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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثانية والعشرون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦-٢٢فيينا، 
   *ت من جدول األعمال املؤق٧َّالبند 

  ة اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل املستجدَّ
        التصدِّي يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةتدابري و

ملتصلة مبكافحة اجلرمية السيربانية، مبا يف ذلك املساعدة تعزيز األنشطة ا    
      التقنية وبناء القدرات 

      تقرير األمني العام    
  ملّخص 

تعزيـز  "، املعنون   ٢٠/٧ هذا التقرير عمالً بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية           دَّأُِع  
". ملـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات     األنشطة املتـصلة مبكافحـة اجلرميـة الـسيربانية، مبـا يف ذلـك ا              

 ات واجلرمية فيمـا خيـص تقـدميَ       خدِّر ألنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بامل      صاًم ملخّ وهو يقدِّ 
 عـن األنـشطة الـيت        عامةٍ لدول األعضاء، باإلضافة إىل حملةٍ    إىل ا املساعدة التقنية وبناء القدرات     

إجراء دراسـة شـاملة ملـشكلة اجلرميـة الـسيربانية،          قام هبا املكتب ملـساندة فريـق اخلـرباء املعـين بـ            
  . ملشروع الدراسة املتعلقة باجلرمية السيربانية وافيٍةوخالصٍة

                                                         
  * E/CN.15/2013/1. 
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    مقّدمة  -أوالً  
تعزيـز  "، املعنـون    ٢٠/٧ هذا التقرير عمالً بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة             دَّأُِع  -١

  ".، مبا يف ذلك املساعدة التقنية وبناء القدراتاألنشطة املتصلة مبكافحة اجلرمية السيربانية
 أن  ات واجلرميـة  خـدِّر  القرار طلبت اللجنة إىل مكتب األمم املتحدة املعين بامل         ذلكويف    -٢

 مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة والقطــاع اخلــاص، حــسب  يتعــاون
ــضاء،  ــى مواصــلة  االقت ــى طل  عل ــاًء عل ــدول، بن ــد ال ــهاتزوي ــة ب ــا الوطني  ، واســتنادا إىل احتياجاهت

ــدريب،   ــة والت ــساعدة التقني ــسيربانية بكــل أشــكاهلا       خــصوصا بامل ــع اجلــرائم ال ــق مبن ــا يتعل فيم
وكشف تلك اجلرائم والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها، دون املساس باألعمال والنتـائج الـيت               

ملة ملـشكلة اجلرميـة الـسيربانية       ض عنها اجتماعات فريق اخلـرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـا             تتمّخ
  . الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص هلاهلا من جانب تصدي تدابري و
الوثيقــة انظــر (كمــا أحاطــت اللجنــة علمــا بنتــائج االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء          -٣

E/CN.15/2011/19(،ل أن يعـــّزز تعاونـــه مـــع الـــدوات واجلرميـــة خـــدِّرمكتـــب امل إىل ت وطلبـــ
 ومكتب الـشرطة    ،)نتربولاإل(األعضاء واملنظمات املعنية، مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية         

ضـــية األوروبيـــة، وجملـــس أوروبـــا، ومنظمـــة  األورويب، واالحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت، واملفّو
شنغهاي للتعاون، وكومنولث الدول املـستقلة، والقطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك شـركات صـنع          

  . على مكافحة اجلرمية السيربانيةخدمات اإلنترنت،شركات تقدمي  واحلواسيب
    

  ات واجلرمية، بالتعاون خدِّرعمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -ثانياً  
مع الدول األعضاء، واملنظمات الدولية واإلقليمية، والقطاع اخلاص 

    لتقدمي املساعدة التقنية والتدريب للدول 
 مــن صــياغة ٢٠١٢ات واجلرميــة يف عــام خــدِّر املتحــدة املعــين باملانتــهى مكتــب األمــم  -٤

ــذي     ــسيربانية، ال ــاملي املعــين باجلرميــة ال ــامج الع ــاً كلّهنجــا يعتمــد الربن ــي ــىيركّ تقــدمي ) أ: (ز عل
املمارســني يف جمــال إنفــاذ القــانون والعدالــة اجلنائيــة علــى تقنيــات التحقيــق  التــدريب للمهنــيني 

وزيــادة منــع اجلرميــة الــسيربانية ) ب(التــصدي للجرميــة الــسيربانية؛ ويف ج العدالــة اجلنائيــة ووهنــ
اجلرميـة  يف مواجهـة   والدويل الوطين واإلقليميعلى الصعيد تعزيز التعاون  ) ج(الوعي بشأهنا؛ و  

بـني اجلرميـة املنظمـة      والتحليالت عـن الـصالت      مجع البيانات وإجراء البحوث     ) د(السيربانية؛ و 
علـى  ع املكتـب علـى بنـاء القـدرات          ويف إطار هـذا الربنـامج، سـوف يـشجِّ         . واجلرمية السيربانية 
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الدورات التدريبية، بالتعـاون مـع طائفـة    عّدة سبل ومنها ، من خالل   األمد طويلحنو مستدام و  
  .األكادمييونمن الشركاء، منهم االحتاد الدويل لالتصاالت، والقطاع اخلاص واخلرباء عة متنّو
نشطة الربنامج املعين باجلرمية السيربانية لتؤدي إىل زيادة القـدرات          مت مجيع أ  ُصمِّوقد    -٥

وسـوف يتـوىل تنفيـذ      . منع اجلرميـة الـسيربانية ومكافحتـها      على  طويلة األمد   الالوطنية املستدامة   
ذة، بـصفته الوكالـة املنفِّـ     ات واجلرميـة يف املقـام األول        خـدِّر مكتـب امل  الربنامج  يف إطار   األنشطة  

 إضايف من االحتاد الدويل لالتصاالت وغـريه مـن الـشركاء ذوي الـصلة،               دعممع حصوله على    
 مـن احلكومـات والواليـة       ةات املقدمَّـ  والطلبـ ووفقا للمجال املواضـيعي      االقتضاء   وذلك حسب 

  .ذات الصلةاملسَنَدة 
رة تفاهم مـع االحتـاد   مذكّات واجلرمية على  خدِّرمكتب امل ع  ، وقَّ ٢٠١١مايو  /ويف أيار   -٦

ــسيربانية   علــى غــرض التعــاون ل لالتــصاالت الــدويل ــة يف جمــال اجلرميــة ال تقــدمي املــساعدة التقني
 ومبوجـب هـذه املـذكرة، عمـل املكتـب           )١(. من املنظمـتني   لٍّألمن السيرباين، يف إطار والية ك     وا

ويف هـذا   . طلبـها بنـاء علـى     مع االحتاد الدويل لالتصاالت يف تقدمي املساعدة التقنيـة إىل الـدول             
التـصدي  اجلوانب املتعلقة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف            العناية ب ز املكتب على    ق، يركّ االسي
ز االحتـاد الـدويل لالتـصاالت علـى تعزيـز األمـن الـسيرباين،        لجرائم السيربانية، على حـني يركّـ    ل

  .األساسية احليوية من اهلجمات احلاسوبيةالُبىن  محاية بطرائق منها
ــد و  -٧ ــس ا ق ــب اجملل ــصادي طل ــاعيوالقت ــراره ،االجتم ــون ٢٠١١/٣٣ يف ق ــع " املعن املن

واحلماية والتعاون الدويل يف جمال مكافحة استعمال تكنولوجيـات املعلومـات اجلديـدة بغـرض               
ــال و  ــى األطف ــداء عل ــة خــدِّرمكتــب امل إىل ،"أو اســتغالهلم/االعت أن جيــري دراســة  ات واجلرمي

ــسهِّ ــَدت ــا  ل حتدي ــار تكنولوجي ــيم آث ــى     ووصــف وتقي ــداء عل ــى االعت ــدة عل ت املعلومــات اجلدي
وطلـب اجمللـس   . األطفال واستغالهلم، مع مراعاة البيانات ذات الصلة اليت مجعهـا فريـق اخلـرباء           

م وجيــري تقييمــا الحتياجــات  أن يــصمِّات واجلرميــة خــدِّرمكتــب املالقــرار إىل ذلــك  يف أيــضاً
ــيت تُ     ــرائم الـ ــق يف اجلـ ــى التحقيـ ــدريب علـ ــن التـ ــدول مـ ــبالـ ــاه  رتكـ ــتعمال  جتـ ــال باسـ األطفـ

ــدة   ــصاالت اجلدي ــات املعلومــات واالت ــصمِّ،تكنولوجي ــضاًم وأن ي ــائج   أي تلــك ، اســتنادا إىل نت
 ومساعدة تقنية من أجل مساعدة الـدول األعـضاء علـى             تدريبٍ ، برنامجَ ئيةاالستقصاالدراسة  

  . مكافحة تلك اجلرائم بقدر أكرب من الفعالية
ات واجلرميـة   خـدِّر مكتب امل ، بدأ   ٢٠١٢ول من عام     والنصف األ  ٢٠١١وخالل عام     -٨

غرض إجـراء الدراسـة عـن آثـار تكنولوجيـات املعلومـات        ليف استعراض املؤلفات يف هذا اجملال       
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تعلـق بتقيـيم    فيمـا ي  طـوات حتـضريية     وقـام خب  اجلديدة على االعتـداء علـى األطفـال واسـتغالهلم،           
ــة  ــاً. االحتياجــات التدريبي ــرار اجمللــس  ووفق ــصادي واالجتمــاعي  اال لق وف ، ســ٢٠١١/٣٣قت

، مبا يف ذلك األنشطة ذات الصلة بالدراسة املـشار           القرار ذلكم إىل اللجنة تقرير عن تنفيذ       دَّقُي
  . ٢٠١٤عام فيه خالل دورهتا الثالثة والعشرين يف إليها، لكي تنظر 

 عمـل  حلقـات ات واجلرميـة    خـدِّر مكتـب امل  م  ، نظَّـ  ٢٠١٢مـايو   /بريل وأيـار  أ/يف نيسان   -٩
 بلــدا يف غــرب ١٢يف نــريويب لعــشر دول يف شــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي؛ ويف بــريوت لـــ

 حلقـات العمـل فرصـةً     وأتاحـت   .  بلدا يف جنوب شرق آسيا وجنوهبـا       ١١آسيا؛ ويف بانكوك لـ   
البلـدان يف جمـال اجلرميـة    لـدى تلـك     للحصول على معلومات بشأن احتياجات املساعدة التقنية        

تـدريب أساسـي لواضـعي    إىل حاجة مـستبانة  ) أ: (وجود ما يلي  وأظهرت احللقات   . السيربانية
احلاجـة  ) ب(املتعلقـة باجلرميـة الـسيربانية؛ و      املـسائل   رفع أولوية   بغية  السياسات وصانعي القرار    

 التعاون الدويل الرمسية وغري الرمسية على حد سواء بـني املـوظفني             اتإىل املزيد من التطوير آللي    
احلاجة إىل حتسني فـرص الوصـول       ) ج(؛ و  العامة إنفاذ القوانني وأعضاء النيابات     عن املسؤولني

اجلرميــة بــشأن  وأجهزتــه احلاســوبية الالزمــة إلجــراء التحقيقــات   التحليــل اجلنــائيإىل برجميــات
تـدعيم  مـن أجـل     احلاجـة إىل تعزيـز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص                ) د(السيربانية؛ و 
مكتـب  وعلـى أسـاس نتـائج حلقـات العمـل، ينظـر             . يـة إىل منـع اجلرميـة الـسيربانية        التدابري الرام 

إطـار الربنـامج العـاملي املعـين     ضمن حاليا يف خيارات تقدمي املساعدة التقنية    ات واجلرمية   خدِّرامل
الــشركاء ذوي الــصلة، ومنــهم االحتــاد الــدويل لالتــصاالت، وبالتعــاون مــع باجلرميــة الــسيربانية 

  .  يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقيبلداٍن كذلك ألجلو
مـة  اجتماعـات مـع كـربى اجلهـات املقدِّ        ات واجلرمية   خدِّرمكتب امل وحضر ممثلون عن      -١٠

التقدم باجتاه دعـم القطـاع      مسار  مواصلة  من أجل   للخدمات اإللكترونية على املستوى العاملي      
ــة الــ   وإشــراكه اخلــاص  ــاملي املعــين باجلرمي ــامج الع ــوّخى . سيربانيةيف الربن ــامج ويت ضــرورة الربن

بغيـة  التعاون الوثيق مع الشركاء يف القطاع اخلـاص واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة                  
م الربنــامج لتيــسري عالقــات العمــل بــني  مُِّصــقــد و. دعــم تعــاوين لــربامج بنــاء القــدرات تقــدمي 

مـة للخـدمات اإللكترونيـة علـى     دِّإنفاذ القانون واملكاتب احمللية للجهـات الرئيـسية املق        سلطات  
مي اخلــدمات علــى املــستوى العــاملي بتقــدمي عــروض   ذلــك قيــام مقــدِّ مبــا يف املــستوى العــاملي، 

ــضاحية  ــانون املتخّصــ    إي ــاذ الق ــسؤولني عــن إنف ــسيربانية  صني يف اجلللمــوظفني امل ــة ال حــول رمي
مي مقــدِّ قيــام  وتيــسري  اإلجــراءات املؤســسية واملتطلبــات املتعلقــة مبراعــاة األصــول القانونيــة       

ملعلومـات االسـتراتيجية بـشأن التهديـدات        اببثّ  خدمات األمن السيرباين على املستوى العاملي       
  . إىل املسؤولني عن إنفاذ القانون
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ــباط  -١١ ــر /ويف شـ ــيم فـــدت أُو، ٢٠١٢فربايـ ــة تقيـ ــاء علـــى طلـــب  أّويل إىل بعثـ ــا، بنـ بنمـ
وقـد  . ة علـى مكافحـة اجلرميـة الـسيربانية        احلكومة، وذلك لغرض مواصلة تطوير القـدرة الوطنيـ        

