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 قرار
 

 (I-24/7) 24/7 منظومة اتصاالت االنتربول العالمية :الموضوع

 24 الى  21ن  ـ م ياونديي  ـ ف 71إن الجمع<ية العام<ة لل<ـ م د ش ج ـ ان<تربول، المجتمعة في دورتها الـ                   
  ،2002 أآتوبر/تشرين األول

: ع أطلس وما بعده   مشرو" ق<رار إلغ<اء مشروع أطلس لألسباب المبّينة في الوثيقة المعنونة             إذ تتب1ّنى  
  ؛(I-7/24) 24/7واالستعاضة عنه بمنظومـة اتصـاالت االنتربــول العالميــة " الخلفية واآلفاق المستقبلية

/24منظومة اتصـاالت االنتربول العالمية " المعنون AG-2002-RAP-21 عل<ى التقرير    وق1د اطلع1ت   
 ؛" 7

ة وب<<أن ه<<ذه الم<<نظومة ل<<م تع<<د تف<<ي       تس<<جل زي<<ادات هام<<  X.400 ب<<أن تكال<<يف م<<نظومة   وإذ تذآـ11ّر
 باحتياجات المنظمة؛

 للتأي<<يد ال<<ذي أبدت<<ه اللج<<نة التنف<<يذية واللج<<نة الدائم<<ة لتكنولوج<<يا المعلوم<<ات  وإذ تع11رب ع11ن ارت11ياحها
  بعد تدارس المشروع بالتفصيل؛ I-24/7لمنظومة

ج مرن لوصل آل  مس<اندة جه<ود األمان<ة العام<ة الرام<ية إل<ى تيس<ير نه<           وإذ ت1رى أن م1ن الض1روري       
مكت<ب م<ن المكات<ب المرآ<زية الوطن<ية، ومس<اعدة األمان<ة العام<ة ف<ي نص<ب الم<نظومة الجدي<دة بسرعة مع                          

 تبّين أقل الحلول آلفة وبالتالي استبعاد التكاليف اإلدارية النافلة؛

 الت<<ي م<<ن ش<<أنها أن تحس<<ـن وتعـ<<زز بق<<در آب<<يـر ال<<تعاون الش<<رطي وت<<بادل     I-24/7 م<<نظومةتتب11ّنى
 بيانات ضمن مجموعة االنتربول؛ال

واألمانة العامة على إعطاء األولوية على االستمرار في اإلنجاز         المكات<ب المرآ<زية الوطن<ية       تناش1د   
 بكامل مكوناتها بأسرع ما يمكن؛ I-24/7السريع لالختبار الجاري تمهيدا لنصب منظومة 

ليا أو جزئيا، المصروفات المترتبة      لألمي<ن الع<ام أن يع<يد إل<ى المكاتب المرآزية الوطنية، آ             ت1رخص 
عل<ى إقام<ة وتش<غيل م<نظومة االتص<االت الجدي<دة، ض<من ح<دود الميزانية المخصصة لهذا المشروع ووفقا                     

 للمعايير التي يحددها األمين العام؛

 لألمي<<ن الع<ام أيض<<ا نق<<ل ملك<ية المع<<دات ال<ى المكات<<ب المرآ<<زية الوطن<ية م<<تى م<ا آ<<ان ذل<<ك      ت1رخص 
 مالئما؛

دول األعض<اء واللج<نة الدائم<ة لتكنولوج<يا المعلوم<ات، قدر اإلمكان، على تيسير المزيد من                  ال<  تح1ث 
 الدعم والمساعدة لنشر المشروع بشكل سلس ومتكيف مع آل بلد؛
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، المكاتب المرآزية الوطنية   اس<تحداث ف<ريق استش<اري من المستخدمين يتضمن مندوبين عـن             تق1رر 
مانة العامة بخصوص تحسين الرسائل الموّحدة الشكل ومواقع الويب         يض<طلع بمس<ؤولية تقدي<م المش<ورة لأل        

 المأمونة والوصول الى قواعد البيانات وأدوات االتصال؛

ال<دول األعض<اء، بالتعاون والشراآة مع األمانة العامة، على تحديد المسؤوليات المتبادلة، ال         تش1جع   
 . I-24/7ة تعزيز الثقة في استخدام منظومة سيما فيما يخص االعتبارات األمنية ومعايير األداء، بغي

  

 اعتمـد          


