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مقدمة  أوال-
 

اعتمــدت جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف دورــــا العاشـــرة املســـتأنفة  -١

ـــع ومكافحــة اجلرميــة  املعقـودة يومـي ٦ و٧ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، خطـة عمـل(١) تتنـاول من

املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة وباحلواسـيب، متابعـة وتنفيـذا ملـا ورد يف الفقـرة ١٨ مـن إعــالن 

فيينا بشأن اجلرمية والعدالة: مواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين، الـذي اعتمـده مؤمتـر 

األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني.(٢) 

ويف قـرار اجلمعيـة العامـة ١٢١/٥٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديســمرب ٢٠٠١،  -٢

إذ تعـرب اجلمعيـة عـن القلـق إزاء مـا تتيحـه االرتقـاءات التكنولوجيـة مـن إمكانيـــات جديــدة 

ــة، وإذ  للنشـاط اإلجرامـي، وال سـيما إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـا املعلومـات ألغـراض إجرامي

ـــدان الناميــة، وإذ تشــدد  تسـلّم باحلاجـة إىل تيسـري نقـل تكنولوجيـا املعلومـات وخباصـة يف البل

على احلاجة إىل تعزيز التعاون بـني الـدول يف مكافحـة إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـا املعلومـات 

ألغراض إجرامية، وإذ تؤكــد علـى الـدور الـذي ميكـن أن تقـوم بـه األمـم املتحـدة واملنظمـات 

الدوليـة األخـرى واملنظمـات اإلقليميـة، وإذ ترحـب بأعمـال مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنــع 

اجلرمية ومعاملة ارمني، وإذ تعـترف مـع التقديـر مبـا اضطلعـت بـه جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة 

اجلنائيـة يف دورتيـها التاسـعة والعاشـــرة، قــررت إرجــاء النظــر يف موضــوع إســاءة اســتعمال 

تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية ريثما تنجز األعمال املتوخاة يف خطة العمل. 

ويف القـرار ٢٦١/٥٦ املـــؤرخ ٣١ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢ الــذي اعتمدتــه  -٣

اجلمعية العامة، أحاطت علمـا مـع التقديـر خبطـط العمـل؛ وطلبـت إىل األمـني العـام أن يكفـل 

تعميم خطط العمل على أوسـع نطـاق ممكـن؛ ودعـت احلكومـات إىل النظـر بعنايـة يف خطـط 

العمـل وإىل اسـتخدامها كمرشـد يف صـوغ تشـــريعات وسياســات وبرامــج؛ ودعــت األمــني 

العـام إىل أن ينظـــر يف خطــوات العمــل بعنايــة، وأن ينفذهــا، حســبما يكــون مناســبا، وفقــا 

خلطط العمل املتوسطة األجل وامليزانيات الربناجمية، ورهنا بتوافر املوارد. 
 
 

ــــة ملنـــع ومكافحــة اجلرميــة املتصلــة  حالـة اجلـهود اجلاري ثانيا-
بالتكنولوجيا الرفيعة وباحلواسيب 

 
 

ألف-االجتاهات والتطورات العامة 
 

مـا زال ميـدان اجلرميـة املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة وباحلواســـيب يتســم بتطــور  -٤

ــانب مرتكـيب األفعـال اإلجراميـة ويف جـانب اجلـهود الوقائيـة والتشـريعية وجـهود  سريع من ج

ـــببية ذاــا. وأثنــاء عــام ٢٠٠١،  إنفـاذ القوانـني، ويتسـم بتطـور سـريع يف التكنولوجيـات الس

ــى إنشـاء أو حتسـني قدراـا للتعـامل مـع اجلرميـة املتصلـة بالتكنولوجيـا  أقدم عدد من الدول عل

الرفيعـــة وباحلواســـيب كمجـــال متخصـــــص للتشــــريعات وإلنفــــاذ القوانــــني. وتضمنــــت 

ـــة وحتديــث ســلطات  اإلصالحـات التشـريعية إقـرار جرائـم جديـدة والتوسـع يف اجلرائـم احلالي

ــة  التحقيـق مثـل التفتيـش والضبـط وسـلطة التنصـت باسـتراق السـمع التليفـوين للتصـدي بفعالي

ـــع أن يســتمر هــذا االجتــاه، وخصوصــا يف  للجرميـة يف البيئـات االلكترونيـة اجلديـدة. وال يتوق

أوروبـا حيـث الـدول اآلن منكبـة علـى تنفيـذ االتفاقيـة بشـأن جرائـم الفضـاء احلاســـويب، الــيت 

اعتمدها جملس أوروبا يف بودابست يف ٢٣ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١.(٣) 

وال تزال العالقة بـني اجلـهود احلكوميـة املبذولـة ملكافحـة اجلرميـة ودور شـركات  -٥

القطـاع اخلـاص املنهمكـة يف إنتـاج املعـدات والرباجميـات احلاسـوبية ويف تنفيـذ اخلدمـات تعتــرب 

مسألة هامة على مسـتوى السياسـات العامـة والتشـريعات وعلـى مسـتوى التحقيقـات وإنفـاذ 

القوانـني يف كثـري مـن البلــدان. ومــن الشــواغل الكــربى اآلن مــدى إدراج املعينــات اخلاصــة 

ـــــن  ملكافحـــة اجلرميـــة وإجـــراء التحقيقـــات يف تكنولوجيـــات جديـــدة ويف تكـــاليف التخزي

ـــات الــيت تنشــدها أجــهزة إنفــاذ القوانــني وسلســلة مــن مســائل  واعـتراض واسـترجاع البيان

السياسة العامة ومسائل املسؤولية اجلنائية واملدنيـة الناشـئة مـن العالقـات بـني الدولـة ومقدمـي 

اخلدمـات وأفـراد العمـالء. وبعـد سلسـلة مـن اهلجمـات بالفريوســـات واحلرمــان مــن اخلدمــة 

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ١٩٩٩  

و٢٠٠٠، أنشأت جمموعة من الشركات الكـربى للتكنولوجيـا الرفيعـة ومولـت مركـزا خرييـا 

مشـتركا، هـو مركـز تقاسـم وحتليـــل املعلومــات املتأتيــة مــن تكنولوجيــا املعلومــات، وذلــك 

ـــة باحلاســوب.  لتضـع جانبـا الصراعـات التنافسـية وملؤالفـة اجلـهود ملكافحـة اجلرميـة ذات الصل

ــدة  ويف داخـل شـركات التكنولوجيـا الكـربى، أصبـح إدمـاج معـامل األمـن يف الرباجميـات اجلدي

أولويـة عاليـة، حيـث أن الشـركات تلتمـس ختفيـض درجـة تعرضـــها خلطــر اهلجــوم، ونتيجــة 
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للتسـليم بـأن اخلـوف مـن اجلرميـة ووجـــود معــامل أمــن فعالــة قــد أصبحــا عــاملني هــامني يف 

القرارات اليت يتخذها العمالء الذين يريدون شراء منتجات جديدة. 

