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AG-2016-RES-04 

 

 تعزيز تبادل املعلومات البيومرتية للحد من قدرة اإلرهابيني على التحرك :الموضوع

 
  بةةةةةةا   85 دةرهتةةةةةةا الةةةةةةةإن اجلمعيةةةةةةة العامةةةةةةة للم لمةةةةةةة الدةليةةةةةةة للاةةةةةةر ة اجل ا يةةةةةةة  اإل رتبةةةةةةول   ا تمعةةةةةةة   

  2016تارين الثاين/ وفمرب  10إىل  7 إ دة يسيا    الفرتة من 

التهديةةد  ةةس املسةةبو  الةة،  يىراةةع  علةةى الصةةعيد العةةاملم  العةةدد ا ةةا  للم ةةاتلني تضععف  ععت ارها ر عع  إذ 
اإلرهابيني األجا ب ال اشىني   م ا ق ال زاع   أحناء العةا  ةرراةاهتا امتملةة بةني م ةا ق ال ةزاع أة تةدفق امل ةاتلني 

 العا دين إىل بلداهنا  

ّر ر زيةةز تبةةادل املعلومةةات عةةن املسةةا ا املتصةةلة باإلرهةةا  عةةن تعاملتعلةةق ب AG-2008-RES-06بةةال رار  وإذ تعع
املتعةةددة ا صتصاتةةات  الةة،  اعتمدتةةع اجلمعيةةة  ريةةق اخةةت داو أدةات اإل رتبةةول املتيسةةرة ةشةةبتة لةةبا  ا تصةةال 
 خا ت برتخبورغ  رةخيا     77العامة للم لمة الدةلية للار ة اجل ا ية  اإل رتبول    دةرهتا الة 

ّر ر   الةة،  اهةة،س الةة  األمةةن التةةابح ل مةةا املتحةةدة ةالةة،  ياةة ح اإل رتبةةول 2014  2178بةةال رار  وإذ تعع
علةةى تتثيةةه اجلهةةود الةةف يبةة،عا فيمةةا يتعلةةق بالتهديةةد الةة،  ياةةتلع امل ةةاتلون اإلرهةةابيون األجا ةةب مةةن أجةةا دعةةا 

 لني اإلرهابيني األجا ب ةم عع ةتا يح التدابس الو  ية ةاإلقليمية ةالدةلية الرامية إىل رتد عبور امل ات

ّر ر بتوتةةةةيات رسةةةةني الوتةةةةول إىل أدةات اإل رتبةةةةول ةاخةةةةت دامها باةةةةتا م ه ةةةةم  مثةةةةا التعةةةةاميا  وإذ تعععع
ةال اةةرات ةقواعةةد البيا ةةات  الصةةادرة مةةتصرا عةةن م تةةديات علةةى مسةةتوز رءخةةاء الةةدةل ةالةةو راء  ةم هةةا علةةى خةةبيا 

عدالةةة ةالاةةتةن الداصليةةة   ا رةةاد األةرةد  ةامل تةةدز العةةاملم ملتافحةةة املثةةال مةةتلر ال مةةة ل مةةن ال ةةوة   ةالةة  ال
 اإلرها   ةالتحاله العاملم ملتافحة ت ليا الدةلة اإلخالمية   العرا  ةالااو  

بةةةاجلهود املب،ةلةةةة   إ ةةةار ماةةةرةع اإل رتبةةةول ملتافحةةةة امل ةةةاتلني اإلرهةةةابيني األجا ةةةب مةةةن أجةةةا  وإذ تعهعععر 
مةةن امللفةةات عةةن  000 8لومةةات بةةني البلةةدان األعاةةاء   اإل رتبةةول مةةن صةةالل تيسةةس  ةةح اةةواىل رسةةني تبةةادل املع

  ةتسة يلها   قاعةدة البيا ةات ا  يةة   اإل رتبةول اة  هة،ا التةاري م ةاتلني إرهةابيني أجا ةب معةرةفني ةماةبوهني 
 لتسهيا إجراء ر ي ات  اجحة ةرتد خفر اإلرهابيني ةا د م ع 
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باةةةرةرة قيةةةاو اإل رتبةةةول بتتملةةةة املبةةةادرات اإلقليميةةةة اجلاريةةةة عةةةرب افالةةةة تبةةةادل البيا ةةةات املتصةةةلة  وإذ تسععع  م
بامل ةةاتلني اإلرهةةابيني األجا ةةب باةةتا م ه ةةم بةةني امل ةةا ق  األمةةر الةة،  مةةول بالتةةا  دةن قيةةاو   ةةرات أم يةةة علةةى 

