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 1قرار رقم 
AG-2014-RES-01 

 
 I-Checkitاإلنرتبول التجرييب  مشروع: الموضوع

 الفـرت  يف مونـاوو يف 38 الـ دورهتا يف اجملتمعة ،(اإلنرتبول) اجلنائية للشرطة الدولية للمنظمة العامة اجلمعية إن
 ،2112 نوفمرب/الثاين تشرين 7 إىل 8 من

بتــوفا الـدلل للالــدان ا ل ـان يف اإلنرتبــول مـن اــأل اتـتحداا  دواد واــدماد  ديـد  تتــي   إذ تتعهد 
 التصدي بشكل فعال للجرمية لرب الوطنية ولإلرهاب، 

مـــا توا هـــا هـــن  الالـــدان مـــن ريـــدياد  منيـــة متاـــا  ومـــن كـــاطر متعل ـــة با تـــت دا   ـــا الكـــايف  وإذ تعددد 
 ل والد بياناد اإلنرتبول وادماتا،

بأن اجلنا  يست دمون وثـائ  السـفر ارسـروأة  و ارف ـود   و ارلايـة   تيـاب ارعـابر واىصـول للـ  وإذ تذّكر 
 شطة  ا أانونية،ادماد حيوية داال الالدان وال يا  بأن

بالدور اىيوي الني ت طلع با أالد  بياناد اإلنرتبول للوثـائ  ارسـروأة وارف ـود  يف الكشـ  لـن وإذ تقر 
 التهديداد اإل رامية اخلطا  والتصدي هلا،

للـ  فرةـة تعزيـز اتـتعمال أالـد  الايانـاد ارنـ  آورهـا ونليـاد اإلنرتبـول ا اـر  آاد الصـلة وإذ تشّ د 
صعيدين الوطين والدويل من األ إتاحـة إطـأع   هـز  إنفـاآ ال ـانون للـ  ارعلومـاد ارتعل ـة بوثـائ  السـفر لل  ال

 اليت مجعتها شرواد ال طاع اخلاص،

الـيت  ـرد بـ آن مـن اركاتـك ارروزيـة  I-Checkitنتـائ  مرحلـة ا اتاـار ا ول  دا  وإذ تضع فد  اتتاررادر 
 مبا يتماش  مع ال انون ا تاتي للمنظمة ومع نظا  اإلنرتبول رعاملة الاياناد، الوطنية ارعنية وريت إشرافها،

 ن ينطـوي لليهـا بالنسـاة   هـز  إنفـاآ ال ـانون  I-Checkitإىل الفائد  اليت ميكـن لربنـام   وإذ تشير بررتيرح
ولشـــرواد ال طـــاع اخلـــاص، ومـــا  اهرتـــا مرحلـــة ا اتاـــار الـــيت  ي ريـــت بالتعـــاون مـــع لـــدد أليـــل مـــن شـــروان ال طـــاع 

 اخلاص،

بفائــد  التشــاور مــع اركاتــك ارروزيــة الوطنيــة مــن   ــل إ ــران ت يــيل شــامل رــا أــد يســفر لنــا توتــيع  وإذ تقددر
 من موارد حمتملة ونتائ  ميدانية، I-Checkitا  الربنام  التجريييب نطاق اتت د
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التجــرييب، وإآ ت ــع يف ا لتاــار  I-Checkitإىل مســا ة الفريــ  العامــل يف تنفيــن مشــروع وإذ تشددير بررتيددرح 
 التوةياد اليت  ةدرها هنا الفري ،

 اختاآ التدابا ال رورية التالية: إىل ا مانة العامة، بالتعاون مع اركاتك ارروزية الوطنية، توكل
حبيــي يتنــام  الربنــام  ويصــار إىل ت يــيل مــد   I-Checkitالســمامب مبواةــلة اررحلــة التجريايــة رشــروع  -

 فائدتا اريدانية وإمكانية ت دميا مستو   ف ل من ا من للالدان ا ل ان؛

 ؛I-Checkitمتكني الفري  العامل من مواةلة اجلهود اليت يانهلا ومن تنفين التوةياد ارتعل ة مبشروع  -

 للجمعية العامة طلاا رواف تها لليها؛ 32 ـالت دمي نتائ  اررحلة التجرياية يف الدور   -

مشـــــروع اإلنرتبــــول التجـــــرييب ’’الالـــــدان ا ل ــــان إىل ت ـــــدمي الــــدلل لصمانـــــة العامــــة يف مواةـــــلة إلــــداد تدددد تو 
I-Checkit‘‘ هبدف تعزيز اتـتعمال أالـد  بيانـاد اإلنرتبـول السـاب  آورهـا مـن   ـل الكشـ  بشـكل  ف ـل ،

 وثائ  السفر ارسروأة  و ارف ود   و ارلاية، والتصدي لا؛ لن اتت دا  

ــــ   ن 2112)رومــــا )إيطاليــــا(  AG-2012-RES-01الالــــدان ا ل ــــان، لمــــأ بــــال رار  بشدددد  تشددددّ ع  (، لل
 تواةل:
رفــع الت ــارير بســرلة إىل اإلنرتبــول يف مــا يتعلــ  لميـــع وثــائ  الســفر ارســروأة وارف ــود  الصــادر  لـــن  -

الايانــاد ارنــ   تــلطاد الالــد، مبــا يتماشــ  مــع اراــادإل التو يهيــة إللــداد الت ــارير ارتعل ــة ب الــد 
 آورها؛

التأوـــد مـــن ريـــديي الايانـــاد ارســـجلة يف أالـــد  بيانـــاد اإلنرتبـــول الســـاب ة الـــنور بـــوتا  منتظمـــة،  -
وحنفها مبا يتماش  مع نظا  اإلنرتبول رعاملة الاياناد ووف ـا إل ـراناد وتياتـاد التشـايل اروحـد  

 سروأة  و ارف ود ؛ ارعّد  لتشايل أالد  بياناد اإلنرتبول لوثائ  السفر ار
الرد فورا لل  ا تتفساراد ارتعل ـة بسـجأد أالـد  بيانـاد اإلنرتبـول ارـنوور ، مـن   ـل اوتشـاف  -

 ارطاب اد احملتملة بسرلة، وف ـا إل ـراناد وتياتـاد التشـايل اروحـد  السـارية للـ  الصـعيد الـوطين
 . وتلك ارعّد  لتشايل أالد  بياناد اإلنرتبول لوثائ  السفر ارسروأة وارف ود 

 اتُتم 


