
 
 

  1/3 الصفحة 

 

 5 قرار رقم
AG-2016-RES-05 

 
 : أداة من أدوات العمل الشرطيCheckit-Iبرجمية اإلنرتبول للتدقيق : الموضوع
 

  بةةةيف   الفةةرتة  85 الةةةإن اجلمعيةةة العةمةةة للم امةةة الدوليةةة للشةةرطة اجل ةويةةة جملاإلنرتبةةولرهت ا تمعةةة   دو  ةةة 
 هت2016تشرين الثةين/نوفمرب  10إىل  7من 

بتةةوفا الةةدلب للنلةةدان ايفلاةةةب   اإلنرتبةةول مةةن أةةال اخةةتحداب أدوات وأةةدمةت منت ةةرة تتةةي   إذ تتعهدد 
 التصدي بش ل فعةل للجرمية لرب الوط ية ولإل هةبهت

مةةةةةة توالبةةةةةا النلةةةةةدان ايفلاةةةةةةب   اإلنرتبةةةةةول مةةةةةن  ةةةةةديةت أم يةةةةةة مت ةةةةةاة و ةةةةةةطر مرتن ةةةةةة بعةةةةةد   وإذ تددددد ر 
 االختخدا  ايفمثل لقد ات اإلنرتبول الشرطيةهت

بةة ن ا ةرمس يدةةتخدمون واةةةوق الدةةفر ا دةةروقة أو ا فقةةودة أو ا ل ةةةة لتدةةبيل االنتقةةةل لةةرب ا ةةدود  وإذ تقددر  
 حيوية داأل النلدان والقية  ب نش ة غا قةنونيةهت ب ريقة خرية وا صول للى أدمةت

جمةةددا الةةدو  ا يةةوي لقةلةةدة بيةنةةةت اإلنرتبةةول لواةةةوق الدةةفر ا دةةروقة وا فقةةودة وغاهةةة مةةن قوالةةد  وإذ تؤكدد 
 النيةنةت ا تعلقة ب من ا دود   كشف انتحةل اهلوية وم ع التبديدات اإللرامية اخل اةهت

ّك ر الةة ي  ةةد الةةدول للةةى اخةةتخدا  ا علومةةةت ا دةةنقة  2178ألمةةب ا تحةةدة التةةةبع لجملةةا ايفمةةن بقةةرا   تدد
لةةن ا دةةةفرين بقةةد  أكةةرب وي ةةربا أايةةة أدوات اإلنرتبةةول ومةةوا دع العة يةةة    رةةد لنةةو  ا قةةةتلس اإل هةةةبس ايفلةنةة  

 وم عا؛
ا فقةةةودة وغاهةةةة مةةةن  ليةةةةت م بةةةة بفررةةةة تعتيةةةت اخةةةتخدا  قةلةةةدة بيةنةةةةت واةةةةوق الدةةةفر ا دةةةروقة و  واقتناعدددا

الة  تتةي  يفلبةتة إنفةةا القةةنون إم ةنيةة التةدقيق ا دةةنق  I-Checkitاإلنرتبةول اات الصةلة لةن طريةق برجميةة التةدقيق 
  ا علومةت ا تعلقة بواةوق الدفر الة  ععتبةة كةركةت الق ةةا اخلةةط   إطةة  كةراكةت مواوقةة للحةد مةن اجلةراوب 

 من اهلويةهت و دس تدابا التحقق
الةةةة ي ك لمبفةةةةا مولنةةةةا ايفمةنةةةةة العةمةةةةة بة ةةةةةا التةةةةدابا  AG-2015-RES-03القةةةةرا   فددددع ااعت ددددار وإذ تضدددد 

 الارو ية بةلتعةون مع ا  ةت  ا ركتية الوط ية من ألل: 
مةع الف ةةدو وكةركةت الدةفن الدةيةحية وا صةة    I-Checkit الدمةح موارةلة ا رحلةة التجرينيةة  شةروا -

يتةةةي  موارةةةلة ت ةةةوير ا شةةةروا وإم ةةةةن موارةةةلة تقيةةةيب مةةةد  فةودتةةةا ا يدانيةةةة وقد تةةةا للةةةى ال بةةةو  مةةةة 
 مدتو  ايفمن   النلدان ايفلاةب   اإلنرتبول؛
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 85 تقةةةةدا نتةةةةةو  ا رحلةةةةة التجرينيةةةةة مةةةةع الف ةةةةةدو وا صةةةةة   وكةةةةركةت الدةةةةفن الدةةةةيةحية إىل الةةةةدو ة الةةةةة -
 هتللجمعية العةمة طلنة  وافقتبة لليبة

 Carnivalهةةي  خةةفن خةةيةحية مةةع كةةركة I-Checkitإىل نتةةةو  ا رحلةةة التجرينيةةة  شةةروا  وإذ تشدد ر رارت ددا 

Corporation Princess Cruisesالة  ت ةربا فواوةد هة ع الربجميةة يفلبةتة إنفةةا القةةنون كة داة للتخفيةف مةن حةدة  هت
 ود الوط يةهتا خةطر وعع معلومةت االختخنة هت ترأب ردلة   قد ات أمن ا د