ومــا زال اســتخدام األمــن التقــين وأســاليب منــع اجلرميــة يتوســع خــالل ســــنة  -٦

٢٠٠١، وهو انعكاس لطبيعة التكنولوجيـات، وتوسـعها املسـتمر، والصعوبـات الـيت تصادفـها 

عمليــات االســتجابات التقليديــــة يف اجلوانـــب التشـــريعية وإنفـــاذ القوانـــني، وخصوصـــا يف 

احلاالت عرب الوطنية. وهذه تشمل املنتجات املوضوعـة مثـل الـربامج الراميـة إىل اسـتبانة وفـرز 

الـربامج املعاديـة مثـل العلـل والفريوسـات مـن البيانـات املخزونـة واملنقولـة واملنتجـات احلــاجزة 

مثل براجميات اجلدار املانع للبيانـات غـري املرغـوب فيـها، واسـتخدمت بدرجـة مـتزايدة برامـج 

حتديـد املواقـع اجلغرافيـة الـيت تتبيـن املصـدر اجلغـــرايف لالتصــاالت املباشــرة وذلــك ملنــع ســبل 

الوصول أمام أولئـك الذيـن يوجـدون يف واليـات قضائيـة تعتـرب فيـها املقـامرة واملـواد اإلباحيـة 

وغريها من األنشطة غــري مشـروعة. وهـذا قوبـل بـالترحيب األكيـد مـن أوسـاط أجـهزة إنفـاذ 

القوانني، بيد أنه انتقد من دعاة احلريـة الكاملـة لشـبكة االنـترنت واخلـرباء الذيـن أوضحـوا أن 

االستعمال الفعال هلذه الربامج إمنـا يتوقـف علـى رغبـة مشـغلي املواقـع الشـبكية يف اسـتعماهلا، 

وعلـى معرفتـهم بـالتقييدات القانونيـة الـيت تفرضـها بلـدان أخـرى. ووافـق معظـم اخلـرباء أيضـا 

على أن مثل هـذه الـربامج متنـع بشـكل فعـال االنتـهاكات العارضـة وهـي تعتـرب فعالـة ملقاومـة 

مرتكيب األفعال اإلجرامية غري املتقنة، بيـد أـا تعتـرب غـري فعالـة اـة ارمـني األكـثر معرفـة، 

والذيـن يسـتطيعون أن خيفـوا أماكنـهم اجلغرافيـة مـن الرباجميـات ومـن أجـــهزة تشــغيل املواقــع 

الشبكية اليت يستخدموا. وما زال يتوسع اسـتخدام الرباجميـات اخلاصـة مبحـق التشـويش الـيت 

تستطيع أن تتبين وتصـد أي حمتويـات غـري الئقـة بالنسـبة لألطفـال أو لغـريهم مـن املسـتعملني 

ـــوا منتجــات ــدف إىل  غـري املصـرح هلـم، وكثـري مـن مشـغلي املواقـع الشـبكية للبـالغني أدخل

ــــذه الرباجميـــات. واســـتخدمت تطبيقـــات خاصـــة بالتشـــفري أيضـــا حلمايـــة  زعزعــة مثــل ه

االتصـاالت احلساسـة وملنـع املسـتعملني غـري احلـائزين علـــى إذن مــن إمكانيــات الوصــول إىل 

البيانات االحتيازية أو احلساسة. 

ويف داخـل أوسـاط إنفـاذ القوانـني، يعـترف بدرجـة مـتزايدة بـأن احملققـــني الذيــن  -٧

تتوفر هلم املـهارات الالزمـة العـتراض االتصـاالت اجلاريـة بسـرعات عاليـة والوسـائط الرقميـة 

وإلجراء عمليات تفتيـش ناجحـة للبيانـات املختزنـة ولفـك شـفرات البيانـات املشـفّرة والقيـام 

بوظائف مماثلة أخرى إمنا هم مـورد قيـم ومتخصـص ونـادر. وقـد أنشـأت أجـهزة كثـرية اآلن 

ـــن مكافحــة  وحـدات متخصصـة وهـي تدعـى ملعاونـة احملققـني اآلخريـن يف جمـاالت تـتراوح م

ـــاملخدرات واجلرميــة االقتصاديــة. ومــن بــني الشــواغل اهلامــة ارتفــاع  اإلرهـاب إىل االجتـار ب

التكــاليف واالســتثمار الطويــل األجــل الــذي ميثلــه تدريــب احملققــني، وصعوبــة االحتفــــاظ 

بـاحملققني املـهرة الذيـــن بوســعهم أن يطلبــوا رواتــب أعلــى يف وظــائف القطــاع اخلــاص ذي 

التمويـــل األفضـــل، واملشـــكلة البســـيطة املتمثلـــة يف ضمـــان أن يواكـــب احملققـــون تطـــــور 

التكنولوجيات اجلديدة وآخر التقنيات اإلجرامية الالزمة الستخدامها. 

وتشـعر الـدول األعضـاء بقلـق إزاء احتمـال االســـتخدامات اهلجوميــة والدفاعيــة  -٨

احملتملة للتكنولوجيات اجلديدة مـن جـانب املنظمـات اإلرهابيـة، وقـد تزايـدت هـذه الشـواغل 

بدرجة كبرية بعـد هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١. وتظـهر التجربـة أن مرتكـيب األفعـال 

اإلجرامية اإلرهابيــة املتطـورة يسـتخدمون فعـال شـبكة االنـترنت يف االتصـال فيمـا بينـهم. ويف 

هـذا الصـدد، اسـتخدمت بشـكل دفـاعي منتجـات قويـة خاصـــة بالتشــفري ومنتجــات أخــرى 

خاصــة بــاألمن لوقايــة االتصــاالت والبيانــات املخزونــة. كمــــا ان احتمـــال االســـتخدامات 

اهلجوميـة لدعـم األغـراض اإلرهابيـة قــد محــل أيضــا عــددا مــن الــدول إىل إنشــاء وكــاالت 

متخصصــة مكرســة جــهودها حلمايــة جتــهيز البيانــات واالتصــال وغــري ذلــــك مـــن مرافـــق 

التكنولوجيا الرفيعة احلساسة من اهلجمات االلكترونية. 

