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   دراسة شاملةاملعين بإجراءفريق اخلرباء 
  اجلرمية السيربانيةعن 

        ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨- ٢٥فيينا، 
الدول خذها اليت تتَّتدابري الاجلرمية السيربانية ودراسة شاملة عن مشكلة     

      ي هلا للتصدِّء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاصاألعضا
      خالصة وافية    

    مقّدمة  -أوالً  
، إىل جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن           ٦٥/٢٣٠، يف قرارها    العامة اجلمعية   لبتط  -١

االستراتيجيات الشاملة ملواجهـة التحـديات       من إعالن سلفادور بشأن      ٤٢لفقرة  ل وفقاًتنشئ،  
 ا دوليـ ا خـرباء حكوميـ  ، فريـقَ  رنظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغيّـ         : العاملية

 والتـدابري الـيت تتخـذها    الـسيربانية مفتوح العضوية من أجل إجراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرميـة          
 تبـادل املعلومـات   يف ذلـك ، مبـا  هلـا الدول األعضاء واجملتمع الـدويل والقطـاع اخلـاص للتـصدي      

عن التـشريعات الوطنيـة وأفـضل املمارسـات واملـساعدة التقنيـة والتعـاون الـدويل، بغيـة دراسـة                  
علـى الـصعيدين الـوطين     القائمـة    التـدابري  القانونية أو غريهـا مـن        املتاحة لتعزيز التدابري  خليارات  ا

 وعـالوة علـى     )١(. جديـدة يف هـذا الـشأن       تـدابري  واقتـراح    الـسيربانية للتصدي للجـرائم    والدويل  
عمــل فريــق اخلــرباء ب، ٦٧/١٨٩، يف قرارهــا  علمــاً مــع التقــديرالعامــة اجلمعيــة أحاطــتذلــك، 

الـسيربانية   ةميـ إجراء دراسـة شـاملة عـن مـشكلة اجلر         املعـين بـ   كومي الدويل املفتوح العـضوية      احل

───────────────── 
  .٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة رفق م )1(  
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وشّجعته على حتسني جهوده املبذولة من أجل إجناز أعمالـه وعـرض نتـائج الدراسـة يف الوقـت         
  .املناسب على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

   إىل ١٧ مـــن  املمتـــدةفيينـــا يف الفتـــرةُعقـــدت الـــدورة األوىل لفريـــق اخلـــرباء يف وقـــد   -٢
 جمموعـة مـن املواضـيع    باستعراض واعتمـاد فريق ال ا خالهل، وقام٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢١

 منهجيـة الدراسـة توزيـع اسـتبيان علـى الـدول األعـضاء               وتقـرَّر يف إطـار     )٢(.ومنهجية للدارسـة  
 مكتـب   مجعو. ؤسسات األكادميية  القطاع اخلاص وامل   عنواملنظمات احلكومية الدولية وممثلني     

يف الفتــرة   عليهــااملتَّفــقملعلومــات وفقــاً للمنهجيــة  ااألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  
يتـضمن هـذا التقريـر      و )٣(.٢٠١٢ هيوليـ / إىل شـهر متـوز     ٢٠١٢فربايـر   / من شهر شـباط    املمتدة

اجملموعــة ناداً إىل املعلومــات شروع الدراســة الــشاملة الــيت أعــّدهتا األمانــة اســت ملــخالصــة وافيــة 
  .باجلرمية السيربانية يف دورته الثانية فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين لينظر فيها

    
    واجلرمية السيربانية ة العاملياملوصولية  -ثانياً  

 نـسمة، أي    بليـون  ٢,٣ال يقـل عـن       باإلنترنـت    املوصـولني عدد  ، كان   ٢٠١١يف عام     -٣
 يف املائــة مــن مجيــع  ٦٠أكثــر مــن ويعــيش . ســكان العــاملجممــوع ث مــا يعــادل أكثــر مــن ثلــ 

 مـستخدمي  جممـوع  يف املائـة مـن   ٤٥ال يتجاوز عمر مستخدمي اإلنترنت يف البلدان النامية، و    
خدمـة  ، مـن املتوقـع أن تنـاهز نـسبة املـشتركني يف              ٢٠١٧حبلـول عـام     و.  عامـاً  ٢٥اإلنترنت الـ 

حبلــول عــام و. ســكان العــاملجممــوع  يف املائــة مــن ٧٠ ذات النطــاق العــريض اإلنترنــت النقالــة
عــدد النــاس ")  املتــصلة باإلنترنــتاألشــياء("، ســيفوق عــدد األجهــزة املتــصلة بالــشبكة ٢٠٢٠

املتـسم  فـي عـامل الغـد    ف. املفـاهيم احلاليـة لإلنترنـت   تغـيري  بنسبة ستة إىل واحد، مما سـيؤدي إىل   
ال تنطـوي  أخـرى   جرمية ورمبا أيِّ " يةة حاسوب جرمي"وقوع  ر  تصوُّسيصعب  ،  باملوصولية البالغة 

  . بروتوكول اإلنترنتتتعلق باملوصولية بواسطةعلى أدلة إلكترونية 
، يف املقــام األول، علــى الغــرض مــن اســتخدام  اجلرميــة الــسيربانية" تعــاريف "وتتوقــف  -٤

سرية س بـ الـيت متـ   عـدد حمـدود مـن األعمـال         يف  تتمثـل    األساسـية    الـسيربانية اجلرائم  فـ . املصطلح
ــنظم احلاســوبية   ــا . هــا وتوافرتهاوســالمالبيانــات أو ال  احلواســيب املنفّــذة بواســطةاألعمــال أمَّ

───────────────── 
  )2( E/CN.15/2011/19.  
) ١٣(والقارة األمريكية ) ١١(أفريقيا : عها اإلقليمي دولة عضواً، فيما يلي توز٦٩ُّمت معلومات من لاسُت )3(  

 منظّمة من القطاع اخلاص ٤٠مت املعلومات من واسُتل). ٢(وأوقيانوسيا ) ٢٤(وبا ورأو) ١٩(وآسيا 
 وثيقة من ٥٠٠واستعرضت األمانة أيضاً أكثر من .  منظمة حكومية دولية١١ أكادميية و منظّمة١٧و

  .مصادر مفتوحة
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ر، مبـا يف ذلـك أشـكال اجلـرائم          اضـر إحداث أ الرامية إىل حتقيق مكاسب شخصية أو مالية أو         و
 اجلرميـة "مـن معـىن     أوسـع   نطـاق   واليت تندرج كلها ضمن     (املتصلة باهلوية ومبحتوى احلواسيب     

 لـزم يو. جامع ملصطلح تعاريف قانونية    ال ميكن تطويعها بسهولة لتنضوي ضمن     ف،  ")السيربانية
اجلرميـة الـسيربانية   " تعريـف "، وإن كـان  جرميـة سـيربانية  الـيت تـشكِّل   األساسية عمال  ألاتعريف  

صـالحيات  خـرى، كتحديـد نطـاق       األغـراض   األ فيمـا خيـص   يتسم بنفس القدر مـن األمهيـة         ال
علـى األدلـة اإللكترونيـة      التركيـز   يفـضل   حيـث   والتعـاون الـدويل،     ختصة بالتحريـات    امل اهليئات

  ".للجرمية السيربانية "ة واصطناعية واسعةتركيبالتركيز على  جرمية، بدالً من  أيِّفيما خيص
    

    للجرمية السيربانيةرة العاملية الصو  -اًثالث  
ــادة هائلــة بلــدان عديــدةشــهدت  -٥ ــةاملوصــولية العامل يف  زي ــي يف وقــت ي تحــوالت ب سمتَّ

نفـاق يف القطـاع اخلـاص واخنفـاض     اإلوتقييـد   التفـاوت يف الـدخل    وبتزايـد اقتصادية ودميغرافية   
 إنفــاذ القــانون املــشاركون يف الدراســة موظّفــوالحــظ علــى الــصعيد العــاملي، و. الــسيولة املاليــة

ــة املنظمــة  األفــراد واجلماعــاحيــث يــستغل، الــسيربانيةمــستويات اجلــرائم ارتفــاع  ت اإلجرامي
وتـشري  . األربـاح واملكاسـب الشخـصية     اجلـرائم بغيـة حتقيـق         املتاحـة الرتكـاب    ديدةاجلفرص  ال

 هـو شـكل مـن أشـكال      الـسيربانية  يف املائـة مـن اجلـرائم         ٨٠ مصدر أكثر من     نَّالتقديرات إىل أ  
  بإعــدادتتــسم علــى دورة الــسيربانية األســواق الــسوداء للجــرائم حيــث تقــومالنــشاط املــنظم، 

البــوت اعتــداءات "(حاســوبية  اتشبكم بــوالــتحكُّاســوبية احلفريوســات الوبيثــة اخلجميــات اربال
مل يعـد   و. املعلومـات املاليـة   بالبيانات الشخصية واملالية وبيـع البيانـات واملتـاجرة           وتلقُّف   )"نت

ناميـة بـصورة    فـي البلـدان ال    ف. دةقّـ  حباجـة إىل مهـارات أو تقنيـات مع         السيربانيةمرتكبو اجلرائم   
احتيــال مــايل باحلواســيب، بــدأ أعمــال  يرتكبــون تــضم شــباناً فرعيــة شــبكاتخاصــة، ظهــرت 

  . يف أواخر سنوات املراهقةالسيربانية منهم بالتورط يف اجلرائم ونكثري
اجلــرائم املرتكبــة مــن  ةســعواطائفــة  الــسيربانيةاجلــرائم تــشمل علــى الــصعيد العــاملي، و  -٦

نظم الـ سرية بـ  الـيت متـس  ، فـضالً عـن األعمـال    احلاسـويب بـاحملتوى  تـصلة  املبدافع مـايل واجلـرائم     
 ختتلف بـني    نيالنسبيَّ تصّورات اخلطر والتهديد     أنَّغري  . وقابلية النفاذ إليها  وسالمتها   احلاسوبية

 اجلــرائم إحــصاءاتيف الوقــت الــراهن، ال متثّــل   و. احلكومــات ومؤســسات القطــاع اخلــاص   
ــسّجلة  ــدىامل ــاً ل ــشرطة أساس ــن أ      ال ــرغم م ــى ال ــة، عل ــرب الوطني ــات ع ــليماً للمقارن ــذه نَّ س  ه

 البلـدان  ثلثـا  ويـرى .  غالباً ما تكون مهمة لوضع الـسياسات علـى الـصعيد الـوطين     اإلحصاءات
تــرتبط معــّدالت و. الــسيربانيةغــري كافيــة لتــسجيل اجلــرائم  لــديها الــشرطة إحــصاءات نظــم أنَّ
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 قطريـة وقـدرة الـشرطة املتخصـصة       مبستويات التنميـة ال    لدى الشرطة  املسّجلة   السيربانيةاجلرائم  
  . املرتكبةعّدالت اجلرائممب أكثر من ارتباطها

 نَّوُتظهر هـذه االسـتبيانات أ     . قارنة للم أسلمأساساً  اإلجرامي  متثّل استبيانات اإليذاء    و  -٧
كال أشـ حـاالت التـأذي مـن        أكثر بكـثري مـن        هي السيربانية من اجلرائم    التأذي الفردية حاالت  
وانتحـال الشخـصية     تزوير بطاقـات االئتمـان       التأذي من تتراوح معّدالت   و". التقليدية"اجلرائم  
ــىا وحمــاوالت احتيــايل تــصيُّد تاوالحملــ والوقــوع ضــحيةنترنــت إلعلــى ا  طــالع دون إذن عل
 يف املائــة مــن نــسبة الــسكان الــذين يــستخدمون      ١٧ و١لكتــروين بــني  اإلربيــد ال اتحــساب

