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بفضل تطبيق  I-Checkitيمكن
للرشكاء املعتَمديـن يف القطـاع
الخاص االستفادة مـن قـدرات
اإلنرتبول الرشطيـة ،وتقديـم
املساعـدة يف كشـف االحتيـال
املتصل بالهويات ،وتعزيز البنى
األمنية التحتية لقطاع السفر.
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أهمية وثائق الهوية
استخدام وثائق الهوية والسفر بقصد االحتيال هو تهديد ألمن البلدان
ومواطنيها واقتصادها وتجارتها العاملية ألنه يسهّ ل ارتكاب عدد كبري
من الجرائم.
فجوازات السفر املقلدة أو املزورة أضحت أسلحة أساسية يف جعبة
اإلرهابيني وسائر املجرمني الذين يسعون إىل إخفاء هوياتهم لعبور
الحدود وتحويل األموال وممارسة أنشطتهم غري املرشوعة.
وإذا أخذنا ما سبق يف االعتبار ،تتضح حاجة أجهزة إنفاذ القانون
والحكومات والقطاع الخاص إىل معرفة الهوية الفعلية ملواطني بلدانها
وزبائنها.
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حماية قطاع السفر
تشري تقديرات اتحاد النقل الجوي
الدويل إىل أن عدد املسافرين سيصل
إىل  7,2مليارات يف عام  - 2035أي
حواىل ضعف عددهم الذي بلغ 3,8
مليارات يف عام .2016

7٫2

وتطبيق  I-Checkitيشجع القطاعني العام والخاص عىل التعاون فيما
بينهما إذ يسهّ ل تبادل املعلومات من أجل املساعدة يف كشف االحتيال
املتصل بالهويات وردع املجرمني عن استخدام وثائق سفر مرسوقة أو
مفقودة.
واملسافرون ذوو الدوافع الجنائية هم أكرب تهديد للعمليات املتصلة
بالسفر .ولكن املسافرين الذين يسعون «دون وعي منهم» إىل استخدام
وثائق سبق أن أُبلغ برسقتها أو بفقدانها يشكلون كذلك خطرا عىل
قطاع السفر ألنهم مسؤولون أيضا عن تأخري الرحالت املغادرة وعن
التكاليف املرتتبة عىل هذا التأخري.

3٫8

مليار

سلط االزدياد غري املسبوق لعدد األشخاص املسافرين الضوء عىل أهمية
تعزيز التعاون عرب القطاعات ألن كال من السلطات الوطنية والقطاع
الخاص يبذل ما يف وسعه من أجل حماية أمن مواطني بلدانه ومصالحه
وعملياته.

2016

2035
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الرشاكة مع القطاع الخاص
يتيح تطبيق  I-checkitللرشكاء موضع الثقة ّ
تقص وثائق السفر -
قبل وضع  I-Checkitقيد االستخدام،
قبل تسجيل بيانات املسافرين  -يف قاعدة بيانات اإلنرتبول لوثائق
كان بوسع موظفي إنفاذ القانون
السفر املرسوقة واملفقودة .ويف قطاع السفر تحديدا ،تُجرى هذه
فقط التحقق ،يف قاعدة بيانات
العملية قبل وصول املسافرين إىل املطارات أو املرافئ أو الحدود.
اإلنرتبول لوثائق السفر املرسوقة
واملفقودة ،من وثائق سفر
واآلن ،عن طريق تطبيق  I-Checkitفقط ،يمكن للرشكاء املعتمَ دين من
املسافرين عىل الصعيد الدويل.
القطاع الخاص االستعانة بثالث من أدوات اإلنرتبول األساسية
ملساعدتهم يف حماية عملياتهم.
قاعدة بيانات وثائق السفر املرسوقة واملفقودة
تتضمن قاعدة بيانات اإلنرتبول لوثائق السفر املرسوقة واملفقودة
معلومات عن حواىل  75مليون وثيقة سفر أبلغ  175بلدا برسقتها أو
فقدانها .وتُم ّكن قاعدة البيانات هذه املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول
والكيانات املخوّلة األخرى ،كموظفي الهجرة ومراقبة الحدود ،من
التحقق ،يف ثوان معدودة ،من صالحية أيّ وثيقة سفر مشبوهة.
يجري العمل حاليا عىل توسيع نطاق التقصيات لتشمل النرشات
الحمراء أو ما يدعى بالتنبيهات الصادرة بشأن أشخاص مطلوبني عىل
الصعيد الدويل.
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شبكة اإلنرتبول العاملية
لدى كل من بلداننا األعضاء الـ  190مكتب مركزي وطني يعمل فيه
موظفو رشطة محليون .وتشكل هذه املكاتب صلة الوصل بشبكة
اإلنرتبول العاملية ،ما يم ّكن البلدان األعضاء من التعاون يف التحقيقات
عرب الحدود.
ليون
سنغافورة
بونس آيرس

مركز دويل للعمليات
مركز العمليات والتنسيق هو غرفة العمليات يف اإلنرتبول ،وهو يقوم
مقام جهة االتصال األوىل أليّ بلد عضو يلتمس دعم اإلنرتبول الفوري
يف إطار عملية رشطية دولية.
وهذا املركز ،بمواقعه االسرتاتيجية الثالثة ،يعمل عىل مدار الساعة
ويستجيب برسعة وبطريقة متكاملة أليّ تنبيهات يصدرها تطبيق
 ،I-Checkitفيؤمن الوصل بني أجهزة الرشطة يف أنحاء العالم ملتابعة
طلباتها بشكل فعال.

