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  فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة 
  عن مشكلة اجلرمية السيربانية

        ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٣- ١٠فيينا، 
اجلرمية لفريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن  الثاينمداوالت االجتماع     

      ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨  إىل ٢٥من  يف الفترة يف فيينا السيربانية، املعقود
      املقرِّر إعداد ملخَّص من    

    مقدِّمة  - أوالً  
، إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة أن      ٦٥/٢٣٠قرارهـا   طلبت اجلمعيـة العامـة، يف    -١

من إعـالن سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهـة التحـدِّيات         ٤٢تنشئ، وفقاً للفقرة 
يف عــامل مــتغري، فريــق خــرباء حكوميــا دوليــا مفتــوح   العامليــة: نظــم منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة

اجلرمية السيربانية والتدابري اليت تتخـذها الـدول   العضوية من أجل إجراء دراسة شاملة عن مشكلة 
ــادل املعلومــات عــن         ــا يف ذلــك تب ــا، مب ــدويل والقطــاع اخلــاص للتصــدِّي هل األعضــاء واجملتمــع ال

املساعدة التقنية والتعاون الـدويل، بغيـة دراسـة اخليـارات     التشريعات الوطنية وأفضل املمارسات و
املتاحــة لتعزيــز التــدابري القانونيــة أو غريهــا مــن التــدابري القائمــة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل   

  للتصدِّي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.
راء دراســة شــاملة عــن مشــكلة اجلرميــة وُعقــد االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء املعــين بــإج  -٢

(لالطالع على مـداوالت   ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٢١إىل  ١٧من  يف الفترة السيربانية يف فيينا
). ويف ذلك االجتمـاع، اسـتعرض   UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/2ذلك االجتماع، انظر الوثيقة 

)، تضــمَّن جتميعــاً UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/3فريــق اخلــرباء واعتمــد تقريــراً إجرائيــا وجيــزاً ( 
ــا استرشــاديا إلجــراء تلــك        ــة وإطــاراً زمني ــيت ســتتناوهلا الدراســة ومنهجي للمســائل املوضــوعية ال
الدراســة، ُعــرض علــى اللجنــة يف دورهتــا العشــرين. وقــد أعــد ملخَّــص للمــداوالت املوضــوعية،   

االجتمـاع الثـاين لفريـق اخلـرباء     ولكن مل يتسنَّ وضع صيغته النهائية بسبب نقص املـوارد. وُعقـد   
؛ ولكْن مل يقـدَّم إىل اللجنـة، بسـبب ضـيق املـوارد،      ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥يف فيينا من 

  سوى تقرير إجرائي وجيز.
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ــة، يف قر   -٣ ــا اودعــت اللجن ــة  ، إىل٢٢/٧ره ــرين ل إعــداد الصــيغة النهائي  عــن ملخــص لتقري
عتمادمهـا. ويف اجتمـاع املكتـب املوسَّـع لفريـق اخلـرباء،       فريق اخلرباء وال  األول والثاينالجتماعنيا

ين ، طلب الرئيس إىل املقرِّر أن يضع التقريرين الـوجيز ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١املعقود يف 
رص علــى إطــالع األمانــة  حيــ، وأن ٢٠١٧صــيغتهما النهائيــة حبلــول هنايــة كــانون الثاين/ينــاير    يف

رام (كنـدا)،   د. علـى ذلـك، اسـتعرض املقـرِّر، كريسـتوفر      ورئيس الفريق على سـري عملـه. وبنـاء   
امللحوظــات األصــلية وعناصــر مشــروع امللخَّــص والتســجيالت مــن أجــل إعــداد هــذا امللخَّــص       

  ووضعه يف صيغته النهائية.
ويف االجتماع الثاين، ُعرض على فريق اخلرباء مـا يلـي: مشـروع جـدول أعمـال مؤقَّـت         -٤
)UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/1/Rev.1    ــة الســيربانية؛ )؛ ومشــروع الدراســة الشــاملة عــن اجلرمي

وخالصــة وافيــة للدراســة الشــاملة عــن مشــكلة اجلرميــة الســيربانية والتــدابري الــيت تتخــذها الــدول    
  ).UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصدِّي هلا (

ونظر فريق اخلـرباء يف مشـروع الدراسـة الشـاملة ومنهجيـة إعـداده والعمـل املضـطلع بـه            -٥
مشروع الدراسة الشاملة ميثـل إجنـازاً كـبرياً    أنَّ إلجناز ذلك املشروع. واتفقت اآلراء عموماً على 

ن ة شواغل بشأن عناصـر معينـة مـ   ومسامهة ُمهمَّة يف فهم اجلرمية السيربانية، ولكْن أُعرب عن عدَّ
النص. ونظراً لطول النص، مل يتسنَّ استعراضـه بالتفصـيل يف غضـون الوقـت احملـدود املتـاح أثنـاء        

هلـم قبـل االجتمـاع وقـت كـاف الستعراضـه.        يـتح االجتماع، كما ذكر كثري مـن اخلـرباء أنـه مل    
ومل يــتمكن فريــق اخلــرباء مــن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن الــنص. ونظــراً لضــيق املــوارد،   

يقدَّم إىل اللجنة سوى تقرير إجرائي وجيز، مع توصـية بـأن تواصـل اللجنـة النظـر يف الدراسـة        مل
  أثناء دورهتا الثانية والعشرين.

وأثناء االجتماع الثاين لفريق اخلـرباء، قـدَّم ممثـل لألمانـة، اسـتجابةً لعـدة طلبـات، عرضـاً           -٦
املعين باجلرمية السيربانية، التابع ملكتـب األمـم   إيضاحيا سلَّط فيه الضوء على عمل الربنامج العاملي 

أنَّ رات واجلرميــة"). وأوضــح   املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة (اختصــاراً: "مكتــب املخــدِّ      
الربنامج كان قيد اإلعداد لبعض الوقت ومل ُيعتمـد إالَّ مـؤخَّراً، وأنـه جيـري تعمـيم املـواد املتعلقـة        
بتفاصيله علـى الـدول األعضـاء. وشـكر املمثـل حكـوميت النـرويج والواليـات املتحـدة األمريكيـة           

م األول علـى  على دعمهما األويل، وقدَّم عرضاً عاما لنطاق العمل املقتـرح، الـذي يركـز يف املقـا    
إعداد وتقدمي خـدمات املسـاعدة التقنيـة، سـواء بشـأن اجلرميـة السـيربانية حتديـداً أو بالتنسـيق مـع           

أنَّ أعمال أخرى ملكتب املخدِّرات واجلرمية وغريه من املنظمات الدولية واإلقليمية. وذَكـر أيضـاً   
لدراسـة، إىل جانـب مـا    نامج العاملي ميكـن أن يعمـل كمسـتودع للمعلومـات الـيت تتـأتى مـن ا       الرب

ــاء          ــة أثن ــات والتشــريعات. وأكــدت األمان ــن مصــادر أخــرى للمعلوم ــدول األعضــاء م ــوفره ال ت
عمل الربنامج العاملي، شأنه شأن سائر أعمال األمانـة، سـيكون حمكومـاً باعتبـارات     أنَّ االجتماع 

أيضـاً أنـه علـى     حقوق اإلنسان الدائمة وباالشتراطات املنطبقة على األمم املتحـدة ككـل. وذُكـر   
نتائج مشروع الدراسة الشاملة ُيفتـرض أن ُتسـتخدم لـدعم عمـل الربنـامج العـاملي،       أنَّ الرغم من 

  اإلشراف على الربنامج وعمله ال يندرج ضمن مهام فريق اخلرباء. فإنَّ
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      ملخَّص املداوالت  - ثانياً  
شروع دراسة شاملة عرض املعلومات اجملمَّعة واألعمال املضطلع هبا إلعداد م  - ألف  

   ٦٥/٢٣٠ملشكلة اجلرمية السيربانية وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
    من جدول األعمال) ٢(البند 

دة بشأن سري عمـل فريـق اخلـرباء ومنهجيتـه. وأعـرب      طرح اخلرباء عدداً من الشواغل احملدَّ  -٧
السترشــادي الــذي ســري العمــل متــأخر عــن اإلطــار الــزمين اأنَّ بعــض املــتكلمني عــن شــاغل مثــاره 

اعتمده فريـق اخلـرباء يف اجتماعـه األول، كمـا أعربـوا عـن أملـهم يف أن ُينجـز العمـل اآلن بسـرعة           
املتخـذة حـىت اآلن،    اخلطواتلكي يتسىن للجنة أن تنظر يف املشكلة. وقدَّمت األمانة حملة عامة عن 

ملهمَّة وقلة املوارد املتاحـة.  الوقت الالزم للدراسة ليس مفرط الطول بالنظر إىل حجم اأنَّ وذكرت 
العمل يشتمل على ما يلي: (أ) إعداد مواد االستقصاء وترمجتها؛ و(ب) مجـع معلومـات مـن     إذ إنَّ
ــة عضــواً و ٦٩ ــة     ٦٧دول ــة واهليئــات احلكومي َمْصــدراً مــن القطــاع اخلــاص واملؤسســات األكادميي

  مه.صفحة) وتعمي ٢٨٧الدولية؛ و(ج) حتليل البيانات وصياغة النص (
وأعرب خرباء آخرون عن شواغل بشأن قلة الوقت املتـاح السـتعراض مشـروع الدراسـة       -٨

مشـروع  أنَّ تلـك الشـواغل    وكان من بني. تعقُّدهاالشاملة، خصوصاً بالنظر إىل حجمها ودرجة 
قبل أيام قليلة من انعقاد االجتماع، وأنه مل يتوافر أثناء االجتمـاع نفسـه وقـت     صدر إالَّالنص مل ي

تعليقـات يقـدموهنا هـي     أيَّأنَّ كاف الستعراض النص بالتفصيل. وأَبلغ عدد من اخلـرباء الفريـق بـ   
ذات طابع أوَّيل فحسب، وأهنم حيتفظون حبقهم يف التعليق على عناصر معينة مـن الـنص يف وقـت    

أساس أنـه ال يـزال قيـد االسـتعراض يف بلـداهنم وقـت انعقـاد هـذا االجتمـاع. وذُكـر            الحق، على
النص مل يترجم إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية بسبب نقص املوارد. مما عسَّـر علـى   أنَّ أيضاً 

كثري من اخلرباء إبـداء تعليقـات علـى حمتـوى الـنص واملشـاركة التامـة يف عمـل فريـق اخلـرباء. ويف           
  ذُكر أيضاً أنه ال ميكن معاملة تلك الوثيقة على أهنا وثيقة رمسية لألمم املتحدة.ا السياق، هذ
اجلمعية العامـة  أنَّ بلغ الرئيس فريق اخلرباء أعمل فريق اخلرباء،  عنوفيما يتعلق بالتقارير   -٩

