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 اإلرهاب مكافحة ميدان في بالسفر المتعلق البرنامج موجز

 
 والكشف بها المتصل والسفر اإلرهابية الجرائم منع على األعضاء الدول قدرات بناء

 وبيانات الركاب عن المسبقة المعلومات استخدام طريق عن فيهما والتحقيق عنهما
 الركاب أسماء سجالت

 
 البرنامج سياق

 الوطنية عرب املنظمة اجلرمية يف الضاااالعة اجلماعات من وغريها اإلرهابية اجلماعات أعضاااا  زال ما 
 اإلرهابيني املقاتلني من الكبرية األعداد وتشكل. العامل أحنا  مجيع يف الكشف قدرات يف الثغرات يستغلون
 على الرتابط ازداد وقاااد. العاااامل  لألمن خطريا هتاااديااادا أخرى أماااا ن إىل املنتقلني أو العاااانااادين األجاااا ااا 
 تتزايد  ما.  القادمة العشااااارين السااااانوات خالل يتضااااااعف أن املتوقع، اجلوي السااااافر بفعل العامل  الصاااااعيد
، ولذل . احلديدية الساااااك ب والنقل البحري النقل مثل، للنقل أخرى طرق بفعل التنقل على اجلميع قدرة
 من وغريهم األجا   اإلرهابيني املقاتلني واعرتاض وا تشااا  لتحديد أساااسااية الر اب بيا ات معاجلة فإن

 . بعده أو أثنا ه أو السفر قبل سوا ، أخرى بطرق للسلطات املعروفني غري فيهم مبن ،اخلطرين اجملرمني
 الطريان شاااار ات تُلزم أن، (2014) 2178 قراره يف، األعضااااا  بالدول األمن جملس أهاب وقد 
 من تتمكن     املختصااة الوطنية الساالطات إىل املسااافرين عن مساابقة معلومات بتقدمي أراضاايها يف العاملة

 مرورهم أو فيها دخوهلم أو إليها سااافرهم حماولة أو أراضااايها األجا   اإلرهابيني املقاتلني مغادرة ا تشاااا 
 بأن (2014) 2178 قراره يف به قضااااااى ما إىل (2017) 2396 قراره يف األمن جملس وأضااااااا . عربها
، الر اب عن املسااااابقة املعلومات بشاااااأن به أَلزم ما تأ يد إعادة إىل فباإلضاااااافة. جديدة دولية التزامات قرر
 املدين الطريان ملنظمة هبا ىاملوصااااااا واملمارساااااااات للمعايري تعزيزا، تقوم’ أن إىل األعضاااااااا  الدول اجمللس دعا

 مجيعُ  تسااتخدم أن وضاامان وحتليلها وجتهيزها الر اب أمسا  سااتالت بيا ات جلمع قدرات بإ شااا ، الدويل
 واحلريات اإل سااااااااااان حلقوق الكامل االحرتام مع، عليها وتطلع البيا ات هذه املختصااااااااااة الوطنية ساااااااااالطاهتا

 املعروفني واإلرهابيني اجملرمني لقوانم املعزز االساااااااااااااتخدام يتسااااااااااااام، ذل  إىل وباإلضاااااااااااااافة ‘.األسااااااااااااااساااااااااااااية
 .قصوى بأمهية

 اإلرهاب ملكافحة العاملية املتحدة األمم السااااااااارتاتيتية سااااااااانتني  ل  جيري الذي االساااااااااتعراض ويف 
(A/RES/72/284) التدفق إزا  قلقها عن اإلعراب اجلمعية  ررت،  مؤخرا العامة اجلمعية به قامت الذي 

 واخلطر، األجااا اا  رهااابيوناإل املقاااتلون فيهم مبن، اإلرهااابيااة التنظيمااات حنو الاادوليني للمتناادين املتزايااد
 هلذا التصاادي على  ذل   األعضااا  الدول وشااتعت. األعضااا  الدول جلميع بالنساابة ذل  يشااكله الذي

