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  ة والعدالة اجلنائيةجلنة منع اجلرمي
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦- ١٢فيينا، 
  *تقَّ من جدول األعمال املؤ٧البند 
  واملسائل وتدابري هات اجلرمية على الصعيد العاملي،اجتا

        يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التصدِّي املستجدَّة
 منع االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية التعاون الدويل على    

      والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم
      تقرير األمني العام    

  ملخَّص   
م هذا التقرير معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتنفيـذ قـرار اجمللـس                دِّيق 

لتــدابري الوطنيــة يف جمــاالت منــع جــرائم   والــسياسات وا٢٠١٣/٣٩االقتــصادي واالجتمــاعي 
ــا        ــة مرتكبيه ــا ومالحق ــق فيه ــة والتحقي ــصلة باهلوي ــصادي واجلــرائم املت ــال االقت ــضائيااالحتي  ق

 باملخــدِّراتا ينــهض بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين م أيــضاً معلومــات عمَّــدِّويقــ. ومعاقبتــهم
ــة     ــة بــاجلرائم املتــصلة باهلوي كمــا . ي هلــادِّوالتــدابري املالئمــة للتــص واجلرميــة مــن أعمــال للتوعي

ن التقرير معلومات عن األنشطة اليت تعتزم األمانة القيام هبا من أجل تعزيز قـدرة الـدول                 مَّيتض
  .األعضاء على منع اجلرائم املتصلة باهلوية ومكافحتها

  

───────────────── 
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    مةدِّمق  -الًأو  
 التعـاون الـدويل   "ن  ، املعنـو  ٢٠١٣/٣٩جاء يف قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             -١

علــى منــع االحتيــال االقتــصادي واجلــرائم املتــصلة باهلويــة والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا   
ــهم  ــضائيا ومعاقبت ــق اخلــرباء       "ق ــسادس لفري ــر االجتمــاع ال ــاً بتقري ــد أحــاط علم ــس ق ، أنَّ اجملل

لتـشريع النمـوذجي   كما أحاط اجمللس علمـاً هبيكـل ا   )١(.األساسي املعين باجلرائم املتصلة باهلوية  
بـــشأن اجلـــرائم املتـــصلة باهلويـــة وبالقائمـــة املرجعيـــة للعناصـــر االســـتراتيجية الالزمـــة لوضـــع    
اســتراتيجيات وطنيــة ملنــع اجلــرائم املتــصلة باهلويــة والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائيا   

لك بالوثيقـة   وأحـاط اجمللـس علمـاً كـذ       . ومعاقبتهم، الواردين كتذييلني للتقريـر املـذكور أعـاله        
منـع اجلـرائم املتـصلة      وطنيـة بـشأن    السـتراتيجية  ن العناصـر األساسـية    مَّاملتعلقة بوضع إطار يتض   

باهلويــة والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائيا ومعاقبتــهم، وبالوثيقــة املتعلقــة حبــاالت         
  .اهلويةالشراكة الناجحة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال التصدي للجرائم املتصلة ب

 األعـضاء علـى النظـر يف اعتمـاد اسـتراتيجيات            لَ الـدو  ُسع اجمللـ  ويف القرار نفسه، شجَّ     -٢
ــهم          ــضائيا ومعاقبت ــا ق ــة مرتكبيه ــا ومالحق ــق فيه ــة والتحقي ــصلة باهلوي ــع اجلــرائم املت ــة ملن وطني
وتنفيذها، مبا يشمل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص واالسـتفادة منـها يف التـصدي                

 األعــضاء إىل تقــدمي معلومــات إىل مكتــب  لَ الــدوُسكمــا دعــا اجمللــ. للجــرائم املتــصلة باهلويــة
بـشأن اجلهـود الوطنيـة املبذولـة، إن وجـدت، لوضـع               واجلرميـة  باملخـدِّرات األمم املتحدة املعين    

   .ماستراتيجيات ملنع اجلرائم املتصلة باهلوية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبته
 باملخـدِّرات ، إىل مكتب األمم املتحدة املعين       ٢٠١٣/٣٩كما طلب اجمللس، يف قراره        -٣

واجلرمية مواصلة جهوده، بالتـشاور مـع جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل، لتعزيـز                 
التفــاهم وتبــادل اآلراء واخلــربات بــني خمتلــف أصــحاب املــصلحة، وخباصــة كيانــات القطــاعني  

اص، بشأن املسائل املتعلقة باجلرائم املتصلة باهلوية من خـالل األعمـال املقبلـة لفريـق                العام واخل 
اخلرباء األساسي املعين باجلرائم املتصلة باهلوية، واليت ستشمل وضـع مـشروع تـشريع منـوذجي                

 واجلرميـة إىل  باملخـدِّرات  األمـم املتحـدة املعـين    َب أيـضاً مكتـ  ُسودعـا اجمللـ  . بشأن تلك اجلـرائم  
واصـــلة التعـــاون مـــع ســـائر املنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملؤســـسات م

األكادميية األخرى العاملة يف هذا اجملال عن طريق متكينـها مـن املـشاركة واملـسامهة بنـشاط يف                   
  .العمل الذي سيضطلع به فريق اخلرباء األساسي يف املستقبل

───────────────── 
  )1(  E/CN.15/2013/25املرفق ،.  
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 األعــضاء واجلهــات املاحنــة األخــرى إىل تقــدمي  لَ الــدوُسويف القــرار نفــسه، دعــا اجمللــ  -٤
موارد خارجة عن امليزانية لألغراض املبينة فيه، وفقاً لقواعد وإجـراءات األمـم املتحـدة وطلـب       
إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــا الثالثــة والعــشرين   

  .٢٠١٣/٣٩ تقريرا عن تنفيذ القرار
يوفِّر هذا التقرير معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتنفيذ قـرار اجمللـس               و  -٥

 والــسياسات والتــدابري الوطنيــة يف جمــاالت منــع جــرائم   ٢٠١٣/٣٩االقتــصادي واالجتمــاعي 
ــضائياً         ــا ق ــة مرتكبيه ــا ومالحق ــق فيه ــة والتحقي ــصلة باهلوي ــصادي واجلــرائم املت ــال االقت االحتي

ــهم ــوفّر كمــا. ومعاقبت ــه  ي مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات     معلومــات عمــا ينــهض ب
. مناسـبة للتـصدي هلـا      سـبل  واجلرمية من أعمال للتوعية باجلرائم املتصلة باهلوية وبضرورة إجياد        

ويتضمن هذا التقرير أيـضاً معلومـات عـن األنـشطة الـيت تعتـزم األمانـة القيـام هبـا لتعزيـز قـدرة                         
  .منع اجلرائم املتصلة باهلوية ومكافحتهاالدول األعضاء على 

    
    متها احلكومات وحتليل هلاحملة عامة عن املعلومات اليت قدَّ  -اًثاني  

عند تقـدمي هـذا التقريـر، كانـت الـدول األعـضاء التاليـة قـد وافـت املنظمـة مبعلومـات                         -٦
 الروسـي،   االحتـاد : ٢٠١٣/٣٩ومواد ذات صلة بتنفيذ قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي             

أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أملانيا، آيـسلندا، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، تركمانـستان، اجلزائـر،                
  .اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، شيلي، الصني، غواتيماال، قطر، التفيا، املكسيك

    
    اجلزائر    

ىل أنَّ التـصديق    ولكنـها أشـارت إ    . أفادت اجلزائـر بعـدم وجـود تعريـف ملفهـوم اهلويـة              -٧
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة وبروتوكوالهتـا الثالثـة وكـذلك                

وجـرى تعـديل   . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كان له تأثري على التشريع الوطين القـائم        
ملعلومات اجلديدة واسـتخدام    القانون اجلنائي ليأخذ يف احلسبان اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات ا        

ــات املزيَّ ــشهادات  اهلوي ــدمي ال ــة وتق ــالنفوذ   املزيَّ ف ــشروعة ب ــاجرة غــري امل ــة واملت ــانون  . ف ــصَّ ق ون
مكافحـــة غـــسل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب علـــى ضـــرورة أن تتحقـــق املـــصارف مـــن هويـــة 

  . األشخاص الطبيعيني واالعتباريني عند فتح احلسابات املصرفية
.  قانون اإلجراءات اجلنائية ليشمل أساليب جديـدة للتحقيـق         ُعدِّل ذلك،    على ةًوعالو  -٨

مي اخلـدمات   دِّ تلـزم أحكامـه مقـ      ٢٠٠٩باالحتفاظ بالبيانـات صـدر يف عـام          قانون متعلق  ومثة
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أنـشئت   وقبـل ذلـك التـاريخ،    . مما يسمح بالتعرف علـى هويـاهتم         باالحتفاظ ببيانات عمالئهم  
جراءات اجلنائية، جمموعات خاصـة مـن القـضاة، واختـصت           ، مبوجب قانون اإل   ٢٠٠٤يف عام   

رات، واجلرميـة املنظمـة     دِّاالجتـار باملخـ    هذه اجملموعات مبسؤوليات حمددة عـن التـصدي جلـرائم         
ــة للبيانــات، وغــسل األمــوال، واإلرهــاب     كمــا . عــرب الوطنيــة، واجلــرائم املاســة باملعاجلــة اآللي

. علقــة بــاجلرائم املتــصلة باجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة أفــادت اجلزائــر بإلغــاء أحكــام التقــادم املت
وجيري العمل على وضع قانون إلدخال نظام حلماية البيانات الشخصية ووضع قواعـد حلمايـة               

  . سيما احلق يف اخلصوصية احلقوق واحلريات، وال
    

    أرمينيا    
ى اجلـرائم املتـصلة      علـ  تـنصّ مت أرمينيا قائمة بأحكام القـانون اجلنـائي الـوطين الـيت             دَّق  -٩

كمـا أشـارت أرمينيـا إىل    . باهلوية واالحتيال واجلرائم املتعلقة باستخدام التكنولوجيا احلاسـوبية       
ــاب      ــل اإلره ــوال ومتوي ــسل األم ــال مكافحــة غ ــشريعاهتا يف جم ــاقش   . ت ــت احلــايل، ُتن ويف الوق

ــن     ــة م ــة متكامل ــة جمموع ــة الوطني ــي إىل  ١٥اجلمعي ــوانني ترم ــشروعا لق شريعات حتــسني التــ   م
  . القائمة يف هذا اجملال

