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  قرار
  

  
  
  جرائم المخدرات المرتبطة باستخدام اإلنترنت: الموضوع

  
  

 فNي ريNو دي جNانيرو، البرازيNل          75 أنتربول المنعقدة في دورتها الـ       -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2006سبتمبر / أيلول22 إلى 19من 

  
أو تبNNادل معلومNNات أن هنNNاك زيNNادة فNNي عNNدد المجNNرمين الNNذين يNNستخدمون اإلنترنNNت لجمNNع   ذ ت11درك إ

متعلقة بالمخNدرات الغNرض منهNا تيNسير انتNاج أو اسNتعمال أو بيNع مخNدرات مدرجNة فNي جNدول المخNدرات                           
  المخضعة للرقابة ومواد ال تصدر بها وصفات طبية،

  
بNNأن نتNNائج العمNNل الميNNداني فNNي المNNشاريع الوطنيNNة تبNNين أن مNNن الممكNNن مكافحNNة االتجNNار فNNي تق1ر  وإذ 

  نترنت بأساليب استباقية ومعرفة عامة بأجهزة الكمبيوتر واإلنترنت،المخدرات على اإل
  

بأن معظم البلدان األعضاء يدرك مدى التهديد الذي قد يمثله اإلنترنت فيما يتعلق وإذ تقر أيضا 
  بجرائم المخدرات،

  
علNى  أن البلدان األعضاء والمنظمات الدولية قد أوصت بأن يعمNل األنتربNول             وإذ تضع في اعتبارها     

إنمNNNاء أسNNNاليب فعالNNNة لمواجهNNNة التحNNNدي الNNNذي تطرحNNNه جNNNرائم المخNNNدرات المرتبطNNNة باسNNNتخدام اإلنترنNNNت   
 ، واإلجابNات علNى   2005 الواردتان فNي تقريNر اللجنNة الدوليNة لمراقبNة المخNدرات لعNام            55 و 41التوصيتان  (

  ،)SC/DCO/DA/LB/2005/156استبيان األمانة العامة لألنتربول المرقم 
  

ضرورة مساندة جهود األمانة العامة الرامية إلى تيسير نهNج مNرن لوصNل آNل                أخذ في االعتبار    وإذ ت 
 ، ومNساعدة األمانNة      I-24/7مكتب من المكاتب المرآزية الوطنيNة بمنظومNة األنتربNول لالتNصاالت العالميNة               

لعامة في نصب المنظومة الجديدة بسرعة وتبّين أقل الحلول آلفة وبالتالي اسNتبعاد التكNاليف اإلداريNة غيNر                   ا
  ،)AG-2002-RES-03القرار (الضرورية 

  
 بNNأن آميNة المعلومNات المتعلقNNة بالمخNدرات علNى اإلنترنNNت المتيNسرة لNسلطات شNNرطة       منه1ا واقتناع1ا  

ر غير مالئمة حاليNا للNتمكن بNشكل موثNوق مNن آNشف الNصالت وتبNين                   البلدان األعضاء واألمانة العامة ُتعتب    
  المجرمين،

  
 أيضا بأن المستوى الحالي للتNدريب المتيNسر ألجهNزة الNشرطة ومكاتNب اإلدعNاء العNام                   اقتناعا منها و

  ،، وبأن هناك حاجة ملحة إلى معالجة هذا القصورفي البلدان األعضاء غير آاف
  

المكاتب المرآزية الوطنية لألنتربNول، باإلضNافة إلNى األمانNة العامNة      من أن شبكة    وإذ هي على يقين     
واتصاالت األنتربول المأمونة وقواعد بياناته، قادرة بوضوح على تعزيز الموارد األخNرى المتيNسرة حاليNا                

  للتحقيقات بشأن جرائم المخدرات واإلجرام السيبري،
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  : أجهزة إنفاذ القانون المعنية، علىجميع المكاتب المرآزية الوطنية، بمساعدة آلتحث 
  
 استحداث نقاط اتصال تكون مسؤولة عن التحقيق بشأن جرائم المخدرات المرتبطة باإلنترنت؛ •

 تعيين مدربين مؤهلين، واستضافة حلقات عمل؛  •

دعم الفريق العامل التابع ألمانة األنتربول العامة المعني بجرائم المخدرات المرتبطة باسNتخدام              •
  ونت؛اإلنتر

 ليشمل المحققNين فNي جNرائم المخNدرات ذات الNصلة             I-24/7توسيع نطاق الوصول إلى منظومة       •
مNNسؤولة عNNن إنفNNاذ القNNانون ومNNن خNNارج المكتNNب المرآNNزي باإلنترنNNت، التNNابعين لهيئNNات وطنيNNة 

 .الوطني
  
  

  اعتمد
  