 تبادل منها بسااااابل، ومعاجلتها الظاهرة هذه ملنع املناسااااابة التدابري ووضاااااع التعاون تعزيز خالل من’ التهديد
 املتعلقة االلتزامات تنفيذ خالل من ذل  يف مبا، الساااااافر عمليات عن للكشااااااف احلدود وإدارة، املعلومات
 ظل يف، البيومرتية والبيا ات الر اب أمسا  وساااااتالت بالر اب اخلاصاااااة املسااااابقة املعلومات آلية باساااااتخدام
 .‘األساسية واحلريات اإل سان حلقوق الكامل االحرتام
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 للبرنامج المنطقي األساس

 هذا وُيسااااااااااااااب . الدول قدرات تتفاوت، العامة واجلمعية األمن جمللس الذ ر اآل فة القرارات رغم 
 لديها ليس األعضااااااااااا  الدول فمعظم. وخارجها واملناطق األعضااااااااااا  الدول لفرادى  برية  حتديات التفاوت

 اخلطوات عن فضال األجا   اإلرهابيني املقاتلني وا تشا  لتحديد الر اب بيا ات الستخدام  امل  فهم
. التكاليف وعالية التعقيد شااااااديدة عملية   ومؤّمن فعال  ظام وإ شااااااا . اجملال هذا يف قدراهتا لتنمية املطلوبة
 إدارة جماالت يف تدخل أن أو بالغرض وا  غري ولكنه مكلفا  ظاما األعضااااااا  الدول تشاااااارتي أن وحيتمل
 اخلصااوصااية من يكف  ما إىل االفتقار أو التناساا  عدم أو الفعالية با عدام تتساام اليت الشااخصااية البيا ات
 . الوطنية سياقاهتا تناس  جلعلها والقا و ية التشغيلية
 الر اب بيا ات جبمع تتعلق أسااااااساااااية مساااااانل بشاااااأن القا و ية النظم اختال  ذل  إىل يضاااااا  
 تثري الشااااخصااااية البيا ات هذه ومعاجلة. عليها األخرى اجلهات وإطالع هبا واالحتفاظ واسااااتعماهلا و قلها
 فضااال، هبا واالحتفاظ البيا ات ومحاية اخلصااوصااية يف باحلق تتصاال اإل سااان حقوق جمال يف شااواغل أيضااا
 عن املسااااااااااااااابقة املعلومات أن إىل بالنظر خاص بوجه ذل  ويصااااااااااااااادق. متييزي تنميط حدوث احتمال عن

 سااابيل على تتضااامن وقد الر اب بيا ات من عريضاااة طانفة تشااامل الر اب أمسا  ساااتالت بيا ات/الر اب
 عن ومعلومات صاااااااحية ومعلومات الشاااااااخصاااااااية املالية البيا ات من وغريها االنتمان بطاقات بيا ات املثال

 جتعل القوا ني بتنازع تتصاااااال  برية  إشااااااكاليات ذل  عن فضااااااال وهناك. الساااااافر ورفقا  املفضاااااالة الوجبات
 املقصاااد بلد جا   من قا و ا ملَزمة النقل شااار ات تكون فقد. جسااايمة قا و ية خماطر تواجه النقل صاااناعة

 ترسااال أن املغادرة بلد جا   من الوقت  فس يف عليها حمظورا يكون ولكن الر اب بيا ات عن باإلفصاااا 
 لبيا ات األمثل االسااااااتخدام دون حيول فإ ه، القوا ني يف التنازع هلذا حل هناك يكن مل وما. البيا ات تل 

 . الر اب أمسا  ستالت
 إطار ضاااااااااامن، مؤخرا املتحدة األمم أ شااااااااااأت، منها وبتمويل األعضااااااااااا  الدول طل  على وبنا  
 على قاادراهتااا تعزيز يف األعضاااااااااااااااااا  الاادول دعم أجاال من القاادرات لبنااا  جاادياادة عااامليااة مبااادرة، واليتهااا