، اعُتمـــدت االســـتراتيجية الوطنيـــة األوىل ملكافحـــة غـــسل األمـــوال  ٢٠١٠ويف عـــام   -١٠
وكانت االسـتراتيجية الوطنيـة هتـدف       . ٢٠١٢ومتويل اإلرهاب وتلتها استراتيجية ثانية يف عام        

ل مكافحـة غـسل     إىل وضع اإلطار التشريعي واملؤسسي وتطوير قدرات اجلهات املعنيـة يف جمـا            
  .األموال ومتويل اإلرهاب

    
    أستراليا    

ــاً ملكافحــة جــرائم االحتيــال االقتــصادي     بــأنَّ أفــادت أســتراليا  -١١ ــاً متين لــديها إطــاراً قانوني
وهــو يــشمل جــرائم حمــددة متــصلة باهلويــة، فــضالً عــن تــشريع بــشأن   واجلــرائم املتــصلة باهلويــة،

وهـذا اإلطـار التـشريعي األسـترايل        . مـات الشخـصية   اخلصوصية يـوفر ضـمانات السـتعمال املعلو       
وتقـدم االسـتراتيجية الوطنيـة      . مدعوم بسياسات وطنية ملنع اجلرائم املتصلة باهلوية والتـصدي هلـا          

ي للتحديات الراهنـة  دِّألمن اهلوية عرضا جممال للسبل اليت تتبعها مجيع حكومات الواليات للتص     
وجرى تنقيح االسـتراتيجية يف  . فرص املتاحة يف هذا الشأن  أمن اهلوية وال   واملستجدة اليت تكتنف  

 لـضمان أن يكـون النـهج الـذي تتبعـه أسـتراليا يف التـصدي للجـرائم املتـصلة باهلويـة                  ٢٠١٢عام  
وتــشمل االســتراتيجية إنــشاء نظــام باســم   . مالئمــا لطــابع تلــك اجلــرائم املتــسم بــسرعة التطــور  

ــستندات   " ــايريووضــع عــد " خــدمات التحقــق مــن صــحة امل ــة ة مع ــة  وطني ــإدارة اهلوي ــصلة ب . مت
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نظـام إلكتـروين يـسمح     التحقـق مـن صـحة املـستندات هـو         نظام خدمات  أنَّ   وأوضحت أستراليا 
مثالً جـوازات الـسفر   (ألجهزهتا بالتحقق من املعلومات املتعلقة بوثائق اهلوية الرئيسية بشكل آين  

الياً علـى توسـيع نطـاق االسـتفادة مـن      حكومتها تعمل ح  بأنَّ   وأفادت أستراليا ). ورخص القيادة 
  .خدمات التحقق من صحة املستندات ليشمل بعض منظمات القطاع اخلاص

وأفــادت أســتراليا بأعمــال أخــرى جتــري حاليــاً لتحقيــق أهــداف االســتراتيجية، مبــا يف    -١٢
 ذلك تعزيز أعمال أجهزهتا احلكومية يف جمال إثبات اهلويـة ووضـع مؤشـرات للقيـاس لتحـسني                 

نظــم القياســات احليويــة علــى العمــل البــيين  يــة رصــد اجلــرائم املتــصلة باهلويــة وتعزيــز قــدرةعمل
  .وحتسني الدعم املقدم لضحايا اجلرائم املتصلة باهلوية

قوانينها تنص على جـرائم تغطـي        بأنَّ   وفيما خيص التشريعات الوطنية، أفادت أستراليا       -١٣
ــا   ــة املتعلقــة باالحتي ــائي  . ل االقتــصادي وباهلويــةجمموعــة األفعــال اجلنائي ويتــضمن القــانون اجلن

الوطين أحكاماً جتّرم التعامل يف معلومات اهلوية واحتيازها وحيازة معدات تـستخدم يف إعـداد               
وتكفــل التــشريعات األســترالية املتعلقــة باخلــصوصية  . وثــائق اهلويــة، إذا مــا تــوافر قــصد معــني 

. الـسبل الـيت ميكـن هبـا اسـتخدام هـذه املعلومـات              ملعلومـات اهلويـة وتـنظم      مالئمـة  محاية تدابري
اليت أجريت مؤخرا على التشريعات مزيداً من االتساق حيث تطبق مبـادئ             وتكفل التعديالت 

ــة اخلــصوصية  وميكــن لــضحايا اجلــرائم املتــصلة  . علــى القطــاعني العــام واخلــاص  واحــدة حلماي
كل الـيت يتعرضـون هلـا مـن     باهلوية أن يطلبوا احلـصول علـى شـهادة تـساعدهم علـى حـل املـشا           

  .جراء تلك اجلرائم
    

    البوسنة واهلرسك    
.  مـن اجلرميـة املنظمـة      ًءاجلرميـة االقتـصادية جـز      أشارت البوسنة واهلرسك إىل أهنا تعتـرب        -١٤

وســتحدد . ومـن املنتظـر يف الوقـت الـراهن اعتمـاد اســتراتيجية وطنيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة         
  .ت اليت ستضطلع هبايع اجلهات املعنية واألدوار واملسؤولياأهداف مج هذه االستراتيجية

 جهــاز التحقيقــات وتــدابري احلمايــة احلكــومي ميــارس نَّوأفــادت البوســنة واهلرســك بــأ  -١٥
ب حِّـ  اجلهاز املـذكور ير نَّوأشارت إىل أ  . جلرائم االقتصادية أنشطة وقائية وجيري حتقيقات يف ا     

 ٢٠١٣/٣٩ قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          باحلصول علـى تـدريب لتنفيـذ مـا جـاء يف           
 بيانـات عـن اجلـرائم املتـصلة         وال توجد لدى ذلك اجلهاز أيُّ     . والوفاء بااللتزامات املترتبة عليه   

إدارة  لـدى  كمـا ال توجـد    . هـذه اجلـرائم مـن اختـصاص هيئـات أخـرى يف الدولـة               ألنَّ   باهلوية
غـري  . امية يف جمـال اجلـرائم املتـصلة باهلويـة         الشرطة االحتادية معلومات عن ارتكاب أعمال إجر      
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وقامـت اهليئـة الوطنيـة للـضرائب      .حاالت لتزوير الوثائقأنَّ شرطة احلدود أجرت حتقيقات يف   
غري املباشرة وأجهزة ضريبية أخرى بـالتحقيق يف وقـائع متعلقـة باالحتيـال االقتـصادي، وكـان                  

  .من بينها جرائم متصلة باهلوية
    

    شيلي    
 لـدائرة االدعـاء العـام واليـة دسـتورية للتحقيـق يف األفعـال الـيت قـد                    نَّدت شـيلي بـأ    أفا  -١٦

ــشهود علــى وجــه العمــوم     ــضحايا وال ــة ال ــايري عامــة . تــشكل جــرائم ومحاي حتكــم  وتوجــد مع
  .املالحقة اجلنائية للجرائم املتصلة باهلوية والتحقيق فيها

سل األمـوال واجلـرائم االقتـصادية     وحـدة مكافحـة غـ   نَّشـري إىل أ أُويف جمال التدريب،      -١٧
والبيئية واجلرمية املنظمة التابعـة للهيئـة الوطنيـة لالدعـاء العـام هـي اجلهـة املـسؤولة، يف جمـاالت                      

ومنـذ عـام    . اختصاصها، عن رسم وتنفيذ اخلطط الوطنية الرامية إىل تنظـيم التـدريب الـداخلي             
ــصلة ب   ٢٠٠٩ ــاجلرائم املت ــة ب ــسائل املتعلق ــة  ، جــرى إدراج امل ــدورات التدريبي ــة ضــمن ال . اهلوي

وباإلضــافة إىل ذلــك، شــارك املهنيــون واملــدعون العــامون العــاملون يف وحــدة مكافحــة غــسل  
األموال واجلرائم االقتصادية والبيئية واجلرمية املنظمة يف خمتلف الدورات التدريبية الـيت نظمتـها              

شـتراك مـع اجلامعـات أنـشطة        مـت هـذه الوحـدة باال      ظَّ علـى ذلـك، ن     ةًوعـالو . اهليئات الدوليـة  
باملـسائل ذات    أكادميية للتوعية جبوانب الضعف والقـوة يف النظـام القـانوين الـوطين فيمـا يتعلـق                

ــة   . الــصلة بــشكل  وبفــضل هــذه اإلجــراءات، تزايــدت القــدرة علــى االضــطالع ببحــوث فعال
ختـصني املعنـيني   رد، ويف الوقت ذاته، جيري تعريف املدعني العامني وغريهم من املوظفني امل      مطَّ

  .باملمارسات الفضلى وجوانب النجاح احملققة يف هذا الشأن على الصعيدين الوطين والدويل
وأُشـــري إىل إعـــداد دلـــيلني إرشـــاديني عملـــيني بـــشأن اجلـــرائم احلاســـوبية واالحتيـــال     -١٨

 اجلـرائم احلاسـوبية واالحتيـال احلاسـويب، فـضالً          ومها يـشرحان أهـم أركـان وأمنـاط        . احلاسويب
وقـد  . عن أهم التدابري الفعالة للتحقيق يف اجلرائم والفصل يف القضايا ذات الصلة لدى احملـاكم         

وضع خرباء فنيون من العاملني يف وحدة مكافحة غـسل األمـوال واجلـرائم االقتـصادية والبيئيـة         
  .واجلرمية املنظمة هذين الدليلني ومها متاحان جلميع العاملني يف جمال االدعاء العام

دائــرة االدعــاء العــام تــشارك بنــشاط يف أعمــال التنــسيق    بــأنَّ وأفــادت شــيلي كــذلك  -١٩
ومثـال ذلـك    . املشترك مع األجهزة العموميـة الـيت هلـا واليـة قـضائية علـى املـسائل ذات الـصلة                   

مشاركتها يف جملس استشاري أجرى تقييما حلالة التشريعات الوطنيـة ومـدى امتثاهلـا للمعـايري                
وعـالوة علـى    . ملعايري املكرسة يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرميـة الـسيربانية          الدولية، مثل ا  
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اخلـاص، مثـل املؤسـسات      ذلك، أُقيمت قنـوات اتـصال بـني املـدعني العـامني وهيئـات القطـاع                 
  .، يف سياق حتقيقات معينةاإلنترنتمي خدمات دِّاملالية ومق