ــزة وذات من   شــة أو مناق تضــمَّن أيَّتحــى عملــي، وأالَّ تشــترط أن تكــون التقــارير امللخصــة وجي
ملخصــات للمــداوالت. وأعــرب بعــض اخلــرباء عــن شــواغل بشــأن التقــارير اإلجرائيــة احملضــة؛     

إهنم يرون أن احلُجَّة املذكورة تنطبق على النصوص اليت ُتعد داخل األمانة، ال علـى مـداوالت    إذ
اً بغــرض تفــي متامــال تلــك التقــارير احملــدودة النطــاق أنَّ اهليئــات احلكوميــة الدوليــة. وذُكــر أيضــاً 

ــة التوصُّــل إىل حــل      توثيــق أعمــال هيئــات اخلــرباء الفنيــة. وأشــارت إحــدى اخلــبريات إىل إمكاني
 وأشـار هو أمر ال تقبلـه حكومتـها.   فتوفيقي يف ضوء ضيق املوارد، أما إعداد تقرير إجرائي حمض 

مكتـب  أنَّ ة، واملوضـوعي  األولاملقرِّر إىل أنه مل يتسنَّ إعداد وتعميم ملخَّص ملداوالت االجتماع 
ــغ بــ   ــد أُبل ــق ق ــز عــن أعمــال      أنَّ الفري ــي وجي ــر إجرائ ــن تســمح إال بإعــداد تقري ــوارد املتاحــة ل امل

وجــود قــدر مــن التوثيــق املوضــوعي  أنَّ االجتمــاع الثــاين. وأعــرب عــدة خــرباء عــن رأي مفــاده  
 للمـداوالت هــو أمــر ضـروري لكــي ينجــز فريــق اخلـرباء عملــه. وأبــرز بعـض اخلــرباء أمهيــة ذلــك    

علـى  التوثيق، سواء لكي تسترشـد بـه مـداوالت فريـق اخلـرباء املقبلـة أو إلطـالع جهـات أخـرى          
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فريـق اخلـرباء هيئـة ذات طـابع حكـومي      أنَّ وأعرب خرباء آخرون عـن رأي مفـاده   عمل الفريق. 
وجهات النظـر وجمموعـة اآلراء الـيت أُبـديت أثنـاء االجتمـاعني ليسـت عنصـراً          دويل، ومن مث فإنَّ

املــوارد أنَّ مــن عناصــر الدراســة ذاهتــا وَيلــزم مــن مث توثيقهــا أو اإلبــالغ عنــها. وأكــدت األمانــة    
املخصصة من امليزانية العادية لألمـم املتحـدة ال تكفـي إال لترمجـة ومعاجلـة تقريـر إجرائـي مكـوَّن         

تقرير أطول من ذلك سيتطلب موارد خارجـة عـن امليزانيـة. وأُحيـل      أيَّأنَّ حات، ومن تسع صف
  )١(إجراء مناقشة إضافية هلذه املسألة إىل اللجنة.

الـنص الـذي   أنَّ وفيما يتعلق بنص مشروع الدراسة الشاملة، كان هناك اتفاق عام علـى    -١٠
هو جهد كبري وشامل، خصوصاً بالنظر إىل ِقَصـر اإلطـار الـزمين وحمدوديـة املـوارد       األمانةأنتجته 
اجلهــد الــذي َتطلَّبــه هــو ذو طــابع غــري مســبوق. ورئــي أنــه ميثــل إضــافة قيمــة إىل الفهــم   أنَّ وإىل 

العاملي ملشكلة اجلرمية السيربانية، وليس جمرد جهد طويل األمـد ومتواصـل مـن أجـل التوصـل إىل      
تـدابري  أنَّ واتفق معظم اخلرباء أيضـاً علـى   عالة للتصدِّي ملشكلة عاملية كبرية ودائبة التغيُّر. تدابري ف

التصــدِّي متثــل تعــبرياً متوازنــاً عــن خمتلــف املنــاطق ومســتويات التطــور وعــن خمتلــف املنظــورات     
رباء عــددا مــن اخلــأنَّ الوطنيــة واحلكوميــة الدوليــة واألكادمييــة ومنظــورات القطــاع اخلــاص. غــري  

ــة، حســب رأيهــم األويل،     أنَّ ذكــروا  ــنص واخلالصــة الوافي ــواردة يف ال ــائج ال االســتنتاجات والنت
يثُبت دائماً أهنا مبنيَّة على البيانـات املتاحـة أو ُمدعَّمـة هبـا، وأنـه يلـزم يف بعـض احلـاالت أخـذ           ال

خـرباء أمهيـة وجـود     يف الـنص. وأبـرز عـدَّة    وجتسـيدها التفسريات البديلـة للبيانـات بعـني االعتبـار     
نـص متـوازن، خصوصـاً مـن أجـل تبديـد سـوء التفـاهم بشـأن األمنـاط العامليـة للجرميـة الســيربانية             

غالبيـة اجلنـاة   أنَّ وحتسني االسترشاد هبا يف ختطيط املساعدة التقنية وتقـدميها. وأبـرز أحـد اخلـرباء     
تفـاوت مسـتويات تطـور    نَّ أوالضحايا موجودون يف البلدان املتقدمة النمـو، والحـظ خـبري آخـر     

 متثـل أشكال اإلجرام اليت كانت موجودة لبعض الوقت يف مكان مـا ميكـن أن   أنَّ الشبكات يعين 
  حتديات جديدة يف مكان آخر.

واقتــرح عــدَّة خــرباء إتاحــة مــا ُجمــع مــن البيانــات واملعلومــات اخلــام، لكــي يتســىن لفريــق   -١١
صــدِّي أو نوعيتــها وإبــداء تعليقــات علــى التحليــل      اخلــرباء استعراضــها وتقيــيم وجهــة تــدابري الت    

واالســتنتاجات. كمــا ميكــن أن يســتعمل تلــك البيانــات واملعلومــات خــرباء خــارجيون ومنظمــات   
غالبية البيانات قد  إذ إنَّ ،ُعرفاً متبعاً يف األمم املتحدة هذا اإلفشاء ليسأنَّ  األمانةخارجية. وبيَّنت 

إفشاء إضايف سوف يتطلب موافقـة كـثري    ظ على السرية، وأيُُّجمعت على أساس تأكيدات باحلفا
من املصادر. واقترح عدة خرباء إبقاء البيانات يف سياق مقترحات أكثر عموميةً، بأن يتوىل مكتب 

  املخدِّرات واجلرمية، مثالً، دوَر مستودعٍ للتشريعات وسائر املعلومات املتعلقة باجلرمية السيربانية.
وأُبديت جمموعة من اآلراء والشواغل بشأن مواصلة العمل على مشروع الدراسة الشـاملة    -١٢

طول النص مناسـب، ذُكـر أنـه يطـرح، مـع ذلـك،       أنَّ وإحالته إىل اللجنة. ورغم وجود اتفاق على 
__________ 

 ٦ين. ودعت اللجنة، يف الفقرة دالة اجلنائية هذه املسألة يف دورهتا الثانية والعشرتناولت جلنة منع اجلرمية والع  )١(  
، فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية إىل وضع الصيغة النهائية للتقريرين الوجيزين ٢٢/٧قرارها  من

وضع الصيغة النهائية للتقريرين ظل مرهوناً بتوافر املوارد  نَّأعن أعمال اجتماعيه األول والثاين واعتمادمها. غري 
 فيه هذا امللخَّص. ، وهو الوقت الذي أعد٢٠١٦َّاخلارجة عن امليزانية، اليت مل تتوافر حىت أواخر عام 
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مشكلة تتعلق باستعراض صيغته النهائيـة واعتمادهـا وإحالتـها إىل اللجنـة. وأشـار عـدد مـن اخلـرباء         
أنَّ من اخلربات الفنية يف جمال اجلرمية السـيربانية، و  قيَّمةفريق اخلرباء نفسه ميثل جمموعة أنَّ إىل أيضاً 

وقــت حمــدود لالجتمــاع ينبغــي أن ُيركَّــز فيــه، إىل أقصــى مــدى ممكــن، علــى املســائل  مــا لديــه مــن
  ُتترك للجنة.  املوضوعية املطروحة يف مشروع النص، أما املسائل السياسية واإلجرائية فينبغي أن

ومل يكــن هنــاك توافــق يف اآلراء بشــأن توصــيات معينــة تتعلــق مبحتــوى مشــروع الدراســة    -١٣
يـة مواصـلة العمـل، باسـتثناء التوصـية      يارات الواردة فيه، وال بشأن كيفالشاملة واالستنتاجات واخل

مـن املسـائل    بأن تنظر اللجنة يف مشروع الدراسة الشاملة، ولكن كان هناك اتفاق عـام علـى عـدد   
املوضوعية واإلجرائية. ففيما يتعلق بالقواعد اإلجرائية لفريـق اخلـرباء وعملـه اجلـاري، اتفـق اخلـرباء       

استنتاجات أو توصيات أن تكون منبثقة يِّ أنه ينبغي أل بالوالية املسندة، وعلىعلى وجوب التقيُّد 
اء، وعلـى أسـاس توافـق اآلراء.    من فريق اخلرباء نفسه، بصفته هيئة حكومية دوليـة مؤلفـة مـن خـرب    

وتباينت آراء اخلرباء بشأن اإلطار الذي ينبغي مواصلة العمل فيه، ولكن كان هناك اتفاق عام على 
ضخامة مشكلة اجلرمية السيربانية وتطورهـا املسـتمر جيعـالن العمليـة احلكوميـة الدوليـة اجلاريـة،        أنَّ 

موعة معينة مـن املشـاكل وتـدابري التصـدي أمـراً      اليت تشارك فيها جهات معنية متعددة، للنظر يف جم
مفهـوم  أنَّ ضروريا. وفيما يتعلق بنطاق الوالية والعمـل املقبـل، كـان هنـاك أيضـاً اتفـاق عـام علـى         

اجلرمية السيربانية ميكن أن يوصف ولكْن ال ميكن تعريفه، وهذا يعين حتمية وجود صـالت وأوجـه   
األمـن السـيرباين والتجـارة اإللكترونيـة ووضـع       ، منـها خـرى يف جمـاالت أ تضافر فيما يتعلق بالعمـل  

  املعايري اخلاصة باالتصاالت واملكافحة العاملية لإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
وكان هناك أيضاً اتفاق بشأن عدد من املسـائل املوضـوعية، علـى أن يوضـع يف االعتبـار        -١٤
شــة الكــثري مــن املســائل احملــددة والتحــديات املُــَربَزة يف  حمدوديــة الوقــت املتــاح ال تســمح مبناقأنَّ 