 األمن جملس قراري ملتطلباااات امتثااااال، األجاااا ااا  اإلرهاااابيني املقااااتلني تنقااال تقيياااد هباااد  اال تشاااااااااااااااااا 
 . (2017) 2396 و (2014) 2178

 
  البرنامج أهداف

 اخلطرية اجلرانم من وغريها اإلرهابية اجلرانم منع على قدراهتا بنا  يف األعضااااااااااا  الدول مساااااااااااعدة 
 طريق عن وذل ، ساافر من هبا يتصاال ما ذل  يف مبا، عليها القضااانية واملالحقة فيها والتحقيق وا تشااافها

، الر اب أمسا  سااااااتالت أو الر اب عن املساااااابقة املعلومات من  ا ت  سااااااوا ، الر اب بيا ات وحتليل مجع
 9 امللحق يف الواردة هبا املوصاااى واملمارساااات القياساااية والقواعد (2017) 2396 األمن جملس لقرار وفقا

 والغرض. الاادويل القااا ون يفرضاااااااااااااااهااا اليت األخرى االلتزامااات عن فضاااااااااااااااال، الاادويل املاادين الطريان ملنظمااة
 لدعم - قانمة عاملية أ شاااااااااااطة يف واملشاااااااااااار ة - جديدة عاملية أ شاااااااااااطة بد  هو للرب امج الثاين والتكليف
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، واالعتماد التدري  لتعزيز العامل  اجملتمع تعبئة شاااااااااااااااكل األ شاااااااااااااااطة هذه تتخذ أن وميكن. األول اهلد 
 يف املتبعاااة القواعاااد على االطالع تباااادل ودعم، املعلوماااات وتباااادل، البياااا اااات  قااال بروتو والت وتوحياااد

 . وکبحه املشروع غري السفر ا تشا  بشأن اجليدة التشغيلية واملمارسات االستهدا 
 

  البرنامج موجز

 تضررا األشد وخاصة، الطالبة األعضا  الدول مجيع الرب امج يستهد  .عالمي: الجغرافية التغطية نطاق
 .عبور أو مقصد أو منشأ بلدان بصفتها األجا   اإلرهابيني املقاتلني بظاهرة منها

، (TRIPالسااااافر) طلبات معلومات معاجلة  ظام من إضاااااافية اساااااتفادة على الرب امج وسااااايحصااااال 
 املعلومات لتقدمي الطريان لشاار ات وحيدة حكومية  نافذة  اسااتخدامه وجيري هولندا حكومة وضااعته الذي
 الوحدة يف املختصة السلطات مبعرفة التحليل وألغراض الر اب أمسا  ستالت بيا ات/الر اب عن املسبقة
 يف املتحااادة لألمم تربعااات فقاااد، اهلولنااادياااة احلكوماااة من ساااااااااااااااخياااة باااادرة ويف. الر ااااب مبعلوماااات املعنياااة
. (TRIP) السااااااااااااااافر طلبات معلومات معاجلة لنظام الفكرية امللكية حبقوق 2018 سااااااااااااااابتمرب/أيلول 26

 حاليا لنشااااااااااااااره جاهز وهو، goTravel هو جديد اساااااااااااااام حتت النظام هذا مؤخرا املتحدة األمم واعتمدت
 اجلهات وإطالع هبا واالحتفاظ وحتليلها املسافرين عن هبا اخلاصة بيا اهتا مجع من األعضا  الدول لتمكني
 . الدويل القا ون مبوج  اللتزاماهتا منها امتثاال، عليها األخرى

 
. سااااااااااااااانويا دوالر مليون 12 حوايل سااااااااااااااانوات مخس املمتد الرب امج هذا تكاليف تبلغ: والتكاليف المدة

