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  الدورة الرابعة والسبعون
  *األعمال املؤقتمن جدول  ١٠٩البند 

 مكافحة استخدام تكنولوجيات املعلومات 
      واالتصاالت لألغراض اإلجرامية

      مكافحة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية  
     تقرير األمني العام  

  ملخَّص    
ــــــتخدام ، ٧٣/١٨٧ر اجلمعية العامة بقرا ًالهذا التقرير عم دَّأع   املعنون "مكافحة اس

تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت لألغراض اإلجرامية". ويف ذلك القرار، طلبت اجلمعية 
العامة إىل األمني العام أن يلتمس آراء الدول األعضـــاء بشـــأن التحديات اليت تعترضـــها يف جمال 

، وأن يقدم تقريرًا تصــاالت لألغراض اإلجراميةتكنولوجيات املعلومات واال مكافحة اســتخدام
  لكي تنظر فيه يف دورهتا الرابعة والسبعني.إىل اجلمعية العامة إىل تلك اآلراء  يستند

بالقرار هذا وحيتوي    قدمة عمًال  لدول األعضـــــــاء امل التقرير على معلومات عن آراء ا
  املذكور أعاله.
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   مةمقدِّ -أوًال 
ــــــتخدام  ٧٣/١٨٧يف قرارها  ،طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام -١ املعنون "مكافحة اس

ن أن يلتمس آراء الدول األعضـاء بشـأ ،تكنولوجيات املعلومات واالتصـاالت لألغراض اإلجرامية"
مكافحة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لألغراض جمال يف  تعترضهاالتحديات اليت 

ــــــتند إىل تلك اآلراء  ًاتقرير وأن يقدماإلجرامية،  يف دورهتا  لكي تنظر فيه العامةاجلمعية إىل يس
  الرابعة والسبعني.

ــذك -٢ ــدول األعضــــــــاء، يف امل ــة ال ــان ــب، دعــت األم ــذا الطل ــاًء على ه رتني الشــــــفويتني وبن
CU 2019/55/DTA/OCB/CMLS وCU 2019/90/DTA/OCB/CSSَّ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٣ختني ، املؤر 

مارس  ١٩و بامل، على التوايل، والصـــــــادرتني عن مكتب ٢٠١٩آذار/ حدة املعين  ات خدِّراألمم املت
التحديات اليت تعترضـــها ات واجلرمية/املكتب)، إىل تقدمي معلومات عن خدِّرواجلرمية (املكتب املعين بامل
ام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت لألغراض اإلجرامية. وأبلغت األمانة يف جمال مكافحة اســـتخد

لتقدميه  ٧٣/١٨٧ســـتخدم إلعداد تقرير عن تنفيذ القرار الدول األعضـــاء بأن هذه املعلومات ســـوف ُت
وأشارت األمانة إىل أن الورقات الوطنية املقدمة إىل اجلمعية العامة للنظر فيه يف دورهتا الرابعة والسبعني. 

سة من أي قوانني  ١ ٠٠٠ر جيب أال تتجاوز ألغراض إعداد التقري ستثناء أي نصوص مقتب كلمة، مع ا
رغب الدولة العضو يف تقدميها. كما أشارت إىل أن القوانني و/أو التشريعات املرفقة أو تشريعات قد ت

املعارف املسماة بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة بالردود ستتاح على بوابة إدارة 
  ا للمعلومات."شريلوك")، لتكون موردًا إضافيًّ

، األرجنتنيي، : االحتاد الروسآراءها الدول األعضاء التالية دمتقاستجابًة هلذه الدعوة، و -٣
، أيرلندا، إســالمية)-إيران (مجهورية، أملانيا، ئيلراإســ، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، أرمينيا، األردن
، تايلند، بيالروس، بريو، تعددة القوميات)امل - بوليفيا (دولة، بوتســوانا، الربتغال، الربازيل، إيطاليا
، جنوب أفريقيا، رية كوريا الشــعبية الدميقراطيةوهمج، اجلمهورية العربية الســورية، تشــيكيا، تركيا

، صــربيا، ســويســرا، ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الســلفادور، النكا ســري، رومانيا، جورجيا
، كندا، قطر، يفارية)البول-ويال (مجهوريةز، فنالفلبني، فرنســا، غانا، العراق، طاجيكســتان، الصــني

اململكة ، اململكة العربية الســــعودية، املغرب، ماليزيا، ليختنشــــتاين، لبنان، كولومبيا، كوســــتاريكا
يا العظمى وتحدة لربيطاامل يةأن مال ــــــ ندا الش يا، يرل ، نيكاراغوا، النمســـــــا، النرويج، ميامنار، منغول

  اليابان.، املتحدة األمريكيةالواليات ، هولندا، هنغاريا، اهلند، نيوزيلندا
تالية  املوجزات وتعكس -٤  وقد غطت. واملعروضـــــــة أدناه هذه اآلراءهتا األمانة اليت أعدَّال

الصـــــعيدين الوطين والدويل، وكذلك اإلجراءات املتخذة كل من حديات على مة التاملقد الورقات
 إطار اآلليات املتخصــــصــــة يفاإلجراءات املتخذة  هافي  ، مباكليهما للتصــــدي هلا على الصــــعيدين

التقنية والتكنولوجية، املتصــلة باجلوانب القائمة. وقدمت الدول األعضــاء معلومات عن التحديات 
أمهية التعاون الدويل يف مكافحة اســتخدام  أبرزتكما  ،ا يف التصــدي هلاوخرباهت جتارهبا عرضــتو

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية.
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     الردود الواردة من احلكومات -ثانيًا 
    األرجنتني  

ــــــتخدام  -٥ أشــــــارت األرجنتني إىل أن أكرب التحديات اليت تواجهها الدول يف مكافحة اس
  كنولوجيات املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية تشمل ما يلي:ت

، جلرمية الســيربانيةاتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باباســتثناء  نطاق الصــكوك الدولية.  (أ)  
يف أنشــطة جلنة  بفاعليةهذا املوضــوع. وتســهم األرجنتني  بشــأنإىل اآلن اتفاقيات دولية  ُتعتمدمل 

الدول اليت مل تصــبح بعد أطرافًا بأن تنظر ، وتوصــي الســيربانيةاملتعلقة باجلرمية  اتفاقية جملس أوروبا
من جانب الدول  االمتثال هلا وتوطيد يذهايف تلك االتفاقية يف االنضــــــمام إليها من أجل تعزيز تنف

نية ظاهرة اجلرمية الســـــيربال لطابع العاملينظرًا ل ،األرجنتني غري أنغري األعضـــــاء يف جملس أوروبا. 
اتفاقية العمليات املنفذة يف إطار آليات للتصــدي هلا على الصــعيد العاملي، تدعم واحلاجة إىل وجود 

ُدإىل املضــــــي  راميةاملناقشـــــــات الكذلك و جملس أوروبا حتت مظلة  - صــــــوب التفاوض مًاُق
  لة؛هذه املسأ بشأنبشأن إطار قانوين عاملي  -املتحدة  األمم

ـــية اليت دلة الرقمية عرب احلدوصـــعوبات الوصـــول إىل األ (ب)  د. تتمثل الصـــعوبة الرئيس
صـــودفت يف معظم احلاالت يف أن البيانات اليت ُتشـــكل أدلة تكون موجودة يف والية قضـــائية خمتلفة 

نات تكون، يف مجيع احلاالت تقري يا هذه الب ية، وأن  ها اإلجراءات اجلنائ بًا، عن تلك اليت ُتتخذ في
قانون توضيح ’مثل  -ىت اآلن هلذه املشكالت ليب احللول املقترحة ححوزة شركات خاصة. وال ُت  يف

ساري املفعول) و‘ االستخدام القانوين للبيانات فيما وراء البحار مبادرة األدلة ’يف الواليات املتحدة (
  الثالثة تلبية كاملة؛احتياجات الدول  - لالحتاد األورويب (قيد اإلصدار)‘ اإللكترونية
 دة.ادل املعلومات واملمارســات اجليِّتب ما خيصاس النتائج فيرة على قيقصــور القد (ج) 

دة واملعلومات يف العديد من احلاالت، يصــــــعب قياس النتائج من حيث تبادل املمارســــــات اجليِّ
  يف االتفاقات؛ املنصوص عليه

ينطوي  م التكنولوجي.يتعلق بالتقدُّي فيما صــــــعوبات يف حتديث اإلطار التنظيمال (د) 
 ،واإلجرائية، على العديد من الصــعوبات وضــوعيةر التنظيمي اجلنائي، من الناحيتني املديث اإلطاحت

  القانونية املدونة؛ النظمذات يف الدول  شدهتا اليت تزداد
تمثل أحد اجلوانب ي .املنظماتلدى الســــكان و لدىاخنفاض مســــتويات الوعي  )ه( 
ـــي ـــاس ـــيربانية، يرتبط اجلرمية مبنعاجلانب املتعلق  يفكافحة اجلرمية ملة األس منع . ويف جمال اجلرمية الس

 املتعلقةألفراد واملنظمات، حول املخاطر والتهديدات بني ا، نشـــــر الوعيارتباطًا مباشـــــرًا ب اجلرمية
تبيَّن يف خطط توعية وطنية  وضعمن الضروري فاستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. ب

االتســــــاق  تكفل بطريقةالعامة على الســــــواء، درات، اخلاصــــــة واجلهود واملبا تفاصــــــيل إطارها
  واالستخدام األمثل للموارد؛

ــــييضــــطلع القطاع اخلاص بدور مســــؤولية القطاع اخلاص.  (و)  ــــاس ق فيما يتعل أس
 مكافحةبالتحديات اليت تفرضـــها اجلرمية الســـيربانية. وتتضـــمن مســـؤولية الشـــركات جوانب مثل 
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واســتخدام شــبكات  املنصــات واألجهزة أوجه ضــعف تنطوي عليها نملبيانات ومعاجلة ما يهدد ا
لقطاع اخلاص، من جانب االتعاون الطوعي  وعالوًة علىلألغراض اإلجرامية.  التواصل االجتماعي

  إلزامية؛ احلاجة إىل قواعد امتثالمدى ضروري حتليل من ال
ا لتكلفة نســـبيًّضـــة انخفاملإن انتشـــار اســـتخدام األجهزة "الذكية"  تزايد املخاطر. (ز) 

األمن يزيد من أســــباب مســــتويات دىن من األد احل مراعاةواليت تتيح الوصــــول إىل اإلنترنت دون 
سياسات الدول لوتستلزم مواجهة هذا التحدي تطبيق  اهلجمات املحتملة ونطاق اجلرمية السيربانية.