ــةً    ٢١نترنــت يف إلا ــأذّعــدالت مببلــداً يف مجيــع أحنــاء العــامل، مقارن الــسطو والــسلب ي مــن الت
.  نفـسها  يف هـذه البلـدان    من نسبة الـسكان      يف املائة    ٥وسرقة السيارات التقليدية اليت تقل عن       

 أعلـى يف البلـدان الـيت تـشهد مـستويات منـو              الـسيربانية  معدالت اإليذاء بسبب اجلرائم      وكانت
  .حلاجة إىل تعزيز جهود منع اجلرائم يف هذه البلدان اُيربزمنخفضة، مما 

تراوحـت   –مماثلـة   تـأذي   مؤسسات القطاع اخلاص يف أوروبـا عـن معـدالت           وأبلغت    -٨
. البيانات بـسبب االقتحـام أو التـصيد االحتيـايل      بانتهاك   تتعلقوكانت   – يف املائة    ١٦ و ٢بني  

 اعتـداءات البـوت  "مثـل  اجلـرائم،  رتكـاب   الاملختارة  األدوات  فيها هذه   م  ستخَدُتوالساحة اليت   
 بروتوكــول  فريــد مــن عنــاوين كــان أكثــر مــن مليــون عنــوان فقــد . هــي ســاحة عامليــة ، "نــت
شــبكات احلواســيب يف م للــتحكُّ" نــت بــوت" كخــادومنترنــت يعمــل علــى الــصعيد العــاملي اإل

فمـن   ،حمتـوى اإلنترنـت أيـضاً مـصدر قلـق كـبري للحكومـات       ل ثّـ وم. ٢٠١١يف عام   ومراقبتها  
ومـواد   واخلطابـات املفعمـة بالكراهيـة،        ،ألطفالاملتعلقة با املواد اإلباحية   حذفها منه   املواد املُراد   

 متعلقة بقانون حقوق اإلنـسان يف بعـض         شواغلاألمر الذي أثار     وانتقاد احلكومات،    ،التشهري
يــة تنتــهك حقــوق  يف املائــة مــن إمجــايل حركــة اإلنترنــت العامل٢٤ يل حــوانَّر أدَّوُيقــ. احلــاالت
مـستخدمي  النظـراء مـن     بـني   من مواقـع تبـادل امللفـات        زيل كثري من املواد       إذ تشمل تن  املؤلف،  
  . وجنوهبا آسياوغربوال سّيما يف بلدان يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية ، )P2P(اإلنترنت 

    
    باجلرمية السيربانيةالتشريعات اخلاصة   -رابعاً  

هــذه التــدابري و. اجلرميــة الــسيربانيةدوراً رئيــسياً يف منــع ومكافحــة  التــدابري القانونيــة تـؤدي   -٩
والتعـاون  والواليـة القـضائية   ضرورية يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك التجرمي والصالحيات اإلجرائية    

اجلرميـة   ما تتعلـق قـوانني       كثرياًعلى الصعيد الوطين،    و. نترنتإلالدويل ومسؤولية مقّدمي خدمات ا    
تركيــز ال سـواء، بـالتجرمي، ممـا يـّدل علـى      علـى حـدٍّ  )  املخطـط هلـا  أو( القائمـة واجلديـدة   ،الـسيربانية 

 البلـدان   غـري أنَّ  . تغطـي اجلـرائم الـسيربانية األساسـية       " صةمتخصّـ "جتـرمي أفعـال      علـى    بصفة رئيـسية  
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 مقارنــةً بــالقوانني القائمــة، تعــاجل و. م أكثــر فــأكثر باحلاجــة إىل تــشريعات يف جمــاالت أخــرى ُتــسلِّ
 الواليــة القــضائية إجــراءات التحقيــق وباجلرميــة الــسيربانية املخطــط هلــا اخلاصــة والقــوانني اجلديــدة أ

يبـة عـن    ى أقلّ من نصف البلـدان اجمل      أعلى الصعيد العاملي، ر   و.  اإللكترونية والتعاون الدويل   واألدلّة
نـات  ياتب ىنطـوي علـ  ن كانـت ت وإكافيـة،    أطر القوانني اجلنائية واإلجرائية اخلاصـة هبـا  نَّاالستبيان أ 

 كانـت وروبا عن وجود تـشريعات كافيـة،        أأكثر من ثلثي البلدان يف      أبلغ  في حني   ف. قليمية كبرية إ
 أكثــر مــن ثلثــي رأىالــصورة معكوســة يف أفريقيــا والقــارة األمريكيــة وآســيا وأوقيانوســيا، حيــث   

 نَّ نـصف البلـدان الـيت أبلغـت أ    أشـار و. البتـة  غـري كافيـة   أو فقـط،    جزئيـاً  كافيـة    ها قوانينـ  نَّالبلدان أ 
ة إىل  الـضوء علـى احلاجـة امللحَّـ    يـسلّط  خمطط هلا، ممـا  و غري كافية أيضاً إىل قوانني جديدة أ      هاقوانين

  .تشريعات يف هذه املناطقتعزيز ال
قليميـة  اإلدوليـة و  الصكوك  الـ  العقد األخري تطورات مهمـة علـى صـعيد إصـدار             وشهد  -١٠
 مـن   ميكن حتديد مخـس جمموعـات     و .السيربانيةإىل التصّدي للجرائم    الرامية   لزمةامللزمة وغري   امل

 جملـس أوروبـا أو االحتـاد        ‘١‘:  مـن هيئـات هـي      اسـُتقيت أُعدَّت يف إطار هيئات أو       الصكوك،
املنظمـــات ‘ ٣‘ و، كومنولـــث الـــدول املـــستقلة أو منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون‘٢‘ و،األورويب

ويثـري كـل مـن      .  األمم املتحدة  ‘٥‘، و  جامعة الدول العربية   ‘٤‘ و ،األفريقية احلكومية الدولية  
علـى وجـه اخلـصوص املفـاهيم     ، يف جمـاالت منـها        كـبرياً  إثـراءً هذه الصكوك الصكوك األخرى     

يظهـر حتليـل ملـواد      و. الـسيربانية  باجلرمية املتعلقة   األورويبوالنهج اليت ُوضعت يف اتفاقية اجمللس       
مشتركة من جهـة،     ةأحكام أساسي وجود   باجلرمية السيربانية  متصالً صكاً متعدد األطراف     ١٩
  .املتناولة من جهة أخرى يف اجملاالت املوضوعية اً كبرياًتباينو

اجلرميــة  بلــداً علــى صــك ملــزم بــشأن     ٨٢  أو صــدَّقععلــى الــصعيد العــاملي، وقَّــ   و  -١١
انية تـأثري مباشـر يتمثـل       وهلذه الصكوك املتعددة األطـراف املتعلقـة باجلرميـة الـسيرب           )٤(.السيربانية

مــن خــالل  ،  الوطنيــةتــأثري غــري مباشــر علــى القــوانني    ويف العــضوية فيهــا وتنفيــذها رمسيــاً،    
 مــن خــالل تــأثري تــشريعات و، أ فيهــا الــدول غــري األطــرافجانــباســتخدامها كنمــوذج مــن 

راف  األطـ  ةتعـدد الصكوك امل وتتناسب العضوية يف    . على البلدان األخرى  فيها  الدول األطراف   
لقــانون اجلنــائي واإلجرائــي مــدى كفايــة ا  يفةاجلرميــة الــسيربانية مــع الزيــادة املتــصور املتعلقــة ب
ــة    أنَّ علــى يــدلا ممــالــوطين،   األحكــام احلاليــة املتعــددة األطــراف يف هــذه اجملــاالت ُتعتــرب فّعال

───────────────── 
التفاقية انية، أو ارب املتعلقة باجلرمية السيورويباأللس اجملاتفاقية : صك واحد أو أكثر من الصكوك التالية )4(  

 التعاون بني بلدان كومنولث الدول املستقلةلقة ب، أو االتفاقية املتعالعربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات
، أو اتفاق منظمة شنغهاي للتعاون يف ميدان أمن املعلومات كافحة اجلرائم يف جمال املعلومات احلاسوبيةمل

  .على الصعيد الدويل
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 اتفاقيـة  نـت كالبلدان اليت يفوق عددها األربعني واليت قّدمت املعلومات،     ا وفيما خيص . عموماً
الـذي اسـتندت إليـه     هـي الـصك املتعـدد األطـراف         الـسيربانية   باجلرميـة    املتعلقـة    األورويبلس  اجمل

 نـصف   يلحـوا اسـتخدم   ،  وإمجـاالً . بـاجلرائم الـسيربانية   لوضع التشريعات اخلاصة    بصفة رئيسية   
  .خرىاأل "موعاتاجمل"مندرجة يف  متعددة األطراف اًصكوكهذه البلدان 

 تشريعاهتا تتناسق إىل حـد كـبري، أو       عموماً بأنَّ االستبيان  يبة عن    البلدان اجمل   ثلث فادوأ  -١٢
. مهمة ألغراض التعاون الـدويل    هبا   عالقاهتاالبلدان اليت ُتعترب    تشريعات  إىل حد كبري جداً، مع      

  مستويات التنسيق املبلّـغ عنـها يف القـارة         إذ ترتفع  على الصعيد اإلقليمي،     الوضع يتباين غري أنَّ   
صكوك متعــددة  لــوقــد يكــون ذلــك نتيجــة الســتخدام بعــض املنــاطق      . األمريكيــة وأوروبــا 

علـى  يعـزى عـدم االتـساق       قـد   و.  التـشريعات   دور يف تنـسيق    ألداء مصممة بطبيعتـها     طرافاأل
جـرائم سـيربانية    األعمـال الـيت تعتـرب       ع القوانني الوطنية، مـن حيـث جتـرمي          املستوى الدويل وتنوّ  

بـشأن اجلرميـة   وجود صكوك متعـددة    إىل  وآليات التعاون،   د الوالية القضائية    اليت حتدّ قواعد  الو
 الـصكوك واملنـاطق    التبـاين يعتـري  أنَّواحلـال  . موضـوعي وجغـرايف خمتلـف     نطاق   السيربانية هلا 

مفـاهيم خمتلفـة   مـا يـسود فيهـا مـن     ، مبـا يف ذلـك    فيهـا  االختالفات القانونية والدستورية     بسبب
  .يةحلقوق واخلصوصبشأن ا

    
    التجرمي  -اًخامس  

 ستبياناال من خالل    السيربانية املعلومات بشأن القوانني اجلنائية املتعلقة باجلرائم        ُجمعت  -١٣
 )٥(. األمانـة  مجعتـها  للتشريعات املتوافرة اليت     ةالرئيسياملصادر   حتليل   ومن خالل ،  اخلاص بالدراسة 

ــدرج  فعــالً ١٤أشــار االســتبيان إىل  و ــسيربانيةاجلــرائمم مفــاهيضــمن عــادةً ين ــيَّن مــن   )٦(. ال وتب
، باسـتثناء اجلـرائم   جمرَّمة على نطـاق واسـع   ١٤الـأنَّ هذه األفعال     البلدان على االستبيان     إجابات