املكتـب اإلقليمـي للمكـسيك      ات واجلرميـة و   خدِّراملاملقر الرئيسي ملكتب    ُنظمت باالشتراك بني    
مع فريق عامل حكـومي يـشمل عـدة إدارات السـتعراض            وعملت  ،   التابع له  وأمريكا الوسطى 

 الــسلطات احملليــة يــضّم العامــلالفريــق و. باجلرميــة الــسيربانيةاخلــاص اإلطــار التــشريعي وتنقــيح 
للعمـل علـى صـياغة تـشريع     وقـد أُنـشئ     ، باإلضـافة إىل كيانـات القطـاع اخلـاص،           الـرأي وقادة  
ع وشــامل وُعقــدت مــشاورات لالتفــاق علــى هنــج موّســ. بنمــالــصاحل اجلرميــة الــسيربانية بــشأن 

بالنـهج  أيـضاً   مامها  أعربت السلطات البنمية عن اهت    و. ذلك البلد ملكافحة اجلرمية السيربانية يف     
، والـدعم الـيت قـد    ات واجلرميـة خـدِّر  املالتعاوين القائم بني االحتـاد الـدويل لالتـصاالت ومكتـب       

  . بنماهذا اجملال يف األساسية احليوية يف الُبىن حتصل عليه لتعزيز دفاعها عن 
إذكـــاء الـــوعي بـــشأن اجلـــرائم وتـــدعيم التعـــاون وإضــافةً إىل ذلـــك، وبغيـــة مواصـــلة    -١٢
 يف مجهوريـة إيـران    عملٍ حلقة٢٠١٢َ يف عام أيضاًات واجلرمية خدِّرمكتب امل لسيربانية، عقد   ا

من املوظفني املسؤولني عـن     موظفاًَ   ٨٠اإلسالمية، بناء على طلبها، لتقدمي دورات تدريبية إىل         
كمــا ُعقــدت اجتماعــات مــع . إنفــاذ القــانون ومــوظفي وزارة العــدل حــول اجلرميــة الــسيربانية 

تعزيـز  بغيـة  نتربول، والشرطة املختصة باجلرميـة الـسيربانية، واهليئـات القـضائية     إلكتب احمللي ل  امل
  .مكافحة اجلرمية السيربانيةعلى التعاون الدويل 

    
ات واجلرمية لتعزيز التعاون خدِّرأنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -ثالثاً  

     والقطاع اخلاص مع الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية
ــدماً يف     -١٣ ــضّي قُ ــة املُ ــع       بغي ــى مجي ــسيربانية عل ــة ال ــاون يف جمــال مكافحــة اجلرمي ــز التع تعزي

يف مــشاورات اللجنــة بــصفة مراقــب  املــشاركةَات واجلرميــة خــدِّرمكتــب املاملــستويات، واصــل 
املـذكورة   إطـار االتفاقيـة   ، يفء احلاسويب التابعة جمللس أوروبااملعنية باالتفاقية املتعلقة جبرائم الفضا  

  ).Octopus( أوكتوبس -بشأن التعاون على مكافحة اجلرمية السيربانية ومؤمترها السنوي 
شــريك يف مبــادرة الكومنولــث املعنيــة ات واجلرميــة بــصفة خــدِّرمكتــب املكمــا شــارك   -١٤

. يف املبـادرة بـني الـشركاء   بينـه و حتـسني التعـاون   حيث التمس املكتب ُسبل    باجلرمية السيربانية،   
مراقـب يف الفريـق األورويب للتـدريب والتثقيـف بـشأن اجلرميـة              بصفة  شارك  عالوة على ذلك،    

  الـــسيربانية، وتعـــاون مـــع منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا يف ســـياق اجتماعهـــا الـــسنوي  
  . خلرباء الشرطة
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  دة ات واجلرمية ملسانخدِّرأنشطة مكتب األمم املتحدة املعين بامل  -رابعاً  
    )أ(شكلة اجلرمية السيربانيةعن م دراسة شاملة املعين بإجراءفريق اخلرباء 

مـشكلة اجلرميـة    عـن   ُعقد االجتماع األول لفريـق اخلـرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة                  -١٥
يف ذلـك االجتمـاع   ، و٢٠١١ينـاير  / كانون الثاين٢١ إىل   ١٧ يف فيينا يف الفترة من       ،السيربانية
الوثيقـة  انظـر   (اسـة   رباسـتعراض واعتمـاد جمموعـة مـن املواضـيع ومنهجيـة للد            اء  اخلـرب قام فريق   

E/CN.15/2011/19 .(             وتقرَّر يف إطار املنهجية توزيع استبيان علـى الـدول األعـضاء واملنظمـات
ات خـدِّر وتولّى مكتب امل  . احلكومية الدولية وممثلني عن القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية       

الفتـــرة املمتـــدة مـــن شـــهر ، خـــالل علومـــات وفقـــاً للمنهجيـــة املتَّفـــق عليهـــااملواجلرميـــة مجـــع 
  )٢(.٢٠١٢يوليه / إىل شهر متوز٢٠١٢فرباير /شباط
ــد   -١٦ ــدول األعــضاء     وق ــع ال ــشروع اســتبيان إىل مجي ــرانأُرســل م ــه /يف حزي  ٢٠١٢يوني

ة الــصيغة ات واجلرميــخــدِّرمكتــب املوضــع وعقــب تلقــي التعليقــات، . ا عليــهتعليقاهتــالتماســاً ل
وللتأكد مـن الـدول األعـضاء    . البياناتمن خالل بوابة شبكية جلمع وعّممه الستبيان  النهائية ل 

ــ جوانــب املعلومــات اجملموعــة واحمللَّ مــن صــحة ــة  ةل عــن  زامــوج، أرســل املكتــب إىل كــل دول
ــشريعية   ــسيربانية  اخلاصــة األحكــام الت ــة ال ــديها باجلرمي ــللتعلل ــهي ــصحيحهق علي ــض وت ت  إن اقت

حتهم كـل   اخلـرباء الـذين رشّـ     مـع   املكتـب   تشاور  ،  ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . رورةالض
ل عليهـــا مـــن االســـتبيانات الـــيت جمموعـــة إقليميـــة خبـــصوص التحليـــل األويل للنتـــائج املتحـــصّ 

وبناء على الـردود علـى االسـتبيانات الـواردة مـن الـدول األعـضاء         . الدول األعضاء استكملتها  
 املكتـب مـشروع     احلكوميـة الدوليـة، أعـدّ     املنظمـات   األكادمييـة و  ؤسسات  واملوالقطاع اخلاص   

  .ها على فريق اخلرباء للنظر فيهادراسة لعرض
 )٣(.٢٠١٣فربايـر  / شـباط ٢٨ إىل ٢٥وُعقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء يف الفترة من           -١٧
ن مــشكلة اجلرميــة الدراســة الــشاملة عــ، ُعــين الفريــق العامــل بــالنظر يف االجتمــاعذلــك خــالل و

فريـق اخلـرباء أن   والحـظ  . رعايـة فريـق اخلـرباء   ات واجلرميـة ب خـدِّر مكتب املها  السيربانية اليت أعدّ  
                                                         

 غري منقّحة حتريرياً أساسيةيف وثيقة معلومات كان قد صدر " رابعا"نص القسم  )أ(  
(UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2)ِّيف هذا التقرير وفقا للمعايري املقررة لدى األمانة حتريرياًصح الن؛ وقد ُنق . 

) ١٣(والقارة األمريكية ) ١١(أفريقيا :  دولة عضواً، فيما يلي توزُّعها اإلقليمي٦٩معلومات من وردت  )2(  
 منظّمة من القطاع اخلاص ٤٠ املعلومات من  كما وردت).٢(وأوقيانوسيا ) ٢٤(وأوروبا ) ١٩(وآسيا 

 وثيقة من ٥٠٠واستعرضت األمانة أيضاً أكثر من .  منظمة حكومية دولية١١ أكادميية وسسةمؤ ١٧و
 .مصادر مفتوحة

 .UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3ترد حصيلة نتائج االجتماع يف الوثيقة  )3(  
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ج املختلفة اليت تتخذها الدول ملنع ظـاهرة        وجتميعا لآلراء والنه  متثل  الدراسة،  وكذلك  مداوالته،  
اجلرميـة الـسيربانية، لـوحظ      ن  عـ وخالل املناقـشات حـول الدراسـة        . ومكافحتهااجلرمية السيربانية   

يف ات واجلرميـة    خـدِّر مكتـب امل  املساعدة التقنية، ولـدور     تقدمي  وجود دعم واسع لبناء القدرات و     
الـيت خلـصت إليهـا      والنتـائج   مـضمون الدراسـة     ة خبصوص   متباينعن آراء   وقد أُعرب   . هذا اجملال 

قـدماً يف هـذا الـصدد، وأوصـى         يف ُسـبل املـضي      فريق اخلرباء   وتباحث  . املعروضة فيها اخليارات  و
  .خالل دورهتا الثانية والعشرينعلى حنو إضايف بأن تنظر اللجنة يف الدراسة 

ات خـدِّر أعـّدها مكتـب امل  لدراسـة الـشاملة،     الـواردة فيمـا يلـي عـن ا        اخلالصة الوافيـة    و  -١٨
ــة  ــق اخلــرباء    واجلرمي ــن فري ــف م ــى تكلي ــاء عل ــا . بن ــواردة يف الدر  أم ــارات ال ــائج واخلي اســة النت

املستمدة مـن واقـع التجربـة،       ومة  بناء على املعلومات املقدَّ   فقد أعّدها املكتب    واخلالصة الوافية   
  )٤(.وليس القصد منها أن تكون توصيات

    
  مشكلة اجلرمية السيربانية عن خالصة وافية للدراسة الشاملة   - ألف  

    ات واجلرميةخدِّرها مكتب األمم املتحدة املعين باملاليت أعّد
    ية العاملية واجلرمية السيربانيةاملوصول  - ١  

اإلنترنـت  األشخاص الذين يستطيعون الوصـول إىل شـبكة         ، كان عدد    ٢٠١١يف عام     -١٩
أكثـر مـن    ما نسبته   ويعيش  . ثلث جمموع سكان العامل   قرابة   بليون نسمة، أي     ٢,٣ال يقل عن    

 يف املائـة    ٤٥وال يتجـاوز عمـر      اإلنترنـت يف البلـدان الناميـة،        مـستعِملي    يف املائة من مجيـع       ٦٠
ع أن تنـاهز نـسبة      ، مـن املتوقّـ    ٢٠١٧وحبلـول عـام     .  عامـاً  ٢٥اإلنترنـت   مـستعِملي   من جممـوع    

 يف املائــة مـن جممـوع ســكان   ٧٠الــة ذات النطـاق العـريض   املـشتركني يف خدمـة اإلنترنـت النقّ   
مــا يــسمى أي ( األجهــزة املتــصلة بالــشبكة يفــوق عــدُدوف ، ســ٢٠٢٠وحبلــول عــام . العــامل

 حتــّول يف  النــاس بنــسبة ســتة إىل واحــد، ممــا ســيؤدي إىل  عــدَد") األشــياء املتــصلة باإلنترنــت "
يــصعب تــصوُّر وف ، ســالفائقــةسم باملوصــولية ففــي عــامل الغــد املّتــ. املفــاهيم احلاليــة لإلنترنــت

ــوع  ــة حاســوبية "وق ــة     " جرمي ــة إلكتروني ــى أدل ــة أخــرى ال تنطــوي عل ــا أيِّ جرمي مرتبطــة ورمب
  .ملوصولية بواسطة بروتوكول اإلنترنتبا

. ، علـى الغـرض مـن اسـتخدام املـصطلح        األكثرف تعاريف اجلرمية السيربانية، يف      وتتوقّ  -٢٠
 بـسرية البيانـات     الـيت متـسّ   أفعال التعّدي   فاجلرائم السيربانية األساسية تتمثل يف عدد حمدود من         

بواسـطة احلواسـيب والراميـة إىل     املرتكبـة  األفعـال أمَّـا  . أو النظم احلاسوبية وسالمتها وتوافرهـا   
                                                         

 .E/CN.15/2013/CRP.5 الوثيقة  يفمتاح باللغة اإلنكليزية فقط، كما هو مذكورلدراسة النص الكامل ل )4(  
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حتقيــق مكاســب شخــصية أو ماليــة أو إحــداث أضــرار، مبــا يف ذلــك أشــكال اجلــرائم املتــصلة    
ــوى احلواســيب    ــة ومبحت ــىن      (باهلوي ــن مع ــها ضــمن نطــاق أوســع م ــدرج كل ــيت تن ــة "وال اجلرمي

مـن  و. طلح جـامع  ، فال ميكن تطويعها بسهولة لتنضوي ضمن تعاريف قانونية ملـص          ")السيربانية
األساسـية الـيت تـشكِّل جرميـة سـيربانية، وإن كـان تعريـف               نة لألفعـال    اد تعاريف معيّ  إجييلزم  مث  

اجلرمية السيربانية ال يتـسم بـنفس القـدر مـن األمهيـة فيمـا خيـص األغـراض األخـرى، كتحديـد                       
علـى   والتعـاون الـدويل، حيـث يفـضل التركيـز      بالتحقيقـات نطاق صالحيات اهليئات املختـصة   
ــة فيمــا خيــص أيَّ  ــة اإللكتروني ــة   األدل ــة  جرميــة، بــدالً مــن التركيــز علــى تركيب واســعة مفاهيمي

  ". للجرمية السيربانية"واصطناعية 
    

    الصورة العاملية للجرمية السيربانية   - ٢  
ــة يف وقــت يتَّــسم بتحــوّ      -٢١ ــادة هائلــة يف املوصــولية العاملي الت شــهدت بلــدان عديــدة زي