شركات الويكمل بعضها بعضًا  شأن ستراتيجيات اتباع ال عليها تنطوي ة خماطر مثو. تهامسؤوليب
من املســــــتمدة فك تشــــــفري املعلومات متكِّن من آليات  إجياداملشــــــاريع اليت تقودها الدول هبدف 

دوات األكما يلزم تقييم  .متكِّن من إنشــاء نقاط الدخول الســريةاألجهزة و/أو التطبيقات وآليات 
  .ها أو رصدهاخراجواستاملعلومات  الختراق ةختلفامل اهليئات القضائية تقترحهااليت 
وحددت األرجنتني التحديات الرئيســـــية اليت تواجهها يف التحقيق يف اجلرائم اليت ترتكب من  -٦

  على النحو التايل: قضائيًّاخالل استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومالحقة مرتكبيها 
  يف نظام العدالة اجلنائية؛ العناصر الفاعلة تدريب (أ)  
زويد العاملني يف اجلهاز القضــــائي وأجهزة إنفاذ القانون بأدوات التحليل إىل ت احلاجة (ب)  

  والتحقيقية املناسبة؛اجلنائي احلاسوبية 
  ؛عدم جترميهاأو  لسلوكيات اجلنائيةلتعاريف قانونية  عدم وجود (ج)  
  لألدلة الرقمية؛ املحددةاخلصائص  بالنظر إىل ،القواعد اإلجرائية (د)  
 تعاون الدويل؛ليات الحتسني آ )ه(  

  خدمات اإلنترنت). ميمقدِّتعاون شركات القطاع اخلاص ( حتسني درجة (و)  
ــــــيربانية ويف أيضــــــًااألرجنتني  وذكرت -٧ مجع األدلة  جمال أن التدريب يف جمال اجلرمية الس

 ود علىز اجلهاملالحقة اجلنائية. وينبغي أن ُتركَّفعالية يف ضــــــمان هلا التحدي األكرب  هوالرقمية 
الصــــكوك الدولية ق تطبيتطبيق القوانني و حتســــني ومن مثرف مشــــغلي النظم، اتوســــيع نطاق مع

احترام احلقوق كما أنه ســــيضــــمن  ال هلذه اجلرائمالتصــــدي الفعَّســــيكفل ذلك  نَّإذ إســــارية. ال
  .اإلجراءات القانونيةيف  ألطرافلاألساسية 

يمِّوُتث -٨ لدول مثل األمم املتحدة (من خالل  ،ة واإلقليميةن األرجنتني مســـــــامهة املنظمات ا
 ،ات واجلرمية)، ومنظمة الدول األمريكية، واالحتاد األورويب، وجملس أوروباخدِّراملاملعين ب كتبامل

ة منوذجية قواعد إجرائي وضععلى  حاليًّايف تبادل أفضل املمارسات واخلربات. وتعمل وزارة العدل 
 ى االحتاديساس للتشريعات على املستوهي األ هذه القواعدن تكو، لرقميةللحصول على األدلة ال
  .ومستوى املقاطعات

 قضـــائيًّانظامًا  ٢٤مع فيها يتعايش  حتادياالعدالة النظام أي أن ، احتاديةاألرجنتني دولة و -٩
ــــــيربانية واألدلة  ،مواجهة الظواهر املعقدة والدولية ُيصــــــعب ذلك. وقاطعاتللم مثل اجلرمية الس

إنشاء وحدات مالية يف يف هذا الصدد  اليت تنفذ العظيمة الفائدةاملمارسات وتتمثل إحدى . الرقمية
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ي خمتلف الواليات القضـائية داخل الدولة هلذا تبنِّضـمان  على اجلاريةاجلهود  تنصـبمتخصـصـة. و
  ع وترية التحقيقات وتبادل املعلومات.تسريوالنموذج، 

لتحدي اإلضــــايف املتمثل يف نقص املوارد املالية ى االضــــوء عل أيضــــًاطت األرجنتني وســــلَّ -١٠
 داخل النظام القضـــائي وأجهزة األمن، واليت تشـــمل اليت يلزم إجراؤهااملطلوبة ملواجهة التحوالت 

  الدولة.ات مستدامة على مستوى سياس بذل جهود
    

   رمينياأ  
للتصدي  بوترية مطردة تدابري ذتتخأن هيئات الدولة واألجهزة احلكومية املعنية بأفادت أرمينيا  -١١

املعلومات واالتصـــاالت،  الناشـــئة عن االســـتخدام اإلجرامي لتكنولوجيات اآلخذة يف التطورللمخاطر 
التشــريعات القطاعية يف هذا الصــدد، بوســائل تشــمل احلوار املســتمر مع الكيانات املتخصــصــة  ولتعزيز

وروبا، واالحتاد األورويب وجملس أوروبا، وكذلك التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة األمن والتعاون يف أ
الــدول  لرابطــةالتــابع من خالل تعزيز التعــاون وتبــادل املعلومــات يف إطــار مركز مكــافحــة اإلرهــاب 

  املستقلة، ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).
م عامل مشــــــترك بني الوكاالت لوضــــــع مفاهي وذكرت أرمينيا أهنا تعتزم إنشـــــــاء فريق -١٢

، ٢٠٢٠-٢٠١٩املعلومات واألمن الســــيرباين، للفترة  واســــتراتيجيات وطنية وخطط عمل يف جمايل
أن يضم الفريق العامل مسؤولني وخرباء حكوميني، ومؤسسات علمية وحبثية، ومنظمات جمتمع  على

  مدين وقطاع خاص، حسب االقتضاء.
مشـــــاريع القوانني املتعلقة بتعديل القانون  وغا انتهت من صـــــأهن ًاأيضـــــت أرمينيا وذكر -١٣

ية على التوايل، ومن املتوقع نائ قانون اإلجراءات اجل نائي و ها  اجل ماد يب. اعت بل القر يف املســــــتق
هذه احلزمة من مشــــــاريع القوانني تعديالت ومالحق للمواد املتعلقة باجلرائم املرتكبة  وتتضــــــمن

سوبية. ستخدام نظم حا ص با شروع قانون اإلجراءات اجلنائية، ُعقدت  وغوأثناء عملية  سلةم  سل
  من االجتماعات مع ممثلي خرباء الشرطة يف جملس أوروبا.

وُتجري أرمينيا تقييمات دورية ملخاطر غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب على املســــــتوى  -١٤
لتحديث التحليلي . وكشف ا٢٠١٧-٢٠١٤، ُأجري أحدث تقييم للفترة ٢٠١٧في عام فالوطين. 
عن بعض املخاطر  )١(حول التقييم الوطين ملخاطر غســـل األموال ومتويل اإلرهاب ٢٠١٤عام لتقرير 

املتعلقة بغســــــل األموال واملرتبطة باســــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت، إذ ُوجد أن 
يع عرب اإلنترنــت، ديــدة واآلليــات اجلــديــدة لتســــــليم األموال (مثــل حمطــات نقــاط الباملنتجــات اجلــ

، واملحافظ الرقمية) املحمولةاملصــــــرفية عرب اهلواتف  واخلدمات املصــــــرفية اإللكترونية، واخلدمات
  ُتستخدم بقدر متزايد إلقامة عالقات جتارية أو إجراء معامالت معقدة وكبرية بدرجة غري عادية.

__________ 
يتناول التقييم الوطين ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التهديدات والثغرات يف القطاعات اليت ُلوحظ فيها   )١(  

ينيا يف أرمالقائم التقييم املتبادل للنظام  بشأهنا ضمن عمليةتوصيات واليت ُيقدم اخلرباء حدوث تطورات مهمة، 
نة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل جل ، اليت جتريهاملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 على الرابط التايل: ةتاحامل اخلالصة الوافيةاإلرهاب التابعة ملجلس أوروبا. وُيمكن االطالع على 
www.cba.am/Storage/EN/FDK/risk_assesment/NRA_Update_Executive_Summary(Public)_eng.pdf.  
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خدام حمطات نقاط البيع أشارت أرمينيا إىل أن املنتجات واخلدمات اليت تنطوي على استو -١٥
املخاطر اليت قد تنشأ أثناء  باستبانةفيما يتعلق ثغرات اإللكترونية تعاين من  املصرفيةونظم اخلدمات 

مبجرد إقامة عالقة جتارية مع أحد ومن هذه الثغرات، على وجه اخلصوص، أنه العالقات التجارية. 
مجيع أنشــــــطته ميارس العميل ، هللتعامل معلوبة العمالء واختاذ تدابري العناية الواجبة األولية املط

ية ة الالحقةالتجاري ئة إلكترون ل ، ال تتضــــــمنيف بي عام ظفي البنك املعنيني مع مو وجها لوجه هت
عالوًة على ذلك، والنشاط املشبوه.  استبانة هذه العالقات فرص وتقل يفالعمالء).  خدمة مكتب(

أجنبية لتســــجيل حســــابات وك ات الصــــادرة عن بنســــروقة من البطاقميكن اســــتخدام البيانات امل
الصــــــاحلة (الرقم  ةالبطاقحددات هوية من خالل إدخال جمموعة من ُمُتفعل اليت  ،الرقمية املحافظ

خدمات  من احلصــــــول علىاجلناة  تمكن، قد يمن مثولبطاقة). ورقم التحقق من اوتاريخ االنتهاء 
ية الواجبة ا نا بإجراءات الع ية دون املرور  ية مال ــــــتخدام جتاه العمالءإللزام عد ذلك اس . وميكن ب

 عائدات اجلرمية، منشــــــأمتعددة هتدف إىل إخفاء  قيةبراملحافظ الرقمية املســــــجلة لتنفيذ حتويالت 
  األرصدة املتاحة يف احلسابات. وتؤدي الحقًا إىل نقل

ــــــبباتمع و -١٦ ة املالية يف ، يتخذ مركز املراقبوعواملها اليت مت حتديدهااملخاطر  مراعاة مس
 لك من خالل إســنادمبا يف ذوردعها،  هذه املخاطر ملنع مناســبةاملركزي يف أرمينيا تدابري  املصــرف
  ملؤسسات مالية معينة. مناسبةتعليمات إصدار مهام و
 العالية،صـــــلة بالتكنولوجيات تاملاجلرائم مكافحة  اســـــتهلت شـــــعبة ،٢٠١٨وخالل عام  -١٧
ــــــرطةفحة اجلرمية املنظمة لإلدارة العامة ملكا ةالتابع هذه  ومن بنيقضــــــية جنائية.  ٧٩ ،جبهاز الش

على قضـــايا مرفوعة  ٩وكانت ، العالية جبرائم التكنولوجيات ةمرتبطقضـــية  ٧٠، كانت القضـــايا
  مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.وأساس مواد أخرى 

املقامة اجلنائية  الدعاوى حبدوث زيادة يف عددهاز الشـــرطة نتائج دراســـة أجراها ج وتفيد -١٨
(االســــتيالء غري  ٢٥٤(الســــرقة املرتكبة باســــتخدام احلواســــيب) واملادة  ١٨١اســــتنادًا إىل املادة 

األفراد  إىل وقوعالدراســة  وأشــارتالقانوين على بيانات حاســوبية) من القانون اجلنائي ألرمينيا. 
ضحايا أغلب ، يف حني أن ١٨١املشمولة باملادة  لألفعالضحايا  السواء االعتبارية علىوالكيانات 

شــبكات التواصــل االجتماعي أو خدمات الربيد  هم من مســتخدمي ٢٥٤لة باملادة اجلرائم املشــمو
يف اخلارج أو أن آثارها  ترتكبأهنا ب يف املقام األول، ،اإللكتروين. ويرتبط الكشــــــف عن اجلرائم

ماتيف  ختفى قات ف ومن مثدول.  عدةيف موجودة دم خوا منظو حلاالت تكون التحقي هذه ا في 
 جهاز إنفاذ القانون مقدم الطلب ومن مث فإنمعقدة نتيجة لالختالفات يف التشـــريعات بني الدول. 