───────────────── 
وكان  االستبيان،أجابت عن  دولة ٥٦، مبا يف ذلك اً دولة عضو٩٧ املصدر الرئيسي لتشريعات لقد ُحلِّل  )5(  

) ٣٠(وروبا أو) ٢٤(وآسيا ) ٢٢(والقارة األمريكية ) ١٥(فريقيا أ :قليمي على النحو التايلاإل توزعها
  ).٦(وأوقيانوسيا 

 أو اعتراض هذه البيانات  والنفاذ غري املشروع إىل بيانات احلواسيب أو؛النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب  )6(  
ساءة استعمال إل حيازة أدوات و توزيع أو وإنتاج أ؛أو النظملبيانات  ايفغري املشروع التدخل  و؛احتيازها
 وجرائم اهلوية ؛احلواسيبواسطة  واالحتيال أو التزوير ب؛ أو البياناتاخلصوصية تدابري محاية وانتهاك ؛احلواسيب

 واألعمال ؛سيباحلوابواسطة املرتكبة  وجرائم حقوق املؤلف والعالمات التجارية ؛احلواسيباملرتكبة بواسطة 
 على تنطوياليت واحلواسيب املرتكبة بواسطة  واألعمال ؛ب بضرر شخصيباليت تتسواحلواسيب املرتكبة بواسطة 

 ؛ احلواسيببواسطةطفال املتعلقة باأل وإنتاج أو توزيع أو حيازة املواد اإلباحية ؛جانبلأل كراهية وعنصرية أ
  .احلواسيببواسطة دعم اجلرائم اإلرهابية  وأعمال ؛ احلواسيببواسطةاألطفال " مراودة"وإغواء أو 
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 اجلــرائم املتعلقــة وكــذلك إىل حــد مــا، بــصفة رئيــسيةاالقتحاميــة لكترونيــة إلاملتعلقــة بالرســائل ا
األطفـال  " مـراودة "كراهيـة األجانـب وإغـواء أو        بأدوات إساءة استعمال احلواسيب والعنصرية و     

مــا ُيعاقــب عليــه مــن  هــذا األمــر نوعــاً مــن توافــق اآلراء األساســي علــى وجيــسِّد. نترنــتإلعلــى ا
 يف غـري املـذكورة  وأبلغـت بلـدان عـن بعـض اجلـرائم اإلضـافية             . السلوكيات اإلجرامية الـسيربانية   

سيب، مبـا يف ذلـك جتـرمي املـواد الفاحـشة ولعـب              مبحتوى احلوا رئيسية   ، واملتعلقة بصفة  االستبيان
 من قبيل أسواق االجتار باملخـدرات   نترنتإلنترنت واألسواق غري املشروعة على ا     إلالقمار على ا  

اخلاصـة   اجلـرائم  بأهنـا تـستند إىل  ، أبلغـت بلـدان    املـذكورة ١٤الــ  األعمـال وفيمـا خيـص    .والبـشر 
احلاسوبية وسالمتها  نظم  السرية  ب اليت متس  األساسية   ةالسيرباني اجلرائم   بالفضاء السيرباين لتحديد  

 اجلـرائم  تخدمُت، اسـ الـسيربانية خـرى مـن اجلـرائم      األألشـكال   ا وفيما خيص .  النفاذ إليها  وقواعد
فيمـا خيـص األفعـال      النـهجني   األخـذ ب   عن   أُبلغغري أنه   . يف أغلب األحيان  ) السيربانيةغري  (العامة  

 أو ارتكـاب   تشتمل على خـرق الـسرية أو االحتيـال أو التزويـر    اليتو احلواسيب   املرتكبة بواسطة 
  .متصلة باهلويةجرائم 
 فـإنَّ ،   الواسـعة   جمـاالت التجـرمي    يف اآلراء بـشأن    هناك توافق رفيـع املـستوى        ولئن كان   -١٤
ذلـك أنَّ   .  متباينـة  ُنُهـج عـن     يكـشف  املرجعيـة يف التـشريعات    الواردة  فّصل لألحكام   املتحليل  ال

ختتلـف بـاختالف     والبيانـات    احلاسـوبية نظم  الـ  تنطوي علـى نفـاذ غـري مـشروع إىل            اجلرائم اليت 
 ومستوى التجرمي، أي جترمي النفاذ حبـد ذاتـه أو           ) أو معلومات  نظمبيانات أو   ( اجلرمية   موضوع

ــة أخــرى    ــضاء وجــود ني ــناقت ــسبُّب خبــسائر أو أضــرار   م ــل الت ــاذ مث ــة  .  وراء النف وختتلــف الني
ــا ليكــون    ــوب وجوده ــاختالف    املطل ــة ب ــل املرتكــب جرمي ــنظم  هنــج جتــرمي  الفع ــدخُّل يف ال الت

ــات ال وأاحلاســوبية  ــدان  ف. احلاســوبيةبيان ــأن  معظــم البل ــنظم  يكــون تقــضي ب ــدخُّل يف ال  وأالت
وفيمـا يتعلـق   . التـدخُّل املـستهتر فيهـا    بلدان أخـرى  جترِّم يف حني    ليعترب جرمية،  متعمداًالبيانات  

 أو هــابــني إتالففيهــا  تــدخالً، يتــراوح الــسلوك الــذي يــشكّل  يةســوب احلاالبيانــاتيف بالتــدخُّل 
املـشروع   غـري    التـدخُّل خيتلف جترمي   و. ها أو نقل  ا أو إدخاهل  ها أو قمع  ها وصوالً إىل تغيري   هاحذف
 بالتـدخُّل كـان حمـصوراً     إذا  مـا   و،  العموميـة ا إذا كـان اجلـرم حمـصوراً بنقـل البيانـات غـري               مل تبعاً

 يفأمَّـا   .  مجيـع البلـدان أدوات إسـاءة اسـتعمال احلواسـيب           جترِّمال  و". تقنيةبواسطة الوسائل ال  "
 إذا كــان اجلــرم يــشمل حيــازة أو توزيــع أو   تبعــاً ملــاتــربز االختالفــات فهــا، جترِّملبلــدان الــيت ا

ككلمــات ســر (احلواســيب أو رمــوز النفــاذ إىل /و) جميــات اخلبيثــةاكالرب(جميــات ااســتعمال الرب
االسـتنتاجات  ور التعاون الـدويل، قـد يكـون هلـذه االختالفـات تـأثري علـى                 من منظ و). الضحية

  . بني البلداناملتعلقة بازدواجية التجرمي
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االحتيـال   تعلـق جبـرائم   يالفـضاء الـسيرباين فيمـا       اعتمدت بلدان عديدة مصطلح جـرائم       و  -١٥
 بتوسيعبلدان أخرى قامت ، يف حني  املرتكبة بواسطة احلاسوب   التزوير واجلرائم املتصلة باهلوية   و

عناصـر  العلى اجلرائم اليت تشمل     اعتمدت   أواالحتيال أو السرقة،    ب املتعلقةنطاق األحكام العامة    
لبيانــات والتزويــر، يف حالــة اجلــرائم ا والتــدخُّل يف كالنفــاذ غــري املــشروع –  ذات الــصلةكونــةامل

اجلـرائم  تـصلة بـاحملتوى، ال سـّيما     عدد مـن اجلـرائم امل  وقد ُجرِّم على نطاق واسع  . املتعلقة باهلوية 
مـصطلح  تعريـف    االختالفـات تـربز بـشأن        نَّغـري أ  . ألطفـال امتعلقـة ب   مـواد إباحيـة      علـى  املنطوية

علـى  و. واألفعـال املـشمولة  ، احملاكيـة أو استبعاد املواد " البصرية" باملواد املتعلقة والقيود   ،"الطفل"
إنتـاج وتوزيـع املـواد اإلباحيـة        على سـبيل املثـال،       ،رِّمجت  الغالبية العظمى من البلدان    نَّالرغم من أ  

فيمـا يتعلـق    و. هـذه املـواد واالطـالع عليهـا       حيـازة    جتـرمي    يظهر تبـاين أكـرب يف     ألطفال،  املتعلقة با 
 البلـدان عـن تطبيـق     أكثـر أبلـغ    احلواسـيب،    بواسـطة  حقوق املؤلف والعالمـات التجاريـة        بانتهاك

  . املرتكبة عمداً وعلى نطاق جتاريعالاألفاجلرائم اجلنائية العامة على 
نترنـت الـذي ينتجـه      إلدفع االستخدام املتزايـد لوسـائل التواصـل االجتمـاعي وحمتـوى ا            و  -١٦

ــات إىل   ــستخدمون احلكوم ــة  امل ــدابري تنظيمي ــن ، اختــاذ ت ــك وم ــائي،  اللجــوء إىل ذل ــانون اجلن الق
االسـتبيان عـن قيـود خمتلفـة        يبة عـن     البلدان اجمل  وأبلغت.  إىل احترام احلق يف حرية التعبري      ةوالدعو

التــشهري واإلهانــة والتهديــد والتحــريض علــى   القيــود املفروضــة علــى  ذلــك ومــن علــى التعــبري، 
 العنـصر االجتمـاعي     وُيجـسَّد . الكراهية وإهانة املشاعر الدينية واملواد الفاحـشة وتقـويض الدولـة          

. أيـضاً يف الـصكوك املتعـددة األطـراف        إمنـا   ووالثقايف لبعض القيود ليس فقط يف القـانون الـوطين           
على سبيل املثال جرائم واسعة النطاق تشمل  املتعلقة باجلرمية السيربانيةبعض الصكوك اإلقليمية ف

  .ئ أو القيم الدينية أو العائليةبشأن انتهاك اآلداب العامة واملواد اإلباحية واملباد
 ودرع علــى حــد ســواء، إذ إنــه يعمــل القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان مبثابــة ســيفو  -١٧

 يتعـّين  ومـن مث . أخـرى تعـبري   حيمـي أشـكال     و،  )حمـدودة (تجرمي أشـكال تعـبري متطرفـة        ب يقضي
قــوق اإلنــسان فــرض بعــض القيــود علــى حريــة حلعلــى الــدول األطــراف يف الــصكوك الدوليــة 

 علـى التمييـز   اًالتعبري، مبا يف ذلك التحريض على اإلبادة اجلماعية والكراهية اليت تشكّل حتريـض    
هـامش   "ومـن جهـة أخـرى، مثـة       .  للحـرب  ةً على اإلرهاب ودعايـ    اًأو العداء أو العنف وحتريض    

تعــبري املقبــول مبــا يتماشــى مــع ثقافاهتــا وتقاليــدها  لل حــدود يتــيح للبلــدان اجملــال لوضــع" تقــدير
يـق  تطبف. عنـد نقطـة معينـة   دور لقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان     ل يكـون ومـع ذلـك،     . القانونية

ــوانني  ــة الق ــة املتعلق ــة    با اجلنائي ــسلطة واإلهان ــرام ال ــشهري وعــدم احت ــثالً لت ــى   م ــبري عل ــى التع عل
سامها بأقـل قـدر مـن       ومالءمتها واتِّ  التدابري   تناسبثبات  سيواجه صعوبات كبرية إل    ،نترنتاإل

 بلـد    يف اً إنتاجـه ونـشره قانونيـ      ويكـون عندما يكون احملتوى غـري قـانوين يف بلـد مـا،             و. التدخُّل



