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  اإلنتربول مباشرة بقواعد بيانات  االرتباطآوراساو تخطط لتعزيز حماية حدودها عبر

ستاد  او(فيلم ز  -) آوراس ّكل تعزي انونش اذ الق ر   إنف ة عب ة الجريم ل مكافح ن أج المي م صعيد الع ى ال  عل
ول       عقدت بين     التي جتماعاتاالسلسلة  خالل  الوطنية محورا أساسيا     قيادات آوراساو واألمين العام لإلنترب

  .نوبل. رونالد كالسيد 

يس                     دراغ، ورئ ريتس غودغي اآم آوراساو ف ول مع ح ام لإلنترب ين الع ا األم ونتيجة للمناقشات التي أجراه
دولي      او ال ار آوراس د مط ا تزوي ري قريب سو، سوف يج ر فيل دل إلم ر الع وته، ووزي ت ش وزراء غيري ال

يح   ات     باشرة    مب  ربطه  بأدوات تت ول قواعد بيان ل      اإلنترب ة، قب ة أخرى في          ربط  العالمي يش حدودي اط تفت  نق
  .جميع أنحاء البلد

ة التي استحدثها             الحلول الفني ول وتزويد مطار آوراساو ب انون    سيمّكن موظفي      اإلنترب اذ الق اط     إنف  في النق
ة سفر       لبل الحدودية الرئيسية من التحقق بشكل فوري مما إذا آان شخص ما يحاول دخول ا              د باستخدام وثيق

ول ة في قاعدة بيانات     مزورة مسجل  ا                 اإلنترب ودة، التي تحوي حالي سفر المسروقة والمفق ائق ال ة بوث  المتعلق
  . بلدا158 مليون قيد من 28أآثر من 

ى           اإلنتربولوقال األمين العام نوبل إن قرار توثيق عرى التعاون مع            أآثر فأآثر ما هو إّال دليل واضح عل
  .التزام آوراساو بأمن وسالمة مواطنيها وزائريها على حد سواء

ائال ل ق دد الم‘‘: وأضاف نوب المي ارتفاعسّجل ع صعيد الع ى ال شهده سافرين عل م ي لا ل افر من قب ، إذ س
اء المسافرين ووثائقهم   أسمالتدقيق في   الحاجة إلى   ف.  وحده 2010ملياران ونصف مليار شخص جوا في عام        

ة   خطوة أمنية   بالرغم من بساطتها،    ،  تشكلباتت   العالمية   اإلنتربولفي قواعد بيانات     ينبغي   في غاية األهمي
  ’’.، وهي قادرة على ذلكبلدان القيام بهالل

ول      ام لإلنترب رار آوراساو اللحاق     إن  ‘‘: وأضاف األمين الع ة            ق ذه المنظوم ستخدم ه دان التي ت   برآب البل
ى           رابطا هاما جديدا ي     بذلك ستشكل ، فكوراساو ير بالترحيب جد ة ترمي إل من  الحد   ضاف إلى سلسلة عالمي

  ’’.الكشف والتوقيفتالفي  علىقدرة المجرمين والفاّرين 

ا      وأثناء   ام به ل    الزيارة األولى التي ق سيد نوب ى آوراساو       ال ول،          إل ا لإلنترب ا عام صفته أمين دت    ب ي امت والت
يس         التقى أيضا المدعي العام ديك بيار، و       ،)يوليو/تموز 5 و 4(يومين   شرطة ورئ المكتب  رئيس مفوضي ال

 . لإلنتربول في فيلمستاد ريشنيل ثيوفيلو مولينز، آما زار أآاديمية الشرطة الوطنيةالمرآزي الوطني