اجلـرائم السـيربانية تتنـامى، سـواء     أنَّ مشروع الدراسة الشاملة. كما كان هنـاك اتفـاق عـام علـى     
املسـائل املتصـلة بتكنولوجيـا    أنَّ من حيث عددها أو من حيـث نطـاق األنشـطة غـري املشـروعة؛ و     

صراً مهما يف جمموعة واسعة من اجلرائم غري السـيربانية.  املعلومات واالتصاالت أخذت تصبح عن
متنوعـة مـن اآلراء بشـأن نطـاق املسـاعدة التقنيـة وإطارهـا القـانوين، ولكـْن كـان            طائفـة وأُبديت 

هناك حاجة ماسة إىل تلـك املسـاعدة وأنـه ينبغـي أن ُتقـدَّم عنـد الطلـب        أنَّ هناك اتفاق عام على 
  جات اخلاصة لكل دولة عضو تطلب تلك املساعدة.وأن تستند إىل تقييم لالحتيا

مسائل حقوق اإلنسان سـتكون هلـا أمهيـة يف حتليـل     أنَّ وكان هناك أيضاً اتفاق عام على   -١٥
ــة           ــني فعالي ــة ب ــزم املوازن ــه يل ــانون. وأن ــاذ الق ــزة إنف ــة وصــالحيات أجه ــال اإلجرامي نطــاق األفع

الصــالحيات اســتناداً إىل حقــوق   صــالحيات أجهــزة التحقيــق واحلــدود املفروضــة علــى تلــك       
اختالف هنوج ومعايري حقوق اإلنسان ميكن أن يكـون أيضـاً عـامالً مهمـا يف     أنَّ اإلنسان. وذُكر 

ســياق التعــاون الــدويل، وخصوصــاً عنــدما يتعلــق األمــر بالتعــاون يف التحقيقــات ومبقبوليــة األدلــة 
حريـــة التعـــبري واحتـــرام أنَّ ىل املســـتمدة مـــن واليـــات قضـــائية خارجيـــة. وأشـــار عـــدَّة خـــرباء إ 

اخلصوصــية وســائر حقــوق اإلنســان ينبغــي أن تظــل هــي ذاهتــا يف البيئــات اإللكترونيــة وغــري           
معظم البلدان تفرض حـدوداً علـى حريـة التعـبري يف احلـاالت      أنَّ اإللكترونية. وذكر بعض اخلرباء 
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اخلـط الفاصـل   أنَّ ملشـاعر اآلخـرين أو ال أخالقيـا، و    ذياًاليت يكون فيها حمتوى التعبري ضاراً أو مؤ
  الدقيق بني ما هو خاضع للحماية وما هو حمظور يتباين من دولة إىل أخرى.

استحداث تدابري فعالة ملنع اجلرمية السيربانية والتصدي هلـا يسـتلزم   أنَّ واتفق اخلرباء على   -١٦
سـات األكادمييـة وكيانـات القطـاع اخلـاص      اتباع هنج متعدد اجلهات ذات املصلحة، يشمل املؤس

هنــاك حاجــة إىل إقامــة   أنَّ وســائر اجلهــات ذات املصــلحة. واتفــق معظــم اخلــرباء أيضــاً علــى        
شراكات بني القطاعني العام واخلاص. وإىل تعزيز ما هو قـائم منـها، وأن تكـون طبيعـة الشـراكة      

شـوا احلاجـة إىل التعـاون يف مسـائل     يعة التعـاون. وبوجـه عـام، كـان اخلـرباء الـذين ناق      بمرتبطة بط
التحقيقات وسائر املسائل املتعلقة بإنفاذ القانون وإىل تعزيز الوعي كانوا ميَّالني إىل التركيـز علـى   
التعاون بني السلطات العمومية ومقدِّمي اخلدمات، بينمـا ركَّـز اخلـرباء الـذين ناقشـوا التعـاون يف       

الصــانعني. وذُكــر أنــه قــد تكــون هنــاك   علــى التعــاون مــيف املقــام األول، عجمــال بنــاء القــدرات، 
حاجة إىل شكل ما من بنيان منظَّم أو آليـة لـدعم تلـك الشـركات واجلهـود التعاونيـة وتنظيمهـا،        

كيانات القطاع اخلاص، يف بعض السيناريوهات، ميكن أن تتعاون، بل تتعـاون بالفعـل، معـاً    أنَّ و
وَعَرض خبري ميثل القطاع اخلـاص أمثلـة لتعـاون عـرب     ومع الدول األعضاء على أساس عرب وطين. 

  وطين كانت شركته منخرطة فيه.
وأُبديت طائفة متنوعـة مـن اآلراء بشـأن جتـرمي بعـض األفعـال املعيَّنـة وصـياغة أو مواءمـة            -١٧

الوقـت ال يسـمح بـإجراء مناقشـة مفصـلة ألفعـال إجراميـة معينـة،         أنَّ األحكام املتعلقة هبا. وذُكر 
ستخدام احلواسيب والشبكات الرتكاب جرائم تقليدية بأساليب جديدة قـد خلـق جمموعـة    اأنَّ و

هنـاك توافقـاً عامـا يف اآلراء    أنَّ ، إن مل تكن مفتوحة، من االحتماالت. وأبـرز اخلـرباء   داكبرية ج
داخل الفريق وخارجه على ضرورة إرساء وصون أحكام مالئمة بشأن األفعال اإلجراميـة، كمـا   

مــا بشــأن جمموعــة أساســية مــن األنشــطة املؤذيــة، وإن تباينــت  دٍّنــاك اتفــاق واســع إىل حــكــان ه
هنـاك أنشـطة ميكـن أن ُتجـرَّم     أنَّ عدة خـرباء ذكـروا أيضـاً    أنَّ كيفية صياغة أحكام التجرمي. غري 

  حممية يف بلدان أخرى، ونوقشت أمثلة لتلك األنشطة. يف بلد ما وتكون مباحة أو
بقـدرات أجهـزة التحقيـق والنيابـة العامـة والقضـاة، كـان هنـاك اتفـاق عـام           وفيما يتعلـق    -١٨

قدرات اخلرباء الزمة يف كل مكـان، ممـا جيعلـها عنصـراً مهمـا يف جهـود بنـاء القـدرات،         أنَّ على 
وأنه يلزم إجراء استعراضات متواترة لضمان مواكبة اخلرباء لتطور التكنولوجيـا واجلـرائم. وكـان    

خـرباء   إىلذات الصلة ضرورة تعزيز وعي املوظفني عموماً، مـع إحالـة القضـايا     من نقاط االتفاق
متخصصني. وأفاد عدد من اخلرباء عن جهود ناجحة إلنشاء وحدات حتقيـق ونيابـة عامـة مؤلفـة     
من خرباء متخصصني ُتسَند إليهم قضايا حملية معينة وطلبات تعاون خارجي، تبعـاً للحاجـة. غـري    

أساسي مـن اخلـربة الفنيـة علـى األقـل أخـذ يصـبح بسـرعة أحـد املتطلبـات            قدر رتوافأنَّ أنه ذُكر 
غالبيـة اجلـرائم غـري السـيربانية أخـذت تنطـوي بصـورة        نَّ جلميع موظفي أجهزة إنفـاذ القـانون، أل  

متزايـدة علـى معلومـات حتقيقاتيـة وأدلـة تتطلـب قـدراً مـن الفهـم يف عمليـات البحـث احلاسـوبية             
  جلنائي الرقمية.وحتاليل االستدالل ا

التنــازع بــني حاجــة التحقيقــات إىل َتيسُّــر الوصــول الســريع إىل   أنَّ واتفــق اخلــرباء علــى    -١٩
البيانات والتأخري الناشئ عن اجلهود الرامية إىل اإليفاء مبتطلبات سيادة القانون وحقوق اإلنسـان  
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ه عند نشوء مشـاكل مـن هـذا    ("مراعاة األصول اإلجرائية") ال يزال ميثل شاغالً خطرياً. وذُكر أن
القبيل يف سياق حتقيقات حملية، ميكـن أن تعـاجل بصـالحيات وضـمانات معجَّلـة يف إطـار القـانون        

ويف هـذه  هـذه املشـاكل نفسـها تصـبح أشـد خطـورة يف احلـاالت عـرب الوطنيـة.          أنَّ الوطين. غـري  
ات رمسيـة أخـرى لضـمان    احلاالت، يلزم وجود ترتيبات رمسيـة لتبـادل املسـاعدة القانونيـة أو قنـو     

هــذه اخلطــوات أنَّ عــدم االلتفــاف علــى ضــمانات ســيادة القــانون والضــمانات اإلجرائيــة، غــري    
التحقيقــات تصــبح أكثــر صــعوبة إذا كــان يلــزم  أنَّ اإلضــافية تســتغرق الكــثري مــن الوقــت، كمــا  

لوصـول  شـكل مـن أشـكال ا   أيِّ توجيه طلبـات إىل بلـدين آخـرين أو أكثـر. وفيمـا يتعلـق بتـوفري        
الشـبكات ميكـن أن جتعـل الوصـول املباشـر إىل      أنَّ ي مفـاده  أاملباشر، أعرب معظـم اخلـرباء عـن ر   

البيانات اخلارجية أمراً ممكناً، لكن اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات سيادة القـانون تظـل هـي    
مـن أجـل    هناك حاجـة إىل حـوار مسـتمر داخـل الـدول األعضـاء وفيمـا بينـها        أنَّ األهم. وأكدوا 

  التوصل إىل تدابري عملية لتخفيف حدة املشكلة على األقل.
    

استعراض مشروع حمتويات الدراسة ونتائجها فيما خيص مشكلة اجلرمية   - باء  
السيربانية وتدابري مواجهتها من جانب الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع 
اخلاص، واخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة 

  ري جديدة يف هذا اخلصوص على الصعيدين الوطين والدويل واقتراح تداب
    من جدول األعمال) ٤و ٣(البندان 

قدَّم ممثل لألمانة حملة عامة عن الوالية اليت اسندهتا اجلمعيـة العامـة إىل فريـق اخلـرباء وعـن        -٢٠
منهجيــة الدراســة الــيت اعتمــدها الفريــق يف اجتماعــه األول (انظــر املــرفقني األول والثــاين للوثيقــة  

E/CN.15/2011/19        َبيَّن فيها اخلطوات الـيت اختـذها مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة جلمـع البيانـات ،(
وحتليلها، وأوضح فيها كيف ُجسِّـدت تلـك اخلطـوات يف الوثـائق املعروضـة علـى فريـق اخلـرباء.         