 

V.13-80337 9 
 

UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2 

 األشـخاص   الـيت سـتتخذها علـى      العدالـة اجلنائيـة      يف تـدابري  آخر، سـيتعني علـى الـدول التركيـز          
 القـضائية الوطنيـة، بـدالً مـن         تـها ضـمن والي   غـري قـانوين      الذي يعـدّ   احملتوى   لعون على يطّالذين  

  .البلد خارج املنتجاحملتوى التركيز على 
    

    لتحقيقاتإنفاذ القانون وااملعنية بسلطات ال  -اًسادس  
 السلطات املـسؤولة    نَّأإىل  االستبيان  يبة عن    يف املائة من البلدان اجمل     ٩٠ أكثر من    أشار  -١٨

 من خالل التقارير املقّدمة مـن الـضحايا األفـراد           اجلرائم السيربانية  مبعظم   غتبلَِّعن إنفاذ القانون    
 ي الفعلـي مـن    التـأذّ  نـسبة    نَّاالسـتبيان أ  يبـة عـن      البلدان اجمل  وقدَّرت. أو الضحايا من الشركات   

وتـشري دراسـة استقـصائية      .  واحـد يف املائـة      تبـدأ مـن     إىل الـشرطة   عنـها  املبلّـغ    السيربانيةاجلرائم  
 األساسـية ال  الـسيربانية  يف املائة من الضحايا األفـراد للجـرائم          ٨٠ أنَّإىل   للقطاع اخلاص    عاملية

اإليـذاء  ب عـدم الـوعي      إىله اجلـرائم    عـن هـذ    اإلبـالغ    ويعـزى تـدين   . عن اجلرمية الشرطة  يبلغون  
الدعايـة  باخلجل واالرتباك، وإىل ختـوُّف الـشركات مـن           الضحايا   ، وإىل شعور  وآليات اإلبالغ 

املبـادرات  إىل  السلطات يف مجيع منـاطق العـامل         أشارتو. مسعتهاالسلبية املتصورة اليت قد هتدد      
باالتــصال نظــم اإلبــالغ عــن طريــق  ، مبــا يف ذلــك عــن تلــك اجلــرائماإلبــالغتعزيــز الراميــة إىل 

 ومحــالت التوعيــة العامــة والتواصــل مــع القطــاع اخلطوط اهلاتفيــة املباشــرةبــ واحلاســويب املباشــر
تدابري التصدِّي للجرمية السيربانية الـيت       أنَّغري  . اخلاص وتعزيز توعية الشرطة وتبادل املعلومات     

كتيكيـة علـى املـدى املتوسـط والبعيـد،       بتحقيقـات ت تقترنجيب أن تتخذ ملعاجلة حوادث معينة  
تـشارك سـلطات إنفـاذ القـانون يف     و. اإلجراميـة  املخططات  ومدبريتركز على أسواق اجلرمية     

البلدان املتقدمة يف هذا اجملال، مبا يف ذلك من خالل الوحدات السرية الـيت تـستهدف اجملـرمني                  
ومواقـع تبـادل امللفـات      ريـة   على مواقع الشبكات االجتماعيـة وغـرف الدردشـة والرسـائل الفو           

ن عــ الــسيربانيةالتحقيــق يف اجلــرائم الــيت ينطــوي عليهــا تنــشأ التحــديات و. )P2P(بــني النظــراء 
القيـود علـى املـوارد      ووالـصعوبات يف احلـصول علـى األدلـة اإللكترونيـة            اإلجرامية  االبتكارات  

م إىل تقنيـات إخفـاء اهلويـة    وغالبـاً مـا يلجـأ املـشتبه هبـ     . الداخلية والقدرات والقيود اللوجـستية    
والتشويش، وتـصل التقنيـات اجلديـدة بـسرعة إىل مجهـور اجملـرمني الواسـع مـن خـالل أسـواق                      

  .اجلرائم عرب اإلنترنت
مزجيـاً مـن    يف اجلـرائم الـسيربانية      تحقيقات اليت جتريها سلطات إنفـاذ القـانون         التتطلب  و  -١٩

 تنفيـذ بعـض إجـراءات التحقيـق بواسـطة      كـن فلـئن أم . الـشرطة التقليديـة واجلديـدة   عمل تقنيات  
تـستند إىل هنـج قـائم علـى         اإلجـراءات الـيت      العديـد مـن      فإنـه يـصعب تكييـف      التقليدية،   التقنيات

علـى ختـزين البيانـات اإللكترونيـة وتـدفق البيانـات يف           تـستند إىل هنـج قـائم        جلعلها  مكان األشياء   
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، بـدءاً مـن   الـسيربانية للتحقيـق يف اجلـرائم     إجـراءات    ةأشار االستبيان إىل عـشر    و. الوقت احلقيقي 
يف  و )٧(.احلاسـوبية بيانـات   ال كحفـظ  املتخصـصة،    اإلجـراءات واملصادرة وصوالً إىل    العام  البحث  

) الـسيرباين باجملـال  غـري خاصـة   (عامة صالحيات األحيان عن وجود   أكثر  أبلغت البلدان يف    حني  
، الـسيرباين باجملـال   اً عن تشريعات خاصة      أبلغ عدد من البلدان أيض      التحريات، كل مستويات يف  
ــضمان   وال ــل يف حفــظ ســيما ل ــات ال التعجي ــشتركني   احلاســوبيةبيان ــات امل ــى بيان  واحلــصول عل

مثـل  مـة،    متقدّ إجراءات قانونية الختاذ    صالحياتوأبلغت بلدان عديدة عن عدم وجود       . املخزنة
سـيع نطـاق الـصالحيات اإلجرائيـة        يف حـني أنـه ميكـن تو       و .التحاليل اجلنائية احلاسـوبية عـن ُبعـد       

نـهج يف العديـد مـن احلـاالت إىل أوجـه عـدم              هـذا ال  قد يؤدي   ف،  اجملال السيرباين التقليدية لتشمل   
مثــة قواســم عمومــاً، و. تــهامــشروعية مجــع األدلــة، وبالتــايل مقبوليبــشأن يقــني قــانوين وحتــديات 

قواسـم  أقـل مـن ال     الـسيربانية ائم  هج الوطنيـة لـصالحيات التحقيـق يف اجلـر         ُنالمشتركة أساسية يف    
  .اجلرائم السيربانيةجترمي العديد من يف ساسية األشتركة امل

 النظر عن الشكل القـانوين لـصالحيات التحقيـق، تـستخدم مجيـع الـسلطات                 وبصرف  -٢٠
احلاسـوبية واحلـصول    عـدات   املاالستبيان البحث واملصادرة لالسـتحواذ الفعلـي علـى          يبة عن   اجمل

بيانـات  الللحـصول علـى   قـضائية  تستخدم غالبية البلدان أيضاً أوامـر    و. احلاسوبيةبيانات  العلى  
 حـوايل ثلـث البلـدان       أبلـغ خـارج أوروبـا،     و. نترنـت إل املخزنة من مقّدمي خـدمات ا      احلاسوبية

ستخدم ويـ .  املعلومـات   بتقـدمي  التحقيقبـ الـيت هلـا عالقـة       عن حتديات يف إقناع األطـراف الثالثـة         
 البلدان إجراءات حتقيق متخصصة، كجمع البيانـات يف الوقـت احلقيقـي أو               ثالثة أرباع  يلحوا

 أدىن من األدلـة األوليـة أو   احدعادةً يتطلب استخدام إجراءات التحقيق     و. هاحفظالتعجيل يف   
، كتلك اليت تـشتمل علـى مجـع         تدخالًاإلجراءات األكثر   أمَّا  . سيربانيةجرمية  وقوع   عن   اًتقرير

ــت  ــات يف الوق ــات،    البيان ــوى البيان ــاذ إىل حمت ــي أو النف ــر صــرامة،    احلقيق ــايري أكث ــستلزم مع  فت
  . سبب حمتمل أو أسس معقولةكوجود دليل على ارتكاب جرمية خطرية أو دليل على وجود

بـصفة   اًالتفاعـل بـني سـلطات إنفـاذ القـانون ومقـّدمي خـدمات اإلنترنـت معقّـد                 عّد  وُي  -٢١
 اخلاصــة باملــشتركني والفــواتري وبعــض ســجالت  اخلــدمات املعلومــاتي مقــّدمولــدى. خاصــة

ــع     ــات عــن املواق ــصال ومعلوم ــات (االت ــراجكبيان ــصاالت الالســلكية  أب ــّدمي اخلاصــة مب االت ق
───────────────── 

؛ واألمر باحلصول على معلومات املشتركني؛ واألمر هتا ومصادراملعدات أو البيانات احلاسوبيةالبحث عن  )7(  
األمر باحلصول على بيانات احملتوى املخّزنة؛ ومجع واملخّزنة؛ االتصاالت باحلصول على بيانات حركة 

والتعجيل يف حفظ يف الوقت احلقيقي؛ ومجع بيانات احملتوى يف الوقت احلقيقي؛ تصاالت االبيانات حركة 
نظم أو ؛ والنفاذ عرب احلدود إىل التحاليل اجلنائية احلاسوبية عن ُبعد؛ واستخدام أدوات احلاسوبيةبيانات ال

  .بيانات حاسوبية
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 إلكترونيــة أدلّــةوحمتــوى االتــصاالت، وقــد متثّــل كــل هــذه العناصــر ) اهلواتــف النقالــةخــدمات 
 القطـاع   بعـة يف  والـسياسات املتّ    القانونيـة الوطنيـة    املقتـضيات ختتلـف   و. نـة مهمة عـن جرميـة معيّ     

ــشأن   ــشائها  اخلــاص ب ــات وإف ــاظ بالبيان ــاً  االحتف ــوع   اًكــبرياختالف ــد والقطــاع ون  حــسب البل
أبلغت البلدان يف معظم األحيـان عـن اللجـوء إىل أوامـر قـضائية للحـصول علـى               وقد  . البيانات

مـن  احلـاالت   قـد تـتمكّن يف بعـض         سـلطات إنفـاذ القـانون        ولكـن . أدلة من مقـّدمي اخلـدمات     
وحـىت  االتـصاالت   علـى بيانـات املـشتركني املخّزنـة وبيانـات حركـة             بـصورة مباشـرة     احلصول  

سياسة أخـذها بـ    القطاع اخلاص عن     مؤسساتكثري من   ويف هذا الصدد، أبلغ     . بيانات احملتوى 
بنـهج طـوعي يتمثـل يف        وكـذلك  مراعاة األصول القانونية لإلفشاء عن البيانـات،         تقتضيأولية  
تـساعد  و. سـلطات إنفـاذ القـانون     جابة يف بعض الظروف للطلبات املباشـرة الـيت تقـدمها            االست

 عـن وجودهـا     أُبلـغ العالقات غري الرمسية بني سلطات إنفاذ القانون ومقـّدمي اخلـدمات، والـيت              
. االستبيان، يف عملية تبادل املعلومات وبناء الثقـة       يبة عن   يف أكثر من نصف جمموع البلدان اجمل      

ــردودوأشــارت  ــاك حاجــة  نَّ إىل أال ــوازن بــني اخلــصوصية ومراعــاة األصــول    إىل  هن ــق الت حتقي
 عـدم حتـوُّل   ضمان  لـ  مـن جهـة أخـرى        الوقت املناسب القانونية من جهة، وبني إفشاء األدلة يف        