افية وبتزايـد التفـاوت يف الـدخل وتقييـد اإلنفـاق يف القطـاع اخلـاص واخنفـاض           اقتصادية ودميغر 
ــة ــسيولة املالي اجمليبــون عــن اســتبيان  وعلــى الــصعيد العــاملي، الحــظ موظّفــو إنفــاذ القــانون    . ال

الدراســة ارتفــاع مــستويات اجلــرائم الــسيربانية، حيــث يــستغل األفــراد واجلماعــات اإلجراميــة   
ــدة   ــدافعٍ مــن  املتاحــة الرتكــاب اجلــرائم املنظمــة الفــرص اجلدي ــاح واملكاســب   ، ب ــق األرب حتقي

 يف املائـة مـن اجلـرائم الـسيربانية هـو            ٨٠وتشري التقديرات إىل أنَّ مصدر أكثـر مـن          . الشخصية
م، حيث تقوم األسواق السوداء للجـرائم الـسيربانية علـى دورة            شكل من أشكال النشاط املنظَّ    

 ُمـصابة  حواسـيب  والفريوسـات احلاسـوبية والـتحكُّم بـشبكات      الرباجميات اخلبيثـة    إعدادَ شملت
وتلقُّـف البيانـات الشخـصية واملاليـة وبيـع البيانـات واملتـاجرة              ") اعتداءات البوت نـت   ("ُمعدية  

. ومل يعـد مرتكبـو اجلـرائم الـسيربانية حباجـة إىل مهـارات أو تقنيـات معقّـدة                  . باملعلومات املالية 
ينخرطـون يف   ، ظهرت شبكات فرعية تضم شـباناً        ى وجه اخلصوص  علالبلدان النامية   بيئة  ففي  

يف اجلـرائم الـسيربانية يف      بالـضلوع   ، بدأ كـثريون منـهم       بواسطة احلاسوب ايل  املحتيال  أفعال اال 
  .أواخر سنوات املراهقة

طائفـة واسـعة مـن اجلـرائم        يف  الـسيربانية    ميـة أفعـال اجلر  ع  وعلى الـصعيد العـاملي، تتـوزّ        -٢٢
 الـيت متـسّ  أفعـال التعـّدي   افع مـايل واجلـرائم املتـصلة بـاحملتوى احلاسـويب، فـضالً عـن          املرتكبة بد 

ات والتهديـد املخـاطر  غـري أنَّ تـصّورات   . بسرية النظم احلاسوبية وسالمتها وقابلية النفـاذ إليهـا     
ــسبية  ــات ومؤســسات القطــاع اخلــاص    الن ــني احلكوم ــل   . ختتلــف ب ــراهن، ال متثّ ويف الوقــت ال

أنَّ هـذه   بني عّدة بلـدان مـع       ئم املسّجلة لدى الشرطة أساساً سليماً للمقارنات        إحصاءات اجلرا 
ويـرى ثلثـا    . علـى الـصعيد الـوطين     العامـة   لوضـع الـسياسات     هاّمـة   اإلحصاءات غالباً ما تكـون      
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وتقتـرن  . البلدان أنَّ نظم إحصاءات الشرطة لديها غري كافيـة لتـسجيل اجلـرائم الـسيربانية              عدد  
 الـسيربانية املـسّجلة لـدى الـشرطة مبـستويات التنميـة القطريـة وقـدرة الـشرطة                   معّدالت اجلرائم 

  .مبعّدالت اجلرائم املرتكبةاقتراهنا املتخصصة أكثر من 
ُتظهـر  إذ . اإليـذاء اإلجرامـي أساسـاً أسـلم للمقارنـة     الدراسات االستقصائية عن    ومتثّل    -٢٣

بكـثري  أعلـى   دية من اجلرائم السيربانية     الفرضحايا اإليذاء   أنَّ معدل حاالت    االستقصاءات  هذه  
كمـا أن معـدالت ضـحايا       ". التقليديـة "مـن أشـكال اجلـرائم       ضحايا اإليـذاء    حاالت  معّدل  من  

تزوير بطاقات االئتمان وانتحال الشخـصية علـى اإلنترنـت والوقـوع ضـحية              اإليذاء االحتيايل ب  
حـــسابات الربيـــد إىل ذن دون إالوصـــول  وحمـــاوالت "تـــصيُّد احتيـــايل"حملـــاوالت لالســـتجابة 
  بلـداً  ٢١اإلنترنـت يف    يـستعملون    يف املائة من نسبة السكان الـذين         ١٧ و ١بني  تتراوح  اإللكتروين  

مـن الـسطو والـسلب وسـرقة الـسيارات          ضـحايا اإليـذاء     يف مجيع أحناء العامل، مقارنةً مبعـدالت        
ــة ــيت تقــل عــن  و ،التقليدي ــد   ٥ال ــسكان يف هــذه البل ــسبة ال ــة مــن ن وكانــت . ان نفــسها يف املائ
اإليذاء بـسبب اجلـرائم الـسيربانية أعلـى يف البلـدان الـيت تـشهد مـستويات منـو              ضحايا  معدالت  

  .منخفضة، مما ُيربز احلاجة إىل تعزيز جهود منع اجلرائم يف هذه البلدان
 –مماثلـة   حـاالت إيـذاء     القطاع اخلاص يف أوروبـا عـن معـدالت          من  وأبلغت مؤسسات     -٢٤

انتــهاك البيانــات بــسبب االقتحــام أو  بأفعــال  وكانــت تتعلــق – يف املائــة ١٦ و٢تراوحــت بــني 
 ومنـها   الرتكـاب اجلـرائم،   اإلجراميـة   األدوات  واجملال الذي ُيتاح فيه اختيـار       . "التصيد االحتيايل "

فقـد كـان أكثـر مـن مليـون عنـوان فريـد مـن                . عـاملي جمـال لـه ُبعـد       ،  "اعتداءات البوت نت  "مثال  
ــاوين بروتوكــول   ــصعيد العــاملي كخــ  تاإلنترنــت عن ــتحكُّم يف " بــوت نــت  "وادميعمــل علــى ال لل

أيـضاً مـصدر   ميثـل  حمتـوى اإلنترنـت   كـذلك فـإنَّ   . ٢٠١١ يف عام  ،شبكات احلواسيب ومراقبتها  
قلق كبري للحكومات، فمن املواد املُراد حذفها منه املواد اإلباحية املتعلقـة باألطفـال، واخلطابـات                

ممــا يــثري دواعــي قلــق  ، وانتقــاد احلكومــات،  بتــشويه الــسمعةمــواد التــشهرياملفعمــة بالكراهيــة، و
 يف املائـة مـن   ٢٤حـوايل  مـا نـسبته   وُيقدَّر أنَّ . قانون حقوق اإلنسان يف بعض احلاالت    خبصوص  

، إذ )حقـوق التـأليف والنـشر    (حقـوق املؤلـف  ينطوي على انتهاك  إمجايل حركة اإلنترنت العاملية     
اإلنترنـت  مـستعِملي  امللفـات بـني النظـراء مـن     التـشارك يف  املواد من مواقع  زيل كثري من      تشمل تن 

)P2P( ، ًيف بلدان يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وغرب آسيا وجنوهباوخصوصا.  
    

    التشريعات اخلاصة باجلرمية السيربانية   - ٣  
وهـذه التـدابري    . نيةتؤدي التدابري القانونية دوراً رئيسياً يف منـع ومكافحـة اجلرميـة الـسيربا               -٢٥

ــك التجــرميُ     ــا يف ذل ــع اجملــاالت، مب ــضائية    ضــرورية يف مجي ــة الق ــة والوالي ــصالحيات اإلجرائي  وال
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يف أكثـر   وعلـى الـصعيد الـوطين، تتعلـق         . والتعاون الدويل ومـسؤولية مقـّدمي خـدمات اإلنترنـت         
ــ(واجلديــدة منــها  اجلرميــة الــسيربانية، القائمــة  قــوانُنياألحيــان  علــى حــدٍّ ســواء،  ) هلــاط أو املخطَّ

باعتبارهـا مـن أفعـال      متخّصـصة   ُجرميـة   أفعـال   حتديـد   علـى   غالبـاً   بالتجرمي، مما يّدل على التركيـز       
ُتـسلِّم أكثـر فـأكثر باحلاجـة إىل تـشريعات يف          باتـت   غـري أنَّ البلـدان      . اجلرائم السيربانية األساسـية   

 اجلديـدة أو املخطـط هلـا اخلاصـة باجلرميـة            القواننيفإنَّ  ومقارنةً بالقوانني القائمة،    . جماالت أخرى 
ــسيربانية  ــلُ بــ    تأصــبحال إجراءات التحقيــق والواليــة القــضائية واألدلّــة     ُتعــىن أكثــر مــن ذي قب

البلـدان  عـدد   رأى أقـلّ مـن نـصف        فقـد   علـى الـصعيد العـاملي،       أمـا   . اإللكترونية والتعاون الـدويل   
اإلجرائيـة اخلاصـة هبـا كافيـة، وإن كانـت تنطـوي          اجمليبة عن االستبيان أنَّ أطـر القـوانني اجلنائيـة و          

البلـدان يف أوروبـا عـن وجـود     عـدد  ففـي حـني أبلـغ أكثـر مـن ثلثـي           . على تباينات إقليمية كـبرية    
أفريقيـــا والقـــارة األمريكيـــة وآســـيا  بالنـــسبة إىل تـــشريعات كافيـــة، كانـــت الـــصورة معكوســـة  

وانينها كافية جزئياً فقـط، أو غـري كافيـة    البلدان أنَّ قعدد وأوقيانوسيا، حيث رأى أكثر من ثلثي      
أنَّ قوانينـها غـري كافيـة إىل قـوانني     اليت أبلغت عـن     فحسُب  البلدان  عدد  نصف  أيضاً  وأشار  . ةالبّت

  .مناطقهاجديدة أو خمطط هلا، مما يسلّط الضوء على احلاجة امللحَّة إىل تعزيز التشريعات يف 
علــى صــعيد إصــدار الــصكوك  لــة هامــة ذات دال تطــورات املاضــيشــهد العقــد قــد و  -٢٦

ومن تلك الصكوك ما هو ُملزِم ومـا        . الدولية واإلقليمية الرامية إىل التصّدي للجرائم السيربانية      
ــزِم  ــات أو     . هــو غــري ُمل ــد مخــس جمموعــات مــن الــصكوك، أُعــدَّت يف إطــار هيئ وميكــن حتدي

ــا أو االحتــاد األورويب،  ) أ: (مــن هيئــات هــي اســُتمدت  كومنولــث الــدول ) ب(جملــس أوروب
جامعة الـدول   ) د(ات حكومية دولية أفريقية،     منظم) ج(املستقلة أو منظمة شنغهاي للتعاون،      

، الـصكوك وُيالحظ وجود إخصاب متبادل بالغ الداللـة بـني هـذه            . األمم املتحدة ) ه(العربية،  
أوروبـا  ج الـيت ُوضـعت يف اتفاقيـة جملـس           ويف جماالت منها على وجه اخلصوص املفـاهيم والنـه         

ذات األطـراف  مـن الـصكوك املتعـددة       صكاً   ١٩ويظهر حتليل ملواد    . املتعلقة باجلرمية السيربانية  
 أحكـام أساسـية مـشتركة مـن جهـة، وتباينـاً كـبرياً يف اجملـاالت                   باجلرمية السيربانية وجودَ   الصلة

  .املوضوعية املتناولة من جهة أخرى
علـى صـك   اليت وقّعت أو صـّدقت أو كليهمـا         بلغ عدد البلدان    وعلى الصعيد العاملي،      -٢٧

 وهـذه الـصكوك املتعـددة األطـراف املتعلقـة باجلرميـة             )٥(. بلـداً  ٨٢ ملزم بشأن اجلرمية السيربانية   
                                                         

، أو االتفاقية السيربانية اتفاقية اجمللس األورويب املتعلقة باجلرمية :صك واحد أو أكثر من الصكوك التالية )5(  
الدول  أو االتفاق املتعلق بالتعاون بني ،)جامعة الدول العربية (العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات،

التعاون يف كومنولث الدول املستقلة ملكافحة اجلرائم يف جمال املعلومات احلاسوبية، أو اتفاق األعضاء يف 
 ).منظمة شنغهاي للتعاون (أمن املعلومات على الصعيد الدويلميدان 
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تـأثري غـري   هلـا  يتمثل يف العضوية فيها وتنفيذها رمسيـاً،  ها املباشر الذي  تأثريإضافة إىل   السيربانية  
 استخدامها كنموذج من جانب الـدول غـري األطـراف           مباشر على القوانني الوطنية، من خالل     

وتتناسـب  .  تشريعات الـدول األطـراف فيهـا علـى بلـدان أخـرى             ها يف فيها، أو من خالل تأثري    
رة الصكوك املتعددة األطراف املتعلقة باجلرمية السيربانية مـع الزيـادة املتـصوَّ           أيٍّ من   العضوية يف   

إلجرائـي الـوطين، ممـا يـدل علـى أنَّ األحكـام احلاليـة            االقانون  يف مدى كفاية القانون اجلنائي و     
فيمــا خيــص البلــدان الــيت يفــوق  أمــا . املتعــددة األطــراف يف هــذه اجملــاالت ُتعتــرب فّعالــة عمومــاً 

الـيت قـّدمت معلومـات، كانـت اتفاقيـة اجمللـس األورويب املتعلقـة باجلرميـة                 بلـداً   عددها األربعني   
لوضع تشريعات خاصـة    على األكثر   ف الذي استندت إليه     السيربانية هي الصك املتعدد األطرا    