ـــرة أيضــا عــن  وكشـفت التحقيقـات الـيت أعقبـت هجمـات أيلـول/سـبتمرب مباش -٩

اسـتخدام شـبكة االنـترنت للحصـول علـى املعلومـات الـيت ميكـن اسـتخدامها للتخطيـط لشـــن 

هجمـات أو احلصـول علـى املـــواد الالزمــة لصنــع أو حتضــري مبتســر لألســلحة الكيميائيــة أو 

البيولوجيــة أو املشــعة. وهنــاك عــدة دول مــن الــيت أجــابت علــــى دراســـة األمـــم املتحـــدة 

ـــدة أمــور مــن بينــها إســاءة اســتعمال املتفجــرات ألغــراض إجراميــة،  االسـتقصائية بشـأن ع

أعربت عن قلقها إزاء توافـر املعلومـات علـى شـبكة االنـترنت بشـأن كيفيـة إنتـاج املتفجـرات 

وكيفيـة صنـع األدوات املتفجـرة؛(٤) كمـــا ان شــخصا ألقــي القبــض عليــه خبصــوص حماولــة 

لتفجـري أداة متفجـرة أخفاهـا يف حذائـه بينمـا كـان راكبـا علـى مـنت طـائرة جتاريـة مقلعـة مــن 

بـاريس إىل ميـامي يـوم ٢٢ كـانون األول/ ديسـمرب ٢٠٠١ ونقلـــت عنــه املصــادر اإلعالميــة 

ـــه احلصــول عليــها مــن  أنـه أبلـغ احملققـني أنـه قـد صنـع هـذه األداة باسـتخدام معلومـات أمكن

ـــة مــن جــانب الوكــاالت املعنيــة بإنفــاذ قوانــني  شـبكة االنـترنت. وُأعـرب عـن شـواغل مماثل

املخـدرات فيمـا يتعلـق بتوافـر املعلومـات املباشـرة عـــن كيفيــة إنتــاج املخــدرات االصطناعيــة 

ومكان احلصول على املكونات الضرورية. 

وظلت جرائم أخرى متصلة باحلاسوب والتكنولوجيـا الرفيعـة تثـري شـواغل أيضـا  -١٠

خـالل سـنة ٢٠٠١، ومـــن بــني أبرزهــا كــان اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة واإلنــترنت 

إلنتاج ونشر املـواد اإلباحيـة عـن األطفـال. وقـد وجـد عـدد مـن املشـاركني يف املؤمتـر العـاملي 
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ــان،  الثـاين ملناهضـة االسـتغالل اجلنسـي لألطفـال ألغـراض جتاريـة، املعقـود يف يوكوهامـا، الياب

يف الفترة من ١٧ إىل ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، صلـة تربـط بـني احتمـاالت الزيـادة 

يف اســتغالل األطفــال واحلجــــم اإلمجـــايل للمـــواد اإلباحيـــة عـــن األطفـــال وهـــذا الســـوق 

املتوسع،(٥) بيد أم الحظوا أن عددا مـن عمليـات واسـعة النطـاق بشـأن املـواد اإلباحيـة عـن 

األطفال على شبكة اإلنترنت وكثري منها ذو طـابع عـرب وطـين يف نطاقـه أمكـن كسـر حلقاـا 

والقبض عليها عن طريق العمليات املتعاونـة علـى إنفـاذ القوانـني. وأشـارت ورقـات البحـوث 

املقدمة أمام املؤمتر العاملي أيضا إىل وجـود صلـة مـا بـني اإلنـترنت واألنشـطة األخـرى اخلاصـة 

باألطفال مبا يف ذلك السياحة اجلنسية ملمارسة الدعارة مع األطفال واختطاف األطفال. 

وأعرب أيضا عــن شـواغل بشـأن الزيـادة يف سـرقة اهلويـة الشـخصية الـيت يسـتغل  -١١

ما فيها من بيانات شخصية مبـا يسـمح ملرتكـيب األفعـال اإلجراميـة أن ينتحلـوا شـخصية الفـرد 

الــذي ســرقت بياناتــه. وإضافــة إىل خفــاء هويــة املعــامالت املباشــرة واألنشــــطة األخـــرى، 

استغلت عمليات سرقة اهلويات الشـخصية مشـفوعة بطائفـة متنوعـة مـن اجلرائـم الـيت تـتراوح 

ـــى طائفــة  مـا بـني أنشـطة الـتزوير واألنشـطة اإلرهابيـة. واشـتملت أنشـطة إجراميـة أخـرى عل

ـــة مــتزايدة مــن جرائــم تشــمل الــتزوير واالبــتزاز وغســل األمــوال والتــهريب  متنوعـة بدرج

مبســاعدة احلاســوب واجلرائــم الــيت ترتكــب ضــد أجــهزة احلواســــيب واألشـــخاص الذيـــن 

يسـتعملوا، ويتضمـــن هــذا شــن هجمــات بالفريوســات وغــري ذلــك مــن الــربامج املعاديــة 

واحلرمــان مــن توفــري اخلدمــات. ومــن بــني التطــورات احلادثــة فيمــا يتعلــق بــالتزوير كـــان 

اســتخدام عمليــات التصــدق الكاذبــة عــرب شــبكة االنــترنت وهــي الــيت أنشــئت الجتـــذاب 

التربعـات يف تلـك الفـترة الـــيت تلــت مباشــرة اهلجمــات اإلرهابيــة يــوم ١١ أيلــول/ســبتمرب، 

منتهزين فترات رد الفعل السريع املمكن بإنشاء مواقع على الشبكة مث إزالتها بعد ذلك. 

وأوجـدت األنشـطة املباشـــرة أيضــا عــددا مــن املشــاكل الناشــئة بالنســبة لنظــم  -١٢

ـــة يف جمــاالت مثــل فــرض الضرائــب والئحــة قطــاع األعمــال وإنفــاذ  التنفيـذ الرقابيـة الوطني

ـــن اخلــارجي للبيانــات واالســتعمال املــتزايد التشــفري وقــدرة  املعايـري البيئيـة، حيـث ان التخزي

الشركات يف بلد على التعامل مباشرة مـع العمـالء يف بلـد آخـر، جعلـت مـن األصعـب تنفيـذ 

املتطلبـات الرقابيـــة واخلاصــة بــالتفتيش واملراجعــة. وهنــاك مثــال علــى هــذا وهــو اســتعمال 

الصيدليـات يف االتصـال املباشـر، وتبيـن أـا مشـكلة ذكـــرت يف تقريــر اهليئــة الدوليــة ملراقبــة 

املخـدرات،(٦) وذكرهـا كذلـك خـرباء جملـس التعـاون اجلمركـي (الـذي يسـمى أيضـا املنظمــة 

العاملية للجمارك) وجلنة املخـدرات. وينصـب انشـعال اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات أساسـا 

علـى شـحن املخـدرات واملؤثـرات العقليـة بطـرق غـري مشـروعة، وان كـانت مصـــادر أخــرى 

ـــريا مــن املــواد الدوائيــة والعقاقــري  تشـري إىل أن املشـكلة أوسـع نطاقـا، حيـث متتـد لتشـمل كث

ــــة يف خمتلـــف  األخــرى الــيت ختضــع للضوابــط اجلمركيــة األساســية ولنظــم الوصفــات الطبي

البلدان. وهذا يطرح مشكلة ليس فقط أمام إنفاذ القوانـني اجلنائيـة، بـل أيضـا أمـام السـلطات 

الصحية وهيئات اجلمارك وغريها من اهليئات الرقابية. 
 
