
السؤال رقم 1: ما هو I-Checkit؟
I-Checkit هو تطبيق لتقيص البيانات يكّمل ويعزز املنظومات الوطنية ألمن الحدود. ويتيح للرشكاء من القطاع 

الخاص إجراء تقصيات متقدمة لوثائق السفر يف قاعدة بيانات اإلنرتبول لوثائق السفر املرسوقة واملفقودة.

السؤال رقم 2: ما هي قاعدة بيانات وثائق السفر املرسوقة واملفقودة؟
إنفاذ  أجهزة  وسائر  لإلنرتبول  الوطنية  املركزية  املكاتب  واملفقودة  املرسوقة  السفر  وثائق  بيانات  قاعدة  تُمّكن 
القانون املخّولة، كالهجرة ومراقبة الحدود، من التحقق، يف ثوان معدودة، من صالحية أّي وثيقة سفر )جوازات 

سفر، وثائق هوية، تأشريات(.

وترسل املكاتب املركزية الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون تفاصيل جوازات السفر املرسوقة واملفقودة مبارشة إىل 
قاعدة البيانات هذه عن طريق منظومة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت الرشطية املأمونة I-24/7. ويمكن فقط للبلد 

الذي أصدر الوثيقة املعنية تسجيلها يف قاعدة البيانات هذه.

وقبل إطالق تطبيق I-Checkit، كان بإمكان موظفي إنفاذ القانون يف املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول وسائر 
I-24/7  - كاملطارات واملعابر  املنظمة عرب منظومة  بيانات  إىل قواعد  الوصول  لهم  الذين يحق  املواقع األخرى، 
مقارنتها  عرب  الدويل  الصعيد  عىل  مسافرين  أفراد  سفر  جوازات  بيانات  يف  سواهم،  دون  التدقيق،   – الحدودية 
أُبِلغ  قد  كان  إذا  ما  الفور  عىل  والتحقق  واملفقودة،  املرسوقة  السفر  جوازات  بيانات  قاعدة  يف  املتاحة  بالبيانات 

بفقدان هذه الوثائق أو رسقتها.

بلدا   175 أفاد  سفر  وثيقة  مليون   75 من  يقارب  ما  املذكورة  البيانات  قاعدة  يف  ل  ُسجِّ  ،2017 تموز/يوليو  ويف 
برسقتها أو فقدانها. ويرتفع هذا العدد باستمرار بسبب تسجيل املزيد من هذه الوثائق يف قاعدة البيانات هذه.

السؤال رقم 3:َمن يمكنه استخدام I-Checkit؟
تستخدم رشكات الطريان وخطوط السفن السياحية I-Checkit حاليا. وثمة مجاالت أخرى الستخدام هذا التطبيق 

تشمل كال من قطاع املصارف واملال والضيافة.

املركزية  املكاتب  عليهم  توافق  أن  وأنظمته ويجب  اإلنرتبول  لقواعد  بعناية وفقا  الرشكاء  اختيار جميع  ويجري 
الوطنية لإلنرتبول يف البلدان التي ُسّجلوا فيها.



السؤال رقم 4: ما هي الجهات الرئيسية املعنية بتطبيق I-Checkit وكيف 
تستفيد منه؟

املركزية . 1 واملكاتب  االستخبار  ووكاالت  الداخلية،  ووزارات  والهجرة،  الجمارك  وأجهزة  الحدود  رشطة  تستخدم 
الوطنية لإلنرتبول I-Checkit كأداة إضافية لتقيص البيانات من أجل تعزيز أمن الحدود؛

يمكن لرشكات التزويد بالخدمات التكنولوجية مثل الرشكات التي توفر برمجيات التحقق من الوثائق أن تختار . 2
إضافة I-Checkit إىل أدواتها لتكمل ما تقدمه من خدمات يف هذا املجال؛

أطلقت هيئات مهنية تشمل اتحاد النقل الجوي الدويل، واملجلس العاملي للسفر والسياحة، واملنتدى االقتصادي . 3
العاملي مبادرات تهدف إىل تعزيز األمن وتحسني سفر األشخاص، وهي تعترب I-Checkit تطبيقا معرتفا به الختبار 

ودعم تلك املبادرات؛
تعترب هيئات تنظيمية مثل منظمة الطريان املدني الدويل، واملنظمة البحرية الدولية، ووكالة حرس الحدود وخفر . 4

السواحل األوروبية )فرونتكس( I-Checkit تطبيقا مبتكرا لتعزيز معايريها وأنظمتها الدولية.

السؤال رقم 5: ما هي املعلومات الالزمة إلجراء عمليات تدقيق بواسطة 
I-Checkit؟

تنحرص املعلومات التي يجري تدقيقها باستخدام قاعدة بيانات وثائق السفر املرسوقة واملفقودة يف رقم وثيقة 
السفر وبلد اإلصدار ونوع الوثيقة )أي جواز سفر، أو بطاقة هوية، أو تأشرية(. وال تُعترب هذه العنارص ’’بيانات 

اسمية‘‘ بموجب اإلطار القانوني لإلنرتبول، وتُستخدم وفقا لنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.