املعلومات قد ُجمِّعت وُحلِّلت يف أبواب تسـتند إىل الطلبـات املقدمـة يف االجتمـاع     أنَّ وأشار إىل 
ــق اخلــرباء وإىل هيكــل االســتبيانات الناشــئ عــن ذلــك. وأشــار أيضــاً إىل      األول ل ــائج أنَّ فري النت

اسـتنتاجات  أيِّ واخليارات الرئيسية قد ُجمِّعت وأُدرجت يف اخلالصة الوافية، ولكـْن دون إدراج  
هناك جهوداً ُبذلت لضمان أن يكون الـنص شـامالً قـدر اإلمكـان ولكنَّـه      أنَّ توصيات. وذَكر  أو
جتربة إعداد الدراسة كانت، فيما خيـص نوعيـة البيانـات والـزمن الـالزم جلمـع       أنَّ س حصريا، ولي

عـدد الـردود علـى    أنَّ البيانات وحتليلها، متسقةً بوجه عام مع سائر اجلهود البحثية. وذَكـر أيضـاً   
أنَّ ل، كمـا  االستبيانات ودرجة ملئها كانا مساويني ملقابلهما يف اجلهود املشاهبة األخرى أو أفض

النتائج جسدت قدراً أكرب من التفصيل من نتـائج معظـم اجلهـود األخـرى. وأعـرب عـن ثقتـه يف        
يف كيفيـة تفسـري األسـئلة    ردود الدول األعضاء َتنِم عن اتسـاقٍ   صحة البيانات وموثوقيتها، إذ إنَّ

ســات األكادمييــة هنــاك اتســاقاً عامــا بــني ردود خــرباء الــدول األعضــاء واملؤس أنَّ وفهمهــا، كمــا 
والقطاع اخلاص وسائر املصادر املستعَرضة فيما خيص كيفية فهم مشـكلة اجلرميـة السـيربانية، مـع     

رات اأنه أُبديت آراء متنوعـة بشـأن التـدابري احملتملـة للتصـدِّي لتلـك املشـكلة. وفيمـا يتعلـق باخليـ          
ــة ملشــروع الدراســة الشــاملة، ذكــر ممثــل األ     ــة املدَرجــة يف اخلالصــة الوافي ــارات  أنَّ مان تلــك اخلي

ُجمِّعت استناداً إىل الردود الواردة من الدول األعضاء على سؤال حمدد عن ماهيَّة اخليـارات الـيت   

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2011/19
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ترى أنه ينبغي النظر فيها لتعزيز التدابري القانونية الدولية أو غريها من التـدابري املوجـودة للتصـدِّي    
ــة فريــق اخلــرباء   للجرميــة الســيربانية، أو القتــراح تــدابري جديــد   ة يف هــذا الشــأن، اســتناداً إىل والي

  وموافقة الدول األعضاء على حمتوى مشروع االستبيان.
مشــروع الدراســة الشــاملة يتضــمن جمموعــة  أنَّ ي مفــاده أوأعــرب بعــض اخلــرباء عــن ر   -٢١

شاملة مـن اخليـارات للتصـدِّي للجرميـة السـيربانية، وهـو يسـتند إىل اسـتعراض موضـوعي وحمايـد           
اخليارات الـيت طرحتـها األمانـة جتسـد مـا قالـت بـه الـدول األعضـاء          أنَّ لبيانات املتاحة. وذَكروا ل

إىل اتفـاق آراء   وأشـاروا بعضها ال ُيلغي البعض اآلخر. أنَّ وال متثل بالضرورة بدائل خمتلفة، كما 
خيـار آخـر   يِّ أبـ  األخـذ أنَّ الفريق عموماً على ضرورة االستعجال بصوغ تدابري التصدِّي، ورأوا 

أو وضــع خيــارات جديــدة هــو شــأن عائــد إىل الــدول األعضــاء لتبــتَّ فيــه أثنــاء الــدورة القادمــة   
للجنة. وانطالقـاً مـن ذلـك، رأوا أن حيـال الـنص بكاملـه علـى اللجنـة لتنظـر فيـه يف أقـرب وقـت             

ارات الـيت حييلـها   ممكن، وأنه ال ينبغي لفريق اخلـرباء أن يكـون انتقائيـا أو أن ُيضـيِّق جمموعـة اخليـ      
إىل اللجنة أو يوصي اللجنة بالنظر فيها. وذكروا يف هذا السياق أنـه ال يلـزم بالضـرورة أن ينجـز     
فريق اخلرباء استعراضه للدراسة قبل إحالتها إىل اللجنة بشكلها احلايل التماسـاً ملشـورة اللجنـة أو    

  توجيه آخر بشأن كيفية اإليفاء مبهام واليته.يِّ أل
وأعرب خرباء آخرون عن قلقهم إزاء ضيق الوقـت املتـاح السـتعراض نـص ضـخم مـن هـذا          - ٢٢

القبيــل، ســواء قبــل االجتمــاع أو أثنــاءه، وقــال بعــض هــؤالء اخلــرباء أهنــم حيتفظــون حبقهــم يف إبــداء    
العرف املتبع يف األمم املتحدة يقضي بـإجراء  أنَّ تعليقات أخرى عندما يسمح الوقت بذلك. وذكروا 

ض مفصـل ملشــروع الـنص والتوصـل إىل توافــق يف اآلراء بشـأن كـل فقــرة مـن فقراتـه قبــل أن        اسـتعرا 
القـدر املتـاح مـن الوقـت     نَّ إجراء اسـتعراض مـن هـذا القبيـل لـيس ممكنـاً أل      أنَّ يعتمده فريق اخلرباء، و

يتشـكَّل تأييـداً   هنـاك توافقـاً يف اآلراء قـد أخـذ     أنَّ واملوارد حمدود جداً. وذَكر اخلـرباء أيضـاً أنـه يبـدو     
استعراض الشواهد وحتليل اخليارات الـيت أعـدهتا األمانـة مهـا     أنَّ لبعض اخليارات دون غريها، وأكدوا 

مـن شـأن فريـق اخلـرباء أن يقـرر ماهيَّـة مـا حيـال إىل         أنَّ من صميم والية فريق اخلرباء ووظيفته. ورأوا 
ر من هذا القبيل ينبغي أن يسـتند إىل نظـر   قرا أيَّأنَّ وجدت، و إناللجنة من استنتاجات وتوصيات، 

فريق اخلرباء يف كل مسألة على حدة وتوصُّله إىل توافق يف اآلراء بشأهنا. وأكد هؤالء اخلرباء أنـه مـن   
السابق ألوانه صوغ خيارات حمددة قبل أن يستعرض فريق اخلرباء البيانات املتاحة. وأعربوا أيضاً عـن  

اخليارات ليست بالضرورة مدعَّمـة بالبيانـات، وأنـه يلـزم إجـراء مناقشـة       بعض النتائج وأنَّ رأي مفاده 
إضافية وأكثر تفصيالً حول كيفية التوصُّل إليها. ورأى عدد من هـؤالء اخلـرباء أنـه لـيس هنـاك رابـط       
بني البيانات الواردة يف مشروع الدراسة الشاملة وتلك النتائج واخليارات، كما رأى بعض هؤالء أنـه  

واليـة  أنَّ ء اعتبار ملختلف التفسريات. ورأى بعض هؤالء اخلـرباء أيضـاً أنـه علـى الـرغم مـن       جيدر إيال
فريــق اخلــرباء تركِّــز علــى خيــارات لتعزيــز التــدابري القائمــة واقتــراح تــدابري جديــدة، ينبغــي النظــر يف     

ت التعـاون غـري   السيناريو احلايل، املتمثل يف توسيع نطاق استخدام الصكوك القانونيـة املوجـودة وآليـا   
  الرمسية، كخيار جدير باالهتمام.

مشـروع الدراسـة   أنَّ وفيما يتعلـق باإلطـار القـانوين الـدويل احلـايل، أوضـح ممثـل األمانـة           -٢٣
ــة تشــرذُم، إذ إنَّ     ــا حال ــة بأهن ــاك ســتة أو  الشــاملة يصــف احلال ــة     هن ــة دولي ســبعة صــكوك قانوني
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لــف ومقتضــياته املختلفــة، خصوصــاً فيمــا موضــوعة علــى أســاس إقليمــي، لكــل منــها طابعــه املخت
أنَّ يتعلق بالصالحيات اإلجرائية. وقال إنه، باستعراض عناصـر مشـروع الدراسـة الشـاملة، يـرى      

اجلهــود الــيت ُبــذلت حــىت اآلن قــد أنتجــت عــدة جمموعــات مــن الصــكوك القائمــة علــى عالقــات  
يـة الوصـول إىل صـكوك ُملزمـة     إقليمية ودون إقليمية، مما أفضـى إىل قـدر أكـرب أو أقـل مـن إمكان     

غالبيـة الـدول تنحـو    أنَّ بشأن اجلرمية السيربانية، تبعاً للمكان الذي تقع فيه الدولة. وذكـر املمثـل   
هـذه  أنَّ حيثما أمكـن ذلـك. وأشـار عـدد مـن اخلـرباء إىل        ثنائيةإىل استخدام صكوك أو ترتيبات 

لنـهوج املتَّبعـة إزاء اجلرميـة السـيربانية ذاهتـا،      االختالفات تنشأ من اختالف النظم القانونية وتنوُّع ا
تعـبري  أنَّ وليس من الصكوك، اليت يتوافر عدد منها جلميع الـدول األعضـاء. ورأى بعـض اخلـرباء     

"تشرذُم" يشري على وجود عوائق خاصة بالتحقيقـات، وقـد يكـون مـن األنسـب اسـتخدام تعـبري        
للتعاون مع خمتلف النظم القانونية وفهمهـا. وأشـار   "تباُين"، ألنه يدل على احلاجة إىل إجياد سبل 

حماولـة التوفيـق بينـها أو    أنَّ تنـوع القـوانني ميثـل انعكاسـاً الخـتالف أعمـق، و      أنَّ أحد اخلـرباء إىل  
  .داالدول األعضاء إىل توافقات ضيقة ج تدفعجتاوز تلك االختالفات من خالل التفاوض قد 

مـن مشـروع الدراسـة الشـاملة، الـذي تضـمَّن تقييمـاً         ٢-٣وناقش فريق اخلرباء الفصـل    -٢٤
لدرجة تنوُّع التشريعات املتعلقة باجلرمية السيربانية، وتوصَّـل إىل نتيجـة مفادهـا عـدم وجـود قـدر       
كاف من التناسق يف القوانني املتعلقة بتوصيف األفعـال اإلجراميـة وصـالحيات التحقيـق واألدلـة      

لفعَّـال. وأثــار عـدد مــن اخلـرباء شــواغل بشـأن تلــك النتــائج.     اإللكترونيـة لــدعم التعـاون الــدويل ا  
اتباع هنوج متشاهبة بشـأن التجـرمي وصـالحيات التحقيـق قـد يكـون       أنَّ واتفق معظم اخلرباء على 
ــة ميكــن أن تكــون مفيــدة    أنَّ مفيــداً بوجــه عــام، مبعــىن   الصــكوك القانونيــة أو القــوانني النموذجي

ات أو ُيحـدِّثوهنا، ويف سـد الثغـرات عنـد التعامـل مـع قضـايا        للمشرِّعني الذين يصـوغون التشـريع  
الـدول األعضـاء تتمتـع بالسـيادة وكـثرياً مـا تتَّبـع هنوجـاً خمتلفـة إزاء          أنَّ عرب وطنية. غري أنـه ذُكـر   

جـوهر التعـاون الـدويل    أنَّ مسائل العدالة اجلنائية. ويف هذا السياق، أُعرب أيضاً عـن رأي مفـاده   
القــوانني متطابقــة، بــل يف إنشــاء قنــوات تواُصــل فعَّالــة أو جســور تــربط بــني   ال يتمثــل يف جعــل 

ذت متاماً أحكـام اتفاقيـة جملـس    خمتلف النظم القانونية. والحظ عدَّة خرباء أنه حىت الدول اليت نفَّ
أوروبــا املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية ال تــزال توجــد بينــها اختالفــات موضــوعية وإجرائيــة مهمــة.    