 

التطورات داخل األمم املتحدة  باء-
 

يف القــرار ٢٣/١٩٩٩ املــؤرخ ٢٨ متــــوز/يوليـــه ١٩٩٩ الـــذي اختـــذه الـــس  -١٣

االقتصادي واالجتماعي بعنوان "أعمال برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة"، 

طلـب الـس إىل األمـني العـام، بعـد أن يضـع يف اعتبـاره أنشـطة حلقـة العمـل املعنيـة بـاجلرائم 

املتصلـة بشـبكة احلواسـيب واملعقـودة أثنـاء مؤمتـر األمـم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـــة والعدالــة 

اجلنائية، إجراء دراسة عن التدابري الفعالـة الـيت ميكـن اختاذهـا علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل 

ملنـع ومكافحـة اجلرائـم املتصلـة باحلواسـيب. وعـرض تقريـر األمـني العـام عـن نتـــائج الدراســة 

). واعـترف عـدد مـن  E /CN.15/2001/4) ـا العاشـرةــة أثنـاء انعقـاد دور على اللجن

ـــة وباحلواســيب، وشــدد هــؤالء  املتكلمـني مبـدى خطـورة اجلرميـة املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيع

على أمهية اختاذ إجراء ملكافحـة هـذه اجلرميـة علـى املسـتوى الـدويل، مبـا يف ذلـك داخـل إطـار 

األمــم املتحــدة. ولوحــظ أن مكافحــة اجلرميــة املتصلــة بالتكنولوجيــا الرفيعــــة وباحلواســـيب 

تتطلـب العديـد مـن التدابـري املتطـورة للتحقيـق وأن اتبـاع ـج مشـترك ملكافحـة هـــذه اجلرميــة 

يعترب ذا أمهية جوهرية. 

وقد تضمنت خطـط العمـل، امللحقـة بقـرار اجلمعيـة العامـة ٢٦١/٥٦ مـن أجـل  -١٤

ــا، خطـة ملكافحـة اجلرميـة املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة وباحلواسـيب،  تنفيذ ومتابعة إعالن فيين

واليت تدعو املركز املعين باإلجرام الدويل إىل اختاذ ما يلي: 

دعم األنشطة البحثيـة الوطنيـة والدوليـة السـتبانة األشـكال اجلديـدة  (أ)

للجرائــم املتصلــة باحلواســيب ولتقييــم آثــار تلــك اجلرائــم يف جمــاالت رئيســية مثــل التنميـــة 

املستدامة ومحاية اخلصوصية والتجارة االلكترونية، والتدابري اليت تتخذ ردا على ذلك؛ 

ـــها دوليــا، مثــل مبــادئ توجيهيــة وكتيبــات  تعميـم مـواد يتفـق علي (ب)

ــة والتقنيـة ومعايـري دنيـا وممارسـات جمربـة وتشـريعات منوذجيـة،  إرشادية بشأن املسائل القانوني

مـن أجـل مسـاعدة املشـرعني وسـلطات إنفـاذ القوانـــني وغريهــا مــن الســلطات علــى وضــع 

واعتمـاد وتطبيـق تدابـري فعالـــة ملكافحــة اجلرائــم املتصلــة بالتكنولوجيــا الرفيعــة وباحلواســيب 

وضد اجلناة يف احلاالت العامة ويف حاالت حمددة؛ 
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ـــم وتنفيــذ مشــاريع للتعــاون  القيـام حسـب االقتضـاء، بـترويج ودع (ج)

ـــن أن جتمــع تلــك املشــاريع بــني خــرباء يف منــع اجلرميــة ويف أمــن  واملسـاعدة التقنيـني. وميك

احلواسيب ويف التشــريعات واإلجـراءات اجلنائيـة ويف املالحقـة القضائيـة ويف أسـاليب التحـري 

والشـؤون ذات الصلـة، مـــن ناحيــة، والــدول الــيت تلتمــس املعلومــات أو املســاعدة يف تلــك 

ااالت، من الناحية األخرى. 

ـــرار ٢٦١/٥٦ وفيــه دعــت اجلمعيــة العامــة  ووفقـا ملـا ورد يف الفقـرة ٥ مـن الق -١٥

األمـني العـام إىل أن ينظـر يف خطـط العمـل بعنايـة وأن ينفذهـا حسـبما يكـون مناســبا، مبــا يف 

ذلك خطة العمــل ملكافحـة اجلرميـة املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـة وباحلواسـيب، وفقـا للخطـط 

املتوسطة األجل وللميزانيات الربناجمية ورهنا بتوافر املـوارد ومـع مراعـاة التعليقـات الـيت أيدـا 

ـــوف يضطلــع بدراســة أكــثر تفصيــال للمشــكلة  اللجنـة أثنـاء انعقـاد دورـا العاشـرة،(٧) وس

ولإلجراءات املبينة يف خطة العمل عندما تصبح املوارد الضرورية متوافرة. 

