلنرتبووو(  ود الوقوإ نفجوىل  تعزيوز الميوودرات 
   البيانات بشل  مباشر وآيل د منظومة اإلنرتبو( للمعلومات العملياتية والفنية مث  تجةي

مهموة اإلنرتبوو( الول تتمثو  د تعزيوز التعواون الشورطي الودويل لتحديود ملوان وجوود  هاعتبار وإذ تضع في ا
 اترمني الدوليني ومنع اجلر،ة وملاعحتها د أحناء العامل 

 الذ  قّدمتىل األمانة العامة د هذا الصدد  AG-2013-RAP-10مبضمون التميرير رق   وإذ تحيط علما
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 I-linkأنوىل ينببووي للملاتوب اةركزيوة الوطنيووة والليانوات الدوليوة اةخولووة االسوتعانة باسوتمارات منظومووة  تقرّرر
وأدواهتا وخدماهتا حصرا  واعتماد آليوات اةراقبوة والتحميو  مون االمتثوا( اةتبعوة د األمانوة العاموةت ويتعوني ت بيو  هوذا 

وأدواهتووا وخوودماهتا بشوول  إلزامووي د أقوور  وقووإ  I-linkلميوورار الووذ  يوونب علووط بوودء اسووتخداي اسووتمارات منظومووة ا
 مملن  وال سيما د ما خيب: 

وال ي بَّووو   ىل د منظوموووة اإلنرتبوووو( للمعلومووواتتتجوووةي  البيانوووات الشووورطية اةرتب وووة ب لوووب دويل أو تنبيووو -
النشوورات والتعووامي   وتىنجووتثا منووىل الرسووائ  مبفهوووي البيانووات الووواردة د  هووذا التجووةي  اإللزامووي إال علووط

 ي اإلنرتبو( ةعاملة البيانات؛ نظا
  ديث البيانات الشرطية د منظومة اإلنرتبو( للمعلومات أو إلباءها أو حذعها؛  -
 التمييي  الدور  للبيانات اةجةلة د منظومة اإلنرتبو( للمعلومات؛  -
 ت اةتعلمية بنوعية البيانات وامتثا ا ألنظمة اإلنرتبو(ت الرد علط ال لبا -

 من األمانة العامة:  تطلب

مواصلة تميدمي الدع  د جموا( التودريب للملاتوب اةركزيوة الوطنيوة والليانوات الدوليوة اةخولوة مون خو (  -
 اةواظبة علط تنظي  دورات تدريبية موجهة  ا وتزويدها مبواد التدريب؛ 

لتلبيووة احتياجووات  I-linkد إطووار منظومووة  البيوويوقابلووة للتشووبي  اسووتحداأ أدوات وخوودمات تلميليووة  -
الشورطية اةتصولة مبختلوت  ما يتعلو  بتبواد( وتجوةي  البيانواتاةلاتب اةركزية الوطنية بشل  أعض  د 
 جماالت اجلر،ة وخمتلت أنوا  التحمييمياتت

 

 اعُتمد


