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الموضوع :تعزيز تبادل املعلومات البيومرتية للحد من قدرة اإلرهابيني على التحرك
إن اجلمعي ة ةةة العام ة ةةة للم لم ة ةةة الدةلي ة ةةة للا ة ةةر ة اجل ا ي ة ةةة اإل رتب ة ةةول ا تمع ة ةةة
الفرتة من  7إىل  10تارين الثاين /وفمرب 2016
إ دة يسيا

دةرهت ة ةةا ال ة ة ة

85

ب ة ةةا

إذ تضععف ععت ارها ر ع التهديةةد ةةس املسةةبو الةة ،يىراةةع علةةى الصةةعيد العةةاملم العةةدد ا ةةا للم ةةاتلني
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
وإذ تععّرر بةةال رار  AG-2008-RES-06املتعلةةق بتعزيةةز تبةةادل املعلومةةات عةةن املسةةا ا املتصةةلة باإلرهةةا عةةن
ريةةق اخةةت داو أدةات اإل رتبةةول املتيسةةرة ةشةةبتة لةةبا ا تصةةال املتعةةددة ا صتصاتةةات الةة ،اعتمدتةةع اجلمعيةةة
العامة للم لمة الدةلية للار ة اجل ا ية اإل رتبول دةرهتا الة  77خا ت برتخبورغ رةخيا
وإذ تععّرر بةةال رار  2014 2178الةة ،اهةة،س ال ة األمةةن التةةابح ل مةةا املتحةةدة ةالةة ،يا ة ح اإل رتبةةول
علةةى تتثيةةه اجلهةةود الةةف يبةة،عا فيمةةا يتعلةةق بالتهديةةد الةة ،ياةةتلع امل ةةاتلون اإلرهةةابيون األجا ةةب مةةن أجةةا دعةةا
ةتا يح التدابس الو ية ةاإلقليمية ةالدةلية الرامية إىل رتد عبور امل اتلني اإلرهابيني األجا ب ةم عع
وإذ تع ععّرر بتوت ةةيات رس ةةني الوت ةةول إىل أدةات اإل رتب ةةول ةاخ ةةت دامها با ةةتا م ه ةةم مث ةةا التع ةةاميا
ةال اةرات ةقواعةةد البيا ةةات الصةةادرة مةةتصرا عةةن م تةةديات علةةى مسةةتوز رءخةةاء الةةدةل ةالةةو راء ةم هةةا علةةى خةةبيا
املثةةال مةةتلر ال مةةة ل مةةن ال ةةوة ةالة العدالةةة ةالاةةتةن الداصليةةة ا رةةاد األةرةد ةامل تةةدز العةةاملم ملتافحةةة
اإلرها ةالتحاله العاملم ملتافحة ت ليا الدةلة اإلخالمية العرا ةالااو
وإذ تعه ععر بةةاجلهود املب،ةل ةةة إ ةةار ماةةرةع اإل رتب ةةول ملتافح ةةة امل ةةاتلني اإلره ةةابيني األجا ةةب مةةن أج ةةا
رسةةني تبةةادل املعلومةةات بةةني البلةةدان األعاةةاء اإل رتبةةول مةةن صةةالل تيسةةس ةةح اةواىل  8 000مةةن امللفةةات عةةن
م ةاتلني إرهةابيني أجا ةب معةرةفني ةماةبوهني اة هة،ا التةاري ةتسة يلها قاعةدة البيا ةات ا يةة اإل رتبةول
لتسهيا إجراء ر ي ات اجحة ةرتد خفر اإلرهابيني ةا د م ع
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وإذ تسع ع م با ةةرةرة قي ةةاو اإل رتب ةةول بتتمل ةةة املب ةةادرات اإلقليمي ةةة اجلاري ةةة ع ةةرب افال ةةة تب ةةادل البيا ةةات املتص ةةلة
بامل ةةاتلني اإلرهةةابيني األجا ةةب باةةتا م ه ةةم بةةني امل ةةا ق األمةةر الةة ،مةةول بالتةةا دةن قيةةاو ةرات أم يةةة علةةى
الصعيد الدة
وإذ تضععف ععت ارها ر ع الةةدةر امةةور لتحديةةد هويةةة اإلرهةةابيني املاةةبوهني امليةةدان بسةةرعة ةباةةتا أايةةد
مةةن أجةةا افالةةة اهةةات إجةراءات فعالةةة علةةى تةةعيد إ فةةات ال ةةا ون ةلةةمان أمةةن ا ةةدةد تتعلةةق بةةاألفراد املع يةةني ة
تت ر إ با د األدىن خا ر األفراد ال،ين جير التدقيق هوياهتا باتا عاو
تحث البلدان األعااء على:
.1