  .ال حيصل عمومًا على املعلومات املطلوبة
، اختذت جهة ةالسيرباني ة باجلرميةاتفاقية جملس أوروبا املتعلقووفقًا لألحكام ذات الصلة من  -١٩

صل االجتماعي  شبكات التوا شرطة تدابري للكشف عن مستخدمي  صال الوطنية داخل جهاز ال االت
غري الروســـــية. وُتجرى التحقيقات املتعلقة بالعمليات أو القضـــــايا اجلنائية من خالل شـــــبكة نقاط 
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املشــــورة تقدم صــــة املتخصــــ )٢(الشــــعبة الفرعية فإن. وحســــبما ذكرت أرمينيا، "٢٤/٧"االتصــــال 
عب الفرعية اإلقليمية جلهاز الشـــرطة عند الطلب  واملســـاعدة املهنية بشـــأن القضـــايا القطاعية إىل الشـــُّ

عب الفرعية ا أو كتابيًّ(شــــفهيًّ ا). وباإلضــــافة إىل ذلك، ُنظمت دورة تدريبية ضــــمت رؤســــاء الشــــُّ
  دلة.احلاسوبية وعملية مجع األبالتفصيل خصائص اجلرائم اإلقليمية جلهاز الشرطة، ُشرحت خالهلا 

عبزار مســـؤولون من و -٢٠ هاز الشـــرطة منظمات دولية التابعة جلالفرعية املتخصـــصـــة  الشـــُّ
عة يف تبمعنية، وحضــروا حلقات عمل وحلقات دراســية ُمخصــصــة لدراســة أفضــل املمارســات امل

يةمكافحة اجلرمية  ــــــيربان بة يف أرمينترتيبات  واتُّخذت )٣(.الس ــــــ ية تنظيمية مناس يا يف إطار عمل
إىل مكافحة االســتخدام اإلجرامي  هدفتملنظمة معاهدة األمن اجلماعي، واليت التابعة ي" "بروكســ

 باملســـائلوُينفذ جهاز الشـــرطة أنشـــطة هتدف إىل التوعية . لتكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت
  )٤(تصاالت.واملشكالت املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات واال

لفرعية املتخصــصــة جلهاز الشــرطة على مراقبة منطقة النطاق األرميين على لشــعبة اوتعكف ا -٢١
اإلنترنت، والقطاع األرميين من شــبكات التواصــل االجتماعي الواســعة االنتشــار، من أجل الكشــف 

يل املثال، عن اجلرائم. وال تقتصـــر املراقبة على الكشـــف عن اجلرمية الســـيربانية وحســـب (على ســـب
))، بل تشمل أيضًا األفعال اإلجرامية (مثل االبتزاز عن طريق اإلكراه ransomwareة" (فريوس "الفدي

أو التهديد، واالنتحار القســري) اليت يقتصــر دور اإلنترنت فيها على كونه وســيطًا الرتكاب اجلرمية 
  وليس أداة مباشرة الرتكاهبا.

التحريض على التعصـــب  يشـــكليث أمن املعلومات، أنه من حبأفادت أرمينيا أيضـــًا و -٢٢
واملمارسات املتطرفة واإلرهابية، إىل  ،األجانب يةهاوكر ،والكراهية ،والعنف ،القائم على اهلوية

عندما  وخباصـــــةمن خالل اســـــتخدام اإلنترنت،  ،جانب متجيد مرتكيب أعمال اإلبادة اجلماعية
دفع ى خطر ، مصــــدر قلق بالغ، وينطوي علالدولةمســــتوى  تشــــجيع ذلك وتدبريه على جيري

، سلطت أرمينيا نفسهوظهور املقاتلني اإلرهابيني األجانب. ويف الوقت حنو التطرف املجتمعات 
الضــوء على أن حقوق اإلنســان واحلريات األســاســية، مبا فيها احلقوق اجلماعية، ينبغي كفالتها 

ظر عن الواقع على الســـــواء، بغض الن على أرضمتســـــاٍو وغري متييزي عرب اإلنترنت و حنو على
  الوضع القانوين لألقاليم.عن و )٥(احلدود

    
__________ 

مبقتضى القانون ذي الصلة، حسب التكليفات الصادرة  البحث العملياتية أنشطة ةاملتخصص ةالفرعي الشُّعبة تنفذ  )٢(  
  طلبات الواردة من املواطنني.تعاجل الإطار القضايا اجلنائية، ويف 

عرض األساليب املتقدمة ملكافحة اجلرمية السيربانية يف إطار املشروع الثاين (تعزيز إصالح  جرىعلى وجه اخلصوص،   )٣(  
ملرفق الشراكة  انية)جلرمية السيربمن ا األشكال اخلطرية ملكافحةابري الدعم النظام القضائي) واملشروع الثالث (تد

مشروع نوقش عالوًة على ذلك، وجملس أوروبا. باالشتراك مع خالل فعالية نظمها االحتاد األورويب وذلك  ،الشرقية
  واألسس القانونية للتعاون مع القطاع اخلاص. ،وآفاق اإلصالحات التشريعية ،قانون اإلجراءات اجلنائية

فية، وإصدار جمموعة مؤمترات صح تلف وسائل اإلعالم، واملشاركة يفمشلت األنشطة إجراء مقابالت مع خم  )٤(  
  برامج تلفزيونية.يف  واإلسهام ،واسعة من املواد اإلعالمية

والذي تنطوي عليه  خلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن العهد الدويل ا ١٩على النحو املنصوص عليه يف املادة   )٥(  
  .تلك املادة ضمنًا
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   أستراليا  
 ،بياحلواس ضد املوجهةرائم اجل تتضمناجلرمية السيربانية أن  ترىأشارت أستراليا إىل أهنا  -٢٣

 ضرورة . وأكدت أستراليا أيضًا علىارتكاهبا احلواسيباليت تيسِّر كثر تقليدية األرائم وكذلك اجل
ناقشـــــــات  تركيز هااملجاالت اليت تتوافر  ىلعامل ية.  في حدياتوالاخلربة التقن ها ت اجلرائم  اليت متثل

من مشــــورة و وتوجيهًااهتمامًا دائمًا  هلاويتطلب التصــــدي  معقدة وآخذة يف التطور،الســــيربانية 
يق يف اجلرمية السيربانية. ويف هذا السياق، ُتثمن أستراليا للغاية عمل فراملتخصصني  اخلرباء التقنيني

عمًال بقرار اجلمعية العامة  أنشـــئاخلرباء املعين بإجراء دراســـة شـــاملة عن اجلرمية الســـيربانية، الذي 
لتبادل  األمم املتحدةالصـــلة من بالوالية ذات  املكلف. وترى أســـتراليا أن فريق اخلرباء، ٦٥/٢٣٠

ملناقشات اجلرمية السيربانية.  بشأن اجلرائم السيربانية، ينبغي أن يظل املنرب الرئيسياملعلومات واآلراء 
 ات واجلرمية بوالية األمم املتحدة ذات الصـــلةخدِّركتب املعين باملاملوعلى نطاق أوســـع، يضـــطلع 

ــــــيربانية جرمية عرب وطنية، خدِّراملو كافحة اجلرمية عرب الوطنيةاملتعلقة مب ات. ونظرًا ألن اجلرمية الس
كتب. وتتطلع املزة يف فيينا وحتت رعاية انية متركِّفمن املناســـب أن تظل مناقشـــات اجلرمية الســـيرب

ستراليا إىل تقرير فريق اخلرباء صدر أ سي شأن  ، مبا يف ذلك نتائجه٢٠٢١يف عام  الذي  وتوصياته ب
  والتعاون الدويل. ،الوطنية، وأفضل املمارسات، واملساعدة التقنيةالتشريعات 

مجيع الدول األعضــاء،  مثلأســتراليا،  فادتأ البلد، خارجاملوجودة فيما يتعلق بالبيانات و -٢٤
حتديات يف الوصــول إىل البيانات واحلصــول عليها  تواجهإنفاذ القانون ب هتا الوطنية املعنيةأن أجهزب

كانت البيانات قد . ويةفعالبقات واملالحقات القضـــــائية املتعلقة باجلرائم الســـــيربانية ملتابعة التحقي
نظرًا فيف الوقت احلاضــــر أما  .الوطنيةمبوجب صــــالحيات التحقيق  حوتتا البلد داخل ن عادًةُتخزَّ

ع زتوالبيانات فإن االعتماد على نظم احلوســــبة الســــحابية تزايد االتصــــال العاملي وإمكانية لتزايد 
والواليــات القضـــــــائيــة.  واألمــاكن، ،اخلــدمــات مقــدِّميو ،اخلــدمــات جمموعــة متنوعــة منعلى 
 حلصول عليها إال من خالل عمليات تعاون قانوين دويلويتعذر ا البيانات مكانحتديد صعب ي  وقد

صاالت ويعين معقدة وبطيئة.  ستخداماالستخدام املتزايد خلدمات االت صالحيات الاإلنترنت أن  با
 قدِّميلالتصــــاالت وملاملخولة للجهات الناقلة  - التقليدية للوصــــول إىل االتصــــاالت التفويضــــية
  تستوعب كمية البيانات املطلوبة للتحقيقات يف اجلرائم السيربانية. ال -االتصاالت  خدمات نقل

أوروبا املتعلقة باجلرمية  اتفاقية جملس، مثل التعاهديةلول احلشــــــددت أســــــتراليا على أن و -٢٥
يف  املوجودةراسخًا لتمكني أجهزة إنفاذ القانون من الوصول إىل البيانات  وفر أساسًات، السيربانية

الصـــــالحية بشـــــخص خمول  احلصـــــول على موافقةعلى ســـــبيل املثال، عند  ،ك، وذلدولة أخرى
ور. وتفرض القيود اليت كانت املعلومات متاحة للجمهمىت ، أو البيانات القانونية للكشــــــف عن

ــــــلطات الدولة، حتديات كبرية الظروفهذه  تتعدى التحقيق يف  أمام، مبا يف ذلك طلب موافقة س
  .قضائيًّامرتكبيها  ةاجلرائم السيربانية ومالحق

ــــــاعدة القانونية املتبادلة، ملواكبة  وجتهد -٢٦ آليات التعاون القانوين الدويل التقليدية، مثل املس
تســـبب يف تأخر التحقيقات يف اجلرائم الســـيربانية. وميكن أن توفر أطر التعاون الدويل يالطلب، مما 

الت خدمات االتصــا ميمقدِّ، وقانونوســلطات إنفاذ ال ،البديلة بني الســلطات املختصــة يف الدول
  حلوًال عملية وسريعة. ،عند االقتضاء ووفقًا للقانون الداخلي
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مثل اتفاقية األمم  ،تعددة األطرافاملأهنا اســـتخدمت بنجاح املعاهدات بأســـتراليا  فادتأو -٢٧
ية و فاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمياملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن يةات ــــــيربان  ،ة الس

ــــاس للتعاون القانوين الدويل، فضــــًال عن ترتيباهتا الثنائية  اآلليات اجلديدة، كما أن . والوطنيةكأس
تفاقية جملس أوروبا املتعلقة ال قيد التفاوض اليز اإلضايف الذي الربوتوكول املتوخاة يف المثل تلك 

 املســـــتمرة التطورالطبيعة تراعي  بيانات،إىل ال عرب احلدود الوصـــــولواملتعلق ب باجلرمية الســـــيربانية
قدر كبري قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الوصول إىل البيانات ب ُتحسِّنللجرمية السيربانية، وسوف 

