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رسالة مؤرخة  ٢٦أيار/مايو  ٢٠١٥موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن رئي ـة ـة
جملس األمن امل شأة عمال بالقرار  )٢٠٠١ ( ١373بشأن مكافحة اإلرهاب
باســم ــة جملــس األمــن امل شــأة عمــال بــالقرار  )٢٠٠١( ١373بشــأن مكافحــة
اإلرهــابي يشــرف أن أإــدل إىل جملــس األمــن وقريــرا ب ــوان ”أوجــا القرــور ت اســت دال
امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين وووأــياا مــن أجــس ووســي وقــا اســت دامها لوإـ
ودفق املقاولني اإلرهابيني األجاوب“ ي وهو التقريـر امل ـد عمـال بالقلـب الـواري ت بيـان رئـيس
جملس األمن املؤرخ  ١9وشرين الثاين/ووفمرب .)S/PRST/2014/23( ٢٠١4
وورجو اللج ة ممت ة إطالع أعضاء جملس األمن علـ هـ ا الرسـالة والتقريـر املرفـق ـا
وإأدارمها باعتاارمها من وثائق اجمللس.
(توقيع) رميوودا مورموكايتا
رئي ة ة جملس األمن امل شأة عمال
بالقرار  )٢٠٠١( ١373بشأن مكافحة اإلرهاب
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أ وجـــا القرـــور ت اســـت دال امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة بامل ـــافرين
وووأــياا مــن أجــس ووســي وقــا اســت دامها لوإ ـ وــدفق املقــاولني
اإلرهابيني األجاوب
أوال  -موجز متهيدي
يراسـة السـت دال الـدوع األعضـاء وعـم امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة
ال
 - ١يقدل ه ا التقريـر
بامل ــافريني ت م ـ إىل ديــد أوجــا القرــور ت الــر اجملــاع والت ــر علـ اال تياجــاا
الالزمة لا اء القدراا .وكـان جملـس األمـن إـد اعتمـدي ت  ٢4أيلوع/سـاتمرب ٢٠١4ي القـرار
 )٢٠١4( ٢١78ت إطــار الترــدي للتهديــد ال ـ ي يشــكلا املقــاولون اإلرهــابيون األجاوــب
بال اة إىل ال الل واألمن الدوليني .وت القـرار املـ كوري يقالـب اجمللـسد الـدوع األعضـاءي ت
مجلة أموري بأن مت األفراي ال ين يد تقد أهنم مقاولون إرهابيون أجاوب من يخوع أراضـيها أو
املرور عربها (الفقرة  .)١()8وت الفقـرة 9ي يهيـب اجمللـس بالـدوع األعضـاء أن ودلـزل ـركاا
القــنان ال املــة ت أراضــيها بتقــدل م لومــاا م ــاقة عــن امل ــافرين إىل ال ــلقاا الوط يــة
امل ترـة لكـت وــتمكن مـن الكشـ عــن أي الـة مضـايرة ألراضــيها أو تاولـة لـدخوع ولــر
األراضــت أو عاورهــا علـ مـ طــائراا مدويــة مــن إماــس أفــراي ــديالم اللج ــة امل شــأة عمــال
بــالقرارين  )١999( ١٢٦7و  )٢٠١١( ١989بشــأن و عــيم القاعــدة ومــا يــروا بــا مــن
أفراي وكياواا.
 - ٢وأسهب جملس األمن ت إيضاح االلتزامـاا امل رـوع عليهـا ت القـراري فأأـدر بياوـا
رئاســيا ت  ١9وشــرين الثــاين/ووفمرب  ٢٠١4طلــب فيــا إىل املديريــة الت في يــة للج ــة مكافحــة
اإلرهـــابي ت مجلـــة أمـــوري أن و ـــد لـــيال ألوجـــا القرـــور ت اســـت دال الـــدوع األعضـــاء
امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين وأن وقـدل ووأـياا مـن أجـس ووسـي وقـا اسـت دامها
( .)S/PRST/2014/23ويدقدل ه ا التقرير استجابةال ل اك القلب.
 - 3ووعم امل لوماا امل ـاقة املت ل قـة بامل ـافرين هـتي ت أب ـ أـورهاي وعـم اورـاالا
إلكتروويــة دو ــت دل ت مج ـ الاياوــاا الش رــية للم ــافرين والتفاأــيس األساســية للــر الا
__________
( )١ي رِّ القرار املقاولني اإلرهابيني األجاوب ت ييااجتاي فيأيت فيهـا أهنـم األفـراي الـ ين ي ـافرون إىل يولـة ريـن
اليت يقيمون فيها أو حيملون ج يتهاي بضرض اروكاب أعماع إرهابية أو ودبنها أو اإلعـداي اـا أو املشـاركة
فيها أو ووفن ودريب عل أعماع اإلرهاب أو ولقت الر التدريبي مبا ت الر ت سـيا الااعـاا امل ـلحة.
وجدير بالت ويا أن القرار اعتدمد عمالال بأ كال الفرس ال اب من ميثا األمم املتحـدةي ممـا ل لـا إـرارا ملزمـاال
لكافة الدوع األعضاء.
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ا ويــة الــيت يقومــون ــا املقدمــة مــن ــركاا القــنان .ودو ــتمد ه ـ ا الاياوــاا عمومــا مــن
جوازاا سـفر امل ـافرين أو أي وثيقـة سـفر أخـرر ورـدرها ا كومـاا .و ـاع الاياوـاا ت
ال اية إىل سلقاا مراإاة ا دوي إلجراء عدة فحوأاا إاس وأوع الر لة ا وية.
 - 4ووعم امل لوماا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافرين وشـاا وعـم سـجالا أرـاء الركـاب الـيت
ــج جملــس األمــن الــدوع األعضــاء عل ـ اســت دامهاي وإن كاوــف متمــايزة ع ــها .فــدعم
ســجالا أرــاء الركــاب وتــأل مــن م لومــاا مــن إايــس وفاأــيس إأــدار التـ اكر وم ــاراا
ال فري جتم ها ودعم إيارة ال فر من امل افرين ع د جـز مقاعـد ت الـر الا ا ويـة .أي أن
ه ا الاياواا ال و ت د إىل وثائق سـفر أـايرة عـن كومـة مـن ا كومـااي وإـد ال وتضـمن
م لوماا هامة تدية للهوية مثس واريخ امليالي وووع ا س.
 - ٥وال ي ــــت دل وعــــم امل لومــــاا امل ــــاقة املت لقــــة بامل ــــافرين ت الوإــــف الــــراهن
إال  ٥١يولة عضو (أي ما يزيد إليال عن ربـ األعضـاء ت األمـم املتحـدة)ي وهـت ودعـم ميكـن
أن وكــون أيواا ف الــة ت م ـ ســفر املقــاولني اإلرهــابيني األجاوــب ورينهــم مــن اإلرهــابيني
واألفــراي الضــال ني ت ا رميــة امل عمــة عــرب الوط يــةي ال ســيما ع ــدما دو ــت دل مقتروـ الـة بقواعــد
بياواا امل عمة الدولية للشرطة ا ائية (اإلوتربوع).
 - ٦ولتوضــيد يور امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين وإمكاويــة االوتفــاع ــا ت م ـ
سفر املقـاولني اإلرهـابيني األ جاوـب ورينهـم مـن األفـراي الضـال ني ت أوشـقة إجراميـةي ل ـا أن
مرورا بالد مـن بلـدان املـرور
ال
و و كمثاع ب ي عل الر سفر أ د األفراي عن طريق ا و
ال ـــابر للمشـــاركة كمقاوـــس إرهـــاع أجــ ت وـــزاع كـــالااع الـــدائر ت ا مهوريـــة ال ربيـــة
ال ورية .فااست دال امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افريني ميكن ت وققة املضايرة مج بياوـاا
عن ه ا الش ص من جواز سفرا والر ت مر لة و جيس اسم امل ـافر متهيـدا لرـ ويا علـ
مـ القــائرة .وع دئـ وقــول وكــاالا مراإاــة ا ــدوي بفحــص هـ ا امل لومــااي يلــها إىل
ال لقاا ت بلد املقرد .فإاا واني من الفحص أن اسـم امل ـافر يـري ت أي مـن إـوائم املراإاـة
التاب ة لإلوتربـوعي سـتتوافر لل ـلقاا ت بلـد املقرـد أو بلـد املـرور ال ـابر امل لومـاا الالزمـة
لتحديد اإلجراء امل اسبي إما ووإي ه ا الش ص واستجوابا أو ا تجازا ملواأـلة اسـتجوابا
اما متليـا العـرو  .أمـا بـدون امل لومـاا امل ـاقةي فمـن ريـن املـرجد أن يكـون باإلمكـان
و قيس سفر ه ا الش ص عن طريق ا و وسيت ىن لا بكس ب اطة أن يواأس طريقـا يون أي
عوائق لالوضمال إىل أفو املقاولني ت الااع الدائر ت ا مهورية ال ربية ال ورية.
 - 7وه ــاك أســااب عديــدة العفــاض م ــدع اســت دال وعــم امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة
بامل افرين .أواا أن ه ا ال عم م قـدة ووتقلـب بالتـار يرجـة عاليـة مـن القـدراا واملهـاراا
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التق ية .ومثة أ وبة وق ية أخـرر وتمثـس ت اخـتال أوـواع الـ عم املـ كورةي ممـا يفـرض علـ
ــركاا القــنان أن و ــت دل عــديا مــن ال ـ عم والربوووكــوالا امل تلفــة لكــت يت ــىن اــا
االورــاع ب ـ عم امل لومــاا امل ــاقة بشــا أوواعهــا .ويضــا إىل الــر أن ــراء ه ـ ا ال ـ عم
وأياوتها ووشضيلها أمر باهظ التكلفة .كما أن مجـ واسـت دال امل لومـاا املت لقـة بامل ـافرين
ميكــن أن يــثن الشــواريس بشــأن قــو ارروأــية الفرييــة وإــد حيتــا إىل إــدر م اســب مــن
الرإابة والت عيم من جاوب الدوع.
 - 8وير ه ا التقرير امل هجيةَ اليت اوا تها املديرية الت في ية للج ة مكافحـة اإلرهـاب ت
مج امل لوماا عن است دال امل لوماا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافريني ويقـدل عرضـا عامـا لـ عم
امل لومــاا امل ــاقة امل ــت دمة اليــا مب تلـ أوواعهــا .وي ــاإ التقريــر أيضــا اســت دال وعــم
سجالا أراء الركاب اليت وشاا وعم امل لومـاا امل ـاقةي وإن كاوـف متمـايزة ع ـهاي وميكـن
أن وكمس وعم امل لوماا امل اقة ت جماع ني ساس ليس امل اطر و ديد اإلجـراء امل اسـب
الواجب اختـااا .ويلـت الـر ليـس ألوجـا القرـور ت اسـت دال الـدوع األعضـاء للم لومـاا
امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين .ويدال ــظ أن الــدوع الــيت و ــت دل امل لومــاا امل ــاقة ال يتجــاوز
عديها ت الوإف الراهن اإل ـدر وس ـني يولـةي رريـم إمكاويـة اعتـراض املقـاولني اإلرهـابيني
األجاوب بواسقتها وإدرالا عل و زيز أمن ا ـدوي والقـنان عمومـا .وختامـاي وقـدل املديريـة
الت في يــةي اســت ايا إىل ليلــها ألوجــا القرــوري ووأــياا ورمــت إىل ووســي وقــا اســت دال
امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة بامل ـــافرين وإىل و زيـــز ف اليتـــها بال ـــاة للـــدوع األعضـــاء الـــيت
و ت دمها بالف س.
 - 9ووقدل املديرية الت في يـة للج ـة مكافحـة اإلرهـاب  ١٢ووأـية الضـرض م ـها الترـدي
للتحـدياا وأوجـا القرـور الـيت ـديالا املديريـة فيمـا يترـس بتوسـي وقـا اسـت دال الــدوع
األعضاء للم لوماا امل اقة .ويراي ا التوأياا زياية ال دي اإلمجار للـدوع الـيت و ـت دل
امل لومــــاا امل ــــاقة املت لقــــة بامل ــــافرين علــ ـ ــــو مــ ـا طلاــــا جملــــس األمــــن ت إــــرارا
)٢٠١4( ٢١78ي وو عــيم إيمــة ولــر امل لومــاا مــن ال ا يــة األم يــة إىل أإر ـ ــد ممكــن
بال اة إىل الدوع اليت و ت دمها اليا.
 - ١٠والتوأياا االث تا عشرة الد