ــسيربانية  ــاجلرائم ال ــددة   عــدد وإمجــاالً، اســتخدم حــوايل نــصف   . ب ــدان صــكوكاً متع هــذه البل
  .أخرى" جمموعات"األطراف مندرجة يف 

تتوافــق بدرجــة البلــدان اجمليبــة عــن االســتبيان عمومــاً بــأنَّ تــشريعاهتا عــدد  ثلــث بلــغوأ  -٢٨
ألغــراض التعــاون هاّمــة هبــا العالقــة جــداً، مــع تــشريعات البلــدان الــيت ُتعتــرب   يــة عاليــة، أو عال

املبلّـغ عنـها يف     ق  فـ درجـات التوا  غري أنَّ الوضع يتباين على الصعيد اإلقليمي، إذ ترتفع          . الدويل
وقد يكون ذلـك نتيجـة السـتخدام بعـض املنـاطق لـصكوك متعـددة                . القارة األمريكية وأوروبا  

وقـد يعـزى عـدم االتـساق        . التـشريعات التوفيـق بـني     بطبيعتـها ألداء دور يف      األطراف مصممة   
الــيت تعتــرب جــرائم األفعــال علــى املــستوى الــدويل وتنــّوع القــوانني الوطنيــة، مــن حيــث جتــرمي   

ــيت األســس ســيربانية و ــات التعــاون، إىل وجــود صــكوك    تقــوم عليهــا  ال ــة القــضائية وآلي الوالي
الـيت  التبـاين   إن حـاالت    و. وجغرايف خمتلـف  مواضيعي  ة هلا نطاق    متعددة بشأن اجلرمية السيرباني   

االختالفـات القانونيـة والدسـتورية    علـى حـد سـواء ناشـئة عـن         الصكوك واملناطق   حالياً  عتري  ت
  .فيها، مبا يف ذلك ما يسود فيها من مفاهيم خمتلفة بشأن احلقوق واخلصوصية

    
    التجرمي  - ٤  

ــوانني    -٢٩ ــشأن الق ــات ب ــن خــالل     ُجمعــت املعلوم ــسيربانية م ــاجلرائم ال ــة ب ــة املتعلق  اجلنائي
الـيت  املتاحـة  من خالل حتليل املصادر الرئيسية للتشريعات كذلك االستبيان اخلاص بالدراسة، و 

ــة ــها األمانـ ــتبيان إىل )٦(.مجعتـ ــار االسـ ــادةً  ١٤ وأشـ ــرائم   فعـــالً ينـــدرج عـ ــاهيم اجلـ ضـــمن مفـ

                                                         
وكان  دولة أجابت عن االستبيان، ٥٦، مبا يف ذلك اً دولة عضو٩٧ املصدر الرئيسي لتشريعات لقد ُحلِّل )6(  

) ٣٠(وروبا أو) ٢٤(وآسيا ) ٢٢(والقارة األمريكية ) ١٥(فريقيا  أ:قليمي على النحو التايلاإل توّزعها
 .)٦(وأوقيانوسيا 
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 جمرَّمــة علــى ١٤ى االســتبيان أنَّ هــذه األفعــال الـــوتبــيَّن مــن إجابــات البلــدان علــ )٧(.الــسيربانية
 بــصفة رئيــسية،  ،نطــاق واســع، باســتثناء اجلــرائم املتعلقــة بالرســائل اإللكترونيــة االقتحاميــة       

وكذلك إىل حد ما اجلـرائم املتعلقـة بـأدوات إسـاءة اسـتعمال احلواسـيب والعنـصرية وكراهيـة                    
حـدٍّ أساسـي يف   وجيـسِّد هـذا نوعـاً مـن     . نـت األطفال على اإلنتر  " مراودة"األجانب وإغواء أو    

وأبلغـت بلـدان عـن      . توافق اآلراء علـى مـا ُيعاقـب عليـه مـن الـسلوكيات اإلجراميـة الـسيربانية                 
ــتبيان     ــذكورة يف االس ــري امل ــق   ؛بعــض اجلــرائم اإلضــافية غ ــي تتعل ــوى   وه ــسية مبحت ــصفة رئي ب

 اإلنترنــت واألســواق غــري احلواســيب، مبــا يف ذلــك جتــرمي املــواد الفاحــشة ولعــب القمــار علــى 
األفعــال وفيمــا خيــص . ات والبــشرخــدِّراملــشروعة علــى اإلنترنــت مــن قبيــل أســواق االجتــار بامل

ـــ  املــذكورة، أبلغــت بلــدان بأهنــا تــستند إىل اجلــرائم اخلاصــة بالفــضاء الــسيرباين لتحديــد     ١٤ال
.  وقواعـد النفـاذ إليهـا      اجلرائم السيربانية األساسية اليت متـس بـسرية الـنظم احلاسـوبية وسـالمتها             

غـري  (اسـُتخدمت اجلـرائم العامـة       فقـد   فيما خيص األشكال األخرى من اجلـرائم الـسيربانية،          أما  
غـري أنـه أُبلـغ عـن األخـذ بالنـهجني فيمـا خيـص                . يف أغلب األحيـان   ) السيربايناخلاصة بالفضاء   

االحتيـال أو التزويـر     الـسرية أو    انتـهاك   األفعال املرتكبة بواسطة احلواسيب والـيت تـشتمل علـى           
  .باهلويةذات صلة أو ارتكاب جرائم 

توافق رفيع املستوى يف اآلراء بشأن جمـاالت التجـرمي الواسـعة، فـإنَّ     وعلى حني يوجد     -٣٠
ذلـك أنَّ   .  متباينـة  هنـوج  يكـشف عـن      التحليل املفّصل لألحكام الواردة يف التشريعات املرجعية      

ع إىل الـنظم احلاسـوبية والبيانـات ختتلـف بـاختالف            اجلرائم اليت تنطوي علـى نفـاذ غـري مـشرو          
ومـستوى التجـرمي، أي جتـرمي النفـاذ حبـد ذاتـه             ) بيانات أو نظـم أو معلومـات      (موضوع اجلرمية   

 التـسبُّب خبـسائر أو   ، ومـن ذلـك مـثال   النفـاذ كامنـة يف    أو اقتضاء وجود نيـة أخـرى        " فحسب"
النـهوج املّتبعـة يف     باختالف   ُجرماًرتكب  وجودها ليكون الفعل امل   الالزم  وختتلف النية   . أضرار

ضي أن يكـون  تـ معظـم البلـدان تق  فـإنَّ  . جترمي التدخُّل يف النظم احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية       
دومنـا  داً ليعترب جرميـة، يف حـني جتـرِّم بلـدان أخـرى التـدخُّل                التدخُّل يف النظم أو البيانات متعمَّ     

يتـراوح الـسلوك الـذي يـشكّل     فدخُّل يف البيانـات احلاسـوبية،   فيما يتعلق بالتـ   أما  . فيهااكتراث  
                                                         

 أو اعتراض هذه البيانات ؛ والنفاذ غري املشروع إىل بيانات احلواسيب أو غري املشروع إىل نظام حاسويبالنفاذ  )7(  
ساءة استعمال إل حيازة أدوات و توزيع أو؛ وإنتاج أأو النظملبيانات يف اغري املشروع التدخل ؛ واحتيازها

احلواسيب؛ وجرائم اهلوية واسطة  أو البيانات؛ واالحتيال أو التزوير باخلصوصية محاية  تدابريوانتهاكاحلواسيب؛ 
احلواسيب؛ واألعمال املرتكبة بواسطة احلواسيب؛ وجرائم حقوق املؤلف والعالمات التجارية املرتكبة بواسطة 
 تنطوياليت وحلواسيب ااملرتكبة بواسطة ب بضرر شخصي؛ واألعمال ّباليت تتسواحلواسيب املرتكبة بواسطة 
 بواسطةطفال املتعلقة باألجانب؛ وإنتاج أو توزيع أو حيازة املواد اإلباحية لأل كراهية وعلى عنصرية أ

 .احلواسيببواسطة  احلواسيب؛ وأعمال دعم اجلرائم اإلرهابية بواسطةاألطفال " مراودة"احلواسيب؛ وإغواء أو 
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. أو إدخاهلـا أو نقلـها     كبتـها   أو  حتويرهـا    أو حذفها وصوالً إىل       البيانات تدخالً فيها بني إتالف   
ــا إذا كــان اجلُــ      ــاً مل ــشروع تبع ــدخُّل غــري امل ــات غــري   وخيتلــف جتــرمي الت رم حمــصوراً بنقــل البيان

وال جتـرِّم مجيـع   ". بواسـطة الوسـائل التقنيـة   "حمـصوراً بالتـدخُّل   رم اجلُـ ما إذا كـان    وأالعمومية،  
أمَّا يف البلدان الـيت جترِّمهـا، فتـربز االختالفـات تبعـاً             . البلدان أدوات إساءة استعمال احلواسيب    

أو /و) كالرباجميـات اخلبيثـة   ( أو توزيـع أو اسـتعمال الرباجميـات          رم يـشمل حيـازةَ    ملا إذا كان اجلُ   
ومـن منظـور التعـاون الـدويل، قـد         ).  مثال كلمات سر الضحية  أي  (ذ إىل احلواسيب    رموز النفا 

  .يكون هلذه االختالفات تأثري على االستنتاجات املتعلقة بازدواجية التجرمي بني البلدان
الفـضاء الـسيرباين فيمـا يتعلـق       اخلاصـة ب  رائم  أحكامـاً بـشأن اجلـ     بلـدان   وقد أقّرت عـّدة       -٣١

زوير واجلرائم املتصلة باهلويـة املرتكبـة بواسـطة احلاسـوب، يف حـني قامـت                جبرائم االحتيال والت  
بلدان أخرى بتوسـيع نطـاق األحكـام العامـة املتعلقـة باالحتيـال أو الـسرقة، أو اعتمـدت علـى                      

 كالنفـاذ غـري املـشروع والتـدخُّل يف البيانـات      –هلـا  نـة  اجلرائم اليت تشمل العناصر املكّوأحكام  
ذات ُجرِّم على نطاق واسـع عـدد مـن اجلـرائم         و. باهلويةذات الصلة   اجلرائم  والتزوير، يف حالة    

ــصلة  ــاحملتوى، ال ــةاإلواد املتعلقــة باســتغالل األطفــال يف املــ  اجلــرائم وخــصوصا ب غــري أنَّ . باحي
ــصطلح     ــف م ــشأن تعري ــربز ب ــات ت ــل"االختالف ــاملواد   "الطف ــة ب ــود املتعلق ــصرية"، والقي أو " الب

وعلـى الـرغم مـن أنَّ الغالبيـة العظمـى           .  هبـا  ، واألفعال املشمولة  مة باحملاكاة املصمَّاستبعاد املواد   
ــدان   ــن البل ــشمل يف التجــرمي م ــة       ت ــة املتعلق ــواد اإلباحي ــع امل ــاج وتوزي ــال، إنت ــبيل املث ــى س ، عل

ــواد      باســتغالل  ــذه امل ــازة ه ــاين أكــرب يف جتــرمي حي ــر تب ــال، يظه ــا  األطف والوصــول إىل مواقعه
لق بانتهاك حقوق املؤلف والعالمات التجاريـة بواسـطة احلواسـيب، أبلـغ       فيما يتع أما  . الشبكية

  .أكثر البلدان عن تطبيق اجلرائم اجلنائية العامة على األفعال املرتكبة عمداً وعلى نطاق جتاري
وســائل التواصــل االجتمــاعي وحمتــوى اإلنترنــت الــذي ينتجــه   اســتعمال تزايــد ودفــع   -٣٢

 إىل اللجـوءُ مبـا يف ذلـك   ،  رقابية للتصدي لذلك  اذ تدابري تنظيمية  احلكومات إىل اخت  املستعِملون  
ــبري      ــرام احلــق يف حريــة التع ــدعوة إىل احت ــائي، وال ــانون اجلن ــة عــن    . الق ــدان اجمليب ــت البل وأبلغ

تــشويه (االســتبيان عــن قيــود خمتلفــة علــى التعــبري، ومــن ذلــك القيــود املفروضــة علــى التــشهري   
حريض على الكراهية وإهانة املـشاعر الدينيـة واملـواد الفاحـشة            والتهديد والت والتحقري  ) السمعة

العنصر االجتماعي الثقايف لبعض القيـود يف القـانون الـوطين           وال يتبّدى   . الدولةوالنيل من هيبة    
فـبعض الـصكوك اإلقليميـة املتعلقـة باجلرميـة          . أيضاً يف الصكوك املتعددة األطراف   فحسُب، بل   

وتـداول  ملثال جـرائم واسـعة النطـاق بـشأن انتـهاك اآلداب العامـة          السيربانية تشمل على سبيل ا    
  .اُألسرّيةاملبادئ أو القيم الدينية أو وازدراء املواد اإلباحية 
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، إذ  معـاً سيف ودرع   مفعوله كـ  القانون الدويل حلقوق اإلنسان     ويف هذا الصدد يؤدي       -٣٣
ــإنــه يق   تعــبريٍأشــكالَالوقــت نفــسه يف ، وحيمــي )حمــدودة(فــة  متطّر تعــبريٍ جتــرمي أشــكالِيضت
ذات أطراف يف الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان           اليت هي   ومن مث يتعّين على الدول      . أخرى

على حرية التعبري، مبا يف ذلك التحريض علـى اإلبـادة           احملظورات  فرض بعض   الصلة باملوضوع   
والتحـريض   ، العنـف  أو العـداء أو   اجلـائر   اجلماعية والكراهية الـيت تـشكّل حتريـضاً علـى التمييـز             

لغريهـا مـن    يتـيح   " هـامش تقـدير   "ومن جهة أخرى، مثـة      . للحربوبث الدعاية   على اإلرهاب   
ومـع  . حـدود للتعـبري املقبـول مبـا يتماشـى مـع ثقافاهتـا وتقاليـدها القانونيـة                 لتعيني  لبلدان اجملال   ا

