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   قرار
  

   االنترنتالتصدي للنشاطات الساندة لإلرهاب على :الموضوع

 إلIى   19ن  ـ مI  ألمانيIا / فIي بIرلين    74 المنعقدة فIي دورتهIا الIـ          انتربول -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2005سبتمبر / أيلول22

ذلIك مIن القIرارات       يتبIّين    ب علIى اإلرهIاب، آمIا      فIي التغّلI   القديم والراسخ    بالتزام االنتربول    إذ تذآـّر 
  : وهيالهادفة إلى مكافحة اإلرهابالسابقة 
  

AG-2001-RES-05 " 2001بودابست، " (2001سبتمبر / أيلول11االعتداء اإلرهابي المرتكب بتاريخ(  
AGN/68/RES/2  "1999سيئول، " (تمويل اإلرهاب(  

AGN/67/RES/12  "1998القاهرة،  (" القاهرة لمكافحة اإلرهابإعالن( 
AGN/55/RES/3  "    ة      ؛  اإلرهابالتعاون في قضاياIزة دليل للمكاتب المرآزية الوطنيIصة واألجهIالمتخّص  "

 )1986بلغراد، (
AGN/53/RES/6  "1984لوآسمبورغ، ("  العادة على تسميته اإلرهابجرتجرام العنيف الذي إلا( 
AGN/52/RES/9  "1983آان، " (اإلرهاب(  

  
 المIدّمرة لإلرهIاب علIى األوضIاع الIسياسية الداخليIة والدوليIة                بIشأن النتIائج    ب7الغ  إذ يساورها قل7ق   و

  بشكل خاص، وأثره الممكن على االستقرار اإلقليمي،

واضIIطالعها بنIIشاطات علIIى اليIIا إرهابيIIة شIIتى أدلIIة علIIى اسIIتمرار رسIIوخ خ لوجIIود دراآ77ا منه77اإو
  الصعيد الدولي رغم نجاح التحقيقات المتعلقة بالمنظمات اإلرهابية الدولية،

   بتعطيل نشاطات المجموعات اإلرهابية،التزاما منهاو

   استغالل اإلرهابيين لتكنولوجيا االنترنت لتعزيز مواردهم وآوسيلة اتصال،يشغلهاإذ و

 علIIى اتفاقيIIات األمIIم المتحIIدة الهادفIIة إلIIى مكافحIIة اإلرهIIاب فIIي جميIIع أشIIكاله    إذ ت77سجل اطالعه77او
  والمIIؤرخ A/RES/49/60العامIة لألمIIم المتحIدة المIIرقم    مIIن قIرار الجمعيIIة  4ومظIاهره، وخIIصوصا المIادة   

   ،1994ديسمبر / آانون األول9

والعمليIات الجاريIة    الدوليIة  التحقيقIات ومIساندة  رصIد  الفريد من نوعه ل األمانة العامة   وقع بم إذ تقرّ و
فIي التحقيIق     عIالمي    تعIاون الحاجIة إلIى     ب و ،العIالم وأفعالها اإلجرامية فIي أنحIاء       ية  رهابضد المجموعات اإل  

  ، هذه المجموعات اإلجراميةبشأن

سيادة الدول لكIن مIع اإلقIرار بIأّن التحقيقIات فIي نIشاطات االنترنIت ومواقIع الويIب التIي             إذ تحترم و
  تساند النشاطات اإلجرامية تقتضي من البلدان األعضاء تعاونا تاما على الصعيد الدولي،

  
 المتIIصلة باإلرهIIاب واالنترنIIت معIIا، معقIIدة وال    أّن التحقيقIIات الدوليIIة، وخIIصوصا تلIIك  إذ ت77تفّهمو

تحتمل أي تأخير، وأّن نجاح مالحقة المجرمين الدوليين مرهون باحترام جميع البلIدان األعIضاء لIضرورة                 
  استمرارية األدلة وضمان إحالة المعلومات بشكل فوري،
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التحقيقIIIات   سIIIّن قIIIوانين واسIIIتحداث إجIIIراءات فعالIIIة إلنفIIIاذ  الIIIدول األعIIIضاء علIIIى  ب777شّدة ت777شجع
  التي تساند اإلرهابيين،الدولية فيما يخص مواقع الويب والمالحقات 

تIسهيل التبIادل     الIدول األعIضاء إقامIة نقIاط اتIصال وطنيIة ضIمن وآIاالت إنفIاذ القIانون و                     تطلب من 
  السريع للمعلومات والمشارآة في التحقيقات الدولية باستخدام قوانينها الوطنية إلجراء التقّصيات،

البلدان األعضاء إلى سّن قIوانين بغيIة وضIع إجIراءات فعَّالIة بIشكل سIريع لقفIل المواقIع علIى                         تدعو
  الويب التي تساند اإلرهابيين،

 فيمIا بينهIا ومIع    -  المكاتب المرآزية الوطنية في الدول األعIضاء علIى زيIادة تبIادل المعلومIات       تحث
واألسIاليب التIي تتبعهIا لتIسهيل نIشاطاتها،      وليIة  يIة الد  رهاببشأن الIشبكات اإل    -األمانة العامة على حد سواء      

  بما فيها المعلومات المتعلقة باستخدام االنترنت لمساندة النشاطات اإلجرامية،

نيIIة دوليIIة يIIصار اجتماعIIات ميداوتناشIIدها تنظIIيم األمانIIة العامIIة رصIIد العمليIIات الجاريIIة إلIIى توآ77ل 
  . المعنيةالخاصةوآاالت واألفرقة والتحقيق بين ال بارمعلومات االستخ إلى تبادل خاللها

  
  
  

  إعتمد
 
  