عــدم مشــول التوصــيفات األساســية لألفعــال اإلجراميــة  أنَّ ض اخلــرباء إىل أنــه يف حــني وأشــار بعــ
يف هنايــة معظــم الــدول األعضــاء أفضـى يف املاضــي إىل مشــاكل بشــأن ازدواجيــة التجــرمي، قامــت  
ــال، و     ــاون تنحــو إىل  أنَّ املطــاف بوضــع التشــريعات الضــرورية لتجــرمي تلــك األفع معوقــات التع

اجلرميـة السـيربانية مل َتُعـد    أنَّ العملية املتعلقة بانتفاء القدرة. وذكر عـدَّة خـرباء   االرتباط باملشاكل 
ُينظر إليها يف بلداهنم على أهنا مسألة ختص جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حصـريا. وذكـروا        

قتصـادية  للجرميـة السـيربانية تـداعيات ُمهمـة يف جمـاالت أخـرى، تتـراوح مـن املصـاحل اال         أنَّ أيضاً 
  والتجارية ومصاحل التطور التكنولوجي إىل اجلوانب املتعلقة باألمن الوطين واألمن السيرباين.

وفيما يتعلق بالتعاون الـدويل، اتفـق معظـم اخلـرباء علـى ضـرورة زيـادة التعـاون وتسـريع            -٢٥
يف التوسُّـع   هذه املشـكلة تسـتمر  نَّ ُخطاه من أجل معاجلة مشكلة اجلرمية السيربانية، وخصوصاً أل

املشـــروعة جيعـــل خطـــر اجلرميـــة   التكنولوجيـــات ُتســـتخدم يف األغـــراضأنَّ االرتكـــان إىل نَّ وأل
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السيربانية أكثر شدة. وإىل جانب ذلك، أُبـديت آراء متباينـة بشـأن النـهج االسـتراتيجي األفضـل       
ــة الســيربانية. ف     ــات التصــدِّي للمشــاكل املتصــلة باجلرمي ــد وبشــأن أولوي أنَّ رباء رأى بعــض اخلــ ق

مشــروع أنَّ التعجيــل بوضــع صــك قــانوين عــاملي هــو األولويــة املفضَّــلة. وذَكــر آخــرون أنــه مــع   
عدم وجود صكوك عاملية هو الـذي يفضـي إىل زيـادة اسـتخدام     أنَّ الدراسة الشاملة قد أشار إىل 

ؤالء الصكوك الثنائية، يلـزم النظـر يف عوامـل أخـرى مثـل حجـم الدولـة العضـو املعنيـة. وذكـر هـ           
الدول األصغر حجماً تنحو إىل االعتماد على صكوك متعـددة األطـراف، مثـل اتفاقيـة     أنَّ اخلرباء 

ا الدول األكرب حجمـاً فتنحـو إىل التفـاوض    األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، أمَّ
وإىل استخدام تلـك   على اتفاقات ثنائية أكثر تفصيالً ونفعاً، تستند إىل عنصري القدرة والطلب،

احللقــة األضــعف يف أنَّ االتفاقــات بــدالً مــن الصــكوك املتعــددة األطــراف. ورأى خــرباء آخــرون 
التعاون الدويل ال تتمثل يف عدم وجود إطار قانوين، بل هي انتفاء القدرة. وحـث هـؤالء اخلـرباء    

ك املشـكلة. وأشـار عـدد    الدول األعضاء على التركيز، كأولوية، على املساعدة التقنية ملعاجلة تلـ 
" وغريهــا مــن  ٢٤/٧"اســتخدام ترتيبــات التحقيقــات املشــتركة، مثــل شــبكات     إىلمــن اخلــرباء  

  قنوات التواصل املباشر، واقترح دراسة مدى فعالية تلك القنوات.
ضة لوضـع صـك قـانوين عـاملي مشـاهبة      ج املؤيِّدة واملعارِوعلى وجه العموم، كانت احلج  -٢٦

أثناء االجتماع األول لفريق اخلرباء. إذ رأى املؤيِّـدون لوضـع صـك عـاملي أنـه      لتلك اليت طُرحت 
طبيعــة أنَّ خــرون آبينمــا رأى  ضــروري لوجــود تنســيق وتعــاون رمســيني إلــزاميني أَحكَــم تنظيمــاً،

ــةً، و       ــل رمسي ــاون األســرع واألق ــوات التع ــة قن ــرجِّح كفَّ ــة الســيربانية ت ــاك حاجــة إىل  أنَّ اجلرمي هن
  خصية وبناء الثقة.العالقات الش

االعتبـارات األساسـية   أنَّ ورأى مؤيدو وضـع صـك قـانوين عـاملي جديـد، بصـفة عامـة،          -٢٧
املتعلقة باستقاللية الدول واختالف النهوج املتَّبعة بشأن التجرمي والصـالحيات اإلجرائيـة وغريهـا    

ص موضــوعي مــن املســائل ينبغــي أن تعــاجل بصــورة رمسيــة، ســواء عمليــة تفــاوض رمسيــة أو يف نــ  
أنَّ هناك عالقة تعاضـدية بـني وجـود إطـار قـانوين وعمليـة بنـاء القـدرات، أي         أنَّ توافقي. ورأوا 

السند القانوين ال يفيد بدون تـوافر القـدرة، ولكـن القـدرة تتطلـب أيضـاً أساسـاً قانونيـا إذا كـان          
ــداً     ــراد اســتخدامها يف دعــم التعــاون الــدويل. وأبــدى بعــض هــؤالء اخلــرباء تأيي ــبعض عناصــر  ي ل

الصــكوك املوجــودة، مبــا فيهــا تصــنيف أنــواع اجلــرائم يف اتفاقيــة جملــس أوروبــا املتعلقــة باجلرميــة    
تلك العناصـر ميكـن أن تشـكل، علـى األقـل، نقطـة انطـالق لوضـع صـك          أنَّ السيربانية. وذكروا 

يعاهبا. الوطنيـة واسـت   اتجديد، ولكن هذا يتطلب عملية مفتوحة الستبانة كـل أشـكال االختالفـ   
بـاب االنضـمام إىل اتفاقيـة جملـس أوروبـا املتعلقـة باجلرميـة        أنَّ وبعبارة أَوجـز، ذكـر اخلـرباء أيضـاً     

السيربانية مفتوح أمام الدول غري األعضاء يف ذلك اجمللس، لكن االنضمام مشروط بدعوة ُتوجَّـه  
مجاعيـة مـن جانـب الـدول األطـراف يف االتفاقيـة، وهـذا ميثـل، حسـب قـوهلم،           إبناء على موافقـة  

شرطاً يصعب على كثري من الدول اإليفاء به. وأبرز بعض اخلـرباء أيضـاً أنـه ال ميكـن حلكومـاهتم      
صك من صكوك جملس أوروبا، إما ألنه مل يتسن هلـا املشـاركة يف إعـداده وإمـا     أيِّ إىل  تنضمأن 

ــة حمــدَّ  ــارات السياســية. ويف هــذا     ألســباب قانوني ــة أو باالعتب ــق بالسياســات العام دة أخــرى تتعل
السياق، رأى هؤالء اخلرباء أنه ال ينبغي للـدول األعضـاء الـيت انضـمت إىل اتفاقيـة جملـس أوروبـا        
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املتعلقة باجلرمية السيربانية أو أيَّـدهتا أن تعيـق مسـاعي الـدول األعضـاء األخـرى الراميـة إىل وضـع         
  عاملي يف إطار عملية مفتوحة.صك قانوين 

وطــرح اخلــرباء الــذين حبَّــذوا بــدائل لصــك جديــد شــواغل إضــافيةً تتعلــق بعــدم جــدوى   -٢٨
صــك مــن هــذا القبيــل، ســواء مــن الناحيــة املوضــوعية أو اإلجرائيــة. وأبــرز بعــض هــؤالء اخلــرباء  

ت حقـوق اإلنسـان   االختالفات اليت سيلزم التغلب عليها يف جماالت مثل نطـاق التجـرمي واعتبـارا   
هنـاك مسـألة شـائكة    أنَّ اليت ُتقيِّد توصيف األفعال اإلجرامية وحتديـد صـالحيات التحقيـق. كمـا     

تتمثل يف كيفية التوفيق بني ضرورة احترام مبدأي تساوي الدول يف السـيادة والسـالمة اإلقليميـة    
ــة.     ولفــت هــؤالء اخلــرباء  للــدول واحلاجــة إىل الوصــول الســريع أو املباشــر إىل البيانــات اخلارجي

مـن  أنَّ االنتباه إىل طول املدة اليت قد تلزم لوضع صك جديد كليا، وأعربوا عـن شـواغل مثارهـا    
خفـض املعـايري املوجـودة أو إىل إضـعاف الصـالحيات       إىلصك عاملي جديد أن يفضـي  أيِّ شأن 

ة التفــاوض إىل طريــق وصــول عمليــأنَّ أو تــدابري احلمايــة احلاليــة. وأُبــديت أيضــاً شــواغل مثارهــا 
سـلباً علـى التعـاون غـري الرمسـي       يـؤثر مسدود أو استطالة أمدها ميكن أن خيلق أجـواء سـلبية وأن   

ــؤالء اخلــرباء    ــم املتحــدة     أنَّ املوجــود. ورأى ه ــؤمتر األم ــق يف اآلراء يف م ــذُّر التوصــل إىل تواف تع
املعقـودة يف فتـرة مـا بـني املـؤمترات       األخري املعين مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة ويف دورات اللجنـة  

فريـق اخلـرباء لـيس    أنَّ يوكد الصعوبات والتحديات املذكورة أعـاله. ورأى هـؤالء اخلـرباء أيضـاً     
هو احملفل األنسب ملناقشة مزايا التدابري املوضوعية واإلجرائية احملتمـل اختاذهـا مـن أجـل التصـدي      

رباء إىل توافق يف اآلراء يف اجتماعه الثاين يـدل علـى   عدم توصل فريق اخلأنَّ للجرمية السيربانية، و
  ما ميكن أن ينشأ من صعوبات إذا ما ُشرع يف عملية مفتوحة لوضع معاهدة.