علـى سـبيل   ف. عنـد نقطـة معينـة   أن يتـدّخل  لقانون الدويل حلقوق اإلنـسان  فإنَّ من شأن اذلك،  
تطبيق القوانني اجلنائية املتعلقة بالتشهري وعـدم احتـرام الـسلطة واإلهانـة علـى التعـبري                 املثال، إن   

 إلثبـات تناسـب التـدابري ومالءمتـها واتِّـسامها           عالية الدرجـة  على اإلنترنت، سيواجه صعوبات     
يكــون إنتاجــه ن لكــوعنــدما يكــون احملتــوى غــري قــانوين يف بلــد مــا، و. بأقــل قــدر مــن التــدخُّل

ــاً يف بلــد آخــر، ســيتعيّ   ــأن ن علــى الــدول ونــشره قانوني ــة علــى  تركّ ــة اجلنائي ــدابري العدال ز يف ت
احملتــوى الــذي يعــّد غــري قــانوين ضــمن واليتــها القــضائية ينفــذون إىل مواقــع األشــخاص الــذين 

  .ج خارج البلدالوطنية، بدالً من التركيز على احملتوى املنَت
    

    ن والتحقيقاتإنفاذ القانو  - ٥  
ــغ  -٣٤ ــن  أبل ــر م ــتبيان     ٩٠ أكث ــن االس ــة ع ــدان اجمليب ــن البل ــة م ــ يف املائ ــة   نَّأب ــال اجلرمي أفع

مــن خــالل يف أكثــر األحيــان الــسلطات املــسؤولة عــن إنفــاذ القــانون الــسيربانية تــصل إىل علــم 
يبـة عـن     البلـدان اجمل   وقـدَّرت .  املقّدمة من الضحايا األفراد أو الضحايا مـن الـشركات          التبليغات

  تبدأ صـعوداً مـن      إىل الشرطة  عنها املبلّغ   السيربانية اجلرائم   التأذّي الفعلي من   نسبة   نَّاالستبيان أ 
ــة  ــة   . واحــد يف املائ ــصائية عاملي ــة استق ــشري دراس ــن  ٨٠ إىل أنَّ للقطــاع اخلــاص  وت ــة م  يف املائ

 وُيعــزى تــدين. رميــةعــن اجلالــشرطة غــون لِّاألساســية ال يب الــسيربانيةالــضحايا األفــراد للجــرائم 
ــذاء وآليــات اإلبــالغ ب عــدم الــوعي عــن هــذه اجلــرائم إىل اإلبــالغ   الــضحايا ، وإىل شــعوراإلي

وأبـرزت  . باخلجل واحلرج، وإىل ختوُّف الشركات من املخاطر املتصوَّرة الـيت قـد هتـدد مسعتـها          
، مبـا يف  اجلـرائم  عـن تلـك   اإلبـالغ تعزيـز  السلطات يف مجيع مناطق العامل املبـادرات الراميـة إىل          

 ومحـالت  بـاخلطوط اهلاتفيـة املباشـرة     و باالتصال احلاسويب املباشـر   نظم اإلبالغ   عن طريق   ذلك  
 مـع   وتبـادل املعلومـات   مـدى التواصـل    والتواصل مـع القطـاع اخلـاص وتعزيـز           العموميةالتوعية  
جيـب أن   معينـة  تدابري التصدِّي للجرمية السيربانية اليت تتخـذ ملواجهـة حـوادث    أنَّغري  . الشرطة
 ومـدبري ز علـى أسـواق اجلرميـة       كّـ  بتحقيقات تكتيكية علـى املـدى املتوسـط والبعيـد، تر           تقترن
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يف هـذا اجملـال،   النمو  سلطات إنفاذ القانون يف البلدان املتقدمة   وتنخرط. اإلجراميةاملخططات  
ــسرية الــيت تــستهدف      ــشبكات املخــالفني مبــا يف ذلــك مــن خــالل الوحــدات ال  علــى مواقــع ال

. )P2P(ومواقــع تبــادل امللفــات بــني النظــراء  االجتماعيــة وغــرف الدردشــة والرســائل الفوريــة  
اإلجراميـة  ن االبتكـارات  عـ  الـسيربانية التحقيـق يف اجلـرائم     اليت ينطوي عليهـا     تنشأ التحديات   و

القيــود علــى املــوارد ووالــصعوبات يف احلــصول علــى األدلــة اإللكترونيــة  الــيت يقــوم هبــا اجلُنــاة  
وغالبــاً مــا يلجــأ املــشتبه هبــم إىل تقنيــات إخفــاء  .  اللوجــستيةواإلمــداداتالداخليــة والقــدرات 

 اجملـرمني مـن خـالل       أوساط واسـعة مـن    اهلوية والتشويش، وتصل التقنيات اجلديدة بسرعة إىل        
  .أسواق اجلرائم عرب اإلنترنت

مزجيـاً مـن   يف اجلرائم الـسيربانية   فاذ القانون   تحقيقات اليت جتريها سلطات إن    الب  لَّتتطو  -٣٥
ــة  عمــل تقنيــات  ــشرطة التقليدي ــها ال ــدةمن ــذ بعــض إجــراءات  وعلــى حــني ميكــن . واجلدي  تنفي

 الـيت   القواعد اإلجرائيـة   العديد من    فإنه يصعب تكييف   التقليدية،   الصالحياتالتحقيق بواسطة   
ختـزين  تـستند إىل هنـج يـشمل    جلعلـها  ياء تستند إىل هنج يقوم يف توّجهه على احلّيز املكاين لألش        

إىل اخلاص بالدراسـة    أشار االستبيان   و. ق البيانات يف الوقت احلقيقي    فّالبيانات اإللكترونية وتد  
واملـصادرة وصـوالً إىل     العـام   ، بـدءاً مـن البحـث        الـسيربانية  إجراءات للتحقيق يف اجلرائم      ةعشر

األحيـان عـن    أكثـر    وأبلغت البلـدان يف      )٨(.احلاسوبيةبيانات  ال كحفظ املتخصصة،   الصالحيات
كمـا    التحريـات؛  كـل مـستويات   يف  ) الـسيرباين  بالفـضاء غـري خاصـة     (عامـة   صالحيات  وجود  

ــشريعات خاصــة      ــضاً عــن ت ــدان أي ــغ عــدد مــن البل ــسيرباين بالفــضاءأبل ــضمان   ، والال ســيما ل
وأبلغــت . زنــة واحلــصول علــى بيانــات املــشتركني املخ احلاســوبيةبيانــات ال التعجيــل يف حفــظ

مثـل التحاليـل اجلنائيـة    مـة،   متقّدتـدابري  قانونيـة الختـاذ   صالحياتبلدان عديدة عن عدم وجود   
يف حني أنه ميكـن توسـيع نطـاق الـصالحيات اإلجرائيـة التقليديـة لتـشمل              و .احلاسوبية عن ُبعد  

 مــن يف العديــدمــن هــذا النحــو هنــج  اّتبــاعقــد يــؤدي ف،  الــسيربايناألوضــاع اخلاصــة بالفــضاء
. تـها مشروعية مجع األدلـة، وبالتـايل مقبولي  بشأن احلاالت إىل أوجه عدم يقني قانوين وحتديات      

صــالحيات التحقيــق يف املّتبعــة يف  الوطنيــة مثــة قواســم مــشتركة أساســية يف النــهوج عمومــاً، و
  .انيةاجلرائم السيربجترمي العديد من يف ساسية األشتركة املقواسم أقل من ال السيربانيةاجلرائم 

                                                         
املشتركني؛ عن ؛ واألمر باحلصول على معلومات هتا ومصادربيةاملعدات أو البيانات احلاسو عن البحث )8(  

األمر باحلصول على بيانات احملتوى املخّزنة؛ واملخّزنة؛ االتصاالت واألمر باحلصول على بيانات حركة 
والتعجيل يف يف الوقت احلقيقي؛ ومجع بيانات احملتوى يف الوقت احلقيقي؛ االتصاالت ومجع بيانات حركة 

عرب احلدود إىل  ؛ والنفاذالتحاليل اجلنائية احلاسوبية عن ُبعد؛ واستخدام أدوات احلاسوبيةات بيانحفظ ال
  .نظم أو بيانات حاسوبية
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 النظر عن الشكل القـانوين لـصالحيات التحقيـق، تـستخدم مجيـع الـسلطات                 وبصرف  -٣٦
احلاسـوبية  عـدات   املالبحـث واملـصادرة لالسـتحواذ الفعلـي علـى           أسـاليب   اجمليبة عـن االسـتبيان      

للحــصول قــضائية تــستخدم غالبيــة البلــدان أيــضاً أوامــر و. احلاســوبيةبيانــات العلــى واحلــصول 
خــارج ومــن ناحيــة ثانيــة، . نترنــتإل املخزنــة مــن مقــّدمي خــدمات ااحلاســوبيةبيانــات العلــى 

الـيت هلـا عالقـة       األطـراف الثالثـة      إلـزام البلـدان عـن حتـديات يف        عـدد    حـوايل ثلـث      أبلغأوروبا،  
ــ ــ.  املعلومــات بتقــدميالتحقيقب ــاع  يلستخدم حــواوي ــة أرب ــق  عــدد  ثالث ــدان إجــراءات حتقي البل

يتطلــب اســتخدام و. هــاحفظالتعجيــل يف لوقــت احلقيقــي أو متخصــصة، كجمــع البيانــات يف ا
   سـيربانية جرميـة   وقـوع   عـن   يبلّغ   اً أدىن من األدلة األولية أو تقرير      اإجراءات التحقيق عادةً حد .

، كتلك اليت تشتمل على مجع البيانات يف الوقـت احلقيقـي   تدخالًأكثر اليت هي  اإلجراءات  أمَّا  
كوجـود دليـل علـى       فتـستلزم مـستويات معياريـة أكثـر صـرامة،         ،  أو النفاذ إىل حمتـوى البيانـات      

  . على ذلك سبب حمتمل أو أسس معقولةارتكاب جرمية خطرية أو دليل على وجود
 ةمعقّـد عالقـة   التفاعل بـني سـلطات إنفـاذ القـانون ومقـّدمي خـدمات اإلنترنـت                وُيعّد    -٣٧

 باملـشتركني والفـواتري وبعـض        اخلدمات املعلومات اخلاصة   ي مقّدم ذلك أنَّ لدى  . خاصةبصفة  
اخلاصــة  االتــصاالت الالســلكية أبــراجكبيانــات (ســجالت االتــصال ومعلومــات عــن املواقــع   

 أدلّــة وقــد متثّــل كــل هــذه العناصــر  ؛وحمتــوى االتــصاالت) اهلواتــف اجلوالــةقــّدمي خــدمات مب
اسات العامــة والــسي القانونيــة الوطنيــة االلتزامــاتختتلــف و. نــةإلكترونيــة مهمــة عــن جرميــة معّي

 حــسب البلــد اًكــبرياختالفــاً  االحتفــاظ بالبيانــات وإفــشائها  القطــاع اخلــاص بــشأن  املّتبعــة يف
أبلغت البلدان يف معظم األحيان عـن اللجـوء إىل أوامـر            وقد  .  ونوع البيانات  وأوساط الصناعة 

 يف قـد تـتمكّن   سلطات إنفـاذ القـانون   ولكن. قضائية للحصول على أدلة من مقّدمي اخلدمات     
علـــى بيانـــات املـــشتركني املخّزنـــة وبيانـــات حركـــة  مباشـــرةً مـــن احلـــصول بعـــض احلـــاالت 

 القطـاع اخلـاص     كـثري مـن مؤسـسات     ويف هذا الصدد، أبلغ     . وحىت بيانات احملتوى  االتصاالت  
 مراعـاة األصـول القانونيـة لإلفـشاء     تقتـضي أوليـة  عامـة  سياسة  عدم االقتصار على األخذ بـ     عن  

بنـهج طـوعي يتمثـل يف االسـتجابة يف بعـض الظـروف للطلبـات                 خذ أيـضاً  بل األ عن البيانات،   
 العالقات غـري الرمسيـة بـني سـلطات إنفـاذ            كما إنَّ . سلطات إنفاذ القانون  املباشرة اليت تقدمها    

البلـدان  عـدد   عن وجودهـا يف أكثـر مـن نـصف جممـوع      أُبلغالقانون ومقّدمي اخلدمات، واليت   
 نَّ إىل أالـردود وأشـارت  . يف عمليـة تبـادل املعلومـات وبنـاء الثقـة      تـساعد اجمليبة عن االستبيان،   

اخلـصوصية ومراعـاة األصـول القانونيـة مــن     احلفـاظ علـى   حتقيـق التـوازن بـني    إىل هنـاك حاجـة   
 القطــاع عــدم حتــوُّلضمان لــ مــن جهــة أخــرى الوقــت املناســبجهــة، وبــني إفــشاء األدلــة يف 

  .للتحقيقات" معرقل"اخلاص إىل 
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خلــصوصية تتعلــق با علــى اعتبــارات الــسيربانية دائمــاًي التحقيقــات يف اجلــرائم تنطــوو  -٣٨
 القـوانني جيـب     نَّتنّص معايري حقوق اإلنسان علـى أ      و. مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    

لــسلطات ل ختــوِّلأن تكــون واضــحة مبــا فيــه الكفايــة لتعطــي داللــة كافيــة عــن الظــروف الــيت    
ه جيب أن تكون هناك ضمانات وافيـة وفعالـة ملكافحـة إسـاءة               وأنَّ تحقيق،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

