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 من جدول األعمال املؤقَّت*  ٦البند 
  التعاون الدويل وتقدمي املساعدة التقنية من أجل منع 

        اجلرائم جبميع أشكاهلا والتصدي هلا
للجرمية، والتطورات األخرية واحللول االجتاهات الراهنة   -٤حلقة العمل     

املستجدة، ال سيما التكنولوجيات اجلديدة بوصفها وسائل الرتكاب 
      **اجلرمية وأدوات ملكافحتها

     األمانة أعدهتاورقة معلومات أساسية     
 ملخَّص  

على اجلرمية. والتكنولوجيا ســالح  التكنولوجياآثار تبحث ورقة املعلومات األســاســية هذه   
تســـهم أيضـــًا يف منعها وكشـــفها ميكن أن تســـاعد على ارتكاب اجلرائم، لكنها فهي  ،ذو حدين

 االزدواجية األســـــاســـــيةتلك هذه الورقة هنجًا ذا شـــــقني لشـــــرح تبع وقمعها. وبناًء على ذلك، ت
القضــــــائية  ةن واملالحقعلى حفظ األم تســــــاعددور التكنولوجيا يف إجياد حلول  املســــــتجدة، أي

جاحو للمجرمني ناحية؛ و الن ية من  لة اجلنائ عدا ها يف تطبيق ال مة املتمثل يف تعزيز دور تا األكثر ق
أســاليب عمل املجرمني واجلماعات اإلجرامية املنظمة من ناحية أخرى. ويأخذ التحليل يف االعتبار 

توفري أمهية اجلامعة، أوهلما هو ب التطورات احلاصــــــلة يف جماالت حمددة، ويغطي جانبني من اجلوان
بني أصحاب املصلحة حتقيق التعاون والتآزر يف العمل تخصصات واتباع ُنهج متعددة الالتدريب و

ما تنطوي عليه من إمكانات ميكن املعنيني من أجل التوصل إىل فهم للفوائد احلالية للتكنولوجيات و
ضرورة إيالء االعتبار أما اجلانب الثاين فهو ستقبل، يف امل التصدي ملخاطر اجلرمية االستفادة منها يف

 الواجب للمسائل األخالقية وضمانات حقوق اإلنسان يف استخدام التكنولوجيات ملكافحة اجلرمية.
 

                                                           
  *  A/CONF.234/1. 
تودُّ األمانة أن ُتعرب عن تقديرها للمعاهد األعضاء يف شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   **  

ا وفرته من ل بالواليات املتحدة، ملوال سيما املعهد الكوري لعلم اإلجرام واملعهد الوطين للعدالة التابع لوزارة العد
 مساعدة يف إعداد وتنظيم حلقة العمل.
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    مقدِّمة  -أوًال  
عام  ُأدمج عندما  -١ ية للمخدِّرات ومركز منع  ١٩٩٧يف  لدول بة ا برنامج األمم املتحدة للمراق

ــــميته يف عام  ــــكيل مكتب مراقبة املخدِّرات ومنع اجلرمية، الذي أعيدت تس  ٢٠٠٢اجلرمية الدولية لتش
ليصبح مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب)، أصبحت نسخٌة حمدَّثة من حاسوب 

مسه "األزرق العميق" أوَل نظام حاســــويب يهزم بطل العامل يف ذلك الوقت يف مباراة للعب الشــــطرنج ا
للتكنولوجيا يف  املطَّردالتقدم على الرغم من وختضع لضوابط الوقت املعيارية يف دورات لعبة الشطرنج. 

نترنت قد نســــبيًّا، وكانت اإل حمدودازال ياجلرمية ال  جمال يف التكنولوجيا اســــتغالل ، كانذلك الوقت
 بدأت لتوها يف التأثري على املجتمع بوصفها التكنولوجيا احلامسة يف "عصر املعلومات".

عقــدين بقليــل، مكَّن النمو الســــــريع لإلنترنــت وتكنولوجيــات  منويف غضــــــون أكثر   -٢
الوصــول إىل اخلدمات احليوية، توســيع نطاق حتقيق النمو االقتصــادي و مناملعلومات واالتصــاالت 

ألنشـــطة اإلجرامية. وأصـــبح املجرمون املســـتفيدين غري ا مارســـةيَّأ أيضـــًا فرصـــًا جديدة ملولكنه ه
جلديدة والعوملة ألن تلك التطورات مكَّنتهم من ارتكاب اجلرائم  املقصــــــودين من التكنولوجيا ا
والتربُّح منها عن طريق اسـتغالل األنشـطة عرب الوطنية، ومن توسـيع نطاق أنشـطتهم وأعماهلم غري 

 )١(املخاطر، وخصوصًا خطر االنكشاف. من للشروعة عرب املنصات الرقمية على حنو قامل

فرصـــــــًا جديدة إلنفاذ القانون  واحلاليةأخرى، تتيح التكنولوجيات اجلديدة  ناحيةومن   -٣
والتحقيق اجلنائي واملالحقة القضــــائية. وقد يكون لتحســــني الســــالمة العامة ومتكني أجهزة إنفاذ 
القانون والعدالة اجلنائية من منع اجلرمية ومكافحتها من خالل التقدم التكنولوجي أثر إجيايب على 

 من تلك األهداف. ١٦سيما اهلدف ، وال ٢٠٣٠حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 

الفريق الرفيع املســــــتوى املعين بالتعاون  اهتمام موضــــــع أيضــــــًا االزدواجية هذه وكانت  -٤
لتعزيز التعاون الدويل والتعاون بني أصــــــحاب  ٢٠١٨الرقمي، الذي أنشــــــأه األمني العام يف عام 

ستقبل رقم شأن م شة العامة ب سامهة يف املناق صلحة املتعددين وامل  والذيي آمن وشامل للجميع، امل
الضـــوء يف تقريره املعنون "عصـــر الترابط الرقمي". وكما ُذكر، أثبتت التكنولوجيات  عليها ســـلط

الرقمية أهنا قادرة على ربط األفراد عرب احلواجز الثقافية واجلغرافية، مما يزيد التفاهم وُيحتمل أن 
ذلك، هناك أيضــــًا أمثلة على  . ومعيســــاعد املجتمعات على أن تصــــبح أكثر ســــالمًا ومتاســــكًا

ـــتقطاب املجتمعات،  تكنولوجيات رقمية ُتســـتخدم النتهاك احلقوق، وتقويض اخلصـــوصـــية، واس
 )٢(والتحريض على العنف.

الوارد يف  ،٤املعلومات األســاســية هذه إىل اإلطار املواضــيعي حللقة العمل  ورقةوتســتند   -٥
وقد ُنظِّمت ورقة املعلومات  )٣(.، وتوســــــع من نطاقهدليل املناقشــــــة اخلاص باملؤمتر الرابع عشــــــر

أن  وهيمنفصلة، جيسد كل منها زوايا خمتلفة من نفس املسألة األساسية،  يف أقسام األساسية هذه
                                                           

  )١(  Yury Fedotov, “In just two decades, technology has become a cornerstone of criminality”, Huffington Post 

UK, 23 October 2017. 
 .United Nations, “The age of digital interdependence”, June 2019, p. 17 انظر  )٢(  
  )٣(  A/CONF.234/PM.1 ١٨٩-١٦١، الفقرات. 
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ية  أجهزة نائ لة اجل عدا قانون وال فاذ ال حة التكنولتقف إن ند مفترق طرق يف ســـــــا ياع إذ إن ، وج
النهوض بدور إىل حفظ األمن بفعالية وتفضـــي فحســـب االبتكارات التكنولوجية الســـريعة قد ال 

، يف معاجلة أوجه القصـــور التقليدية يف اجلهود الرامية إىل إنفاذ ســـيادة القانون إنفاذًا كامًالحموري 
 )٤(.خمتلفة عرضًة أيضًا لالستغالل اإلجرامي يف جماالتبل قد تكون 

    
    التكنولوجيا يف ارتكاب اجلرائم ويف مكافحتها داماستخ  -ثانيًا  
  العمالت املشفَّرة واملوجودات االفتراضية  -ألف  

ــــــنواتظهرت يف   -٦ ية وجذبت  الس األخرية العمالت املشــــــفَّرة واملوجودات االفتراضــــــ
العمالت خاصــــة بتلك  برجميةلدفع باســــتخدام بروتوكوالت ل نظملإلقامة بىن حتتية  اســــتثمارات
البعض استعمال العمالت املشفَّرة ملجموعة متنوعة من األسباب،  يستصوبوقد  )٥(واملوجودات.

البعض إىل االستفادة من طابع  سعى. وياملضاربات يف الستثمارهاهبا يف الوقت نفسه  حيتفظرمبا و
ـــــرية  ـــــتويات عليا من حجب اهلوية يف املعامالت، يف حنيالس  أن كل ما املرتبط مبا توفره من مس

إلشـــــراف و/أو املراقبة من جانب الدولة أو لالقانونية  معامالتهخضـــــوع يريده آخرون هو جتنب 
اليت  الرســـومتقل عن  هبارســـوم املعامالت  أنويشـــري مؤيدو العمالت املشـــفَّرة إىل  )٦(املصـــارف.

أيُّ خســــــارة يف املحتمل أن تقلِّل  من كانتفرضــــــها البنوك التقليدية على العمالت الوطنية، وإن 
 )٧(الرسوم املرتبطة مبقدمي خدمات العمالت املشفَّرة من وفورات التكلفة.ارتفاع أسعار الصرف و

ويف املواقع اليت ال تتوافر فيها املصارف التقليدية، ميكن للعمالت املشفَّرة أن توفر الوظائف املرتبطة 
 للحدود العابرة املعامالت تســهل أن ميكن رةالعملة املشــفَّفإن وأخريًا،  )٨(خبدمات الدفع التقليدية.

  )٩(.معينة بدولة مرتبطةليست يف العادة عملة  ألهنا

سنَّت  ومع  -٧ سواق العمالت املشفَّرة قد  شغيل أ ذلك، فإن العديد من البلدان اليت تسمح بت
على الرغم من أنه  )١٠(غســـل األموال واجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب، يف اســـتخدامهاقوانني ملنع 

                                                           
) استخدام اإلنترنت A/CONF.234/7من جدول األعمال ( ٦تتناول ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة بشأن البند   )٤(  

 والتكنولوجيات الرقمية ألغراض إرهابية، وكذلك املسائل املتصلة باجلرمية السيربانية.
  )٥(  Sesha Kethineni and Yin Cao, “The rise in popularity of cryptocurrency and associated criminal activity”, 

International Criminal Justice Review, 6 February 2019; Stearns Broadhead, “The contemporary cybercrime 
ecosystem: a multi-disciplinary overview of the state of affairs and developments”, Computer Law and 

Security Review, vol. 34, No. 6 (December 2018), pp. 1180–1196.  
  )٦(  Geoff Goodell and Tomaso Aste, “Can cryptocurrencies preserve privacy and comply with regulations?”, 

Frontiers in Blockchain, vol. 2, art. 4 (May 2019), pp. 1–20. 
  )٧(  Angela S. M. Irwin and Adam B. Turner, “Illicit Bitcoin transactions: challenges in getting to the who, what, 

when and where”, Journal of Money Laundering Control, vol. 21, No. 3 (July 2018), pp. 297–313. 
 نفسه.  املرجع  )٨(  
  )٩(  Perri Reynolds and Angela S. M. Irwin, “Tracking digital footprints: anonymity within the bitcoin system”, 

Journal of Money Laundering Control, vol. 20, No. 2 (May 2017), pp. 172–189. 
  )١٠(  United States, Law Library of Congress, Global Legal Research Center, Regulation of Cryptocurrency 

around the World (Washington, D.C., 2018), June 2018. 
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وقد ظهر هذا  )١١(ال يبدو حىت اآلن أن اإلرهابيني يستخدمون العمالت املشفَّرة على نطاق واسع.
شراء  الرقايب ياالجتاه التنظيم شفَّرة إلجراء عمليات  كرد فعل على االستخدام املتكرر للعمالت امل