قاعدة بيانات وثائق السفر املرسوقة واملفقودة باألرقام
SLTD FIGURES

عدد املطابقات يف عام 2016

159 087

SLTD FIGURES

SLTD FIGURES

SLTD FIGURES

عدد السجالت يف عام 2007

13 921 191
74 836 254

عدد السجالت يف تموز/يوليو 2017

عدد التقصيات يف عام 2016

1 748 696 275
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مثال من إنجازات عام 2017

مطابقة يف تطبيق  I-CHECKITلبيانات جواز سفر صيني أُفيد برسقته

البلدان املعنية

الوس

الصني

ماليزيا

13:49 GMT

01/05

تنسيق املطابقات
تعاون جهاز أمن رشكة الطريان مع املكاتب املركزية
الوطنية لإلنرتبول ومركز العمليات والتنسيق يف
اإلنرتبول عىل التحقيق يف املطابقة.

املدة الزمنية

13:36 GMT

01/05

تسجيل البيانات عىل اإلنرتنت

تقص ث

سجل املسافر بيانات وثيقة سفره ،فحدثت
مطابقة.

وصل املس
سفره ،ف
املسافري
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جواز سفر
حاول مسافر استخدام جواز سفر صيني أُفيد برسقته.
النتيجة :أعادته رشطة الهجرة يف الوس إىل الصني .واعتُقل
مسافران آخران لالشتباه يف صلتها بتزوير وثائق.

املنع من السفر

04/05

اعرتضت سلطات املطار املسافرين وبحوزتهم
جوازات السفر ،واعتقلتهم.

04/05

08:50 GMT

04/05

ثان

مغادرة الطائرة

سافر إىل املطار وجرى التحقق فعليا من وثيقة
فتأكدت املطابقة .عُ ثر بحوزة اثنني من األشخاص
ين معه عىل وثائق مزيفة.

يف الوقت املناسب ومن دون أيّ مشاكل.
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كيفية اشتغال تطبيق I-CHECKIT؟
يعتمد برنامج  I-Checkitعىل تطبيق بسيط متكامل يفيد يف التحقق
يشكل تطبيق  I-Checkitبروتوكوال
من صالحية وثائق السفر قبل وصول املسافرين إىل املطارات.
آخر يُضاف إىل الربوتوكوالت
األمنية القائمة وال يؤثر سلبا يف
ويجري التحقق من أيّ وثيقة هوية يف قاعدة بيانات اإلنرتبول
أداء املهام يف وقتها املناسب.
ّ
بتقص ثالثة أنواع رئيسية
لوثائق السفر املرسوقة واملفقودة
وأظهرت تجربتنا يف هذا الصدد
من البيانات هي رقم وثيقة السفر والبلد الذي أصدرها ونوعها.
إمكانية كشف واعرتاض حاميل
وثائق السفر املقلدة أو املرسوقة
وإذا طابقت وثيقة الهوية سجال مـن سجالت قاعدة البيانات
من دون تأخري إقالع الطائرات.
املذكورة ،يصدر «إشعار مطابقة» يُحال بعد ذلك إىل:
Ï Ïمركز العمليات والتنسيق يف اإلنرتبول،
Ï Ïاملكاتب املركزية الوطنية املعنية،
Ï Ïجهة االتصال املعيّنة لدى رشكة الطريان ،عند االقتضاء.
وتستتبع املطابقة عادة إجراء تقص ثان عند البوابة قبل ركوب
الطائرة للتحقق مما إذا كان املسافر بوثيقة سفر أُبلغ برسقتها أو
فقدانها أو إلغائها هو حاملها األصيل.
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تسجيل املسافر
لبياناته عىل اإلنرتنت

قاعدة بيانات وثائق السفر
املرسوقة واملفقودة
املأمونة يف اإلنرتبول

َّ
املدقق فيها
البيانات
رقم الوثيقة
نوع الوثيقة
بلد اإلصدار

أمن رشكة الطريان

املكاتب املركزية الوطنية
املشاركة
البيانات املرسلة
رقم الوثيقة
نوع الوثيقة
بلد اإلصدار
+
مسار املسافر