للق ةةا النحةري للقةةنون ايفخةخةي للم امةة وناةة   ةا خصصة I-Checkitموارفةت أدمة بةمتثةل  وإذ تقر
اإلنرتبول  عةملة النيةنةةتهت وباةرو ة اةمةن تةوفا هة ع اخلدمةة   ا دةتقنل مةة ي دةجب مةع القةوانس الوط يةة وا عةةيا 

 الدولية  مةية حقوو اإلندةنهت
  إلةةداد موارةةفةت هةة ع ايفداة وت أةة   I-Checkitإخةةبة  الفريةةق العةمةةل ا عةة  بةةة  التقدد  رمدد   وإذ تالحدد 

 التوريةت ال  واعبة   االلتنة هت
ا خصصةةةة للق ةةةةا النحةةري كةةة داة مةةةن أدوات العمةةةل  I-Checkitللةةةى أن تةةةوفر ايفمةنةةةة العةمةةة برجميةةةة  توافدد 

ا ة ا دود وتتيحبةة للنلةدان ايفلاةةب   اإلنرتبةول مولة  الشةرو  الشرطي   إطة  اخرتاتيجية اإلنرتبول العة ية إلد
ر مةةةن ناةةةة  معةملةةةة النيةنةةةةتهت و  ،ةةةوا  التمويةةةلهت 6جمل28هت ت نيقةةةة للمةةةةدة I-Checkitاحملةةةددة   موارةةةفةت أدمةةةة 

 هتهةر من ال اة  ا ةيف؛1جمل6.3ت نيقة للمةدة 
 I-checkitالق ةةةا النحةةري لتقةةدا أدمةةة  لألمةنةةة العةمةةة   إبةةرا  اتفةقةةةت مةةع كيةنةةةت أةرةةة مةةن تددر  

 ر؛2وفقة  شروا االتفةو ا وحد جملالت ييل 
 ايفمةنَة العةمة بة ةا التدابا الاامةهت بةلتعةون مع ا  ةت  ا ركتية الوط يةهت من ألل: تكلف

مةةةةع كةةةةركةت الق ةةةةةا اخلةةةةةط اخلةاةةةةعة  I-Checkitالدةةةةمةح موارةةةةلة مرحلةةةةة النحةةةةد والت ةةةةوير  شةةةةروا  -
لاوابط جملمثل الف ةدو وا صة  ر مةة يتةي  موارةلة ت ةوير ا شةروا وإم ةةن موارةلة تقيةيب مةد  فةودتةا 

 ا يدانية وقد تا للى ال بو  مدتو  ايفمن   النلدان ايفلاةب؛
اجلمعيةة العةمةة    تقدا نتةو  مرحلة النحد والت وير مع كركةت الق ةةا اخلةةط اخلةاةعة لاةوابط إىل -

 طلنة  وافقتبة لليبة؛ 87 دو  ة الة

مةةةن أةةةال  I-Checkitالنلةةةدان ايفلاةةةةب إىل تقةةةدا الةةةدلب لألمةنةةةة العةمةةةة   موارةةةلة ت ةةةوير برجميةةةة  تددد عو
ولة  الدمةح بتقّصي النيةنةت   قوالد النيةنةت الوط ية لواةوق الدفر ا دروقة وا فقودة وممة خة الرقةبةة ا اومةة م

 ؛موارفةت اخلدمة،وا  إدا ة النيةنةت الوا د   
رهت للةةةةى أن 2012جمل ومةةةةة جملإي ةليةةةةةرهت  AG-2012-RES-01النلةةةةدان ايفلاةةةةةبهت لمةةةةا بةةةةةلقرا   رشدددد   تشدددد   

 توارل:
إباغ اإلنرتبول فو ا جبميع واةوق الدفر ا دروقة وا فقودة الصةةد ة لةن خةل ة ة ا  وميةةهت مةة يتمةكةى  -

 توليبية لإلباغ ا تعلقة بقةلدة النيةنةت اآلنف اكرهة؛مع ا نةدئ ال
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الت كد من دقة النيةنةت ا دجلة   قةلةدة النيةنةةت الدةةبقة الة كر و ةديثبة بةوتاة م تامةة وإتافبةة مةة  -
يتمةكةةةى مةةةةع ناةةةة  اإلنرتبةةةةول  عةملةةةة النيةنةةةةةت ووفقةةةةة إللةةةرابات وخيةخةةةةةت التشةةة يل ا وحةةةةدة ا تعلقةةةةة 

 ةت ا  كو ة؛بقةلدة النيةن

الرد فو ا للى االختفدة ات ا تعلقة بدجا ة ا د لة   قةلدة النيةنةت ا  كو ةهت من ألةل كشةف أّي  -
م ةبقةةةةت لتملةةةة بدةةةرلةهت والةةةا وفقةةةة إللةةةرابات وخيةخةةةةت التشةةة يل ا وحةةةدة الدةةةة ية للةةةى الصةةةعيد 

  دروقة وا فقودة.الوط  وتلا ا عّدة لتش يل قةلدة بيةنةت اإلنرتبول لواةوق الدفر ا

 
 اعُتم 

 