قـدرة علـى    العـدم   اخلـصوصية   مـستويات محايـة     تبـاين    يـستتبع وطنية،  احلدود ال التحقيقات عرب   
الـيت قـد    وبـالثغرات  سلطات إنفاذ القانون األجنبية على احلصول على البيانات،         بقدراتالتنبؤ  

  . يف الوالية القضائية املعنية نظم محاية اخلصوصيةتنطوي عليها
اء ُبىن تنظيميـة   بإنشن اليت أجابت عن االستبيان    ا يف املائة من البلد    ٩٠بدأ أكثر من    وقد    -٣٩

لكـن هـذه    .  إلكترونيـة  أدلّـة  واجلـرائم الـيت تنطـوي علـى          السيربانيةمتخصصة للتحقيق يف اجلرائم     
األقـل   البلـدان  ولـدى . القـدرات ووارد   إىل ما يكفي من املـ       يف البلدان النامية   الُبىن التنظيمية تفتقر  

 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٠,٢ غ حنـو  املتخصـصني، أْي مبعـدل يبلـ      الشرطة  عدد أقل بكثري من أفراد       منواً
 إىل  بضعفنيهذا املعّدل أعلى    ضمن البلد املعين، يف حني يكون       نترنت  اإل مستعِمل من مستعملي  

 سبعني يف املائة من املوظفني املتخصـصني        وأُبلغ بأنَّ .  تقدماً اليت تفوقها  يف البلدان    أضعاف ةمخس
ال ، وبيةاحلاســوواملعـدات  هــارات امل إىل املكلفـني بإنفـاذ القــوانني يف البلـدان األقــل منـواً يفتقـرون     

البلـدان  عـدد    مـن نـصف      ُر أكث كما أبلغ .  أكثر من مرة واحدة يف السنة      اًنصفهم تدريب  إاليتلقى  
ــا وثلــث    ــة عــن االســتبيان يف أفريقي ــة  عــدد اجمليب ــدان يف القــارة األمريكي ــالبل ــوارد املتاحــة  نَّأب  امل

 ُيـرّجح علـى الـصعيد العـاملي،     و.  غـري كافيـة    لسيربانيةالسلطات إنفاذ القانون للتحقيق يف اجلرائم       
 يف املائـة مـن      ٢٠  إال  على سـبيل املثـال     فلم يرد على االستبيان   .  من ذلك  الصورة أسوأ تكون  أن  

 مجيع البلـدان اجمليبـة عـن االسـتبيان يف أفريقيـا وأكثـر               وأبلغ. البلدان اخلمسني األقل منواً يف العامل     
ــة ٨٠مــن  ــدامــن يف املائ ــة ن  البل ــة وآســيا وأوقيانوســيا   اجمليب ــارة األمريكي ــا حباجــة إىل  بيف الق أهن

يـستلزم مـساعدة تقنيـة هـو أسـاليب التحقيـق             أكثر اجملاالت ذكراً باعتباره   وكان  . مساعدة تقنية 
إىل  املـساعدة    حتتـاج إىل  البلدان اليت    يف املائة من     ٦٠وقد أشار   . السيربانية  باجلرائم املتعلقةالعامة  

  . فيها حباجة إىل هذا النوع من املساعدةالت إنفاذ القانونوكاأنَّ 
    

     يف جمال العدالة اجلنائيةالتصدِّيدابري تاألدلة اإللكترونية و  - ٦  
الــذي ميثُــل  الوقــائع ذات الــصلة بــذنب أو بــراءة الفــرد  الوســيلة إىل إثبــات األدلــة هــي نَّإ  -٤٠

؛ شـكل إلكتـروين أو رقمـي   يف  ثباتيـة الـيت توجـد   اإلاألدلة اإللكترونية هي كـل املـواد       و. للمحاكمة
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مرسـلة   أو مـواد  حاسـوبية  شـكل ملفـات   كما ميكن أن توجـد يف      ؛تكون خمّزنة أو عابرة   وميكن أن   
باســـتعادة التحاليــل اجلنائيـــة الرقميـــة  تم وهتـــ. شـــبكية أو بيانــات  وصـــفيةأو ســجالت أو بيانـــات  

 قـد   ولكنـها  لة إصـابتها بـالتلف والفريوسـات،      كثرياً ما تتسم بـسرعة زواهلـا وسـهو         اليت   ،املعلومات
مـن  " مطابقـة متامـاً   " إنـشاء نـسخ      التحاليـل اجلنائيـة   تتـضمن تقنيـات     و.  األدلـة  ألغـراض تكون قّيمـة    

ــة، و  ــة واحملذوف ــرامج  املعلومــات املخزن ــة "اســتخدام ب ــع الكتاب ــفمــن أجــل ضــمان عــدم   " من  حتري
اســتخدام التوقيعــات  أو املــشفّرة،لفــات لمل" جتزئــة"اســتخدام خوارزميــات  و،املعلومــات األصــلية

 بـأنَّ لـديها   معظـم البلـدان تقريبـاً        وأبلـغ .  املعلومـات  بغية إظهار أي تعـديالت تـدخل علـى        الرقمية،  
 العديـد مـن البلـدان اجمليبـة عـن االسـتبيان،       نَّغري أ. ة الرقميالتحاليل اجلنائيةبعض القدرات يف جمال    

 احملقّقـني املتخصـصني يف التحاليـل اجلنائيـة وإىل تبـاين           ة عـدد     إىل عدم كفايـ    أشار مجيع املناطق،    من
ــصعيد   ــات، وإىل  القــدرات علــى ال ــائي، االفتقــار إىل أدوات االحتــادي وصــعيد الوالي ــل اجلن  التحلي

عـدد   نـصف    وأبلغ.  حتليلها الالزموتراكم األعمال غري املنجزة بسبب الكميات اهلائلة من البيانات          
بدون رمز   إىل التشفري، مما جيعل احلصول على هذا النوع من األدلة            يلجأونم  أنَّ املشتبه هب  بالبلدان  
يف معظم البلدان، تقـع مهمـة حتليـل األدلـة اإللكترونيـة علـى               و.  ويستغرق وقتاً طويالً   اًصعبالتشفري  

 مـن   معاينة وفهم األدلة اإللكترونيـة    العامني  غري أنه يتعّين على املّدعني      . عاتق سلطات إنفاذ القانون   
البلـدان يف منـاطق   عـدد  يف أفريقيـا وثلـث   كلها   البلدان   وقد أبلغت .  احملاكمة إقامة احلجة عند  أجل  

ــة املــوارد املتاحــة للمــّدعني   بأخــرى  ــام بــذلكالعــامني عــدم كفاي هــارات وعــادة مــا تكــون امل . للقي
علـى الـصعيد    و .مستوى من املهارات احلاسـوبية لـدى احملقّقـني        أقل  لدى املّدعني العامني     احلاسوبية
نــوع مــن التخــصص يف بوجــود  يف املائــة مــن البلــدان اجمليبــة عــن االســتبيان  ٦٥ أبلــغ حنــوالعــاملي، 
 دوائـر مـن البلـدان عـن وجـود      يف املائـة  ١٠ومل يبلِّغ سوى .  العامني  لدى املّدعني  السيربانيةاجلرائم  

قــضاة غــري م الــسيربانية النظــر يف األغلبيــة العظمــى مــن قــضايا اجلــرائ   ويتــولّى. قــضائية متخصــصة
 نـوع مـن التـدريب    ّي يف املائة من البلدان اجمليبة عـن االسـتبيان أ  ٤٠ ال يتلقون يف  ، ممن متخصصني

 ومجـع   الـسيربانية  يف جمـال قـانون اجلـرائم         القـضاة تـدريب   ومـن مث، يعـدُّ      . السيربانيةاملتصل باجلرائم   
  .ة جانباً ذا أولوية خاصةواكتساب املهارات احلاسوبية األساسية واملتقدماألدلة 
بـني  إىل التمييز قانونياً     يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان         ٦٠ أكثر من    يعمدال  و  -٤١

 تعتـرب  عديـدة    اً بلـدان  فـإنَّ ،  بعـة ن النـهوج املتّ   يوعلـى حـني تتبـا     . األدلة اإللكترونية واألدلة املاديـة    
مجيــع األنــواع اإللكترونيــة بالتــساوي مــع األدلــة هنــا تــضمن مقبوليــة ألهــذه املمارســة جيــدة، 
ال يعتــرف عــدد مــن البلــدان خــارج أوروبــا باألدلــة اإللكترونيــة علــى   و. األخــرى مــن األدلــة
 املالحقة القضائية ملرتكيب اجلرائم السيربانية وسـائر اجلـرائم املثبتـة بأدلـٍة مـن              اإلطالق، مما جيعل    

قواعــد إثبــات منفــصلة  البلــدان عمومــاً ولــيس لــدى بعــض. املعلومــات اإللكترونيــة غــري جمديــة
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مـثالً اخلاصـة بأفـضل       ومنـها إىل مبادئ   أشار   من البلدان    اً عدد لكنألدلة اإللكترونية،   با خاصة
ومبوثوقيـة األدلـة وسـالمتها؛ وهـي          وبعـدم قبـول الروايـة عـن الغـري           األدلـة  دليل ومبدى وجاهـة   

 بلـدان عديـدة الـضوء       وسـلَّطت .  قد تنطبق بشكل خاص على األدلـة اإللكترونيـة         كلها مبادئ 
ذلـك   نَّ بـأ  وعلّقـت عـني،   املشخص  الـ  إىل   األفعـال املرتكبـة   إسناد  اليت ُتواَجه يف    تحديات  العلى  

  .ظرفيةالدلة األ على يتوقَّفغالباً ما 
 نَّأالعـامني علـى     إنفـاذ القـانون واملـّدعني        يف أجهزة يات اليت تواجه احملققني     دِّ التح وتدل  -٤٢

. الـسيربانية مـن غريهـم مـن اجلنـاة          بالنسبة ملرتكيب اجلـرائم      أدىن "ضار أمام العدالة  اإلح"معّدالت  
املتعلقـة   الشرطة يف قـضايا املـواد اإلباحيـة          لدىجرائم مسّجلة   بارتكاهبم  املشتبه  ولوحظ أنَّ عدد    
 عــدد ولكــنَّ. جــرائم جنــسية أخــرىبارتكــاهبم املــشتبه قابــل للمقارنــة بعــدد  باســتغالل األطفــال

النفاذ غري املـشروع واالحتيـال أو التزويـر         لدى الشرطة متعلقة ب   جرائم مسّجلة   بارتكاهبم  تبه  املش
 عدد قليل جداً مـن البلـدان        ومل يتمكّن إال  .  جرمية ١٠٠كل  ل ٢٥ يتجاوز الاحلواسيب  بواسطة  

 اجلـرائم   لكـن إحـصاءات   .  إدانتـهم  و األشخاص الـذين متـت مقاضـاهتم أ        بشأنمن توفري البيانات    
الـسيربانية  اجلـرائم   أُدينـوا بارتكـاب      نـسبة األشـخاص الـذين        نَّ أ أظهـرت  يف بلد واحـد      ربانيةالسي

  . اجلرائم التقليديةاملدانني بارتكاب سائراملسّجلة أقل بكثري من نسبة األشخاص 
    

    التعاون الدويل  - ٧  
ــتبيان    أبلغــت  -٤٣ ــن االس ــت ع ــيت أجاب ــدان ال ــ البل ــن اجلــ  ٧٠ إىل ٣٠ نَّأب ــة م رائم  يف املائ

ــسيربانية ــى  ال ــشتمل عل ــد ُب ت ــة ع ــابر للحــدود الوطني ــة  وتنطــوي مــن مث ، ع ــسائل متعلق ــى م  عل
خــارج نطــاق الواقعــة  واألدلــة والواليــة القــضائيةالوطنيــة والــسيادة احلــدود بالتحقيقــات عــرب 
 بـه الوطنية الـذي تّتـسم      للحدود   العابرعد  ُبينشأ ال و. لتعاون الدويل ا ومتطلباتالوالية القضائية   

إقلـيم   يف   خطـري الـشأن    أثـر    وأجـوهري   عنـصر   للجرميـة املعنيـة      عنـدما يكـون      الـسيربانية جلرمية  ا
يـنّص القـانون الـدويل    و. خـر قـد مت يف إقلـيم آ   اجلرمية أحد جوانب تنفيذ عندما يكون    وآخر، أ 

، مبــا يف ذلــك أشــكال األســس املتعلقــة بالواليــة القــضائية بــشأن األفعــال املعنيــةعلــى عــدد مــن 
وتوجد بعض هذه األسـس أيـضاً   . يات القضائية املستندة إىل اإلقليم واملستندة إىل اجلنسية    الوال

 كـــل البلـــدان تـــرىيف حـــني و. الـــسيربانيةاجلرائم بـــ املتعلقـــةيف الـــصكوك املتعـــددة األطـــراف 
  اجلـرائم األفعـال الـيت تنـدرج يف عـداد       لتجـرمي    يـاً  كاف اً إطـار  تـوفّر  الوطنيـة    ها قوانين نَّ أ األوروبية
فقـد أبلـغ    ،   وكذلك ملالحقة مرتكبيها قضائياً    خارج نطاق الوالية القضائية   واملرتكبة   السيربانية

 البلدان يف مناطق أخـرى مـن العـامل عـن عـدم كفايـة األطـر                عدد  ثلث إىل أكثر من نصف      حنو  
ــذا اجملــال   ــة يف ه ــدة،  و. القائم ــدان عدي ــة بفكــرة ال األحكــام جتــّسديف بل ــالقائل ــيس ه أنَّ ــن ل م
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. اإلقليميـة القـضائية    تـه اجلرمية داخل البلد من أجل تأكيد والي      "  عناصر كل"وري أن تقع    الضر
 ونظم أالـ  موقـع  و، أهأو آثـار الفعـل املعـين    ميكن حتديد الروابط اإلقليمية باإلشارة إىل عناصـر         و
الواليـات القـضائية مـن      تنـازع    عـادةً تـسوية      وجتري. يف ارتكابه  املستخدمة   احلاسوبيةبيانات  ال