الوصـــــول إىل البيانات، ميكن  كفاءةالســـــيربانية. ومن خالل تعزيز  ئماجلرالتحقيقات يف ل املطلوبة
  البيانات.نون ومحاية إنفاذ القا هديفحتقيق توازن مناسب بني 

الشرطة، أشارت أستراليا إىل أن آليات الرقابة  وصالحيات جهازيتعلق بالضمانات  وفيما -٢٨
 ، من ناحية،ن واحلريات األســــاســــيةاملناســــبة ضــــرورية لتحقيق التوازن بني محاية حقوق اإلنســــا

ق ملكافحة اجلرمية احلاجة املشـــــروعة إىل قيام أجهزة إنفاذ القانون مبمارســـــة صـــــالحيات التحقيو
. ويف أســـــتراليا، ختضـــــع صـــــالحيات إنفاذ القانون لقدر كبري من أخرىناحية ، من الســـــيربانية
سيمااإلشراف،  صالحيات يف  وال  سة  ثل الوصول إىل من االقتحام، م تنطوي على قدر أكربممار

 ممارســـةت الضـــمانات متطلبا . وتشـــمل هذهاملكاملات آنيًاخزنة واعتراض املتصـــاالت االحمتوى 
، وحق املتهمني يف الطعن يف مقبولية األدلة الربملانإبالغ ، ومتطلبات صــالحياهتالالســلطة القضــائية 

القضــائية وامر األمجيع على أمني مظامل الكومنولث وحقهم يف إعادة النظر يف القرارات، وإشــراف 
مع الضــمانات تناســبة متوازنة ومالشــرطة  صــالحياتاالتصــاالت. ويتطلب التأكد من أن املتعلقة ب

  يف بعض الواليات القضائية. يًاإجراء تقييم ومراجعة مستمرين، مما قد ُيشكل حتدِّ
ـــــدَّلل األطر القانونية والعملياتيةيما يتعلق مبســـــألة قابلية وف -٢٩ ـــــتراليا على تكييف، ش دت أس

ســــــلوكي لوجي والم التكنوقابلة للتكييف تواكب التقدُّ وطنيةأطر تشــــــريعية ب باالحتفاظ التزامها
ســـتقلة، املاجلرائم الســـيربانية  تتناولقوانني  صـــوغالســـريع. وتعترف أســـتراليا بالتحدي املتمثل يف 

تبقى  ، على أنيف اجلرائم الســـيربانية، ومقبولية األدلة اإللكترونية والصـــالحيات اإلجرائية للتحقيق
سلوكي تلك القوانني قابلة للتطبيق  تعمل، ملعاجلة هذه املسألةطورة. وات املتعلى التكنولوجيات وال

تشــريعات صــوغ على  - القدراتلبناء الرامية جهودها  ويف إطار الوطينعلى الصــعيد  -أســتراليا 
  .يةاملستقبل اسلوكيات اجلرمية السيربانية وتكنولوجياهت تراعيا حمايدة تكنولوجيًّ

جملس أوروبا املتعلقة قية اتفاعلى غرار  غةومصــت أســتراليا أن تشــريعاهتا ولوائحها وذكر -٣٠
ا قويًّوفر أساسًا اليت تو ،ة السيربانيةبشأن اجلرمي الرئيسيالدويل  الصك هي، اليت باجلرمية السيربانية

ــــــيربانية. على  للتعاون الدويل على الصــــــعيدين القانوين والعمليايت ويبلغ عدد مكافحة اجلرمية الس
 ذكرتغري أعضــاء يف االحتاد األورويب. ودول م طرفًا، أكثر من نصــفه ٦٣االتفاقية  األطراف يف
، املتعمدتكنولوجي ال واحلياد بالعصــــرية والتقدمية االتفاقية تتســــمجتربتها،  واقع، من هأســــتراليا أن

مع ظهور تكنولوجيات جديدة. كما أهنا  مالءمتها للواقعيســــــمح هلا بالتطور واحلفاظ على  مما
يف  أطرافًا ليستدول ل مناطق العامل، مبا يف ذلك خمتلفيف  ةالوطنيهج التشريعية وفرت األساس للنُّ

  اضر.االتفاقية يف الوقت احل
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الالزمة  األطر الشـــاملةوضـــع باإلضـــافة إىل  من الضـــروري، رأت أســـتراليا أيضـــًا أنو -٣١
القانون ومســــــتمر ملوظفي إنفاذ  مســــــتدامالســــــيربانية، توفري تدريب األفعال اإلجرامية تجرمي ل

 باســــــتخدام ُتســــــهَّلاليت  اجلرائمالتدريب  يشــــــملأن  . وينبغياملواجهةخطوط  يفالعاملني 
دورات هم توفري أســــــتراليا أن من امل وتعترب. هاواســــــتخدام كنولوجيا، ومجع األدلة الرقميةالت

ومواصلة ألجهزة إنفاذ القانون األسترالية، وكذلك للشركاء الدوليني، تدريبية حمدَّثة ومستدامة 
  ل برامج بناء القدرات.خالمن تنفيذها 

سيربانية،وتتطلب اجلرمية  -٣٢ ستراليا  وجتدحبكم طبيعتها، تعاونًا وثيقًا مع الدول األخرى.  ال أ
ـــــائل املتعلقة باجلرائم  صـــــعوبة عندما ال ـــــأن املس يكون لدى الدول اليت جيب أن تتعاون معها بش

أطر  أال تكون لدى تلك الدولأو ة لتصــدي للجرمية الســيربانيعلى اقدرة حمدودة ســوى الســيربانية 
هذا التحدي أن ُتركز الدول على تعزيز وبناء معاجلة تطلب ت. وهلاشـــاملة للتصـــدي  ةوطنيقانونية 
التدريب املتخصـــص على مكافحة  من بينهاملكافحة اجلرمية الســـيربانية، بوســـائل  الالزمة القدرات

مهم أيضًا  إلصالح التشريعييف جمال املساعدة تقدمي ا على أناجلرائم السيربانية. وأكدت أستراليا 
ــــــتراليا ل ــــــاعدة التقنية يف جمال للدول الدعم لدول النامية. وتقدم أس من أجل بناء القدرات واملس

لربنامج العاملي الذي يقوم به ام العمل القيِّأيضًا تدعم أستراليا وبناء قدراهتا التقنية.  على مساعدهتا
  ات واجلرمية.خدِّرلمكتب املعين بامللة التابع ملكافحة اجلرمية السيرباني

    
   النمسا  

العاملية يف مكافحة اجلرمية الســيربانية، أن  ذكرت النمســا، يف معرض إفادهتا عن التحديات -٣٣
 فعال من أجلكفء وع هنج بايؤثر على كل دولة ويتطلب اتِّيتطور و حتدِّيًااجلرمية السيربانية ُتمثل 

  :ما يلي
ية عدد  زيادة (أ)  ها تشــــــريعات حمل لدول اليت لدي باجلرمية  تتعلقومتوافقة  مالئمةا

  السيربانية وتدعم أيضًا آليات التعاون الدويل؛
التحقيق  من أجللتبادل البيانات الالزمة  ،واملهارات ،والثقة ،بناء آليات التعاون (ب) 

  واحلد منها. قضائيًّاة ومالحقتها يف اجلرائم السيرباني
ـــمل ذل ـــويش ال احلصـــر، التأكد من عدم وجود مالذات آمنة ملرتكيب اجلرائم  املثالبيل ك، على س

السيربانية، وزيادة قدرات سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية على إجراء حتقيقات فعالة يف 
  .إدانتهممرتكبيها و مالحقةاجلرائم السيربانية و

على مســــتوى االحتاد يربانية رائم الســــعلق باجلتتضــــمان وجود تشــــريعات شــــاملة وبغية  -٣٤
األورويب، وافقت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، مبا فيها النمسا، على جمموعة من الصكوك 

 علىبشـــأن اهلجمات توجيه : ، وهي الصـــكوك التاليةتعاريف مشـــتركة للجرائم اجلنائية توفراليت 
شأن مكافحة  وتوجيهنظم املعلومات،  ساالنتهاك ب ستغالل ستغالل اجلي واالاجلن سي لألطفال وا ن

األطفال يف مواد إباحية، والقرار اإلطاري بشأن مكافحة االحتيال وتزوير وسائل الدفع غري النقدية 
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يار/مايو  ٢٨ املؤرَّخ يةو )٦(.٢٠٠١أ ية األوروب قدمت املفوضــــــ فة إىل ذلك،   ١٧، يف باإلضـــــــا
األدلة اإللكترونية يف  ل عرب احلدود إىل، مقترحات تشــريعية لتحســني الوصــو٢٠١٨أبريل /نيســان

  التحقيقات اجلنائية.
بار ومع ذلك، ال ميكن  -٣٥ ية إالَّاعت لعدم خطوة أوىل، نظرًا  الوصــــــول إىل األدلة اإللكترون

ــــــأنهفظ البيانوجود نظام مشــــــترك حل توافر األدلة  يضــــــمن ات على املســــــتوى األورويب من ش
ار األدلة اإللكترونية تباينًا كبريًا بني الدول األعضاء لزمين ومقديتباين اإلطار الك اإللكترونية. ولذ

يف هذا الســـــياق من اجلدير بالذكر املنظمات. و رضـــــىيعتمدان على  بل قديف االحتاد األورويب، 
ال تزال  يتال )،WHOISلربوتوكول االســتفســارات عن أصــحاب أمساء النطاقات ( ةاإلشــكالي احلالة

معاجلة احلاجة إىل حتسني الوصول إىل األدلة اإللكترونية يف  املنتظرومن  .حىت اآلن دون حل عملي
  .تفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانيةبروتوكول ثاٍن ال

يوروبول) الاالحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون ( وكالة أنأشارت النمسا إىل و -٣٦
مســـامهًة كبريًة يف  قدم)، الذي EC3جرمية الســـيربانية (يب للاملركز األورو ٢٠١٣أنشـــأت يف عام 

كافحة اجلرمية الســيربانية باســتخدام منوذج ملالدول األعضــاء يف االحتاد األورويب اليت تبذهلا هود اجل
إشــــراك املدعني العامني يف قضــــايا اجلرائم  ضــــرورةملكافحة اجلرمية. وأشــــارت النمســــا إىل  مرن

إنشــاء شــبكات متخصــصــة، مثل الشــبكة القضــائية  اعتربت أن، وحلة ممكنةأبكر مرالســيربانية يف 
  .مفيد يف هذا الصدد ،األوروبية للجرمية السيربانية

أو ســــبل أخرى  قانونية تدابرياحلالية واقتراح التصــــدي  تدابريفيما يتعلق خبيارات تعزيز و -٣٧
سيربانيةتصدي للللجديدة  صعيدين الوطين والدويل جرمية ال شارت النمسا إىل أن اجلرمية على ال ، أ

. واعتربت ملكافحتهاخرى األدول الحباجة إىل مساعدة من  دولةكل أن السيربانية مشكلة عاملية، و
ُتمثل منوذجًا للتشــريعات الوطنية وإطارًا  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســيربانيةالنمســا أن 

ضَّ ا مرنًا صكًّ وفرتأهنا وتعاون الدويل، مًا للقيِّ ضاء يف جملس  ًال،مف سبة لألطراف غري األع حىت بالن
  صك دويل جديد بشأن اجلرمية السيربانية. وضع إىل تؤيد النمسا الدعواتلك ال أوروبا. ولذ