 5 680 000 مببلغ متويال منها الرب امج هذا تلقى، TRIP  ظام بربجميات هولندا تربع إىل وباإلضاااااااااااااااافة
 جهات وتنظر. األوىل السااانة لتغطية أخرى ماحنة وجهات وأسااارتاليا اهلند من أخرى تربعات ووردت دوالر
 مبلغ ويُطل . للرب امج متويل تقدمي احتمال يف، وغريها واليابان األورويب واالحتاد قطر مثل، أخرى ماحنة
 .دوالر مليون 11.3 قدره الثا ية للسنة إضايف

 
 عن مساااااااااااؤوال اإلرهاب ملكافحة املتحدة األمم مكت  سااااااااااايكون :المتحدة األمم في المنفذة الكيانات

 ملكاافحة املتحادة األمم مر ز وهو القادرات ببناا  املختص ذراعاه طريق عن الرب اامج إدارة تنسااااااااااااااايق عموم
 مع بالشاااااااارا ة، برمتها املتحدة األمم ملنظومة شااااااااامل هنج باسااااااااتخدام الرب امج تنفيذ وساااااااايتري. اإلرهاب
 املتحدة األمم ومكت  )اإليكاو( الدويل املدين الطريان ومنظمة اإلرهاب مكافحة للتنة التنفيذية املديرية

 من أيضاااااااا ومبشاااااااار ة واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكت  واالتصااااااااالت املعلومات لتكنولوجيا
 املتحاااادة األمم ومفوضااااااااااااااايااااة )اإل رتبول( اجلنااااانيااااة للشااااااااااااااارطااااة الاااادوليااااة واملنظمااااة للهترة الاااادوليااااة املنظمااااة
 النقل احتاد عن فضال، اإلرهاب مكافحة سياق يف اإل سان حبقوق املعنية اخلاصة واملقررة اإل سان حلقوق
 مجيع فيه وميثل اإلرهاب مكافحة مكت  يرأسااااه إدارة جملس للرب امج العام التوجيهَ  وساااايوفر. الدويل اجلوي
 .املنفذين الشر ا 

 بطريقة اال تشاااااااااااااا  على القدرة بنا  يف املساااااااااااااارات رباع  مرن هنج اتباع الرب امج هذا ويتوخى 
 :اإل سان حلقوق الدولية املعايري مع ومتفقة مسؤولة
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 املعين واملكت  اإليكاو مع باالشااااااااااااااارتاك اإلرهاب مكافحة للتنة التنفيذية املديرية قيام ‘1’ 
 ؛ املستفيدة البلدان يف األول املعمق بحثوال للتقييم ببعثات واجلرمية باملخدرات

 مع بالتشااااااااااااور، التشااااااااريعية المساااااااااعدة بتوفري واجلرمية باملخدرات املعين املكت  قيام ‘2’ 
 ؛ واإليكاو التنفيذية املديرية

 القدرات بنا  جمال يف دعم وتقدمي الركاب بمعلومات معنية لوحدة املؤسااااااااساااااااا  البنا  ‘3’ 
 املعين واملكتاا  اإلرهاااب مكااافحااة ملكتاا  التااابع اإلرهاااب مكااافحااة مر ز جااا اا  من

 توعية يشااامل مبا، األعضاااا  والدول التنفيذية املديرية مع باالتصاااال، واجلرمية باملخدرات
 بيا ات/الر اب عن املسااااابقة املعلومات اساااااتخدام بشاااااأن الفنية باخلربة وتزويدها البلدان

 من  امل  وبدعم األجا   هابينياإلر  املقاتلني تدفق لوقف الر اب أمسا  ساااااااااااااااتالت
 ؛ )اجلوي( النقل شر ات مع التعاون إقامة يف اإليكاو

 تكنولوجيااا جمااال يف الفنيااة للخربة واالتصااااااااااااااااااالت املعلومااات تكنولوجيااا مكتاا  توفري ‘4’ 
 وصاااااايا ته وحتسااااااينه وتر يبه goTravel  ظام  شاااااار يشاااااامل مبا، واالتصاااااااالت املعلومات
 الر اب عن املساااااااااااااابقة املعلومات مجع يف البلدان تسااااااااااااااتخدمه فعاال برجميا حال باعتباره
 .وحتليلها الر اب أمسا  ستالت وبيا ات