ــــيلة للدفع يف عمليات غســــل األموال  )١٢(غري قانونية يف الســــوق الســــوداء عرب اإلنترنت، وكوس
ة للحرمان اهلجمات املوزَّعأســلوب وخمططات االحتيال اهلرمي (بونزي) واالبتزاز (مبا فيه التهديد ب

 )) واالحتيال. DDOSمن اخلدمة (

ـــفَّرة نفس  عملياتعلى  أيضـــًا أن تنطبق وميكن  -٨ ـــتخدام العمالت املش غســـل األموال باس
غسل األموال باستخدام  عمليات تتشابهو )١٣(على غسل األموال باستخدام النقد. نطبقةاملفاهيم امل

وإضافًة  )١٤(.عملها يفتستغل التكنولوجيا  الكنه التقليدية األموال غسل عمليات مععملة مشفَّرة 
  )١٥(ي.إىل ذلك، قد ُتستخدم العمالت املشفَّرة لتسهيل التهرب الضريب

ميكن ملســـتخدمي العملة إذ  )١٦(،وســـرقة العمالت املشـــفَّرة هي أيضـــًا مصـــدر قلق متزايد  -٩
وعالوة على ذلك،  )١٧(قة العملة املشفَّرة.املشفَّرة أن يقعوا فريسة لعمليات االحتيال املصمَّمة لسر

بغرض طلب  األفراد أو الشـــركات أو احلكومات الفريوســـية املعطِّلة ألجهزةاهلجمات  يمدبرفإن 
 الفدية بالعمالت املشفَّرة.  دفعيطلبون  ما كثريًا الفدية

البيئات اليت تكون فيها عمالت مشـــــفَّرة يف  باســـــتخداماجلرائم املتعلقة  ارتكابر ســـــُ ْيوَي  -١٠
اللوائح التنظيمية غري كافية للســــماح بتحديد هوية املســــتخدمني أو فرض عقوبات، وحيث ميكن 

يتيح ملن بلد إىل آخر  منلعمالت املشفَّرة ل التنظيميةاللوائح  اختالفاستغالل الثغرات التنظيمية. و
  )١٨(يف أماكن أخرى. يةال تعد قانون بأنشطةبلد  أييف يستعمل تلك العمالت القيام 

النظر يف عدد من اإلجراءات ملنع اســـــتخدام العمالت املشـــــفَّرة ألغراض إجرامية  وينبغي  -١١
 على ســـاعدمن شـــأهنا أن ت اليتهج منع جتهيل هوية أطراف املعامالت مثل ُن ،والعمل على تطبيقها

 لتبيان معلوماتتقدمي  لوائح تنظيمية تشــترط تطبيق. وقد يشــمل ذلك معهم والتحقيق اجلناة ردع

                                                           
  )١١(  Cynthia Dion-Schwarz, David Manheim and Patrick B. Johnson, Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical 

and Organizational Barriers and Future Threats (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2019). 
  )١٢(  Reynolds and Irwin, “Tracking digital footprints”; Monica J. Barratt, Jason A. Ferris and Adam R. Winstock, 

“Safer scoring? Cryptomarkets, social supply and drug market violence”, International Journal of Drug 
Policy, vol. 35 (September 2016), pp. 24–31. 

  )١٣(  Chad Albrecht and others, “The use of cryptocurrencies in the money laundering process”, Journal of Money 
Laundering Control, vol. 22, No. 2 (May 2019), pp. 210–216; Rolf van Wegberg, Jan-Jaap Oerlemans and 

Oskar van Deventer, “Bitcoin money laundering: mixed results? An explorative study on money laundering of 
cybercrime proceeds using bitcoin”, Journal of Financial Crime, vol. 25, No. 2 (June 2018), pp. 419–435. 

  )١٤(  Denis B. Desmond, David Lacey and Paul Salmon, “Evaluating cryptocurrency laundering as a complex 
socio-technical system: a systematic literature review”, Journal of Money Laundering Control, vol. 22, No. 3 

(July 2019), pp. 480–497. 
  )١٥(  Jafari and Saman ”; The use of cryptocurrencies in the money laundering process“Albrecht and others, 

2018May  10”, lenge to legal systemCryptocurrency: a chal“others, . 
  )١٦(  Garrick Hileman and Michel Rauchs, Global Cryptocurrency Benchmarking Study (Cambridge, United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2017) . 
  )١٧(  Desmond and others, “Evaluating cryptocurrency laundering as a complex socio-technical system” . 
  )١٨(  Angela S. M. Irwin and Caitlin Dawson, “Following the cyber money trail: global challenges when 

investigating ransomware attacks and how regulation can help”, Journal of Money Laundering Control, 
vol. 22, No. 1 (January 2019), pp. 110–131.  



A/CONF.234/11 
 

V.20-00546 5/22 
 

من  االتعلُّم اآليل أو غريه تقنياتأو حتليل املعامالت باســتخدام  )١٩((قواعد "اعرف زبونك") اهلوية
  )٢٠(تقنيات املراقبة الستبانة املعامالت غري القانونية.

ســـــتبانة خمططات العمالت ال الالزمةاملعارف واملهارات وملا كانت قلة احلصـــــيلة املتوفرة من   -١٢
الطريَق أمام اســتخدام العمالت املشــفَّرة ألغراض غري مشــروعة  تفســحاملشــفَّرة أو التحقيق فيها بفعالية 

أجل توفري التدريب  منجانب األمم املتحدة وغريها  من املبذولةاجلهود  فإن )٢١(فرصــــــه، من زيدتو
  )٢٢(يف منع تلك األنشطة واستبانتها. تساهم للمحقِّقني على التعامل مع جرائم العمالت املشفَّرة

اجلهات اليت ميكن أن تنهض بدور رئيســـــي يف إعاقة اســـــتخدام العمالت املشـــــفَّرة  منو  -١٣
 إنفاذ أجهزةالرقايب و التنظيمهيئات و العمالت لتلك املصـــــدرةهات اجللتســـــهيل ارتكاب اجلرائم 

ــــــتحداث جمموعة ُمْحكمة من  اليت ميكن تكييفها  ،تقنيات الوقاية والتحقيقالقانون. ومن املهم اس
بغية التقليل إىل أدىن حد من  ،مع التغريات يف التكنولوجيا وخمتلف تطبيقات العمالت املشــــــفَّرة

 التهديدات املرتبطة باستغالهلا اإلجرامي.
  

   التكنولوجيا وأسواق الشبكة اخلفية، مبا يف ذلك أسواق املخدِّرات  -باء  
رنت فرصًا جديدة لبيع السلع وشرائها بصورة غري مشروعة، سواء عرب الشبكة اإلنت هتيئ  -١٤

. وعلى عكس الشـــبكة الواضـــحة (اليت تســـمى أيضـــًا ("الداركنت") الواضـــحة أو الشـــبكة اخلفية
"الشبكة السطحية")، اليت حتيل إىل معلومات متاحة للجمهور وتفهرسها حمركات البحث الشائعة 

شبكة اخل شبكات خفية مشفَّرة، التوافر، فإن ال سمح ملالك املوقع وممفية تتكون من  مستخدميه ا ي
  )٢٣(نسبيًّا.جمهولة مع صعوبة تعقبها هويتهم بإبقاء على السواء 

للمشترين  )٢٤(أسواق الشبكة اخلفية (اليت توصف أيضًا باسم "األسواق املشفَّرة") وتتيح  -١٥
سًا لوالبائعني عدم الكشف عن هويتهم، ويف تلك األسو سا شفَّرة أ ستخدم العمالت امل  دفعاق، ُت

 قبيل األسلحة واملخدِّرات غري املشروعة.  منسلع  داولمثن املشتريات لتيسري بيع وت

إىل أن  أشــــــارت وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون (اليوروبول) قدو  -١٦
سلعة رئيسية يف أسواق الشبكة اخلفية، وهي تضطلع  املسروقةوالطبية واملالية  الشخصيةالبيانات 

بدور حاســـــم يف أنشـــــطة مثل االحتيال، والتصـــــيد االحتيايل، وســـــرقة اهلوية، واالســـــتيالء على 
أن أســواق الشــبكة اخلفية تقدم طائفة من الســلع املقلدة واملقرصــنة للبيع، فإن ورغم احلســابات. 

                                                           
  )١٩(  Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 

Terrorism and Proliferation: the FATF Recommendations (Paris, 2012).  
  )٢٠(  Irwin and Turner, “Illicit Bitcoin transactions”; Goodell and Aste, “Can cryptocurrencies preserve privacy 

and comply with regulations?” . 
  )٢١(  Use of Bitcoin in darknet markets: examining facilitative “Kethineni, Yin Cao and Cassandra Dodge, Sesha 

157–141), pp. 2018(June  2, No. 43American Journal of Criminal Justice, vol. ”, related crimes-on Bitcoin factors.  
  )٢٢(  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “UNODC launches training to tackle cryptocurrency-

enabled organized crime”, 8 May 2017 . 
  )٢٣(  Darren Guccione, “What is the dark web? How to access it and what you'll find”, The State of Cybersecurity, 

4 July 2019 . 
  )٢٤(  Julian Broseus and others, “Studying illicit drug trafficking on Darknet markets: structure and organization 

from a Canadian perspective”, Forensic Science International, vol. 264, 5 March 2016, p. 7. 



A/CONF.234/11
 

6/22 V.20-00546 
 

 استخداميتزايد و )٢٥(ري املشروعة ال تزال جتري يف معظمها عرب الشبكة السطحية.التجارة غ أنشطة
القمار لدعم دروب غســل األموال،  أنشــطةالتالعب بنتائج املباريات و عملياتالشــبكة اخلفية يف 

االجتماع  أيضـــــًا شـــــدد وقد )٢٦(وال ســـــيما من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية.
ضرورة التصدي الستخدام الشبكة اخلفية التحضريي األورويب يمي اإلقل للمؤمتر الرابع عشر على 

 )٢٧(يف ارتكاب جرائم الكراهية.