اآللية هو النمسا أن فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية  وذكرت -٣٨
 وينبغي أن يظل ،اجلرمية الســـيربانيةمم املتحدة فيما يتعلق مبوضـــوع األســـاســـية على مســـتوى األ

مــا يتعلق في. وقــد حقق فريق اخلرباء نتــائج، مبــا يف ذلــك ٢٠٢١عــام على األقــل حىت  كــذلــك،
شريعية باإلصال ستندة إىلحات الت فيما يتعلق ببناء القدرات. وخصوصًا املعايري الدولية القائمة،  امل

، ٢٠١٣يف عام  الذي ُقدِّماجلرمية الســيربانية عن شــروع الدراســة الشــاملة ملينبغي إعداد حتديث و
  خربة فريق اخلرباء. سيتطلب وهو ما

__________ 
االحتاد األورويب  بتوجيه استعيض عنه، ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩في فرار اإلطاري ساري املفعول. مل يعد الق  )٦(  

مكافحة بشأن  ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٧الصادر عن الربملان األورويب واملجلس بتاريخ  2019/713 (EU) رقم
)، Official Journal of the European Union, L 123, 10 May 2019االحتيال وتزوير وسائل الدفع غري النقدية (

  .٢٩-١٨صفحات ال
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ات واجلرمية والدول األعضــــــاء تلك خدِّركتب املعين باملاملاقترحت النمســــــا أن حيقق و -٣٩
فيها حدث أن ُيميكن األهداف، وأن تدعم الدول األعضـــاء املكتب يف التركيز على جماالت حمددة 

  :ةالتالي وهي املجاالتهتديد اجلرمية السيربانية،  يف مكافحةا تأثريًا حقيقيًّ
ات أجهزة الشـــــرطة وإنفاذ القانون من خالل التدريب العام رفع مســـــتوى مهار  (أ)  

  ؛على السواء واملتخصص
 دول النامية؛املقدمة إىل التطوير املساعدة التقنية  (ب)  

  حتديد املجاالت ذات األولوية؛على  يف جمال التعاون الدويلرات ثغللإجراء حتليل  (ج)  
ز منع اجلرمية، وبناء آليات تعاون بني تعزيالرامية إىل دعم محالت التوعية العامة  (د)  

  املجتمع املدين وقطاع األعمال مع أجهزة إنفاذ القانون؛
  ؛"٢٤/٧"ال االتصنقاط  شبكةتعزيز اآلليات العملياتية القائمة، مثل  )ه(  
  هتديدات اجلرمية السيربانية؛ عنبيانات المجع  (و)  
املمارســـات ودراســـات احلالة يف التصـــدي فضـــل قيام املكتب بدور مســـتودع أل (ز)  

  للجرمية السيربانية.
   

   بيالروس  
ـــــبكة خدِّرجرائم املتطور  ذكرت بيالروس أهنا، بالنظر إىل -٤٠ ـــــتخدام ش ات املعاصـــــرة واس

شفرة يف االجتار بامل ةاخلفياإلنترنت  ات، تعتقد أن إحدى أولويات الدول خدِّروالعمالت الرقمية امل
ضــــمان تبادل املعلومات، على املســــتوى فوق الوطين، بشــــأن وســــائل  تكون األعضــــاء ينبغي أن

ساليب الكشف عن األنشطة اإلجرامية  شبكة اإلنترنت اليت جتري ارتكاب اجلرائم وأ  اخلفية؛على 
اصـــــة يف التحقيق يف اجلرائم اخلتقنيات الوتطوير واســـــتخدام  وضـــــبطها؛ اإللكترونيةومجع األدلة 

شبكة  يكوناملرتكبة يف الفضاء االفتراضي. وميكن أن  ضباط إنفاذ القانون على آلية عمل  تدريب 
وسـائل مواجهة اسـتخدام تكنولوجيات املعلومات أحد  والعمالت الرقمية املشـفرة اخلفيةاإلنترنت 
ملهم وضـــع آلية قانونية دولية أن من اعلى  بيالروس وشـــددتلألغراض اإلجرامية.  تواالتصـــاال

 اختاذ حلني وختزينها الرقمية املشــــفرة اإلجرامية املوجودات(توصــــيات) بشــــأن إجراءات ضــــبط 
  املحكمة قرارًا بشأهنا.

 ،٢٠١٩آذار/مارس  ١٨يف  "مفهوم أمن املعلوماتأهنا اعتمدت "إىل  بيالروسأشــارت و -٤١
يات اســـــتراتيجية يف جمال أمن املعلومات ومكافحة اجلرمية الســـــيربانية. مهام وأولوينص على أنه و

تعاون يف جمال بشــأن الات الدولية بيالروس وإىل االتفاقاملصــاحل اجليوســياســية ل إىلاملفهوم  ويســتند
اجلمعية العامة، الدويل، مع مراعاة األحكام الرئيســية لقرارات على الصــعيد ضــمان أمن املعلومات 

  توصيات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.وكذلك 
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من شــــأنه واعتماده أن وضــــع صــــك دويل عاملي يف إطار األمم املتحدة  بيالروستعتقد و -٤٢
مكافحة اســــــتخدام  يف جمالالتعاون بني اهليئات املختصــــــة يف الدول األعضــــــاء  تطويرتســــــهيل 

  اإلجرامية.راض لألغ تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
   

   )املتعددة القوميات-بوليفيا (دولة  
إىل أن التقدم التكنولوجي كان له تأثري على مجيع  املتعددة القومياتبوليفيا دولة أشـــارت  -٤٣

العامل، فضـــًال عن تأثريه على األمن فيما يتعلق  مجيع أحناءجوانب النشـــاط البشـــري يف البالد ويف 
كنولوجيات املعلومات واالتصاالت تطور اجلرائم أتاحت تقد جلديدة. وباستخدام التكنولوجيات ا

ل ســـهَّ ومن خالل اســـتخدام الربجميات والتطبيقات وشـــبكات االتصـــاالت. وانتشـــارها التقليدية 
سهولة، وباملثلاعتماد املؤسسات املالية على النظم الرقمية ارتكاب جرائم مثل االحتيال.   أتاحت 

  هوية مرتكيب اجلرائم. إخفاءدون تسجيل البيانات الشخصية  مولةحاملالوصول إىل اهلواتف 
، ُيعد منع اجلرمية وضــمان أمن دولة بوليفيا املتعددة القومياتبالنســبة جلهاز الشــرطة يف و -٤٤

كافحة اجلرمية الســيربانية ضــمن مل شــعبة وقد أنشــئتاالتصــاالت من األولويات الرئيســية للجهاز. 
 هي وحدة متخصــصــة للكشــف عن اجلرائم املرتكبة باســتخداماليت ة، اجلرميكافحة مل القوة اخلاصــة

جهاز إنفاذ القانون الوطين وحدات خمصــصــة ملراقبة  يضــمتكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت. و
الصـــحافة وشـــبكات التواصـــل االجتماعي. ويســـعى رصـــد وســـائل التواصـــل االجتماعي إىل منع 

ــــــلبًا على الرأي العام) و اليت هتدف إىللومات "فقاعات املعلومات" (احلد من املع منع إىل التأثري س
االبتزاز والتهديدات واالجتار باألشــــخاص واالحتيال والتنمر الســــيرباين والتمييز واجلرائم األخرى 

  اليت هتدد أمن الدولة.
ياتأبلغت و -٤٥ عددة القوم يا املت لة بوليف ئك اصـــــــة وخببأن األطفال،  دو لذين تتأول راوح ا
، يتعرضـــــون ملخاطر تتعلق باســـــتخدام تكنولوجيات املعلومات عامًا ١٨عامًا و ١٢بني رهم ماأع

 بانتظام ويســتخدموهنا من ســن مبكرةواالتصــاالت، ألهنم يتعرضــون هلذه التكنولوجيات اجلديدة 
على فائدة تربوية  دائمًا وناألطفال ال حيصل بيد أناملعلومات. احلصول على للترفيه واالتصاالت و
  التكنولوجيات. أو تعليمية من تلك

اســتخدام إســاءة القائمة غري الشــاملة التالية ألنواع  دولة بوليفيا املتعددة القومياتقدمت و -٤٦
  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واجلرائم احلاسوبية:

الجتماعي من خالل شـــبكات التواصـــل التحرش واإلهانات والقذف واإلقصـــاء ا (أ)  
التعليقات يف أقســــام الرأي يف  ســــائل الربيد اإللكتروين، وحىت من خالل مســــاحاتاالجتماعي ور

الصــــــحف. ويف البيئات اليت تبدو بريئة ظاهريًا، كما هو احلال يف املدارس، ُتشــــــن محالت جمهولة 
ــــبيل املثال، ضــــد بعض األطف ــــبوك على س ال؛ وتتعرض طالبات اجلامعة املصــــدر، من خالل الفيس

  ات على أساس معلومات خاطئة؛ن بالبغاء، وُتبذل حماوالت لتشويه مسعة الشركللقذف، مثل اهتامه
صيد االحتيايل"، اليت حتصل من وعمليات الغش واالحتيال،  (ب)   سبيل املثال "الت على 

. وإفراغها املصرفيةسابات احلخالهلا املنظمات اإلجرامية على معلومات سرية تتيح هلا الدخول إىل 
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لشبكات الضالعة يف ا للتغطية علىوظائف يف  ص عرب اإلنترنتتوظيف األشخامثال آخر هو مثة و
ستغالل األطفال يف املواد اإلباحية.  صفةاالجتار باألشخاص وا ، يرتبط االحتيال بالوصول ةعام وب

  إمكانية تغيريها؛بإىل املعلومات السرية، وكذلك 
 ولكنها للقانون ورة خرقًاشـــكل بالضـــرال ُت . وهيالرســـائل اإللكترونية التطفلية (ج)  

لقواعد البيانات ألغراض جتارية من جانب العديد من الشركات لتوسيع  سليمغري  ًااستخداممتثل 
محالت  الرســائل التطفلية شــملتحتملني. وقد املســتخدمني امل بغية الوصــول إىلمحالهتا التســويقية 

  بغاء وغريها من احلمالت اليت ُتروج ألنشطة غري قانونية؛ال
ألطفــال، لاجلنســــــي  االنتهــاكمواد ، عرب اإلنترنــتتبيع اجلمــاعــات اإلجراميــة،  (د)  

  شكل مقاطع فيديو وصور. وهذا انتهاك التفاقية حقوق الطفل والقانون اجلنائي؛ يف
ق ائبطر االبتكاريةاملنظمات حقوق ُتنتهك حقوق األشـــــخاص و .امللكية الفكرية )ه(  
  والنشر)؛ حمية (حقوق التأليف والطبعتشمل التقاط صور للنصوص امل ،متعددة

مســـــابقات اليانصـــــيب املزعومون ومبا يف ذلك وســـــطاء  ،املبيعات عرب اإلنترنت (و)  
  .املزعومةليانصيب ا

، إىل جانب تطور التكنولوجيات احلاســـــوبية، هأنب دولة بوليفيا املتعددة القومياتأفادت و -٤٧
ـــبًال ـــرع من قدرة  بوتريةم الحتيال وغريها من اجلرائمبتكرًة الرتكاب جرائم ا جيد املجرمون س أس
. ويف مواجهة ظاهرة آخذة يف االزدياد، ينبغي النظر إىل احلاجة التصـــــدي هلاالقوانني اجلنائية على 

