
�

P<<LOREM<<<DOE<<<<JOHN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA123456<<<4LOREM<<6LOREM12345678901234<<<<<<<<<12

AA 000000

AA000000

DOE

P IPS
Surname

Givwn Names

Nationality

Date of birth

Passport No.Type Country code

Date of issue

Date of expiry

Holder’s signature

Authority

Record No.

Sex

Place of birth

JOHN

COUNTRY

DD M YY PLACE 1234

12345-01234

M

PASSPORT

P<<LOREM<<<DOE<<<<JANE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

AA 000000

AA000000

DOE

P IPS
Surname

Given Names

Nationality

Date of birth

Passport No.Type Country code

Date of issue

Date of expiry

Holder’s signature

Authority

Record No.

Sex

Place of birth

JANE

COUNTRY

DD M YY PLACE 1234

12345-01234

F

PASSPORT

أداة عاملية للمساعدة يف كشف وثائق السفر والهوية املقلدة واملزورة.
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الرشطي املكلف بالتدقيق عىل الحدود 

يمسح ضوئيا وثيقة املسافر.

 FIELDS منظومة
تحدد تلقائيا نوع الوثيقة 

املعنية...   
... وتعرض بطاقة تحقق رسيع تبنّّي 

العنارص األمنية األصلية.

يقارن الرشطي الوثيقة ببطاقة 
التحقق الرسيع...

... ويحيل أّي وثيقة مشبوهة إىل تدقيق 

من املستوى الثاني.

أداة عاملية للمساعدة يف كشف وثائق السفر والهوية املقلدة واملزورة.

FIELDS قاعدة البيانات

من املعروف أن املجرمنّي واإلرهابينّي يستخدمون وثائق سفر وهوية غري مرشوعة تتيح لهم 
عبور الحدود دون أن يكَشف أمرهم. واالحتيال يف مجال الوثائق يسّهل أيضا استغالل الفئات 

السكانية الهشة يف إطار االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين.

ويحتاج أفراد الرشطة املكلفون بالتدقيق عىل الحدود إىل أدوات تتوفر يف الوقت املناسب 
وتتيح لهم كشف وثائق السفر والهوية االحتيالية ومنع تحركات املجرمنّي واإلرهابينّي وتحديد 

هوية األشخاص املعرضنّي للخطر.

وليس أمام أفراد الرشطة الذين يقومون بعمليات التدقيق من املستوى األول سوى ثوان 
معدودات ليحددوا ما إذا كانت وثيقة معينة أصلية أم زائفة. ومن بالغ األهمية بالتايل أن 

يعرفوا ماهية العنارص التي يجب أن يبحثوا عنها يف الوثائق.

إن منظومة فرونتكس - اإلنرتبول للتحقق من أصالة الوثائق اإللكرتونية )FIELDS( تعطي 
أفراد الرشطة وحرس الحدود معلومات مرئية عن أبرز عالمات الوسم التي تتيح كشف وثيقة 

مقلدة أو مزورة.

أيلول/سبتمبر 2022



التطورات املقبلة

سيبدأ العمل بمنظومة FIELDS يف عام 2022. وستتعاون 
وحدة العمليات املركزية املعنية بمنظومة FIELDS بشكل فاعل 

مع الخرباء والبلدان األعضاء من أجل:

التأكد من االستخدام الفاعل واملستدام للمنظومة )امليدانية 	 
والتقنية(؛

توسيع نطاق املنظومة ليشمل البنى التحتية الوطنية ألمن 	 
الحدود يف جميع بلدان اإلنرتبول األعضاء.

تحسنّي العمليات امليدانية والتقنية.	 

ويف املستقبل، ستتوىل الوحدة اآلنفة الذكر وظائف جديدة مثل 
الذكاء االصطناعي والتوافق مع مراكز التدقيق الحدودية 

املؤتمتة.

ويف املستقبل، ستتوىل الوحدة اآلنفة الذكر وظائف جديدة مثل 
الذكاء االصطناعي والتوافق مع مراكز التدقيق الحدودية 

املؤتمتة.

ولبلوغ هذه األهداف وإثراء قاعدة البيانات بأكرب قدر ممكن 
من املعلومات املفيدة، سيستمر اإلنرتبول وفرونتكس يف التعويل 
عىل البلدان األعضاء لدى كل منهما لتبادل عيّنات الوثائق 

واملعلومات ذات الصلة بها.

وستقام الوحدة املعنية بمنظومة FIELDS يف اإلنرتبول وتستفيد 
من خربة وتمويل فرونتكس، األمر الذي يدل عىل اإلرادة املشرتكة 
للمنظمتنّي توسيع مجموعة أدوات مراقبة الحدود املتوفرة 
ألفراد الرشطة يف الخطوط األمامية وتعزيز األمن عىل الصعيد 

العاملي.

كيفية االشتغال

FIELDS مبادرة مشرتكة بنّي اإلنرتبول وفرونتكس، الوكالة 

األوروبية لحرس الحدود والسواحل.

وتدمج هذه املنظومة معا صيغة محّسنة من منصة اإلنرتبول 
الحالية Dial-Doc وبطاقات التحقق الرسيع لدى فرونتكس 
لتضعها يف متناول أفراد الرشطة املكلفنّي بالتدقيق عىل الحدود 
عرب منظومة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت الرشطية املأمونة 

.I-24/7

وبطاقة التحقق الرسيع هي وسيلة برصية للمساعدة عىل اتخاذ 
القرار. فهي تعرض نموذجا للوثيقة التي يجري التحقق منها 
وترُبز العنارص األمنية الرئيسية التي يجب التدقيق فيها. ويعّد 
الصوَر خرباٌء يف مجال الوثائق باالستناد إىل تحليل املخاطر 

والتنبيهات املسجلة وتقييم مدى هشاشة الوثيقة.

املزايا عىل الصعيد األمني

إن التدقيق الفعال يف وثائق السفر والهوية عنرص حاسم من 
عنارص أمن الحدود واإلدارة الناجحة للهجرة.

وإمكان الوصول بشكل آني إىل FIELDS - وبطاقات التحقق 
الرسيع التي تحتوي عليها - خالل عمليات التدقيق عىل الحدود 
سيتيح التحقق برسعة أكرب من أصالة وثائق السفر والهوية 

والتوصل إىل نتائج أكثر دقة.

واملعلومات املتعلقة بالتقليد والتزوير التي تقرتحها منظومة 
 SLTD تأتي تكملًة لقاعدة بيانات اإلنرتبول الحالية FIELDS

التي تتضمن قيودا بشأن الوثائق املرسوقة واملفقودة وامللغاة 
وغري الصالحة والوثائق املرسوقة غري اململوءة.
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انظر أيضا
FRONTEX  

European Border and  
Coast Guard Agency  

Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland  
Tel: +48 22 205 9500  
Fax: +48 22 205 9501  

www.frontex.europa.eu

األمانة العامة لإلنتربول
Criminal Networks Sub-Directorate

200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon, France

Tél. : +33 4 72 44 70 00 
www.interpol.int