عموما إىل قيق ما يلت:

و ايا الدوع األعضـاء إىل يعـوة جملـس األمـن لتقايـق وعـم امل لومـاا امل ـاقة
(أ)
املت لقة بامل افريني وووعيتها بالفوائد احملتملة لل عم امل كورة؛
(ب) و زيز مج امل لوماا املت لقة باسـت دال الـدوع األعضـاء للم لومـاا امل ـاقة
املت لقة بامل افرين؛
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( ) و زيــز اســت دال امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين كــأياة لوإ ـ
املقاولني اإلرهابيني األجاوب؛
(ي)
بامل افرين؛

وــدفق

جتميـ ـ املمارســـاا ا يـ ـدة ت جمـــاع اســـت دال امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة

(هـ) ووجيا طلـب إىل املديريـة الت في يـة للج ـة مكافحـة اإلرهـاب مفـايا أن وي ـر
وض ارق واملشاري الرامية إىل وقايق وعم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين؛
(و) وشجي املا ني عل يعم الـدوع األعضـاء ت وقايـق وعـم امل لومـاا امل ـاقة
املت لقة بامل افرين ووشضيلها.
 - ١١وعقــب اعتمــاي اللج ــة ا ـ ا التوأــيااي ستشــرع املديريــة الت في يــة للج ــة مكافحــة
اإلرهــاب ت الت ــاون عــن كثــب مـ م عمــاا يوليــة أخــرر مثــس ا ــاي ال قــس ا ــوي الــدور
وم عمة القـنان املـدين الـدور وامل عمـة الدوليـة للـهجرة وم عمـة ا مـارك ال امليـة .وسـتلتزل
املديريــة الت في يــة بــإعالل اللج ــة باوتعــال بأ ــدي التقــوراا فيمــا يت لــق الــة وقايــق الــدوع
األعضاء ل عم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين.
 - ١٢وي اضت اإل ارة إىل أن امل لوماا امل اقة املت لقـة بامل ـافرين ال ميك ـها و ـدها أن مت ـ
سفر املقاولني اإلرهابيني األجاوب .وإمنا هت أياة وا دة من أيواا عدة ميكن است دامها لتقييد
إدرة املقاولني عل ال فر .فاالستراويجياا الشاملة إليارة ا دوي اليت الد إىل ا دّ مـن و قـس
املقاولني بني الدوعي ي اضت أن وتضمن عـدياال مـن ال اأـر األخـرري م ـها علـ سـايس املثـاع هنـ
متكامس إليارة ا دوي؛ ورإابة ف الة للحدوي الـيت ي ـهس اختراإهـا؛ ووـدابن ورمـت إىل الترـدي
مل اراا ال فر اليت وت م باملراورية (أو ”ال فر املتقق “ي أي و مد اوااع أسـاليب م ي ـة يدق ـم
فيها ال فر مل افاا ب يدة إىل أ قر مت دية فير ب التحقق من م اراا ال فر ال ابقة ووققة
اوقالإها)؛ واست دال ت ن وم تمر مل عومة اإلوتربوع ال امليـة لالورـاالا الشـرطية ’’‘‘I-24/7
وإاعدة الاياواا اراأة بتلـر امل عمـة عـن وثـائق ال ـفر امل ـروإة واملفقـوية؛ وإمكاويـة فحـص
ا هــاا امل يــة مبراإاــة ااجــرة إــوائم امل ــافرين املــارين مـرورا عــابرا؛ ووزويــد مــوطفت ارقــو
األمامية املكلفني بت عيم ركة األ اع عرب ا ـدوي بأ ـدي امل لومـاا واأليواا الـيت وتـيد
اــم إجــراء وقييمــاا وفحــوع مل ــاطر ال ــفر وت ــم بالف اليــة وباســت ايها إىل األيلــة والــر
للم اعدة عل ديد هوية املقاولني اإلرهابيني األجاوب.
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ثاويا  -ال يا وامل هجية
 - ١3للحرــوع عل ـ امل لومــاا الــوارية ت ه ـ ا التقريــري إامــف املديريــة الت في ي ـة للج ــة
مكافحــة اإلرهــاب ت  ٦ــاا /فرباير  ٢٠١٥بت مــيم اســتايان عل ـ الــدوع األعضــاء ال ــا
واألرب ني اليت كان من امل رو وإـف التوزيـ أهنـا و ـت دل وعـم امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة
بامل ــافرين وفقــا لقاعــدة بياوــاا ا ــاي ال قــس ا ــوي الــدور .وكــان الضــرض الرئي ــت مــن
االستايان هو ا روع عل رؤية مت قة لكيفية اسـت دال وعـم امل لومـاا امل ـاقة اليـاال علـ
الر يد الدور والت ر عل مواطن القرور ت االست دال الراهن لتلر ال عم .وودجهـف إىل
الــدوع األعضــاء ســا ة أســملة عامــة وت لــق بقــوائم ا ــزاءاا وإــوائم املراإاــة الــيت وقــارن ــا
ف املضـاهاة بـني القـوائمي وكيفيـة إجـراء عمليـة
ا امل اقة املت لقـة بامل ـافريني وبتوإيـ م
امل لوما د
املضاهاة ه ا (اوعر املرفق الثاين) .ومبا أن إاعدة بياواا ا اي ال قـس ا ـوي الـدور و ـت د إىل
اإلبالغ ال ايتي فقد كـان مـن الرـ ب التوأـس لل ـدي الرـحيد للـدوع األعضـاء الـيت طاّقـف
وعم امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافرين .وم ـ ووزيـ االسـتاياني أبلـا ا ـا دي ال قـس ا ـوي
الدور املديريةَ الت في ية بأن أرب يوع أعضاء أخرر أفايا بأهنـا و ـت دل امل لومـاا امل ـاقة
املت لقة بامل افريني فأأاد عدي الدوع امل ت دمة اا  ٥١يولة.
 - ١4ومن بني الدوع األعضاء الـ ا واألرب ني اليت مشلتها الدراسةي ريا  ٢3يولة عضـو
علـ االسـتايان هـت :اال ـاي الروسـت؛ أســتراليا؛ أوتيضـوا وبربـويا؛ أوكراويـا؛ بربـايو ؛ ب مــا؛
وري يــداي وووبــاريو؛ جامايكــا؛ يومي يكــا؛ روماويــا؛ ســاوف ف ـ ف وجــزر ريري ــايين؛ ســاوف
كيــتس ووــيفس؛ ســاوف لوســيا؛ سوي ــرا؛ الرــني؛ ريري ــايا؛ ريياوــا؛ ك ــدا؛ اململكــة املتحــدة
لربيقاويا ال عم وأيرل دا الشمالية؛ ميامنـار؛ ويوزيل ـدا؛ الواليـاا املتحـدة األمريكيـة؛ اليابـان.
وإـد أيرجــف ريويهـا ت هـ ا التقريــر .وت ضـوء الزيــاية ت األوشـقة ااا الرــلة باإلرهــاب
عل الر يد ال املت (مبا ت الر األوشقة الـيت يقـول ـا املقـاولون اإلرهـابيون األجاوـب الـ ين
()٢
يتراوح عديهمي وفقا لا ض التقديرااي بني  ١٥ألفا و  ٢٠ألفـا ورمبـا يرـس إىل  3٠ألفـا)
وت ضــوء اختــاا جملــس األمــن القــرار )٢٠١4( ٢١78ي أأــاد اجملــاع مت ـ اال لتح ــني كيفيــة
وقدل الدوع األعضاء امل لوماا بشأن ه ا املوضوع.
كـال
 - ١٥ولدر إعداي ه ا التقريري استشارا املديرية الت في يـة للج ـة مكافحـة اإلرهـاب ال
مــن فريــق ال ـدعم التحليلــت ورأــد و في ـ ا ــزاءاا امل شــأ عمــال بــالقرار )٢٠٠4( ١٥٢٦ي
__________
(S/2014/815 )٢ي الفقروان  ١4و .88
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وا اي ال قس ا وي الدوري وامل عمة الدوليـة للقـنان املـديني ومركـز ستيم ـون (وهـو جممـ
فكر يت رص ت امل ائس ااا الرلة بامل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين).