ـــــركات واملنظمات واملواطنني. وهبذا أي  ،اجب اجلميعواحلماية على أهنا و الوقايةإىل  الدولة والش
ؤسسات املسؤولة عن التصدي هلا، على املنولوجية حتديات متعددة املعىن، تفرض االبتكارات التك

  :يف ذلك ما يليمبا 
 باســــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت، وعي ومعرفة اجلمهورنقص  (أ)  

 صـــــوغللجرائم املختلفة. ويتمثل أحد التحديات ذات الصـــــلة يف كيفية جيعلهم أكثر عرضـــــة  مما
  رفة باالستخدام السليم هلذه التكنولوجيات؛املع زيادةمن أجل سياسات مالئمة 

تكنولوجيات املتعلقة بباجلرائم اجلديدة  وجود فراغ قانوين ناجم عن عدم املعرفة (ب)  
من الضــــروري  ولذلكعدم ســــريان التشــــريعات القائمة عليها. عن  أو ،املعلومات واالتصــــاالت

  مراجعة التشريعات وحتديثها؛
ــــــتراتيجيات التحقيقاحلاجة إىل تعديل ا (ج)   من  ،مكافحة اجلرمية وتدابريالتقليدية  س

تكنولوجيات املعلومات  املتعلقة باسـتخدامخالل اسـتخدام أسـاليب جديدة يف ضـوء تطور اجلرائم 
  واالتصاالت؛

ث والضــــــمان وات التعاون الدويل يف جمال البحاتفاقاحلاجة إىل االنضــــــمام إىل  (د)  
بالفعل أطراف كا الالتينية جلرمية الســـيربانية. والعديد من دول أمريواحلصـــول على األدلة يف جمال ا

 أحرزت مزيدًا من التقدم يف تطوير قدراهتا التكنولوجية يف جمال منع اجلرائمقد يف االتفاقيات، و
  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتحقيق فيها. املرتكبة باستخدام
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نظم ج التكنولوجيات اجلديدة يف ادمإإىل أن  ومياتدولة بوليفيا املتعددة القأشــــــارت و -٤٨
ــــــســــــات احلكومية  على الثقافة التنظيمية عن طريق تعديل اإلجراءات وإدماج املعارف  يؤثراملؤس

ــبة. و واملطبقة فيها يف املؤســســات األمنية طورة لب العديد من التكنولوجيات املتطياجلديدة اُملكتس
أشـــخاص أو مؤســـســـات ال تنتمي م بواب املؤســـســـات أماقد يؤدي إىل فتح أرف حمددة، مما امع

بالضــــــرورة إىل جمال األمن، مثل اجلامعات واملعاهد التقنية واملراكز البحثية وموردي الربجميات. 
أدوات تكنولوجية خمتلفة للتعامل مع  واملواطنني متتلك كل من قوات الشــرطةالوقت احلاضــر،  ويف

يف بعض احلاالت يف منع اجلرمية، ويف حاالت  ُتســــتخدم، اإلجرامية واألعمالاملشــــكالت األمنية 
ـــيلة مســـاِع منتشـــر على نطاق  العناصـــردة للتحقيق يف القضـــايا اجلنائية. وبعض هذه أخرى كوس

 يصعب ومن مث، أكثر تكلفةبني املواطنني والشرطة على السواء، يف حني أن البعض اآلخر واسع، 
  على عامة اجلمهور احلصول عليه.

م التكنولوجي يتيح نشــــوء ديناميات لة بوليفيا املتعددة القوميات إىل أن التقدُّت دووخلصــــ -٤٩
ســـتراتيجيات ابتكارية متكِّنها إجرامية جديدة، جترب املؤســـســـات على أن تكيف، وتدمج يف نظمها، ا

ام من أن تبقى متقدمة قليًال على العناصــــــر اإلجرامية وأن تدافع عن املجتمع وحتافظ على النظام الع
عن طريق منع اجلرائم والتحقيق فيها. ولذا فمن غري املتصور أن تفكر املؤسسات املسؤولة عن األمن 

ستخدام األدوات يف مواجهة ظاهرة اإلجرام  سؤولة عن دون ا ستطيع املؤسسات امل التكنولوجية. وت
  اجلرمية.  يف منعداخليًا فحسب بل أيضًا إلشراك املواطننيال األمن أن تستخدم األدوات التكنولوجية 

    
   بوتسوانا  

ســيما تلك املرتكبة  الوأشــارت بوتســوانا إىل التحديات التالية يف جمال مكافحة اجلرائم،  -٥٠
  باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت:باالستعانة 

أن عدم مواءمة التشــــــريعات املتعلقة باجلرمية الســــــيربانية ومحاية البيانات بني خمتلف  (أ)  
  التحقيق يف األنشطة اإلجرامية يف الفضاء السيرباين أمرًا بالغ الصعوبة؛لدول والواليات القضائية جيعل ا

إطار دويل لتبادل معلومات األمن الســــــيرباين بني خمتلف األجهزة  أن عدم وجود (ب)  
ــــــبكات والتحقيق يف األنشــــــطة اإلجر فيما خيص حتدِّيًاميثل  البلدان املختلفةيف  امية اليت محاية الش

  متعددة؛واليات قضائية  تشمل
مثل الذكاء االصــــــطناعي  ،من املمكن تطبيق االبتكارات التكنولوجية اجلديدة (ج)  

ــياء ــتخدامات الزراعية والطبية وحتليل بيانات املناخ، لكن هذه  ،وإنترنت األش يف جماالت مثل االس
  هلجمات السيربانية؛ا شن امن خالهلهبا أو وسيلة حمتملة ميكن  االبتكارات ُتوفر أيضًا

تتمثـــل إحـــدى العقبـــات أو التحـــديـــات الرئيســــــيـــة األخرى يف بنـــاء قـــدرات  )(د  
اخلدمات وواضعي السياسات واجلهات  مقدِّمياألطراف الفاعلة، مثل أجهزة إنفاذ القانون و  خمتلف

  التنظيمية، على التصدي ملسائل األمن السيرباين؛
يت تقدم خدمات ت الالشـــركات املتعددة اجلنســـيا وجود صـــعوبات يف التعامل مع (ه)  

 داخل السوق املحلي دون ترخيص، مثل الفيسبوك والواتس آب وغوغل ومايكروسوفت ونتفلكس.
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عرب شــــبكات هذه  اليت ترتكباحلصــــول على املعلومات أو األدلة املتعلقة باجلرائم  وتتســــم عملية
  ؛بالصعوبة الشركات
املتعلقة  القائمةاالتفاقيات  ل األخرى ليســت أطرافًا يفبوتســوانا والعديد من الدو (و)  

سبيل املثال، اتفاقية االحتاد األفريقي  سيرباين (على  صاالت واألمن ال بتكنولوجيات املعلومات واالت
رمية اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجل، وةبشـــأن أمن الفضـــاء اإللكتروين ومحاية البيانات الشـــخصـــي

ــــــيربانية اتفاقية جملس أوروبا ر . وتوفِّهذه االتفاقياتمن خالل اللجوء للعدالة  بصــــــعُي)، مما الس
ية ــــــيربان مية الس باجلر قة  قانونيًّ املتعل طارًا  لة إ ية واألد ــــــيربان مية الس جمال اجلر لدويل يف  عاون ا ا للت
  على أن تصبح أطرافًا فيها؛ البلداناإللكترونية، وينبغي تشجيع 

مفتقرة إىل ، مما جيعل العدالة ة املتبادلة بطيئة ومرهقةعمليات املســــــاعدة القانوني (ز)  
  ؛وبلدان أخرىبوتسوانا  الكفاءة فيما خيص

يف العديد من يشــــــكل عقبة الكشــــــف الطوعي عن اجلرمية الســــــيربانية ال يزال  (ح)  
ويرجع ض احلاالت، يف بعطويلة، ومســتحيلة عملية احلصــول على املعلومات . فالواليات القضــائية

 املختلفة. قواعد الوصــــــول إىل معلومات املشــــــتركني بني الدول عدم مواءمةذلك إىل  جانب من
  أو تعتربه جرمية قد ال يكون كذلك يف دولة أخرى.بأنه جرمية تفسره بوتسوانا  فما
  قدمت بوتسوانا التوصيات التالية:و -٥١

ات دِّرخكتب املعين باملاملة مثل أجهزتوجد حاجة إىل التعاون والتضـــــــافر بني  (أ)  
لتصـــــدي لتحديات من أجل اا لعمل ســـــويًّبغية ا واجلرمية واالحتاد الدويل لالتصـــــاالت واإلنتربول

املجرمني شـــــبكات تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــاالت الرتكاب جرائمهم. ويلزم اســـــتخدام 
  األمن السيرباين؛ العمل على حتقيقتوضيح دور خمتلف األجهزة يف 

لدول األعضــاء يف بني ا من الســيرباينلتبادل معلومات األ ينبغي وضــع إطار دويل (ب)  
  األمم املتحدة؛

ـــ إجياد يلزم (ج)   ـــياس ـــألة واألنظمة اتإطار دويل للس ـــل ملعاجلة مس ـــتخدام الس يم االس
  الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء؛للتكنولوجيات اجلديدة، مبا فيها 

  ؛اء القدرات للدول األعضاءبنلبرامج  وضعينبغي  (د)  
لدول ل املعلومات واألدلة لتوفريتعددة اجلنســيات املينبغي وضــع إطار للشــركات  )ه(  

  داخل شبكات الشركات؛ اليت ترتكبالتحقيق يف اجلرائم  علىاألعضاء وللمساعدة 
ــــــاس املنطقي للموقف الذي يبدو  حبثينبغي تشــــــجيع األمم املتحدة على  (و)   األس
بتكنولوجيات  املتعلقةلتصـــديق على االتفاقيات اإلقليمية تعلق بافيما ي لذي تتخذه البلداناو متمنعًا

  املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين؛
تعتمده لكي إطار أبســط للمســاعدة القانونية املتبادلة، لوضــع معيار  اعتمادينبغي  (ز)  

  الدول األعضاء؛
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ــبكة  اليت ترتكبوأخريًا، مثة حاجة إىل معاهدة دولية ملعاجلة قضــايا اجلرائم  (ح)   يف ش
التشـــريعات العاملية، ومبادئ  هذه املعاهدة توائمتكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت. وينبغي أن 

املســـــــاعدة يف مســـــــائل إنفاذ القانون تقدمي تبادل املعلومات، واملعايري الدنيا ألمن املعلومات، و
  بشأهنا.جزًا جيهًا موُتقدم توأن و ،واملالحقة القضائية) املطلوبني لتحقيق وتسليم(ا
    

   الربازيل  
ـــلطاهتا تتعامل الربازيل أن ذكرت -٥٢ ـــيربانية منذ ظهور اإلنترنت، س وأن هذه  مع اجلرائم الس

اجلرائم املختلفة إىل املنصات  انتقالب تطلَّقد اجلرائم تتزايد من حيث عددها ومستوى تطورها. و
اخلاصـــــة بالتصـــــدي ائية املناســـــبة ية والقضـــــالتشـــــريع التدابريالرقمية بذل جهود كبرية لتحديث 

لآلليات التقليدية اليت  حتدِّيًاشــــــكل يللتهديدات اجلديدة. كما أن النطاق اجلغرايف لتلك اجلرائم 
لدويل هلا التعـاون القـانوين ا يل من خال هائلـةو .اهلقـوتت تقـدم الرباز يات  ما يليالتحـد : ، ومنهـا 

