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 قرار

 
 

 I-link: الموضوع
 
 

 ف""ي 78، المجتمع""ة ف""ي دورته""ا ال""ـ  إنترب""ول   -  إن الجمعي""ة العام""ة للمنظم""ة الدولي""ة لل""شرطة الجنائي""ة   
  ، 2009أآتوبر / تشرين األول15 إلى 11، من سنغافورة

 
ضرورة زيادة حجم ونوعي"ة المعلوم"ات المتي"سرة عل"ى ال"صعيد ال"دولي ب"شكل                تضع في اعتبارها  إذ   

 مستمر فيما يخص األشخاص المطلوبين وأنشطتهم وتقنياتهم وأساليبهم،
 

 ضرورة االستمرار في هذه المهم"ة وض"مان احت"رام قواع"د المنظم"ة وحماي"ة                 وإذ تضع في اعتبارها   
 حقوق األشخاص غرض التعاون الشرطي الدولي،

  
ى حد آبير في زي"ادة تب"ادل         قد ساهم إل   2002 عام   I-24/7منظومة االتصاالت    بأن نشر    واقتناعًا منها 
 ،اإلنتربولالمعلومات عبر قناة 

 
ف"إن األمان"ة     األساس"ي،    اإلنترب"ول م"ن ق"انون      26م"ن الم"ادة     ) ج(و) ب( بأنه عمًال بالفقرتين     وإذ تذآر 

 العامة تعمل آمرآز دولي لمكافحة جرائم القانون العام وآمرآز فني وإعالمي،
 

 م"ن  32بموج"ب الم"ادة   التي ت"ضطلع،  مكاتب المرآزية الوطنية  بالدور الحاسم الذي تؤديه الوإذ تذآر 
الت"ي  هيئ"ات البل"دان األخ"رى       م"ع    و األجه"زة ف"ي البل"د،     مختل"ف   م"ع    تاالت"صاال ب ، األساس"ي  اإلنتربولقانون  
 األمانة العامة للمنظمة،مع مكاتب مرآزية وطنية وتعمل آ

 
منظوم""ة  الت""دريجي لتغيي""رالعل""ى  أن بل""وغ اله""دف الع""ام الم""ذآور أع""اله يقت""ضي العم""ل     وإذ تCCدرك

  الحالية للمعلومات الجنائية،اإلنتربول
 

نم""و عل""ى مواآب""ة   ض""رورة ت""صميم منظوم""ة جدي""دة للمعلوم""ات ال""شرطية تتمي""ز بالق""درة     وإذ تCCدرك
 لمنظمة وعلى معاملة حجم المعلومات المتزايد،ا

 
 ق"درات ال تعزي"ز    به"دف   I-link  مشروع   2007 عام أن األمانة العامة قد أطلقت       وإذ تضع في اعتبارها   

 ، المنظمةعضاءالتحقيقية أل
 

 عل""ى نظ""ام معامل""ة المعلوم""ات للتع""اون ال""شرطي  I-link األعم""ال المتعلق""ة ب""أثر م""شروع  وإذ تCCسّجل
 ال"""دولي وقواع"""د تطبيق"""ه الت"""ي ق"""ام به"""ا الفري"""ق العام"""ل المتخ"""صص المعن"""ي بمعامل"""ة المعلوم"""ات عم"""ال       

  . AG-2008-RES-14بالقرار 
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 ب"شأن الموض"وع ال"ذي عرض"ه الفري"ق العام"ل            AG-2009-RAP-09 التقري"ر    وإذ تضع في اعتبارهCا    
 المتخصص المعني بمعاملة المعلومات والتوصيات األولية التي أصدرها،

 
 مختلف المشاورات التي أجرتها األمانة العامة، السيما مع البل"دان األع"ضاء ف"ي المنظم"ة     وإذ تسجل 

 ،اإلنتربولفوظات ولجنة الرقابة على مح
 

  الفريق العامل المعني بمعاملة المعلومات، الصادرة عن التوصيات وإذ تسجل
 

 : األمانة العامة ما يليبناء على هذه التوصيات، قررت  ه أنتالحظ
 

نظ""ام معامل""ة  و بم""ا يتماش""ى م""ع الق""انون األساس""ي للمنظم""ة      I-linkمواص""لة إنم""اء م""شروع    -
 ،وقواعد تطبيقهدولي المعلومات للتعاون الشرطي ال

 بالمكات""ب المرآزي""ة الوطني""ة وح""دها I-linkح""صر إمكاني""ة ت""سجيل المعلوم""ات عب""ر منظوم""ة   -
 طوال فترة تطوير المشروع؛

 I-link الت""شاور م""ع المكات""ب المرآزي""ة الوطني""ة ل""ضمان اس""تجابة م""شروع       جه""ودمواص""لة  -
 الحتياجات البلدان األعضاء بشكل تام، 

 ة على المعلومات والتدريب وإسناد المستخدمين، ترآيز جهودها بصفة خاص -
 باعتب""ار تع""ديل إنم""اء آلي""ات المراقب""ة المالئم""ة ف""ي آ""ل مرحل""ة م""ن مراح""ل تط""وير الم""شروع، -

 ؛أساليب تسجيل المعلومات ضمن منظومة المعلومات الشرطية
 

  القرارات التي اتخذتها األمانة العامة؛تتبنى
 

 : عاملة المعلوماتمن الفريق العامل المعني بموتطلب 

  للجمعية العامة،79 تقريرًا يتضمن استنتاجاته وتوصياته خالل الدورة الـ  إليهاأن يقدم -

به""ذه المناس""بة أي""ة تع""ديالت يراه""ا مفي""دة عل""ى نظ""ام معامل""ة المعلوم""ات للتع""اون إليه""ا أن يق""دم  -
 .الشرطي الدولي وقواعد تطبيقه

 
 

 اعتمد 


