
 40-RES-2005-AG  
  
  

  قرار
  
  

 األنترب""ول الخاص""ة بوث""ائق ال""سفر الم""سروقة ألغ""راض    قاع""دة بيان""ات تعزي""ز الوص""ول إل""ى    :الموضوع
  الحدودعلى مراقبة ال

  
  

ال"ى   19 م"ن  الماني"ا /ب"رلين ي ـ ف" 74ة ف"ي دورته"ا ال"ـ    ق"د عننتربول المأ -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج   
   ،2005 سبتمبر/يلولأ 22

النط"اق للمعلوم"ات المتبادل"ة ب"شأن وث"ائق ال"سفر       ة إلى االستخدام الواس"ع   الحاج إذ تضع في اعتبارها   
   أشكال اإلجرام والسيما اإلرهاب،المسروقة من أجل منع آافة

إل""ى است""شارة تل""ك   الت""ي عب""رت عنه""ا ع""دة بل""دان أع""ضاء      الحاج""ة  أي66ضاوإذ ت66ضع ف66ي اعتباره66ا   
  ،ات الحدودية والموانئفي نقاط عبور الحدود آالمطارات والممربانتظام المعلومات 

 عم"ل   فري"ق دعم ش"بكات رؤس"اء ال"شرطة اإلقليمي"ة الكام"ل له"ذه المب"ادرة وم"ن بينه"ا                     علىوإذ تشدد   
 التع""اون منظم""ةإفريقي""ا ومنظم""ة تع""اون ق""ادة ال""شرطة ف""ي ش""رق   رؤس""اء ال""شرطة ف""ي االتح""اد األورب""ي و  

ف"ي غ"رب إفريقي"ا ولجن"ة رؤس"اء           ولجن"ة رؤس"اء ال"شرطة        األفريق"ي  الجن"وب  ف"ي  ال"شرطة  لرؤساء اإلقليمي
البل"دان  مجموع"ة  فيه"ا  الشرطة في وسط إفريقيا وآذلك على الدعم الواسع من مختلف المنظمات الدولية بما    

 رابط"ة التع"اون االقت"صادي آلس"يا والمح"يط     واالتحاد األوربي ومنظمة األمن والتعاون في أورب"ا و الثمانية 
 فضال عن مجلس األمن التابع لألم"م المتح"دة م"ن خ"الل ق"راره رق"م       منظمة الطيران المدني الدولي   و الهادئ
  ، 2005يوليو / الصادر في تموز1617

 ق"""د ح"""ّث البل"""دان 2004ال"""ذي اعُتم"""د ف"""ي آ"""انكون ع"""ام  AG-2004-RES-02 الق"""رار ب"""أنوإذ ت666ذّآر 
اي""ة األع""ضاء عل""ى الم""ساهمة ب""شكل فاع""ل ف""ي قاع""دة بيان""ات وث""ائق ال""سفر الم""سروقة الت""ي ت""ضمنت بنه         

   مليون قيد، 7,7 أآثر من 2005يوليو /تموز

بيان"ات  لقاع"دة   م"ن الحل"ول المختلف"ة للتي"سير ال"سريع       ت"شكيلة  بمقدور األمانة العامة تقديم      بأنوإذ تقّر   
األطر الفني"ة والميداني"ة   على الحدود، مع أخذ مختلف األنتربول بشأن وثائق السفر المسروقة لنقاط المراقبة   

  ووفقا لتخويل من المكتب المرآزي الوطني، باالعتبار ية والقانونية الوطن

وث"ائق ال"سفر الم"سروقة ألجه"زة        الخاصة ب بيانات األنتربول   قاعدة   البلدان األعضاء على تيسير      تحث
  إنفاذ القانون المختصة الستخدامها في مراقبة الحدود، 

 الخاص""ة األنترب""ول بيان""اتقاع""دة  خط""ة تي""سير حل""ول فني""ة جدي""دة للبل""دان األع""ضاء الس""تخدام  وتق66ر
عل"ى مراح"ل تب"دأ اعتب"ارا     باتب"اع نه"ج مق"سَّم    الح"دود وذل"ك   على مراقبة الوثائق السفر المسروقة ألغراض  ب

  .لنحو الذي عرضته األمانة العامةوعلى ا،  2005أآتوبر /من تشرين األول
  
  
  

  إعتمد