أن مشــــــتريات املخدِّرات عرب  ٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي املخدِّرات، ذكر  جمالويف   -١٧
ا تكون قد اخنفضــــت الشــــبكة اخلفية آخذة يف االزدياد على املدى الطويل، على الرغم من أهنا رمب

ئية العاملية ســــتقصــــاالدراســــة االوتشــــري البيانات املســــتمدة من  .٢٠١٩إىل عام  ٢٠١٨من عام 
إىل أن شــــراء املخدِّرات عن طريق الشــــبكة اخلفية ال يزال ظاهرة حديثة  ٢٠١٩لمخدِّرات لعام ل

يف املائة من األشـــخاص الذين أبلغوا عن شـــراء املخدِّرات عن طريق الشـــبكة  ٤٨جدًّا، حيث إن 
يف  ٢٩لتلك األغراض يف العامني الســابقني، وإن نســبة  هابدأوا يف اســتخدام ٢٠١٩اخلفية يف عام 

  )٢٨( ذلك يف العامني السابقني عليهما.املائة أخرى بدأت يف

تغيريات يف أمناط أن تدخل على الشبكة اخلفية الكائنة أسواق املخدِّرات قد يكون بوسع و  -١٨
شارهمدى تعاطي املخدِّرات و سبة للمشترين يميكن أن فاستخدامها  )٢٩(،انت قلِّل بعض املخاطر بالن
ــل ا ــائعني، مث ــة يفلتعرض والب ــاءاأل ملواجهــات عنيف ــاع اليت ت حي ــا املخــدِّرات واإلكراهب  )٣٠(فيه

هلا خماطرها. ومن املرجح  ،اليت تيسِّرها اإلنترنت ،ومع ذلك، فإن مبيعات املخدِّرات )٣١(والتوقيف.
وقد تكون  )٣٢(املخاطر أثناء أنشــــــطة تتم خارج دائرة االتصــــــال باإلنترنت.تلك أن حتدث أكرب 

رها اإلنت إذا كانت  رنت مرتبطة أيضــــًا بالزيادات يف اجلرعات املفرطةمبيعات املخدِّرات اليت تيســــِّ
  )٣٣(مفعوًال.رات أقوى تيسر على املتعاطني جتربة عقاقري جديدة وتتيح هلم احلصول على خمدِّ

                                                           
  )٢٥(   European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), European Cybercrime Centre, 

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018 (The Hague, 2018), p. 49. 
  )٢٦(  Robin Cartwright and France Cleland Bones, Transnational Organized Crime and the Impact on the Private 

Sector: The Hidden Battalions (Geneva, Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2017), p. 29. 
 .A/CONF.234/RPM.5/1(ز) من الوثيقة  ٣٦انظر الفقرة   )٢٧(  
(منشورات  على املخدِّرات وعرضها على الصعيد العاملي : حملة عامة عن الطلب٢٠١٩تقرير املخدِّرات العاملي   )٢٨(  

 األمم املتحدة (الكتيب الثاين)).
  )٢٩(  Judith Aldridge and David Décary-Hétu, “Hidden wholesale: the drug diffusing capacity of online drug 

cryptomarkets”, International Journal of Drug Policy, vol. 35, September 2016, p. 12.  
  )٣٠(  Julia Buxton and Tim Bingham, The Rise and Challenge of Dark Net Drug Markets, Policy brief, No. 7 

(Swansea, United Kingdom, Global Drug Policy Observatory, January 2015), pp. 1–24 . 
  )٣١(  Buxton and Bingham, The Rise and Challenge of Dark Net Drug Marketsوانظر أيضًا . David Décary-Hétu, 

Masarah Paquet-Clouston and Judith Aldridge, “Going international? Risk taking by cryptomarket drug 
vendors”, International Journal of Drug Policy, vol. 35, September 2016, p. 71 . 

  )٣٢(  users identify and seek to  Delivery dilemmas: how drug cryptomarket“Aldridge and Rebecca Askew,  Judith
, March 41, vol. International Journal of Drug Policy”, reduce their risk of detection by law enforcement

109–101, pp. 2017.  
  )٣٣(  , esNew York Tim”, Opioid dealers embrace the dark web to send deadly drugs by mail“Nathaniel Popper,  

2017June  10 . 
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يف تفكيك أســـواق كبرية على الشـــبكة اخلفية. غري أن املجرمني،  ملحوظ جناح وقد حتقق  -١٩
سائل بديلة للتحايل على إجراءات إنفاذ القانون. ويتمثل  ستكشفون و وفقًا ملا ذكره اليوروبول، ي
أحد االجتاهات اجلديدة يف ظهور مناذج جتارية يســتخدم فيها املجرمون هويات متعددة، من خالل 
ر بدوره العمليات  اســـتخدام ملفات تعريف متعددة، على منصـــات خمتلفة على اإلنترنت، مما ييســـِّ

 )٣٤(اليت يقوم هبا أفراد خمتلفون بدًال من شخص واحد.

 عدمأمهها  ومن ،الشــــبكة اخلفية أنشــــطة عن التحري تعترضاليت وهناك عدد من التحديات   -٢٠
حتديد موقع تلك املعلومات باســـــتخدام حمركات  حماولةمن مما جيعل  هبا،فهرســـــة املعلومات املوجودة 
. وعالوة على ذلك، يستخدم املجرمون منصات أمرا غري يسري للمحققني البحث أو الكلمات الرئيسية

  )٣٥(يتيح انتشار خدمات قد يكون من الصعب اكتشافها.  المركزية الستضافة خوادميهم الشبكية، مما

أجهزة إنفاذ القانون لرصــد أســواق الشــبكة اخلفية متاحة أمام  هناك فرصومن ناحية أخرى،   -٢١
ميكن أن تتيح يف هذا  اليت ،طائفة من األدوات هناكو )٣٦(،حتريات باالتصــال احلاســويب املباشــر إجراءو

ـــة البيانات عرب  ـــتخدامها ألمتتة فهرس الســـياق حلوًال فعالة، منها مثال الزواحف الشـــبكية اليت ميكن اس
متكرر، وأدوات التنقيب عن البيانات للبحث يف جمموعات البيانات الضــــــخمة،  حنواإلنترنت على 

واألدوات التحليلية للعمالت املشــــفَّرة لتعقُّب مســــار املدفوعات، وبرجميات ســــالســــل كتل البيانات 
شأن، هذا يف وللمساعدة التقنية أمهيتها )٣٧(املشفَّرة املستخدمة لتعقُّب األدلة.  جبد املكتب يعمل ولذا ال

 التحري املتعلقة بالشبكة اخلفية. أساليبلتدريب تركز على لعلى توفري أنشطة 
  

    األسلحة النارية: املخاطر األمنية املتصلة بالتكنولوجيا  -جيم  
  البوليمرات الصناعية يف صنع األسلحة النارية  -١  

يف صــــــناعة دورا بارزا متزايد األمهية البوليمرات الصــــــناعية تلعب من املقدر حتما أن   -٢٢
يطرح حتديات أمام التنفيذ الفعال لألحكام املتعلقة بتعقب األســــلحة النارية وحفظ  مما ،األســــلحة

ســـــجالهتا الواردة يف بروتوكول مكافحة صـــــنع األســـــلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية 
ة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب واالتِّجار هبا بصــــــورة غري مشــــــروع

قدرة الســــلطات املختصــــة على يهدد  على هذا النحو لبوليمرات الصــــناعيةواســــتخدام االوطنية. 
 الكشف عن اجلرائم ذات الصلة والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها على النحو املالئم. 

ــــــلحة من املمكن للبلدان أن جتد يف جمموعة وحدات و  -٢٣ تدابري التنفيذ املتعلقة بتحديد األس
اهلياكل أو علب لقة بغلب على املشاكل املتعالتما يساعدها على  الصغرية ذات التصميم التجميعي

                                                           
  )٣٤(  Europol, European Cybercrime Centre, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2019 (The 

Hague, 2019), p. 45 . 
  )٣٥(  International Criminal Police Organization (INTERPOL) “Innovation report: anonymous networks and 

darknet” (September 2018), pp. 12–13.  
  )٣٦(  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and Europol, Drugs and the Darknet: 

Perspectives for Enforcement, Research and Policy (Luxembourg, 2017), p. 60 ff . 
  )٣٧(  INTERPOL, “Innovation report”, p. 14وانظر أيضًا . Shira Stein, “Law enforcement adapts to using 

cryptocurrency to catch criminals”, Securities Regulation and Law Report, 49 SRLR 1029 (Arlington, 
Virginia, Bureau of National Affairs, 2017) . 
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شور يضم املغالق املصنوعة من البوليمر شأن ، فهذا املن جمموعة من املمارسات اجليدة غري امللزمة ب
مراقبة األســـلحة الصـــغرية تســـتند إىل األحكام املتراكمة يف الصـــكوك الدولية ذات الصـــلة، وهي: 

غرية والصـــك الدويل للتعقب بروتوكول األســـلحة النارية، وبرنامج العمل املتعلق باألســـلحة الصـــ
 املرتبط به، ومعاهدة جتارة األسلحة. 

   
   (األسلحة ذات التصميم التجميعي) املجمَّعة الطيعة التشكيلاألسلحة   -٢  

أدت التكنولوجيات اجلديدة والثغرات التشــــريعية القائمة إىل إغراق األســــواق املشــــروعة   -٢٤
سواء مبجموعات من أدو  وغري ات التعديل والتحويل والصنع اليت متكِّن مالكي املشروعة على حد 

سلحة مؤدية للغرض بالكامل، بأدىن قدر  تطويراألسلحة النارية من  سلحتهم النارية، بل وإنتاج أ أ
 من املعرفة التقنية. 

بروتوكول األســلحة النارية على "األجزاء واملكوِّنات"، بيد أن شــروط الوســم الواردة  وينطبق  -٢٥
ال تنطبق إال على "األســــلحة النارية". وميكن أن ينطوي ذلك على إشــــكالية كبرية فيما  )٨فيه (املادة 

هذا التحدي غلب على وقد يتطلب الت )٣٨(.املجمَّعة من وحدات قابلة إلعادة التشــكيل يتعلق باألســلحة
راقبة مجيع األســـلحة النارية، ســـواء كانت عنصـــر معني ميكن اســـتخدامه ملاختاذ تدابري من قبيل حتديد 

الوســم وحفظ الســجالت والتعقب؛ وحتديد املعلومات اليت ينبغي تدوينها يف عمليات ، جممَّعةعادية أو 
شأن املحدِّدات الفريدة عنصر على  سلة؛ وتقدمي إرشادات ب املراقبة لتجنب االزدواجية يف األرقام املسل

 )٣٩(.املجمَّعةفيما خيص األسلحة  سيما  للهوية ألغراض التعقب، وال
  

  األسلحة املصنوعة بتكنولوجيا الصنع باإلضافة (الطباعة املجسمة)  -٣  
) املعروفة عامًة باســــــم الطباعة additive manufacturingتكنولوجيا الصــــــنع باإلضــــــافة (  -٢٦

ــــــمة أو الطباعة الثالثية األبعاد ــــــئة هي  املجس قد تكون هلا آثار على األمن املحلي تكنولوجيا ناش
أن يعجِّال إىل حد كبري  اوانتشـــاره رهاعلى املديني القريب والبعيد. وميكن لتطويوالوطين والدويل 

ـــــلحة، وقد تكون هلما عواقب وخيمة على اجلرب ـــــار األس . وعالوة على ذلك، قد ائم اليوميةانتش
تســـجيل نظم فعالية  أثر ســـليب علىملجســـمة الطباعة ايكون لألســـلحة النارية املصـــنَّعة بأســـلوب 
  املستخدمة يف حتقيقات الشرطة. املقذوفات الناريةاألسلحة النارية وترخيصها وقواعد بيانات 

ــــــلحة النارية ٥من املادة  )أ( ١والفقرة  )د( ٣املادة أحكام و  -٢٧ املتعلقة  من بروتوكول األس
مثلما الطباعة املجسمة صنوعة بعلى األسلحة النارية امل طبقتن الصنع غري املشروع لألسلحة الناريةب

زيل امللفات الرقمية من أجل تنباألســــاليب التقليدية، لكن ة وععلى األســــلحة النارية املصــــنتنطبق 
مما يتطلب الربوتوكول، غري مشـمول فيما يبدو بصـنع األسـلحة النارية بأسـلوب الطباعة املجسـمة 

 .لتدارك األمر لةتشريعية عاجاختاذ تدابري 
                                                           

  )٣٨(  Giacomo Persi Paoli, “From firearms to weapon systems: challenges and implications of modular design for 
marking, record-keeping, and tracing”, in Behind the Curve: New Technologies, New Control Challenges, 
Occasional paper of the Small Arms Survey, No. 32, Benjamin King and Glenn McDonald, eds. (Geneva, 

Small Arms Survey, 2015), p. 23 . 
 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  
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العديد من القوانني مشــــمولة ب بأســــلوب الطباعة املجســــمة املصــــنوعةاألســــلحة النارية و  -٢٨
ــــــلحة النارية احلالية املتعلقة واجلرائم  لكن تلك وحيازهتا دون ترخيص، ووتكوينها بصــــــنع األس