ـــــة باحلاســــوب  كمـــا ان االســـتعمال املـــتزايد للتكنولوجيـــات اجلديـــدة اخلاص -١٦

ـــزال مســألة تثــري قلقــا  واالتصـاالت الالسـلكية مـن جـانب اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة ال ت

متواصال. وهذا ينطبق أيضـا بالنسـبة للمنظمـات الـيت تنتـج املخـدرات وتتـاجر ـا وتعتـرب مـن 

بني اجلماعــات اإلجراميـة احملكمـة واألفضـل متويـال، وهلـذا تتـاح هلـا سـبل الوصـول إىل أفضـل 

األدوات واخلـربة الفنيـة. ويسـتخدم التكنولوجيـات منتجـون ومتـاجرون بنفـــس الطريقــة الــيت 

يسـتخدمها األشـخاص العـاملون يف النشـاط التجـــاري املشــروع. كمــا ان املعلومــات بشــأن 

تسـليم شـحنات مـن املخـدرات جيـري متريرهـا مـن املرسـل إىل املسـتقبل باســـتخدام الوســائط 

اإلعالمية اليت ال ميكـن أن يعترضـها أو يطلـع عليـها بسـهولة موظفـو إنفـاذ القوانـني. كمـا ان 

السـجالت التجاريـة حتفـظ يف واليـات قضائيـة أجنبيـة ويتـم إخفاؤهـا داخـــل كميــات كبــرية 

من البيانات األخرى، وحتميها تكنولوجيات مثـل إقامـة جـدران الكترونيـة مانعـة وتشـفري مـن 

ـــة  أجـل محايتـها مـن احملققـني. ويسـتعمل املـهربون عمليـة تعقـب البضـائع بالوسـائل االلكتروني

ملراقبة األصناف اليت يتم فيها إخفـاء املخـدرات أو البضـائع املهربـة، واسـتخدام تلـك الوسـائل 

يف حالة حدوث تأخــري دومنـا داع مـن أجـل تنبيـه هـؤالء إىل احتمـال اكتشـاف هـذه الشـحنة 

واعتراضـها. وجيـري بشـكل مـتزايد اســـتخدام التحويــالت االلكترونيــة لألمــوال مــع إغفــال 

أمساء املرسل وذلك لتسديد مثـن الشـحنات دون اسـترعاء اهتمـام أجـهزة إنفـاذ القوانـني ويتـم 

اسـتخدامها مـن جـانب متلقـي املدفوعـات وذلـك لغسـل هـــذه األمــوال بعــد ذلــك. وجيــري 

ــــاج  اســتخدام شــبكة االنــترنت لتوصيــل املعلومــات األساســية مثــل التعليمــات املتعلقــة بإنت

خمدرات اصطناعية ورسائل تشجع على تعاطي املخدرات. 

ويف تقريــر األمانــة املــؤرخ ٢١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، بشــأن الوضـــع  -١٧

العــاملي فيمــا يتعلــق باالجتــار بــاملخدرات بشــكل غــري مشــروع، نوقشــت مشــكلة اجلرميـــة 

االلكترونيـة وصـدرت توصيـة مفادهـا أن تضـع احلكومـات سياســـات وطنيــة تؤيــد عمليــات 

E، الفقــرة ١٥٠).  /CN.7/2001/5) ـــهزة إنفــاذ القوانــني التصـدي الـيت تقـوم ـا أج

ـــني أن تتصــل مــع اجلــهات الــيت توفــر اخلدمــات لضمــان أن  وطلـب إىل أجـهزة إنفـاذ القوان

حتتفـظ اجلـهات الـيت توفـر اخلدمـات بالبيانـات ذات الصلـة فـترة أطــول للســماح باســتردادها 

ألغراض التحقيق وللعمـل معـا يف مكافحـة غسـل األمـوال عـن طريـق االنـترنت. ويف كـانون 

الثاين/ينــاير ٢٠٠٢، عقـدت هيئـة فرعيـة تابعـة للجنـة، وهـي رؤسـاء األجـهزة الوطنيـة إلنفـاذ 

القوانـني، ألوروبـا، اجتماعـا إقليميـــا للخــرباء لبحــث املشــاكل الــيت تواجهــها أجــهزة إنفــاذ 

القوانني اليت تواجـه تكنولوجيـات جديـدة يف التحقيقـات ذات الصلـة بـاملخدرات. وتضمنـت 

ــود مقـادير ضخمـة مـن البيانـات املختزنـة واملنقولـة والـيت يتعـني  املشاكل اليت تبينها الفريق وج

ــة والعثـور عليـها؛ واالعتمـاد املـتزايد إلنفـاذ القوانـني علـى  التعرف فيها على معلومات حساس

ــــات واآلثـــار املترتبـــة وذات الصلـــة  اجلــهات الــيت توفــر اخلدمــات للبحــث واعــتراض البيان

بالتكاليف واألمن؛ وبدء اسـتعمال طائفـة متنوعـة مـن التكنولوجيـات اجلديـدة، مثـل اهلواتـف 

ـــادث اآلمنــة عــرب االنــترنت، والــيت يصعــب  اخللويـة الرقميـة واهلواتـف السـاتلية وغـرف التح

اعتراضها بالنسبة لوسائل االتصال القدمية. وأعـرب عـن شـواغل خاصـة بشـأن بـدء اسـتخدام 

منتجات التشفري القوية اليت جتعــل البيانـات املعترضـة أو املضبوطـة يصعـب أو يسـتحيل قراءـا 

وأصبحــت اآلن أكــثر شــيوعا، كاســتعماالت ميكــن للجنــاة احلصــول عليــها واســــتخدامها 

ـــك  وباعتبارهـا عنـاصر أساسـية جـاهزة للـربيد االلكـتروين، وكذلـك اهلـاتف اخللـوي وغـري ذل

من التكنولوجيات. 

ــــيت أصدرـــا اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة املخـــدرات عـــن األعـــوام  ويف التقــارير ال -١٨

ـــف الطــرق الــيت أصبحــت  ١٩٩٧(٨) و١٩٩٨(٩) و٢٠٠٠،(١٠) أعربـت عـن قلقـها إزاء خمتل

ـــا تكنولوجيـــات االتصـــال اجلديـــدة عـــامال يف األنشـــــطة غــــري املشــــروعة ذات الصلــــة 

ـــة عــن عــام ٢٠٠١، حبثــت اهليئــة املشــكلة بــالتفصيل واختــذت  بـاملخدرات. ويف تقريـر اهليئ

ـــة  سلسـلة مـن التوصيـات. وبوجـه عـام، الحظـت اهليئـة أن اجلرميـة املنظمـة قـد أصبحـت عاملي

الطبـع وأن توافـر تكنولوجيـات االتصـال اجلديـدة قـــد لعــب دورا يف هــذا التطــور. وبالنســبة 

للمشاكل الدولية ذات الصلة باملخدرات، اشـتملت اآلثـار املترتبـة علـى ذلـك جعـل عمليـات 

ـــاجرين وغــريهم مــن اجلنــاة أكــثر اقتــدارا وفعاليــة وجعلــت التحقيــق يف هــذه  املنتجـني واملت

األنشــطة ومالحقتــها قضائيــا أكــثر صعوبــة. وجــاء التقــاء التكنولوجيــات ليعــين أن اجلنــــاة 

يسـتعملون ليـس فقـط احلواسـيب واالنـترنت بـل يسـتخدمون أيضـا جـهاز الفـــاكس وأجــهزة 