السؤال رقم 6: متى تُجرى عمليات التدقيق؟
يمكن القيام بعمليات التدقيق يف مختلف املراحل تبعا لطبيعة القطاع الذي تستهدفه. فبالنسبة لقطاع الطريان، 
أكشاك  أو يف  اإلنرتنت  الحجز عرب  الرحلة، سواء كان  التسجيل يف  التدقيق عند  املثال، تُجرى عمليات  عىل سبيل 

املطارات أو لدى مكاتب رشكات الطريان. 

ق يف بيانات املسافرين عىل ثالث مراحل: قبل مغادرتهم بسبعة أيام، وقبل يوم  أما بالنسبة للقطاع البحري، فيدقَّ
من مغادرتهم، ويف يوم املغادرة.

ويف ما يتعلق بالقطاعات األخرى التي ال يشكل الوقت فيها عامال حاسما، يمكن إجراء عمليات تدقيق إما مبارشة 
عندما يحاول الزبون االستفادة من خدمة ما، أو عىل شكل دفعات، يف معلومات الزبائن الحالية أو الحديثة.



السؤال رقم 7: كم تستغرق عملية التدقيق بواسطة I-Checkit؟
تُعاَمل التدقيقات يف العادة خالل 30 جزءا من األلف من الثانية، ولكن يمكن أن يتغري الوقت الالزم ملعاملتها 

تبعا للربط الشبكي.

السؤال رقم 8: ما هي الفوائد التي يحققها I-Checkit للقطاع الخاص؟
املسافرين  � هوية  عن  ومعلومات  بتنبيهات  مسبقا  النقل  ورشكات  القانون  إنفاذ  أجهزة   I-Checkit يزوِّد 

بوثائق سفر مفقودة أو مرسوقة؛ 
هو وسيلة بسيطة وفعالة تعزز إمكانية التحقق من خلفية املسافرين يف إطار إجراءات ’’اعرف زبونك‘‘؛ �
بالنسبة لقطاع السفر، يحد I-Checkit من املخاطر املتصلة بتكاليف إعادة املسافرين بوثائق سفر مرسوقة  �

أو مفقودة إىل أوطانهم. ويحّسن بالتايل إمكانية االمتثال للترشيعات الوطنية، ويمكن أن يساعد يف تخفيف 
خطر فرض غرامات عىل أّي مخالفات وتحمل مسؤوليات مالية ناجمة عن عدم االمتثال لألنظمة السارية 

وعن أّي انتهاكات أمنية؛
يمكن أن يساعد يف تعزيز العمليات املتصلة بالرحالت إىل أقىص حد ألنه يحد من عرقلة مغادرة الطائرات  �

بفعل مسافرين ال يحملون وثائق سفر أو غري مرشوعني؛
أقساط التأمني – يدعم I-Checkit عقود التأمني ويمكن أن يساعد يف التخفيف من أقساط التأمني؛ �
يُحتمل أن ينظر الزبائن بعني الرضا إىل الرشاكة مع اإلنرتبول ويمكن أن تؤثر هذه الرشاكة تأثريا إيجابيا  �

يف العمليات التي تضطلع بها الرشكات ويف صورة هذه الرشكات وسمعتها.

ويف قطاع السفر، يشكل I-Checkit بروتوكوال آخر يُضاف إىل برتوكوالت الحماية املعمول بها لدى الرشكات 
الركاب،  عن  املسبقة  املعلومات  نظام  مثل  السفر  وثائق  لتدقيق  منظومات وطنية  أساسا  تستخدم  التي 
I-Checkit ألغراض  استخدام  أيضا  الركاب. ويمكن  أسماء  املسافرين، وسجل  لبيانات  املسبقة  واملعاملة 
التحري عن موظفي الرشكات، وتحديد حركة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وكشف عمليات االتجار بالبرش 

وتهريب املهاجرين.

السؤال رقم 9: ما هي أنواع الردود التي تتلقاها الكيانات الخاصة؟
برنامج  يف  املشاركة  اإلنرتبول  يف  األعضاء  البلداُن  البيانات  عىل  تفرضها  التي  القيود  عىل  الردود  تعتمد 

I-Checkit. وعند حدوث مطابقة، تتلقى الرشكة إشعارا باملطابقة يمكن أن يشمل ما ييل:

معلومات عن وثيقة السفر تقترص عىل نوع هذه الوثيقة ورقمها وبلد إصدارها؛ �



معلومات عن مسار رحلة املسافر، املستمدة من منظومة تسجيل بيانات املسافرين لدى الكيان الخاص  �
)عند االقتضاء(؛

توصيات حول إجراءات متابعة املطابقة. �

السؤال رقم 10: هل تدفع الكيانات الخاصة رسوما مقابل استخدام 
I-Checkit؟

نعم. تدفع الكيانات الخاصة رسوم انتساب سنوية مقابل استخدام I-Checkit. وتغطي هذه الرسوم ما 
التطبيق. ويسعى اإلنرتبول، بصفته منظمة غري ربحية، إىل  يرتتب عىل اإلنرتبول من تكاليف لتوفري هذا 
إتاحة اإلمكانات الرشطية املفيدة للمجتمع الدويل، ويستند بالتايل إطار املنظمة املايل إىل نموذج اسرتداد 

التكاليف.