مواتلة اجلهود الف تب،عا لاةمان مسةا ة يةح أجهةزة إ فةات ال ةا ون لةديها إىل أقصةى اةد تةن
اموعةةات بيا ةةات اإل رتب ةةول املتصةةلة باإلرهةةا بالت سةةيق مةةح املتاتةةب املرازيةةة الو يةةة ةعةةن ريةةق
إت ة ةةدار ا ة ةرات اإل رتب ة ةةول ةتعاميم ة ةةع أة تس ة ة يا املعلوم ة ةةات مل ة ةةه التحلي ة ةةا اجل ة ةةا م للم لم ة ةةة
امل صص للم اتلني اإلرهابيني األجا ب؛

.2

ة ةةح ةتس ة ة يا املعلومة ةةات
ال لة ةةر ةف ة ةةا لتا ة ةريعاهتا الو ية ةةة ة لة ةةاو اإل رتبة ةةول ملعاملة ةةة البيا ة ةةات
البيومرتيةةة الةةف ترتتةةز إىل ع اتةةر فريةةدة لتحديةةد اعويةةة ة خةةيما بصةةمات األتةةابح ة ةةات البصةةمة
الورا يةة ةتلةب باةةتا م ه ةم ةا ةزء يت ةزأ مةن ملفةات اإلرهةةابيني الةف جيةر تبادعةةا عةرب ق ةوات
اإل رتبول ةاملتعل ة مبا يلم:
أ.

أفة ةراد معرةف ةةون متوجه ةةون إىل م ةةا ق ال ة ةزاع أة ةت ةةلوا إليه ةةا ل ةةدعا اموع ةةات إرهابي ةةة ة/أة
ا اماو إليها؛
 .أفراد جرز متصرا إبعادها أة ابسها أة إتةدار قةرارات قاةا ية أصةرز باةرهنا جلةرا ا متصةلة
باإلرهةا ة خةيما السةةفر رتتةا أعمةةال إرهابيةة أة اإلعةداد أة الت ىةةيا عةا أة املاةةاراة
فيها أة توفس أة تل ّ م تدريب على ارتتا أعمال إرهابية مبا تلب إ ار زاع مسلح؛

ج .أف ةراد عةةادةا مةةن م ةةا ق ال ةزاع ةياةةعون لتح ي ةةات ج ا يةةة بلةةداهنا األتةةلية ةاعتةةربةا بعةةد
ت ييا ةلعها مصدر صىر ابس على تعيد عبور ا دةد ة/أة إعادة ارتتا جرا ا.
.3

لةةب املسةةاعدة مةةن اإل رتبةةول بعةةد اهةةات إج ةراءات
ال لةةر ع ةةد ا اجةةة ةإتا اةةان تلةةب مال مةةا
ملتافحةةة اإلره ةةا مةةن أج ةةا دع ةةا اجله ةةود املب،ةل ةةة جلمةةح البيا ةةات البيومرتي ةةة مةةن األف ةراد املا ةةبوهني
ةاملة ةةدا ني األمة ةةر الة ةة ،يتة ةةيح م ار تهة ةةا باة ةةتا م ه ة ةةم بالبيا ة ةةات املس ة ة لة م لومة ةةة اإل رتبة ةةول
للمعلومات ةإتدار ارات امل لمة ةتعاميمها.
ارهُمد
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