ثالثا  -امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين :أياة هامة ملراإاة ا دوي
 - ١٦اســتحدي ا ــايد ال قــس ا ــوي الــدور وامل عمــة ال امليــة للجمــارك مفهــول امل لومــاا
امل اقة املت لقة بامل افرين ت عال  ١993للترـدي للزيـاية ااائلـة ت عـدي الركـاب امل ـافرين
عل م القائراا .وكان الضرض من امل لوماا امل اقة املت لقة بامل ـافرين زيـاية الكفـاءة ت
جمــاع مراإاــة ا ــدوي وت جتهيــز إجــراءاا الوأــوعي وإجــراءاا املضــايرة أيضــا يثمــا اوقاــق
الري فضال عن ختفيض عبء ال مس الواإ عل م ؤور إوفـاا القـواوني الـ ين حيمـون م افـ
الــدخوع وارــرو ( .)3وت ضــوء التهديــد املتزايــد ال ـ ي يشــكلا اإلرهــابي كاوــف الررياــة ت
و زيز أمن ا دوي من خالع ووفن ير م اق بشـأن سـفر األ ـ اع املشـتاا فـيهم إىل أ ـد
الالدان إوةال ياف ةال وراء ووسي وقا مفهول امل لوماا امل اقة املت لقة بامل ـافرين .ففـت رييـاب
امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افريني ال خيتس فق أمن ـدوي الالـدي بـس وورـاد اسـتراويجية
كومتا املت لقة مبراإاة ا دوي استراويجية وقول أساساال عل ري الف س الر أن إـدرة ا كومـة
عل إيارة امل اطر ومج و ليس امل لوماا االست اارية ورأـد االجتاهـاا وواـايع امل لومـاا
املت لقة بامل افرين م الالدان األخرر وراد إدرة تدوية للضاية.
 - ١7ووعــم امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين هــت وعــم اورــاالا إلكتروويــة جتم ـ
الاياواا الش رية للم افرين والتفاأيس األساسية للر الا ا ويـة الـيت يقومـون ـا املقدمـة
من ركاا القنان .وود تمد ه ا الاياواا عموما من جوازاا سفر امل ـافرين أو أي وثيقـة
سفر أخرر وردرها ا كوماا .ووتوىل اكاا االوراع اراأة بارقو ا وية ب ـد الـر
وقس الاياوا ا إىل وكاالا مراإاة ا دوي ت بلـد املقرـد أو الالـد األأـلتي مـا و ـني و ـجيس
امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين وإرسااا إما إاـس اوقـال الر لـة ا ويـة أو إاـس وأـواا
إىل املقار املتجهة إليا .وب د إ الـة الاياوـااي لـري عمليـا فحرـها مـن إماـس وكـاالا مراإاـة
ا ــدوي امل يــة الــيت وضــاهيها مب تل ـ إــوائم ا ــزاءاا وإــوائم املراإاــة امل ــت دمة ألريــراض
ااجــرة وا مــارك واألمــن .وت الــة ولقــت الاياوــاا إاــس مضــايرة الر لــةي ميكــن لوكــاالا
__________
( )3اوعـرIATA, ICAO and WCO, “Guidelines on advance passenger information (API)”, 2013, paras. 1.2 :
 .and 1.3الوثيقــة متا ــة عل ـ الــراب التــارwww.icao.int/Security/FAL/Documents/1.API%20Guidelines :
.%202013%20Main_%20Text_E.pdf
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مراإاة ا دوي أيضا است دال امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين كأياة الختـاا القـرار و ـاعد
الدوع األعضاء ت ديد ما إاا كان ي اضت ال ماح للم افر بركوب القائرة(.)4
 - ١8وإاس اختاا جملس األمن القرار )٢٠١4( ٢١78ي مل يدعد اجمللس الدوع األعضـاء إـ
إىل إلزال ـركاا القـنان ال املـة ت أراضـيها بتقـدل م لومـاا م ـاقة عـن امل ـافرين .لكـن
امللحــق التاسـ الوفاإيــة القــنان املــدين الــدور يدلــزل الــدوع املت اإــدة الــيت دوــدخس ت وشــري االا
الوط ية ر َ األخ ب عم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين بأن متتثس للم اين املتفـق عليهـا
يوليا بشأن واايع امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين .وحيدي امللحق التاسـ أيضـا امل لومـاا
احملدِّية ا وية امل افرين اليت ي اضت إرساااي ويأيت فيا أن الـدوع املت اإـدة ال وقلـب إال الاياوـاا
املقــروءة آليــا ت وثــائق ال ــفر املقابقــة للمواأــفاا ال ــارية .ويضــا إىل الــر أن مجيــ
امل لوماا املقلوبة لب أن وتوافق م املواأفاا.
 - ١9وت عــال ٢٠١3ي ا ــترك ا ــاي ال قــس ا ــوي الـدور وم عمــة القــنان املــدين الــدور
وامل عمة ال املية للجمارك ت وشـر( )٥ماـاي ووجيهيـة تدثـة بشـأن امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة
بامل افريني وكان ااد من الر إرساء أفضس املمارساا لفائـدة الـدوع األعضـاء وا هـاا
املشــضلة للقــائراا ال ــاعية إىل وقايــق وعــم امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين( .)٦وو ـ ص
املااي التوجيهية عل د أإر جملموعة الاياواا املترـلة بامل لومـاا امل ـاقة عـن امل ـافرين
اليت ي اضت إيراجها ت الرسـائس احملوّلـة إىل وكـاالا مراإاـة ا ـدوي ت بلـد املقرـد أو املضـايرة
(الفقرة )٦-١ي وووأت بأال وتجـاوز الـدوع األعضـاء ت الاياوـاا الـيت وقلاـها عـن امل ـافرين
ا د األيىن الضروري وفقا للتشري اا الوط ية (الفقرة .)٢-١-8

__________
( )4املرج وف اي الفقرة .8-3

( )٥و اـ واليـة امل عمـة ال امليـة للجمـارك بشـأن وو يــد امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافرين مـن امللحـق يــاء ١
للريضة امل قحة من اوفاإية كيووو امل ية بتا ي وو يق اإلجراءاا ا مركيةي وهو امللحـق الـ ي يـ ص علـ
وض م اين يولية للم لوماا امل اقة املت لقة بامل ـافرين .أمـا واليـة م عمـة القـنان املـدين الـدور املترـلة
بإيخاع ال مس ب عم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين ووقايقهاي فت اثق مـن املـايوني  ٢٢و  ٢3خروأـا
ومن املايوني  ١3و  37عموما مـن مـواي اوفاإيـة القـنان املـدين الـدور .وسـاب اهتمـال ا ـاي ال قـس ا ـوي
الدور بامل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين يكمن أساسا ت الررياة ت و زيـز ووا ـي عمليـة مراإاـة ا ـدوي
اليت و ف ها الوكاالا ا كومية فيما يت لق بوأوع امل افرين وأفراي طواإم القائراا ومضايرالم.
( )٦اوعـر IATA, ICAO and WCO, “Guidelines on advance passenger information (API)”, para 1.7 :اوعـر:
.IATA, ICAO and WCO, “Guidelines on advance passenger information (API)”, para 1.7
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راب ا – ال عم التجمي ية رين التفاعلية مقاروةال بال عم التفاعلية
 - ٢٠وت ــوع وعــم امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين و وعــا كــانا مــن ي ـ م ــتور
الت قيــدي ال ـ ي خيتل ـ بــاختال التكــالي واملواأــفاا التق يــة وم ــتور األمــن .وت ه ـ ا
الرــديي ميكــن وق ــيم ولــر ال ـ عم إىل فمــتني متمــايزوني مهــا :ال ـ عم التجمي يــة ريــن التفاعليــة
والـ عم التفاعليـة  .ولكـس فمــة طريقـة وشـضيس ووقايـق خاأــة ـا .وامل لومـاا امل ـاقة املت لقــة
بامل افرين ت أب م توياالا إد وشمس مشضال لل قو ا وية يقول بتزويد وكاالا مراإاـة
ا دوي ت بلد املقرد بقوائم امل افرين ألريراض إجراء فحـوع عـن امل ـافرين إاـس وأـوام.
وعلـ ـ م ـــتور أعقـــدي ميكـــن اســـت دال ال ـــوع التفـــاعلت مـــن امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة
بامل افرين .ويتيد الر واايع بياواا امل ـافرين بـني ال عـال ا اسـوع ملشـضس ارقـو ا ويـة
وال عم ا اسوبية لوكاالا مراإاة ا دوي ت بلد املقرد باست دال االورـاع اآليني ممـا ي ـمد
بتحديد هوية امل افرين اوي ارقورة ال الية إاس ركو م القائرة.