ع أجهـزة الـشرطة املتخصـصة يف مكافحـة          دائرة االدعـاء العـام، باالشـتراك مـ         وأجرت  -٢٠
 لتنظيمــات بعــض اجلــرائم املتــصلة باهلويــة املرتكبــة بالوســائط التكنولوجيــة، مالحقــات قــضائية

ــاجح      ــشكل ن ــدويل ب ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال ــة عل ــدويل   . إجرامي ــاون ال وميكــن مواصــلة التع
  .قانوينباستعمال اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية كأساس 

إطار وثيقة معلومات منفصلة قدمتها وزارة الداخلية واألمن العـام، أفـادت شـيلي        ويف  -٢١
بوضــع اســتراتيجيات وطنيــة ملنــع اجلــرائم املتــصلة باهلويــة والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا    

، اســتهلت احلكومــة خطــة للــسالمة العامــة   ٢٠١٠أغــسطس / آب٤ويف . قــضائياً ومعاقبتــهم
ــوان  ــد آمــن  شــي"بعن ــام، وهــي   "٢٠١٤-٢٠١٠لي، بل ــة واألمــن الع ، وضــعتها وزارة الداخلي

تشمل سلسلة من اإلجراءات ملكافحة اجلرائم يف جمـاالت الوقايـة واحلمايـة واملعاقبـة ومـساندة                 
ز جزء من اخلطة على إجياد مبادرات للحـد مـن إمكانيـة             كّوير. الضحايا وإعادة تأهيل اجملرمني   

  .ملني هلذه اجلرائم عن طريق تدابري وقائية شخصيةاإليقاع بالضحايا احملت
وأشارت شيلي أيضاً إىل عدد من األدلة اإلرشادية والعملية اخلاصة مبنـع اجلـرائم، مـن                  -٢٢

كـان قـد    " جمموعـة مـن التجـارب الدوليـة       : منع اجلرائم التجارية  "ضمنها دليل إرشادي عنوانه     
ويتــضمن هــذا . ٢٠١٢أكتــوبر عــام /ول مث أُعيــد إصــداره يف تــشرين األ٢٠١١ُنــشر يف عــام 

الــدليل فــصالً عــن اجلــرائم االقتــصادية واجلــرائم الــسيربانية والتالعــب باملعلومــات يــصف تلــك 
  .اجلرائم ويقدم توصيات بشأهنا

، تــشارك فيــه الكيانــات "أحيــاء مــساملة للتجــارة"شــري إىل وضــع برنــامج باســم أُكمــا   -٢٣
ــة املتــضررة مــن ارتفــاع مــستويات   ــدليل املــذكور آنفــاً املتعلــق مبنــع   .  اجلرميــةالتجاري وُوزع ال

  .على سلطات املقاطعات والغرف التجارية والكيانات التجارية احمللية اجلرائم التجارية
باالشتراك مع الـدائرة الوطنيـة   " البطاقة اآلمنة"محلة بعنوان   وأفادت شيلي أيضا بتنظيم     -٢٤

 هبـدف إسـداء املـشورة       ٢٠١٣يونيـه   / يف حزيـران   حلماية املستهلك وشرطة التحقيقات الشيلية    
جـرائم االحتيـال عـرب اإلنترنـت أو استنـساخ          إىل املستهلكني عن كيفية جتّنب الوقوع يف شرك       
وتعمـل احلملـة علـى املوقـع الـشبكي للـدائرة            . اهلوية، خاصـة عنـد اسـتخدام بطاقـات االئتمـان          

وهنـاك محلـة   . مة ومعلومـات أخـرى  الوطنية حلماية املستهلك وتتضمن عدداً من نصائح الـسال   
وهــي مبــادرة مــشتركة بــني وحــدة   " مــن املفيــد أن نعلــم : املــستهلك الرقمــي"ى مَّأخــرى تــس

ــة      ــة حلمايـ ــدائرة الوطنيـ ــة والـ ــة اجلمهوريـ ــة رئاسـ ــة ألمانـ ــة التابعـ ــة الرقميـ التحـــديث واحلكومـ
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ــستهلك ــة إىل  . امل ــدف احلمل ــامهم بالتــسو      إوهت ــد قي ــى حقــوقهم عن ــواطنني عل ق أو طــالع امل
زيهـة الـيت       كي ميكنهم محاية أنفسهم من االحتيال واملمارسات غـري الـن           اإلنترنتمبعامالت عرب   

" وقايـة التجـارة ومحايتـها     "ى  مَّوهناك محلـة ثالثـة تـس      . تنطوي على استخدام بياناهتم الشخصية    
 بـأنَّ  ةوتفيـد املعلومـات الـوارد     . تنظمها كل من الغرفة الوطنية للتجارة ودائرة السياحة بـشيلي         

ــة موضــوعها        ــسلة مــن احللقــات الدراســية الوطني ــة ختطــط لتنظــيم سل ــة التجاري ــة "الغرف الوقاي
. ، بالتعـاون مـع هيئـات إنفـاذ القـوانني وشـركات خاصـة          "مقومان أساسيان للتجارة  : واحلماية

واهلدف من هـذه احللقـات الدراسـية تزويـد التجـار بـاألدوات واملعـارف الالزمـة ملنـع اجلـرائم                      
  .ز محاية أنشطتهم التجاريةوتعزي
وباإلضافة إىل ما تنهض به شـرطة التحقيقـات الـشيلية مـن واجبـات بـشأن التحقيـق يف                      -٢٥

جمال اجلرائم املتصلة باهلوية، حترص على تقدمي حماضرات إىل الطالب واملعلمني يف مراكز التعليم        
. اهلوية ذلك اجلرائم املتعلقة بسرقة االبتدائي والثانوي بغرض الوقاية من اجلرائم السيربانية، مبا يف   

الــشيلية اتفاقــاً مــع الــدائرة الوطنيــة لرعايــة  عــت شــرطة التحقيقــاتقَّ، و٢٠١٣مــايو / أيــار٦ويف 
وتبـذل  . قتـصادية الـيت يتعـرض هلـا املـسّنون     املسّنني للتعاون املـشترك علـى منـع وقـوع اجلـرائم اال           

ع لشرطة التحقيقات الشيلية إلذكـاء الـوعي        املكتب الوطين للشؤون العامة التاب     جهود من خالل  
ولـدى الـشرطة ضـباط      . عن طريق وسائط اإلعالم بالنسق اإلجرامية اجلديدة وأساليب االحتيال        

  .متخصصون يف التحقيق يف اجلرائم االقتصادية واجلرائم السيربانية
دة ، الــذي تتبعــه وحــ"الكــارابينريوس"كمــا أُشــري إىل جهــاز الــشرطة املعــروف باســم    -٢٦

ــسيربانية    ويــضطلع مكتــب  . خاصــة مــسؤولة عــن التحقيــق يف اجلــرائم االقتــصادية واجلــرائم ال
ملكافحـة االحتيـال    البحوث املالية ومكافحة غسل األموال أيضاً بإجراءات استقـصائية ووقائيـة     

 علــى ذلــك، يــشارك جهــاز الكــارابينريوس يف  ةًوعــالو. االقتــصادي واجلــرائم املتــصلة باهلويــة 
  .ئية مع مؤسسات أخرى مثل وزارة الشؤون العمومية ودائرة اجلمارك واملصارفأنشطة وقا

    
    الصني    

أفــادت الــصني باألحكــام الــسارية يف تــشريعاهتا الوطنيــة علــى حــاالت إســاءة اســتعمال    -٢٧
 القانون اجلنائي الصيين على عدد من اجلرائم املتصلة ببيانات اهلوية، مثـل اإلخـالل      وينّص. اهلوية

ــتخ ــان  باسـ ــات االئتمـ ــادة (دام بطاقـ ــة )١٧٧املـ ــال املتعلقـ ــرائم االحتيـ ــة  ، وجـ ــاألوراق النقديـ    بـ
وبــالعقود ) ١٩٦املــادة (وببطاقــات االئتمــان ) ١٩٥املــادة (وخبطابــات االعتمــاد ) ١٩٤املــادة (
والعلـة  ). ٢٨٠ مـن املـادة   ٣الفقرة (والتزوير والتحريف يف بطاقات هوية املقيمني   ) ٢٢٤املادة  (
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ببيانــات هويــة املــواطن  هلــذه األحكــام هــي أنَّ اجلــرائم املــذكورة أعــاله متــس  ة األساســيةاملنطقيــ
  .وتنتهك حقه يف اخلصوصية وُتخل بسري العمل العادي يف األسواق وتلحق أذى شديداً باجملتمع

 بعض التدابري التشريعية ملكافحة زيادة اجلرائم املتـصلة         اتُّخذتويف السنوات األخرية،      -٢٨
، اعتمـدت اللجنـة الدائمـة للمـؤمتر الـشعيب           ٢٠٠٥فربايـر   /ويف شـباط  . ات هويـة املـواطنني    ببيان

 مــن التعــديل أُضــيفت إىل املــادة ١الــوطين التعــديل اخلــامس للقــانون اجلنــائي، ومبوجــب املــادة 
املتعلقة باإلخالل باستخدام بطاقات االئتمان وسـرقة بياناهتـا           من القانون اجلنائي اجلرائم    ١٧٧
ها واحلصول عليهـا بـشكل غـري مـشروع، مبـا مـن شـأنه جتميـع معلومـات ماليـة وتزويـر                        وشرائ

البيانــات الشخــصية، وكــذلك جــرائم االحتيــال املتعلقــة ببطاقــات االئتمــان وجــرائم  ) تزييــف(
أخرى ترتكب باستخدام بطاقات االئتمان، واعتربت جرائم جنائية مستقلة من أجل مكافحـة             

  .دةقَّديثة واملعهذه اجلرائم االقتصادية احل
العليــا  حمكمــة الــشعب العليــا وهيئــة االدعــاء العــام الــشعيب   ، نــشرت٢٠٠٩ويف عــام   -٢٩

بعـض مـسائل التطبيـق املفـصل للقـانون يف القـضايا املتعلقـة بـاإلخالل                  مذكرة توضيحية بـشأن   
باســتخدام بطاقــات االئتمــان، حــددت فيهــا قواعــد مفــصلة بــشأن اجلــرائم املتعلقــة بــاإلخالل    

وبنـاء علـى     .بياناهتا وشرائها وإتاحتها بشكل غري مـشروع       بطاقات االئتمان وسرقة   ستخدامبا
أحكام القانون وهذه التوضيحات القضائية، تواصل الوحدات املختصة التابعة هليئـات االدعـاء             

