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  قرار

  
  

تعزيز تبادل المعلومات عن المسائل المتصلة باإلرهاب عن طريق استخدام أدوات األنترب#ول         :الموضوع
  المتيسرة وشبكة ضباط االتصال لدمج الجهود

  
  

ف#ي س#انت بترس#بورغ، روس#يا      77ف#ي دورته#ا ال#ـ     أنتربول المنعقدة    -إّن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2008أآتوبر /تشرين األول 10إلى  7من 

  
 ن##شر منظوم##ة ات##صاالت األنترب##ول ال##شرطية العالمي##ة لت##شمل جمي##ع البل##دان    إذ ت//ضع ف//ي اعتباره//ا 

  األعضاء،
  

وبالنظر إل#ى األهمي#ة الق#صوى لتوس#يع نط#اق الوص#ول إل#ى منظوم#ة االت#صاالت ال#شرطية العالمي#ة                       
  الفريدة هذه وتيسيرها لجميع أجهزة إنفاذ القانون الوطنية،

  
 على تب#ادل المعلوم#ات ب#ين    I-24/7 األثر االيجابي لشبكة اتصاالت األنتربول     ضع في اعتبارها  وإذ ت 

  البلدان األعضاء واألمانة العامة لمكافحة اإلرهاب والتصدي بشكل فّعال لإلجرام الخطر العابر للحدود،
  

ة ب#ه عل#ى      ب#أن التع#اون ال#شرطي ال#دولي عام#ل حاس#م ف#ي مواجه#ة اإلره#اب والج#رائم المت#صل                      وتقر
  الصعيد الدولي، آما أن المنظمات اإلرهابية تستفيد من نقص إحالة البيانات بانتظام بين مختلف البلدان،

  
 التط##ور اله##ام لخ##دمات البيان##ات ف##ي األنترب##ول وأهمي##ة توس##يع نط##اق الوص##ول إل##ى قواع##د      وت//درك

مراقب##ة الح##دود إل##ى قاع##دة البيان##ات لي##شمل جمي##ع أجه##زة إنف##اذ الق##انون الوطني##ة، خ##صوصا وص##ول أجه##زة 
  البيانات الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة،

  
 أن قواعد بيانات األنتربول تحتوي على معلومات شرطية هام#ة للغاي#ة بالن#سبة ألجه#زة إنف#اذ                   وتدرك

 القانون الوطنية بما فيها، على سبيل المثال وليس الحصر، وح#دات التحقي#ق وأجه#زة الجم#ارك واالس#تخبار        
  التي تعمل على مكافحة اإلجرام الدولي،

  
 بتطور موقع الويب المقي#د الخ#اص بفري#ق دم#ج الجه#ود وآ#ذلك قواع#د بيان#ات األدل#ة الجنائي#ة،                        وتقر

، وأهمية هذه البيان#ات ف#ي إج#راءات التحقي#ق والقيم#ة الميداني#ة              )DNA(مثال بصمات األصابع وسمات الدنا      
تل#ك الخاص#ة بالمرآب#ات اآللي#ة الم#سروقة، ووث#ائق ال#سفر الم#سروقة                لقواعد البيان#ات الم#ذآورة وغيره#ا، آ       

  والمفقودة،
  

 أهمية مشاريع فريق دمج الجهود وشبكة ضباط االتصال ل#دمج الجه#ود آح#ل               وإذ تضع في اعتبارها   
  متكامل لمشكلة اإلرهاب،
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  :جميع البلدان األعضاء، عبر مكاتبها المرآزية الوطنية، إلى تدعو

مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان مساهمة أجهزتها الشرطية، بأآبر قدر ممك#ن، ف#ي تغذي#ة                 .1
قواعد بيانات األنتربول وتح#ديثها بانتظ#ام، وح#ث الم#ستخدمين عل#ى است#شارة قواع#د البيان#ات             
هذه بشكل منتظم، وآذلك موقع الويب المقي#د الخ#اص بفري#ق دم#ج الجه#ود إلج#راء التق#صيات                    

ال س#يما أن قواع#د بيان#ات األنترب#ول وموق#ع الوي#ب المقي#د                . لمت#صلة باإلره#اب   بشأن المسائل ا  
الخ##اص بفري##ق دم##ج الجه##ود يحتوي##ان عل##ى معلوم##ات بالغ##ة األهمي##ة ع##ن ب##صمات األص##ابع     
وس##مات ال###دنا ووث###ائق ال###سفر الم###سروقة والمفق##ودة وق###وائم التح###ذيرات ومجموع###ات ص###ور   

لت#ي م##ن ش##أنها م#ساعدة البل##دان األع#ضاء ف##ي تعزي##ز    اإلره#ابيين الم##شتبه به#م أو المطل##وبين، ا  
 .التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة اإلرهاب

تح##سين الوص##ول إل##ى المعلوم##ات ع##ن الم##سائل المت##صلة باإلره##اب، وتوس##يع نط##اق خ##دمات     .2
األنتربول في أسرع وق#ت ممك#ن لي#شمل ش#رطة الح#دود ووح#دات التحقي#ق وأجه#زة الجم#ارك                    

 I-24/7عاملة في مجال مكافح#ة اإلره#اب واإلج#رام ال#دولي الخط#ر، عب#ر ش#بكة              واالستخبار ال 
 أو توس##يع نط##اق MIND أو FINDأي عب##ر منظوم##ة (وع##ن طري##ق تطبي##ق الحل##ول المتكامل##ة 

 ).I-24/7الوصول إلى لوحة تحّكم 

تعي##ين ض##ابط ات##صال ل##دمج الجه##ود ليك##ون بمثاب##ة نقط##ة ات##صال مرآزي##ة ب##ين األمان##ة العام##ة     .3
لدان األعضاء في األنتربول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة باإلرهاب، بهدف تيسير التب#ادل             والب

اآلن##ي والفّع##ال للمعلوم##ات ب##شأن جمي##ع الم##سائل المت##صلة باإلره##اب، م##ع ض##مان إقام##ة نق##اط    
  . اتصال ضمن وحدات مكافحة اإلرهاب في آل بلد

  
  

  اعتمد  
  