 الصعيد الدة  

إلرهةةابيني املاةةبوهني   امليةةدان بسةةرعة ةباةةتا أايةةد الةةدةر امةةور  لتحديةةد هويةةة ا وإذ تضععف  ععت ارها ر عع 
  ة  مةةن أجةةا افالةةة اهةةات إجةةراءات فعالةةة علةةى تةةعيد  إ فةةات ال ةةا ون ةلةةمان أمةةن ا ةةدةد تتعلةةق بةةاألفراد املع يةةني

 باتا عاو   هوياهتا تدقيق الجير   ناألفراد ال،ي  خا ر  إ  با د األدىنت ر ت

 البلدان األعااء على: تحث

تلة اجلهود الف تب،عا لاةمان مسةا ة  يةح أجهةزة إ فةات ال ةا ون لةديها إىل أقصةى اةد  تةن   موا .1
اموعةةةات بيا ةةةات اإل رتبةةةول املتصةةةلة باإلرهةةةا   بالت سةةةيق مةةةح املتاتةةةب املرازيةةةة الو  يةةةة ةعةةةن  ريةةةق 
 إتةةةةةدار  اةةةةةرات اإل رتبةةةةةول ةتعاميمةةةةةع أة تسةةةةة يا املعلومةةةةةات   ملةةةةةه التحليةةةةةا اجل ةةةةةا م للم لمةةةةةة

 امل صص للم اتلني اإلرهابيني األجا ب؛

ال لةةةةر  ةف ةةةةا لتاةةةةةريعاهتا الو  يةةةةة ة لةةةةاو اإل رتبةةةةةول ملعاملةةةةة البيا ةةةةات     ةةةةةح ةتسةةةة يا املعلومةةةةةات  .2
البيومرتيةةة الةةف ترتتةةز إىل ع اتةةر فريةةدة لتحديةةد اعويةةة  ة  خةةيما بصةةمات األتةةابح ة ةةات البصةةمة 

مةن ملفةات اإلرهةةابيني الةف جيةر  تبادعةةا عةرب ق ةةوات  الورا يةة  ةتلةب باةةتا م ه ةم ةا ةزء   يت ةةزأ
 اإل رتبول ةاملتعل ة مبا يلم:

أفةةةةراد معرةفةةةةون متوجهةةةةون إىل م ةةةةا ق ال ةةةةزاع أة ةتةةةةلوا إليهةةةةا لةةةةدعا اموعةةةةات إرهابيةةةةة ة/أة  .أ
 ا  اماو إليها؛

أفراد جرز متصرا إبعادها أة ابسها أة إتةدار قةرارات قاةا ية أصةرز باةرهنا جلةرا ا متصةلة  . 
اإلرهةا   ة  خةيما السةةفر  رتتةا  أعمةةال إرهابيةة أة اإلعةداد أة الت ىةةيا عةا أة املاةةاراة ب

 فيها  أة توفس أة تلّ م تدريب على ارتتا  أعمال إرهابية مبا   تلب   إ ار  زاع مسلح؛

أفةةراد عةةادةا مةةن م ةةا ق ال ةةزاع ةياةةعون لتح ي ةةات ج ا يةةة   بلةةداهنا األتةةلية ةاعت ةةربةا بعةةد  .ج
 .ا دةد ة/أة إعادة ارتتا  جرا ا رو عب على تعيدصىر ابس مصدر ت ييا ةلعها 

 إجةةةراءات بعةةةد اهةةةات لةةةب املسةةةاعدة مةةةن اإل رتبةةةول مال مةةةا    ع ةةةد ا اجةةةة ةإتا اةةةان تلةةةب ال لةةةر   .3
املاةةةبوهني األفةةةراد  مةةةندعةةةا اجلهةةةود املب،ةلةةةة جلمةةةح البيا ةةةات البيومرتيةةةة مةةةن أجةةةا تافحةةةة اإلرهةةةا  مل
  م لومةةةةةة اإل رتبةةةةةول  املسةةةةة لةم ه ةةةةةم بالبيا ةةةةةات باةةةةةتا املةةةةةدا ني  األمةةةةةر الةةةةة،  يتةةةةةيح م ار تهةةةةةا ة 

 للمعلومات ةإتدار  ارات امل لمة ةتعاميمها.

 

 ارُهمد