 
  البرنامج وصف

 االستهاللية املرحلة تنته  أن املقرر ومن، 2018 أ توبر/األول تشرين 1 يف الرب امج تشغيل بدأ 
 مناسااااابة خالل من رمسيا العامل  الرب امج بإطالق وسااااااُيحتفل. 2019 مارس/آذار يف أشااااااهر 6 مدهتا اليت

 املاحنة واجلهات األعضااااااااااااا  الدول مجيع إىل موجهة والدعوة. املقر يف 2019 أبريل/ يسااااااااااااان يف سااااااااااااتنظم
 من طانفة مع والتباحث فيه مشااااااااااااار تها  يفية  ومعرفة بالرب امج تعريف على للحصااااااااااااول املعنية واملنظمات

 . املوضوع يف العامليني اخلربا 
 

 :وآثاره البرنامج نتائج
 الر اب بيا ات اسااااااااتخدام بكيفية املساااااااااعدة تلقت اليت األعضااااااااا  الدول وع  زيادة: 1 النتيتة • 

 يف املطلوب النحو على اخلطرين اجملرمني من وغريهم األجااا اا  اإلرهااابيني املقاااتلني تاادفق لوقف
 للخطوات  امل  فهم على وحصوهلا (2017) 2396 و (2014) 2178 األمن جملس قراري
 ؛القرارين هلذين لالمتثال اختاذها الالزم

 بيا ات مجع لتنظيم أقوى تشاااريعية أطرا املسااااعدة تلقت اليت األعضاااا  الدول امتالك: 2 النتيتة • 
 للمعايري ميتثل حنو على عليها األخرى اجلهات وإطالع هبا واالحتفاظ واستعماهلا و قلها الر اب
 الذي القوا ني يف احلايل التنازع ملعاجلة موحدة عاملية طريقة إىل ويسااااااتند اإل سااااااان حلقوق الدولية
 ؛وجتهيزها املسافرين أمسا  ستالت لبيا ات الدويل النقل يعوق

http://www.un.org/counterterrorism
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
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 الر اب مبعلومات معنية فعالة وحدات املساااااااعدة تلقت اليت األعضااااااا  الدول امتالك: 3 النتيتة • 
 تقييمات وإجرا  الر اب بيا ات مجع على القدرة لديها القا ون إل فاذ الوطين هيكلها ضااااااااااااااامن
 وغريهم األجا   اإلرهابيني املقاتلني حتديد عن فضااااال، مناساااابة اسااااتهدا  تدابري وتنفيذ خماطر
 واسااتعماهلا وحتليلها الر اب بيا ات مجع إىل اسااتنادا واعرتاضااهم وا تشااافهم اخلطرين اجملرمني من

 من البيااا ااات على احلصاااااااااااااااول يشاااااااااااااااماال مبااا، منهتيااة بطريقااة عليهااا األخرى اجلهااات وإطالع
 ؛ املعين القطاع

 يف املتحدة لألمم تابع برجم   ظام بتشااغيل املساااعدة تلقت اليت األعضااا  الدول قيام: 4 النتيتة • 
 من مساااتقل حنو على واساااتخدامه، goTravel  ظام هو، والفعالية بالكفا ة يتسااام واليتها  طاق
 واالتصااااااااااااااااالت املعلومات تكنولوجيا مكت  تويل مع، الر اب مبعلومات املعنية وحداهتا جا  
 .مر زيا ودعمه وصيا ته النظام حتسني مهام املتحدة لألمم العامة باألما ة

 
 : االستهاللية المرحلة في البرنامج أنشطة
 بيان مع واضااااااحة إجناز معامل ذات له مفصاااااالة خطة ووضااااااع الرب امج إلدارة العام اهليكل إ شااااااا  • 

