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 اإللیكتروني" اإلرهاب لتجریم الدولي للمؤتمر الختامي البیان"
 2017 مایو 15-16

 

 ضافتاست الدولي، والتعاون الخارجیة وزیر نهیان، آل زاید بن عبداهللا الشیخ سمو من كریمة برعایة

 بمشاركة ،2017 مایو 16 و 15 یومي ”اإللكتروني اإلرهاب لتجریم الدولي المؤتمر“ أبوظبي اإلماراتیة العاصمة

 إلقلیمیة،وا الدولیة والمنظمات ،المتخصصین والخبراء والقانونیین األكادیمیین من العالمیة الشخصیات من نخبة

 المدني. المجتمع ومنظمات

 انونیةق استراتیجیات ومناقشة اإللكتروني اإلرهاب ظاهرة تحلیل على المؤتمر في المشاركون وعكف

 تضارب یاقس في اإللكترونيّ  اإلرهاب األول المحور تناول .محاور أربعة خالل من لها للتصدي وتنفیذیة وحقوقیة

 والجهود اإلنسان حقوق مبادئ بین التوفیق مسألة الثاني المحور وتناول واإلجتماعي. الثقافي واإلنحسار الّتشریعات

 عنیةالم سساتالمؤ  بین المشترك العمل آفاق الثالث المحور تناول بینما .اإللكتروني اإلرهاب مكافحة في المبذولة

 رهاباإل لتجریم شامل تشریعي إطار تبني إلى الحاجة الرابع المحور وناقش .اإللكتروني اإلرهاب بمكافحة

 الدولي. المستوى على اإللكترونيّ 

 يف والدولي واإلقلیمي الوطني المستوى على المتحدة العربیة اإلمارات دولة بمبادرات المشاركون وأشاد

 ورعایتها لدوليا المؤتمر هذا تنظیم منها یأتي والتي ؛اإلرهاب أشكال لكافة مواجهتها وفي لتطرفا ظاهرةل التصدي

 الدولیة جهودال توحید وضرورة اإللیكتروني اإلرهاب خطورة على الضوء تسلیط ضرورة على التأكید تم كما له.

 .تجریمه نحو
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 اإللیكتروني" تجریم حول أبوظبي إعالن"

 األفراد على ومخاطرها اإللیكتروني الفضاء من تنطلق التي اإلرهابیة التهدیدات وتیرة تصاعد ظل في .1

 لتنفیذ طوالتخطی المعلومات تبادل بهدف اإلرهابیة الجماعات بین التنسیق لجهة سواء ،والدول والمجتمعات

 أو رهابیةإ أعمال ارتكاب على التحریضو  التجنید بهدف المتطرف لخطابا نشر لجهة أو رهابیة،اإل هاجرائم

 ،طائفي أو دیني أو عرقي أو قومي أساس على والتمییز والعنف الكراهیة خطابات بث لجهة أو بها، اإلشادة

 المتعلقة دولیةال والمعاهدات االتفاقیات وفي المتحدة األمم مواثیق في المتضمنة والمقاصد المبادئ مع وتماشیاً  .2

 اإلنسان، حقوق یزوتعز  وحمایة باحترام

 إلقلیمیةا والمنظمات المتحدة لألمم العامة والجمعیة الدولي األمن مجلس عن الصادرة القرارات بكافة واسترشادأ .3

  الدولیة، والهیئات

 المخاطر إزاء المتحدة األمم في األعضاء الدول قبل من وسریع منسق لتحرك ملحة حاجة كهنا فإن

 :اآلتي خالل من اإللكترونیة اإلرهابیة والتهدیدات

 والتحریض نید،التج محاوالت ذلك في بما أشكاله، بكافة اإللكتروني اإلرهاب تحظر ملزمة دولیة اتفاقیة اعتماد أوًال:

 والكراهیة، ف،العن إلى الدعوة إلى باإلضافة ؛عنه التبلیغ وعدم وتمویله، به، واإلشادة إلیه، والدعوة اإلرهاب على

 .األدیان وٕالى اآلخرین إلى واإلساءة والدیني، رقيالع والتمییز

 الداخلیة، وانینهاق في أكثر وتوضیحها مبادئه وتفاصیل الملزم االتفاق هذا مقتضیات تبني الى الدول دعوة ثانیًا:

 اإللكترونیة. بالجرائم یتعلق خاص قانون ووضع

 إطار في یجیاتواسترات سیاسات وضع تتولى اإللیكتروني واألمن والحریات للمعلوماتیة وطنیة هیآت نشاءإ ثالثًا:

 إرهابیة. مخاطر على ینطوي الذي الرقمي المحتوى ومجابهة لرصد القانون، سیادة

 

 )انتهى(