  .تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة اجلرائم ذات الصلة العام
. ؤمتر الشعيب الوطين التعديل السابع للقـانون اجلنـائي     ، اعتمد امل  ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط   -٣٠

 من التعديل، أُضيفت اجلرائم املتعلقة بإتاحة املعلومات الشخصية اخلاصـة بـاملواطنني      ٧ويف املادة   
 مـن القـانون   ٢٥٣بشكل غري مشروع واحلصول غـري املـشروع علـى تلـك املعلومـات إىل املـادة               

ر القـانوين حلمايـة البيانـات الشخـصية للمـواطنني وجتـرمي             وتضمنت هذه األحكام اإلطـا    . اجلنائي
  .األفعال غري املشروعة املتمثلة يف ممارسة االحتيال باستخدام اهلويات املسروقة

ــة االدعــاء العــام    ٢٠١٣مــارس / آذار٢٣ويف   -٣١ ــا وهيئ ، أصــدرت حمكمــة الــشعب العلي
ــشعيب ــام   ال ــن الع ــا ووزارة األم ــشأن  العلي ــة األف إشــعارا ب ــيت متــس    معاقب ــشروعة ال ــال غــري امل ع

مكافحـة اجلـرائم اجلنائيـة الـيت متـس باملعلومـات             باملعلومات الشخصية للمواطنني، وذلـك بغيـة      
الشخصية للمواطنني ومعاقبة مرتكبيها مبزيد من الكفاءة ولـضمان سـالمة البيانـات الشخـصية               

 اهليئـات األمنيـة     ويف الوقـت نفـسه، طلبـت إىل        .اخلاصة باملواطنني ومـشروعيتها بـشكل كامـل       
 أجهـزة االدعـاء العـام و حمـاكم الـشعب، أن تزيـد معارفهـا وتطبـق            على مجيـع املـستويات، أيْ     
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القــوانني بــشكل عــادل وتعــزز التنــسيق وتتــصدى لألفعــال غــري املــشروعة املاســة باملعلومــات      
   .الشخصية للمواطنني حبزم وتضع آليات طويلة األجل للوقاية من تلك اجلرائم ومكافحتها

وتـسعى الـصني بـشكل    . كما حظيـت أركـان جـرائم االحتيـال االقتـصادي باالهتمـام         -٣٢
فعال إىل بناء شبكة ائتمانية ووضـع آليـة ملكافحـة البيئـات اإلجراميـة املرتبطـة بـاجلرائم املتـصلة              

بـشأن الـدعاوى املقامـة     باملعلومات الشخصية، وذلك مثالً عن طريق استحداث قواعد بيانات   
  .اجلارية يف قضايا الرشوة وتوفري املعلومات للجمهور العام بشأهناوالتحقيقات 

، فـصلت   ٢٠١٢ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠١٠يناير  /ويف الفترة من كانون الثاين      -٣٣
بيــع املعلومــات الشخــصية اخلاصــة بــاملواطنني وإتاحتــها   قــضية بــشأن١٩٢حمــاكم الــشعب يف 

  . حكما باإلدانة٢٧٦وأصدرت . واحلصول عليها بشكل غري مشروع
ويف جمال التعـاون الـدويل، تعمـل الـصني هبمـة ونـشاط علـى تبـادل املعلومـات هبـدف                        -٣٤

مكافحة اجلرائم عرب الوطنية املتعلقة باستخدام البطاقات املصرفية مع الدامنرك وكندا واململكـة              
فيما يلي بعض مـن     و .املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية       

  اخلطـط الراميـة إىل توسـيع نطــاق التعـاون علـى إنفــاذ القـوانني مـع مزيــد مـن البلـدان واملنــاطق          
  :يف بعض اجملاالت

تعزيــز تبــادل املعلومــات االســتخباراتية، وال ســيما مــن خــالل توثيــق أواصــر      )أ(  
ــا     ــة باســتخدام البطاق ــة املتعلق ــق يف اجلــرائم عــرب الوطني ــاون يف التحقي ــالغ  التع ت املــصرفية وإب

ــت مناســب          ــصلة يف وق ــشتركة ذات ال ــة امل ــرب الوطني ــصرفية ع ــضايا امل ــب بالق ــراء األجان النظ
وإطالعهم على معلومات مفصلة عـن التحقيقـات اجلاريـة بـشأهنا وتقـدمي تقـارير سـنوية تـضم                    

  ؛مة للقضايا املصرفية عرب الوطنيةمعلومات عن اجلوانب الوطنية العا
تبادل القوائم السوداء للمشتبه فيهم يف اجلرائم املتعلقـة باسـتخدام           إقامة نظام ل    )ب(  

سـوداء   وقد وضعت مكاتب التحقيقات التابعة لوزارة األمن بالفعل قائمـة         . البطاقات املصرفية 
تبــادل القــوائم الــسوداء ذات األمهيــة     واقتــرح. باملــشتبه فــيهم يف جــرائم االحتيــال املــصريف    

املشتبه فيهم من مرتكيب اجلرائم املالية مـع قـوات الـشرطة األجنبيـة              املشتركة اليت تتضمن أمساء     
  ؛املعلومات لسلطات إنفاذ القواننيسنوياً من أجل تسهيل توفري 

ع يف تبــادل الزيــارات واملعلومــات واخلــربات والعمــل جبــد علــى تــوفري    سُّــالتو  )ج(  
يبيـة تبـادل املعلومـات      وميكـن أن تـشمل هـذه األنـشطة التدر         . أنشطة تدريبية متعـددة اجلوانـب     

عــن الــنظم القانونيــة وآخــر أســاليب ارتكــاب اجلــرائم املتــصلة باســتخدام البطاقــات املــصرفية     
  .وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة اجلرائم املتصلة باهلوية
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ــوأ  -٣٥ ــصني أكَّ ــة      نَّدت ال ــصلة باهلوي ــع اجلــرائم املت ــى من ــة كــبرية عل ــق أمهي ــة تعل  احلكوم
. يئات القضائية وسلطات إنفاذ القوانني تبذل جهوداً عظيمـة يف هـذا اجملـال    اهلوأنَّ  ومكافحتها  

وتعترب الصني يف الوقت احلايل اجملاالت التالية املتعلقـة مبنـع اجلـرائم املتـصلة باهلويـة ومكافحتـها             
  :مسائل ذات أولوية

  اهلوية مع التركيز على ركن االحتيال على الضحايا؛ )تزوير(التصدي لتزييف   )أ(  
ــة   )ب(   ــصدي للجــرائم املتعلق ــر(باســتخدام وســائط اإلعــالم لتزييــف    الت ــة  )تزوي اهلوي
  الشخصية؛
بـشأن اهلويـة الشخـصية    ) مزورة(التصدي للجرائم املتعلقة ببث بيانات مزيفة        )ج(  

  عرب اإلذاعة والتلفزيون؛) املزورة(وغريها من البيانات املزيفة 
) SMS(ســال رســائل نــصية قــصرية  التــصدي جلــرائم االحتيــال عــن طريــق إر   )د(  

  ؛ )مزورة(متعددة بواسطة اهلواتف النقالة تتضمن بيانات هوية مزيفة 
ــة عــن طريــق         )ه(   ــع ومكافحــة عمليــات االحتيــال املرتكب  بواســطة اإلنترنــتمن

  .استعمال هوية مزيفة
    

    اجلمهورية الدومينيكية    
ــة مبعلومــات عــن اســتراتيج    -٣٦ ــة الدومينيكي ــة ملكافحــة جــرائم  أفــادت اجلمهوري يتها الوطني

ــة    ــة باهلوي ــال املتعلق ــسفر     ) ٢٠١٣-٢٠١٢(االحتي ــيت هتــدف إىل ضــمان إصــدار جــوازات ال ال
ــة املت  ــدها وفقــاً للمعــايري الدولي ــة والــسالمة وجتدي  تلــك االســتراتيجية نَّوذكــرت أ. علقــة بالنوعي

للمعـايري األمنيـة جلـوازات      الوطنية تبغي تشديد الضوابط األمنية واالرتقاء باملستوى التكنولوجي         
السفر جبملة وسائل منها انتهاج تدابري أمنية وقائية وأخرى للتصدي للجرائم وفقـاً للقـانون رقـم       

 وحتديث الربامج التكنولوجية واالتصاالت وتشديد التدابري األمنية لدى إدارة شؤون           ٧١-٢٠٨
التعاون وتبادل املعلومات فيما وتعزيز ) نقل اجلوازات وتصميمها وإصدارها وختزينها  (اجلوازات  

بني الوكاالت والتعاون مع املديرية العامة لشؤون اهلجرة والتعاون املؤسسي مـع مكتـب املـدعي                
العــام والــشراكة االســتراتيجية مــع اجمللــس املركــزي لالنتخابــات والتعــاون املؤســسي مــع اإلدارة  

ــة واملنظمــة الدوليــة للــشر   وتنظــيم ) اإلنتربــول(طة اجلنائيــة الوطنيــة للتحقيقــات والــشرطة الوطني
  .دورات تدريبية وحلقات عمل وعروض إيضاحية وفصول دراسية

ــق يف اجلــرائم          -٣٧ ــز التحقي ــدابري لتعزي ــضاً سياســات وت ــة أي ــتراتيجية الوطني ــشمل االس وت
وتنفــذ إدارة مكافحــة االحتيــال هــذه   .املتــصلة باهلويــة ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائياً ومعاقبتــهم 
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مع اجمللس املركزي لالنتخابات واملديرية العامـة لـشؤون اهلجـرة والـشرطة              تتعاونالسياسات و 
. الوطنية واملديرية املركزية للتحقيقات اجلنائية والنيابة العامة واملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة             

  على عقوبات على سرقة جوازات الـسفر تتناسـب يف شـدهتا مـع    ٣/٢٠١٣وينّص القرار رقم   
 علـى إجـراءات التحقيـق الـيت ينبغـي أن      ٦/٢٠١٠وينّص القرار رقم   . ات املسروقة عدد اجلواز 

ــد الكــشف عــن        ــال وعن ــوع احتي ــال يف حــاالت االشــتباه يف وق ــا إدارة مكافحــة االحتي تتبعه
وسهل هذان القراران التحقيق مع عدد كبري من اجلنـاة ومالحقتـهم قـضائياً            . رةوَّمستندات مز 

