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 3قرار رقم 
AG-2015-RES-03 

 

 التابعة لإلنرتبول I-Checkitتقنية الموضوع: 

و كيغةا  ا وانةدا   84 إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائيةة ااننرتبةول ا امتمعةة و هتو اةا الةة
 ا2015تشرين الثاين/نوفمرب  5إىل  2و الفرتة من 

تتةةي  منتكةةرة بتةةوفا الةةدلب للنلةةدان ايفلاةةاب و اننرتبةةول مةةن أةةال اخةةتحدا   هتوا  وأةةدما   إذ تتعهدد 
 االتصدي بشكل فعال للجرمية لرب الوطنية ولإل هاب

االخةتددا  عةد  بمرتنطةة ما تواجهه النلدان ايفلااب و اننرتبول من حتةديا   منيةة متغةاة ورةاطر  وإذ تعي
 شرطيةاايفمثل لقد ا  اننرتبول ال

بةة ن امةرمس يدةةتددمون واةةائ  الدةةفر ا دةةرودة  و ا فقةةوهتة  و ا لغةةاة لتدةةهيل االنتقةةال لةةرب ا ةةدوهت  وإذ تقددر
 اوا صول للى أدما  حيوية هتاأل النلدان والقيا  ب نشطة غا دانونية بطريقة خرية

دة وا فقةةوهتة وغاهةةا مةةن دوالةةد جمةةدهتا الةةدو  ا يةةوي لقالةةدة بيانةةا  اننرتبةةول لواةةائ  الدةةفر ا دةةرو  وإذ تؤكدد 
 النيانا  ا تعلقة ب من ا دوهت و كشف انتحال اهلوية ومنع التهديدا  انجرامية اخلطاةا

الةة ي  ةةد الةةدول للةةى اخةةتددا  ا علومةةا  ا دةةنقة لةةن ا دةةافرين  2178بقةةرا  ايفمةةب ا تحةةدة  دةةب  تددركر
 ا ية و  صد لنو  ا قاتلس ان هابس ايفجانب ومنعه؛بقد   كرب ويربز  مهية  هتوا  اننرتبول وموا هته الع

منهةةةا بفرصةةةة تعتيةةةت اخةةةتعمال دالةةةدة بيانةةةا  واةةةائ  الدةةةفر ا دةةةرودة وا فقةةةوهتة وغاهةةةا مةةةن  ليةةةا   واقتناعدددا
اليت تتي  إطاع  جهتة إنفةاذ القةانون بشةكل مدةن   I-Checkitاننرتبول ذا  الصلة بإهتا ة ا دوهت لن طري  تقنية 

للةةى ا علومةةا  ا تعلقةةة بواةةائ  الدةةفر الةةيت اعتهةةا خلةةركا  القطةةاع اخلةةاق و إطةةا  خلةةراكا  مواةةو   ةةا للحةةد مةةن 
 اجلرائب وحتدس تدابا التحق  من اهلويةا

يفمانةةةةل العامةةةة  واصةةةلة الةةة ي ُتكلةةةف اجلمعيةةةة  وجنةةةه ا AG-2014-RES-01القةةةرا   االعتبدددار فدددي وإذ تضددد 
  دة خنة من  جل االختمرا  و تطويرها وتقييمهاا I-Checkitا رحلة التجرينية لتقنية 

ا اليت توض  فوائد تلة  AirAsiaمع خلركة طاان  I-Checkit إىل نتائج ا رحلة التجرينية لة بارتياح وإذ تشير
ا دةةةاطر واةةةع معلومةةةا  االخةةةتدنا ا تةةةر ب الصةةةدع و التقنيةةةة يفجهةةةتة إنفةةةاذ القةةةانون كةةة هتاة للتدفيةةةف مةةةن حةةةدة 

 دد ا   من ا دوهت الوطنيةا
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ا دصةةةش لشةةةركا  الطةةةاانا للقةةةانون ايفخاخةةة  للمنظمةةةة ونظةةةا   I-Checkitبامتثةةةال جةةةوذ  لمةةةل  وإذ تقدددر
وا عةايا الدوليةة  اننرتبول  عاملة النيانا ا وبارو ة ضمان إتاحة ايفهتاة و ا دتقنل  ا يندجب مع القوانس الوطنيةة

 و جمال محاية حقو  انندانا

و إلةةةةةداهت رطةةةةةة هةةةةة ه ايفهتاةا وت أةةةةة   I-Checkit ةةةةةةةإخةةةةةها  الفريةةةةة  العامةةةةةل ا عةةةةة  ب التقددددد  ر مددددد  وإذ تالحددددد 
 التوصيا  اليت وضعها ه ا الفري  و االلتنا ا

