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 2010يونيو / حزيران25 52/2010رقم 
في مختلف أرجاء وتعزيزه العمل الشرطي سيتيح تحسين ع العالمي لإلنتربول في سنغافورة المجّم

 العالم

 ف//ي منظم//ةع//المي لل م//شروع إن//شاء مجّم//ع   باإلجم//اعاللجن//ة التنفيذي//ة لإلنترب//ول  أق//رت -لي//ون، فرن//سا 
 لإلنترب/ول الت/ي س/تعقد ف/ي قط/ر      79 ال/ـ  إلى الجمعي/ة العام/ة   هذا المشروع    خطة لتنفيذ    حالوست. سنغافورة

 2013ب/شكل آام/ل ف/ي أواخ/ر ع/ام           بالعم/ل   المجّمع  أن يبدأ   رتقب  وُي. آي تعتمدها  رنوفمب/في تشرين الثاني  
 . 2014  عامأو أوائل

س/تبقى  الت/ي   ، في لي/ون، فرن/سا   لإلنتربولألمانة العامةليكّمل ويعزز ا  العالمي الجديد المجّمعهذا   أتيوسي
 .   المقر العالمي للمنظمة

والمتط/ور    الع/المي الجدي/د    عإن/شاء المجّم/   حقق  س/ي ��:  ق/ائال   آو ب/ون ه/وي      السيد وصّرح رئيس اإلنتربول  
تح//ديات وس//يتيح مواجه//ة ، إلنترب//ول وس//نغافورة وآس//ياك//ل م//ن امكاس//ب ل لإلنترب//ول ف//ي س//نغافورةج//دا 

ستلزمات م/ تخط/ي   ض/رورة   ويعك/س ه/ذا الق/رار       . يني والعشر الحادالقرن  التي تتزايد تعقيدا في     اإلجرام  
 .��الحاضر من أجل تعزيز األمن العالمي في المستقبل

 : التاليةالعناصر األساسية على المجّمع العالمي لإلنتربول  يشتملو

قواع//د ألدل//ة الجنائي//ة و اف//ي مج//ال عل//وم   لتعزي//ز الق//درات  واإلنم//اء  البح//ث مي//دانياالبتك//ار ف//ي   -
 ؛ المساعدة في الكشف عن الجرائم وتحديد هوية المجرمينبال سيما فيما يتعلق و البيانات،

التكنولوجي///ا والوس///ائل عل///ى ص///عيد الت///دريب الق///ائم عل///ى  ال///شرطة أف///راد االس///تجابة الحتياج///ات  -
 ؛ وبناء قدراتهم، المبتكرة

توقي/ت  من/اطق  من/اطق نائي/ة جغرافي/ًا وف/ي     ف/ي    الشرطة    أجهزة تعزيز قدرات اإلنتربول على تزويد     -
  .على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ، على التحرك أآبرةقدروبدعم ميداني مختلفة 

ع الع/المي  دع/م إن/شاء المجّم/   إلنترب/ول   لاللجن/ة التنفيذي/ة     بق/رار   نوب/ل   . رحب األمين العام السيد رونالد ك     و
 .��مختلف أرجاء العالمفي  لإلنتربولسع نطاق العمليات الميدانية ستومبادرة ��الذي اعتبره  ،الجديد

لتحقي//ق م//آربهم وتن//امي التح//ديات الت//ي   المج//رمين للتكنولوجي//ا غاللاس//تتزاي//د م//ع ��: ال//سيد نوب//لق//ال و
 والمجموع/ة ، سيتيح هذا المجّمع العالمي لإلنترب/ول        أآثر من أي وقت مضى     تواجهها أجهزة إنفاذ القانون   

االعتم/اد  مرتكبي الج/رائم عب/ر الوطني/ة، م/ن خ/الل      مواجهة لبقاء على أهبة االستعداد ل  االعالمية   ةالشرطي
 اللت/ين   وثقاف/ة االبتك/ار    ة وعل/ى الدينامي/    ،كنولوجيا المتقدم/ة  المتصل بالت  في مكافحة اإلجرام     الخبراتعلى  
 .��ا سنغافورة وآسيامتتسم به
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ال/دولي  إنف/اذ الق/انون   ع العالمي لإلنترب/ول منعطف/ا جدي/دا ف/ي ت/اريخ        يشكل إنشاء المجمّ  ��: ثم اختتم بالقول  
ع المجّم//عمل وس//ي. ال//صعيد ال//دوليعل//ى األم//ن ت//وفير عل//ى الت//زام س//نغافورة بيؤآ//د ، ووت//اريخ اإلنترب//ول

 لتع//اوناو لتن//سيقا تحدي//د مج//االتل  عل//ى ح//د س//واء،  العام//ة والخاص//ةؤس//سات الم م//ع بالتع//اون،الجدي//د
 .�� في اإلنتربول188 الـ عضاءمن الخدمات لكل من البلدان األمجموعة أوسع قديم إضافة إلى ت


