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 لالستخدام الرمسي فقط - اإلنرتبول 

  قرار
  

 إلنرتبــول لوثــائق الســفر املســروقةانقحــة لقاعــدة بيانــات امل وحــدةاملتشــغيل الوإجــراءات  اتاعتمــاد سياســ  الموضوع:
  (قاعدة البيانات) املفقودةو 

  
ــا الـــ يف رومــا (إيطاليــا)  81 إن اجلمعيــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنرتبــول)، اجملتمعــة يف دور

 ،2012  تشرين الثاين/نوفمرب 8إىل  5يف الفرتة من 

الـــذي حـــث الـــدول  ،2004عـــام ، املكســـيك، يف كنكـــون خـــذاملت AG-2004-RES-02القـــرار  إىلشـــير ذ تإ
القــرار واملفقــودة (قاعــدة البيانــات)؛ و  وثــائق الســفر املســروقةقاعــدة بيانــات  يفصــورة فعالــة األعضــاء علــى اإلســهام ب

AG-2005-RES-04 أن تنشـــــط يف حـــــث البلـــــدان األعضـــــاء علـــــى الـــــذي  ،2005عـــــام  )ملانيـــــا(أ يف بـــــرلني خـــــذاملت
يف ريـــو  خــذاملت AG-2006-RES-05القــرار ؛ و املفقــودةو  إلنرتبــول لوثــائق الســـفر املســروقةام قاعــدة بيانــات اســتخدا

 ضــمان دقــة البيانــات، وضــمان حتــديثعلــى حــث مجيــع البلــدان األعضــاء الــذي  2006عــام ، الربازيــل، دي جــانريو
على اعتماد بروتوكوالت وإجراءات تشغيل موحدة على الصعيد الوطين لضمان تنفيذ اإلجــراءات و انات بانتظام البي

ــا  - لوثــائق الســفر املســروقة/املفقودة ةعنــون وســيلة التقصــي اآلليــامل AGN-2007-RAP-22التقريــر ؛ وإىل املوصــى 
  هذه الوسيلة، جراءات التشغيل املوحدة الستخدامإو ات سياس

للــتمكن مــن البلــدان األعضــاء يف اإلنرتبــول قبــل مــن  ااســتخدامه بتزايــدبيانــات و القاعــدة تنــامي ب عتــرفت ذإو 
و/أو إلقـــاء القـــبض  همو/أو كشـــف، اجملـــرمني الـــذين يســـتخدمون وثـــائق ســـفر مـــزورةوســـائر  ارينفـــاإلرهـــابيني والمنـــع 

  ؛إفشال خططهمو/أو عليهم 

وثــائق الســفر املفقــودة واملســروقة الغ بشــكل منــتظم وثابــت عــن ســالمة وجنــاح برنــامج اإلبــبأمهيــة عترف ذ تإو 
  فيه، شاركةامل عضاءالبلدان األمن قبل لغاة املتلك و 

لتشــديد ل 2011 ) عــامنــام تيــفي( يف هــانوي اجلمعيــة العامــة هبنظام معاملة البيانــات الــيت اعتمدتــعترف ذ تإو 
  ها،وحذف نات اإلنرتبولالتحديث الصحيح البيانات املدرجة يف قواعد بياأمهية على 

املفقودة و  وثائق السفر املسروقةاملعنية بقاعدة بيانات التوصيات اليت قدمتها اللجنة االستشارية إىل نّوه وإذ ت
إنفـــاذ القـــانون يف  أفـــرادمـــن قبـــل  هاالســـتخداممتهيـــدا  هـــذهبيانـــات القاعـــدة املرتتبـــة علـــى احلاليـــة الفائـــدة تحســـني ل