 ّيالبلدان حاليـاً عـن أ    إجابات  ال تكشف   و.  الرمسية وغري الرمسية بني البلدان     املشاوراتخالل  
ــة القــضائية حاجــة إىل أشــكال إضــافية مــن    ــُبعلــى ُتفــرض  الوالي فــضاء ال"مفتــرض خيــّص   ٍدع

ة  اجلنـسي الوالية القضائية املـستندة إىل اإلقلـيم واملـستندة إىل   غالباً ما تكون أشكال  ف ؛"السيرباين
  .دولة واحدة على األقلربط اجلرمية السيربانية املرتكبة ربطاً كافياً ب على اًقادرة دائم

املـــساعدة القانونيـــة تبـــادل واملطلـــوبني تـــسليم فتـــشمل  أشـــكال التعـــاون الـــدويل أمـــا  -٤٤
نظـراً لطبيعـة    و. واالعتراف املتبادل باألحكام األجنبية والتعاون غري الرمسـي بـني أجهـزة الـشرطة             

 التعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة          يتطلّـب ،   اليت تتسم بسهولة زواهلا وتغّيرها     دلة اإللكترونية ألا
تنفيـذ  طلـب   والـتمكُّن مـن      يف الوقـت املناسـب       تـدابري التـصدِّي    اختـاذ    الـسيربانية اجلرائم  بـ  املتعلقة

 األشــكال  اســتخداموُيعــدُّ. احلاســوبيةبيانــات ومنــها مــثالً حفــظ الإجــراءات حتقيــق متخصــصة، 
خارج نطاق الواليـة اإلقليميـة      من  حلصول على األدلة    ا السائد يف لتعاون األسلوب   من ا التقليدية  

 يف املائة مـن البلـدان عـن اسـتخدام طلبـات             ٧٠أبلغ أكثر من    حيث  ،  السيربانيةيف قضايا اجلرائم    
يـستند  لتعـاون الرمسـي،     يف إطار هذا النوع مـن ا      و. املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية هلذا الغرض     

ــة مــن الطلبــات  ٦٠ حــوايل اســتخدام ــة  إىل  يف املائ   األســاس القــانوين باعتبارهــاالــصكوك الثنائي
أوقـات  أنَّ  بـ  وأُفيـد .  يف املائة من احلاالت    ٢٠وُتستخدم الصكوك املتعددة األطراف يف      . للتعاون

واملـساعدة القانونيـة    طلوبني  امللكل من طلبات تسليم     للطلبات املعنية تستغرق أشهراً،     االستجابة  
الـسريعة الـزوال    يات علـى صـعيد مجـع األدلـة اإللكترونيـة            دِّحتـ هي فتـرة زمنيـة تطـرح         و ؛املتبادلة
 يف املائـة مـن      ٢٠ وأوروبـا و   األمريكيـة  يف املائة من البلدان يف أفريقيـا والقـارة           ٦٠ وأفاد. والتغيُّر

 على زمن    القنوات  تأثري  غري أنَّ  ؛بات العاجلة البلدان يف آسيا وأوقيانوسيا عن وجود قنوات للطل       
أسـاليب التعـاون غـري الرمسـي ممكنـة،          وأبلغ ثلثا البلدان اجمليبـة تقريبـاً بـأنَّ          . االستجابة غري واضح  

 وتــوفِّر. الســتخدام مثــل هــذه اآلليــات عامــة لديــه سياســة كــان  مــن البلــدان قلــيالً اً عــددلكــن
،  سـاعة طيلـة األسـبوع      ٢٤العاملة  ، كالشبكات   وبتسهيلهي  التعاون غري الرمس  املتعلقة ب بادرات  امل

إذ اقتــصر  كــاٍف، بقــدرٍ غــري مــستخدمة  ة؛ لكنــهاســتجابوقــت اال لتــسريعإمكانيــات مهمــة  
 تناولتـها  الـيت    الـسيربانية  اجلـرائم    لقـضايا  ثالثـة يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل             استخدامها على حنـو   

  .غةلِّ املبجمموعة البلدانيف سلطات إنفاذ القانون 
 علـى   الدولـة موافقـة   عمليـة    إلدارة   ة وغـري الرمسيـ    ةأساليب التعاون الرمسي  وقد ُصمِّمت     -٤٥

بـاتوا يطلعـون   قـني  قّ احملأنَّغـري  . هتاسيادبـ  حتقيقـات متـسّ   سلطات إنفاذ القانون األجنبيـة   إجراء
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لبلـدهم  ئية   الواليـة القـضا    تنـدرج خـارج إطـار     غري علم، علـى بيانـات       عن  ، عن علم أو     رادباطّ
. خــالل عمليــة مجــع األدلــة، دون احلــصول علــى موافقــة الدولــة الــيت تقــع فيهــا البيانــات فعليــاً 

ــة و ــسحابية الــيت تنطــوي علــى ختــزين    نتيجــة ل  خــصوصاًحتــدث هــذه احلال تقنيــات احلوســبة ال
وإن البيانــات، " موِضــع "فــإنَّ. البيانــات يف مراكــز بيانــات متعــددة يف مواقــع جغرافيــة خمتلفــة  

 توّجــه مــا كــثرياً أنــه حــىتاصــطناعياً أكثــر فــأكثر، أصــبح  مــن الناحيــة التقنيــة، مكنــت معرفتــهأ
طلبات املساعدة القانونية املتبادلة التقليدية إىل البلد الذي يوجد فيه مقّدم اخلدمات، بـدالً مـن                

باشـرةً  مقـد حتـصل سـلطات إنفـاذ القـانون األجنبيـة             و. البلد الذي يقع فيه مركز البيانات فعلياً      
 مـن وجـود رابـط      احملققـون    يـستفيد على البيانات اليت تتجاوز حـدود واليتـها اإلقليميـة عنـدما             

قـون وثـائق تفـويض قانونيـة        قّمن جهـاز املـشتبه بـه، أو عنـدما يـستخدم احمل            انطالقاً  مباشر قائم   
ض فـون بإنفـاذ القـوانني، يف بعـ        لّقد حيـصل احملققـون املك     كذلك  . احلصول على البيانات  بشأن  

مـن خـالل تقـدمي    وذلـك  مي اخلدمات خارج الواليـة اإلقليميـة   دِّاألحيان، على البيانات من مق    
.  مقــّدمي اخلــدمات يطلبــون عــادةً مراعــاة األصــول القانونيــةنَّأمــع  ؛طلــب مباشــر غــري رمســي

 بالنفـاذ إىل البيانـات    األحكام القائمـة    ولكن هذه احلاالت غري مشمولة على النحو املناسب يف          
واالتفاقيـة   الـسيربانية باجلرمية  املتعلقة اجمللس األورويب املنصوص عليها يف اتفاقية      ،" احلدود عرب"

الـشخص الـذي    " موافقـة " وذلك بسبب التركيـز علـى        ،العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات    
أو إليهـا    البيانات، واملعرفة املفترضة ملوقع البيانات وقـت النفـاذ        إلفشاءيتمتع بالسلطة القانونية    

  .هااستالم
جمموعـات مـن البلـدان      إىل ظهـور    لتعـاون الـدويل     ا وقد يفضي هذا الوضع على صعيد       -٤٦

ولكـن مـع بقـاء هـذه الـصالحيات          عاون فيما بينـها،     تلديها الصالحيات واإلجراءات الالزمة لت    
لـدويل  للتعـاون ا " التقليديـة " حمصورة، بالنـسبة جلميـع البلـدان األخـرى، بالوسـائل       واإلجراءات

. الـسيربانية اليت ال تأخذ يف االعتبـار خـصوصيات األدلـة اإللكترونيـة والطـابع العـاملي للجـرائم           
يعـين عـدم وجـود هنـج        و.  فيما يتعلـق بالتعـاون يف إجـراءات التحقيـق          خصوصاًهذا هو احلال    و

 نَّ أ،الـسيربانية  الصكوك احلاليـة املتعـددة األطـراف بـشأن اجلـرائم      يف إطارمشترك، مبا يف ذلك    
 بـضمان مثـل     امللَزمـة دوليـاً   لبيانات خارج البلـدان     ل مثل احلفظ العاجل  طلبات اختاذ إجراءات،    

إدراج هـذه الـصالحية يف   ومـن شـأن   .  بـسهولة ُتنفّـذ هذه اخلدمة وتوفريها عند الطلب، قـد ال     
ذه  ســّد هــأن حيقّــق بعــض التقــدُّم يفمــشروع اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي بــشأن األمــن الــسيرباين 

التعـاون يف الـصكوك     ب املتعلقـة  يف نطـاق األحكـام       التبـاين  فـإنَّ على الصعيد العاملي،    أمَّا  . الثغرة
وعـدم االتفـاق علـى      للطلبـات،   سـتجابة   لال فرض أجل ملـزم    وعدم   ،املتعددة األطراف والثنائية  

شــبكات  تعــدُّد و، الواليــة القــضائيةتوجــد خــارجباشــر إىل البيانــات الــيت املنفــاذ إتاحــة ُســبل ال
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يف حتـديات كـبرية   أمور متثـل   والتباين يف ضمانات التعاون،      ،سلطات إنفاذ القانون غري الرمسية    
  .ال فيما يتعلق باألدلة اإللكترونية يف املسائل اجلنائيةعَّ التعاون الدويل الفوجه

    
    منع اجلرائم السيربانية  -٨  

ىل التقليل من احتماالت حـدوث      استراتيجيات وتدابري تسعى إ   على   منع اجلرمية    ينطوي  -٤٧
 يف املائة   ٤٠وقد أبلغ زهاء    .  من آثارها الضارة اليت قد تلحق باألفراد واجملتمع        والتخفيفجرائم  

بـشأن منـع    لـديها   وطنيـة   عامـة    قانون وطين أو سياسة      عن وجود من البلدان اجمليبة عن االستبيان      
.  يف املائـة ٢٠ بلدان أخرى تبلغ نـسبتها د يف هناك حالياً مبادرات قيد اإلعدا و. اجلرائم السيربانية 

 ، التشريعات إصدار يف جمال منع اجلرائم السيربانية تتضمن        اجليدة املمارسات   نَّ البلدان أ  وأبرزت
 ، العدالــة اجلنائيــة وإنفــاذ القــانون والتعلــيم والتوعيــة يف جمــال وتنميــة القــدرات ،والقيــادة الفّعالــة

كـذلك  عاون بني احلكومة واجملتمعـات احملليـة والقطـاع اخلـاص و           تال و ،ة قوية ي قاعدة معرف  وإنشاء
جلـرائم  بـشأن ا  البلدان عن وجود اسـتراتيجيات      عدد   أكثر من نصف     وأبلغ. على الصعيد الدويل  

اجلرائم السيربانية بـشكل وثيـق      اخلاصة ب ستراتيجيات  اال أُدرجتيف حاالت عديدة،    و. السيربانية
 يف املائــة مــن مجيــع االســتراتيجيات ٧٠ يل حــواوتــضمَّن. مــن الــسيرباينلألضــمن اســتراتيجيات 

 عنــها مكّونــات بــشأن زيــادة الــوعي والتعــاون الــدويل والقــدرات يف جمــال إنفــاذ    املبلّــغالوطنيــة 
واملالحقــة  يف أغلــب األحيــان عــن وكــاالت إنفــاذ القــانون   ُيبلَّــغألغــراض التنــسيق، و. القــانون

  .اجلرائم السيربانيةب املعنيةدة رائالؤسسات هي امل القضائية باعتبارها
ــر و  -٤٨ ــصائية  تظه ــاً الدراســات االستق ــة،    عملي ــدان النامي ــك يف البل ــا يف ذل ــم أنَّ، مب  معظ

 وقــد أبــرزت.  اإلنترنــت يتخــذون حاليــاً االحتياطــات األمنيــة األساســيةاألفــراد مــن مــستعِملي
السـتبيان أمهيـة اسـتمرار      احلكومات وهيئات القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية اجمليبة عن ا        

 الـيت   واحلمـالت التهديـدات الناشـئة،     ب محـالت التوعيـة   محالت زيادة الوعي العام، مبا يف ذلـك         
 عنــدما يقتــرن ةً أكثــر فعاليــتثقيــف املــستعِملنييكــون و. ، كاألطفــالاً حمــدداًتــستهدف مجهــور

الـيت يتكّبـدها    تكلفـة   ال كانـت    فـإذا .  علـى حتقيـق أهـدافهم بطريقـة آمنـة          همنظم تساعد بوجود  
فـراد  فـإنَّ ذلـك لـن يـوفّر حـافزاً كـبرياً لأل             أعلى من املنفعة املباشرة اليت حيصل عليها،         املستعِمل

 توعيـة   دمـج أنـه جيـب     ب القطـاع اخلـاص أيـضاً        وأفـادت كيانـات   . باع اإلجراءات األمنية  على اتّ 
 اجليـدة سـية واملمارسـة   تتـضمن املبـادئ األسا  و. ألمنبشأن ا كُلّي واملوظفني يف هنج    املستعِملني

 املّتبعـة يف  مارسـات املوالعامـة  سياسات عـن الـ   املُشار إليها املساءلة عن العمل يف جمال التوعية و        
عـدد   اأجـرى ثلثـ   وقـد   .  وتـدريب املـوظفني    جمالس اإلدارة  املخاطر والقيادة على مستوى      إدارة