أل

 ال عم التجمي ية رين التفاعلية - ٢١وقــول ال ـ عم التجمي ي ـة ري ـن التفاعلي ـة للم لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين جبم ـ
بياواا كس امل افرين وأفراي طواإم القائراا أث ـاء عمليـة و ـجيس الركـاب متهيـدا لرـ ويهم
عل مـ القـائرةي وو قـس ولـر الـ عم الاياوـاا ت رسـالة وا ـدة ت وإـف املضـايرة أو ب ـدها
ماا ــرة( .)7لكــن ب ــض الــدوع يشــتر اســت را بياوــاا أفــراي طــاإم القــائرة املقدمــة ضــمن
امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افريني وجتهيزها بريضة م ي ة وإرسااا ت رسالة م فرـلة متامـاال.
وعاية ما وتلق ا كومة مقدِّمة القلب امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين إاـس وإـف طويـس
من وأـوع الر لـةي علـ ـو يتـيد اـا م ت ـ ا مـن الوإـف إلجـراء فحـوع كافيـة عـن مجيـ
الركاب القايمني إىل أراضـيها ومي نك ـها مـن مضـاهاة بياوـاالم بقـوائم ا ـزاءاا وإـوائم املراإاـة
ااا الرــلة إاــس هاــو القــائرة( .)7ووــوافر مت ـ مــن الوإــف ي ــمد لضــاا مراإاــة ا ــدوي
بفحص األراء املضاهية لألراء الوارية ت القوائم بأواة بضرض التحقق بأإرـ إـدر مـن الدإـة
من هوية امل افرين املشـتاا فـيهمي كمـا ي ـمد بـإجراء فحـوع إضـافية عـن م ـافرين ب ي ـهم
ع ــد الضــرورة .ويــؤيي الــر إىل التقليــس مــن ــاالا اال تجــاز أو االســتجواب ارــاط
للم ــافرين القــايمني إىل الالــد .وع ــد الوأــوعي يت ــىن لضــاا مراإاــة ا ــدوي ديــد هويــة
امل ــافرين املشــتاا فــيهم ال ـ ين ميكــن مواأــلة اســتجوا م أو م ـ يخــوام إىل الالــد ــب
__________
( )7املرج وف اي الفقرة .٢-٥
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االإتضاء .ويتيد الر أيضا إهناء إجـراءاا وأـوع امل ـافرين علـ
وأخن ال لزول لا.

ـو يت ـم بالكفـاءة ويون

 - ٢٢ومــن الواضــد أن امل ــافرين ي ــتفيدون ع ــد وأــوام إىل بلــدان املقرــد مــن وقايــق
ال عم التجمي ية رين التفاعليـة للم لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافريني ولكـن ولـر الـ عم اـا
أوجا إرور يتمثس أ دها ت كوهنا أإس ف اليـة ت و زيـز أمـن القـنان ب ـاب تدوييـة إـدرالا
عل الكش عن هوية امل افرين اوي ارقورة ال الية وم سفرهم إاس إإالع الر لة.

باء  -ال عم التفاعلية
 - ٢3للدوع أن ختتاري بدال من الـ عم التجمي يـة ريـن التفاعليـة للم لومـاا امل ـاقة املت لقـة
بامل افريني اعتماي ال عم التفاعلية لتلر امل لوماا .وهـت وعـم ولـتق بياوـاا امل ـافرين أث ـاء
مر لة و جيس أرائهم متهيدا لر ويهم علـ مـ القـائرة ووتـيد ال قـس املتـزامن للاياوـاا إىل
وكاالا مراإاة ا دوي امل ية ت بلد املقرـد .وب ـد ولقـت وكـاالا مراإاـة ا ـدوي للاياوـااي
آويا وقريااالي علـ ـو حيـدي مـا إاا كـان ي اضـت ال ـماح
جتري ولر الوكاالا وقييما للم اطر ال
للم افر بالر وي إىل القائرة أل أوا من املت ني إجراء املزيد من الفحـوع( .)8وميكـن اسـت دال
ال عم التفاعليـة للم لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافرين للحـد مـن ركـة املقـاولني اإلرهـابيني
األجاوب عرب ا دوي وم املقـاولني وامل ـافرين اوي ارقـورة ال اليـة مـن الرـ وي علـ مـ
القــائراا .وبـ لر و مــس ولــر الـ عم كــأيواا لكفالــة أمــن ا ــدوي ت بلــد املقرــد وأيواا
لتأمني القنان ت الوإف وف ا.
 - ٢4ووت ــم ال ـ عم التفاعليــة بدرجــة أكــرب كــثنا مــن الت قيــد مقاروــةال بــال عم التجمي يــة
رين التفاعليةي ول ا فهت وقتضت بروووكوالا ـاكية أكثـر مشـوال( .)9وي ـتلزل إوشـاء وو فيـ
وعال وفاعلت للم لوماا امل اقة املت لقة بامل ـافرين وكـالي باهعـة ويت ـم بالرـ وبة التق يـةي
وهو ما أير إىل إلة عدي الدوع اليت اختارا اعتماي ال ه التفاعلت األكثر و قيدا من ال ا يـة
التق ية .ومن أأس  ٥١يولة عضو ا ـترطف اإلبـالغ بامل لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافريني
ال يقاق ت الوإف الراهن وعم وفاعلية للم لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين إال  ١٢يولة.
 - ٢٥ومبا أن ال عم التفاعلية وتقلب موافقـة بلـد املقرـد علـ امل ـافرين إاـس أـ ويهم إىل
القائرةي فمن املهم أال يؤثر الر بال لب عل عملياا و جيس أرـاء امل ـافرين الـيت وضـقل
ا ركاا القنان متهيـدا لرـ وي الركـاب علـ مـ القـائراا .ولـ ا يـت ني علـ وكـاالا

__________
( )8املرج وف اي الفقرة .٥-٥

( )9املرج وف اي الفقرة .7-٥
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مراإاــة ا ــدوي إجــراء فحــوع امل ــافرين ت التوإيــف املقــرر اــا واإلســراع بتــوفن الــريوي.
ويهــد م ــت دمو ال ـ عم التفاعليــة للم لومــاا املت لقــة بامل ــافرين إىل إمتــال عمليــة وقــدل
الاياواا ووقييمها وووفن الري ت ريضون أرب ثوان بال اة إىل كس م املة(.)١٠

جيم – ســـجالا أرـــاء الركـــاب :أياة إضـــافية لـــدعم اســـت دال امل لومـــاا امل ـــاقة
املت لقة بامل افرين
 - ٢٦باإلضافة إىل التشديد عل أمهية امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافريني ـج جملـس
األمــن عل ـ اســت دال وعــم ســجالا أرــاء الركــاب (اوعــر S/PRST/2014/23ي الفقــرة .)١٦
و ”سجس اسم الراكب“ هو االسم ال وعت الـ ي يقلـق علـ ال ـجس الـ ي يرـدرا مشـضلو
ارقو ا وية أو وكالؤهم امل تمدون لكس ر لة يتم جزها مـن إماـس امل ـافر أو بارـا(.)١١
ويد شأ سجس اسم الراكب است ايا إىل بياواا يقدمها امل افر بشأن مجي أ ـقر الر لـة .ويـتم
ت ال اية ولقت ه ا الاياوـاا إاـس الر لـة املقـررة بأسـابي ي وهـت وشـمس م ـار سـفر الراكـب
بالكامس وم لوماا مثس القلااا املت لقة مبق د ا لـو ومـا يفضـلا بال ـاة للوجاـاا إضـافة
إىل م ائس أحية وخدماا إضافية مقلوبة .وجدير بال كر م الر أن سجس اسـم الراكـب
ال يتضمن بالضرورة واريخ مياليا أو وـوع ج ـا .ويلـزل ا رـوع علـ أ ـد هـ ين الايـاوني
عل األإسي عالوة عل اسم امل افري للتمكُّن من مضاهاة ارا بقـوائم املراإاـة بدرجـة م قولـة
مـن الدإـة .ويضــا إىل الـر أن سـجس اســم الراكـبي علـ ال كــس مـن امل لومـاا امل ــاقة
املت لقة بامل افرين (امل ت دة إىل وثائق ااوية الرايرة عن ا كوماا)ي ليس سجال مت التحقـق
من أحتا بس هو مقدل من امل افر.
 - ٢7ورريم أن سجالا أراء الركاب اسدت دمف ت الاداية كأياة إياريـة مل ـاعدة ارقـو
ا وية التجارية ت وقـدل خـدماالا للم ـافريني فقـد اسـت دمتها وكـاالا مراإاـة ا ـدوي أيضـا
ألريــراض مكافحــة اإلرهــاب وم ـ ا رميــة عــرب الوط يــة و عرهــا .وع ــدما ود ــت دل الاياوــاا
الــوارية ت ســجالا أرــاء الركــاب بكفــاءةي فيمك ــها أن ودكمّــس امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة
بامل ــافريني ممــا ي ــمد لل ــلقاا بــأن لــس امل ــاطر الــيت يشــكلها م ــافرون م ي ــون بشــكس
أفضسي إىل جاوب ني فهـم أمنـا ال ـفر واجتاهاوـا مثـس أسـلوب ال ـفر املتققـ الـ ي يتا ـا
املقاولون اإلرهابيون األجاوب .ويري عـرض مفرـس للم ـاين امل عمـة السـت دال سـجالا أرـاء

__________
( )١٠املرج وف اي الفقرة .٦-٥

( )١١اوعـر .ICAO, Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data (2010), para. 2.1.1 :والوثيقـة متا ـة
علــــــــــــ الـــــــــــــراب التـــــــــــــارhttps://www.iata.org/iata/passenger-data-toolkit/assets/doc_library/04- :
.pnr/New%20Doc%209944%201st%20Edition%20PNR.pdf
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الركاب ت إقاع القنان ت يليس القراراا الرايرة عـن مـؤمتر خـدماا الركـاب الـ ي عقـدا
ا ــاي ال قــس ا ــوي الــدور وت الــدليس امل ــون ”يليــس إجــراءاا واــايع الرســائس بــني ارقــو
ا ويــة بشــأن ا جــوزاا  -الركــاب“ [ Reservations Interline Message Procedures -
 ]Passengerالراير عن م عمة  Airlines for Americaوا اي ال قس ا وي الدور(.)١٢
 - ٢8ويــاني ا ــدوع الــواري أيوــاا أوجــا التشــابا واالخــتال
املت لقة بامل افرين وسجالا أراء الركاب.
أوجه التشابه

بــني وعــم امل لومــاا امل ــاقة

أوجه االختالف

• كالمهــا يكــون ت أــورة بياوــاا إلكتروويــة
يتم وااياا عرب وسائس اوراع آم ة.

• امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين ود ــت أث ــاء
و ــجيس أرــاء الركــاب متهيــدا لركــو م القــائرة
أو ع د إريال الت جيس ت الر لة.
• امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة بامل ـــافرين دو ـــتمد
مــــــن الوثــــــائق الــــــيت ورــــــدرها ا كومــــــااي
أما امل لوماا الوارية ت سجالا أرـاء الركـاب
فال وتحقق ال لقاا من أحتها.
• سجس اسم الراكب يد شأ ع ـد ا جـز وت فتـراا
تــــدية أخــــرر إاــــس موعــــد املضــــايرة املقــــرر
ع د املضايرة.

• كالمهــا ي ف ـ ت ال ــاية عل ـ أســا اوفاإــاا
ث ائيـــــــــة وت ـــــــــاوع ايـــــــــة ارروأـــــــــية
و/أو الضماواا الدولية قو اإلو ان.

• سجس اسم الراكب حيتوي عل بياوـاا أكثـر بكـثن
(وميكـــن أن حيتـــوي علـ ـ ب ـــض أو كـــس ع اأـــر
الاياوـــاا الـــيت وـــري ت امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة
بامل ــافرين) لك ــا ال حيتــوي بالضــرورة علـ وــاريخ
املـــيالي أو وـــوع ا ـ ـ سي بي مـــا تـــوي امل لومـــاا
امل اقة املت لقة بامل افرين عل ه ين الاياوني.
• يدلزل امل افرون بتقدل مجيـ ع اأـر الاياوـاا الـيت
يقلاها وعال امل لوماا امل اقةي لك هم ال يدلزمـون
بتقــدل مجي ـ ع اأــر ســجس أرــاء الركــاب مثــس
وفضيالا الوجااا الض ائية وامل ائس الرحية.
• ســــجالا أرــــاء الركــــاب وــــثن إــــدرا أكــــرب
مــن امل ــائس الــيت وت لــق بارروأــية أو القــاوون
الدور قو اإلو اني ألن الاياوـاا الـيت ودجمـ
ت هــ ـ ا ال ــــجس مل يكــــن الركــــاب ليقــــدموها
بالضــرورة ع ــد وأــوامي عل ـ عكــس الاياوــاا
اليت لم ها وعال امل لوماا امل اقة.

• كالمهــا حيتــوي علـ بياوــاا وت لــق بالراكــب
وبالر لة ال ي سيرس أو سيضاير عليها.
• كالمهـــا حيتـــوي علـ ـ بياوـــاا ود تـــرب مفيـــدة
ت إجــراءاا مراإاــة ا ــدوي وإوفــاا القــاوون
امل ت دة إىل م لوماا است ااراوية.

__________
( )١٢اوعر  https://www.iata.org/publications/Pages/AIRIMP.aspxو  www.iata.org/publications/Pages/AIRIMP.aspxعل التوار.
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خام ا  -أوجــا القرــور ت اســت دال الــدوع األعضــاء ل ـ عم امل لومــاا امل ــاقة
املت لقة بامل افرين
 - ٢9اوقالإــا مــن الاحــوي الــيت أجريــف ألريــراض إعــداي ه ـ ا التقريــري ــديا املديريــة
الت في يــة للج ــة مكافحــة اإلرهــاب ــدياا رئي ــية لــب التضلــب عليهــا لكــت يت ــىن م ا ــة
أوجا القرور ت است دال الدوع األعضاء ل عم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل ـافرين بف اليـة.
ووتمثس ه ا التحدياا ت اآليت:
ضمان إرساع الاياواا يون وأخن وبشكس يإيق من مشـضس ارقـو ا ويـة
(أ)
إىل الدولة ال ضو القالاة للاياواا؛
(ب) إابليــــة الاياوــــاا املرســــلة للم ا ــــة ت إاعدة/إواعــــد الاياوــــاا املشــــتركة
بني الوكاالا ت بلد املقرد؛
( )

يإة عملية مضاهاة بياواا امل افرين بقوائم املراإاة ااا الرلة؛

(ي)

است دال امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين ت ليس امل اطر واالجتاهاا؛

(هـ) التكـــالي
املت لقة بامل افرين؛
(و)

أل

املترواـــة علــ إوشـــاء ووشـــضيس وعـــال ف ـــاع للم لومـ ـاا امل ـــاقة

التحدياا القاوووية والت عيمية املت لقة خبروأية امل افرين و اية بياواالم.

 التحدياا التق ية اليت وواجهها الدوع األعضاء - 3٠وت م وعم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين بالت قيـد مـن ال ا يـة التق يـة ويتقلـب
اســت دامها وــوافر خــربة رفي ــة امل ــتور .والتحــديااد الــيت و تــرض عملــييت مضــاهاة بياوــاا
امل افرين بقوائم ا ملراإاـة وإرسـاع الاياوـاا إىل ا هـة امل ـتقالة املقرـوية و تـرب عوائـق رئي ـية
و رإس أخ الدوع األعضاء ا ال عم واسـت دامها اـا بكفـاءة كـأياة مل ـ ركـاا املقـاولني
اإلرهابيني األجاوب.
إرساع الاياواا
 - 3١يــت ني عل ـ ا هــاا املشــضلة لل قــو ا ويــة ووكــاالا مراإا ـة ا ــدوي أن وــرب
اكاالا بقريقة وتيد إرساع بياواا امل افرين واستقاااا إلكترووياي إال أن ال ديـد م ـها يواجـا
دياا و و وقايق ه ا التك ولوجيا وتيجةال لت قيدها واروفاع وكلفتها.
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 - 3٢وب ـــاب اخـــتال وعـــم بياوـــاا امل ـــافرين وأـــيا الرســـائس املتاايلـــةي لـــب علــ
ا كومــاا أن و ــت دل وعــم لتك ولوجيــا امل لومــاا إــايرة علـ إرســاع الرســائس واســتقاااا
عامـا
ال
جبمي الريا املقلوبة .وإوشاء وعال يل هـ ا اال تياجـاا التق يـة ال اليـة واملت وعـة يضـ
كاناال عل عاوق مشضلت ارقو ا وية وا كومااي سواء مـن ال ا يـة املاليـة والتك ولوجيـةي
ويشكس ديا ي جز كثن من الدوع األعضاء عل ختقيا ت الوإف ا ار.
 - 33ولكت يتمكن بلـد املقرـد مـن اسـتقااع امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافريني لـب
عليــا أن دي ــيّن وققــة جتميــ أوىل ي ــتقي مشـــضلو ارقــو ا ويــة إرســاع الاياوــاا إليهـــا
(أي وافــ ة م ــامالا وا ــدة) .وإــد واجهــف الــدوع األعضــاء أــ وباا ت و فيــ الــري
وهو ما إد يؤيي بدورا إىل عرإلة عمليـة إ الـة الاياوـاا إىل وكـاالا مراإاـة ا ـدوي امل يـةي
مثس ااجرة وا ماركي ياخس بلد املقرد .ويضا إىل الـر أوـا ت الـة اسـت دال وكـاالا
مراإاــة ا ــدوي ت الالــد امل ــتقاس أوعمــة وشــضيس م ــتقلةي إــد يلــزل ويــس امل لومــاا امل ــاقة
املت لقة بامل افرين إىل أيضة متوافقة م وعال الوكالـة امل ـتقالة لكـت يت ـىن مضـاهاالا بقـوائم
ا ــزاءاا وإــوائم املراإاــة أو م ا تــها مب رفــة ال ــلقاا الســت دامها ت وقيــيم امل ــاطر(.)١3
فإن مل يتم الري سيت ني إرساع الاياواا وف ها عدة مراا لكس وكالة من الوكـاالاي سـواء
بالريضة وف ها أو بضنها .وه ا األمر يتقلب مواري إضافية ويزيد من الوإف الـالزل للم ا ـة
ويرف التكالي اليت وتحملها ا كوماا والشركاا املشضلة لل قو ا وية.
 - 34ولتحقيــق االســتفاية الكاملــة مــن امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافريني لــب عل ـ
ا كوماا وا هاا املشضلة لل قو ا وية أن و تمد أفضس املمارسـاا ووقاقهـا لكـت وكفـس
مج بياواا يإيقة عن كس راكـب علـ مـ كـس ر لـة جويـة مضقـاة والتحقـق م ـها وإرسـااا
إىل بلد املقرـد .ووشـمس هـ ا املمارسـاا ضـمان قـق ا هـاا املشـضلة لل قـو ا ويـة مـن
هويـاا امل ــافرين مـن واإـ وثـائق ســفر ســارية إاـس أـ ويهم إىل القـائرةي إىل جاوــب التأكــد
من أن الاياواا املدووة ت وثيقة ال فر اراأة بامل افر مقابقة للاياواا املجمّ ة إلكتروويا(.)١4
مضاهاة بياواا الركاب بقوائم املراإاة
 - 3٥برــر ال عــر عمــا إاا كــان وعــال امل لومــاا امل ــاقة املت لق ـة بامل ــافرين امل ــت دل
وعاما جتمي يا أو وعاما وفاعلياي فال بد ل عم امل لومـاا امل ـاقة أن وكـون إـايرة علـ التفاعـس
م ـ وعــم أمــن ا ــدوي الوط يــة ت الالــد ال ـ ي يقاقهــاي مبــا فيهــا وعــم االســت ااراا و ليــس
__________
( )١3اوعر .WCO, IATA, ICAO, “Guidelines on Advance Passenger Information (API)”, 2013, para 6.4.3