لذين ميتلكو مقدِّمي أن ية ن املعلومات الالزمة للتحقيق يفخدمات اإلنترنت، ا ــــــيربان  اجلرائم الس
ية،  لديهم مقر  كثريًاومجع األدلة اإللكترون لديف  ماديما يكون  خدماهتم يف وواحد  ب قدمون  ي

فة ماهتم على خوادم يف و قارات خمتل ماكن أخرى عخيزنون معلو . ويف كوكب األرضلى ظهر أ
سلطة قضائية على البيانات اجلهات اليت متتلك تحديد لمسؤولو إنفاذ القانون  جيهدهذا السيناريو، 

طلبات  كما أن معاجلةحســـب األصـــول املرعية. ولالتصـــال هبا  ،الوصـــول املباشـــر إليهاإمكانية و
 بطيئة للغاية،معاهدات املســــــاعدة القانونية املتبادلة،  يف إطاراليت ُترســــــل عادًة التعاون الدويل، 

  الرقمية. التخلص من البياناتيق نظرًا لسرعة تصبح أحيانًا غري قابلة للتطبو
أنه مىت اشــتملت التحقيقات والوالية القضــائية على عنصــر دويل بوأفادت الربازيل أيضــًا  -٥٣
األحيان بســـبب االختالفات حول معىن  كثري منيف  أونية للقضـــية يتباطســـري اإلجراءات القانفإن 

لكشــف عن البيانات. بشــأن ا ختلفةالوطنية املاملتطلبات  علىمحاية اخلصــوصــية، وهو ما ينعكس 
ألدلة الرقمية، الســــــرعة البالغة اليت ُتزال هبا ا وهولتعاون القانوين الدويل يواجه اوهناك حتٍد آخر 
اهلائل من املعلومات املتداولة على مســتوى العامل والتكاليف املرتبطة بتخزينها جتعل  نظرًا ألن الكم

  ت إال ملدة ال تزيد عما هو ضروري متامًا ألعماهلا.الشركات ال حتتفظ بالبيانا
 من بني اجلرائم العديدةهي أكثر جرمية تواترًا اســـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية  وجرمية -٥٤

 مرتكبيها. وتبذليف الربازيل  مســـؤولو إنفاذ القانون الحقاليت  وســـائل اإلعالم الرقمية املرتكبة يف
نا مليو ورد( ة، سواًء من خالل اإلنتربول أو مباشرهلذه اجلرميةللتصدي  ما تستطيعالربازيل أقصى 

غزو املواقع والتصـــيد  من اجلرائم املتكررة أيضـــًاومن الواليات املتحدة، على ســـبيل املثال).  بالغ
 القطاع املايل الربازيلي بتدابري تصــــدى لهيالذي املصــــريف، االحتيال من ن وكالمها ُيمكِّ االحتيايل،

من خالل  ،ملثالعمالت الرقمية املشفرة (على سبيل اوالسرقة عمالت البيتكوين و. ةُمنظم ةباقياست
مها جرميتان أحدث ظهورًا وتشــــــكالن كذلك  ،)٢٠١٧عام يف الذي ظهر  WannaCryفريوس 

  تصنيف اجلرمية. من حيثصعوبات 
ــــــي وُتراعي الربازيل الطبيعة -٥٥ من  ١١ربانية. وتنص املادة الفريدة لألدلة الرقمية واجلرمية الس

ن الربازيلي يف مجع البيانات وختزينها ومعاجلتها ين لإلنترنت على وجوب تطبيق القانواإلطار املد
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الشــركات  ولذلك جيب علىاحلاســوبية على األراضــي الربازيلية. الطرفية عند وجود أحد األجهزة 
البيانات جتمع ت للمستخدمني الربازيليني واألجنبية اليت لديها فروع يف الربازيل أو اليت تقدم خدما

ــــــت للقانون  أن متتثل ،حتفظها أو تعاجلهاأو  هناختزأو  خدمنياليت حصــــــلت عليها من هؤالء املس
الربازيلي. ويسمح هذا اإلطار للسلطات الربازيلية بالوصول املباشر إىل األدلة والبيانات اإللكترونية 

 . وتســــتند الوالية القضــــائية الربازيلية إىل مفهوم اخلدماتدبلالمن اخلدمات املقدمة يف  ُتجمعاليت 
  املقدمة يف إقليمها الوطين.املعروضة أو 

فإن نقطة اتصـــاهلا  بال حدودافتراضـــي  فضـــاء الربازيل أنه بالرغم من أن اإلنترنتورأت  -٥٦
 املتماسك للوالية . وميثل التوزيع الدويللدولة من الدولبالعامل املادي حتدث يف إقليم قائم وحمدود 

ُأدرج اختبار اســتهداف قد الســيربانية. و للجرائمقضــائية خطوة إىل األمام يف املالحقة القضــائية ال
. وحىت ٢٠١٤) يف القانون الربازيلي يف عام )٧(بادرة األدلة اإللكترونية لالحتاد األورويبمل مشـــــابه(

التشــــريعات بني  املواءمةالربازيل  اســــتبقتيف هذا الشــــأن،  قبل املفاوضــــات حول معاهدة عاملية
قع امو ، اليت تتجاهلاختبار االســتهدافاملتمثلة يف اآللية القانونية  هايف املســتقبل باســتخدام الوطنية

  .املسؤولة عن إدارهتا شركةالاخلوادم وجنسية 
فادت الربازيل و -٥٧ قاء مببأ عاون واالرت جة إىل توطيد الت حا مثة  ما من خالل أن  ــــــتواه، إ س
تنفيذ معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة احلالية، أو من خالل أشكال تخدام شكل متقدم من اس

سيكون له دور فعَّوضع  سيربانية، مما  ال يف تسريع وترية التبادل معاهدات تكميلية بشأن اجلرمية ال
كثرة من ســـيربانية اجلرمية ال ما تتســـم بهكما أن ســـريعة الزوال بطبيعتها. ال ،الدويل لألدلة الرقمية

تعزيز آليات التعاون التقين. وجيب أن ُتتاح للخرباء يســــتدعي املنصــــات والنظم واالســــتراتيجيات 
املزيد من الفرص للتعلم من التجارب واألساليب املعنيني وضباط الشرطة واملدعني العامني والقضاة 

  نظرائهم يف اخلارج. لدىجناحها  ثبتاليت 
ك دويل حتت رعاية األمم بشــأن صــتعدد األطراف امل ًا أن التفاوضالربازيل أيضــ وذكرت -٥٨

لتصـــدي من أجل ا املتحدة قد يكون وســـيلة لوضـــع معايري دنيا مشـــتركة لتبادل املعلومات واألدلة
ـــتناد إىل الصـــكوك الدولية واإلقليمية القائمة بالفعل. وينبغي تنظيم تلك  للجرمية الســـيربانية، باالس

بالفعل خربة يف  توجدات واجلرمية، يف فيينا، حيث خدِّركتب املعين باململااملناقشـــــــات بدعم من 
ة شـــــاملة عن اجلرمية مكافحة اجلرمية الســـــيربانية، وحيث يناقش فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســـــ

اجلرمية السيربانية  بشأناتفاقية  لوضعهذه القضية بالفعل. وميكن أن تتمثل اخلطوة األوىل  السيربانية
  .االتفاقية نصصوغ للبدء يف  مفتوح العضوية فريق خرباء تشكيليف 
    

__________ 
رة بشأن مذكِّ ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٨ املؤرَّخ JHA/2008/978الحتاد األورويب جلس االقرار اإلطاري مل  )٧(  

يف املسائل اجلنائية  حاكماتل على األشياء والوثائق والبيانات الستخدامها يف املاألدلة األوروبية لغرض احلصو
)Official Journal of the European Union, L 350, 30 December 2008.(  
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   كندا  
رًا من أجل حتســــــني مكافحة اجلرمية يف القرن احلادي قوانينها مؤخَّأهنا حدثت ذكرت كندا  -٥٩

طت كندا الضوء ال تزال تواجه حتديات يف هذا الصدد. وسلَّ مع ذلك قواننيتلك ال ولكنوالعشرين، 
  فعل على معاجلة الظروف اليت تنجم عنها تلك التحديات.عمل هبما املجتمع الدويل بالعلى طريقتني ي

ضوء على العمل املهم الذي يقوم به فريق اخلرباء فأوًال، من  -٦٠ سلطت كندا ال منظور العمليات، 
ــاملة عن مشــكل ــة ش ــاملة عن اجلرمية الســيربانية. فالفريق ُمكلف بإجراء دراس ــة ش ة املعين بإجراء دراس

صدي هلا، هبدف حبث اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري احلالية وا سيربانية وتدابري الت قتراح تدابري اجلرمية ال
قانونية وتدابري أخرى وطنية ودولية للتصــدي للجرمية الســيربانية. وهذا العمل مســتمر ويســترشــد خبطة 

الفريق، الــذي يوفر منتــدى . وترى كنــدا أن عمــل ٢٠٢١عمــل تتوخى إهنــاء الفريق لعملــه يف عــام 
ة، وهو موضــوع يتســم لالســتفادة من مســامهات اخلرباء يف املناقشــات حول موضــوع اجلرمية الســيرباني

بطابع تقين للغاية، ضروري للمناقشات املقبلة يف األمم املتحدة حول التدابري املحتملة للتصدي للجرمية 
  بالتعاون الدويل وببناء القدرات.مبا يف ذلك أبعاد ذلك العمل املتعلقة  السيربانية،

يًا، و -٦١ ية جملس أورمن وجهة نظر موضــــــوعية، تؤيد كندا وثان فاق باجلرمية ات قة  وبا املتعل
االتفاقية  عاجلباعتبارها أفضــــل أداة دولية ملكافحة اجلرمية الســــيربانية. وت ،تأييدًا كامًال الســــيربانية

من خالل معاجلة فعالة، جيات املعلومات واالتصاالت الطبيعة العاملية لالستخدام اإلجرامي لتكنولو
الدول األطراف فيها البالغ عددهم  انية، عن طريقتوفري التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية الســـــيرب

قابلة للتكييف االتفاقية ومن الدول غري األوروبية.  ومتزايد عدد كبري دولة، مبا يف ذلك ٦٣ حاليًّا
االتفاقية  أطرافمن خالل إصــدار مذكرات إرشــادية ملســاعدة  ،الناشــئةمع التحديات مبا يتناســب 

نقاط  شــبكة وتكمِّلهااجلرمية الســيربانية،  جمالعلى تطبيق األحكام احلالية على الظواهر اجلديدة يف 
وبرامج قوية لبناء القدرات. وتعمل أطراف االتفاقية أيضـــًا على حتســـني آليات  "٢٤/٧"االتصـــال 

ىل املعلومات املخزنة يف متزايد الوصــــــول إ بقدرألن التحقيقات اجلنائية تتطلب  ،التعاون الدويل
وتعتقد اعتقادًا راســـــخًا أهنا أفضـــــل خيار متاح،  ،واليات قضـــــائية أخرى. وتؤيد كندا االتفاقية

وغ ، أو كنموذج لصــــوالقادرة على ذلككإطار ملزم قانونًا للدول الراغبة يف االنضــــمام إليها  إما
  إليها. اليت ال تنضميف الدول  الوطنيةات التشريع
أن إىل كندا  أشــارتعن التطورات التكنولوجية اجلديدة،  يما يتعلق بالتحديات الناشــئةوف -٦٢