وأُبديت طائفة مشاهبة من اآلراء بشـأن خيـارات وضـع نصـوص "أحكـام قانونيـة ليِّنـة"،          -٢٩
بعض الصـكوك اإلقليميـة   أنَّ ية، ومثل قوانني منوذجية. فذُكر أنه توجد بالفعل عدة قوانني منوذج

املوجــودة ُتســتخدم أيضــاً كنمــاذج أو كمبــادئ إرشــادية مــن جانــب الــدول غــري الراغبــة يف           
االنضمام إليها أو غري القـادرة علـى ذلـك أو غـري املؤهلـة لـذلك. ورأى اخلـرباء املؤيـدون لوضـع          

تكون مفيـدة كتـدبري مؤقـت أو    إنتاج قوانني منوذجيـة سـ   إىلاجلهود الرامية أنَّ صك قانوين عاملي 
كعمليــة ميكــن فيهــا استكشــاف املســائل والتوصُّــل تــدرجييا إىل توافــق يف اآلراء، وصــوالً يف هنايــة 

اخلـرباء الـذين ال يعتـربون وضـع اتفاقيـة      أنَّ املطاف إىل اتفاقية عاملية بشأن اجلرمية السيربانية. غـري  
يضـيف شـيئاً إىل الفهـم احلـايل للمسـائل واخليـارات.        ذلـك لـن  أنَّ من هذا القبيل أمراً جمدياً رأوا 

  وأنه جيدر باألحرى تركيز اجلهود واملوارد على احلاجة األكثر إحلاحاً، وهي بناء القدرات.
التعــاون الــدويل ضــروري وأنــه يلــزم العمــل علــى  أنَّ واتفقــت آراء اخلــرباء عمومــاً علــى   -٣٠

قــانوين عــاملي كأســاس للتعــاون الرمســي أهنــم   حتســينه. وذَكــر اخلــرباء الــذين حبَّــذوا وضــع صــك 
أنـه ال جـدوى مـن     كثر رمسيةً، أما أولئك الـذين رأوا حيبذون أيضاً النهوج املتعددة األطراف واأل

يـة العالقـات الشخصـية    اً إىل التأكيـد علـى أمه  وضع صك قـانوين مـن هـذا القبيـل فقـد حنـوا أيضـ       
د، وعلـى صـوغ صـكوك أو ترتيبـات ثنائيـة أو      واألقل رمسيةً بـني األجهـزة واالختصاصـيني األفـرا    

التعـاون الثنـائي   أنَّ ، ذكـر اخلـرباء   إقليمية أكثر حتديداً، حيثما أمكن ذلـك. ويف سـياق املناقشـات   
غري الرمسي، من ناحية، ال ميكن أن يكون بديالً عن التعاون الرمسي وعـن تـدابري احلمايـة القائمـة     
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ية أخـرى، أن يسـد الثغـرات يف احلـاالت الـيت َيصـُعب       على سيادة القانون، ولكنه ميكن، من ناح
  فيها إرساء أطر رمسية متعددة األطراف للتعاون بني النظم القانونية املختلفة.

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية أضـحت متقادمـة      أنَّ ورأى بعض اخلرباء   -٣١
، مبــا فيهــا التصــيُّد  ٢٠٠١أت منــذ عــام ألهنــا ال تتضــمن إشــارات حمــددة إىل املشــاكل الــيت نشــ   

أنَّ االحتيايل وشبكات "البوْتنِت" واجلرائم املرتكبـة يف العـوامل االفتراضـية. ورأى خـرباء آخـرون      
تنطبـق علـى تلـك املشـاكل. وقـدَّم ممثـل جملـس أوروبـا          يـا االتفاقية تسـتخدم لغـة حمايـدة تكنولوج   

ة تفسريية وإجراءات لوضع بروتوكوالت أخـرى  شرحاً ملا يستخدم حاليا من ملحوظات إرشادي
بـاب املشـاركة يف   أنَّ لتعديل االتفاقية حيثما كانت تلك اإلجـراءات غـري كافيـة. وأَوضـح أيضـاً      

عمليات لصـوغ بروتوكـوالت معدِّلـة مفتـوح أمـام مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة األم.          أيِّ 
أحكـام قانونيـة   أيِّ نولوجي هو اعتبار ُمهم يف صوغ احلياد التكأنَّ ويف هذا السياق، ذكر اخلرباء 

الشواغل املتعلقة باحلاجـة إىل إبقـاء   أنَّ جديدة، سواء على الصعيد الوطين أو الدويل. وذُكر أيضاً 
القوانني مواِكبةً للتطور التكنولوجي تنسحب باملثـل علـى القـوانني الداخليـة والصـكوك القانونيـة       

  قد يوضع مستقبالً من صكوك قانونية جديدة، عاملية أو غري عاملية.وعلى ما الدولية املوجودة 
الوقـت مل يسـمح بـإجراء اسـتعراض شـامل أو مناقشـة مفصَّـلة للمسـائل         أنَّ وذكر اخلـرباء    -٣٢

بعـض اخلـرباء أدلـوا بتعليقـات عامـة. وكـان       أنَّ املتعلقة بصالحيات وأساليب التحقيـق احملليـة، غـري    
توافُر خربات فنية وقدرات يف جمال التحقيقات داخـل كـل دولـة هـو أمـر       أنَّهناك اتفاق عام على 

ــدويل، و        ــاون ال ــراض التع ــداخلي أو ألغ ــانون ال ــاذ الق ــواء إلنف ــة، س ــالغ األمهي ــك اخلــربات  أنَّ ب تل
والقدرات ينبغي أن تكون أحد مواضع التركيز الرئيسية للمساعدة التقنية، حيثما اقتضت احلاجـة.  

ــة    واتفقــت اآلراء أيضــ ــة احمللي اً علــى ضــرورة إجــراء اســتعراض وحتــديث مســتمرَّين للخــربات الفني
واملســاعدات التقنيــة لكــي تكــون مواكبــة لتطــور التكنولوجيــات وإلمكانيــة إســاءة اســتخدامها يف   

وميني ومن القطاع اخلاص ما ميكن أن تؤديه الشركات كأغراض إجرامية. كما أَبرز عدة خرباء ح
وكانت مناقشـة خيـارات إنفـاذ القـانون غـري املتعلقـة بالتحقيقـات حمـدودة،          من دور يف هذا اجملال،

ولكْن ذكر عدد من اخلرباء ضرورة توافُر السلطات والقدرات الالزمة لتفكيك املواقـع الشـبكية أو   
األجهزة املستخَدمة يف أغراض غري مشروعة، وأُورَدت يف هذا السياق إشـارات عديـدة إىل انتشـار    

نِت" وغريها من األدوات الضارة. وأفاد عدد من اخلرباء الذين لديهم ُحجِّيـة وقـدرة   شبكات "البوْت
مشـروع الدراسـة   أنَّ يف هذا اجملال عن كيفيـة اسـتخدام تلـك الشـبكات واألدوات. وذكـر اخلـرباء       

يَّ املضـ أنَّ بالتحقيقات. وذُكر كثرياً يف تفاصيل خيارات إنفاذ القانون غري املتعلقة  خيضالشاملة مل 
يف حبث هذه املسألة مبزيد من التفصيل سيكون مفيداً، سواء يف سـياق إنفـاذ القـانون علـى الصـعيد      

  الداخلي أو يف سياق طلبات اإلنفاذ عرب الوطين.
وتناول عدد من اخلـرباء، يف سـياقات خمتلفـة، املسـائل املتصـلة حبمايـة البيانـات، مبـا فيهـا            -٣٣

ديـة. كمـا ُسـلِّط الضـوء علـى مسـائل أوسـع نطاقـاً، تتعلـق          محاية اخلصوصـية وسـائر احلقـوق الفر   
حبماية املصاحل االقتصادية وثقة الناس يف مرافـق ختـزين البيانـات واملعلومـات. وإىل جانـب ذلـك،       

مــن االمتيــازات الســيادية لكــل دولــة عضــو أن تــتحكم يف إمكانيــة الوصــول إىل أنَّ ذكــر اخلــرباء 
ــات داخــل إقليمهــا وأن ُترســي و   ــذ الصــالحيات والضــمانات اخلاصــة بتيســري الوصــول    البيان ُتْنِف



UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3 

 

V.17-01247 13/17 
 

الــدول تسـعى عــادة إىل  أنَّ املشـروع إىل تلـك البيانــات أمـام احملققـني احمللــيني واألجانـب. وذُكـر       
إجيــاد تــوازن بــني اعتبــارات محايــة البيانــات واعتبــارات مصــاحل التحقيــق، لكــنَّ التــوازن الفعلــي     

هـذا  أنَّ دولـة إىل أخـرى. ورأى بعـض اخلـرباء      ختتلـف مـن  واإلجراءات الالزمـة لـذلك ميكـن أن    
األمر هـو مـن االعتبـارات املهمـة لـدى اجلهـات املعنيـة بالتعـاون الرمسـي أو غـري الرمسـي يف جمـال             

  قات العابرة للحدود.يالتحق
اخلرباء، أشار عدَّة خـرباء إىل اسـتمرار املشـكلة     ومثلما حصل يف االجتماع األول لفريق  -٣٤

حها طول الزمن الـالزم لتطبيـق الضـمانات القانونيـة، مـن ناحيـة، واحلاجـة إىل حتقيقـات         اليت يطر
سريعة و"آنيَّة"، من ناحية أخرى، خصوصاً يف القضايا عرب الوطنية. وقدَّم ممثل لألمانة حملـة عامـة   

مـن مشـروع الدراسـة     ٧عن هذه املسألة وغريهـا مـن مسـائل التعـاون، الـيت نوقشـت يف الفصـل        
دوالً كـثريةً غـري أوروبيـة قـد أبلغـت عـن شـواغل بشـأن         أنَّ ة. وقال إنَّـه ذُكـر يف الدراسـة    الشامل

التعــاون عمومــاً وبشــأن ســرعة االســتجابة، الــيت ميكــن أن تقــاس باألشــهر، ال باأليــام. واســترعى 
االنتبــاه إىل مــا ورد يف الــنص مــن مناقشــة ملســألة توســيع الواليــة اإلقليميــة باالســتناد إىل مفهــوم   
الواليــة اإلقليميــة املوضــوعية ومبــدأ "املفعــول االســتتباعي الــداخلي". واســترعى االنتبــاه أيضــاً إىل 