ويُعاد توظيف الرسوم الناتجة عن I-Checkit يف أنشطة اإلنرتبول لتمويل أهم املجاالت التي يتزايد فيها عدد 
التقصيات. وتُوظَّف هذه الرسوم يف الفرق املعنية بمتابعة األنشطة التي تنجم عنها مطابقات، وتحسني إدارة 
نوعية البيانات، وتنظيم دورات تدريب بشأن I-Checkit، وتوفري الربمجية وتحسينها باستمرار. ومن املقرر 
أيضا تخصيص جزء من رسوم االنتساب من أجل تزويد املكاتب املركزية الوطنية املعنية بالدعم من حيث 

العمليات واملعدات.

السؤال رقم 11: كيف تنضم الرشكات الخاصة إىل I-Checkit؟
يُطبَّق I-Checkit عىل أربع مراحل:

1.       مرحلة االختبار التي تشمل الخطوات الرئيسية التالية:
إبرام اتفاق بشأن عدم كشف املعلومات؛ �
إعداد حلقة عمل؛ �
إعداد وثيقة تحدد نطاق استخدام التطبيق؛ �
لت فيه الرشكة املعنية، وبالنسبة  � الحصول عىل موافقة املكتب املركزي الوطني يف البلد الذي ُسجِّ

لرشكات النقل، املكتب املركزي الوطني يف بلد املغادرة؛
2.       تطبيق مرحلة تجريبية تستغرق ثالثة أشهر الختبار I-Checkit عىل أرض الواقع.

3.       تقييم مرحلة االختبار للتأكد من أن I-Checkit يلبي احتياجات الرشكة املعنية.
4.       تشغيل التطبيق بكامل طاقته.



السؤال رقم 12: هل االتصال بقواعد بيانات اإلنرتبول مأمون؟
نعم. يتم االتصال بشكل مأمون بقواعد بيانات اإلنرتبول عرب برمجية التدقيق I-Checkit، األمر الذي يتيح لنظام 
املستخدم إحالة البيانات فورا عرب شبكة افرتاضية خصوصية مشفرة من أجل تدقيقها يف قواعد بيانات اإلنرتبول. 
وقد أثبت اختبار هذه الربمجية بشكل مكثف أنها مأمونة، شأنها يف ذلك شأن منظومة اإلنرتبول العاملية لالتصاالت 
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السؤال رقم 13: هل يمكن لإلنرتبول الوصول مبارشة إىل قواعد بيانات 
الرشكات الخاصة، وبالعكس؟

ال. ال يمكن لإلنرتبول الوصول مبارشة إىل قواعد بيانات الرشكات الخاصة، كما ال يمكن للرشكات الخاصة الوصول 
تتيح   )push( منظومة  استُحدثت  ذلك،  عن  واملفقودة. وعوضا  املرسوقة  السفر  وثائق  بيانات  قاعدة  إىل  مبارشة 
تّقيص  الخاصة  للكيانات  يحق  ال  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر   .I-Checkit عرب  وإحالتها  املطلوبة  البيانات  استخراج 

املعلومات املسجلة يف قاعدة بيانات وثائق السفر املرسوقة واملفقودة أو تعديلها.

السؤال رقم 14: كيف تمتثل I-Checkit لنظام حماية البيانات؟
ق يف قاعدة بيانات وثائق السفر املرسوقة واملفقودة إال رقم وثيقة السفر ونوعها وبلد إصدارها. وال تعترب  لن يُدقَّ

هذه العنارص بيانات اسمية وفقا لنظام معاملة البيانات يف اإلنرتبول.

السؤال رقم 15: ما هي تبعات I-Checkit عىل عمل الكيانات الخاصة؟
يشكل I-Checkit برتوكوال آخر يضاف إىل الربتوكوالت األمنية املعمول بها لدى قطاعات تطبق اآلن إجراءات أمنية 
يف إطار عملها. ويهدف هذا التطبيق إىل تزويد الكيانات الخاصة بتقنيات متقدمة للتدقيق يف بيانات املسافرين من 
أجل ترسيع عمليات التحقق من وثائقهم وتوفري تجربة متكاملة تتعلق بسري هذه العمليات بطريقة مأمونة وسلسة 

ومتسمة بالكفاءة.
وتشري خربتنا اىل انه يمكن تحديد وتوقيف حائزي وثائق السفر املقلدة أو املرسوقة دون تعطيل املغادرة.

إذا كانت لديكم أّي استفسارات أخرى، 
 I-Checkit فريجى االتصال بفريق

I-Checkit@interpol.int بالربيد اإللكرتوني



ص
األسئلـة الشائعـةالشركاء في القطاع الخا


