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 قرار

  مبادرة اإلنتربول المتعلقة بوثيقة السفر :الموضوع

ة في دورتها الـ    ، المنعقد )اإلنتربول(إن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية        
 ،2010نوفمبر / تشرين الثاني11 إلى 8 في الدوحة، قطر، في الفترة من 79

 أن ي تPPنص علPPىإلنتربPPول التPP مPPن القPPانون األساسPPي ل 31المPPادة  إذ ت++ضع ف++ي اعتباره++ا 
المنظمة تحتاج، لبلوغ أهدافها، إلى تعاون دائم ونشيط مPن األعPضاء، الPذين يتوجPب علPيهم                  ��

 ، ��بذل آافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشارآة بهمة في نشاطات المنظمة
القPانون فPي    التPي يقPدمها اإلنتربPول أو موظفPو إنفPاذ      ة أن المساعد  وإذ تضع في اعتبارها   

بلدانه األعضاء في إطار مكافحة الجريمة الدولية وعند تقديم المعونة لبلPد متPضرر بنPاء علPى                  
طلبPPه، قPPد ُتPPؤخر أو تعPPاق بPPسبب شPPروط الحPPصول علPPى تأشPPيرة أو اإلجPPراءات البيروقراطيPPة 

 التي تستغرق وقتا طويال،
بير التPPي يتخPPذها   بPPأن التPPأخير فPPي تPPوفير المPPساعدة قPPد يPPضعف فعاليPPة التPPدا       وإذ ت++سلم

 اإلنتربول وأجهزة إنفاذ القانون ويضر بالمصالح العليا للبلد الطالب للمساعدة، 
  أن باإلمكPان معالجPة الPشواغل المPشروعة المتعلقPة بPأمن الحPدود               وإذ تأخذ في اعتباره+ا    

 سيادة البلدان األعضاء، وفي الوقت ذاتPه تPسريع عمليPة مPنح التأشPيرة لمPوظفي إنفPاذ                    واحترام
 قانون في اإلنتربول وبلدانه األعضاء الذين تدعوهم البلدان المعنية لتزويدها بالمساعدة، ال

 بأن الغرض من وثيقة سفر اإلنتربول هو تمكين موظفي إنفاذ القانون المعّينPين   وإذ تذّآر 
مPن عبPور الحPدود بPسرعة، وذلPك بمPنح             الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بPاإلنتربول       

اإلعفPاء مPن التأشPيرة أو التعجيPل         (ي وثيقة سفر اإلنتربول مرآزا خاصا متعلقا بالتأشيرة         حامل
 ، )بإصدارها أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة الخاصة بالتأشيرة

 أن البلPPPدان األعPPPضاء، بانPPPضمامها إلPPPى هPPPذه المبPPPادرة، ستPPPضمن لمواطنيهPPPا وإذ ت+++درك
اعدتها دون أي تPPأخير سPPببه الحPPصول علPPى    االسPPتفادة مPPن دعPPم أجهPPزة إنفPPاذ القPPانون ومPPس      

 التأشيرة، 
 باسPPتحداث وثيقPPة سPPفر اإلنتربPPول علPPى شPPكل جPPواز مPPرور إلكترونPPي وبطاقPPة        ترح++ب

 تعريف إلكترونية؛ 
 جميPPع البلPPدان األعPPضاء علPPى االعتPPراف بوثيقPPة سPPفر اإلنتربPPول ومPPنح حامليهPPا    ت++شجع

نPاء اضPطالعهم بمهPام رسPمية ذات        مرآزا خاصا متعلقا بالتأشيرة من أجPل تPسهيل حPرآتهم أث           
 صلة باإلنتربول بناء على طلب البلدان المعنية؛

 التPPي تعتPPرف بوثيقPPة سPPفر اإلنتربPPول إبPPالغ األمانPPة العامPPة  البلPPدان األعPPضاء مPPن تطل++ب
 وباقي البلدان األعضاء بقبولها هذه الوثيقة وضمن أي شروط قبلتها؛ 

لومPPات محدثPPة عPPن التقPPدم الPPذي تحPPرزه     أن تقPPدم بانتظPPام مع  مPPن األمانPPة العامPPة   تطل++ب
 المبادرة؛ 
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 األمانPPة العامPPPة علPPى مPPساعدة البلPPPدان األعPPضاء التPPي يهمهPPPا األمPPر فPPي اتخPPPاذ        ت++شجع 

 لمنح حاملي وثيقة سPفر اإلنتربPول مرآPزا          - ضمن حدود قوانينها الوطنية      -الخطوات الالزمة   
 .خاصا متعلقا بالتأشيرة

 اعُتمد