طلبـات أو أوامـر    إذ إنَّ ،إعـادة صـوغ مفهـوم أمـاكن البيانـات      هنـاك حاجـة إىل   إنَّالرأي القائـل  
ــاً إىل الواليــات القضــائية الــيت توجــد فيهــا الشــركات امل      ــه أحيان تحكمــة يف تقــدمي البيانــات توجَّ

البيانات أو يف مرافـق ختـزين البيانـات، ال إىل الواليـات القضـائية للـدول الـيت ُتخـزَّن البيانـات يف          
هناك دوالً أعضاء قـد أبلغـت عـن اسـتخدام وسـائل مباشـرة       أنَّ إقليمها. وذكر ممثل األمانة أيضاً 

  يف نظامها القانوين.للحصول على البيانات اخلارجية ال تكون بالضرورة مباحة يف إقليمها أو 
وأعرب عدد من اخلرباء عن شواغلهم وآراء حكوماهتم بشـأن املسـائل املتعلقـة بالسـيادة       -٣٥

والوالية اإلقليمية والقضائية. وذكر معظـم هـؤالء اخلـرباء أنـه علـى الـرغم مـن وجـود حاجـة إىل          
االعتبـارات األساسـية املتعلقـة بالسـيادة الوطنيـة وسـيادة القـانون         أسرع مـن التعـاون فـإنَّ    أشكال

داخل إقليم كل دولة عضو تظل هي األهـم. وقـال اخلـرباء أيضـاً إنـه يـتعني علـى تـدابري التحقيـق          
العابرة للحدود، وخصوصاً التدابري ذات الطابع االقتحامي، أن تراعـي القـانون الـدويل والقـوانني     

املسـألة تتعلـق    تخذ دون علم الدولـة املعنيـة وموافقتـها. كمـا قـال اخلـرباء إنَّ      الوطنية، وجيب أال ُت
مـن شـأن اختـاذ تـدابري حتقيـق خارجيـة متـس إقلـيم دولـة           بالسيادة الوطنية وسيادة القـانون، إذ إنَّ 

أخرى دون إبالغ الدولة املعنية وموافقتها أن ميثل التفافاً على ما قد تشترعه تلك الدولـة وتطبقـه   
  قواعد قانونية وآليات كان جيدر مراعاهتا. من
التوصـل إىل حلـول    وقال عموم اخلرباء الذين أعربوا عن آرائهـم بشـأن تلـك املسـائل إنَّ      -٣٦

كاملة قد يكون أمراً متعذراً، ولكن النهوج املتبعة ملعاجلة هذه املشكلة يلـزم أن تتضـمن تغـيريات    
هنـاك حاجـة إىل   أنَّ قانونية إلزالة أكرب قدر ممكـن مـن العوائـق أو أسـباب التـأخري. كمـا ذكـروا        

ساسية على التعاون وما يلـزم مـن   بناء القدرات ضماناً ألن تكون لدى احملققني احملليني القدرة األ
املوارد البشرية وغري البشرية لفعل ذلـك علـى وجـه السـرعة. ورأى هـؤالء اخلـرباء أنـه رمبـا يلـزم          
إعادة النظر يف األحكام القانونية اليت تستند إىل بيئات حتقيق مادية تقليدية، ولكـْن يظـل االعتبـار    

. وذكـر  بثُّهـا الـيت جيـري فيهـا ختـزين البيانـات أو       األهم هو السيادة والوالية على األمـاكن املاديـة  
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مكـان  عدة خرباء أيضاً ضرورة أن تنظر الدول يف اشتراع قـوانني تتضـمن أحكامـاً بشـأن حتديـد      
ملني يف إقليمهـا بإبقـاء البيانـات ضـمن نطـاق الواليـة       البيانات تكفل إلـزام مقـدِّمي اخلـدمات العـا    

  ل تدابري التحقيق اخلارجية غري ضرورية أو أقل أمهية.اإلقليمية لقوانينها وحماكمها، مما جيع
ويف هذا السياق، أبرز اخلرباء أمهية وجود اتصاالت مستمرة فعَّالة بـني الـدول مـن أجـل       -٣٧

تقاســم الشــواغل املتعلقــة بقضــايا معينــة ومعاجلتــها، وزيــادة فهــم مــا يوجــد مــن عوائــق وكيفيــة    
كاالً خمتلفـة، منـها مـداوالت فريـق اخلـرباء احلاليـة       تذليلها. وميكن أن تتخـذ تلـك االتصـاالت أشـ    

وغريها من املداوالت الرمسية أو غري الرمسيـة املتعـددة األطـراف وعقـد اجتماعـات ثنائيـة متـواترة        
اآلراء والوســائل املطروحــة إلجــراء ذلــك  أنَّ أو إجــراء اتصــاالت ثنائيــة متــواترة. وذكــر اخلــرباء   

يل بصـفة عامـة، تتوقـف علـى أحجـام الـدول األعضـاء املعنيـة         التبادل للمعلومات، وللتعاون الـدو 
وقدراهتا. وذلك ألنه َيسُهل على الدول األكرب حجماً واألكثـر مـوارداً أن توفـد مـوظفي اتصـال      
وأن حتتفظ بقنـوات اتصـال وأن ترصـد الـدروس املسـتفادة وُتتابعهـا. أمـا الـدول األصـغر حجمـاً           

  اجة إىل العمليات أو احملافل املتعددة األطراف.فتنحو إىل التركيز بدرجة أكرب على احل
على الدول األعضاء أن تتبع هنوجـاً أكثـر انفتاحـاً     ب بعض اخلرباء عن رأي مفاده أنَّوأعر  - ٣٨

هنـاك حاجـة إىل   أنَّ بشأن السيادة والتعاون مـن أجـل معاجلـة مشـكلة اجلرميـة السـيربانية بنجـاح، و       
التصدِّي للجرمية السيربانية أسـرع ُخطـى مـن التـدابري املتخـذة      عمليات "سريعة املسار" جلعل تدابري 

مشـروع الدراسـة الشـاملة مل يتنـاول إمكانيـة نقـل       أنَّ يف التحقيقات التقليدية. وذكـر أحـد اخلـرباء    
اإلجراءات اجلنائية، واقترح أن ُينظَر يف هذه اإلمكانية. واقترح بعـض اخلـرباء احلـد مـن التـأخريات      

ــة وتب ــر خــرباء آخــرون      البريوقراطي ــاون الرمســي وغــري الرمســي. ولكــْن ذَكَ أنَّ  ســيط إجــراءات التع
ــة        ــان إجــراءات مراعي ــة هــي يف كــثري مــن األحي ــة بريوقراطي ــة الطالب ــيت تعتربهــا الدول ــأخريات ال الت

ــة املتلقيــة للطلــب الزمــة    ضــمان اإليفــاء مبقتضــياهتا املتعلقــة بســيادة القــانون   للألصــول تراهــا الدول
 داهـذه املسـألة ال تـزال متثـل مشـكلة خطـرية جـ       أنَّ ان. وكان هناك اتفاق عام علـى  وحقوق اإلنس

  تتطلب دراسة مستمرة داخل كل دولة وعلى الصعيد الثنائي واإلقليمي والعاملي.
ــا حمــتمالً ملشــكلة َتيسُّــر الوصــول الســريع إىل البيانــات عــرب     الًّحــهنــاك أنَّ وذُكــر   -٣٩ جزئي

ضــمان احلفــاظ علــى البيانــات قــد   جمــرد إجبــار شــركة مــا علــى أنَّ احلــدود يكمــن يف التســليم بــ 
يكفــي وإن كــان الوصــول إليهــا ينطــوي علــى ضــمانات تتعلــق حبقــوق اإلنســان وضــمانات       ال

فظ بتلك البيانات أصبحت القضـية أشـبه بسـيناريوهات    قانونية أخرى. وذكر اخلرباء أنه مىت احُت
التعاون التقليدية، حيث يتوافر وقت التباع القنوات التقليديـة لتبـادل املسـاعدة القانونيـة وغريهـا      

جمرد احلفـاظ علـى بيانـات كانـت لـوال ذلـك سـُتمحى ميكـن         أنَّ من القنوات. غري أنه ذُكر أيضاً 
النظــام  ســائل تتعلــق حبقــوق اإلنســان. وقــال أحــد اخلــرباء إنَّ أن يــثري يف بعــض الــنظم القانونيــة م

ــاالقــانوين يف بلــده يســمح بــذلك الصــون كمــا يــوفر اســتثناًء يتــيح     الفــوري علــى تلــك   العإلطْ
البيانات غري العادية حسبما يلـزم لتعقُّـب االتصـاالت واسـتبانة الـدول األخـرى املعنيـة يف الوقـت         

ــهااملناســب لطلــب املســاعدة    ــل أ من ــا ُيحــتفظ     قب ــه حامل ــا. وذَكــر أن ــات أوتوماتي ن ُتمحــى البيان
اإلجــراءات املعتــادة لتقريــر  بــعتَُّتبالبيانــات وتــوفَّر املعلومــات األساســية املتعلقــة بســري االتصــاالت 

  إذا كان إرسال البيانات إىل الدولة الطالبة أمراً مسوَّغاً.  ما
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 وتقدمي مساعدة تقنية فيما يتعلق جبمع األدلـة  وأشار عدَّة خرباء أيضاً إىل ضرورة وضع معايري  - ٤٠
املالحقـات القضـائية الـيت ُتجـرى يف سـياق التحقيقـات       أنَّ وذكـروا   اإللكترونية وصوهنا واسـتخدامها. 

احملليــة وتلــك الــيت يضــطلع هبــا نتيجــة للتحقيقــات عــرب الوطنيــة ميكــن أن تفشــل إذا مل جيــر مجــع األدلــة  
ها وختزينــها علــى حنــو يفــي مبعــايري االســتدالل اجلنــائي ومقتضــيات  اإللكترونيــة بطريقــة ســليمة ونســخ

اإلثبات احمللية واألجنبية. وذكر اخلرباء أيضاً احلاجة إىل النظر يف معايري لالستدالل اجلنـائي كموضـوع   
حمتمل لقوانني منوذجية أو شكل مـا مـن الصـكوك اخلاصـة أو كعنصـر حمتمـل يف صـك قـانوين عـاملي.          