( )١4املرج وف اي الفقرة .١٠-٥
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امل اطر ووعم م لوماا إيارة ا دوي ووعم م لوماا ااجرة أو التأ ـناا .وع ـدما ودفحـص
امل لوماا امل اقة ت ضوء امل لوماا اليت تويها ه ا الـ عم ت إطـار ليـس امل ـاطر احملتملـةي
ميكــن اــا أن ور ــد وكــاالا مراإاــة ا ــدوي إىل مــا إاا كــان ه ــاك م ــافر م ــني ي اضــت م ــا
من ال فر عل ر لة ما أو ووإيفا ع د وأولا إىل بلد املقرد.
 - 3٦ولكت يكون الفحص امال وف ـاالي ال بـد لرباجميـاا مضـاهاة األرـاء الـيت دو ـت دل
ملقاروة أراء امل افرين بقوائم املراإاة (مبا ت الر إـوائم املراإاـة الوط يـة واإلإليميـة وولـر الـيت
تفظ ا اإلوتربوع) أن وكون كافية .وإد اكـرا كـس الـدوع األعضـاء املشـمولة باالسـتايان
ال ي أجروا املديرية الت في ية للج ة مكافحة اإلرهـاب أن لـديها ااياكـس األساسـية والقـدراا
الرباجمية اليت متك ها من مضاهاة امل لوماا امل اقة بقوائم املراإاة برورة آليـة .واختـارا مثـاين
يوع أعضــاء أن وقــول بشــكس م ــتقس بترــميم وإرســاء وعــم خاأــة ــا ملضــاهاة امل لومــاا
امل ـــاقة .واســـت دمف يوع أعضـــاء أخـــرري مثـــس بلـــدان ا ماعـــة الكاريايـــةي وعـــم جتاريـــة
للم لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين وعدلتها لتالئم ا تياجاالا الوط ية.
 - 37وودضـــاه امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة بامل ـــافرين مب تلـــ القـــوائم الـــيت ـــتفظ
ا وكاالا مراإاة ا ـدويي ب ـد أـ وي الركـاب إىل القـائرة و ركهـا ت اجتـاا بلـد املقرـد.
وه ا ال عال ال ي يقول علـ مضـاهاة امل لومـاا امل ـاقة ب ـد املضايرة/إاـس الوأـوع دي ـت دل
ت كـــس الـــدوع األعضـــاء الـــيت ريا علـ ـ االســـتاياني باســـتث اء أســـتراليا واململكـــة املتحـــدة
والواليــاا املتحــدةي الــيت لــديها القــدرة عل ـ إجــراء عمليــة املضــاهاة إاــس املضــايرة ت ضــوء
وقايقها ل عم وفاعلية للم لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين.
 - 38وإــد وــؤيي مضــاهاة بياوــاا امل ــافرين ت املقــاراا إىل زيــاية الوإــف الــالزل إلهنــاء
إجــراءاا و ــجيس امل ــافرين متهيــدا لرـ ويهم علـ مـ القــائراا .ريــن أن عوامــس امل ــاطر
املــتضنةي مثــس زيــاية خقــر اإلرهــابي إــد جت ــس مثــس هـ ا ال مليــاا ضــرورية ألهنــا إــد مت نكــن
وكـــاالا مراإاـــة ا ـــدوي مـــن م ــ امل ـــافرين الــ ين يشـــكلون ـــاطر مروف ـــة مـــن ال ـــفر
عل ـ الــر الا مــن األســا ( .)١٥وووضــد وتــائ االســتايان أن عــدل إجــراء عمليــة املضــاهاة
إاس املضايرة يشكس موطن إرور ديد ت است دال وعم امل لوماا امل اقة عن امل افرين.
 - 39ويكشـ االســتايان أيضـا ضــرورة و زيــز الت ـاون بــني الــدوع األعضـاء ع ــد مضــاهاة
امل لومــاا امل ــاقة بــالقوائم امل تلفــة .وودعهــر الاياوــاا امل ت لرــة مــن االســتايان أوــا مبجــري
ا روع عل بياواا امل افرين وإرسااا إىل وكاالا مراإاة ا دوي ت بلـد املقرـدي ال جتـري
__________
( )١٥املرج وف اي الفقرة .١-8-٥
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ت الضالــب مضــاهاالا إال بقــوائم املراإاــة امل ــدة ت الالــد وف ــا وولــر الرــايرة عــن اإلوتربــوع
والر م أن الالدان بإمكاهنا الوأـوع إىل إـوائم جـزاءاا وإـوائم مراإاـة أخـرري مثـس إـوائم
األمم املتحدة والقوائم اإلإليمية واملت دية ا ياا والقوائم اليت وقدمها ا كوماا الشـريكة
وولر اليت و دها الدوع األعضاء وف ها.
 - 4٠ووفقـــا للـــريوي الـــوارية ت االســـتاياني وواطـــب مجيـ ـ الـــدوع األعضـــاء املشـــمولة
بـــا علــ مضـــاهاة مجيــ بياوـــاا امل ـــافرين بقـــوائم املراإاـــة الرـــايرة عـــن اإلوتربـــوعي فيمـــا
عدا يولتني .رين أن كال من أوكراو يـا وسوي ـرا واململكـة املتحـدة لربيقاويـا ال عمـ وأيرل ـدا
الشــمالية وويوزيل ــدا وبلــدان ا ماعــة الكاريايــة أ ــار إىل أوــا ي ــت ني بــالقوائم اإلإليميــة.
وو ت دل ك دا إائمة مراإاة أعدا باال تراك مـ كومـة ـريكة (إائمـة التحـ ير املشـتركة
بـني الواليـاا املتحـدة وك ـدا امل ـماة ” “TIPOFF U.S. – Canadaوامل روفـة اخترـارا باسـم
”)“TUSCANي لكــن هـ ا املمارســة مل و تمــدها أي مــن الــدوع األعضــاء األخــرر املشــمولة
باالستايان .وودثاف هـ ا األمثلـة علـ الت ـاون املشـترك بـني الوكـاالا أوـا مـن املمكـن قيـق
م ـــتور أعلـ ـ مـــن الت ـــاون علـ ـ الرـ ـ يد الـــدور .وميكـــن أن ي ـــاعد الـــر ت القضـــاء
عل ـ االزيواجيــة ريــن الضــرورية ت م ا ــة الاياوــاا وأن يضــمن ت الوإــف وف ــا االســتفاية
املثل من امل لوماا املوجوية.

باء  -التكالي

املالية وختريص املواري

 - 4١إن ورميم أي وعال للم لوماا امل اقة املت لقـة بامل ـافرين ووقايقـا ووشـضيلا ي قـوي
تْمـ الـا عل ـ وكــالي ماليــة كــانة ومــواري ض ـ مة وتحملــها ا كومــاا وا هــاا املشــضلة
لل قــو ا ويــة .ووــروا التكــالي األوليــة إىل ــد ب يــد بترــميم ال عــال و قيــق التكامــس
بني ع اأرا وبشراء ااياكس األساسـية ووركياـهاي ولكـن ه ـاك أيضـا وكـالي م ـتمرة وـ جم
عن مج بياواا الركاب وإرساااي و ني ال عم (لضـرض ضـمان ـدي إـوائم املراإاـة ـا
و كــس آخــر امل ــتجداا)ي والرــياوة ال امــةي والتشــضيس امل ــتمري وا اجــة إىل مــواري يعــم
كافية( .)١٦وإضافة إىل الري لب عل اجملتم الـدور أن يضـمن رـوع ا ـاي ال قـس ا ـوي
الدور عل الدعم الكات من وا ية التمويس ومن وا ية املواريي لكت يتمكن مـن يعـم الـدوع
األعضاء اليت تا إىل م اعدة إضافية ت إعداي وعم للم لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين.
 - 4٢وميثس وقايق ال عم التفاعلية للم لوماا امل ـاقة يرجـة أكثـر و قيـدا بكـثن مـن الـ عم
التجمي يـة .وبالتــاري وكـون التكــالي املرواقــة بـال عم التفاعليــة أعلـ بكـثن وحيتــا و فيـ ها

__________
( )١٦املرج وف اي الفقرة .٦-4-٦
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إىل وإف فترة أطوع بكثن ا و مس بشكس كامـس( .)١7وت ـني أن م عـم ارقـو ا ويـة
ال املية ميتلر بالف س إـدراا وفاعليـة عاملـة مـ امل لومـاا امل ـاقة عـن امل ـافريني ال وـزاع
الدوع األعضاء مت لفة عن ه ا الركب .فال ميلر اليا وعم وفاعليـة سـور  ١٢يولـة عضـو
فق  .وم وزايد عدي الدوع األعضاء الـيت وقاـق وعـم امل لومـاا امل ـاقةي ي تعـر أن وـ فض
التكالي مما يزيد ودرليا من القدرة عل اإت اء ه ا ال عم ومن يوس وقا ووافرها.
 - 43وه اك ودابن ميكن اللجوء إليها رفض وكالي وقايق ه ا ال عمي م ـها إمكاويـة إيـال
ركاا ارقو ا وية جبم بياواا الركاب ع د إجراء ا جزي واسـت دال جـوازاا ال ـفر
املقروءة آليا( )١8ي وووإي اوفاإياا وشـج ا كومـاا ومشـضلت ارقـو ا ويـة علـ الت ـاون
ت و في ه ا ال عم (كما هو ا اع ت أستراليا)(.)١9