وقد يلزم أن حتدد  )٤٠(توزيعها.يازة ملفات التصـــــميم أو القوانني واجلرائم ال تتعلق بالضـــــرورة حب
عندما تتيح مسؤولية األطراف الثالثة  جوانب الصنع غري املشروع لألسلحة الناريةاملتعلقة بقوانني ال

 )٤١(أسلحة نارية.آالت الطباعة املجسمة ألشخاص يرغبون يف استعماهلا إلنتاج 

والدولية، وكذلك القطاعني  ويتعني أن يشمل أيُّ هنج تنظيمي شامل اجلهات الفاعلة املحلية  -٢٩
ملا كانت تكنولوجيا الطباعة املجســـمة قابلة لالســـتعمال املزدوج، فإن العام واخلاص على الســـواء. و
وكما هو احلال بالنســـبة  )٤٢(دون احلد أيضـــًا من فوائدها العديدة.ها من املســـتحيل احلد من انتشـــار

 ملوظفي إنفاذ القانون.دريب والتعليم برامج للتألي تكنولوجيا ناشئة، سيكون من املهم توفري 
 

 االتِّجار باألسلحة النارية على الشبكة اخلفية  - ٤  
جلماعات اإلجرامية املنظمة عضــــاء األإىل ســــاحة مفضــــلة اخلفية  الشــــبكةميكن أن تتحول   -٣٠

 )٤٣(شــراء أســلحة نارية دون الكشــف عن هويتهم أو ألغراض غري مشــروعة.الذين يريدون واألفراد 
سة أعدهايف و شروع حبثي أكرب  ضوء درا ساس م سالح على أ شؤون نزع ال مكتب األمم املتحدة ل

إىل اللجنة األوىل للجمعية العامة يف عام وقدمها  )٤٤(،٢٠١٧ عام يف Europe RANDأجرته مؤسسة 
ــــــلحة غري ، ٢٠١٨ لوحظ أن هناك حاجة ماســــــة إىل تعاون دويل جديد ملكافحة مبيعات األس

  )٤٥(بحت ممكنة من خالل حجب اهلوية يف الشبكة اخلفية.املشروعة اليت أص

مبيعات غريها من حجم مبيعات األســـــلحة عرب الشـــــبكة اخلفية أقل من حجم  نَّويبدو أ  -٣١
 قوائم الســلع املتصــلة باألســلحةفقط على حديثة تركز دراســة تبني و )٤٦(غري املشــروعة.البضــائع 
 ٤٢األسلحة النارية هي األكثر شيوعًا، حيث تشكل نسبة قوائم على الشبكة اخلفية أن املعروضة 

، تليها املنتجات الرقمية املتصــــلة باألســــلحة بنســــبة مجيع القوائم على الشــــبكة اخلفيةيف املائة من 
  )٤٧(يف املائة. ٢٢يف املائة، ومنتجات أخرى مثل الذخرية بنسبة   ٢٧

                                                           
  )٤٠(  INTERPOL Innovation Paper, “3D and 4D printing”, INTERPOL Global Complex for Innovation, 2018, p. 6. 
  )٤١(  N. R. Jenzen-Jones, “Small arms and additive manufacturing: An assessment of 3D-printed firearms, 

components, and accessories”, in Behind the Curve: New Technologies, New Control Challenges, Occasional 
paper of the Small Arms Survey, No. 32, Benjamin King and Glenn McDonald, eds. (Geneva, Small Arms 

Survey, 2015), pp. 63–64. 
  )٤٢(  Trevor Johnston, Troy D. Smith and J. Luke Irwin, “Additive manufacturing in 2040: powerful enabler, 

disruptive threat”, document No. PE-283-RC (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2018), p. 17 . 
  )٤٣(  RAND Europe, “International arms trade on the dark web” (2019), Findings section, para. 8 . 
  )٤٤(  Giacomo Persi Paoli and others, Behind the Curtain: The Illicit Trade of Firearms, Explosives and 

Ammunition on the Dark Web (Santa Monica, California, RAND Corporation, 2017). 
  )٤٥(  Giacomo Persi Paoli, The Trade in Small Arms and Light Weapons on the Dark Web, United Nations Office 

for Disarmament Affairs (UNODA) Occasional Papers, No. 32 (United Nations publications, Sales No. 
E.19.XI.1), p. ix.  

  )٤٦(  Damien Rhumorbarbe and others, “Characterising the online weapons trafficking on cryptomarkets”, 
Forensic Science International, vol. 283, December 2018, pp. 16–20 . 

  )٤٧(  RAND Europe, “International arms trade on the dark web” (2019), Findings section, para. 4. 
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عرب الشــبكة اخلفية  غري املشــروعة األســلحة جتارةحجم ونطاق رفة ملعال غىن عن الســعي و  -٣٢
له تلك التجارة من خطر من أجل التوصـــــــل إىل فهم أفضـــــــل  قانون ملا متث فاذ ال لدى أجهزة إن

احلرص على تزويد . فعلى الصـــعيد الوطين، ينبغي لواضـــعي الســـياســـات يترتب عليها من آثار وما
للتصـــدي للتحديات ذات الصـــلة. التدريب وظفني واملعدات واملمبا يكفي من أجهزة إنفاذ القانون 

ــــــيما اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوهلا اخلاص  وقد توفر األطر القانونية الدولية القائمة، وال س
العتماد ُنُهج شــاملة للتصــدي هلذه الظاهرة. ويلزم إجراء حتليل متعمق  اباألســلحة النارية، أســاســ

لوائح السمسرة القائمة، املنصوص عليها يف بروتوكول األسلحة النارية  عليهاكانت تسري إذا   ملا
 )٤٨(.)١٠  ومعاهدة جتارة األسلحة (املادة )١٥(املادة 

 
 األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل  - ٥  

من عدم وجود اعتراف رمسي بوجود أســــلحة ذاتية التشــــغيل بالكامل، فإن فكرة  الرغمعلى   -٣٣
تؤجج مناقشــــات حادة. ففي عام من هذا القبيل الصــــطناعي للتحكم يف أســــلحة اســــتخدام الذكاء ا

، أنشأ املؤمتُر االستعراضي اخلامس لألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال ٢٠١٦
أســـــلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضـــــرر أو عشـــــوائية األثر فريَق اخلرباء احلكوميني املعين 
بالتكنولوجيات الناشئة يف جمال منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل. وأوصى الفريق، يف دورته 

  )٤٩(، بأن تؤيد األطراف املتعاقدة السامية املبادئ التوجيهية اليت أكدها الفريق.٢٠١٩لعام 
 

  االتِّجار باألشخاص  -دال  
تبيِّن البحوث اليت أجريت على مدى الســـنوات املاضـــية واألدلة املباشـــرة أن املتَّجرين بالبشـــر   -٣٤

 يستخدمون التكنولوجيا خالل مجيع مراحل اجلرمية، مبا يف ذلك تصيُّد الضحايا ومراقبتهم واستغالهلم. 

هو أهنا متكِّنهم من يف عملهم التكنولوجيا ستخدمون اليت جتعل املتَّجرين ي األسبابوأحد   -٣٥
بإجراء معامالت مالية ونقل تســمح هلم العملة املشــفَّرة ، كما أن العمل دون الكشــف عن هويتهم

ر  الســـببأما العائدات اإلجرامية دون الكشـــف عن هويتهم.   هلمالثاين، فهو أن التكنولوجيا تيســـِّ
عالنات املبوبة على اإلنترنت وشبكات حيث ميكن استخدام مواقع اإل ،تصيُّد الضحايا واستغالهلم

  )٥٠(قنوات لالتِّجار بالبشر.كالتواصل االجتماعي 

ر على املتَّجرين إبرام   -٣٦ وعالوة على ذلك، فإن إســـاءة اســـتخدام التكنولوجيا ميكن أن تيســـِّ
ــــــيع نطاق العمليات اإلجرامية. وميكن زبائنهممعامالت مع  ــــــواق جديدة، وتوس ، ودخول أس

                                                           
  )٤٨(  Simonetta Grassi and Mareike Buettner, “Annex: overview of international legal instruments and their 

applicability to illicit firearms trafficking on the dark web”, in Paoli and others, Behind the Curtain, p. 101 . 
  ، املرفق الرابع.CCW/GGE.1/2019/3الوثيقة   )٤٩(  
  )٥٠(  Mark Latonero, Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online Classifieds, 

Centre on Communication Leadership and Policy Research Series (Los Angeles, University of Southern 
California, September 2011), p. 8. 
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رمبا مل يســبق هلم قط البث املباشــر للوصــول إىل ســوق أوســع لزبائن تطبيقات اســتخدام للمتَّجرين 
  )٥١(بالضحية. فعليأي اتصال 

وعالوة على ذلك، فإن إســـاءة اســـتخدام التكنولوجيات ميكن أن تســـاعد املتَّجرين على   -٣٧
ة وحتديد املكان تتبع احلركتطبيقات مراقبة الضحايا وإكراههم. وميكن للمتجرين أن يستفيدوا من 

ـــتغالل الضـــحايا. وحىت بعد أن يفلت الضـــحايا من قبضـــة املتَّجرين، يظل من املمكن  لتيســـري اس
تتبع احلركة وحتديد باســــتخدام تطبيقات  ضــــحاياهم أماكن وجوداجلناة يكتشــــف  حيثتعقُّبهم 
 املوجودة يف اهلواتف النقالة للضحايا.املكان 

تتبع احلركة وحتديد نفســـــه، تســـــتخدم أجهزة إنفاذ القانون بالفعل تطبيقات ت الوقتويف   -٣٨
املتَّجرين املشــتبه فيهم أو غريهم من األفراد املشــاركني يف شــبكة كان وجود للكشــف عن ماملكان 

الوجه تتبع احلركة وحتديد املكان اخلاصة بالضحايا على هذا النحو هو بيانات استعمال االتِّجار. و
 )٥٢(ألدلة.مع اجلمتحركة قواعد بيانات كالضحايا ، حيث ميكن استخدام لعملة نفسهااآلخر ل

 التعاون على نطاق قطاعاتأمر يتطلب يف جهود مكافحة االتِّجار  ااستخدام التكنولوجيو  -٣٩
صــناعة تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت واملنظمات الدولية شــراكة ائر ود. وقد أقامت خمتلفة

إعادة املساعدة على منع االتِّجار باألشخاص وغراض فية تسخري التكنولوجيات ألالستكشاف كي
يضــم  الذي )،Tech Against Traffickingائتالف التكنولوجيا ضــد االجتار ( تأهيل الضــحايا. ويقدم

قائمة حبلول تكنولوجية  ،شــركات تكنولوجيا بارزة ومؤســســات أكادميية واملنظمة الدولية للهجرة
  )٥٣(بالبشر.  كافحة االتِّجارمل

مقوم حموري للتغلب على حتديات بناء قدرات مجيع اجلهات الفاعلة املعنية العمل على و  -٤٠
تطوير إجراء دراســــــات دقيقة من أجل االتِّجار باألشــــــخاص. وجيب يف اســــــتخدام التكنولوجيا 

ــــــون من أجل ســــــتخدمها يالتكنولوجيا اليت  ــــــخاصاملمارس هذه  وتعهد مكافحة االتِّجار باألش
اليت ميكن أن يســتعني  ،على أن ُيراعى يف تطوير تلك األدوات )٥٤(،ورصــدها وتقييمها التكنولوجيا

بينهم  القائمةالتحســب لالختالفات  ،محاية أنفســهميف االجتار هبم خلطر  نوهبا األشــخاص املعرضــ
  )٥٥(.واستيعاب تلك االختالفات

  

                                                           
  )٥١(  Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “Human trafficking and technology: trends, 

challenges and opportunities”, Issue brief, No. 7 (2019), pp. 1–2. 
  )٥٢(  Felicity Gerry, Julia Muraszkiewicz and Niovi Vavoula, “The role of technology in the fight against human 

trafficking: reflections on privacy and data protection concerns”, Computer Law and Security Review, vol. 32, 
No. 2 (April 2016), pp. 210–211. 

