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GA-2017-86-RES-09 

 

 سياسة اإلنرتبول بشأن الالجئني :الموضوع

 

يف بيجاني )الصاني(  86إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتاا الاا 
 ،2017أيلول/سبتمرب  29إىل  26يف الفرتة من 

أرسااايا ، اللااا ين 1967الالجئاااني وبروتواولاااا لعاااا  اةاااة بو ااا  اخل 1951اتفاقياااة  اااا   تضعععي اعععا اا   ر ععع إذ 
 ،اإلطار القانوين الدويل حلماية الالجئني

نظااا  اسااتلالل اجملاارمني واإلربااابيني اخل اارين  إمكااان واولااةاملتزاياادة ماان أوجااا القلاا   ا  عع راععا اا أخعع وإذ ت
 ،محاية الالجئني

 1624( و2001) 1373إىل قااااراراس الاااال ابماااان التاااااب  ليمااااق املتحاااادة، و  ساااايما القااااراراس  شعععع رتوإذ 
الادول إىل ااااا التادابمل املناسابة  (، اليت د ا الل ابمان ووجبااا عيا   2016) 2322( و2014) 2178( و2005)

 ،نيالالجئباستلالل و   اا ييسر ممرتكيب اب مال اإلربابية أو منظمياا أو قيا   مان  د  من أجل 

بالتادياد الاا   املتعلقااة ( شاج  اإلنرتباول  لااث تكاياو اجلااود 2014) 2178أن القاارار إىل أيضاا  تشع روإذ 
اإلنرتبااول العامليااة لالتصااا س  ( ساال ق وااا لشاابكة2016) 2322اإلربااابيون ابجانااإ، وإىل أن القاارار ميالااا املقاااتلون 

 لاااث النظااار يف توساااي  ن اااا  الوةاااول إىل  املأموناااة وقوا اااد بياناتاااا وأدواتاااا مااان ألعالياااة  ابتاااة بابدلاااة، وشاااج  الااادول  
التابعااة لرتنرتبااول ييااو يتجاااوا الااا ن ااا  املكاتااإ املرازيااة الوطنيااة ليشاامل أجااازة إنفاااا القااانون  I-24/7الشاابكة 

الجارة  مرااازاجلمراياة أو  املرااازاملواق  ا سرتاتيجية مال املعاابر احلدودياة النائياة أو امل ااراس أو الوطنية ابخرى يف 
 ،أو الشرطة، و لث دمج تلا الشبكة يف نظماا الوطنية حياما اقتضث ابمر

الادا   إىل ت اوير مقارباة ابمانة العاماة واقرتاحااا    قدمتا ال GA-2017-86-REP-10التقرير إىل  وإذ تنوه
 ،اللجوء طاليبة أليما يتعل  يا س الالجئني و ي ال 

بالبلاادان اب ضاااء إىل باا ل قصااارى جااادبا لتكفاال  ااد  قيااا  اإلربااابيني وسااائر اجملاارمني باسااتلالل  ته عع 
 و   الالجئني؛

س التااايل ااربااا، البلاادان اب ضاااء  لااث تعزيااز تبااادل املعلوماااس و لااث اااااا اخل ااوا حعع وتحق قعع  لعع ل   ت
  :طلباس اللجوءو  سيما يف إطار دراسة 
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  قوا د بياناس اإلنرتبول؛ العودة بشكل مناج  إىل .1

 معلوماس اإلنرتبول لتبادل املعلوماس؛منظومة استخدا   .2

ا تصاال املناتظق باني السال اس الوطنياة الايت تتاي  و   الربوتواو س ااس الصلة  لث الصاعيد الاوط   .3
 ؛املع  طلباس اللجوء واملكتإ املراز  الوط  يف البلداستعراض فة باملكل  

معلومااااس اإلنرتباااول، و  سااايما قوا اااد بياناتاااا وبياالاااا ابساساااية  ةماااو نظمتوساااي  ن اااا  الوةاااول إىل  .4
صااة، وااا يف الااا ساال اس مراقبااة احلاادود والساال اس ختالساال اس امل عياا   ييااو يشاامل لالتصااا س، 

 س اللجوء؛استعراض طلباكل فة بامل

متايااادا إلنرتباااول املتاااوألرة لااادى ا الشااارط العمااال الجااارة بقااادراس سااال اس تو ياااة السااال اس القضاااائية و  .5
  لباس اللجوء؛لالستفادة مناا يف ما يتصل ب

بقارار رألاط طلاإ اللجاوء، و  سايما يف  اوء اجا  من لاث واو إبالغ البلدان ابخرى وابماناة العاماة  .6
 ؛للفرد املع  لفية اجلنائيةاخل

أو املللاااة  و ااائ  ساافر الالجئااني املسااروقة أو املفقااودةبشااكلم مناجاا   إىل أن حتّماالاب ضاااء بلاادان الب ته عع 
 ؛و ائ  السفر املسروقة واملفقودة قا دة بياناس يف

لة صااااالبياناااااس املتملااااة أليمااااا يتعلاااا  وعا GA-2017-86-REP-10 املبااااادت التوجيايااااة الااااواردة يف التقرياااار تقععععر
 لاث أن الجئني، املتصالة باالاملباادت التوجياياة ا لت بيا  اب ضااء، تيسامل  البلادان   شجيتو اللجوء، طاليب بالالجئني و 

اإلنرتبااول، وألقااا لقوانيناااا الوطنيااة وماا  املرا اااة فوااااس الرقابااة  لااث و حسااإ ا قتضاااء، جلنااة  و العامااة،  بمانااة  ت لاا   ا
 :،  لث ما يل الواجبة ملت لباس السرية

 ؛نيالالجئ  و تأايد من   .1

  ؛اللجوء اسطلباستعراض معلوماس  ن نتائج  .2

تقريااار إىل  العمااال مااا  املنظمااااس الدولياااة واإلقليمياااة ااس الصااالة وتقاااد    إىل ابماناااة العاماااة مواةااالة  تطلععع  
 ؛سبل تعزيز التعاون وتبادل املعلوماس م  ب ه املنظماس  ناجلمعية العامة، حسإ ا قتضاء، 

العامااة دراسااة واااااا التاادابمل املالئمااة، وو اا  إجااراءاس متصاالة وعاملااة البياناااس ماان أجاال إىل ابمانااة  طلعع ت
منااا  اجملااارمني واإلرباااابيني اخل ااارين مااان اساااتلالل نظاااا  محاياااة الالجئاااني، وإحالاااة تقريااار بااا لا إىل اللجناااة التنفي ياااة 

 بغراض مواةلة املناقشة واملواألقة.

 ااُ مد

 