جيم  -التحدياا القاوووية والت عيمية اليت وواجهها الدوع األعضاء
 - 44عل الـدوع األعضـاء الـيت واـدأ ت وقايـق وعـم امل لومـاا امل ـاقة املت لقـة بامل ـافرين
عمــال بــالقرار  )٢٠١4( ٢١78أن و عــر ت كيفيــة ضــمان امتثــاع ــركاا ارقــو ا ويــة
لشــر اســت دال امل لومــاا امل ــاقة .وســت تل إق ــا األســاليب الــيت وكفــس ه ـ ا االمتثــاعي
بــاختال العــرو واالعتاــاراا الوط يــة .وميكــن فــرض اســت دال ال ـ عم امل ـ كورة بــال ص
عل الـر ت القـاوون الـوط (سـواء أكـان الـر مـن خـالع ورـوع وشـري ية أو مـن خـالع
اللوائدي ب اايكس الدستوري للدولة ال ضـو) وميكـن اإللـزال باالمتثـاع مـن خـالع طائفـة
من التدابني م ها فرض ريراماا عل مشضلت ارقو ا وية(.)٢٠
 - 4٥ويقضــت إــرار جملــس األمــن  )٢٠١4( ٢١78بضــرورة او ــا أي وــدابن وت ــ ها
الــدوع األعضــاء ملكافحــة اإلرهــاب م ـ مجي ـ االلتزامــاا املفروضــة عليهــا مبوجــب القــاوون
الدوري وال سيما القاوون الـدور قـو اإلو ـان .ووواجـا الـدوع األعضـاء ـدياا إاووويـة
و رإس التقايق واالست دال الف الني ل عم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افريني م ـها مـا يت لـق
بــا ق ت ا مايــة القاووويــة مــن أي وــدخس ريــن إــاووين أو و ــفت ت ارروأــية ت ســيا

__________
( )١7املرج وف اي الفقرة .9-٥

( )١8وفقا للم اين واملمارسـاا املوأـ ـا بشـأن التي ـن الرـايرة عـن م عمـة القـنان املـدين الـدور (املرفـق 9
الوفاإيــــة القــــنان املــــدين الــــدور)ي امل يــــار ١-١٠-3ي فإوــــا ”بال ــــاة إىل جــــوازاا ال ــــفر الرــــايرة
ب د  ٢4وشرين الثاين/ووفمرب  ٢٠٠٥اليت ال ميكن إراءالـا آليـاي وكفـس الـدوع املت اإـدة أن حيـس وـاريخ اوتـهاء
أال يتها إاس  ٢4وشرين الثاين/ووفمرب .“٢٠١٥
( )١9اوعر .WCO, IATA, ICAO, “Guidelines on Advance Passenger Information (API)”, para 6.5.1
( )٢٠و اجل التوأية (و) ه ا ا اوب من جواوب التحدياا القاوووية.
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مج بياواا امل افرين واال تفاظ ا ووقلها واست دامها (املاية  ١7من ال هد الـدور ارـاع
با قو املدوية وال ياسية واملاية  ١٢من اإلعالن ال املت قو اإلو ان).
 - 4٦ووفقا ملفوضية األمم املتحدة قو اإلو ـاني يقـرح وقايـق وعـم امل لومـاا امل ـاقة
املت لقــة بامل ــافرين اعتاــاراا مهمــة خبرــوع ــق األفــراي ت ا مايــة الــيت يكفلــها القــاوون
من أي ودخس رين إاووين أو و فت ت خروأياالمي ومـن التمييـز أيضـاال .ولـ لر لـب علـ
الــدوع األعضــاء أن وضــمن ووافــق أي وــدبن وت ــ ا ويتــداخس ت ارروأــية مــ واجااالــا
والتزاماالــا الدوليــة؛ ووــوافر ضــماواا إجرائيــة ورإابــة ف الــة وم ــتقلة مل ـ التــدابن التمييزيــة
و/أو إساءة است دال الاياواا الش رية؛ وإوا ة سـاس لالوترـا ت الـة إسـاءة االسـت دال
(اوعر A/HRC/28/28ي الفقرة .)٥3
 - 47ورريم أن إواوني الدوع األعضاء وتفاوا تماالي فهت عايةال ما وتضـمن أ كامـا وترـس
قو األفراي فيما يت لق باياواالم الش رية( .)٢١ووشمس التحـدياا املشـتركة ت هـ ا الرـدي
إ االا إىل الكش عن الاياواا الش رـية ألطـرا ثالثـة واأل كـال املت لقـة ب قـس الاياوـاا
الش رــية عــرب ا ــدوي الوط يــة وخــار وقــا واليــة الالــد الـ ي جدم ــف فيــا الاياوــاا(.)٢٢
وي اضـــت للقـــواوني الوط يـــة أن و ـــاجلي وهـــت ف ـــال و ـ ـاجلي التضـــارب احملتمـــس بـــني التزامـــاا
وعم امل لوماا امل اقةي من جهةي وبني إواوني اية ارروأية والاياوااي مـن جهـة أخـرر.
وإد أويفف االا أير فيها عدل االو ا ت اية بياواا امل افرين علـ الرـ يد الـدور
إىل مشــاكس كــانة لشــركاا ارقــو ا ويــة الــيت و ـيّر ر ــالا جويــة يوليــة .فقــد وواجــا
ــركاا وشــضيس ارقــو ا ويــة الدوليــةي عل ـ ســايس املثــاعي خيــارين أوامــا رفــض إ الــة
بياواا امل افرين فيما ي د اوتهاكا لشـر اإلبـالغ بامل لومـاا امل ـاقة ت إـواوني بلـد املضـايرة
أو بلد املقرـدي وثاويهمـا وـوفن الاياوـاا فيمـا ي ـد اوتـهاكا ملتقلاـاا ايـة الاياوـاا امل تمـدة
ت بلد املضايرة أو بلـد املقرـد .كمـا أن الركـاب ميكـن أن ي ـاورهم القلـق إزاء القريقـة الـيت
سيتم ا الت امس م امل لوماا الش رية اراأة م.
__________
( )٢١ت ا االا اليت وتضمن فيها ه ا التشـري اا التزامـاا فيمـا يت لـق بالاياوـاا الش رـية الـيت وكـون ت طـور
التجهيــز اآلر (ا اســوع)ي كــثنا مــا وقتضــت ولــر التشــري اا ا رــوع علـ الاياوــاا الش رــية وجتهيزهــا
بإورا وت إطار القاوون؛ وختزي ها ألريراض مشـروعة وعـدل اسـت دامها مبـا يت ـارض مـ ولـر األريـراض؛
وم اســاتها للموضــوع وأــلتها بــا وعــدل جتاوزهــا للحــد املقلــوب بالقيــا إىل األريــراض الــيت يــتم ختزي ــها
من أجلها؛ ويإتها و ديثهاي ع د االإتضاء؛ واال تفاظ ا ت كس ي مد بتحديد هويـة أأـحاب الاياوـاا
ملدة ال وزيد عـن الـالزل لألريـراض الـيت خدزوـف اـا ولـر الاياوـاا .اوعـر WCO, IATA,ICAO, “Guidelines on
.advance passenger information (API)”, para. 9.4

( )٢٢املرج وف اي الفقرة .٥-9
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 - 48ولكــن ألن وعــم امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين متكنــن وكــاالا مراإاــة ا ــدوي
من الوأوع إىل بياواا الركاب اليت كان امل افر سـيقدمها إىل إيارة ااجـرة مـن أجـس التفتـي
ع د الوأوع (وهت أساسا الاياواا الوارية ت األجزاء املقروءة آليـا مـن جـواز سـفر الراكـب)ي
فإن ويس امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين إىل أطرا ثالثة إـد ال يشـكس الشـاريس القـاووين
الرئي ت ت وقايق وعم امل لوماا امل اقة عل الر يد الـدور .ويتـيد ووسـي إمكاويـة االطـالع
عل بياواا الركاب لوكاالا مراإاـة ا ـدوي مزيـدا مـن الوإـف إلجـراء الفحـوع ااا الرـلة
والاف فيما إاا كان من الالزل م الراكـب مـن ال ـفر( .)٢3وميكـن مل ـائس ارروأـية و ايـة
الاياوــــاا أن وــــثن ــــواريس أكــــرب فيمــــا يت لــــق باال تفــــاظ باياوــــاا امل ــــافرين واســــت دال
ه ا امل لوماا ألريراض أخرر رين أريراض األمن القومت أو إمتال إجراءاا سفر الركاب(.)٢4
 - 49وفيما يت لق باست دال بياواا امل افرين ب د مج ها من إماس وكـاالا مراإاـة ا ـدويي
ووجد واريس وت لق بامل افرين ال ين يتم بارقأ مضاهاة أرـائهم بقـوائم املراإاـة أو ورـ يفهم
عل أهنم أفراي يشكلون خقورة كانة .وت الة عدل وـوفر ماـاي ووجيهيـة ـدي املـدة الـيت
ميكن فيها لوكاالا مراإاة ا دوي اال تفاظ ـ ا امل لومـاا وووضـد أي األريـراض األخـرر
ميكن است دامها فيهاي إد وتروب عل الر عواإب طويلة األجس يتأثر ا امل افرون.
 - ٥٠ووــدرك املديريــة الت في يــة للج ــة مكافحــة اإلرهــاب أن الــدوع األعضــاء إــد أثاتــف
أن وقايق وعم للم لوماا امل اقة و مس بف الية ووتضلب عل الكـثن مـن التحـدياا املـ كورة
أعالا هو هد إابس للتحقيق.