  )٥٣(  Business for Social Responsibility, “List of technology tools and initiatives identified by tech against 
trafficking”, 15 January 2019. 

  )٥٤(  Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “Human trafficking and technology”, p. 4 . 
 Mark Latonero, Bronwyn Wex and Meredith Dank, Technology and Labor Trafficking in a Networked انظر  )٥٥(  

Society: General Overview, Emerging Innovations, and Philippines Case Study (Los Angeles, University of 
Southern California, Annenberg Center on Communication Leadership and Policy, 2015), p. 11. 
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  املهاجرينهتريب   -هاء  
تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت أداة مهمة يســــتخدمها املهاجرون ومن  أصــــبحت  -٤١

 )٥٦(يوقعون هبم على حد سواء على نطاق واسع لنقل املعلومات عن الدروب واخلدمات واألسعار.
وعالوًة على ذلك، زادت وســــــائط التواصــــــل االجتماعي من قدرة املهرِّبني على تغيري الدروب 

، مما زاد من للتصــــــدي هلم التدابري اليت تتخذها أجهزة إنفاذ القانون يف بلدان العبورالت من لإلف
 )٥٧(فعالية عمليات التهريب وعرقل التحقيق يف مثل هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا.

وميكن أن تترتب على التطور الســــــريع يف تكنولوجيا األجهزة املحمولة آثار على العالقة   -٤٢
هاجرين واملهرِّبني.  هاجرين التحقق من فبني امل عات الفيســــــبوك، ميكن للم يد من جممو عد في ال

ُيتصــل هبم. وقد األشــخاص الذين ميكن أن موثوقية بعض املهرِّبني وتبادل املعلومات حول أفضــل 
 )٥٨(".سلم اجلدارة بالثقة"عمليات االستيثاق تلك بأهنا ت ُوصف

أيضًا استخدام التكنولوجيات يف الدفع املايل، ألن املدفوعات للمهرِّبني تتم أساسًا  وميكن  -٤٣
ــــــهولة اليت يتمكن هبا  من خالل نظم الدفع عرب اإلنترنت. وقد تزيد العمالت املشــــــفَّرة من الس

وإخفائها ونقلها. وميكن هلذه العمالت أن تســـاعد على غســـل األموال املهرِّبون من تلقِّي األموال 
حلد من من خالل التوقيف  وألتحقيق على جتنب التعرض لاملهرِّبني أن تعني و حجب هويتهم وا

 احلاجة إىل محل مبالغ نقدية كبرية.

التكنولوجيا كذلك بدور رئيســـي يف إتاحة وثائق الســـفر أو اهلوية املزورة اليت  وتضـــطلع  -٤٤
أو  زويرهاجوازات السفر أو ت تزييفتيسِّر هتريب املهاجرين. وُتستخدم أنواع خمتلفة من املعدات ل

أدوات متقدمة تكنولوجيًّا لتنفيذ عمليات تســـتخدم . ويف بعض احلاالت، احتيالية بطرائقنســـخها 
  )٥٩().مطابقة متاما للجوازات الصحيحةجوازات سفر إعداد عالية اجلودة (تزييف 

يا متعددة وليس فقط من منظور  بيد  -٤٥ نه ميكن النظر إىل االبتكارات التكنولوجية من زوا أ
الفوائد اليت تعود هبا على املهرِّبني. وتقلِّل الرقمنة أيضــًا الفجوات يف املعلومات اليت ميكن للمهرِّبني 

ستغ الهلا. وميكن أن تكون اإلنترنت وسيلة مفيدة ملساعدة املهاجرين على التواصل مع الشبكات ا
ــدعم واملعلومــات. ويتمثــل أحــد االجتــاهــات األخرية املنبثقــة عن التحول القــائم  ــة لل االجتمــاعي

جرة التكنولوجيا يف أن عددًا متزايدًا من املهاجرين يتمتعون باالكتفاء الذايت طوال عملية اهل على
ويعتمدون بدرجة أقل على املهرِّبني. ويعطي هذا املهاجرين قدرًا أكرب من االســـــتقاللية ويقلِّل من 

 )٦٠(تعرُّضهم لالستغالل.

                                                           
  )٥٦(  Europol and INTERPOL, “Migrant smuggling networks: executive summary” (May 2016), p. 8 . 
 . ٢٥، الفقرة CTOC/COP/WG.7/2018/2الوثيقة   )٥٧(  
  )٥٨(  Judith Zijlstra and Ilse van Liempt, “Smart(phone) travelling: understanding the use and impact of mobile 

technology on irregular migration journeys”, International Journal of Migration and Border Studies, vol. 3, 
Nos. 2 and 3 (March 2017), pp. 176–177. 

  )٥٩(  UNODC Regional Office for South-East Asia and the Pacific, Facilitators of Smuggling of Migrants in 

Southeast Asia: Fraudulent Documents, Money Laundering, and Corruption (Bangkok, 2019), p. 26 . 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، إعالن الدوحة، التعليم اجلامعي، النمائط اجلامعية ملبادرة "التعليم   )٦٠(  

: أوجه الترابط بني اجلرمية السيربانية ١٤من أجل العدالة"، هتريب املهاجرين واالتِّجار باألشخاص، النميطة 
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وختتلف كيفية اســــتخدام املهاجرين لوســــائل التواصــــل االجتماعي باختالف جنســــيتهم   -٤٦
مبدى قدرهتم على الوصـــول إىل وخلفيتهم التعليمية، وكذلك وطنهم األصـــلي وانتمائهم العرقي وم

ــــتعماهلا اإلنترنت  وقد أظهرت األدلة أن هناك فجوة رقمية بني جمموعات املهاجرين تقوم )٦١(.واس
قدرهتم الفعلية على الوصــول إىل التكنولوجيا الرقمية واســتخدامها، واملهارات الالزمة  تفاوت على

 )٦٢(تكاليف اخلدمات. الستخدام خمتلف التكنولوجيات بفعالية، والقدرة على دفع

منظور إنفاذ القانون، هناك اهتمام متزايد بإجياد ســــــبل الســــــتغالل التكنولوجيا لتعطيل  ومن  -٤٧
ل عليها من وســائط التواصــل االجتماعي و/أو من  كماشــبكات هتريب املهاجرين.  أن األدلة املتحصــَّ
 يف اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة.  املهرَّبني شهادات املهاجرينقد تدعم خالل استخدام التكنولوجيا 

االســــتخدام املناســــب للتكنولوجيا احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري  ويســــاعد  -٤٨
 ،احلكومية على منع هتريب املهاجرين والتخفيف من حدته، كلٌّ يف جماالت اختصــــاصــــه. ولذلك

مي حوافز تشــــــجع مقدمي خدمات فإنه من املهم للغاية زيادة فعالية تدابري العدالة اجلنائية وتقد
اإلنترنت على حتســني عمليات رصــد املحتويات املتصــلة جبرائم التهريب وكشــفها واإلبالغ عنها 

  وتكوين شراكات معهم هلذا الغرض.
 

  على األطفال واستغالهلم باستخدام اإلنترنتعتداء اال  -واو  
األطفال واستغالهلم جنسيا موجودة من قبل ظهور  علىعتداء جرائم اال أنعلى الرغم من   -٤٩

اإلنترنت، فإن البعد اإللكتروين هلذه اجلرائم قد مكَّن اجلناة من التفاعل فيما بينهم واحلصـــول على 
مواد االستغالل اجلنسي لألطفال عرب اإلنترنت. وعالوة على ذلك، فإن العدد املتزايد من األطفال 

إىل اإلنترنت قد منح اجلناة فرصــة للوصــول إىل األطفال بســهولة الذين ميكنهم الوصــول  لصــغارا
وكان لذلك بدوره آثار كبرية على طريقة عمل  -مقارنًة بالبيئة غري املتصــــــلة باإلنترنت  -أكرب 

 مرتكيب اجلرائم ذات الصلة. 

التقدم يف التكنولوجيا حموريًّا يف االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال. وميكن للسياح  وأصبح  -٥٠
مقاطع احلوسبة السحابية لتخزين الصور أو تطبيقات الذين ميارسون اجلنس مع األطفال االستفادة من 

. وعالوة على الفعلي ملواد تصور اعتداءات جنسية على األطفال بالنقل املخاطرةالفيديو، ومن مثَّ جتنب 
جنسيًّا عمليات استغالل األطفال واالعتداء عليهم ذلك، تربط تكنولوجيا اهلاتف املحمول بني منظِّمي 

شخصيًّا أثناء املعامالت، ومن مث، تقل ، واملستهلكني ضحاياالو حاجة املنتجني واملوزعني إىل احلضور 
 . أمرهم كشفحتسني فرصهم يف حتاشي مما يؤدي بدوره إىل 

                                                           
 ,links between cybercrime( تكنولوجيا يف هتريب املهاجرينال -وهتريب املهاجرين واالتِّجار باألشخاص 

trafficking in persons and smuggling of migrants – Technology in smuggling of migrants( يف. متاحة :
www.unodc.org/e4j/ . 

  )٦١(  European Commission, “The use of social media in the fight against migrant smuggling”, European 
Migration Network (EMN) Inform (September 2016) . 

  )٦٢(  Alam Khorshed and Sophia Imran, “The digital divide and social inclusion among refugee migrants: a case in 
regional Australia”, Information Technology and People, vol. 28, No. 2 (June 2015), pp. 344 ff . 
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شمل  -٥١ ستغالهلم وت سية لالعتداء على األطفال وا رها تكنولوجيات  ،األشكال الرئي سِّ اليت تي
واستخدام اإلنترنت يف إغوائهم أو حماولة ، تعريضهم ملشاهدة مواد إباحية ،املعلومات واالتصاالت

 ، والكثري من أفعال االســـتغالل تلك ينطوي على أنشـــطةجنســـية غري مرغوبة ألغراضاســـتمالتهم 
كتب االنتباه إىل األشــــكال املجنســــية غري الئقة مع األطفال. وتلفت دراســــة ذات صــــلة أجراها 

اســتغالهلم يف الصــور واللقطات اليت يأخذها هلم األطفال واســتغالهلم، مثل لالعتداء على  اجلديدة
ذايت املحتوى العمل) أو الصــور واللقطات الذاتية (املحتوى الذي ينتجه املســتمســتعمل اإلنترنت (

حية لالعتداء اجلنســي على األطفال، لقطات ، مبا يف ذلك تبادل الرســائل اجلنســية، وبث )اإلنتاج
  )٦٣(على األطفال.معدة حسب الطلب تصور اعتداءات جنسية ومواد 

يتم بث ، وحقيقياخطرًا اللقطات احلية لالعتداءات اجلنسية لليوروبول، أصبح بث  ووفقًا  -٥٢
من خالل تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات الدردشة املرئية ومنصات تلك اللقطات 

األلعاب وغرف الدردشــــة على اإلنترنت. وعالوة على ذلك، يبدو أن هناك انتقاًال من اســــتخدام 
تصـــال احلاســـوب إىل اســـتخدام اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، ومن اإلنترنت الكابلي إىل اال

 )٦٤(املحمول.  واإلنترنت )Fi-Wi(باإلنترنت السلكيًّا 

يادة من و  -٥٣ ــــــتغالل اجلنســــــي لألطفال عرب اإلنترنت الز أهم املخاطر يف توزيع مواد االس
 Internet Watch(مؤســســة رصــد اإلنترنت ، حيث أشــارت املســتمرة يف اســتخدام الشــبكة اخلفية

Foundation(  اليت تســـتخدم طريقة "املســـار الرقمي" إلخفاء صـــور  ،عةاملواقع الشـــبكية املقنَّإىل أن
متثل مشكلة كبرية. وعالوة على ذلك، الحظت املؤسسة  ، ال تزالاالعتداء اجلنسي على األطفال