  .للتحقيقات" معرقل"القطاع اخلاص إىل 
خلــصوصية لــق باتتع علــى اعتبــارات الــسيربانية دائمــاًتنطــوي التحقيقــات يف اجلــرائم و  -٢٢

 القـوانني جيـب     نَّتنّص معايري حقوق اإلنسان علـى أ      و. مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    
لــسلطات ل لختــوِّأن تكــون واضــحة مبــا فيــه الكفايــة لتعطــي داللــة كافيــة عــن الظــروف الــيت    

ة ه جيب أن تكون هناك ضمانات وافيـة وفعالـة ملكافحـة إسـاء             تحقيق، وأنَّ ال اتاستخدام إجراء 
كمـا   حقوق اخلـصوصية،     بأنَّ قوانينها الوطنية حتمي   بلدان  وأفادت  . استخدام تلك اإلجراءات  

 عنـــدما تكـــون ولكـــن.  التحقيقـــاتيف إطـــار عـــن جمموعـــة مـــن القيـــود والـــضمانات أبلغـــت
قــدرة علــى التنبــؤ العــدم اخلــصوصية مــستويات محايــة تبــاين  يــستتبعالتحقيقــات عــرب وطنيــة، 

الــيت قــد  وبــالثغراتقــانون األجنبيــة علــى احلــصول علــى البيانــات،   ســلطات إنفــاذ البقــدرات
  . يف الوالية القضائية املعنية نظم محاية اخلصوصيةتنطوي عليها

 بإنـشاء هياكـل     االسـتبيان أجابـت عـن     ن الـيت    ا يف املائة من البلد    ٩٠بدأ أكثر من    وقد    -٢٣
لكـن هـذه    .  إلكترونيـة  أدلّـة على   واجلرائم اليت تنطوي     السيربانيةمتخصصة للتحقيق يف اجلرائم     

 األقـل منـواً   البلـدان  ولـدى . القـدرات ووارد  إىل ما يكفي من املـ  يف البلدان الناميةاهلياكل تفتقر 
ــراد     ــل بكــثري مــن أف ــشرطة عــدد أق ــغ حنــو  ال  ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٠,٢ املتخصــصني، مبعــدل يبل

تني إىل مخـس مـرات      رمبـ هـذا املعـّدل أعلـى        حني يكون    ضمن البلد املعين، يف   مستخدم إنترنت   
 سـبعني يف املائـة مـن املـوظفني املتخصـصني املكلفـني              وأُفيـد بـأنَّ   .  تقـدماً  اليت تفوقهـا  يف البلدان   
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يتلقــى ال ، وبيةاحلاســوواملعــدات هــارات املبإنفــاذ القــوانني يف البلــدان األقــل منــواً يفتقــرون إىل 
يبـة عـن   ن نـصف البلـدان اجمل   أكثـر مـ    وأفـاد .  أكثر مـن مـرة واحـدة يف الـسنة          اًنصفهم تدريب  إال

 املــوارد املتاحــة لــسلطات إنفــاذ  نَّأبــاالســتبيان يف أفريقيــا وثلــث البلــدان يف القــارة األمريكيــة   
تكــون  أن يــرّجحعلــى الــصعيد العــاملي، و.  غــري كافيــةالــسيربانيةالقــانون للتحقيــق يف اجلــرائم 

يف املائـة مـن البلـدان اخلمـسني      ٢٠  إال على سبيل املثـال    فلم يرد على االستبيان   . الصورة أسوأ 
 يف املائـة    ٨٠االستبيان يف أفريقيا وأكثـر مـن        يبة عن    مجيع البلدان اجمل   وأفاد. األقل منواً يف العامل   

وكـان  . أهنا حباجة إىل مـساعدة تقنيـة  بيف القارة األمريكية وآسيا وأوقيانوسيا   اجمليبة   البلدان   من
 املتعلقــةالعامــة هــو أســاليب التحــرِّي تقنيــة اعدة يــستلزم مــس الــذي كثــر ذكــره باعتبــارهاجملــال 

أنَّ إىل  املـــساعدة حتتــاج إىل البلــدان الــيت    يف املائــة مــن   ٦٠وقــد أشــار   . الــسيربانية اجلرائم بــ 
  . فيها حباجة إىل هذا النوع من املساعدةوكاالت إنفاذ القانون

    
    األدلة اإللكترونية والتدابري املتخذة يف جمال العدالة اجلنائية  -سابعاً  

اجلاريــة  حتديــد الوقــائع ذات الــصلة بــذنب أو بــراءة الفــرد   الــسبيل إىل األدلــة هــي نَّإ  -٢٤
،  بـشكل إلكتـروين أو رقمـي       اإلثباتيـة الـيت توجـد     األدلة اإللكترونية هي كـل املـواد        و. حماكمته
 أو مواد منقولة أو سـجالت أو        حاسوبية شكل ملفات    تتخذقد  و ،ة تكون خمّزنة أو عابر    واليت

 الـيت   –باسـتعادة املعلومـات     التحاليـل اجلنائيـة الرقميـة       تم  وهتـ . شـبكية بيانات فوقيـة أو بيانـات       
.  األدلـة ألغـراض الـيت قـد تكـون قّيمـة     و - كثرياً ما تتـسم بـسرعة زواهلـا وسـهولة املـساس هبـا            

من املعلومات املخزنـة واحملذوفـة،      " مطابقة متاماً " إنشاء نسخ    ئيةالتحاليل اجلنا تتضمن تقنيات   و
اسـتخدام   و ، املعلومـات األصـلية    حتريـف من أجل ضـمان عـدم       " منع الكتابة "استخدام برامج   و

ــات  ــتخدام التوقيعــات   أو املــشفّرة،لملفــات ل" جتزئــة"خوارزمي بغيــة إظهــار أي  الرقميــة، اس
 بعض القدرات يف جمـال      بأنَّ لديها عظم البلدان تقريباً    أفاد م و.  املعلومات تعديالت تدخل على  

 مجيـع املنـاطق،     مـن االسـتبيان،   يبـة عـن      العديد مـن البلـدان اجمل      نَّغري أ . ة الرقمي التحاليل اجلنائية 
 القـدرات علـى     احملققـني املختـصني يف التحاليـل اجلنائيـة وإىل تبـاين            إىل عـدم كفايـة عـدد         أشار

 وتـــراكم التحليـــل اجلنـــائي،االفتقـــار إىل أدوات يـــات، وإىل االحتـــادي وصـــعيد الوالالـــصعيد 
 نـصف البلـدان     وأفـاد .  حتليلـها  الـالزم األعمال غري املنجزة بسبب الكميات اهلائلة من البيانات         

بـدون رمـز     إىل التشفري، مما جيعل احلصول على هـذا النـوع مـن األدلـة                ونأيلجاملشتبه هبم   أنَّ  ب
يف معظـم البلـدان، تقـع مهمـة حتليـل األدلـة اإللكترونيـة               و. طويالً ويستغرق وقتاً    اًصعبالتشفري  

معاينــة وفهــم األدلــة العــامني غــري أنــه يتعــّين علــى املـّدعني  . علـى عــاتق ســلطات إنفــاذ القـانون  
 مجيــع البلــدان يف أفريقيــا وثلــث وقــد أفــاد.  احملاكمــةإقامــة احلجــة عنــداإللكترونيــة مــن أجــل 
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وتكـون  . للقيـام بـذلك   العـامني   فايـة املـوارد املتاحـة للمـّدعني         عـدم ك  بالبلدان يف مناطق أخرى     
 .مستوى عادة من املهـارات احلاسـوبية للمحققـني         أقل   حاسوبيةمهارات  لدى املّدعني العامني    

نـوع مـن    وجـود   باالسـتبيان   يبة عـن     يف املائة من البلدان اجمل     ٦٥ أفاد حنو على الصعيد العاملي،    و
مـن البلـدان     يف املائـة     ١٠ومل يبلغ سوى    .  العامني  لدى املّدعني  السيربانيةالتخصص يف اجلرائم    

النظــر يف األغلبيــة العظمــى مــن قــضايا اجلــرائم   ويتــولّى.  قــضائية متخصــصةدوائــرعــن وجــود 
االسـتبيان أي   يبـة عـن      يف املائـة مـن البلـدان اجمل        ٤٠قضاة غري متخصصني ال يتلقون يف       السيربانية  

 يف جمال قانون اجلرائم     القضاةتدريب  يعد  ومن مث،   . السيربانيةئم  نوع من التدريب املتصل باجلرا    
  . ذا أولوية خاصةواملتقدمةواكتساب املهارات احلاسوبية األساسية  ومجع األدلة السيربانية

بـني األدلـة   متييزاً قانونيـاً    االستبيان  يبة عن    يف املائة من البلدان اجمل     ٦٠ أكثر من    ميّيزال  و  -٢٥
 هــذه تعتــرب عديــدة اً بلــدانفــإنَّ،  املتبعــة خمتلفــةهجُنالــولــئن كانــت . ألدلــة املاديــةاإللكترونيــة وا

مجيـع األنـواع    قـدم املـساواة مـع       األدلـة اإللكترونيـة علـى       هنا تضمن مقبوليـة     ألاملمارسة جيدة،   
ال يعتــرف عــدد مــن البلــدان خــارج أوروبــا باألدلــة اإللكترونيــة علــى   و. األخــرى مــن األدلــة

 املالحقة القضائية ملـرتكيب اجلـرائم الـسيربانية وسـائر اجلـرائم املثبتـة بواسـطة               جيعل  اإلطالق، مما   
قواعــد إثبــات منفــصلة ولــيس لــدى بعــض البلــدان عمومــاً . املعلومــات اإللكترونيــة غــري جمديــة

القواعــد املتعلقــة  منــهاإىل مبــادئ أشــار  مــن البلــدان اً عــددلكــنألدلــة اإللكترونيــة، با خاصــة
وسـالمتها، وهـي    ومبوثوقيـة األدلـة     اإلشـاعات   عـدم قبـول     وب  األدلة دى وجاهة مبأفضل دليل و  ب

 بلـدان عديـدة الـضوء       وسلَّطت.  قد تنطبق مجيعها بشكل خاص على األدلة اإللكترونية        مبادئ
 نَّ بـأ  وعلّقـت ،   الـذي يرتكبـها    عـني املشخص  الـ إسناد األعمال إىل    اليت تقوم يف    تحديات  العلى  

  .ظرفيةالدلة األ على قَّفيتوهذا األمر غالباً ما 
 نَّأعلـى   املكلفني بإنفاذ القـانون     العامني   التحديات اليت تواجه احملققني واملّدعني       وتدل  -٢٦

املــشتبه عــدد أنَّ لــوحظ و. الــسيربانية بالنــسبة ملــرتكيب اجلــرائم أدىن "التقــدمي للعدالــة"معــّدالت 
ــسّجلة  بارتكــاهبم  ــدىجــرائم م ــواد اإل  ل ــضايا امل ــشرطة يف ق ــة  ال ــال باحي ــة باألطف ــل  املتعلق قاب

جـرائم  بارتكـاهبم    عـدد املـشتبه      ولكـنَّ . جـرائم جنـسية أخـرى     بارتكاهبم  املشتبه  للمقارنة بعدد   
احلواسـيب  بواسـطة  النفـاذ غـري املـشروع واالحتيـال أو التزويـر      متعلقـة ب لـدى الـشرطة     مسّجلة  