االستدعاء االلكترونية ومفكرات اجليـب االلكترونيـة واهلواتـف اخللويـة. ومثـل هـذه األجـهزة 
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ـــة واهلواتــف اخللويــة. ومثــل هــذه األجــهزة لديــها  االلكترونيـة ومفكـرات اجليـب االلكتروني

وقايـة بالتشـفري ومبوانـع االخـتراق وغـــري ذلــك مــن براجميــات األمــان، وتســتخدم البطاقــات 

اهلاتفيـة املسـددة الثمـن مسـبقا لتجنـب تعريـف اجلـهات موفـــرة اخلدمــات باهلويــة الشــخصية 

احلقيقيــة وبالعنــاوين اجلغرافيــة ألغــراض إرســال فواتــري التحصيــل. والحظــت اهليئــة أيضــــا 

حـدوث حـاالت امكـت فيـها الشـخصيات املسـتهدفة للتحقيـق يف أنشـطة هجوميـة مضـــادة 

علـى أجـهزة إنفـاذ القوانـني. فقـد اسـتأجر البعــض خــرباء متخصصــني يف األمــان للمســاعدة 

علــى محايــة اتصــاالم وختزيــــن بيانـــام، يف حـــني اســـتخدم آخـــرون تقنيـــات "القرصنـــة 

ــة  االرجتاعيـة" ملهامجـة حواسـيب احملققـني يف حماولـة للعبـث باألدلـة أو لتخريـب اجلـهود املبذول

ـــك الســتعادة  يف التحقيقـات. ويف إحـدى احلـاالت سـرقت املعـدات مـن رجـال التحقيـق وذل

املعلومات الالزمة العتراض اتصاالت احملققني، وكـانت النتيجـة أنـه مت التعـرف علـى احملققـني 

وتوجيه التهديد إليهم.(١١) 

ــار  ويف حـني كـان مـن الواضـح أن اسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة لدعـم االجت -١٩

بـاملخدرات بشـكل مباشـــر واحــد مــن الشــواغل اهلامــة، تبينــت اهليئــة اســتعمال صيدليــات 

االنـترنت كجـــهات إمــداد بــاملخدرات واملؤثــرات العقليــة بوصفــات طبيــة كمشــكلة أمــام 

أجهزة الرقابة الوطنية، وبوجــه أعـم الحظـت اهليئـة انشـغال اخلـرباء إزاء توافـر املعلومـات الـيت 

شجعت على استخدام املخدرات بشكل غـري مشـروع أو قللـت ممـا تنطـوي عليـه املخـدرات 

مـن أخطـار. كمـا اعتـرب نشـر املعلومـات عـن كيفيـة إنتـاج املخـدرات بشـــكل غــري مشــروع 

وتوافر السالئف الكيميائية وما يتصل بذلك من معلومات مشكلة من املشاكل.(١٢) 

ومــن ناحيــة أكــثر إجيابيــة، حبثــت اهليئــة أيضــا االســتعمال املــتزايد التصـــاالت  -٢٠

االنترنت اآلمنة كأساس للتعـاون الـدويل والحظـت أن االنـترنت ميكـن اسـتخدامها أيضـا مـن 

املنظمـات الدوليـة والوطنيـة كوســـيلة للوقايــة عــن طريــق نشــر املعلومــات لتوعيــة وتشــجيع 
األشخاص احملتمل أن يتعاطوا املخدرات.(١٣) 

ووضعـت اهليئـة عـددا مـن التوصيـات الـيت ـدف إىل ضمـــان أن يتوفــر ملوظفــي  -٢١

إنفـاذ قوانـــني املخــدرات التدريــب الكــايف واملــوارد الكافيــة والســلطات القانونيــة للتصــدي 

بفعاليــة للمشــاكل املذكــورة. وهــذه تتصــل بــاملوارد الالزمــة الجتــذاب املوظفـــني املـــهرة، 

ـــهياكل  واملعـدات والرباجميـات الالزمـة إلجـراء التحقيقـات، وكذلـك توفـري احلمايـة الكافيـة لل

ـــدة  األساســية احلساســة حلمايــة التحقيقــات مــن اهلجمــات بوســائل متطــورة. ووجــهت ع

توصيـات أيضـا إىل االسـتخدام اإلجيـايب للتكنولوجيـات، وخصوصـا مـن أجـل جـهود التوعيـــة 

ـــاذ القوانــني واجلــهات الــيت توفــر اخلدمــات ومســتعملي  والوقايـة، وكذلـك التعـاون بـني إنف

التكنولوجيـات السـتبانة إسـاءات االســـتعمال والتصــدي هلــا بفعاليــة. وناقشــت اهليئــة أيضــا 

ـــق علــى اتفاقيــة جملــس أوروبــا  احلاجـة إىل التعـاون الـدويل واملعايـري وأوصـت بسـرعة التصدي

بشـأن اجلرميـة االلكترونيـة، وكذلـك النظـــر يف وضــع اتفاقيــة تابعــة لألمــم املتحــدة ملكافحــة 
اجلرمية االلكترونية.(١٤) 

ويف أعقـاب املؤمتـر العـاملي الـذي عقـد يف سـتوكهومل يف آب/أغســطس ١٩٩٦،  -٢٢

اســتضافت حكومــة اليابــان املؤمتــر العــاملي الثــاين ملكافحــــة االســـتغالل اجلنســـي لألطفـــال 

ألغـراض جتاريـة، يف يوكوهامـا، يف الفـــترة مــن ١٧ إىل ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، 

وشـاركت يف تنظيمـه منظمـة األمـم املتحـــدة للطفولــة واملنظمــة الدوليــة للقضــاء علــى بغــاء 

األطفـال يف الســـياحة اآلســيوية وجمموعــة املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة باتفاقيــة حقــوق 

الطفـل. وأعربـت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وعـدد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة وأفـــراد 

مـن اخلـرباء الذيـن حضـروا االجتمـاع، عـن القلـــق بشــأن أثــر التكنولوجيــات اجلديــدة علــى 

االستغالل اجلنسي لألطفال. وكان أحد احملاور الرئيســية هلـذا الشـاغل املقلـق هـو الطـرق الـيت 

دعمـت ـا التكنولوجيـات وشـجعت أو يسـرت انتـاج ونشـــر املــواد اخلليعــة عــن األطفــال. 