الشــبكية لالعتداء اجلنســي على األطفال يف الســنوات املواقع حدوث زيادة مطَّردة يف عدد عناوين 
  )٦٥(.٢٠١٨عنوانًا يف عام  ١٠٥ ٠٤٧إىل  ٢٠١٥  عنوانًا يف عام ٦٨ ٠٩٢األخرية: من 

جنســـــيًّا فإن األشـــــخاص الذين يســـــعون إىل االعتداء على األطفال على ذلك،  وعالوة  -٥٤
كلما ازدادت  البحث عن ســبل جديدة لتجنُّب االنكشــاف ســوف يواصــلون اإلنترنتباســتخدام 

ــــــتخدام . ويف اآلونة األخرية، حدث حتول من مهارهتم التقنية املنتديات الكبرية إىل تشــــــكيل اس
ره تطبيقات  باألجهزة املحمولة مع تشــفري التراســل جمموعات صــغرية من املســتعملني، وهو ما تيســِّ

 من بدايتها إىل هنايتها. عمليات التراسل 

ضائيًّا والتحقيق اجلناة كشفمما يثري مشاكل كبرية تعرقل حماوالت و  -٥٥  معهم ومالحقتهم ق
جنا لل من فرص  لدان حوتق عدد من الب قار  ية ألها افت قانون واجبة التطبيق من أجل تنظيم حكام 

يف القوانني اليت حتمي القائمة واالختالفات التعامل مع األشـــكال املســـتجدة لالعتداء على األطفال 
 الرضا. اليت ميكن فيها إبداء سن الاألطفال وحتدد 

                                                           
  )٦٣(  UNODC, Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children 

(Vienna, 2015), pp. 21 ff . 
  )٦٤(  Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018, p. 35 . 
  )٦٥(  Internet Watch Foundation, Once Upon a Year (Cambridge, United Kingdom, 2018), pp. 19 and 43. 
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ـــــبال جهزة إنفاذ القانونألالتكنولوجيا تتيح أيضـــــًا لكن   -٥٦ ـــــاكل ذات للتصـــــدي ل س لمش
ها لحتليو )data mining( البياناتتقنيات التنقيب يف مثل املبتكرة، األساليب والتقنيات ف )٦٦(الصلة.

ــــــويب املنهجي ( تدالل )، حتســــــن analyticsاحلاس ــــــ يات االس على حنو يفيد اجلنائي العلمي عمل
ياتأن ُيراعى يف التحقيقات. وينبغي  احترام  ،اليت تســــــتخدم تكنولوجيا املعلومات ،تطبيق التقن

سان صادمة جل وعدم جتاوز احلدود اليت حتميها، وذلك حقوق اإلن الستغالل رائم ابسبب الطبيعة ال
 األطفال وضعفهم.صغر سن الشهود من اجلنسي لألطفال و

على  ةاجلنسي اتاالعتداءاليت تصور واد املتحميل خاصة لقواعد بيانات  أيضًا أنشئتوقد   -٥٧
، مثل قاعدة البيانات الدولية لالســــــتغالل اجلنســــــي اتالتحقيقالســــــتخدامها كأدلة يف األطفال 

قاعدة ستخدم لألطفال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية. ويف الواليات املتحدة األمريكية، ت
ــــــتَغ املتعلقة ملواد كمســــــتودع مركزي لتخزين الِّني بيانات املركز الوطين لألطفال املفقودين واملس

 )٦٧(على األطفال. ةاجلنسي اتاالعتداءب

على األطفال واســــتغالهلم  لضــــروب االعتداءوتتطلب اجلهوُد الرامية إىل املكافحة الفعالة   -٥٨
تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت األخَذ بنهج قائم على تعدُّد أصـــحاب املصـــلحة،  اليت تيســـرها

شاط األطفال واألسر واملجتمعات املحلية واحلكومات واملجتمع املدين والقطاع  شِرك بن شمل وُي ي
  )٦٨(.يف التصدي لتلك اجلرائم اخلاص

 
  الذكاء االصطناعي والروبوتيات  -زاي  

ت وتكنولوجيا األجهزة املحمولة إىل "الثورة الصــــناعية الثالثة"، تؤجِّج أفضــــت اإلنترن أنبعد   -٥٩
ستند إىل البيانات الضخمة، صناعية الرابعة". ويف  )٦٩(تكنولوجيات الذكاء االصطناعي، اليت ت "الثورة ال

هام يف حتقيق  حني أن ذلك ميكن أن يكون مفيدًا للتنمية العاملية والتغري املجتمعي، من خالل اإلســــــ
داف التنمية املســــتدامة، تنشــــأ أيضــــًا شــــواغل وحتديات قانونية وأخالقية وجمتمعية. ويف جمال إنفاذ أه

القانون، ميكن أن يؤدي التقدم يف جمال الذكاء االصــــــطناعي إىل إتاحة فرص وإثارة خماطر على حد 
 )٧٠(سواء، ولذا يلزم اتباع هنج استراتيجي واالستثمار يف اجلهود واملوارد.

للمؤمتر الرابع عشــر تقريبًا على ضــرورة التحضــريية اإلقليمية مجيع االجتماعات  وشــددت  -٦٠
وأمهية استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتمكني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون 

                                                           
  )٦٦(  Victoria Brains, “Online child sexual exploitation: towards an optimal international response”, SSRN 

Electronic Journal, 29 August 2018 . 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، إعالن الدوحة، التعليم اجلامعي، النمائط اجلامعية ملبادرة "التعليم   )٦٧(  

االستغالل  -: اجلرمية السيربانية املرتكبة يف أوساط األشخاص ١٢من أجل العدالة"، اجلرمية السيربانية، النميطة 
 interpersonal cybercrime–online child sexual( ا عرب اإلنترنتاجلنسي لألطفال واالعتداء عليهم جنسيًّ

exploitation and abuse( يف. متاحة :www.unodc.org/e4j/ . 
  )٦٨(  UNODC, Study on the Effects of New Information Technologies . 
  )٦٩(  Victor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, 

Work and Think (London, John Murray, 2013).  
يف  والروبوتياتمعنيا بالذكاء االصطناعي أنشأ معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة مركزًا   )٧٠(  

 املسائل املتصلة بالذكاء االصطناعي والروبوتيات. جهة مرجعية دولية يف  الهاي ليكون
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مثــل الــذكــاء االصــــــطنــاعي وتكنولوجيــات املعلومــات  ،من توظيف التكنولوجيــات املتطورة
 )٧١(ت، مبا يف ذلك البيانات الضخمة، واالستفادة الكاملة منها يف مكافحة اجلرمية.واالتصاال

اســــتخدام الذكاء االصــــطناعي إلجراء من املســــائل املطروحة للنقاش يف هذا الشــــأن، و  -٦١
االستفادة حتسني من أجل التنبؤ باجلرمية تساعد الشرطة على ُنُظم إجياد افتراضية، وعمليات تشريح 

سالسل ىل تقنية إتستند لتتبع للكشف عن السلوك، وُنُهج ل، وأدوات على النحو األمثل املواردمن 
شفَّرة  صية، ومركبات وكتل البيانات امل وعالوة على ذلك،  )٧٢(ذاتية القيادة. ةلدوريلحتترم اخلصو

وتيات وجعلها قادرة التقدم املحرز يف ميدان الذكاء االصــــــطناعي، الذي زاد من ذكاء الروبفإن 
عددًا متزايدًا من أجهزة إنفاذ على أن تقوم بالعديد من الوظائف واملهام بدال من البشر، قد شجع 

ــــــتفادة من  القانون لكن أوجه التقدم التكنولوجي تلك يف جمموعة متنوعة من عملياهتا. على االس
لتفاوتات القائمة بينها يف ليس واحدا بني مجيع البلدان يف ضــــوء امســــتوى اســــتخدام الروبوتيات 

  )٧٣(البحث يف تلك التكنولوجيات واستخدامها. تيف جماالالتقدم 

للوقاية من  ةمتزايدتوفر ســــبال الذكاء االصــــطناعي والتعلُّم اآليل تكنولوجيات أن  ويبدو  -٦٢
على غرار اخلوارزميات اليت تســــاعد جتار التجزئة عرب اإلنترنت على اســــتهداف فغســــل األموال. 

توخِّي العناية لســـياســـات تدعم لذكاء االصـــطناعي والتعلُّم اآليل أن تكنولوجيات الزبائن، ميكن لا
رًا    عالماته الدالة عليهمن خالل تفســري يف اســتشــعاره ودقة بالنشــاط اإلجرامي الواجبة أكثر تبصــُّ

يل كميات أكرب بكثري من و نات، وحتل يا ية. وعالوة على أن تقوم الب بذلك على حنو أكثر موثوق
املواد التعلُّم اآليل بشـــكل متزايد ملنع تقنيات ذلك، توظِّف منصـــات وســـائل التواصـــل االجتماعي 

املحتوى غري املشـــروع واألخبار الزائفة. وتســـتخدم املنشـــآت التجارية الذكاء االصـــطناعي ذات 
 من أجل منع اجلرائم والتنبؤ هبا.  والتصدي لهاالحتيال كشف دارة املخاطر األعلى وإل

حدين، ألنه ميكن أن يؤدي و ذســـالح  جدا إىل حد كبريهو بيد أن الذكاء االصـــطناعي   -٦٣
قانون مع مهمة حفظ األمن، ولكنه  فاذ ال هبا أجهزة إن عامل  قة اليت تت إىل تغريات كبرية يف الطري

ر ظهور أشــــكال يعزز أيضــــًا أســــاليب عمل اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية، ب ل وميكن أن ييســــِّ
عركة بني مبتشــــــبيهه اســــــتعاريا ميكن األولوية يف ذلك الصــــــراع، الذي و )٧٤(جديدة من اجلرمية.

باالســـــتعانة تعزيز حفظ األمن  هي بعبارة موجزة )٧٥(،خصـــــمني ســـــيكتب فيها "البقاء لألقوى"
 طناعي.االصطناعي ملكافحة اجلرائم القائمة على الذكاء االصبتقنيات الذكاء 

                                                           
(ك)؛ والوثيقة  ٧٩، الفقرة A/CONF.234/RPM.2/1(ي)؛ والوثيقة  ٦١، الفقرة A/CONF.234/RPM.1/1الوثيقة   )٧١(  

A/CONF.234/RPM.3/1 (و)؛ والوثيقة  ٥٦، الفقرةA/CONF.234/RPM.4/1 ـ(ه ٥٧، الفقرة.( 
  )٧٢(  INTERPOL and UNICRI, “Artificial intelligence and robotics for law enforcement” (Turin, Italy, 2019), p. v . 
 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  
إساءة استخدام الذكاء االصطناعي لألغراض اإلجرامية، التهديدات املتعلقة ب ٢٠١٨تقرير صادر يف عام فحص   )٧٤(  

ثالث فئات رئيسية: (أ) التهديدات املرتبطة باألمن الرقمي؛ و(ب) التهديدات املرتبطة باألمن املادي؛ منها وحدد 
حنو ميس  التأثري على احلمالت علىاألخبار الزائفة والتضليل اآليل أو نشر التهديدات املتعلقة باألمن السياسي (  و(ج)

 Miles Brundage and انظر). صدق النقاش العامالقدرة على احلفاظ على سالمة سلوكيات التصويت ورمبا تقويض 

others, The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation (February 2018). 
  )٧٥(  INTERPOL Innovation Paper, “Artificial intelligence”, INTERPOL Global Complex for Innovation, 2018, p. 2. 
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  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واستخدام التكنولوجيا  -حاء  
كيفية االستفادة الكاملة من نقاش يف ميدان التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية حول  يدور  -٦٤

، شــــجَّع مؤمتُر الســــياســــات العامةمن منظور واملركزية. التكنولوجيا احلديثة يف عمل الســــلطات 
لدوَل األطراف  ية ا مية املنظمة عرب الوطن حة اجلر كاف حدة مل ية األمم املت فاق عام األطراف يف ات يف 

مة على خري وجه من التكنولوجيات ٢٠١٦ تا فادة ال ــــــت عاون بني  على االس تاحة لتيســــــري الت امل
  )٧٦(السلطات املركزية.