  . إىل سنة واحدة ودفع غرامة  أشهر٦ات تتراوح ما بني ومتت معاقبتهم بالسجن لفتر
وأشــارت اجلمهوريــة الدومينيكيــة أيــضاً إىل مــشروع يهــدف إىل تعــديل القــانون رقــم   -٣٨
تنظـيم إنـشاء الكيانـات ذات        ومشلت أهم التعـديالت تبـسيط لـوائح        .املذكور آنفاً  ٧١-٢٠٨

الشخصية االعتبارية مبا يسمح للمديريـة العامـة لـشؤون اجلـوازات بـوزارة العالقـات اخلارجيـة           
برفع دعاوى قـضائية؛ واعتمـاد بروتوكـوالت للعمـل والتعـاون علـى مالحقـة مـرتكيب اجلـرائم                    

 ري اعتياديـة؛  وقوع خـسائر متكـررة بـصورة غـ         املتصلة باهلوية؛ وتوقيع عقوبات خاصة يف حال      
  .وَمْركَزة نظام اجلوازات

    
    السلفادور    

مت السلفادور معلومات عن املبادرات الوطنية اليت تركـز علـى منـع اجلـرائم املتـصلة                 دَّق  -٣٩
وقد أُنشئ فريق من املدعني العامني      . باهلوية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم      

وهناك وحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ووحـدة ملكافحـة اجلـرائم    . ةللتحقيق يف القضايا ذات الصل    
وهنـاك أيـضاً أفرقـة داخـل     . املالية داخل النيابة العامة، ومهـا مكلفتـان بـالتحقيق يف هـذه القـضايا             

  .جهاز الشرطة املدنية الوطنية تتعاون مع املدعني العامني يف هذه التحقيقات
مليــات اتــصال وتنــسيق مــستمرة مــع املــصارف      ولزيــادة فعاليــة التحقيــق، جتــرى ع     -٤٠

 نــوع مــن أنــواع أنــشطة اقتــصادية احتياليــة أو أيَّ واملؤسـسات املاليــة الــيت تبلــغ عــن اكتــشافها 
اتفـاق للتعـاون بـني الـسجل الـوطين لألشـخاص والنيابـة               كمـا يوجـد   . االحتيال املتصل باهلويـة   

ويـساعد هـذا علـى سـرعة معرفـة مـا       . يرِّالعامة هبدف تبادل املعلومات لتسهيل عمليات التحـ  
وعنـد الكـشف    . إذا كانت املعلومات املتصلة هبوية األشخاص قـد اسـتعملت بـصورة احتياليـة             

عن أمناط متكررة من االحتيال لدى فئـة معينـة مـن النـاس، ُتنـشر معلومـات عـن تلـك األمنـاط                 
  . واحليلولة دون وقوعهم ضحايا هلايف وسائط اإلعالم لتحذير املواطنني
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    أملانيا    
القائمـة تـستعمل للتـصدي للجـرائم املتـصلة        أحكـام القـانون اجلنـائي      نَّذكرت أملانيـا أ     -٤١

والــسرقة " التــصّيد االحتيــايل"وتــشمل هــذه اجلــرائم أفعــال التجــسس علــى البيانــات و. باهلويــة
ــر      ــف والتزوي ــري احلاســويب والتزيي ــال احلاســويب وغ ــة   وضــروب االحتي ــة الرمسي ــائق اهلوي  يف وث

  .وحيازة وثائق هوية رمسية مزورة وإساءة استعمال وثائق اهلوية
. مكتب الشرطة اجلنائية االحتاديـة يتـصدى للجـرائم املتـصلة باهلويـة            نَّوأفادت أملانيا بأ    -٤٢

 وذكـرت . كما أنه يتبادل املعلومات مع املنظمات غري احلكومية قدر اإلمكان وعنـد الـضرورة      
اتفاقيـة   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت وضـعت علـى أسـاس         االستراتيجية الوطنية ل  أنَّ  

جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية، تقضي على وجـه اخلـصوص بـضرورة التعـاون الوثيـق                 
  .بني الرابطات الصناعية والسلطات األمنية

 املتعلقـة باهلويـة      برنامج شرطتها ملنع اجلرمية يتصدى جلرائم االحتيال       نَّدت أملانيا أ  كَّوأ  -٤٣
وقد أعد املكتب االحتادي ألمن املعلومات دليال يعرف بالبوصـلة األمنيـة، وهـو              . وسرقة اهلوية 

 بأمـان، ومـن مث يقـدم محايـة     اإلنترنـت يزود اجلمهور العام بقواعد بسيطة عن كيفيـة اسـتعمال    
وهتـدف جمموعـة   . نـت اإلنترفعالة من خماطر اجلرائم املتصلة باهلوية اليت قد تنـشأ عـن اسـتعمال             

طالع مـستعملي احلواسـيب واهلواتـف النقالـة واألجهـزة املماثلـة             إمن املنشورات اإلعالمية إىل     
  .وشبكات التواصل االجتماعي على خماطر استعمال تلك الوسائط

    
    غواتيماال    

 أفادت غواتيماال بعدم وجود مبادئ توجيهية خاصة باجلرائم املتـصلة باهلويـة، غـري أنَّ                -٤٤
 إىل عـام    ٢٠٠٥ففـي الفتـرة مـن عـام         . إحصائية تلقي الـضوء علـى تلـك اجلـرائم          لديها بيانات 

االحتيـال النـاجم عـن      : ، جرى اإلبالغ عـن الفئـات التاليـة مـن اجلـرائم املتـصلة باهلويـة                ٢٠١٣
مزيفــة واالســتعمال غــري املــشروع لوثــائق اهلويــة وإســاءة    وثــائق اإلمهــال واملتعمــد واســتعمال 

ــف وانتحــال      اســتعمال الــ  ــة واالســتخدام العمــومي الســم مزي ــشعارات الرمسي زي الرمســي وال
  .املناصب والوظائف

 ٩ ٣٨٣( بـشأن اجلـرائم املتـصلة باهلويـة         أكرب عدد من الـشكاوى     ٢٠١٢وشهد عام     -٤٥
 ٦ ٧١٢ إال   ٢٠١٣ومل ُتقـدم يف عـام       ). ٢٠٠٧شكوى، وهو ما مياثل تقريبا عـددها يف عـام           

 كل عام، يأيت االحتيال املتعمد على رأس األنواع املوثقة للجـرائم            ويف. شكوى يف هذا الشأن   
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ــة ــ. املتـــصلة باهلويـ ــام ويف الفتـ ــام ٢٠٠٥رة مـــن عـ ــة ٢٦ ٨٩٠لت جِّ، ُســـ٢٠١٣ إىل عـ  حالـ
  .لالحتيال املتعمد

    
    آيسلندا    

أفــادت آيــسلندا بعــدم وجــود اســتراتيجية وطنيــة خاصــة ملنــع اجلــرائم املتــصلة باهلويــة      -٤٦
 فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا قــضائياً ومعاقبتــهم، وكــذلك بعــدم وجــود جهــود مبذولــة والتحقيــق

دت كَّـ ولكنـها أ  . على الصعيد الوطين يف الوقـت الـراهن لوضـع اسـتراتيجيات مـن هـذا القبيـل                 
ــسيربانية        ــة ال ــشأن اجلرمي ــة ب ــاً بإعــداد اســتراتيجية وطني ــة تقــوم حالي ــسلطات الوطني علــى أنَّ ال

ذة فّـ مل اجلرائم املتـصلة باهلويـة املن      بري ملكافحة اجلرمية السيربانية، رمبا تش     ستأخذ يف االعتبار تدا   
  .بأساليب االتصال احلاسويب املباشر

    
    التفيا    

مت التفيا معلومات عن وثائق السياسات والقوانني وآليـات اإلبـالغ الـيت وضـعت            دَّق  -٤٧
مفهــوم األمــن القــومي لعــام  وجــرت اإلشــارة إىل. مــن أجــل مكافحــة اجلــرائم املتــصلة باهلويــة 

، وإنــشاء نظــام للجــوازات ونظــام موحــد للمعلومــات املتعلقــة بــاهلجرة واالســتراتيجية  ٢٠١١
 وخطــة عمــل ملنــع  ٢٠١٣الوطنيــة ملنــع جــرائم األطفــال ومحايتــهم مــن اجلــرائم اجلنائيــة لعــام    

التفيـا  كمـا سـلطت   . ٢٠١٦ إىل ٢٠١٤ومكافحة اجلرمية املنظمـة يف الفتـرة املمتـدة مـن عـام          
خطوط االتصال املباشر واملواقع الـشبكية للـشرطة ومركـز تـأمني         (الضوء على اآلليات القائمة     

  .لإلبالغ عن جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية) اإلنترنت
ــأمني     -٤٨ ــوىل مركــز ت ــتويت ــاء واألمهــات     اإلنترن ــال واملعلمــني واآلب ــوير األطف ــة تن  مهم

، مبا يف ذلك سرقة اهلوية وإسـاءة اسـتعمال البيانـات            لإلنترنتخاطر احملتملة   وتوعيتهم بشأن امل  
التــصدي حلــوادث أمــن التكنولوجيــا يف عــام   وإضــافة إىل ذلــك، أُنــشئت مؤســسة. الشخــصية
 لتقـــدم الـــدعم جلهـــات خمتلفـــة، منـــها مؤســـسات الدولـــة، هبـــدف تـــأمني تكنولوجيـــا ٢٠٠٦

 بإنفــاذ القــوانني طلبــا إىل املفوضــية    التفيــة املعنيــة مت الــسلطات الوقــدَّ. املعلومــات الوطنيــة 
  .لوضع معايري موحدة لوثائق اهلوية يف االحتاد األورويب األوروبية لتنفيذ مشروع

ويعاقب القانون اجلنائي لالتفيا على اجلـرائم االقتـصادية، مبـا يـشمل ممارسـة االحتيـال                   -٤٩
وب االحتيـال، واالحتيـاز غـري املـشروع     نظم معاجلة البيانـات اآلليـة وغـريه مـن ضـر          باستخدام

 خمتلفـة مـن     وصـنوف لوثائق اهلوية الشخصية وإخفاء اهلوية الشخصية ألسباب غـري مـشروعة،            
  .األنشطة اإلجرامية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات
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    املكسيك    
م إســاءة اســتعمال اهلويــة، رِّوجــود قــوانني علــى مــستوى الدولــة جتــأكَّــدت املكــسيك   -٥٠

ــة    ولكــن ال ــصلة باهلوي ــى اجلــرائم املت ــة تعاقــب عل ــشريعات احتادي ــادت .  توجــد ت ــد أف ــأنَّ وق  ب
  :املبادرات التشريعية التالية معروضة على الكونغرس املكسيكي إلقرارها