 اســتعمالبلــغ معظمهــم عــن  ملخــاطر اجلــرائم الــسيربانية، وأاًاجمليــبني مــن القطــاع اخلــاص تقييمــ
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 واسـتبانة  األدلة الرقميـة     الواقية وحفظ تكنولوجيا األمن السيرباين كاجلدران النارية      تقنيات من   
أُعرب عن دواعـي قلـق    ولكن. ومراقبتهااحملتوى وكشف التسلل واإلشراف على النظم     ماهية  
وإمـا  كافيـة حلمايـة الـنظم       طـوات   خب تقـوم ال  أهنـا   ا   الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم إمَّ     ألنَّ
  .تكون هدفاً هلذه اجلرائمتتصور بشكل خاطئ أهنا لن أهنا 
 اجلرائم السيربانية فيما يتعلق بالقطـاع    منعدوراً مهماً يف    الرقابية   التنظيمية   اُألطر وتؤدي  -٤٩

البلدان قوانني حلماية عدد  نصف يل حواوقد اعتمد. خصوصاًقّدمي اخلدمات مبوعموماً اخلاص 
تتـضمن بعـض هـذه      و. هاد املتطلبات الالزمة حلمايـة البيانـات الشخـصية واسـتخدام          لبيانات حتدِّ ا

ــوانني ــات حمــدَّ الق ــّدمي خــدمات     خاصــة مبدة  متطلب ــن مق ــّدمي خــدمات اإلنترنــت وغريهــم م ق
قـوانني محايـة البيانـات حـذف البيانـات الشخـصية          وعلـى حـني تتطلّـب       . لكترونيةإلاالتصاالت ا 

م زِلـ ُت بعـض البلـدان اسـتثناءات ألغـراض التحقيقـات اجلنائيـة،       فقـد وضـع  ،  الزمـة عندما ال تعود    
العديد من  ولدى  .  حمدَّدة مقّدمي خدمات اإلنترنت بتخزين أنواع معينة من البيانات لفترة زمنية         

ــة      ــراد واجلهــات التنظيمي ــإبالغ األف ــزم املنظمــات ب ــدول املتقدمــة أيــضاً قواعــد تل ــة ال عــن الرقابي
ــهاكات ــة ب االنت ــاتاملتعلق ــسؤولية حمــدودة     و. البيان ــادةً م ــت ع ــّدمو خــدمات اإلنترن ــل مق يتحّم
تعديل احملتويـات   وتزداد هذه املسؤولية يف حال قيامهم ب      . ملرور البيانات "  قنوات جمّرد "باعتبارهم

ومـن جهـة     .نـشاط غـري قـانوين     ب على علم، فعلياً أو اسـتداللياً،      املرَسلة، وكذلك يف حال كوهنم    
هـم بنـشاط    إبالغالالزمة إثر   اإلجراءات   هذه املسؤولية يف حال مسارعتهم إىل اختاذ         تقلأخرى،  

ــانوين  ــدِّمي خــدمات اإلنترنــت إ   . غــري ق ــوافر ملق ــى حــني تت ــة  وعل ــات تقني ــرزمكاني ــات لف  حمتوي
ومتطلبـات  ع  قّـ التوخيـضع إلمكانيـة      قيـود علـى النفـاذ إىل شـبكة اإلنترنـت             فـإنَّ فـرض   اإلنترنت،  

القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان الـذي          ومهـا شـرطان واردان يف        مـستوى التهديـد،   التناسب مع   
  .وتناقلها هاحيمي حقوق التماس املعلومات وتلقي

ــ  -٥٠ ــة  الــشراكات بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص   سموتتَّ ــةبأمهي  ملنــع اجلــرائم حموري
وقـد أُقيمـت    . راكاتشهـذه الـ    البلدان عن وجود     جمموع أكثر من نصف     أبلغوقد  . السيربانية
ة أسـس قانونيـ  علـى   وة غـري رمسيـ  ات اتفاقـ على حنـو متـساوٍ مبقتـضى    هذه الشراكات   أعداد من 

، تليهـا   عالقـات الـشراكة    يف   مـشمولة هيئـات القطـاع اخلـاص       يف أكثر األحيان تكـون      و. أيضاً
 أجــل م الـشراكات غالبــاً مـن  َدُتــستخو. املؤسـسات األكادمييــة، واملنظمـات الدوليــة واإلقليميـة   
 أنـشطة  مـن أجـل تنفيـذ   ُتـستخدم  وكذلك تيسري تبادل املعلومات عن التهديدات واالجتاهات،  

يف سياق بعـض الـشراكات بـني القطـاع العـام والقطـاع              و.  يف حاالت حمددة   وقائيةوإجراءات  
 واختـاذ   اجلـرائم الـسيربانية  يفنـهج اسـتباقي للتحقيـق    ب القطـاع اخلـاص      أخذت كيانات اخلاص،  

 ، هـذه اإلجـراءات تلـك الـيت تتخـذها سـلطات إنفـاذ القـانون           وُتكّمل. نونية بشأهنا إجراءات قا 
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ــة  كمــا إنَّ . وميكــن أن تــساعد يف ختفيــف الــضرر علــى الــضحايا    ــؤدي املؤســسات األكادميي ت
منــها تثقيــف عــدة ُســبل ومــن خــالل جمموعــة متنوعــة مــن األدوار يف منــع اجلــرائم الــسيربانية، 

واحللــول والعمــل علــى تطــوير املعــايري العامــة قــوانني والــسياسات ووضــع الوتدريبــهم ملهنــيني ا
واجهـة  مب األفرقـة املعنيـة    َض يف جمال اجلرائم السيربانية وبعـ      َء اخلربا ُتتستضيف اجلامعا و. التقنية

  .ن أعمال، وتيّسر ما يضطلعون به مالطوارئ احلاسوبية ومراكز البحوث املتخصصة
    

     الدراسةمنموجز النتائج الرئيسية   - باء  
  : السيربانيةعن اجلرميةلدراسة الشاملة املستخلصة من ا الرئيسية لي النتائج يفيما  -٥١

 الوطنيـة اخلاصـة   على الصعيد الدويل وتنّوع القـوانني       التنافر يف اإلجراءات     إنَّ  )أ(  
ــ ــسيربانية ب ــان إىلاجلرائم ال صــكوك متعــددة ذات نطــاق موضــوعي وجغــرايف   وجــود  قــد يعزي

 الثقافيـة واإلقليميـة   واالختالفـات االجتماعيـة     عـن    شـرعياً    تعبِّـر  الصكوك   ع أنَّ تلك  وم. خمتلف
التعـاون الـدويل    ب املتعلقـة  الـصالحيات اإلجرائيـة واألحكـام        مدى يف   أوجه التباين  فإنَّ،  القائمة

 العـاملي   ممـا ال يتناسـب دائمـاً مـع الطـابع           البلدان،   متعاونة من " جمموعات "قد تفضي إىل نشوء   
  رائم السيربانية؛لجل

 على الوسائل التقليدية للتعـاون الـدويل الرمسـي يف مـسائل اجلـرائم               التعويل نَّإ  )ب(  
 األدلّــةحلــصول علــى ا يف الوقــت املناســب ملقتــضياتســتجابة مــن اال حاليــاً ال ميكّــنالــسيربانية 

ــة اإلل ــر كتروني ــزوال والتغيُّ ــسريعة ال ــداً مــن اجلــرائم يــ  نَّمبــا أو. ال ــةشتمل علــى  عــدداً متزاي  أدلّ
بــشأن مــشكلة لــيس  توجــد يف أمــاكن جغرافيــة متباعــدة التــوّزع، فــإنَّ ذلــك يــصبح إلكترونيــة

  ؛عموماًكل اجلرائم بشأن إمنا وفقط،  جلرائم السيربانيةا
 إعــادة حتديــد تــستدعي الــضرورةُيف عــامل احلوســبة الــسحابية ومراكــز البيانــات،    )ج(  

 بشأن املسائل املتعلقـة  توافق يف اآلراءإىل ّدة ومنها التوصُّل ألهداف ع األدلة،  " موضع"مفهوم دور   
   القضائية؛تهاخارج نطاق والياملوجودة املعلومات ةً على  مباشرحبصول سلطات إنفاذ القانون

 فيمـا يتعلـق   إىل عدم كفايـة التنـسيق       يشري   املتاحةألطر القانونية الوطنية    ا حتليل   إنَّ  )د(  
ميثّـل القــانون  و.  التحقيـق ومقبوليـة األدلــة اإللكترونيـة   وصــالحيات" ساسـية األ"اجلرائم الـسيربانية  بـ 

  لتجرمي واألحكام اإلجرائية؛ا هاماً فيما يتعلق مبسائل اًخارجيمرجعاً الدويل حلقوق اإلنسان 
 والـسلطات القـضائية يف البلـدان        واملـّدعني العـامني    سلطات إنفـاذ القـانون       إنَّ  )هـ(  
مــن أجــل  تقنــيني علــى حنــو شــامل ومــستدام وطويــل األمــد ومــساعدة  دعــم  حتتــاج إىلالناميــة

  ؛ومكافحتهااجلرائم السيربانية التحقيق يف 
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تعزيـز الـشراكات    تتطلـب    أنشطة منـع اجلـرائم الـسيربانية يف مجيـع البلـدان              إنَّ  )و(  
اجلرائم الـسيربانية ضـمن     بـ  اخلاصـة  االسـتراتيجيات بني القطاع العام والقطـاع اخلـاص وإدمـاج          

 زيـادة الـوعي   مواصـلة   من خالل هنج كلي يـشتمل علـى         ، وذلك   نظور أوسع لألمن السيرباين   م
  .يف هذا الصدد

    
    يف الدراسةموجز اخليارات الواردة   - جيم  

ــيت أعــدها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين        -٥٢ ــارات املعروضــة يف الدراســة ال اســتندت اخلي
ن ردود البلدان على سؤال مـن أسـئلة االسـتبيان           ات واجلرمية إىل املعلومات املستمّدة م     خدِّربامل

لتعزيـز التـدابري القانونيـة أو غريهـا مـن           اخلاص بالدراسة حول اخليارات الـيت ميكـن النظـر فيهـا             
التــدابري القائمــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل للتــصدي للجــرائم الــسيربانية واقتــراح تــدابري 

وتبّينـت الدراسـة    . رئيسية املستخلصة من الدراسة   ، وكذلك إىل النتائج ال    جديدة يف هذا الشأن   
  )٩(: أو أكثر من واحد من اخليارات التالية واحداًأن هذه اخليارات ميكن أن تتضمَّن

 جـرائم  األفعـال األساسـية الـيت متثـل     صوغ أحكام منوذجية دولية بـشأن جتـرمي           )أ(  
 مـن خـالل اعتمـاد عناصـر          اآلمنـة  ات املـالذ  القـضاء علـى   بغية دعـم الـدول يف       وذلك   ،سيربانية

  ؛للجرائممشتركة 
ــشأن      )ب(   ــة ب ــة دولي ــق صــالحياتصــوغ أحكــام منوذجي ــة  التحقي  اخلاصــة باألدلّ

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

، مـن أجـل تـوفري أسـس فّعالـة           يـة القـضائية   الوالصوغ أحكام منوذجيـة بـشأن         )ج(  
  ؛ يف املسائل اجلنائية اخلاصة باجلرائم السيربانيةمشتركة للوالية القضائية

 اإللكترونيـة،  باألدلّـة صوغ أحكام منوذجية بشأن التعاون الـدويل فيمـا يتعلـق            )د(  
عاهـدة منوذجيـة    مإعـداد   بغية إدراجها يف الـصكوك الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف، مبـا يف ذلـك                  

قتراحـات الـواردة يف دليـل       اال  مبـا يتوافـق مـع      ،يف املـسائل اجلنائيـة    املساعدة  تبادل   بشأنمنقّحة  
  ؛الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألمم املتحدة املناقشة اخلاص مبؤمتر 

ــق          )هـ(   ــا يتعل ــدويل فيم ــاون ال ــشأن التع ــراف ب ــدد األط ــةصــوغ صــك متع  باألدلّ
 اجليـد التوقيـت مـن أجـل حفـظ          اجلنائية، بغية توفري آليـة دوليـة للتعـاون           املسائلونية يف   اإللكتر
   اإللكترونية واحلصول عليها؛األدلّة

                                                         
  .UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2رد املزيد من التفاصيل حول هذا يف الوثيقة ي )9(  
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هنـج  بغيـة إقـرار      صوغ صك شامل متعدد األطراف بشأن اجلرائم السيربانية،           )و(  
  ون الدويل؛ والتعاوالوالية القضائيةالحيات اإلجرائية دويل يف جماالت التجرمي والص

ــشراكات    )ز(   ــز ال ــص تعزي ــى ال ــك     عد عل ــا يف ذل ــة، مب ــة والوطني ــة واإلقليمي الدولي
زة  مـساعدة تقنيـة معـزّ      تقـدمي  مـن أجـل      ،مع القطاع اخلاص واملؤسسات األكادمييـة     الشراكات  

  .يف البلدان الناميةومكافحتها منع اجلرائم السيربانية من أجل 
    

  تصلة مبكافحة اجلرمية السيربانية، عزيز األنشطة املتوصيات لت  -اًخامس  
    مبا يف ذلك املساعدة التقنية وبناء القدرات

ــوّد أن تطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل      -٥٣ ــةَ ت ــة، خــدِّرلعــلَّ اللجن ات واجلرمي
استنادا، من ضـمن مجلـة أمـور، إىل أنـشطته اجململـة يف القـسم ثانيـا مـن هـذا التقريـر، مواصـلة                          

 لَ الـدو   اجلرمية الـسيربانية، وحتـثُّ     عدة التقنية إىل الدول األعضاء فيما يتعلق مبواجهة       تقدمي املسا 
األعــضاء علــى تقــدمي مــوارد مــن خــارج إطــار امليزانيــة لــذلك الغــرض مــن أجــل ضــمان بنــاء     

  .القدرات املستدامة طويلة األمد ملواجهة اجلرمية السيربانية يف الدول النامية
 