سايسا  -ووأياا
 - ٥١اســــت ايا إىل التحليــــس الــــواري أعــــالاي وت ضــــوء متقلاــــاا إــــرار جملــــس األمــــن
 )٢٠١4( ٢١78والايان الرئاست املـؤرخ  ١9وشـرين الثـاين/ووفمرب ٢٠١4ي ووأـت املديريـة
الت في ية للج ة مكافحة اإلرهاب مبا يلت:
أن و قــد اللج ــة جل ــة إ اطــة رفي ــة امل ــتور مي ـ الــدوع األعضــاءي
(أ)
بالت اون م كاار امل ؤو لني من ا اي ال قس ا ـوي الـدور وم عمـة القـنان املـدين الـدور
وامل عمــة ال امليــة للجمــاركي بضيــة ووعيــة الــدوع األعضــاء بضــرورة وقايــق وعــم امل لومــاا
__________
( )٢3املرج وف اي الفقرة .١-9

( )٢4املرج وف اي الفقرة .٦-9
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امل ــاقة املت لقــة بامل ــافرين ولفــف االوتاــاا إىل امل ــاين واملمارســاا الفضــل ااا الرــلة
املتفق عليها يوليا؛
(ب) أن يشــارك رئــيس اللج ــة ت االجتمــاع املقاــس مــن االجتماعــاا ال امــة
ال وية اليت ي قدها ا اي ال قس ا وي الدوري لكت ي ل الضوء عل الـدور ااـال الـ ي
يؤييــا إقــاع ال قــس ا ــوي ت كفالــة وقايــق وعــم امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة بامل ــافريني
والر بالشراكة م الدوع األعضاءي ويربز جماالا الت اون م اللج ة؛
( ) أن وقلب اللج ة إىل املديرية الت في ية للج ـة مكافحـة اإلرهـاب املشـاركة
ت ا هوي الـيت ياـ اا كـس مـن ا ـاي ال قـس ا ـوي الـدور وم عمـة القـنان املـدين الـدور
ت جمــاع التوعيــة وإعــداي الرســائس املشــتركة بشــأن مزايــا وعــم امل لومــاا امل ــاقة املت لقــة
بامل ــافرين ت ســيا وقيــيم ــاطر امل ــافرين وإجــراءاا التفتــي الــيت و ــت د إىل األيلــةي
مبا ت الر ت امل اسااا اإلإليمية؛
(ي) باإل ارة إىل التحدياا اليت يواجهها ا اي ال قـس ا ـوي الـدور العتمـايا
عل هن اإلبالغ ال ايت ت مج م لوماا عن الة وقايق أعضائا ل عم امل لومـاا امل ـاقة
املت لقــة بامل ــافريني ي اضــت أن يقلــب جملــس األمــن إىل املديريــة الت في يــة للج ــة مكافحــة
اإلرهـاب أن وقــولي بالت ـاون مـ ا ـاي ال قــس ا ـوي الــدوري بـدور جهــة الت ـيق ال امليــة
ت جماع مج امل لوماا عن الة وقايق الدوع األعضاء لل عم امل كورة؛
(هـ) باإل ـــارة إىل التكـــالي الكـــانة والقيـــوي التك ولوجيـــة الـــيت و ـــاين م ـــها
كــس يولــة مــن الــدوع األعضــاء ت إطــار وضـ وو فيـ وعــم للم لومــاا امل ــاقة مرــممة
خريرا ااي ي اضت أن يقلب جملس األمن إىل ا اي ال قـس ا ـوي الـدور وم عمـة القـنان
املدين الدور وامل عمة ال املية للجمارك القيال مبا يلت:
’‘١

ال مــس ب شــا علـ وشــجي الــدوع األعضــاء ال ــاعية إىل وقايــق بروــام
للم لومــاا امل ــاقة عــن امل ــافرين عل ـ أن متتثــس للم ــاين واملمارســاا
الفضل القائمة املتفق عليها؛

’‘٢

وض خقة السـت راض و ـدي امل ـاين وال مليـاا ا اليـةي و ـ زّز كفـاءة
بروام امل لوماا امل اقة عن امل افرين وف اليتا؛

(و) أن وشـــج اللج ـــة الـــدوع األعضـــا ء علـ ـ الـ ـ ص علـ ـ آليـــاا إاووويـــة
ت وشــري االا الوط يــة مــن أجــس و زيــز االمتثــاع للم ــاين الدوليــة اراأــة ب قــس امل لومــاا
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امل اقة عن امل افرين .ووشمس ه ا اآللياا وضـ وـدابن ورمـت إىل و زيـز امتثـاع م شـضلت
ارقو ا وية؛
(ز) أن وشــــج اللج ــــة الــــدوع األعضــــاء الــــيت وقــــول اليــــا باســــت دال
وعم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين علـ يراسـة إمك اويـة مضـاهاة بياوـاا امل ـافرين
ت املقاراا إاس املضايرة بضرض الكش عن هوية األفراي ال ين يدشـتاا ت أهنـم م ـافرون
إىل ارار كمقاولني إرهابيني أجاوب؛
(ح) أن وقلب اللج ة إىل ا اي ال قس ا وي الـدور إعـداي يليـس بشـأن أفضـس
املمارســاا والــدرو امل ــتفاية مــن خــرباا الــدوع األعضــاء الــيت ســاقف إىل وقايــق
وعم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين؛
( ) أن وشج اللج ة املديريةَ الت في ية للج ة مكافحة اإلرهاب علـ مواأـلة
القيــال بــدورها املي ــر لتقــدل امل ــاعدة التق يــة الراميــة إىل و زيــز القــدراا ت هـ ا اجملــاعي
والر من خالع وارها م الدوع وزياراالا إليها؛
(ي) أن وقلب اللج ة إىل املديرية الت في ية للج ة مكافحـة اإلرهـاب أن و مـسي
بالتشـــاور مـ ـ فرإـــة ال مـــس امل يـــة بالت فيـ ـ ت جمـــا ع مكافحـــة اإلرهـــابي علـ ـ وي ـــن
وض ـ ارق ـ واملشــاري م ـ ا ــاي ال قــس ا ــوي الــدور وم عمــة القــنان املــدين الــدور
وامل عمـــة الدوليـــة للـــهجرة وامل عمـــة ال امليـــة للجمـــاركي ـــد امل ـــاعدة علـ ـ وقايـــق
وعم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افريني م التركيز بشك س خاع عل الـدوع املتضـررة
من طاهرة املقاولني اإلرهابيني األجاوب؛
(ك) أن وقول اللج ة بتشجي الكياواا املا ـة ومقـدمت امل ـاعدةي مبـا ت الـر
فرإــة ال مــس امل يــة بالت في ـ ي عل ـ وقــدل الــدعم للم اــايراا الــوارية أعــالاي ورينهــا مــن
األوشقة اليت يضقل ا كس من ا اي ال قس ا وي الدور وم عمـة القـنان املـدين الـدور
وامل عمة الدولية للهجرة وم عمة ا مـارك ال امليـةي ت يعـم وقايـق الـدوع األعضـاء لـ عم
امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين وفقا ملتقلااا إرار جملس األمن )٢٠١4 ( ٢١78؛
(ع) أن يقلــب جملــس األمــن إىل املديريــة الت في يــة للج ـ ة مكافحــة اإلرهــاب
أن وواأـس رأــد االجتاهـاا ال ــائدة ت وقايـق الــدوع األعضـاء لـ عم امل لومـاا امل ــاقة
املت لقة بامل افرين وأن ووات اللج ة ت ريضون  3٦٥يوما بتقرير عن الة الت في .
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املرفق األوع
خريقــة وــاني الــدوع األعضــاء الــيت و ــت دل وعــم امل لومــاا امل ــاقة
املت لقة بامل افرين
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املرفق الثاين
االستايان
 - ١هس و ت دمون وعم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين ملضـاهاالا بقـوائم ا ـزاءاا
وإوائم املراإاة األخرر؟
 - ٢إاا كــان ا ــواب علــ ال ــؤاع األوع باإللــابي فهــس وقاقــون الــر علــ مجيــ
امل افرين أل عل فمة فرعية من امل افرين فق ؟
(أ)
-3

إاا كان ا واب فمة فرعيةي فنج التحديد.

إاا كان ا واب عل ال ؤاع األوع باإللابي فما وقومون ب ملية املضاهاة:
(أ)

إاس املضايرة

(ب) إاس الوأوع
( )

ع د امل ا ة األولية

(ي)

ت مر لة أخرر

 - 4إاا كــان ا ــواب عل ـ ال ــؤاع األوع باإللــابي فهــس وــتم عمليــة املضــاهاة بشــكس
آر أل يدوي؟
(أ)

إاا كان ا واب عل ال ؤاع الراب هو ”بشكس آر“ي فهس إمتم:

’‘١

بإوشاء وعال املضاهاة؛ أو

’‘٢

بشراء براجمياا متا ة جتاريا؟

 - ٥إاا كــان ا ــواب علـ ال ــؤاع األوع باإللــابي فمــا هــت القــوائم الــيت و ــت دموهنا
ألريراض املضاهاة؟ (يدرج ووخت الدإة إدر اإلمكان)
(أ)

إوائم األمم املتحدة

(ب) إوائم امل عمة الدولية للشرطة ا ائية

15-08234

( )

القوائم اإلإليمية أو القوائم املت دية ا

(ي)

القوائم املقدمة من ا كوماا الشريكة

(هـ)

إوائم وض تها كومة بلدكم

ياا
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 - ٦هس و ت دمون وعم امل لوماا امل اقة املت لقة بامل افرين مـن أجـس وقيـيم امل ـاطر -
لتحديـــد امل ـــافرين الـ ـ ين يدحتمـــس أن يكووـــوا خقـــرين جـــدا والـ ـ ين مل ودـــدر أرـــاؤهم
ت أي إائمة جزاءاا أو إائمة مراإاة؟
إاا كان ا واب عل ال ؤاع ال اي باإللابي فهـس أوـتم مهتمـون بتقـوير
(أ)
ه ا القدرة ت امل تقاس؟
 - 7هـــس و ـــت دمون وعـــم امل لومـــاا امل ـــاقة املت لقـــة بامل ـــافرين ألي ريـــرض آخـــر
رين األريراض الوارية أعالا؟ إاا كان األمر ك لري يرج بيان التفاأيس.
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