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 لالستخدام الرمسي فقط - اإلنرتبول 

  قرار
  تنفيذ امليثاق األمين لوثيقة سفر اإلنرتبولالموضوع: 
ــا الـــ، )إلنرتبوللمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (امعية العامة لاجل إن يف الفــرتة يف رومــا (إيطاليــا)  81  اجملتمعــة يف دور

  ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  5من 
ــا، يف الــدورة إذ تذّكر  ا 79 الـــــبأ يف الدوحــة  2010تشــرين الثــاين/نوفمرب  11إىل  8يف الفــرتة مــن  الــيت عقــد

ــــدف إىل  متكــــني مــــوظفي إنفــــاذ القــــانون املعّينــــني الــــذين (قطــــر)، رحبــــت باســــتحداث وثيقــــة ســــفر اإلنرتبــــول الــــيت 
مــن عبــور احلــدود بســرعة، وذلــك مبــنح حــاملي وثيقــة ســفر اإلنرتبــول مركــزا  املنظمةيضطلعون مبهام رمسية ذات صلة ب

خاصا متعلقا بالتأشرية (اإلعفاء من التأشــرية أو التعجيــل بإصــدارها أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال املعاملــة اخلاصــة 
 بالتأشرية)، 

بلــدا بوثيقــة ســفر  48إىل التقــدم الــذي أحرزتــه املنظمــة واملتمثــل يف احلصــول علــى اعــرتاف  وإذ تشــير بارتيــاح
  ،2010اإلنرتبول منذ تشرين الثاين/نوفمرب 

صــون أمــن مبــادرة تســهيل تنفيــذ مبــادرة وثيقــة ســفر اإلنرتبــول بطريقــة دقيقــة وفاعلــة وبأمهيــة  بأهميــة تقــروإذ 
ا،   وثيقة سفر اإلنرتبول وضمان عدم املس 

  من القانون األساسي لإلنرتبول وبدور املكاتب املركزية الوطنية، 32و 31باملادتني  وإذ تذّكر
صون أمن مبادرة اإلنرتبول املتعلقــة بوثيقــة الســفر وضــمان عــدم نرتبول هو أن غرض وثيقة سفر اإل وإذ تعتبر

ا يف سياق تنفيذها، وأن  ما يُتوخى منها هــو احلصــول علــى تعهــد مجــاعي لضــمان تنفيــذ جممــل جوانــب هــذه املس 
ا،    املبادرة عرب اإلشارة إىل مسؤوليات مجيع اجلهات املعنية وواجبا

اليت مل تعــرتف بعــد بوثيقــة ســفر اإلنرتبــول إىل تأكيــد التزامهــا بتســهيل إجــراءات  مجيع البلدان األعضاء تدعو
ا؛   االعرتاف الرمسي 

من البلدان األعضاء اليت اعرتفت بوثيقــة ســفر اإلنرتبــول تقــدمي العــون حيثمــا أمكــن إىل األمانــة العامــة  تطلب
  ا؛ يف سياق اجلهود اليت تبذهلا ملساعدة البلدان األخرى على االعرتاف

امليثــاق األمــين لوثيقــة ســفر اإلنرتبــول كأســاس متــني لضــمان ســالمة وثيقــة الســفر هــذه وكخطــوة أوىل  تعتمــد
هامـــة لوضـــع إطـــار تســـتند إليـــه املنظمـــة بغيـــة حتديـــد وإقـــرار مســـؤوليات األمانـــة العامـــة والبلـــدان األعضـــاء يف جمـــال 

ا؛   استخدام وثيقة سفر اإلنرتبول وإدارة شؤو
ألعضــاء علــى القيــام فــورا بتطبيــق املبــادئ الــواردة يف امليثــاق األمــين لوثيقــة ســفر اإلنرتبــول يف البلــدان ا تحــث

  إطار القوانني السارية يف خمتلف البلدان.
  اعُتمد