.  مكــررا يف القــانون اجلنــائي االحتــادي ٢٨٧مــشروع مرســوم إلدراج املــادة    )أ(  
  سلب احلريـة ملـدة تتـراوح مـا بـني سـنتني إىل         وسوف جترِّم هذه املادة انتحال اهلويـة وتعاقـب بـ          

 مثـال للحـد األدىن لألجـر    ٧٠٠ إىل ٥٠٠ سنوات ودفع غرامة مالية تعادل مـا يتـراوح بـني          ٦
 وسـيلة الخـتالس بيانـات شخـصية أو ينتحـل هويـة شـخص آخـر            كل من يستعمل أيَّ    اليومي

بـشخص مـا أو حتـصيل       بطريقة غري مشروعة، مبوافقتـه أو غـري موافقتـه، بغـرض إحلـاق الـضرر                 
وُتـزاد العقوبـة مبقـدار النـصف يف حـال        . فائدة غري مشروعة ملصلحته أو مصلحة شخص آخـر        

ــى        ــة قائمــة عل ــشاهبات جــسمانية أو صــوتية أو أســاليب خداعي ــشاهبة أو ت اســتخدام أمســاء مت
  التشابه أو التماثل؛

مــشروع مرســوم يــدرج يف قــانون العقوبــات االحتــادي توصــيفا لألفعــال          )ب(  
املتــصلة باالجتــار بالبــشر واجلــرائم املتــصلة بالكــشف عــن املعلومــات بــصورة غــري مــشروعة    

املخلـة بالـسالم واألمـن واجلـرائم االقتـصادية مثـل االحتيـال واالبتـزاز املرتكبـة مـن                     واجلرائم
  خالل استعمال النظم احلاسوبية؛

نـــائي  مكـــررا مـــن القـــانون اجل٢١١مـــشروع مرســـوم مببـــادرة لتعـــديل املـــادة   )ج(  
 أشهر  ٦وسوف جيرم هذا التعديل سرقة اهلوية ويعاقب بسلب احلرية ملدة تتراوح من             . االحتادي

  مثـال للحـد األدىن لألجـر اليـومي         ١٠٠٠ إىل   ١٠٠إىل سنة ودفع غرامة تعادل مـا يتـراوح بـني            
  احلصول على معلومات ليس له حق يف حيازهتا؛  كل من حياول التربُّح باستنساخ نظم بغرض

مبادرة ترمي إىل تعديل بعـض أحكـام القـانون اجلنـائي االحتـادي واسـتكماهلا                  )د(  
الــنصُّ علــى  واهلــدف منــها هــو. لتجــرمي أفعــال خمتلفــة ذات صــلة باســتعمال الــنظم احلاســوبية 

وهنــاك هــدف آخــر .  تكنولوجيــا املعلومــات أو تغليظهــااجلــرائم املرتكبــة عــن طريــق عقوبــات
ســرقة املعلومــات  اســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة، وكــذايتمثــل يف تــشديد العقوبــة علــى 

  .الشخصية أو إتالفها والتستر على عمليات تنطوي على عائدات غري مشروعة
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    بولندا    
 "٢٠١٢استراتيجية الدولـة الفعالـة   "برناجما باسم    احلكومة اعتمدت  نَّأفادت بولندا بأ    -٥١

وتؤكــد هــذه . ٢٠١٣فربايــر /يــة الوطنيــة يف شــباط اســتراتيجيات للتنم٩يف إطــار سلــسلة مــن 
وجـرى التنويـه يف هـذا      . االستراتيجية على ضرورة القيام بأنشطة للحد من اجلرائم االقتـصادية         

. الشأن بأنَّ وزارة الداخلية تعد اآلن برناجماً ملنع اجلرائم االقتصادية سعيا لتحقيـق هـذا الغـرض                
منـع   ية هو زيادة فعالية الصكوك القانونيـة الراميـة إىل         واهلدف من برنامج منع اجلرائم االقتصاد     

وتشمل هذه اجملاالت جـرائم االحتيـال      . ومكافحة اجلرائم االقتصادية يف بعض اجملاالت احملددة      
ويوجـه  . واجلرائم املالية يف القطاع املصريف وجرائم االحتيال املتـصلة بالتـأمني وغـسل األمـوال              

 النـسخ غـري     أْي" (البيانـات كـشط   "و" د االحتيـايل  بالتصيُّ"املرتبطة  الربنامج االنتباه إىل املخاطر     
  ).لبيانات بطاقات الدفع املشروع

. ٢٠١٤وأشارت بولندا إىل عزمهـا علـى تنفيـذ برنـامج منـع اجلـرائم االقتـصادية عـام            -٥٢
وسوف يواكب هذا مع إجراء التغيريات القانونية أو التنظيمية املالئمة، وكـذلك إعـداد منـائط                

بإنفـاذ القـوانني     وتعتـزم الـسلطات الوطنيـة املعنيـة       . تدريبية متخصصة أو اختاذ إجراءات وقائيـة      
تعزيز الـشعبة املـسؤولة عـن الوقايـة مـن اجلـرائم االقتـصادية عـن طريـق تنظـيم دورات تدريبيـة                        

  .وزيادة عدد العاملني
    

    قطر    
ــأ   -٥٣ ــادت قطــر ب ــع  نَّأف ــها وضــعت اســتراتيجيات ملن ــصادي  وزارة داخليت ــال االقت   االحتي

ويف جمال التعاون الـدويل، كانـت قطـر أحـد املؤسـسني لفريـق خـرباء                 . واجلرائم املتصلة باهلوية  
ــع      ــاركت يف وضــ ــا وشــ ــال أفريقيــ ــشرق األوســــط ومشــ ــة الــ ــات ملنطقــ ــا املعلومــ تكنولوجيــ

  .االستراتيجيات واخلطط ملكافحة اجلرائم احلاسوبية مبا يف ذلك االحتيال احلاسويب
مي اخلـدمات واملواقـع     دِّقيم وزارة الداخلية شراكات مع شركات االتـصاالت ومقـ         وت  -٥٤

كمــا تتعــاون مــع شــركات  . الــشبكية للتعــرف علــى املــشتبه فــيهم هبــدف مالحقتــهم قــضائياً   
وُتبذل جهـود ملواكبـة التطـورات التكنولوجيـة        . بطاقات االئتمان الكتشاف عمليات االحتيال    

  .اجميات التكنولوجية احلديثة وكذلك تدريب املوظفنيعن طريق استعمال األجهزة والرب
دت قطر أهنا تنسق مع البلدان األخـرى يف منطقـة اخللـيج بـسبل مـن بينـها تبـادل                     كَّوأ  -٥٥

ــال االقتــصادي    ــة والــصور الشخــصية وصــور مــن    (املعلومــات عــن االحتي األســاليب اإلجرامي
  .بغية منع حدوث هذه اجلرائم) جوازات السفر وما إىل ذلك
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    االحتاد الروسي    
ــات الشخــصية          -٥٦ ــشريعات الوطنيــة اخلاصــة بــإدارة البيان ــاد الروســي إىل الت ــار االحت أش

، بــشأن البيانــات ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٢٧خ رَّ، املــؤFZ-152الــواردة يف القــانون االحتــادي رقــم 
هبـدف  و. ض نفسه لعقوبات تأديبيـة وإداريـة وجنائيـة        رِّوكل من ينتهك أحكامه يع    . الشخصية

ي الستعمال البيانات الشخصية على حنو غري صحيح خالل إجـراءات إنـشاء الكيانـات               دِّالتص
ذات الشخــصيات االعتباريــة، أُدرجــت أنــواع جديــدة مــن اجلــرائم مــن خــالل أحكــام املــادة    

االســتعمال غــري  (٢-١٧٣واملــادة ) التنظــيم غــري املــشروع للشخــصيات االعتباريــة (١-١٧٣
  .من القانون اجلنائي)  أجل تنظيم الشخصيات االعتباريةاملشروع للوثائق من

ويف جمال محاية احلقوق الدستورية للمواطنني الروس، يعاقب القانون اجلنائي كـل مـن           -٥٧
) انتـهاك اخلـصوصية وحرمـة احليـاة اخلاصـة          (١٣٧ينتهك تلك احلقوق مبوجـب أحكـام املـادة          

ــادة  ــواطنني  (١٤٠واملـ ــات للمـ ــدمي املعلومـ ــادة و) رفـــض تقـ ــال  (٦-١٥٩املـ ــال يف جمـ االحتيـ
  ).احلصول غري املشروع على معلومات حاسوبية (٢٧٢واملادة ) املعلومات احلاسوبية

 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة، تنـدرج اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف               ١٥١وعمالً باملادة     -٥٨
 تنـدرج اجلـرائم      من القانون اجلنائي ضمن اختـصاص جلنـة التحقيـق، بينمـا            ١٤٠ و ١٣٧املادتني  

وتظهــر .  مــن القــانون اجلنــائي ضــمن االختــصاص اإلداري ٦-١٥٩املنــصوص عليهــا يف املــادة  
شـيوع اسـتخدام البيانـات الشخـصية يف      التحقيقات يف القضايا اجلنائيـة ذات الطـابع االقتـصادي        

  .خطط االحتيال يف جماالت املعامالت املصرفية إىل جانب استخدام شخصيات اعتبارية مزيفة
كمـــا أُشـــري إىل أنَّ مـــصرف روســـيا يعتمـــد تـــدابري بانتظـــام لتحديـــد هويـــة العمـــالء    -٥٩

  .واملستفيدين ألغراض عدة، من بينها مكافحة املعامالت املالية غري املشروعة
    

    إسبانيا    
ذة ملكافحة اجلرائم املتـصلة باهلويـة،   فَّومات عن التدابري القانونية املنأوردت إسبانيا معل    -٦٠
ويف هـذا الـصدد،     .  يف ذلك التدابري املوجهة حنو تعزيز احلمايـة يف جمـاالت اإلدارة والتجـارة              مبا

ــة والقــوانني غــري امللزمــة     أُشــري إىل توصــية املفوضــية (إطــار االحتــاد األورويب للقواعــد التنظيمي
 بشأن نظم الدفع والعالقة بني مستعملي البطاقـات واجلهـات املُـصدرة            EEC/88/590األوروبية  

ــة   ــسداد باســتخدام األجهــزة   عمليــات بــشأن EEC/97/498هلــا؛ وتوصــية املفوضــية األوروبي ال
 الــصادر عــن الربملــان األورويب وجملــس االحتــاد األورويب EC/2009/136اإللكترونيــة؛ والتوجيــه 