ــة١٠٠كــل ل ٢٥ يتجــاوز ال ــتمكّن إال.  جرمي ــل جــداً مــن  ومل ي ــوفري   عــدد قلي ــدان مــن ت  البل
 الـسيربانية  اجلـرائم   لكن إحـصاءات  .  إدانتهم و األشخاص الذين متت مقاضاهتم أ     بشأنالبيانات  

املـسّجلة  الـسيربانية   اجلـرائم   أُدينـوا بارتكـاب      نـسبة األشـخاص الـذين        نَّ أ أظهرتيف بلد واحد    
  . اجلرائم التقليديةاملدانني بارتكاب سائرأقل بكثري من نسبة األشخاص 
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    التعاون الدويل  -ثامناً  
ــادت  -٢٧ ــيت  أف ــدان ال ــت عــن   البل ــتبيان أجاب ــاالس ــن اجلــرائم   ٧٠ إىل ٣٠ نَّأب ــة م  يف املائ

 علـى مـسائل متعلقـة بالتحقيقـات عـرب           وتنطـوي مـن مث     تشتمل على بعد عرب وطـين،        السيربانية
 ومتطلبـات ضائية  خـارج نطـاق الواليـة القـ       الواقعـة    واألدلـة    والوالية القـضائية  الوطنية والسيادة   

عنـصر  للجرميـة املعنيـة      عندما يكـون     السيربانيةلجرمية  لينشأ البعد عرب الوطين     و. لتعاون الدويل ا
. خـر آقـد مت يف إقلـيم    اجلرميـة  أحـد جوانـب تنفيـذ    عنـدما يكـون    وآخـر، أ  إقليم   أثر مهم يف     وأ
  ، ن األفعـال املعنيـة  األسـس املتعلقـة بالواليـة القـضائية بـشأ        ينّص القانون الدويل على عدد مـن        و

وتوجــد . الواليــات القــضائية املــستندة إىل اإلقلــيم واملــستندة إىل اجلنــسية مبــا يف ذلــك أشــكال 
يف حـني  و. الـسيربانية اجلرائم بـ  املتعلقـة بعض هذه األسس أيضاً يف الصكوك املتعددة األطـراف          

األفعال الـيت تنـدرج يف       لتجرمي   ياً كاف اً إطار توفّر الوطنية   ها قوانين نَّ أ األوروبية كل البلدان    ترى
، الحقـة مرتكبيهـا قـضائياً     مل و خـارج نطـاق الواليـة القـضائية       واملرتكبـة    الـسيربانية  اجلرائم   عداد

ثلـث إىل أكثـر مـن نـصف البلـدان يف منـاطق أخـرى مـن العـامل عـن عـدم كفايـة                     فقد أبلغ حنو    
مـن الـضروري    لـيس   ه  كـرة أنَّـ    األحكام ف  جتسديف بلدان عديدة،    و.  القائمة يف هذا اجملال    األطر

ميكـن  و. اإلقليميـة القـضائية    تـه اجلرميـة داخـل البلـد مـن أجـل تأكيـد والي            "  عناصر كل"أن تقع   
بيانـات  ال ونظم أالـ  موقـع  و، أ هأو آثار الفعل املعين   حتديد الروابط اإلقليمية باإلشارة إىل عناصر       

الواليـات القـضائية مـن خـالل     تنـازع   عـادةً تـسوية   وجتـري . يف ارتكابـه  املـستخدمة  احلاسـوبية 
حالياً عـن أي حاجـة   البلدان إجابات ال تكشف  و.  الرمسية وغري الرمسية بني البلدان     املشاورات

غالبـاً مـا تكـون      ف ،مفتـرض " سـيرباين فـضاء   " علـى بعـد      الوالية القـضائية  إىل أشكال إضافية من     
ربــط  علــى اًنــسية قــادرة دائمــ اجلالواليــة القــضائية املــستندة إىل اإلقلــيم واملــستندة إىل أشــكال 

  .دة على األقلدولة واحاجلرمية السيربانية املرتكبة ربطاً كافياً ب
املساعدة القانونيـة واالعتـراف   تبادل واملطلوبني  تشمل أشكال التعاون الدويل تسليم      و  -٢٨

لــة ألدانظــراً لطبيعــة و. املتبــادل باألحكــام األجنبيــة والتعــاون غــري الرمســي بــني أجهــزة الــشرطة 
 التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة  يتطلّــب،  الــيت تتــسم بــسهولة زواهلــا وتغّيرهــا اإللكترونيــة

ــ املتعلقــة تنفيــذ طلــب والــتمكن مــن جــراءات يف الوقــت املناســب  اإل اختــاذ الــسيربانيةاجلرائم ب
 اسـتخدام األشـكال التقليديـة    ويعـد . احلاسوبيةبيانات  الحفظ  مثل  إجراءات حتقيق متخصصة،    

لتعاون األسلوب األكثر شيوعاً للحصول على األدلة خارج نطاق الواليـة اإلقليميـة يف قـضايا       ل
 يف املائة من البلدان عن استخدام طلبـات املـساعدة   ٧٠أبلغ أكثر من حيث ، السيربانيةاجلرائم  

ستخدم يــيف إطــار هــذا النــوع مــن التعــاون الرمســي،  و. القانونيــة املتبادلــة الرمسيــة هلــذا الغــرض 
.  للتعــاون األســاس القــانوين باعتبارهــا يف املائــة مــن الطلبــات الــصكوك الثنائيــة     ٦٠ حــوايل
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االســتجابة أنَّ بــ وأُفيــد.  يف املائــة مــن احلــاالت٢٠وُتــستخدم الــصكوك املتعــددة األطــراف يف 
واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة،      املطلـوبني   لكل من طلبات تسليم     شهراً  أللطلبات املعنية تستغرق    

. السريعة الزوال والتغيُّـر   زمنية حتديات على صعيد مجع األدلة اإللكترونية        الفترة  ال تطرح هذه و
 يف املائـة مـن البلـدان        ٢٠ وأوروبـا و   األمريكية يف املائة من البلدان يف أفريقيا والقارة         ٦٠ وأفاد

 االسـتجابة    تأثريها علـى زمـن      غري أنَّ  ،يف آسيا وأوقيانوسيا عن وجود قنوات للطلبات العاجلة       
 اً عـدد  لكـن أساليب التعاون غري الرمسـي ممكنـة،        أنَّ  بتقريباً   البلدان اجمليبة    ثلثاوأفاد  . غري واضح 

املتعلقــة بــادرات امل وتــوفِّر. لديــه سياســة الســتخدام مثــل هــذه اآلليــاتكــان  مــن البلــدان قلــيالً
 لتــسريعات مهمــة ، إمكانيــالــدوامعلــى العاملــة ، كالــشبكات وبتــسهيلهالتعــاون غــري الرمســي ب
 ثالثـة يف املائـة      إذ اقتصر استخدامها علـى حنـو       غري مستخدمة بشكل كاٍف،      ة، لكنها ستجاباال

جمموعـة  يف  سـلطات إنفـاذ القـانون      تناولتـها  الـيت    الـسيربانية  اجلـرائم    لقـضايا من العدد اإلمجـايل     
  .البلدان املبلغة

 علـى   الدولـة موافقـة   عمليـة   دارة   إل ة وغـري الرمسيـ    ةأساليب التعاون الرمسي  وقد ُصمِّمت     -٢٩
يطلعـون   احملققـني  أنَّغـري  . هتاتـؤثّر علـى سـياد   حتقيقـات   سلطات إنفـاذ القـانون األجنبيـة     إجراء
خـالل  لبلـدهم   الوالية القـضائية   تندرج خارج إطار  ، عن علم أو غري علم، على بيانات         باطراد

حتـدث  و. فيهـا البيانـات فعليـاً     عملية مجع األدلـة، دون احلـصول علـى موافقـة الدولـة الـيت تقـع                  
هذه احلالة، بصورة خاصة، بسبب تقنيات احلوسبة السحابية اليت تنطوي على ختـزين البيانـات             

وإن أمكنــت البيانـات،  " موقــع"يـصبح  و. يف مراكـز بيانـات متعــددة يف مواقـع جغرافيــة خمتلفـة    
 طلبـات املـساعدة     توّجـه  ما   اًكثريإىل حد أنه    لتقنية، اصطناعياً أكثر فأكثر،      من الناحية ا   معرفته

القانونية املتبادلة التقليدية إىل البلد الذي يوجد فيه مقّدم اخلدمات، بـدالً مـن البلـد الـذي يقـع                    
على البيانـات الـيت     مباشرة  قد حتصل سلطات إنفاذ القانون األجنبية       و. فيه مركز البيانات فعلياً   

مـن جهـاز   انطالقاً  اً قائماً مباشررابطاًققون تتجاوز حدود واليتها اإلقليمية عندما يستخدم احمل    
قـد  و. املشتبه به، أو عندما يـستخدم احملققـون وثـائق تفـويض قانونيـة باحلـصول علـى البيانـات                   

ــدمي          ــن مق ــات م ــى البيان ــان، عل ــوانني، يف بعــض األحي ــاذ الق ــون بإنف ــون املكلف حيــصل احملقق
اشر غري رمسي، علـى الـرغم مـن أنّ          اخلدمات خارج الوالية اإلقليمية من خالل تقدمي طلب مب        
لكـن هـذه احلـاالت غـري مـشمولة          و. مقّدمي اخلدمات يطلبون عادةً مراعـاة األصـول القانونيـة         

 املنصوص عليهـا يف     ،"عرب احلدود  "النفاذ إىل البيانات  باألحكام القائمة   على النحو املناسب يف     
ــة  ــسيربانية باجلرميــة  املتعلقــة ورويباأللــس اجملاتفاقي ــة   واال ــة ملكافحــة جــرائم تقني ــة العربي التفاقي

الــشخص الــذي يتمتــع بالــسلطة القانونيــة  " موافقــة" وذلــك بــسبب التركيــز علــى  ،املعلومــات
  .هاأو استالمإليها  البيانات، واملعرفة املفترضة ملوقع البيانات وقت النفاذ إلفشاء
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ت مـن البلـدان     جمموعـا إىل ظهـور    لتعـاون الـدويل     ا الوضع على صعيد  هذا  وقد يفضي     -٣٠
يف حـني تبقـى هـذه الـصالحيات     عـاون فيمـا بينـها،    تلديها الصالحيات واإلجـراءات الالزمـة لت    

للتعـاون الـدويل   " التقليديـة " حمصورة، بالنـسبة جلميـع البلـدان األخـرى، بالوسـائل       واإلجراءات
. لـسيربانية االيت ال تأخذ يف االعتبـار خـصوصيات األدلـة اإللكترونيـة والطـابع العـاملي للجـرائم           

يعـين عـدم وجـود      و.  خاصـة فيمـا يتعلـق بالتعـاون يف إجـراءات التحقيـق             بصفةهذا هو احلال    و
، الـسيربانية  الصكوك احلالية املتعددة األطراف بـشأن اجلـرائم          يف إطار هنج مشترك، مبا يف ذلك      

 بـضمان   يـاً مـة دول  امللَزلبيانات خارج البلـدان     ل  العاجل مثل احلفظ  طلبات اختاذ اإلجراءات،     نَّأ
إدراج هـذه الـصالحية     من شـأن    و.  بسهولة ُتنفّذمثل هذه اخلدمة وتوفريها عند الطلب، قد ال         

