
AG-2003-RES-05 
  قرار

  
  بشكل فّعالI-24/7 اإلجراء العاجل المطلوب لتنفيذ منظومة اتصاالت االنتربول العالمية :الموضوع

  
 29 مGGن بنيGGدورمي ـ ف72GGا الGGـ ـي دورتهGGـ انتربGGول، المجتمعGGة فGG  ـGGإن الجمعيGGة العامGGة للGGـ م د ش ج   

   ، 2003أآتوبر /تشرین األول 2 الى سبتمبر/یلولأ
تقریGGر " واإلضGGافة إليGGه، المعنGGون  AG-2003-RAP-04ن التقریGGر علGGى مضGGمو إذ تس++ّجل اطالعه++ا  

  ،"I-24/7مرحلي بشأن مشروع 
 تشGرین  24 إلGـى  21نتربول، المجتمعة فـي یاونـدي مGـن     اـ  بأّن الجمعية العامة للـ م د ش ج         إذ تذآر   و
الوطنية واألمانGة  ، قد ناشدت آال من المكاتب المرآزیة  ")الجمعية العامة في یاوندي    ("2002أآتوبر  /األول

   في أسرع وقت ممكن،I-24/7العامة إعطاء األولویة للتنفيذ الكامل لمنظومة 
 قGد طلبGت مGن األمانGة العامGة تطGویر وإنجGاز        "الجمعية العامة فGي یاونGدي  "أّن دورة وإذ تتذآر أيضا    

نية الموضحة فGي    صياغة قواعد األمن المشترآة والعمل بسرعة على إقامة العناصر األساسية للسياسة األم           
  ،اليه واإلضافة AG-2002-RAP-08التقریر 

بارتيGGاح التقGGدم الGGذي أحرزتGGه المنظمGGة فGGي وصGGل نصGGف أعضGGاء االنتربGGول تقریبGGا منGGذ    وإذ تالح++ظ 
   ،2003ینایر /آانون الثاني

بالGGدعم الGGذي قدمتGGه للمشGGروع آGGل مGGن اللجنGGة التنفيذیGGة والمGGؤتمرین اإلقليميGGين االفریقGGي          وإذ تق++ّر 
 I-24/7ربي اللذین عقدا مؤخرا، واللجنة الدائمة لتكنولوجيـا المعلومـات، واللجنـة التوجيهية لمنظومGة     واألو

التGGGي یرأسGGGها األمGGGين العGGGام، واألمانGGGة العامGGGة، وخصوصGGGا البلGGGدان األعضGGGاء العدیGGGدة التGGGي اعتمGGGدت اآلن 
  المنظومة الجدیدة،

 ووقGف اسGتخدام شGبكة       I-24/7األعضاء في االنتربول بمنظومGة      أهمية وصل جميع البلدان     وإذ تؤآد   
X.400،في أسرع وقت ممكن   

  آهدف أن یتاح لكل بلد عضو إمكان الوصل بالمنظومة على مدار الساعة،وإذ تحدد 
   أولویة قصوى،I-24/7 جميع البلدان األعضاء التي لم توصل بعد إلى إعطاء تنفيذ منظومة تدعو
عضاء الموصولة تقدیم المساعدة الممكنة إلى األمانة العامGة فGي سGعيها لمسGاعدة        من البلدان األ   تطلب

  الدول األخرى للوصل بالمنظومة،
 على التحسين المستمر للخدمات الممكنة المقدمة بواسطة هذه المنظومة العالية التقنية، وتقGدیم              تشّجع

 في مكافحة   I-24/7وى من منافع منظومة     التدریب لجميع البلدان المستخدمة حتى یصار الى االستفادة القص        
  اإلجرام الدولي واإلرهاب،

آأسGاس هGام    ) AG-2003-RAP-04 لإلضGافة الGى التقریGر        1الملحGق   ( مجموعة القواعد األمنية     تعتمد
لضمان سالمة المنظومة وآخطوة أساسية في إقامة إطار یحدده ویعتمده االنتربول فيما یتعلق بالمسؤوليات              

   وإدامتها،I-24/7ة ـدام منظومـات واستخـنة العامة والبلدان األعضاء في معاملة المعلومالمشترآة لألما
 البلGGدان األعضGGاء علGGى التطبيGGق الفGGوري للمبGGادئ الموضGGحة فGGي مجموعGGة القواعGGد األمنيGGة فGGي تح++ّث

  .حدود القوانين الساریة في مختلف البلدان
  
  دإعتِمـ