  ،راقبة احلدوداملطارات وغريها من نقاط م

قاعــدة البيانــات ، الــيت يتعــني علــى هيكليــة وثــائق الســفر املقــروءة آليــامســات يف  ةالتقنيــ اتالتطور إىل  نّوهوإذ ت
  واكبها،ن تأ
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، باعتبـــار ذلـــك تقـــدما البحـــث عـــن فـــرص لتحســـني كفـــاءة قاعـــدة البيانـــاتمواصـــلة  ضـــروريمـــن ال أنّ  تؤكـــد
علــى ضــمان إىل أقصــى حــد البلــدان األعضــاء  اتقــدر ســني مــن أجــل حت ،قاعدة بيانات اإلنرتبولني يف طبيعي اتطور و 

  اجملرمني اخلطرين الذين يستخدمون جوازات سفر مزورة؛وسائر أمن حدودها ومحاية مواطنيها من اإلرهابيني 

البلــدان األعضــاء يف اإلنرتبــول  حــثتو بيانــات الاملنقحة لقاعــدة  إجراءات التشغيل املوحدةو ات سياس تعتمد
  على الصعيد الوطين؛ ،إىل أقصى حد ممكن ،هاطبيقعلى ت

عـــن  قاعـــدة البيانـــاتلهليكليـــة التقنيـــة علـــى االتعـــديالت املناســـبة  دخـــالإباألمانـــة العامـــة لإلنرتبـــول إىل  عزتـــو 
  :طريق

  تها؛وتاريخ انتهاء صالحيالوثيقة تاريخ ومكان اإلصدار تتعلق ببيانات جديدة خانات إضافة 
 ــا الــ ،بالبيانــات دت ســابقا لالحتفــاظإلغاء الفرتة اليت ُحــد ــا اللجنــة التنفيذيــة يف دور ، 174 ـالــيت أذنــت 

ا سجالت قاعدة البيانات االحتفاظ بمبا جيعل من املمكن تلقائيا   ؛سنوات  10لفرتة أوىل مد
  ؛بياناتالتطوير تقنيات جديدة لتسجيل البيانات يف قاعدة 

  الدول األعضاء على: تشجع بقوة

 ا، وفقــــا للمبــــادئ جب فــــوراً  نرتبــــولإلا بــــالغإ ميــــع وثــــائق الســــفر املفقــــودة واملســــروقة الصــــادرة عــــن ســــلطا
 ؛لإلبالغ املتبعة لقاعدة البيانات التوجيهية

  وفقــا لنظــام ختضــع لتحــديث منــتظم وُحتــذف بيانــات دقيقــة و الالتأكــد مــن أن البيانــات املقدمــة إىل قاعــدة
 الوطين؛وعلى الصعيد بيانات القاعدة املتبعة ل غيل املوحدةوإجراءات التش اتسياسلمعاملة البيانات و 

  ــة الــيت نقــاط مراقبــة احلــدود الوطنيــة عنــد بيانــات القاعــدة يف  يــةروتينأن تتــيح إجــراء عمليــات تقــٍص مؤمتَت
 تطبق قواعد التقصي؛

 ابقالتطـــحـــاالت  يـــث ميكـــن حـــلحببيانـــات القاعـــدة  ا يفالستفســـارات املتعلقـــة بســـجالالـــرد آنيـــا علـــى ا 
وعلــــى الصــــعيد بيانــــات القاعــــدة املتبعــــة ل وإجــــراءات التشــــغيل املوحــــدة اتسياســــلســــرعة، وفقــــا باحملتملــــة 
 ؛الوطين

  :مبا يليإدارة أمن احلدود املعنية بفرقة العمل عن طريق ألمانة العامة إىل اعز تو 

 مشــاركتها يف مجيــع قواعــد  عــنشــئة الناعملياتيــة القضايا التقنيــة واليف البلدان األعضاء إىل ساعدة تقدمي امل
 صلة بوثائق السفر؛تامل هبيانات اإلنرتبول وخدمات

  ؛االبلدان األعضاء وتقيد  املعايري احملددةاحملرز يف تطبيق تقدم الرصد 
  لوحــة رب عــإبــالغ األعضــاءI-24/7  حتــرزه مــن إحصــاءات و تضــعه مــن تطــور و مــن فرقــة العمــل عمــا حتققــه

 .يف هذا الشأن جناح
 

 اعُتمد