 سـّد هـذه     بعـض التقـدُّم يف    ق  أن حيقّـ  يف مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن األمن الـسيرباين          
لتعـاون يف الـصكوك     اب املتعلقـة  يف نطـاق األحكـام       التبـاين  فـإنَّ على الصعيد العاملي،    أمَّا  . الثغرة

وعـدم االتفـاق علـى      للطلبـات،   سـتجابة   لال فرض أجل ملـزم    وعدم   ،املتعددة األطراف والثنائية  
شـبكات سـلطات    تعـدُّد    و ، الواليـة القـضائية    توجد خارج باشر إىل البيانات اليت     املنفاذ  إتاحة ال 

 يف وجـه ت كـبرية  حتـديا متثـل   أمـور    والتبـاين يف ضـمانات التعـاون،         ،إنفاذ القانون غـري الرمسيـة     
  .التعاون الدويل الفعال فيما يتعلق باألدلة اإللكترونية يف املسائل اجلنائية

    
    منع اجلرائم السيربانية  -تاسعاً  

ــدابري تــسعى إىل التقليــل مــن احتمــاالت   علــى " منــع اجلرميــة "ينطــوي  -٣١ اســتراتيجيات وت
 يف  ٤٠ وقـد أفـاد حنـو     .  واجملتمـع  حدوث جرائم واحلد من آثارها الضارة اليت قد تلحـق بـاألفراد           

 أو سياسة وطنيـة بـشأن منـع اجلـرائم           اً وطني اً قانون بأنَّ لديها االستبيان  يبة عن   املائة من البلدان اجمل   
ــسيربانية ــد اإلعــداد يف   و. ال ــادرات قي ــاً مب ــاك حالي ــسبتها  هن ــغ ن ــدان أخــرى تبل ــة٢٠ بل .  يف املائ
 ،ل منع اجلـرائم الـسيربانية تتـضمن نـشر التـشريعات            يف جما  اجليدة املمارسات   نَّ البلدان أ  وأبرزت

 ، وتنمية القدرات على صعيد العدالـة اجلنائيـة وإنفـاذ القـانون والتعلـيم والتوعيـة                ،والقيادة الفّعالة 
تعـاون بـني احلكومـة واجملتمعـات احملليـة والقطـاع اخلـاص وعلـى         ال و،ة قويـة يـ  قاعـدة معرف   وإنشاء

. جلـرائم الـسيربانية  بشأن ا ف البلدان عن وجود استراتيجيات       أكثر من نص   بلغوأ. الصعيد الدويل 
اجلرائم الــسيربانية بــشكل وثيــق ضــمن اخلاصــة بــســتراتيجيات اال أُدرجــتيف حــاالت عديــدة، و

 يف املائـة مـن مجيـع االسـتراتيجيات الوطنيـة            ٧٠ يل حـوا  وتـضمَّن . مـن الـسيرباين   لألاستراتيجيات  
. ي والتعــاون الــدويل والقــدرات يف جمــال إنفــاذ القــانون عنــها مكّونــات بــشأن زيــادة الــوعاملبلّــغ

واملالحقــة القــضائية  يف أغلــب األحيــان عــن وكــاالت إنفــاذ القــانون   ُيبلــغألغــراض التنــسيق، و
  .اجلرائم السيربانيةب معنية مؤسسات رائدة باعتبارها
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ــة، أنّ معظــم   الدراســات االستقــصائية تظهــر و  -٣٢ ــدان النامي ــا يف ذلــك يف البل ــر، مب ادى ف
 احلكومـات   وقـد أشـارت   . مستخدمي اإلنترنت يتخذون حاليـاً االحتياطـات األمنيـة األساسـية          

 أمهيـة اسـتمرار محـالت      إىلاالستبيان  يبة عن   وهيئات القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية اجمل     
 الـيت تـستهدف     واحلمـالت التهديدات الناشئة،   ب محالت التوعية زيادة الوعي العام، مبا يف ذلك       

يكــون تعلــيم املـــستخدمني أكثــر فعاليــة عنـــدما يقتــرن بـــنظم      و. ، كاألطفـــالاً حمــدد اًهــور مج
 أعلـى   اليت يتكبـدها املـستخدم    تكلفة  ال كانت   فإذا.  على حتقيق أهدافهم بطريقة آمنة     همتساعد

بـاع اإلجـراءات    ع األفـراد بـشكل كـبري علـى اتّ         من املنفعة املباشرة اليت حيصل عليها، لن يتـشجّ        
أنـه جيـب إدراج توعيـة املـستخدمني واملـوظفني      ب القطاع اخلاص أيضاً  أفادت كيانات و. األمنية

تتضمن املبادئ األساسية واملمارسـة الـسليمة املُـشار إليهـا املـساءلة عـن               و. يف هنج شامل لألمن   
جمـالس   املخـاطر والقيـادة علـى مـستوى     تـدبُّر سياسات وممارسات  عنالعمل يف جمال التوعية و    

 ملخـاطر اجلـرائم     اً اجمليبني مـن القطـاع اخلـاص تقييمـ         اأجرى ثلث وقد  . ب املوظفني  وتدري اإلدارة
 وحفـظ السيربانية، وأبلغ معظمهم عن استخدام تكنولوجيا األمن الـسيرباين كاجلـدران الناريـة              

 ولكــن. ومراقبتــها احملتــوى وكــشف التــسلل واإلشــراف علــى الــنظم   واســتبانةاألدلــة الرقميــة 
ا ال تتخـذ خطـوات كافيـة حلمايـة          الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم إمَّـ      ألنَّ ت شواغل أُبدي

  .ُتستهدفالنظم أو تتصور بشكل خاطئ أهنا لن 
 اجلــرائم الــسيربانية فيمــا يتعلــق بالقطــاع  منــع األطــر التنظيميــة دوراً مهمــاً يف وتــؤدي  -٣٣

قـوانني حلمايـة     نـصف البلـدان      يل حـوا  وقد اعتمـد  . خصوصاًقّدمي اخلدمات   مبوعموماً  اخلاص  
تتـضمن بعـض هـذه      و. هاواستخدامالبيانات الشخصية   د املتطلبات الالزمة حلماية     البيانات حتدِّ 

قــّدمي خــدمات اإلنترنــت وغريهــم مــن مقــّدمي خــدمات   خاصــة مبدة  متطلبــات حمــدَّالقــوانني
  قوانني محاية البيانات تتطلب حـذف البيانـات الشخـصية          ولئن كانت . لكترونيةإلاالتصاالت ا 

م زِلـ ُت بعض البلـدان اسـتثناءات ألغـراض التحقيقـات اجلنائيـة،         فقد وضع ،  الزمةعندما ال تعود    
العديـد  ولـدى  .  حمـدَّدة  مقّدمي خدمات اإلنترنت بتخزين أنواع معينة من البيانات لفترة زمنيـة          

ــن           ــة ع ــات التنظيمي ــراد واجله ــإبالغ األف ــات ب ــزم املنظم ــد تل ــضاً قواع ــة أي ــدول املتقدم ــن ال م
مــسؤولية حمــدودة عــادةً يتحّمــل مقــّدمو خــدمات اإلنترنــت  و. البيانــاتاملتعلقــة ب تــهاكاتاالن

ــارهم ــواتجمــّرد "باعتب ــات "  قن ــرور البيان ــزداد هــذه املــسؤولية  . مل ــامهم  وت تعــديل بيف حــال قي
تكــون و ؛نــشاط غــري قــانوينب ،اءةبنَّــفعليــة أو علــى علــم، بــصورة وكــوهنم احملتويــات املنقولــة 

ــسؤولية حمــد  ــسارعتهم إىل  ودة مــن جهــة أخــرى  امل ــة اإلجــراءات اختــاذ يف حــال م ــر الالزم إث
مكانيـات تقنيـة    إلـئن كانـت تتـوافر ملقـدِّمي خـدمات اإلنترنـت             و. نشاط غـري قـانوين    ب همإبالغ
القـدرة  يتوقـف علـى      قيـود علـى النفـاذ إىل شـبكة اإلنترنـت             فـإنَّ فـرض    حمتوى اإلنترنت،    لفرز
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القـانون  ومهـا شـرطان واردان يف        ،ناسـباً مـع مـستوى التهديـد       وينبغي أن يكـون مت     التوقع   على
  .ها ونقلهاوتلقياملعلومات الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي حقوق التماس 

ــ  -٣٤ ــام والقطــاع اخلــاص    سموتتَّ ــني القطــاع الع ــشراكات ب ــة  ال ــع اجلــرائم  بأمهي أساســية ملن
 هـذه  وُتقـام . شراكاتهـذه الـ    البلـدان عـن وجـود   جممـوع  أكثـر مـن نـصف       وقد أفاد . السيربانية

هيئات القطاع اخلاص   و. ةأسس قانوني على   و ة غري رمسي  اتمبوجب اتفاق على السواء   الشراكات  
.  يف شـراكات، تليهـا املؤسـسات األكادمييـة، واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة         يدخلهي أكثر من    

ــد     و ــادل املعلومــات عــن التهدي ــاً مــن أجــل تيــسري تب ــشراكات غالب ــستخدم ال ات واالجتاهــات، ُت
يف سياق بعض الـشراكات  و.  يف حاالت حمددةوقائية أنشطة وإجراءات    وكذلك من أجل تنفيذ   

 يفنـهج اسـتباقي للتحقيـق    ب القطـاع اخلـاص   أخـذت كيانـات  بني القطاع العام والقطاع اخلاص،    
تتخـذها   هـذه اإلجـراءات تلـك الـيت       وُتكّمـل .  واختـاذ إجـراءات قانونيـة بـشأهنا        اجلرائم السيربانية 

 املؤسـسات   وتـؤدي . سلطات إنفاذ القانون وميكـن أن تـساعد يف ختفيـف الـضرر علـى الـضحايا                
مـن خـالل أمـور منـها تثقيـف          األكادميية جمموعة متنوعة مـن األدوار يف منـع اجلـرائم الـسيربانية،              

 .التقنيــةواحللــول ووضــع القــوانني والــسياسات والعمــل علــى تطــوير املعــايري  وتدريبــهم ملهنــيني ا
واجهـة الطـوارئ   مب األفرقـة املعنيـة  تستضيف اجلامعات اخلرباء يف جمال اجلرائم السيربانية وبعـض     و
  .، وتيّسر ما يضطلعون به من أعمالحلاسوبية ومراكز البحوث املتخصصةا

    
    االستنتاجات الرئيسية واخليارات  -عاشراً  

  : السيربانيةةعن اجلرميلدراسة الشاملة لاالستنتاجات الرئيسية فيما يلي   -٣٥
 املتعلقـة على الصعيد الدويل وتنّوع القوانني احملليـة        عدم اتساق اإلجراءات     إنَّ  )أ(  

ــ ــسيربانية ب ــان قــد اجلرائم ال صــكوك متعــددة ذات نطــاق موضــوعي وجغــرايف   وجــود  إىليعزي
ــئن كانــت . خمتلــف ــة  جتــسِّد الــصكوك ول ــة و شــرعياً االختالفــات االجتماعي ــة واإلقليمي  الثقافي

قــد التعــاون الــدويل ب املتعلقــة يف نطــاق الــصالحيات اإلجرائيــة واألحكــام التبــاين فــإنَّ، ئمــةالقا
 العــاملي لطــابعمــع ادائمــاً ممــا ال يتناســب  البلــدان، متعاونــة مــن" جمموعــات "يفــضي إىل نــشوء

