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  قرار

  
  

بمعلوم"ات آامل"ة     (SLTD) وث"ائق ال"سفر الم"سروقة والمفق"ودة          قاع"دة بيان"ات   الحاجة إل"ى تغذي"ة      : الموضوع
   وتوحيد ردود البلدان على التقصيات اإليجابية فيهاودقيقة

  

ف"ي ري"و دي ج"انيرو، البرازي"ل        75في دورتها ال"ـ      أنتربول المنعقدة    -إّن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
  ، 2006سبتمبر /أيلول 22إلى  19من 

 بالحاج""ة إل""ى اس""تخدام المعلوم""ات ع""ن وث""ائق ال""سفر الم""سروقة والمفق""ودة لك""شف وتوقي""ف        إذ تق//ّر
الفارين وغيرهم من المجرمين الذين قد يستخدمون وث"ائق س"فر احتيالي"ة والح"د م"ن                 المجرمين  اإلرهابيين و 
  حرآتهم،

ل حالي""ا عل""ى ن""شر تقني""ات تت""يح ل""ضباط إنف""اذ الق""انون  العام""ة تعم""األمان""ة  أن وإذ تأخ//ذ ف//ي اعتباره//ا
 ف"ي المط"ارات     )SLTD(الوصول إلى قاعدة بيانات األنتربول الخاص"ة بوث"ائق ال"سفر الم"سروقة والمفق"ودة                

  على الحدود، من بين أماآن أخرى،نقاط التفتيش سائر و

س"اء ال"شرطة ف"ي جمي"ع أق"اليم      الشبكات اإلقليمية لرؤأن هذه المبادرة قد حظيت بتأييد تام من وتالحظ  
آما أيدتها منظمات دولية شتى منها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ومجموعة البلدان الثماني"ة          األنتربول،  

 اله"ادئ  رابط"ة التع"اون االقت"صادي آلس"يا والمح"يط     واالتحاد األوربي ومنظمة األمن والتع"اون ف"ي أورب"ا و   
  ،منظمة الطيران المدني الدوليو

 ق""د ح""ّث البل""دان األع""ضاء 2005 المعتم""د ف""ي ب""رلين ع""ام AG-2005-RES-04ب""أن الق""رار ذّآر وإذ ت//
  ،)SLTD(قاعدة بيانات األنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة على تعزيز استخدامها ل

ف"ي   SLTDأن تيّسر بيانات آاملة ودقيقة ضروري جدا لبلوغ الفعالية القصوى لقاع"دة البيان"ات               تؤآد  
تعزيز قدرة البلدان األعضاء على تأمين حدودها وحماية مواطنيها من اإلره"ابيين وغي"رهم م"ن المج"رمين                  

  الخطرين الذين يستخدمون جوازات احتيالية،

 بمعلوم""ات آامل""ة SLTDجمي""ع البل""دان األع""ضاء عل""ى اإلق""رار بأهمي""ة تزوي""د قاع""دة البيان""ات  تح//ث 
وبالتالي فإن جميع البلدان األعضاء مدعوة إلى المسارعة إلى إدخال أرقام تبين جميع وثائق ال"سفر                . ودقيقة

 )SLTD(قاع""دة بيان""ات األنترب""ول الخاص""ة بوث""ائق ال""سفر الم""سروقة والمفق""ودة     الم""سروقة والمفق""ودة ف""ي  
  ،)مات ليدخلها الموظفون في األمانة العامة عند اإلقتضاء إرسال المعلون، أومكبشكل مباشر إذا أ(

م""ن (ض""مان تح""ديثها ب""شكل من""تظم و أي""ضا جمي""ع البل""دان األع""ضاء عل""ى ض""مان دق""ة البيان""ات تح//ث
  ،) مرة في األسبوع على األقللكناألفضل يوميا، 
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لمكات"ب  فري"ق خب"راء است"شاري مك"ون م"ن ممثل"ين ل         أن تعمل، بالتع"اون م"ع         إلى األمانة العامة   تطلب
 تحدي"د ال"سياسات واإلج"راءات الكفيل"ة بتوحي"د ش"كل             المرآزية الوطني"ة وال"سلطات الوطني"ة المالئم"ة، عل"ى          

 رّدا SLTDبيان""ات الاإلجاب""ات ال""واردة م""ن البل""دان االع""ضاء والتعجي""ل فيه""ا عن""دما ي""ؤتي تق""ّصي قاع""دة        
 واتخ"اذ ت"دابير إنف"اذ    ،د الوطني"ة وإيجابيا، وذلك ليصار إلى تأآيد إشعارات الردود اإليجابية فيم"ا يتعل"ق ب"القي      

  .بشكل آنيالقانون المالئمة في مراآز الحدود 

 المكلف""ة بالمعامل""ة ال""سريعة لل""ردود   إل""ى األمان""ة العام""ة تعم""يم قائم""ة بنق""اط االت""صال الوطني""ة   تطل//ب
   ألغراض مراقبة الحدود،SLTDبيانات القاعدة  في االيجابية على التقصيات

اء عل""ى اعتم""اد بروتوآ""والت وإج""راءات عم""ل معياري""ة عل""ى الم""ستوى  جمي""ع البل""دان األع""ضتح//ث 
  .الوطني لضمان تطبيق اإلجراءات المذآورة آنفا

  
  
  

 اعتِمد