فـالتصوير الرقمـي، علـى سـبيل املثـال، جعـل انتـاج مثـل هـذه الصـــور أيســر كثــريا، يف حــني 

ــــواد  اســتخدمت إجــراءات التشــفري وإخفــاء املعلومــات يف االتصــال االلكــتروين إلخفــاء امل

اخلليعـة عـــن أعــني احملققــني. (١٥) واســتخدمت االنــترنت نفســها لنشــر املــواد اخلليعــة عــن 

ـــذا علــى  األطفـال ممـا جعـل سـبل الوصـول مـع قليـل مـن املخـاطر نسـبيا أمـر يسـريا وعمـل ه

ـــري والضبــط مــن األمــور الصعبــة. واعتــربت  زيـادة الطلـب وجعـل الكشـف واحلظـر والتح

سهولة الوصول وتدين اخلطـورة علـى اجلنـاة مـن العوامـل الـيت تسـهم يف الطلـب املـتزايد علـى 

املواد اخلليعة عـن األطفـال، ممـا يـؤدي إىل زيـادة اخلطـورة علـى األطفـال. وُأعـرب أيضـا عـن 

شواغل مقلقة بشــأن التكنولوجيـا اجلديـدة. وكـان مـن بـني الشـواغل اسـتخدام االنـترنت مـن 

جانب األشخاص الذين حيبون ممارسة اجلنــس مـع األطفـال بغيـة إجـراء اتصـال جمـهول االسـم 

مع األطفال، مما يؤدي يف بعض األحيـان إىل عمليـات اختطـاف. ويف اإلعـالن اخلتـامي الـذي 

أصدرتـه هيئـة االلـتزام العـاملي يف يوكوهامـا، دعـا املؤمتـر العـاملي الثـاين إىل اختـاذ تدابـــري وافيــة 

للتصــدي للجوانــب الســلبية للتكنولوجيــات اجلديــدة، وخصوصــا الــدور الــذي تقــــوم بـــه 

االنترنت يف املواد اخلليعـة عـن األطفـال. وأقـر املؤمتـر أيضـا اإلمكانيـات املتعلقـة بالتكنولوجيـا 

اجلديــدة مــن أجــل محايــة األطفــال بنشــر املعلومــات والدعــوة إىل التقــــاء أولئـــك املعنيـــني 

باالستغالل اجلنسي لألطفال. 
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جيم-  التطورات يف أعمال اهليئات األخرى 
 

ـــيت اضطلعــت ــا اهليئــات األخــرى يف تقريــر  ورد وصـف تفصيلـي لألعمـال ال -٢٣

). ويتواصـل كثـري  E /CN.15/2001/4) األمني العام املؤرخ ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠١

من هذه األعمال، بيد أن إحدى اهليئـات أـت أعماهلـا بنجـاح يف سـنة ٢٠٠١. وقـد انتـهت 

جلسـات جلنـة اخلـرباء املعنيـــة باجلرميــة االلكترونيــة، التابعــة لــس أوروبــا، باعتمــاد الــس 

اتفاقيـة بشـأن اجلرميـة االلكترونيـة يـــوم ٢٣ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١. وقــد وقّــع علــى 

االتفاقيــة ٢٦ دولــة عضــوا يف الـــس ووقّعـــت أيضـــا ٤ دول غـــري أوروبيـــة شـــاركت يف 

ـــها مخســة  التفـاوض بشـأن االتفاقيـة. وسـوف تدخـل االتفاقيـة حـيز النفـاذ عندمـا تصـدق علي

بلدان، ويكون مـن بينـها ثالثـة بلـدان هـي دول أعضـاء يف الـس. وجيـوز لـدول أخـرى غـري 

أعضـاء الـس أن تنضـم إىل االتفاقيـــة بدعــوة مــن اللجنــة الوزاريــة التابعــة للمجلــس وهــذا 

يتطلب موافقة تلك الدول اليت هي أطراف بـالفعل. وقـد قوبـل مشـروع االتفاقيـة وقـت نشـر 

ــن أوسـاط إنفـاذ القوانـني، بيـد أنـه قوبـل بنـوع مـن االنتقـاد مـن  مضمونه بردود فعل إجيابية م

مجاعات حقوق اإلنسـان الـيت تشـعر بـالقلق إزاء صالحيـات التحقيـق ومـن موفـري خدمـات 

االنترنت الذين يشعرون بالقلق إزاء مستلزمات التكاليف لتخزيـن املعلومـات وغـري ذلـك مـن 

أشكال املساعدة املقدمة إىل أجهزة إنفاذ القوانني. 

وواصلــت املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (االنــتربول) االضطــــالع بطائفـــة  -٢٤

متنوعـة مـن األنشـطة ملكافحـة اجلرميـة املتصلـة بالتكنولوجيـا الرفيعـــة وباحلواســيب أثنــاء ســنة 

٢٠٠١. وكثـريا مـــا عملــت كأســاس للتعــاون بــني قــوات الشــرطة الوطنيــة يف االضطــالع 

بتحريـات يف عـدة بلـــدان حــول اجلرميــة املباشــرة علــى االنــترنت، وخصوصــا توزيــع املــواد 

اخلليعـة عـن األطفـال. وواصلـت املنظمـة جـهودها ملسـاعدة أجـهزة إنفـاذ القوانـني يف البلــدان 

النامية عن طريق نشــر سلسـلة مـن األدلـة اإلرشـادية للمحققـني وجمموعـة مـن األفرقـة العاملـة 

اإلقليمية املعنية جبرميـة تكنولوجيـا املعلومـات. وقـامت املنظمـة أيضـا بتوسـيع موقعـها الشـبكي 

ليشمل قطاعا يتناول جرمية تكنولوجيا املعلومـات يف أواخـر سـنة ٢٠٠٠، وقـامت بعـد ذلـك 

بتوسيع نطاق املوقع أيضا ليشمل إنذارات التنبيه بوجود فريوسات. 

وواصل فريق اخلرباء املعين باجلرمية االلكترونيـة التـابع للمنظمـة العامليـة للجمـارك  -٢٥

أيضا االضطالع بأعماله يف سنة ٢٠٠١، فبحث طائفـة مـن األنشـطة غـري املشـروعة الـيت ـم 

ـــة. وكــان مــن الشــواغل اخلاصــة ســرقة اهلويــة الشــخصية أو الــتزوير، الــذي  أعضـاء املنظم

يسـتخدمه املـــهربون أحيانــا إلخفــاء هويــام الذاتيــة أو لتجنــب املراقبــة، أو إلجــراء تعقــب 

الكـتروين للشـحنات، وهـو يسـتخدم لتنبيـــه املــهربني إىل احتمــال اكتشــاف البضــائع املهربــة 

املخفـاة، وكذلـك أنشـطة غسـل األمـوال عـن طريـق االتصـال املباشـر علـى شـبكة االنــترنت، 

وتزايد صيدليات االنترنت الـيت تتحاشـى القوانـني احملليـة وضوابـط االسـترياد والتصديـر بشـأن 

املخـدرات الدوائيـة وتلـك الـيت تصـرف للعـالج بوصفـة طبيـة. ونظـــر فريــق اخلــرباء أيضــا يف 

كثري من ذات املشاكل العامة الـيت أثارـا أجـهزة أخـرى إلنفـاذ القوانـني، ومـن بينـها الـتزوير 

بالوسـائل االلكترونيـة، والفريوسـات والـربامج املعاديـة األخـرى واالبـتزاز عـن طريـــق الفضــاء 

احلاسويب. 
 