  لجرائم السيربانية؛ل
ئل اجلـرائم    على الوسائل التقليدية للتعاون الدويل الرمسـي يف مـسا          االعتماد نَّإ  )ب(  

 أدلّـــةحلـــصول علـــى ا يف الوقـــت املناســـب ملقتـــضياتســـتجابة لال حاليـــاً يكفـــيال الـــسيربانية 
  إلكترونيـة  أدلّـة  عدداً متزايداً من اجلرائم يـشتمل علـى          نَّمبا أ و. سريعة الزوال والتغيُّر  إلكترونية  
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سيربانية، جلـرائم الـ  بـشأن ا ، سيشكّل ذلك مشكلة لـيس فقـط     توجد يف أماكن جغرافية متعددة    
  ؛عموماًكل اجلرائم بشأن إمنا و

يف عامل احلوسبة السحابية ومراكـز البيانـات، جيـب إعـادة حتديـد مفهـوم دور            )ج(  
ــة، " موقــع" ــها التوصُّــل  األدل حبــصول  بــشأن املــسائل املتعلقــة  توافــق يف اآلراءإىل ألهــداف من

   القضائية؛تها واليخارج نطاقاملوجودة املعلومات على ة  مباشرسلطات إنفاذ القانون
فيمـا  إىل عـدم كفايـة التنـسيق        يـشري   ألطر القانونية الوطنية املتـوافرة      ا حتليل   إنَّ  )د(  
ميثّـل  و.  التحقيق ومقبوليـة األدلـة اإللكترونيـة       وصالحيات" األساسية"اجلرائم السيربانية   ب يتعلق

لتجـرمي واألحكـام    ا ئل فيمـا يتعلـق مبـسا      اًهامـ  اًخارجيـ مرجعـاً   القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان        
  اإلجرائية؛
 والـسلطات القـضائية يف البلـدان        واملـّدعني العـامني    سلطات إنفـاذ القـانون       إنَّ  )هـ(  
مـن أجـل   على املـدى البعيـد   تقنيني شاملني على حنو مستدام و دعم ومساعدة     حتتاج إىل  النامية

  ؛ومكافحتهااجلرائم السيربانية التحقيق يف 
تعزيـز الـشراكات    تتطلـب   رائم الـسيربانية يف مجيـع البلـدان          أنشطة منـع اجلـ     إنَّ  )و(  

اجلرائم الـسيربانية ضـمن     بـ  اخلاصـة  االسـتراتيجيات بني القطاع العام والقطـاع اخلـاص وإدمـاج          
  .من خالل هنج كلي يشتمل على زيادة الوعي، وذلك منظور أوسع لألمن السيرباين

قانونيـة أو تـدابري      تـدابري واقتـراح   القانونية   التدابريقد تتضمن اخليارات املتاحة لتعزيز      و  -٣٦
  : مما يلي أكثرواحداً أو ،السيربانيةللتصدي للجرائم أخرى جديدة وطنية ودولية 

 جـرائم  األفعـال األساسـية الـيت متثـل     صوغ أحكام منوذجية دولية بـشأن جتـرمي           )أ(  
تمـاد عناصـر مـشتركة     اآلمنـة مـن خـالل اع    ات املالذ القضاء على  بغية دعم الدول يف      ،سيربانية
  :للجرائم
الـيت   األحكام على هنـج الـصكوك القائمـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم       ميكن أن تبقي   ‘١‘  

   النفاذ إليها؛احلاسوبية وسالمتها وحقوقبيانات النظم والسرية ب متس
ــرائم  ميكـــن أن  ‘٢‘   ــام أيـــضاً اجلـ ــة" تـــشمل األحكـ ــة أ" التقليديـ ــّسرة واملرتكبـ  امليـ
هنـج  فيهـا   ُتعتـرب  علـى أن يقتـصر ذلـك علـى احلـاالت الـيت         ،  اسوبيةاحلنظم  الاستخدام  ب

   كافية؛غريالتجرمي القائمة 
 الـصكوك القائمـة، كتجـرمي       يف تعاجل األحكام جماالت غـري مـشمولة         ميكن أن   ‘٣‘  

  ؛االقتحاميةالرسائل اإللكترونية 
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ميكــن وضــع األحكــام علــى حنــو ينــسجم مــع أحــدث املعــايري الدوليــة حلقــوق   ‘٤‘  
 األحكــام التعاهديــة الــيت حتمــياإلنــسان بــشأن التجــرمي، مبــا يف ذلــك بــصورة خاصــة، 

  حرية التعبري؛يف حلق ا
الــيت تحــديات الحكــام أن يقلــل إىل أدىن حــد لألالــدول اســتخدام مــن شــأن   ‘٥‘  

   يف التعاون الدويل؛ازدواجية التجرميمشكلة تطرحها 
ــشأن      )ب(   ــة ب ــة دولي ــق  الصــالحياتصــوغ أحكــام منوذجي ــة تحقي  اخلاصــة باألدلّ

ــة ــدول يف ضــمان   ،اإللكتروني ــة دعــم ال ــق يف  وجــود  بغي ــضرورية للتحقي ــة ال األدوات اإلجرائي
  : إلكترونيةأدلّةاجلرائم اليت تشتمل على 

لصكوك القائمة، مبا يف ذلـك      املعتمد يف ا  نهج  ال ترتكز األحكام على     ميكن أن   ‘١‘  
  ؛واآلنيةل على البيانات املخّزنة لبيانات وأوامر احلصول جلعاالأوامر احلفظ 

 األحكام إرشادات بشأن توسيع نطـاق الـصالحيات التقليديـة،           ميكن أن توفّر    ‘٢‘  
   اإللكترونية ومصادرهتا؛األدلّة  بشأنتحريالمثل 

فيمـا خيـص    املناسـبة    الضمانات األحكام إرشادات بشأن تطبيق      توفّر ميكن أن   ‘٣‘  
القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك             عـاة   مـع مرا   التدخليـة، تقنيات التحقيق   

  حلق يف اخلصوصية؛ا األحكام التعاهدية اليت حتمي
، مـن أجـل تـوفري أسـس فّعالـة           الواليـة القـضائية   صوغ أحكام منوذجيـة بـشأن         )ج(  

  :ائية اخلاصة باجلرائم السيربانية يف املسائل اجلنمشتركة للوالية القضائية
 ة املوضـوعي ةكام أسساً كتلك املستمدة من مبـدأ اإلقليميـ     تتضمن األح  ميكن أن   ‘١‘  

   اجلوهرية؛اآلثارومبدأ 
بالواليـة القـضائية     تتضمن األحكام إرشادات ملعاجلة املسائل املتعلقـة         ميكن أن   ‘٢‘  

  ؛املشتركة
 اإللكترونيـة،  باألدلّـة صوغ أحكام منوذجية بشأن التعاون الـدويل فيمـا يتعلـق            )د(  

معاهـدة منوذجيـة    إعـداد   لـصكوك الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف، مبـا يف ذلـك               بغية إدراجها يف ا   
قتراحــات الــواردة يف دليــل لال  وفقــاًاملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، بــشأنمنقّحــة لألمــم املتحــدة 

  :املناقشة اخلاص باملؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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ليـات التعـاون العملـي الـيت ميكـن إدراجهـا يف            األحكـام علـى آ     ميكن أن تركّز    ‘١‘  
 وتقـدمي األدلّـة    الوقـت املناسـب    اإللكترونيـة يف     األدلّة حفظالصكوك القائمة من أجل     

  يف املسائل اجلنائية؛اإللكترونية 
السـتجابة  ا سـريعة تحديـد جهـات اتـصال       ل مقتـضيات  تتضمن األحكام    ميكن أن   ‘٢‘  

  ؛لالستجابة للطلبات عليها متَّفق زمنية  اإللكترونية وجداولةلّاألد فيما خيص
ــق          )هـ(   ــا يتعل ــدويل فيم ــاون ال ــشأن التع ــراف ب ــدد األط ــةصــوغ صــك متع  باألدلّ

 األدلّـة  اجليـد التوقيـت بغيـة حفـظ     اجلنائية، بغية توفري آلية دولية للتعاون    املسائلاإللكترونية يف   
  :اإللكترونية واحلصول عليها

عاهـدات التعـاون الـدويل القائمـة،        ملالً  اره مكمّـ  الـصك باعتبـ    ُيضافميكن أن     ‘١‘  
  ؛حمدَّدةلبيانات لفترة زمنية لالعاجل احلفظ يركّز بشكل أساسي على آلية لطلب أن و
تـدابري  يف تنفيـذ    دة بـشأن التعـاون       حمـدَّ  اً يتضمن الصك أيـضاً أحكامـ      ميكن أن   ‘٢‘  

  ؛اآلنيةانات  ومجع البياملخّزنة البيانات توفريحتقيق إضافية، مبا يف ذلك 
اجلــرائم  "أال يقتــصر علــى، غــري أنــه جيــب   الــصك حتديــد نطــاق تطبيــق يلــزم  ‘٣‘  

  ؛"املتصلة باحلواسيب" أو اجلرائم "السيربانية
 ،حمـدَّدة يف غـضون فتـرة زمنيـة        للطلبـات   سـتجابة   باال الـصك    ميكن أن يقـضي     ‘٤‘  

ــوات  د جهــة اتــصال  دِّحيــوأن  ــصاتنــسيق واضــحة ألغــراض قن ــاً مــن  انطال، التاالت ق
، بـدالً مـن إنـشاء آليـات جديـدة تفـضي إىل           على مدار الـساعة   العاملة   القائمة   اآلليات

  ؛ازدواجية اجلهود
اسـتثناءات مناسـبة   و، تقليديـة  يتضمن الـصك ضـمانات تعـاون دويل        ميكن أن   ‘٥‘  

  قوق اإلنسان؛فيما يتعلق حب
نع معـامل   يـص  صوغ صك شـامل متعـدد األطـراف بـشأن اجلـرائم الـسيربانية،                 )و(  

  : والتعاون الدويلوالوالية القضائيةهنج دويل يف جماالت التجرمي والصالحيات اإلجرائية 
 اخليــارات املُــشار إليهــا أعــاله يف مجيــع يتــضمن الــصك عناصــر مــن ميكــن أن  ‘١‘  

  متعدد األطراف؛و  ملزمشكل
موعـة   األساسـية القائمـة يف اجمل      إىل القواسـم املـشتركة     الـصك    ميكن أن يـستند     ‘٢‘  

  امللزمة وغري امللزمة؛الدولية واإلقليمية احلالية للصكوك 
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مــع الــشراكات تعزيــز الــشراكات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة، مبــا يف ذلــك    )ز(  
زة ملنــع اجلــرائم  مــن أجــل تــوفري مــساعدة تقنيــة معــزّ ،القطــاع اخلــاص واملؤســسات األكادمييــة

  :يف البلدان الناميةومكافحتها السيربانية 
 مــن خــالل أحكــام توضــع معــايري باالســتناد إىل تــوفري املــساعدة التقنيــة ميكــن  ‘١‘  

   يف اخليارات املُشار إليها أعاله؛املبيَّنمنوذجية على النحو 
 مبـا يـشمل   توفري املساعدة التقنية من خالل أصـحاب مـصاحل متعـددين،           ميكن  ‘٢‘  

  .ممثلني من القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية
 