مركز العمليات والتنسيق
يف اإلنرتبول

تطبيق  I-CHECKITباألرقام
تطبيق  I-CHECKITباألرقام

عدد البلدان املشاركة

184
 3مطابقات يوميا
بلدا

تطبيق  I-CHECKITباألرقام

تطبيق  I-CHECKITباألرقام

متوسط زمن ّ
تقص كل وثيقة

 30جزءا من الثانية
عدد ّ
تقصيات وثائق السفر يف عام 2016

 35٫8مليون تقيص
نسبة املطابقات إىل التقصيات

1:33 800
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املزايا
الرشاكة مع اإلنرتبول ،أكرب
منظمة عاملية للرشطة ،تعزز
الربوتوكوالت األمنية املعمول بها
وتحمي العمليات التي تقوم بها
رشكات الطريان وتبث الطمأنية يف
نفوس الزبائن.
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إن اعرتاض أشخاص يحاولون السفر بوثائق هوية غري صالحة قبل
ركوب الطائرة يعود بالفائدة عىل رشكات الطريان وأجهزة إنفاذ
القانون عىل حد سواء.
وبالنسبة لرشكات الطريان تحديدا ،يمكن أن يفيد برنامج I-Checkit

يف:

Ï Ïتعزيز أمن العمليات املتعلقة بالرحالت؛
Ï Ïتعزيز هذه العمليات إىل أقىص حد ألنها تحد من تعطيل سريها
الناجم عن سفر أشخاص ال يحملون وثائق هوية أو غري
مرشوعني؛
Ï Ïتخفيف املخاطر املتصلة بتكاليف اإلعادة إىل الوطن وغرامات
الهجرة ورسوم املطار؛
Ï Ïدعم عقود التأمني من أجل التخفيف من أقساط التأمني؛
Ï Ïتعزيز الثقة بالعالمة التجارية ذات الصلة وحث الزبائن عىل
مواصلة استخدامها.

كيفية وصل تطبيق I-CHECKIT؟
يعمل الفريق املختص بربنامج  I-checkitمع رشكات النقل من أجل
كفالة استخدام هذا التطبيق بسالسة.
واالستعانة بالخدمات املتاحة عىل اإلنرتنت ودمجها يف منظومات
تكنولوجيا االتصاالت وتطبيق  I-Checkitال يتطلبان أيّ تجهيزات
إضافية ويحدان من التكاليف املتصلة باستخدام أدوات تكنولوجية.
أربع مراحل لتطبيق األداة
 .3مرحلة تقييم االختبار

 .1مرحلة التحضري
← ←اإلجراءات اإلدارية
← ←حشد املوارد املالئمة
← ←موافقة الجهات املعنية

 .2مرحلة االختبار لثالثة أشهر
← ←تُخترب األداة يف املوقع الفعيل

 .4مرحلة تشغيل األداة
بكامل طاقتها
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اإلطار القانوني
يخضع تطبيق  I-Checkitإلطار قانوني شامل قوامه:
Ï Ïالقانون األسايس لإلنرتبول،
Ï Ïنظام معاملة البيانات يف اإلنرتبول،
Ï Ïالنظام املايل لإلنرتبول،
Ï Ïالقوانني الوطنية والدولية،
Ï Ïاالتفاقات املحددة مع رشكات خاصة،
Ï Ïاملعايري الدولية لحماية البيانات.
الحفاظ عىل أمن البيانات
أثبت اختبار تطبيق  I-checkitبشكل مكثف أنها مأمونة ،شأنها يف
ذلك شأن منظومة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت الرشطية .I-24/7
وكما أن رشكاء القطاع الخاص ال يمكنهم ّ
تقص أو تعديل املعلومات
املسجلة يف قاعدة بيانات وثائق السفر املرسوقة واملفقودة ،ليس لدى
اإلنرتبول إمكانية الوصول إىل قواعد بيانات الرشكاء املعتمَ دة.
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نموذج مايل مستدام
يسعى اإلنرتبول ،بصفته منظمة غري ربحية ،إىل وضع إمكانات
رشطية مفيدة بمتناول املجتمع الدويل .ولذا يستند برنامج I-Checkit
إىل نموذج يقوم عىل اسرتداد التكاليف وإعادة تشغيلها ضمن نطاق
الربنامج.
تسدد الكيانات الخاصة رسوم اكتتاب سنوية تغطي:
Ï Ïتعزيز قواعد بيانات اإلنرتبول املأمونة؛
Ï Ïتحسني نوعية البيانات واالستجابة للتنبيهات؛
Ï Ïبناء القدرات وإعداد شبكة مهنية؛
Ï Ïصياغة تقارير استخباراتية موجهة ألجهزة الرشطة
والحكومات والرشكات؛
Ï Ïتزويد املكاتب املركزية الوطنية املعنية بالدعم من حيث
العمليات واملعدات.
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األمانة العامة لإلنرتبول
I-Checkit فريق

200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon, France
+33 4 72 44 70 00 :الهاتف
+33 4 72 44 71 63 :الفاكس
I-Checkit@interpol.int :الربيد اإللكرتوني
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