 

ثالثا- مالحظات ختامية 
 

ــر حملـة موجـزة عـن اجلـهود اجلاريـة ملنـع ومراقبـة اجلرميـة املتصلـة  عرض هذا التقري -٢٦

بالتكنولوجيـا الرفيعـة وباحلواسـيب، مـــع إبــراز االجتاهــات والتطــورات العامــة داخــل األمــم 

املتحدة وخارجها. ورهنــا بتوافـر املـوارد، سـوف يسترشـد املركـز املعـين مبنـع اإلجـرام الـدويل 

التـابع ملكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة يف األمانـة العامـة يف اضطالعــه بأعمالــه املقبلــة 

بلجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وغريهـا مـن هيئـات تقريـر السياســـات العامــة، ســواء يف 

االضطالع خبطة العمل لتنفيذ إعالن فيينا وفيما يتعلــق بأيـة توصيـات حمـددة صـادرة مـن هـذه 

اهليئات. ووفقا لقـرار اجلمعيـة العامـة ١٢١/٥٦، قـد يدعـى األمـني العـام إىل تقـدمي تقريـر إىل 

اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني عن إحـراز أي تقـدم آخـر يف هـذا الصـدد. ونتيجـة 

لذلـك، يرجـى مـن اللجنـة أن تنظـر وأن توفـر التوجيـــهات اإلرشــادية فيمــا يتعلــق باألعمــال 

املقبلة اليت سيقوم ا املركز واخليارات املتاحة، يف إطار األولويات القائمة. 

 
احلواشي 

الوثـــــائق الرمسيـــــة للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي، ٢٠٠١، امللحـــــــق رقــــــم ١٠  (١)

(E/2001/30/Rev.1)، اجلزء الثاين، الفصل الثاين، الفرع ألف، مشـروع القـرار الثـاين، 

الفرع احلادي عشر. 

انظر مؤمتر األمم املتحـدة العاشـر ملنـع اجلرميـة ومعاملـة ارمـني، فيينـا، ١٠-١٧ نيسـان/أبريـل  (٢)

 .(A.00.IV.8 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) ٢٠٠٠: تقرير من إعداد األمانة العامة

جملس أوروبا، جمموعة املعاهدات األوروبية، الرقم ١٨٥.  (٣)

انظـر تقريـر األمـني العـام عـن نتـائج الدراسـة بشـأن صنـع املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة غــري  (٤)

مشــــــــــروعة مــــــــــن جــــــــــانب ارمــــــــــني واســــــــــتعماهلا يف أغــــــــــراض إجراميـــــــــــة 
(A/CN.15/2002/9/Add.1). وأوصى فريق اخلرباء بشأن صنع املتفجـرات واالجتـار 
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ا بصورة غـري مشـروعة أيضـا بـأن تتخـذ البلـدان تدابـري لتثبيـط انتشـار مثـل هـذه املعلومـات، 
وخصوصا على شبكة االنترنت (E/CN.15/2002/9، الفقرة ٣٧ (ز)). 

 “Profiting from abuse: an "ح مـن إسـاءة اسـتعمال املخـدراتانظـر "الـترب (٥)

 investigation into the sexual exploitation of our children”,

 UNICEF, 2001 (Sales No. E.01.XX14) and ECPAT

 .International, “Child pornography”, pp.19-21

ـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع  تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات لعـام ٢٠٠٠ (منشـورات األم (٦)

E.01.XI.1، الفقرات ٣٠ و١٠٠ و١٣٣ إىل ١٣٧. 

الوثـــــائق الرمسيـــــة للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي، ٢٠٠١، امللحـــــــق رقــــــم ١٠  (٧)

(E/2001/30/Rev.1)، اجلزء األول، الفصل الثالث، الفقرات ٣٦ إىل ٣٨. 

تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـــدرات لعــام ١٩٩٧ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٨)

E.98.XI.1)، الفقرة ٢٣. 

تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـــدرات لعــام ١٩٩٨ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٩)

E.99.XI.1)، الفقرة ٢٤١. 

تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات لعـام ٢٠٠٠ (منشـــورات األمــم املتحــدة، رقـــم املبيـــع  (١٠)

E.01.XI.1)، الفقرات ٣٠ و١٠٠ و١٣٣ إىل ١٣٧. 

تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـــدرات لعــام ٢٠٠١ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (١١)

E.02.XI.1)، الفقرات ٥ إىل ٨٣. 

املرجع نفسه، الفقرات ١٩ إىل ٢١.  (١٢)

املرجع نفسه، الفقرات ٤٤ إىل ٦٦.  (١٣)

املرجع نفسه، الفقرات ٧٢ إىل ٨٣.  (١٤)

يحدث التشفري تشويشا يف احملتويات الرقمية وفقا خلوارزميـة رياضيـة، ممـا جيعـل مـن املسـتحيل  (١٥)

فك الشفرة وقراءة البيانات دون مفتاح أو كلمة سر اليت عادة ما ال يعرفها سـوى صاحبـها أو 
املستقبل املقصود للبيانات. وتستخدم طريقة إخفـاء رسـالة البيانـات برجميـات إلخفـاء البيانـات 
اليت حتتوي على دوسيه حاسويب داخل البيانات الــيت حتتـوي علـى دوسـيه آخـر، وهـو عـادة مـا 
ــذه الطريقـة يشـيع اسـتعماهلا إلخفـاء النصـوص أو الصـور اخلليعـة داخـل  يكون أكرب بكثري. وه
صور رقمية محيدة دون تغيري ظاهر ملظهرها. وميكن عادة استبانة الصور املختفيـة واسـترجاعها 
ــام األول، عندمـا يشـك احملققـون فقـط يف وجودهـا. وميكـن  (ما مل تكن مشفرة)، ولكن يف املق
استخدام الصور الرقمية إلخراج مواد خليعة عن األطفال مباشرة باستخدام األطفال مباشرة أو 

بشكل غري مباشر بتغيري أو "حتوير" صور الكبار البالغني جلعلها تشبه األطفال. 
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