ا دصصةةة لشةةةركا  الطةةاان كةةة هتاة مةةن  هتوا  العمةةةل  I-Checkitللةةى  ن تةةةوفر ايفمانةةُة العامةةةة تقنيةةةل  توافدد 
الشةةةرط  و إطةةةا  اخةةةرتاتيجية اننرتبةةةول العا يةةةة نهتا ة ا ةةةدوهتا ايةةةد تُتةةةاو للنلةةةدان ايفلاةةةاب و اننرتبةةةول  وجةةةب 

مةةع خلةةركا  الطةةاان ‘‘  الشةةرو  العامةةةا’’ومدةةوهتة االتفةةا  النمةةوذج   I-Checkitالشةرو  ادةةدهتة و جةةوذ  لمةةل 
  مةةةةةةةةن نظةةةةةةةةا  معاملةةةةةةةةة النيانةةةةةةةةا ا وو جةةةةةةةةوذ  التمويةةةةةةةةلا تطنيقةةةةةةةةا 6ا28  و3ا28  تطنيقةةةةةةةةا للمةةةةةةةةاهتتس 2 يلاالتةةةةةةةة ي
 اهة  من النظا  ا ا ؛6.3 للماهتة

 من  جل:ا بالتعاون مع ا كاتب ا ركتية الوطنيةا باختاذ التدابا الازمة ايفمانة العامة تكلف
مةةةةةع الفنةةةةةاهت  وأطةةةةةو  الةةةةةرحا  النحريةةةةةة  I-Checkit شةةةةةروع ا رحلةةةةةة التجرينيةةةةةة الدةةةةةماو  واصةةةةةلة  -

وا دةةةتود تقيةةيب مةةةدد فائدتةةه ا يدانيةةة وإمكةةةان مواصةةلة الربنةةامج وا صةةا مب  ةةا يتةةي  مواصةةةلة تطةةوير 
 لنلدان ايفلااب؛ايفم  ا اامب ال ي يقدمه إىل ا

للجمعيةة  85 الةدو ة الةة ا رحلةة التجرينيةة مةع الفنةاهت  وا صةا مب وأطةو  الةرحا  النحريةة إىلتقدمي نتةائج  -
 ؛العامة طلنا  وافقتها لليها

مةةةةن أةةةةال  I-Checkit تطةةةةوير تقنيةةةةالنلةةةةدان ايفلاةةةاب إىل تقةةةةدمي الةةةةدلب لممانةةةة العامةةةةة و مواصةةةلة  تددد عو
الدماو بتقص  النيانا  و دالدة النيانا  الوطنية لواائ  الدفر ا درودة وا فقوهتة ومما خة الردابة ا ائمةة  وجةب 

 وذ  إهتا ة النيانا  الوا هت و رطة ايفهتاة؛ج

 ا للةةةةى  ن 2012 ا ومةةةةا اإيطاليةةةةا  AG-2012-RES-01النلةةةةدان ايفلاةةةةابا لمةةةةا بةةةةالقرا   بشدددد   شدددد   ت
 تواصل:

جبميةع واةائ  الدةفر ا دةرودة وا فقةوهتة الصةاهت ة لةن خةلطا  النلةدا  ةا يتماخلةى فةو ا اننرتبول  إباغ -
 ا تعلقة بقالدة النيانا  اآلنف ذكرها؛لإلباغ مع ا ناهتئ التوجيهية 

بةوتاة منتظمةةا  وحتةديثها النيانا  ا دةجلة و دالةدة بيانةا  اننرتبةول الدةابقة الة كر هتدةالت كد من  -
 ةةةةا يتماخلةةةةى مةةةةع نظةةةةا  اننرتبةةةةول  عاملةةةةة النيانةةةةا  ووفقةةةةا نجةةةةرابا  وخياخةةةةا  التشةةةةغيل  وخلةةةةطنها
 ا وحدة؛

 كشةف  ي   ا  ا تعلقة بدجا  دالدة بيانا  اننرتبول ا  كو ةا من  جةل  الرهت فو ا للى االختفدا -
وفقةةا نجةةرابا  وخياخةةا  التشةةغيل ا وحةةدة الدةةا ية للةةى الصةةعيد وذلةة   مطابقةةا  متملةةة بدةةرلةا

 .لواائ  الدفر ا درودة وا فقوهتةالوط  وتل  ا عد ة لتشغيل دالدة بيانا  اننرتبول 

 اعُتم 