حبقـــوق مـــستعملي شـــبكات وخـــدمات االتـــصاالت   اخلـــاص EC/2002/22لتعـــديل التوجيـــه 
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اخلاص مبعاجلـة البيانـات الشخـصية ومحايـة اخلـصوصية يف             EC/2002/58اإللكترونية؛ والتوجيه   
ــم     ــة والالئحــة رق ــصاالت اإللكتروني ــات    ٢٠٠٦/٢٠٠٤قطــاع االت ــني اهليئ ــاون ب ــشأن التع  ب
وعلى الـصعيد الـوطين، وفّـر القـانون رقـم           ). الوطنية املسؤولة عن إنفاذ قوانني محاية املستهلك      

ــات ال  ١٥/١٩٩٩ ــة البيان ــق حبماي ــم    املتعل ــانون رق ــات  ٧/١٩٩٦شخــصية والق ــق بعملي  املتعل
يِّ وينبغـي أل  . إطـار احلمايـة املناسـب      ١٧٢٠/٢٠٠٧االشتراء االحتيالية واملرسوم امللكي رقم      

  .شركة تعاجل املعلومات الشخصية أن تطبق سلسلة من التدابري لضمان السرية وأمن الوثائق
املتعلقـة باسـتعمال     يـة والتجاريـة للمعـامالت     وفيما خيص التدابري اليت توفر احلماية اإلدار        -٦١

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واليت تكمِّل اجلزاءات املدنية والتحقيقات اجلنائية، أشارت          
 املتعلق  ٣٤/٢٠٠٢ املتعلق باالتصاالت العامة والقانون رقم       ٣٢/٢٠٠٣إسبانيا إىل القانون رقم     

 املتعلــق ٥٩/٢٠٠٣ارة اإللكترونيــة والقــانون رقــم باخلــدمات الالزمــة جملتمــع املعلومــات والتجــ 
 املتعلـق باحلفـاظ علـى البيانـات واالتـصاالت           ٢٥/٢٠٠٧بالتوقيعات اإللكترونية والقـانون رقـم       

  .٤٢٤/٢٠٠٥اإللكترونية وشبكات االتصاالت العامة واملرسوم امللكي رقم 
م أحكـام قـانون العقوبـات       وفيما يتعلق باجلوانـب اجلنائيـة املوضـوعية واإلجرائيـة، جتـرِّ             -٦٢

) ٢٤٨املـــادة (اجلـــرائم املتعلقـــة باالحتيـــال  سلـــسلة مـــن األفعـــال اجلنائيـــة ذات الـــصلة، مثـــل
وعـالوة علـى ذلـك، يـنص قـانون          ). ٤٠٣-٣٩٠املـواد   (وضروب االحتيـال املتـصلة بالوثـائق        

ــواد   ــة يف املـ ــراءات اجلنائيـ ــراءات   ٥٧٩ و٣٠٢ و٣٠١اإلجـ ــرية اإلجـ ــدابري تكفـــل سـ  علـــى تـ
، ١٠/٢٠١٠ويـنص القـانون رقـم       . مكانية اعتراض االتـصاالت هبـدف التحقيـق يف اجلـرائم          وإ

غسل األموال ومتويل اإلرهاب، على تدابري للمراقبـة وكـذلك ملنـع االحتيـال واسـتعمال                 بشأن
  .وكالء إلخفاء هوية األشخاص املتورطني يف ممارسة االحتيال

ود فراغ قـانوين فيمـا خيـص احلمايـة مـن      وقد أشارت إسبانيا، بوجه عام، إىل عدم وج   -٦٣
إســاءة اســتعمال وثــائق اهلويــة وتزويرهــا ألغــراض إجراميــة، ولكنــها ذكــرت أنَّ مــن املمكــن    
حتسني بعـض جوانـب اإلطـار القـانوين الـوطين لـضمان اختـاذ تـدابري أشـد صـرامة إزاء مـرتكيب                 

 التعـاون الـدويل علـى     دت أيـضاً وجـود ثغـرات يف جمـال           كَّـ وأ. األنشطة اإلجراميـة ذات الـصلة     
  .مكافحة اجلرائم ذات الصلة بسبب تباين الُنهج القانونية الوطنية

وأشــارت إســبانيا إىل إنــشاء مركــز وطــين حلمايــة البنيــة التحتيــة احليويــة هبــدف تقــدمي    -٦٤
وعـالوة  . هجمات سـيربانية يف إطـار جـرائم منظمـة وعمليـات إرهابيـة              احلماية يف حال وقوع   

 ١١/٢٠٠٧ خطة حلماية األمن القومي قد وضـعت مبوجـب القـانون رقـم              على ذلك، ورد أنَّ   
ــة       ــة احليوي ــة التحتي ــز أمــن نظــم املعلومــات وشــبكات االتــصاالت ودعــم البني . مــن أجــل تعزي
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واختــذت خطــوات أخــرى لتعزيــز الــضوابط األمنيــة بــشأن االطــالع علــى البيانــات الشخــصية   
  .والتجارية واإلدارية يف مجيع امللفات الرقمية

ولُوحظ أيضاً أنَّ مركز التعاون املصريف املـشترك والرابطـة الوطنيـة للمؤسـسات املاليـة             -٦٥
هبــدف إنــشاء نظــام لإلنــذار املبكــر للحــد مــن حــدوث عمليــات     قــد وضــعا مبــادرات خمتلفــة 

   .نظم الدفع بالبطاقات ووضع مصرف إسبانيا مدّونة لقواعد السلوك بشأن. االحتيال
    

    تركمانستان    
أفــادت تركمانــستان بــأنَّ وزارة الداخليــة جتــري حبوثــا وقائيــة واستقــصائية إىل جانــب   -٦٦

. أنشطة تنفيذية تركز على منع اجلرائم االقتصادية وتتبعها وحتديد جوانب االرتباط فيمـا بينـها           
ــائق والتحــري عــن األشــخاص        ــا لتقــصي احلق ــوزارة حبوث وجتــري الوحــدات املتخصــصة يف ال

وُترسـل األدلـة الـيت ُتجمـع إىل وحـدات التحقيـق يف الـوزارة         . م االقتـصادية  املتورطني يف اجلرائ  
  .إلجراء مزيد من التحريات والتحقيقات مث حتال إىل السلطات القضائية الحقا

ملكافحة غسل األموال ومتويـل      وأشارت تركمانستان أيضاً إىل اإلطار القانوين الوطين        -٦٧
  .ي اليت تنص على اجلرائم ذات الطابع االقتصاديأحكام القانون اجلنائ اإلرهاب، وكذلك

وأفادت بأهنا تويل اهتماما خاصا، عند حتليـل اجلـرائم االقتـصادية، إىل االنتـهاكات الـيت                   -٦٨
ويف كل حالة على حدة، يتم تقييم العالقات القانونيـة          . تشكلها األنشطة التجارية غري املشروعة    
 االنتهاكات وتقييم طبيعتها مع قياس العائدات املستمدة        اليت تتأثر باالنتهاكات وتقدير مدة تلك     

  .من اجلرمية لتصنيف النشاط غري املشروع داخل أو خارج دائرة األعمال التجارية
ــاء القــدرات مــن أجــل        -٦٩ ــة لبن ــستان إىل عقــد حلقــات دراســية تثقيفي وأشــارت تركمان

دوليـة، وذلـك هبـدف       تمنظمـا  موظفي وزارة الداخلية وطالب معهد الشرطة باالشـتراك مـع         
ــة يف جمــال   ــاراهتم املهني ــاط       حتــسني مه ــى األمن ــصادية والتعــرف عل الكــشف عــن اجلــرائم االقت

صـنوف جديـدة مـن اجلـرائم يف هـذا اجملـال يتطلـب         وأكَّدت أنَّ ظهـور . اإلجرامية ذات الصلة 
املزيــد مــن العمــل علــى بنــاء القــدرات مــن أجــل الكــشف عــن اجلهــات املتورطــة يف ارتكــاب   

لـة بطريقـة غـري مـشروعة        وَّع حركـة األمـوال احمل     بُّـ رائم االقتصادية واألفراد الضالعني فيها وتت     اجل
  .باستعمال النظم املصرفية
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    التوعية باجلرائم املتصلة باهلوية  -اًثالث  
بغية التوعية بآثـار وعواقـب اجلـرائم املتـصلة باهلويـة وإجيـاد احللـول املناسـبة هلـا، ُدعـي              -٧٠

 واجلرميــة إىل حــضور املنتــدى الــدويل الســتخدام     باملخــدِّرات م املتحــدة املعــين  مكتــب األمــ 
يوليــه / متــوز٩ و٨ليــون بفرنــسا يــومي  التكنولوجيــا يف مكافحــة اجلرميــة الــذي عقــد يف مدينــة

وكـان اهلـدف مـن هـذا املنتـدى،          ". تـأمني العـامل    دور التكنولوجيـا يف   " حول موضوع    ٢٠١٣
، )اإلنتربـول (لداخلية الفرنسية واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة        الذي ُنظم حتت رعاية وزارة ا     

إتاحــة الفرصــة إلجــراء مناقــشات فكريــة تستــشرف آفــاق املــستقبل مــع التوعيــة بالــدور الــذي  
ميكــن أن تــساهم بــه التكنولوجيــا يف تعزيــز الــسياسات الراميــة إىل احلــد مــن اجلرميــة ومواجهــة  

  .نشطة اإلجراميةالتحديات اجلديدة اليت تفرضها األ
 واجلرمية يف حلقة النقـاش الـيت عقـدت          باملخدِّراتوشارك مكتب األمم املتحدة املعين        -٧١

ودارت املناقـشات حـول   ". محاية اهلويـة " خالل املائدة املستديرة الثانية للملتقى حول موضوع      
ــة " ــاس اهلويـ ــة باهلو    " أسـ ــة املرتبطـ ــاهيم املختلفـ ــخاص واملفـ ــى األشـ ــرف علـ ــيلة للتعـ ــة كوسـ يـ

ــة       ــدابري القانوني ــة والت ــة وتزييفهــا ألغــراض إجرامي ــة بإســاءة اســتعمال اهلوي والتحــديات املتعلق
جوانـب محايـة ضـحايا اجلـرائم املتـصلة          وجـرى أيـضا حتليـل       . للتصدي للجرائم املتصلة باهلويـة    