، مبا يف ذلك الالزمة توافر املواردمســـــألة مرهونة باحلاجة املتزايدة لتعزيز التعاون الدويل تلبية و  -٦٥
ر االتصـــال (مثل  "املوارد التكنولوجية"، مثل شـــبكات اإلرســـال اآلمن للمعلومات، واملعدات اليت تيســـِّ

التداول بالفيديو)، ونظم إدارة القضايا لتتبُّع الطلبات الواردة والصادرة. وميكن أيضًا التداول عن بعد و
أدلة تعلقة بربط احلاجة املتزايدة إىل املوارد بزيادة الكفاءة يف معاجلة طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة امل

 طات املركزية). لكترونية (مثًال، من خالل إنشاء وحدات متخصصة داخل السلاإلاإلثبات 

إدارة القضايا يف السلطات املركزية جتسد أوجه التقدم أو القصور يف أساليب أن  الواضحومن   -٦٦
في كثري فمجيع اآلليات املؤســســية للعدالة اجلنائية يف الدول األعضــاء، وفقًا لتفاوت مســتويات القدرة. 

البحث يف تلك الســــجالت  غدون أن ي، ميكاليت ال تزال حتفظ القيود يف ســــجالت ورقيةمن البلدان، 
، اليت تتصدر املشهد التكنولوجيبلدان ، أما يف الوتقدمي الوثائق ذات الصلة إىل البلد الطالب مهمة شاقة

استخدام املنصات اإللكترونية إلدارة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة  تتيح هلا التكنولوجيا احلديثةفإن 
 )٧٧(الواردة والصادرة أو جتميع البيانات اإلحصائية عن القضايا واالجتاهات.

إحالة طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة، ناقش اجتماع أمريكا يف إطار اســتعراض ســبل و  -٦٧
للمؤمتر الرابع عشـــر اســـتخدام الوســـائل اإللكترونية هلذا ي التحضـــرياإلقليمي ي الالتينية والكاريب

 )٧٨(يف بعض البلدان يف املنطقة.ســـــلط الضـــــوء عليها باعتبارها من املمارســـــات اجليدة الغرض، و
وأوصى االجتماع التحضريي بالتشجيع على استخدام التكنولوجيا لزيادة كفاءة التعاون الدويل يف 

مراعاة مجلة أمور منها االتفاقات املربمة بني الســــــلطات املركزية فيما يتعلق املســــــائل اجلنائية، مع 
 )٧٩(وفقًا للتشريعات الوطنية.إلكترونيا طلبات التعاون الدويل إرسال ب

ختذوقد   -٦٨ ئل  ا لدويل بوســـــــا عاون ا فة، املكتب إجراءات لتعزيز الت ها خمتل أدوات توفري من
بوابة إدارة املعرفة املعروفة باســــم بوابة  الغرض، مثل معدة خصــــيصــــا هلذا  وابتكارات تكنولوجية

املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة "شريلوك")، ودليل السلطات الوطنية املختصة، 
  )٨٠(من أداة كتابة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.املطورة والنسخة 

                                                           
 . ٨/١قرار املؤمتر   )٧٦(  
  )٧٧(  Asian Development Bank and Organization for Economic Cooperation and Development, Mutual Legal 

Assistance in Asia and the Pacific: Experiences in 31 Jurisdictions (2017), p. 31 . 
 .٧٢، الفقرة A/CONF.234/RPM.3/1الوثيقة   )٧٨(  
 (ن). ٧٩املرجع نفسه، الفقرة   )٧٩(  
 .www.unodc.org/mla/en/index.htmlمتاحة يف:   )٨٠(  
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طا لاملكتب يوفر و  -٦٩ ما نشــــــ يات ادع لدويل لعمل عاون ا ها الت ية اليت برز في لدول ية ا يف حلكوم
 لكترونية كأولوية سياساتية وقانونية. ومن األمثلة على هذه العملياتاإلثبات اإلأدلة املجاالت املتعلقة ب

فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين بإجراء دراســة شــاملة عن مشــكلة اجلرمية  تأســيس
اجلرمية السيربانية يف الدورة السابعة والعشرين للجنة منع  حولمناقشة مواضيعية تنظيم و )٨١(السيربانية،

صلة اليت يضطلع هبا الفريق  )٨٢(،٢٠١٨اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقودة يف أيار/مايو  واألعمال ذات ال
 العامل املعين بالتعاون الدويل التابع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة.

  
  االعتبارات األخالقية: الضمانات اإلجرائية والضمانات املتعلقة حبقوق اإلنسان  -طاء  

ميكن أن تكون األدوات القائمة على التكنولوجيا مداخل مفيدة للتصــدي للتهديدات املتصــلة   -٧٠
باجلرمية. ومع ذلك، هناك حاجة إىل توخي احلذر يف التطبيق املحدد هلذه األدوات لضــمان االســتخدام 

إىل أن العديد  املسؤول واألخالقي وجتنُّب العواقب غري املقصودة. ويكتسي هذا األمر أمهية بالغة بالنظر
 من التكنولوجيات احلالية واملقبلة قد تكون هلا آثار خطرية على اخلصوصية الشخصية واحلريات املدنية. 

ه والتعرف على الوج برجمياتاملهنيون إنفاذ القانون موظفو ســــــبيل املثال، يســــــتخدم  فعلى  -٧١
ضــروب من أن يؤدي هذا إىل  منلتحديد املشــتبه فيهم بســرعة أكرب بكثري. ومع ذلك، خيشــى النقاد 

االحتفاظ كما أن خاصــية والتالعب املؤســســي والقضــاء على اخلصــوصــية.  التعســفية املراقبة احلكومية
 )٨٣(اخلصوصية من خالل احتمال إساءة استخدام البيانات.تقوض بالبيانات يف النظم البيومترية قد 

قد شهدت . فللبيانات يف حفظ األمن التنبؤيالتحليل استخدام أساليب ومن األمثلة األخرى   -٧٢
ضية سنوات املا ستخدم أجهزة إنفاذ القانون تزايدا يف عدد  ال لتحليل البيانات اإلحصائية  برجمياتاليت ت

لتنبؤ باملكان الذي سينشأ فيه التهديد املقبل. حىت اوإدراك الصالت بني خمتلف األنشطة واحلاالت، بل 
توصيف مسات املجرمني يف  ةالتنبؤيأجهزة األمن ألساليب التحليل ستخدام غري أن اخلطر يكمن يف أن ا

 )٨٤(قد يؤدي إىل وصم أفراد ومجاعات، ومن مثَّ إىل أشكال من التمييز القائم على اخلوارزميات.

ستكشاف و االتِّجار باألشخاصمكافحة جمال  ويف  -٧٣ ستخدام التكنولوجيا أوجه ا التفاعل بني ا
من الضــروري ضــمان احلماية املعزَّزة للضــحايا. وينبغي تصــميم  )٨٥(اية البيانات،وحقوق اإلنســان ومح

                                                           
االطالع على اجتماعات فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بإجراء دراسة شاملة عن  ميكن  )٨١(  

 .www.unodc.org: يف مشكلة اجلرمية السيربانية
 ).E/CN.15/2018/6انظر الدليل فيما خيص تلك املناقشة املواضيعية (  )٨٢(  
  )٨٣(  Max Snijder, Biometrics, Surveillance and Privacy (Ispra, Italy, European Reference Network for Critical 

Infrastructure Protection (ERNCIP) Thematic Group Applied Biometrics for the Security of Critical 
Infrastructure, 2016), pp. 4 ff . 

 Eva Schlehahn and others, “Benefits and pitfalls of predictive policing”, in 2015 European Intelligence انظر  )٨٤(  
and Security Informatics Conference: EISIC 2015, Joel Brynielsson and Moi Hoon Yap, eds. (Piscataway, 
New Jersey, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 2015), pp. 145–148; Albert Meijer and 

Martijn Wessels, “Predictive policing: review of benefits and drawbacks”, International Journal of Public 
Administration, vol. 42, No. 12 (February 2019) . 

 . Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons, “Human trafficking and technology”, p. 5انظر   )٨٥(  
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احلق يف اخلصوصية أو تستهدف فئات  تفتئت علىحلول مكافحة االتِّجار حتت إشراف دقيق حىت ال 
 )٨٧(مع ضمان حصول الضحايا أيضًا على التكنولوجيا بأمان. )٨٦(معينة دون مربر،

ل عليها بأســاليب  مهم آخر هو عاملومثة   -٧٤ االمتثال للضــمانات اإلجرائية ملقبولية األدلة املتحصــَّ
اســـــتخدام التكنولوجيا. وخيضـــــع إجراء األدلة اليت تتطلب التحري اخلاصـــــة يف املحاكم، مبا يف ذلك 

أســـــاليب التحري اخلاصـــــة لألحكام ذات الصـــــلة من القوانني املحلية والصـــــكوك املتعددة األطراف 
ويف معظم الواليات القضـــــائية، يتطلب مجع األدلة التقيد الصـــــارم بالضـــــمانات ملواجهة  )٨٨(املنطبقة.

إمكانية إساءة استخدام السلطة، مبا يف ذلك اإلشراف القضائي أو املستقل على استخدام هذه التقنيات 
ءات وينبغي لألدلة اإللكترونية أن متتثل لإلجرا )٨٩(ومراعاة مبادئ الشـــــرعية والضـــــرورة والتناســـــب.

وتطبيق املبــادئ العــامــة للقوانني اإلجرائيــة املحليــة واالجتهــادات  )٩٠(املعمول هبــا حىت تكون مقبولــة.
ل عليها يف حتقيقات االســـتدالل اجلنائي بشـــأن العمالت  القانونية الوطنية بشـــأن مقبولية األدلة املتحصـــَّ

  )٩١(اخلربات. ة وتبادلينطوي على حتديات ويتطلب املزيد من الدراسهو جمال جديد املشفَّرة 

أجهزة إنفاذ  لدى الذكاء االصـــطناعي والروبوتياتتقنيات تزايد انتشـــار اســـتخدام  ومع  -٧٥
طوعي غري ذلك االستخدام. وقد اتُّخذت مبادرات ذات طابع أخالقية القانون، تزداد أمهية ضمان 
ــــــيةللتقليل إىل أدىن حد من خماطر انتهاك احلق ملزم من الناحية القانونية  من جراء وق األســـــــاس

سؤولية القانونية  ستخدام أجهزة إنفاذ القانون لنظم الذكاء االصطناعي وللتخفيف من غموض امل ا
  )٩٢(املحيطة باالستخدام األخالقي للذكاء االصطناعي والروبوتيات بشكل عام.