   معايري االستدالل اجلنائي بصفتها أولوية مهمة للمساعدة التقنية والتدريب.وأُشري أيضاً إىل
غالبية اجلرائم السيربانية تنطوي علـى شـكل   أنَّ البيانات تدل على أنَّ وذكر ممثل لألمانة   -٤١

هناك نقاشاً حول إمكانيـة االسـتفادة مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة       أنَّ ما جلماعة إجرامية منظمة، و
هذا السياق. وَعـَرض اخلـرباء نقاطـاً كـثرية جتسِّـد نقاشـاً مشـاهباً جـرى أثنـاء االجتمـاع األول            يف

سـيناريو جرميـة سـيربانية ينطـوي علـى      أيِّ االتفاقية ميكـن أن تطبـق يف   أنَّ لفريق اخلرباء، ذُكر فيه 
ميـة السـيربانية   مشاركة مجاعة إجرامية منظمة، لكنَّ هذا ال يوفر بالضرورة ما يلـزم يف سـياق اجلر  

  سريعة وأشكال تعاون متخصصة. ةمن تدابري مضاد
ــى          -٤٢ ــة عل ــة فعَّال ــدابري وقائي ــام بــني اخلــرباء بشــأن ضــرورة إدراج ت ــاق ع ــاك اتف وكــان هن

هـذه التـدابري الوقائيـة تعتـرب أيضـاً ضـرورية مـن        أنَّ . وذكر ممثل لألمانة والدويلالصعيدين الوطين 
الشــركات قـد وفَّــرت معلومـات عمــا تفعلـه أو تفكــر يف مـا ميكنــها     أنَّ جانـب القطــاع اخلـاص و  

التصـدي للجرميـة السـيربانية    أنَّ اإلسهام به يف هذا الشأن. وأبـدى أحـد اخلـرباء مالحظـة مفادهـا      
ُيشبه هندسة النظم، مبعىن أنه ليس هنـاك تـدبري وحيـد كـاف وأنـه يلـزم النظـر إىل النظـام بكاملـه          

إىل مواضــع خمتلفــة. ويف هــذا الســياق، كانــت املالحظــات الــيت   جيــةوتوجيــه تــدابري وقائيــة وعال
ــة  أنَّ أُبــديت مشــاهبة أيضــاً لتلــك الــيت أُبــديت يف االجتمــاع األول، إذ ورد فيهــا     ــدابري الوقائي الت

ــاة          ــة إخضــاع اجلن ــة الســيربانية وبأرجحي ــوعي مبخــاطر اجلرمي ــز ال ــل: (أ) تعزي تشــمل أنشــطة مث
و(ب) اختـــاذ تـــدابري لتعزيـــز األمـــن الســـيرباين مـــن أجـــل محايـــة  للمالحقـــة القضـــائية والعقـــاب؛

التكنولوجيات ومستعمليها؛ و(ج) بذل جهود لـدرء املزيـد مـن اجلـرائم، بكشـف مـا جيـري مـن         
أنشطة إلكترونية غري مشروعة وتعطيلها بوسائل منها تفكيك شبكات "البوْتنِـت". وذكـر خـرباء    

  القطاع اخلاص، وأهنا بصفة عامة ال تتطلب تشريعات. تدابري الوقاية يلزم أن تشملأنَّ آخرون 
    

   ٦و ٥، ومسائل أخرى (البندان سبل العمل يف املستقبلمناقشة   - جيم  
    من جدول األعمال)

أعاله، مل يتمكن فريق اخلرباء من التوصـل إىل توافـق يف اآلراء    ٥حسبما ذكر يف الفقرة   -٤٣
صـلة تتعلـق مبشـروع الدراسـة الشـاملة أو ماهيَّـة       استنتاجات أو توصـيات موضـوعية مف  أيِّ بشأن 

اخلطوات املقبلة، باستثناء التوصية بأن تواصل اللجنة النظـر يف تلـك الدراسـة أثنـاء دورهتـا الثانيـة       
نيـة وبنـاء القـدرات، ولكـْن     والعشرين. وكان هناك تأييد واسع بني اخلرباء لضرورة املسـاعدة التق 

ذا كــان مــن األفضــل تقــدمي تلــك املســاعدة وخــدمات بنــاء   ائفــة مــن اآلراء بشــأن مــا إ طأبــديت 
القدرات يف إطار صك قانوين عاملي أم يف إطـار الترتيبـات الظرفيـة احلاليـة القائمـة علـى الطلـب.        
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هناك حاجـة إىل مزيـد مـن الوقـت السـتعراض ومناقشـة نـص        أنَّ كما كان هناك اتفاق عام على 
ــى حنــو مفصــل.    ــا    بعــض اخلــرب أنَّ غــري الدراســة عل ــه، نظــراً خلطــورة املشــكلة وطابعه اء رأوا أنَّ

اختـاذ  أنَّ املستعجل وقلة الوقت واملوارد، ينبغي أن حتال املسألة إىل اللجنة. ورأى خـرباء آخـرون   
هذا اإلجراء هو أمر سابق ألوانه، وأنه ال يرجح أن تعتمد اللجنة خيـارات مل يتسـن التوصـل إىل    

واليــة فريــق أنَّ فريــق اخلــرباء احلاليــة. ورأى أولئــك اخلــرباء  توافــق يف اآلراء بشــأهنا يف مــداوالت
ــة         ــر ماهيَّ ــائج وتقري ــات واالســتنتاجات والنت ــل للبيان ــه إجــراء اســتعراض كام اخلــرباء تقتضــي من
التوصيات اليت ينبغي له تقدميها. وكانت هنـاك آراء متباينـة أيضـاً بشـأن مـا إذا كانـت اخليـارات        

ــواردة يف اخلالصــة  الوافيــة جمديــة أم ال، ومــا إذا كانــت مرتبطــة معــاً أم ميكــن تناوهلــا     املختلفــة ال
  بصورة مستقلة، وما إذا كان ينبغي النظر يف استنتاجات بديلة وخيارات إضافية.

وطُرحت أيضاً شـواغل عمليـة بشـأن إحالـة مشـروع الدراسـة الشـاملة إىل اللجنـة بشـكله            - ٤٤
نص مشروع الدراسة متاح باللغـة اإلنكليزيـة فقـط، بسـبب نقـص املـوارد، ومـن        أنَّ احلايل. وذكر 

مث فال ميكن تقدميه كوثيقة رمسية. وذكر عدَّة خـرباء أيضـاً أنـه قـد طُـرح أثنـاء االجتمـاع عـدد مـن          
إدراج أنَّ املسائل، وتساَءل عما إذا كان ميكـن إدراج تلـك املسـائل يف الـنص. وأشـار آخـرون إىل       

يف النص سيكون حمفوفاً باملشاكل، نظراً الحتمـال إجـراء تغـيريات متضـاربة أو مـثرية       تلك املسائل
  للخالف وبسبب عدم توافر فرصة أمام األمانة للتشاور مع فريق اخلرباء قبل دورة اللجنة القادمة.

ورغم عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن بعض املسائل املوضوعية الـيت تناولتـها املناقشـة،      -٤٥
و واسع النطـاق بشـأن عـدد مـن النقـاط الرئيسـية. إذ أشـار معظـم اخلـرباء          هناك اتفاق عام أ كان
نــص مشــروع الدراســة الشــاملة ميثــل أساســاً جيــداً ملناقشــات إضــافية ومتواصــلة. غــري أنَّــه أنَّ إىل 

ذُكر أنه هناك حاجة إىل مزيد من الوقت للنظـر بصـورة وافيـة يف الكـم الـوافر مـن البيانـات الـيت         
مجعتها األمانة من أجل متحيص ما تنطوي عليه تلك الدراسة من تفسـريات وتـداعيات. وكانـت    
هناك آراء متباينـة بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إجـراء املناقشـات اإلضـافية يف سـياق واليـة تعاهديـة            

اجلرميـة السـيربانية تطـرح مشـكلة خطـرية      أنَّ رمسية. ومع ذلك، فقد كان هنـاك اتفـاق عـام علـى     
تلـك املـداوالت   أنَّ هناك حاجة إىل شكل ما من املـداوالت املتواصـلة، و  أنَّ طابع متغري، و وذات

أنَّ ينبغي أن جتري حتت رعاية األمم املتحدة وعلى أساس مفتوح. وذكر عـدد مـن اخلـرباء أيضـاً     
مشكلة اجلرمية السيربانية تتطلب حشد جمموعة واسعة مـن مـوارد اخلـرباء املتعـددي التخصصـات      

ذلـك احلشـد يتطلـب قـدراً مـن االخنـراط       أنَّ وارد املؤسسية على الصعيدين الوطين والعاملي، ووامل
أيِّ املســـتمر مـــن جانـــب القطـــاع اخلـــاص واملؤسســـات األكادمييـــة ومـــوارد خـــرباء آخـــرين يف   

  مداوالت مستمرة تنظمها األمم املتحدة.
    

    من جدول األعمال) ٧اعتماد التقرير (البند   - دال  
هـذا يعـزى إىل نقـص    أنَّ عرض التقرير، ذكر املقرِّر أنَّه جمرد نص إجرائي وجيـز، و  لدى  -٤٦

املوارد. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء ظروف امليزانية وما ترتَّـب علـى تلـك الظـروف مـن آثـار يف       
وظيفة التقارير هي توثيق املداوالت، من أجل دعـم اجلهـود الراميـة    أنَّ عمل فريق اخلرباء. وذكر 

أنَّ جعل العمليات التداولية، مثـل دراسـة اخلـرباء احلاليـة، مثمـرة قـدر اإلمكـان. وذَكـر أيضـاً           إىل
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بني خرباء حكوميني دوليني مها صوغ وجهـة نظـر خـبرية بشـأن أمـور      عملية تتداول أيِّ وظيفيت 
موضـوعية، وتوضــيح مواقــف الـدول األعضــاء ذاهتــا بشـأن املســائل واخليــارات ذات الصــلة. ويف    

لسياق، مل تكن اآلراء اليت أعرب عنها اخلرباء يف اجتماعي فريق اخلرباء جمرد تعليقات علـى  هذا ا
الدراسة، بل عناصر مهمة يف الدراسة ذاهتـا، متثـل العنصـر احلكـومي الـدويل مـن العمليـة. وذكـر         

اسـب  مهام بعض اهليئات السياسية داخل األمم املتحدة ميكـن أن يـوىف هبـا علـى حنـو من     أنَّ املقرِّر 
ا عمل اهليئـات الفنيـة، مثـل فريـق اخلـرباء احلـايل،       من خالل تقارير إجرائية ذات منحى عملي، أمَّ

فيتطلب حماضر موضوعية للمـداوالت، مـن شـأن غياهبـا أن يتسـبب يف ضـياع معلومـات مهمـة.         
ــاده   ــات التشــريعية      أنَّ وأَعــرب عــن رأي مف ــة وســائر اهليئ ــالغ اللجن تلــك احملاضــر ضــرورية إلب

هات ذات املصلحة، وكذلك االجتماعات املقبلة لفريق اخلرباء ذاته. وأعرب أيضاً عـن أملـه   واجل
  يف أن ُتعدَّ يف هناية املطاف تقارير موضوعية العتمادها.

  وبعد ذلك، اعُتمد التقرير اإلجرائي وأُعلن اختتام االجتماع.  -٤٧
  