وســاهم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  . باهلويــة وقــضايا التعــاون الــدويل ودور القطــاع اخلــاص 
زت علـى منـع اجلرميـة، يف تبـادل اآلراء         كَّ واجلرمية، خالل املناقشة اليت تلت واليت ر       دِّراتباملخ

ل ّه كيـف ميكـن أن تـس       بشأن جوانب العالقة املزدوجة واملتبادلة بني التكنولوجيـا واهلويـة، أيْ          
التكنولوجيــا ممارســة احلــق األساســي يف اهلويــة وكيــف ميكــن أن تعــزز التكنولوجيــا الثقــة عــن   

 واجلرميــة اخليــارات باملخــدِّراتوعــرض مكتــب األمــم املتحــدة املعــين . ق اســتعمال اهلويــةطريــ
املتاحة على املـستوى التـشريعي والـسياسايت علـى الـسواء لتـشديد فعاليـة نظـم العدالـة اجلنائيـة                

  . وأجهزة إنفاذ القوانني يف التصدي للجرائم املتصلة باهلوية
    

     واجلرميةباملخدِّرات األمم املتحدة املعين األنشطة املعتزمة ملكتب  -اًرابع  
ن األمانـة مـن تنظـيم اجتمـاع إضـايف لفريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بــاجلرائم          كَّمل تـتم   -٧٢

وإذا مـا تـوفرت املـوارد الالزمـة         . املتصلة باهلوية بسبب االفتقار إىل مـوارد مـن خـارج امليزانيـة            
مــم املتحــدة املعــين باملخــّدرات واجلرميــة     لتنظــيم هــذا االجتمــاع، فــسوف ميكــن ملكتــب األ     

ــراره       ــصادي واالجتمــاعي يف ق ــه اجمللــس االقت ــا ب ــيت أناطه ــة ال  ٢٠١٣/٣٩االضــطالع بالوالي
لتعزيز التفاهم وتبادل وجهات النظر واخلربات بـني خمتلـف أصـحاب املـصلحة، وخاصـة بـني                  "
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املتـصلة باهلويـة مـن خـالل        كيانات القطـاعني العـام واخلـاص، بـشأن املـسائل املتعلقـة بـاجلرائم                
كمـا  ". العمل املقبل الذي سيضطلع بـه فريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة             

بفريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة بـصفته                 لالسـتعانة  سيتيح هـذا الفرصـة    
لــصلة باهلويــة يلــيب  مــن أجــل وضــع تــشريع منــوذجي بــشأن اجلــرائم ذات ا  " جممعــا للخــربات"

احتياجات نظـامي القـانون األنغلوسكـسوين والقـانون املـدين ويراعـي اآلراء واملالحظـات الـيت               
مــن الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص   يبــديها خمتلــف أصــحاب املــصلحة

  .واألوساط األكادميية
أيـضا أن ينـشئ يف املـستقبل،         واجلرميـة    باملخـدِّرات ويعتزم مكتب األمم املتحدة املعـين         -٧٣

 بـشأن اجلـرائم     اإلنترنـت رهناً بتوافر التمويل مـن خـارج امليزانيـة، مـستودعا للمعلومـات علـى                
  :ومن املتوقع أن يشمل هذا املستودع ما يلي .املتصلة باهلوية

  التشريعات الوطنية ذات الصلة الواردة من الدول األعضاء؛  )أ(  
 قــضائية خمتلفــة تــبني طبيعــة اجلــرائم املتــصلة إحــصاءات مــستمدة مــن واليــات  )ب(  

باهلويــة ونطاقهــا، وتوضــح، إن أمكــن، العالقــة بينــها وبــني ســائر األنــشطة اإلجراميــة وتأثريهــا 
  ؛)على أن يشمل ذلك منظور الضحايا حيثما أمكن(على الكيانات اخلاصة 

ــرامج        )ج(   ــذ اســتراتيجيات أو ب ــشأن وضــع وتنفي ــضلى ب معلومــات وممارســات ف
  نية ملكافحة اجلرائم املتصلة باهلوية؛وط

ــيت يتخــذها القطــاع اخلــاص ملكافحــة         )د(   ــدابري ال ــادرات والت ــات عــن املب معلوم
  اجلرائم املتصلة باهلوية؛

ــام        )ه(   ــشراكات بــني القطــاعني الع ــة ال ــشأن إقام ــضلى ب معلومــات وممارســات ف
   املتصلة باهلوية؛جرائمللالتصدي واخلاص هبدف 

يدة وآليـات فعالـة لـدعم ومحايـة ضـحايا اجلـرائم املتـصلة باهلويـة                 ممارسات مف   )و(  
هبدف استعادة اهلوية املـسروقة وتعـويض الـضحايا، مبـا يف ذلـك التـدابري الـيت يتخـذها القطـاع                      

  اخلاص حلماية الزبائن من التعرض لألذى؛
ــسياسات       )ز(   ــات الـ ــات وورقـ ــارير والدراسـ ــسائر التقـ ــط بـ ــالت ربـ ــة وصـ إقامـ

ــات وا ــصاصيني       والتقييم ــن أجــل االخت ــن األدوات م ــا م ــصلة وغريه ــادية ذات ال ــة اإلرش   ألدل
  .يف هذا اجملال
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ــة كــذلك لوضــع جمموعــة   باملخــدِّراتوخيطــط مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      -٧٤  واجلرمي
متكاملة شاملة من األدوات التدريبية يف حال توفر متويل مـن خـارج امليزانيـة، وسـوف تتـألف          

  :هذه اجملموعة مما يلي
ــامل   )أ(   ــل شـ ــيني     دليـ ــوظفني املعنـ ــائر املـ ــوانني وسـ ــاذ القـ ــوظفي إنفـ ــدريب مـ لتـ

  املتخصصني يف مكافحة اجلرائم املتصلة باهلوية؛
منــائط تدريبيــة، ُترفــق بــدليل التــدريب املــذكور أعــاله أو ُتــدرج ضــمن املــواد   )ب(  

ــوظفني ا      ــوانني وغريهــم مــن امل ــاذ الق ــة املوجــودة اخلاصــة مبــوظفي إنف ــاجل  التدريبي ــيني، وتع ملعن
الروابط القائمة بني اجلرائم املتصلة باهلوية واألشكال األخرى من اجلرائم، مبـا يف ذلـك جـرائم         

  .االحتيال االقتصادي وغسل األموال والفساد واإلرهاب واجلرائم السيربانية
يـف   بتكل أُعـدَّت وستكمل هذه اجملموعة املتكاملة من األدوات التدريبية الدراسة، اليت            -٧٥

مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة عــن االحتيــال وســوء اســتعمال اهلويــة    
وتزييفها ألغراض إجرامية وقُدِّمت إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا الـسادسة                    

ذي مكافحـة اجلـرائم املتـصلة باهلويـة الـ      للتعاون الـدويل علـى   الدليل العملي   وكذلك )٢(عشرة،
 بـاجلرائم املتـصلة باهلويـة    دليله اخلاص واجلرمية يف باملخدِّراتضمَّنه مكتب األمم املتحدة املعين   

 وســوف تلــيب هــذه اجملموعــة أيــضا احتياجــات نظــامي القــانون األنغلوسكــسوين  )٣().٢٠١١(
والقانون املدين علـى الـسواء كمـا سـتعاجل أوجـه االخـتالف القائمـة بـني الـدول األعـضاء الـيت             

 معلومـات  اهلوية والدول اليت تتبـع ُنهجـا خمصـصة بـشأن           مسائل لديها بىن حتتية مركزية ملعاجلة    
ر ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات   سِّومن شأن تطوير املواد التدريبية أن يي     . حتديد اهلوية 

  .ون الدويلواجلرمية، على املدى الطويل، تنظيم دورات تدريبية إقليمية هتدف إىل تعزيز التعا
    

    النتائج والتوصيات  -اًخامس  
متـها   أن تأخذ يف احلسبان املعلومات الـيت قدَّ        جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تودُّ      لَّلع  -٧٦

الدول األعضاء عن اجلهود الوطنية اليت تبـذهلا يف سـبيل تنفيـذ التـدابري والـسياسات الراميـة إىل                    
ــرائم   ــا   منـــع االحتيـــال االقتـــصادي واجلـ ــة مرتكبيهـ ــا ومالحقـ ــة والتحقيـــق فيهـ املتـــصلة باهلويـ

اللجنـة تـود أيـضاً أن تـشجع فريـق اخلـرباء األساسـي املعـين بـاجلرائم املتـصلة                      لَّولع. ومعاقبتهم
───────────────── 

  .Add.3 إىل Add.1 وE/CN.15/2007/8انظر   )2(  
  )3( https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/ 

10-57802_ebooke.pdf.  
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هنج متعدد االختـصاصات    أيِّ  أخذ هذه املعلومات يف االعتبار عند مناقشة عناصر          باهلوية على 
  .هاملنع اجلرائم املتصلة باهلوية ومكافحت

هـات املقبلـة لعمـل األمانـة يف جمـال اجلـرائم             جُّ أيـضاً أن تنظـر يف التو        اللجنـة تـودُّ    لَّولع  -٧٧
ز، عند القيام بـذلك، علـى األنـشطة املزمعـة ملكتـب األمـم املتحـدة                 كِّها تر لَّاملتصلة باهلوية، ولع  

الـدول األعـضاء،    ر املزيـد مـن اإلرشـادات حـول كيفيـة تزويـد              فِّاملعين باملخدِّرات واجلرمية وتو   
  .أفضل من املساعدة، من حيث الفعالية والكفاءة اليت تطلب مساعدات تقنية، بضروب

لبحــث   كــذلك التوصــية بــإيالء اهتمــام خــاص، حــسب االقتــضاء،  اللجنــة تــودُّلَّولعــ  -٧٨
ع يات اجلرائم املتصلة باهلوية خالل املرحلة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة الثالـث عـشر ملنـ               دِّحت

سيما عند إعداد مشروع اإلعالن الذي سيعتمده املـؤمتر، وكـذلك            اجلرمية والعدالة اجلنائية، ال   
الــنُُّهج "ت املعنــون قَّــ مــن جــدول األعمــال املؤ٥خــالل مــداوالت املــؤمتر، عنــد مناقــشة البنــد  

ــة         ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــستجدَّة للجرمي ــدة وم ــع ظهــور أشــكال جدي ــة ملن ــشاملة املتوازن ال
  ".لتصدِّي هلا على حنو مالئموا
  