جاهز املجتمع بوجه عام مع هذا، هناك ســــؤال أســــاســــي يتعني اإلجابة عليه، وهو هل و  -٧٦
، أم قد يأىب ذلك لقبول ممارســات من قبيل إنشــاء شــبكة واســعة من أجهزة املراقبةومســتعد متاما 

وينبغي أن تســــتند القرارات املتعلقة  )٩٣(؟واألمن العامالعامة إن كان يف مصــــلحة الســــالمة وحىت 
إىل حوار اجتماعي واســــع النطاق بشــــأن تكاليفها وفوائدها  ةالتكنولوجياســــتخدام األســــاليب ب

                                                           
  )٨٦(  Mark Latonero and others, The Rise of Mobile and the Diffusion of Technology-Facilitated Trafficking, 

Research Series on Technology and Human Trafficking (November 2012), p. 38 . 
  )٨٧(  Gerry, Muraszkiewicz and Vavoula, “The role of technology in the fight against human trafficking”, p. 211 . 
من اتفاقية األمم املتحدة  ٥٠مة عرب الوطنية واملادة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ ٢٠انظر املادة   )٨٨(  

 ملكافحة الفساد.
 Dimosthenis لالطِّالع على االجتهادات القانونية ذات الصلة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، انظر  )٨٩(  

Chrysikos, “Article 50: special investigative techniques”, in The United Nations Convention against 

Corruption. A Commentary, Cecily Rose, Michael Kubiciel and Oliver Landwehr, eds., Oxford Commentaries 

on International Law Series (Oxford, Oxford University Press, 2019), pp. 507 ff . 
 .٣٠، الفقرة E/CN.15/2018/6الوثيقة   )٩٠(  
  )٩١(  Michael Fröwis and others, “Safeguarding the evidential value of forensic cryptocurrency investigations” (2019) . 
والذكية أصدر معهد املهندسني الكهربائيني واإللكترونيني أطروحة عاملية تتعلق بأخالقيات النظم املستقلة   )٩٢(  

 IEEE Global Initiative (التصميم املتوائم على حنو أخالقي) ملواءمة التقنيات مع القيم واملبادئ األخالقية. انظر

on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human 

Well-being with Autonomous and Intelligent Systems (Pascataway, New Jersey, 2019) . 
  )٩٣(  INTERPOL and UNICRI, “Artificial intelligence and robotics for law enforcement”, p. 14 . 
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العدالة تطبيق بفوائد التكنولوجيا يف إنفاذ القانون و العام القواعد املنطبقة عليها. وإقناع اجلمهورو
جتري باســــتمرار من أجل ضــــمان هو مســــألة تندرج يف إطار النقاش العام الذي ينبغي أن اجلنائية 

ـــــلطات املختصـــــة ثقة املجتمعات املحلية واملواطنني املكلفة  ا حبمايتهم. وينبغي هلذعدم فقدان الس
 على التكنولوجيازيادة االعتماد "الوجه اآلخر من العملة"، وهو انتقاد إىل أيضــًا النقاش أن يتطرق 

أيضــــًا إىل زيادة االعتماد على اســــتراتيجيات املراقبة القســــرية والتحكم اليت يرى أهنا قد تفضــــي 
 )٩٤(القسري على السواء.

املعين بالتعاون الرقمي بأن ُيجري األمني العام اســتعراضــًا  الفريق الرفيع املســتوى وأوصــى  -٧٧
على نطاق الوكاالت لكيفية انطباق االتفاقات واملعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق اإلنســــــان 
على التكنولوجيات الرقمية اجلديدة والناشــــــئة. وينبغي دعوة املجتمع املدين واحلكومات والقطاع 

ــــــان القائمة يف ىل إبداء الرأي حول العام إ اخلاص واجلمهور كيفية تطبيق صــــــكوك حقوق اإلنس
 )٩٥(عملية استباقية وشفافة. يف إطارالعصر الرقمي 

ــاد حلول   -٧٨ ــارض يف تطبيق ويلزم تطبيق هنج متوازن إلجي ــدى من حــاالت تع ــد يتب ــا ق مل
تكنولوجيات ال اســتخدام اخلصــوصــية أو غريها من حقوق اإلنســان. ولتفادياحترام التكنولوجيا و

بد من رصــد تطور   الف"حصــان طروادة"،  كما لو كانت حلقوق األســاســيةللتحايل على انتهاك ا
 التكنولوجيا وتقييم آثاره على حنو مستمر. 

 
  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثًا  

ــــــتلهام  ميكن للمرء  -٧٩ ــــــاطري اس لعرض املشــــــكلة على النحو التايل: هل  القدميةاإلغريق أس
"الباناسيا" بـــــــالتكنولوجيا هي الترياق السحري الشايف لكل األمراض (الذي كان يدعوه اإلغريق 

 ميكن للشرور وعاءأم هي على اسم ابنة اإلله أسكِلبيوس) الذي ميكن أن يقي املجتمع من اجلرمية؟ 
ــــــيع فرص ارتك تكونأن  مثل صــــــندوق باندورا (الذي  اب اجلرميةهلا آثار خطرية من حيث توس

 ؟تروي األسطورة أن باندورا قد فتحته وخرجت منه كل الشرور لتسكن العامل)
اخلري املطلق والشــر الكامل. والتكنولوجيا  ثنائية، بعيدًا عن يف املنتصــفتكمن  احلقيقةن إ  -٨٠

ــــــتفيد من ة إنفاذ القانون والعأن أجهز. ذلك واحد هي حتمًا نعمة ونقمة يف آن دالة اجلنائية تس
أوجه التقدم يف التكنولوجيا. ويف الوقت نفســــه، توفر طفرُة االبتكارات التكنولوجية تربًة خصــــبة 

اجلرمية" تغريًا جذريًّا بسبب خمتلف تطبيقات التكنولوجيا احلديثة،  ساحةشهد "تالزدهار اجلرمية. و
 ويتعني على السلطات املختصة أن تلحق بالركب. 

إىل حد ســوف تتوقف نتائجه بني املجرمني واملدافعني عن ســيادة القانون لصــراع القائم او  -٨١
اســــتراتيجيات منع اجلرمية والعدالة ومدى تكييف  يف جماالت التدريبدى االســــتثمار كبري على م

                                                           
  )٩٤(  James Byrne and Gary Marx, “Technological innovations in crime prevention and policing: a review of the 

research on implementation and impact”, Cahiers Politiestudies, vol. 20, No. 3 (2011), p. 30.  
  )٩٥(  United Nations, The Age of Digital Interdependence: Report of the Secretary-General’s  

High-level Panel on Digital Cooperation (June 2019), recommendation 3A.  



A/CONF.234/11 
 

V.20-00546 21/22 
 

مع مراعاة االعتبارات مع تطور التحديات املســـــتجدة من أجل التصـــــدي هلا واجلنائية باســـــتمرار 
 واعتبارات حقوق اإلنسان.  األخالقية

ولعــلَّ مؤمتر األمم املتحــدة الرابع عشــــــر ملنع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة يودُّ أن ينظر يف   -٨٢
 اآلتية: التوصيات

يف نظمها القانونية لضمان القائمة للدول األعضاء أن حتدد وتعاجل الثغرات  ينبغي  (أ)  
رها التكنولوجيا ومالحقة مرتكبيها قضـــائيًّا،  اعتماد مبا يشـــمل التحقيق الفعال يف اجلرائم اليت تيســـِّ

 قوانني جديدة و/أو حتديث القوانني القائمة بصياغة حمايدة تكنولوجيًّا، وتعزيز التعاون الدويل؛

اق الشراكات وأوجه التآزر مع خمتلف ينبغي للدول األعضاء أن تعزِّز وتوسِّع نط  (ب)  
ية واإلقليمية واملجتمع املدين والقطاع اخلاص  لدول أصــــــحاب املصــــــلحة، مبن فيهم املنظمات ا
واألوســـاط األكادميية، من أجل تعزيز البحث واالبتكار والتطوير واســـتخدام التكنولوجيا يف جماْيل 

 إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية؛

األعضــــــاء أن حتدِّد وتقيِّم خماطر غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب للدول  ينبغي  (ج)  
ع فيها مقدمو خدمات املوجودات االفتراضية؛ وأن تطبق َلْضالناشئة عن األنشطة أو العمليات اليت َي

هنجًا قائمًا على املخاطر لضـــمان أن تكون التدابري الرامية إىل منع غســـل األموال ومتويل اإلرهاب 
خدمات املوجودات طرمها د من خمااحل أو نة؛ وأن ُتلِزم مقدمي  با ــــــت بة مع املخاطر املس ــــــ ناس مت

 خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛لحد من إجراءات فعالة لتحديد وتقييم واختاذ االفتراضية ب

يف توفري برامج مناســــبة للتدريب للدول األعضــــاء أن تســــتثمر على حنو متزايد  ينبغي  (د)  
 ؛ معاجلة فعالة ني على معاجلة املشاكل اليت تثريها العمالت املشفرة أثناء التحقيقياتحتسن من قدرة املحقق

ونشر وتوزيع حيازة تتناول للدول األعضاء أن تدرج يف تشريعاهتا أحكامًا  ينبغي  )(ه  
عمل على توفري ت املواد الرقمية اليت ميكن استخدامها يف صنع األسلحة النارية يف هناية املطاف، وأن

فعال وعمليات االجتار باألسلحة نع تلك األالالزمة ملبناء القدرات من أجل زيادة املهارات لأنشطة 
 ؛النارية عرب الشبكة اخلفية وكشفها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها

لممارســني لضــمان لاجتماعات منتظمة عقد لمكتب أن يواصــل الترويج لل ينبغي  (و)  
 على أساليب العمل اجلديدة لصنع األسلحة النارية ونقلها، وكذلك على أساليب اطالع املحققني
 التحري املقابلة؛

ا لبناء   (ز)   الالزمة  قدراتالو رباتاخلينبغي للدول األعضــــاء أن تويل اهتمامًا خاصــــًّ
الســلطات املختصــة يف مجيع القطاعات ذات الصــلة للســماح باالســتخدام األمثل للتكنولوجيا  لدى
 ؛يف الوقت نفسه محاية حقوق الضحايامع  كافحة االتِّجار باألشخاصمل

للمكتب أن يواصل تطوير إرشاداته التقنية ودعمه للدول األعضاء من أجل  ينبغي  (ح)  
تدابري  يذ  جار تكنولوجية لتطبيق حتديد وتنف ية ملنع االتِّ عال ية على حنو أكثر ف لة اجلنائ عدا ظام ال ن

 ين والتحقيق مع اجلناة ومالحقتهم قضائيًّا؛باألشخاص وهتريب املهاجر
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ر على مقدمي وغري تشــريعية ينبغي للدول األعضــاء أن تتخذ تدابري تشــريعية   (ط)   تيســِّ
املتعلقة واد املخدمات اإلنترنت وخدمات الوصـــــول إليها وســـــائر الكيانات املعنية الكشـــــَف عن 

 غ عن تلك املواد وإزالتها؛جنسيًّا وتضمن اإلبال االعتداء عليهماستغالل األطفال وب

االســتغالل ســياســات من أجل محاية األطفال من ينبغي للدول األعضــاء أن تنفذ   (ي)  
وأن تتبادل املمارســات الفضــلى يف هذا الشــأن، مبا يشــمل توفري برامج لدعم  نيواالعتداء اجلنســي

 ؛الضحايا وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين

ينبغي للدول األعضــاء أن تعزز فهم املخاطر اليت يشــكلها االســتخدام اخلبيث للذكاء   (ك)  
ملعاجلة  صـــــطناعي، وأن ترصـــــد باســـــتمرار التطورات يف التكنولوجيات اجلديدة لضـــــمان التأهباال

املعايري األخالقية يف لتطبيق ؛ وأن تروج يف هذا الشـــأن زاهةاملســـاءلة والشـــفافية والنكفالة و مشـــاكلها
 ؛تخداميف هذا االس ثقة املواطنني واملجتمعات املحليةكتسب استخدام تلك التكنولوجيات؛ وأن ت

املســـاعدة التقنية والتدريب، بالتعاون مع أنشـــطة  للدول األعضـــاء أن تعزز ينبغي  (ل)  
استخدام يف املنظمات الدولية، هبدف تعزيز مهارات املمارسني والسلطات املركزية سائر كتب وامل

  التعاون الدويل.إجراءات التكنولوجيا لتعجيل 
 