 . منفذ شري   ل  جا   من سنويا حتقيقه املستهد  املنتز
 مماثال دعما تقدم اليت املاحنة البلدان مع بالتشاااااور املسااااتفيدة األعضااااا  بالدول أولية قانمة حتديد • 

 .مماثلة تقنية ومساعدة القدرات بنا  جمال يف
 الشاااااايفرة وحتليل النظرا  مبعرفة متعمق اسااااااتعراض وإجرا  TRIP لنظام املصاااااادرية الشاااااايفرة اعتماد • 

 . املتحدة باألمم اخلاصة التصديق إجرا ات لتيسري
 باملعلومات املتصلة القوا ني تنازع وجوا   اإل سان حبقوق املتعلقة الشواغل بشأن مشاورات بد  • 

 اإل ساااااااااااان حبقوق املتعلقة املخاطر وتقييم الر اب أمسا  ساااااااااااتالت بيا ات/الر اب عن املسااااااااااابقة
 الواج  العناية ببذل يتعلق فيما املتحدة األمم  طاق على املفروضااااااة االلتزامات مع يتماشااااااى مبا
 . اإل سان حقوق جمال يف

 واالتصال للتوعية وخطة اجلنسني بني للمساواة مؤشرات ووضع، الرب امج مؤشرات  وعية حتسني • 
 . الرب امج بشأن

 أموال توليد يضااامن العمل ألدا  منوذج على يشاااتمل، التمويل وترتيبات املوارد لتعبئة إطار وضاااع • 
 الدول فيها ساااااااااتدخل اليت اخلدمة مساااااااااتوى اتفاقات من مساااااااااتدام بشاااااااااكل التكاليف اسااااااااارتداد
 مكت  متكني هبد ، ودعمه وصاايا ته goTravel  ظام حتسااني خدمات على احلاصاالة األعضااا 
 املتعلقة املتغرية املتطلبات يليب مساااااااااتدام برجم  حل توفري من واالتصااااااااااالت املعلومات تكنولوجيا
 .الر اب أمسا  ستالت/الر اب عن املسبقة باملعلومات
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 : التنفيذ مرحلة في البرنامج أنشطة
 . األولوية حس  وترتيبها املستفيدة البلدان الختيار معتمدة ا تقا  إجرا ات اتباع • 
 مع باالشاااااااااااارتاك املسااااااااااااتفيدة البلدان يف و شااااااااااااره ودعمه تطويره ومواصاااااااااااالة goTravel  ظام إدارة • 

 .املنفذين الشر ا 
 أمسا  سااااااتالت لبيا ات املسااااااؤول االسااااااتخدام بشااااااأن توجيهية مبادئ األعضااااااا  الدول اعتماد • 

 .وجتهيزها البيا ات لتل  الدويل النقل مينع الذي القوا ني تنازع تعاجل، الر اب
 باجلهة البيا ات ربط بشااااااأن املمارسااااااات أفضاااااال لتبادل عامل  رمس  غري عامل فريق إ شااااااا  دعم • 

 . املعلومات وتبادل البيين للتشغيل والقابلية التشغيل  والتعاون الناقلة
 طيلة فعالة بصااورة تشااغيله وضاامان وتر يبه الطالبة األعضااا  الدول إىل goTravel بر امج إيصااال • 

 .وتوافرها الضرورية املعدات جاهزية شريطة، الرب امج مدة
 وإىل األوىل الساااااااااااااااناة يف بلادان 7 إىل الادعم إيصااااااااااااااااال إىل األمر باادئ يف الرب اامج هاذا يهاد  • 

 . األربعة املسارات من مسار أي يف الثا ية السنة يف بلدا 13
 وتقييما املدة ملنتصااف تقييما اإلرهاب مكافحة مكت  ساايتري، القدرات أو/و الطمو  لضاابط • 

 توثيق عن فضااال، واألهدا  والنتانج النواتج مسااتويات على وإجنازاته آثاره لقياس للرب امج هنانيا
 .املستفادة الدروس
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