أو أي  مقدم خدمةأي وقت ومن خالل أي ومكان أي يف ال حتدها حدود، فهي تتم االتصـــاالت 
 أن يراعواني يف كثري من األحيان املحقق جيب على، إذ وهذا يؤثر قطعًا على إنفاذ القانون. جهاز
خدمة يبدو أنه   فمايف بيئة معوملة.  ،الكيانات وأماكنرتيبات الشـــــراكة وملكية األصـــــول طبيعة ت

خدمات وتكنولوجيات متعددة  يكون مؤلَّفًا يف كل األحيان تقريبًا منواحدة للمســـتخدم النهائي 
  ية متعددة.قانون والياتشكال عديدة من امللكية والتوزيع، يف أو

مات  ذكرتعالوًة على ذلـك، و -٦٣ كنـدا أن الســــــلوك اإلجرامي املرتبط بتكنولوجيـات املعلو
ويف  العابر للحدود الوطنية،طابع ؛ إذ تتزايد فيه دوافع الرحبية والستمر يف التغري والتكيفمواالتصاالت 

هبا يف كثري يقوم غر ي إىل أفعال أصالنشاط اإلجرام. ويقسَّم تخصصالو كثري من األحيان طابع التنظيم
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هذا التخصــص و املنظمة اإلجرامية. يف إطارجمرمون خمتلفون يؤدي كل منهم دورًا واحدًا  من األحيان
ألن بعض  أوسع للمجرمني،محاية أيضًا يوفر قد بل  تعقيد اجلرمية وتطورها فحسبىل زيادة ؤدي إال ي

عن ذلك، ميكن أن  وفضــًال .يةيف بعض الواليات القضــائجلرمية قد ال ُتشــكل جرائم جنائية ا مكونات
الشـــبكات  االســـتفادة من قتصـــر أثرعلى واليات قضـــائية متعددة. وال يموزعة اجلرمية  تكون عناصـــر

 الوطنية،العدالة  نظممواطن الضــعف يف على اســتغالل لتكنولوجيات الســيربانية اليت تســتخدم ا املوزعة
  ضدها.إىل أداة تستخدم  لدول وسيادهتال قليميةبل هو حيوِّل أيضًا الوالية اإل

جه تطبيق القوانني  زت كنداوركَّ -٦٤ يةعلى التحديات اليت توا هاكون يعندما  الوطن  انطباق
كبريًا نظرًا  حتدِّيًاعلى إقليم معني، مما يشـــــكل  ذكرت أن القوانني تقتصـــــر عادًةفا، إقليميًّ ًاحمدود

. وتواصـــــل تكنولوجيات متزايدرقمي يتســـــم بطابع يف عامل  يةمهأما تكون بال  كثريًاألن احلدود 
ـــــٍ بينما توتطورها بوترية مذهلة، منوها املعلومات واالتصـــــاالت  تطور اجلرمية الســـــيربانية تو ىتفش

 تزيد). واأو اســــتغالهل تنطوي على إســــاءة اســــتعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت (اليت
ــــــريعة الزوال والعابرطبيعة ال  مكن حذف هذه األدلةُي إذ؛ مية من تعقُّد املســــــألةة لألدلة الرقالس
ذلك، تنبع التعقيدات من  وفضـــال عنمن والية قضـــائية إىل أخرى.  ،بنقرة زر ،نقلها بســـرعة أو

القوانني  وتوفرا يف بيئة رقمية. ماخلصوصية وحقوق اإلنسان وكيفية استيعاهببخماوف مهمة تتعلق 
تظل مفيدة يف مكافحة اجلرمية السيربانية، ولكن مثة حاجة  اليت ،لتحقيقالتقليدية بعض صالحيات ا

التحقيق  لضــــمان إمكانية أن تواكب القدرة علىأيضــــًا إىل أدوات قانونية جديدة أو أكثر تطورًا 
  وترية استغالل املجرمني للتكنولوجيات.

ـــــارت كندا إىل أن التحديات املرتبطة باحلصـــــول -٦٥ طلوبة من الدول على املعلومات امل وأش
أم ال،  احةتشــــــمل، من منظور عملي، معرفة مكان وجود البيانات، وما إذا كانت مت ألخرىا

ـــكٍل وما ـــوبية حدىل إأم ال. ويعتمد هذا  مفهوٍم إذا كانت يف ش فقد  ،ما على نوع البيانات احلاس
بيانات أنواع ُتحذف ، بينما قد توافرها على املدى الطويل لضــــــمانبعض أنواع البيانات  ُتخزن

 ركات االتصـــاالتعلى الرغم من أن عمل شـــ. وســـرعأ بوتريةأخرى، مثل بيانات حركة املرور، 
قد ختتلف آلية و ،عمومًا لقوانني وطنية أو إقليميةختضـــع  هذه الشـــركات ميتد ألكثر من دولة فإن

ظم حفظ بالقلق إزاء بعض نالوصــــول إىل البيانات أو حفظها من دولة إىل أخرى. وتشــــعر كندا 
هلا. وبالنسبة إىل من اجلمهور اخلصوصية، وعدم وجود دعم  ا الكبرية علىنظرًا لتداعياهتالبيانات، 

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية كندا، فإن أنظمة احلفظ اخلاصـــة بالتحقيقات، كما وردت يف 
ــــيربانية تفاقية إلضــــايف الثاين لالحول الربوتوكول ا املفاوضــــات كما أن .، ُتقدم بديًال حكيمًاالس

  سوف ُتعزز آليات التعاون الدويل واحلصول على األدلة يف بيئة احلوسبة السحابية.
فيما يتعلق بالتحديات اليت يواجهها إطار التعاون الدويل احلايل، ارتأت كندا أن احلصول و -٦٦

نجاح األســـاســـية لزة ركيالالســـواء، هو  على األدلة الرقمية، على الصـــعيدين املحلي والدويل على
. ومع ذلك قضائيًّامرتكبيها ومالحقة  جلرمية السيربانية وأنواع اجلرائم اخلطرية األخرىيف االتحقيق 

احلدود من جانب واحد للحصــــــول على األدلة الرقمية، بغض النظر عن مدى  جتاوزفإن عواقب 
  هذه األدلة. الحيةصب وختلات الدولية العالق تؤدي إىل توترأمهية هذه األدلة، ميكن أن 
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ــًا للحصــول على  وذكرت -٦٧ ــاس ــاعدة القانونية املتبادلة ُتســتخدم أس كندا أن معاهدات املس
أن العمليات احلالية ال ُتنفذ دائمًا يف الوقت إىل أيضــــــًا أشــــــارت كندا  غري أنتلك املعلومات. 

كترونية، كما أهنا لاإلدلة اســـتخدام األيكفي لضـــرورات التحقيقات اليت تنطوي على   مبااملناســـب 
العدد من اجلرائم املختلفة اليت هذا لكم اهلائل من الطلبات الناشــئة عن تناســب اليســت ُمصــممة ل

اتفاقية آليات املســـاعدة املتبادلة املنصـــوص عليها يف  متثلندا، دلة رقمية. وبالنســـبة لكأل ًاترك آثارت
 طائفة متنوعةلتفعيل التعاون الدويل بني  ليًّااحأفضل وسيلة  جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية

على ذلك فإن املفاوضــات حول الربوتوكول اإلضــايف الثاين لالتفاقية  عالوًةمن الدول األطراف. و
احلوسبة السحابية  بيئةيف  املوجودةإىل األدلة ل وصووفِّر الز التعاون الدويل وتعزيتمن تزيد سوف 

  .تعاهديعلى أساس 
    

   الصني  
ــــــتخدام ، املعنون ٧٣/١٨٧ لقرارهاالصــــــني باعتماد اجلمعية العامة  رحبت -٦٨ "مكافحة اس

إىل أن اجلمعية العامة أكدت يف مشرية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية"، 
مية عدة قرارات بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على تعزيز آليات التعاون الدويل يف مكافحة اجلر

جلرمية الســيربانية يف كل دورة من الســيربانية. وأوصــت الصــني بأن ُتناقش اجلمعية العامة موضــوع ا
دوراهتا، مبا يف ذلك النظر يف اإلذن بإنشـــاء آليات حكومية دولية خاصـــة ذات صـــلة. ويف الوقت 

نع اجلرمية ذاته، أعربت الصـــني عن دعمها للمناقشـــة املســـتمرة للجرمية الســـيربانية يف إطار جلنة م
عمل فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة  وأشارت الصني إىل أهنا تدعم أيضًاوالعدالة اجلنائية. 

 مناقشةمناقشة املسائل املوضوعية املتعلقة مبكافحة اجلرمية السيربانية من أجل  عن اجلرمية السيربانية
ىل جلنة مي توصيات واستنتاجات إ، وتقد٢٠٢١-٢٠١٨للفترة الفريق وفقًا خلطة عمل  ة،مستفيض

خمتلف املنظمات اإلقليمية أو الدولية على أيضـــــًا شـــــجع الصـــــني وتمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. 
  التصدي هلا.بشأن تدابري  والعمل معًامناقشة قضايا اجلرمية السيربانية بنشاط 

مية املنظمة ال ميكن أن فيما يتعلق بالتشــــــريعات الدولية، ارتأت الصــــــني أن اتفاقية اجلرو -٦٩
ون الدويل للتصـــدي للجرمية الســـيربانية. وتوجد بعض تعاتســـتجيب بفعالية للمتطلبات اجلديدة لل

االتفاقيات اإلقليمية يف جمال مكافحة اجلرمية الســـيربانية، مثل االتفاقيات اليت صـــاغها جملس أوروبا 
التشــــــريعات الدولية  غري أن فريقي.ومنظمة شــــــنغهاي للتعاون وجامعة الدول العربية واالحتاد األ

املنضـــــمني إليها الختالفات يف نطاق الدول األعضـــــاء بســـــبب ا زأةجم ملكافحة اجلرمية الســـــيربانية
إطار  وضعإىل  ملحةالصني أن املجتمع الدويل حباجة  ولذلك ذكرتحمتوى تلك االتفاقيات.  يفو

الذي تتزايد ا ملواجهة وضــــــع اجلرمية ســــــويًّالعمل إىل قانوين عاملي ملكافحة اجلرمية الســــــيربانية، و
 ،التحديات اجلديدة الناشــئة عن التكنولوجيات اجلديدةمواجهة ســيما  الو، خطورته مبرور الوقت

 وتؤيدمثل احلوســبة الســحابية والذكاء االصــطناعي وإنترنت األشــياء والعمالت الرقمية املشــفرة. 
 ،اتفاقية عاملية ملكافحة اجلرمية الســــــيربانيةن بشــــــأمجيع الدول تتفاوض الصــــــني الرأي القائل بأن 

حتت رعاية األمم املتحدة وذلك ، ، وأن تقر تلك االتفاقيةالبلدانمجيع أمام العضــــــوية  مفتوحة
  االستفادة من جتربة االتفاقيات اإلقليمية القائمة.بو
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 ســات الوطنيةواملمار القواننيبني ق بفعالية االتفاقية العاملية ينبغي أن ُتنســِّ أن الصــني  وترى -٧٠
وأن تتصــدى يف الوقت املناســب للمشــكالت اجلديدة الناشــئة كافحة اجلرمية الســيربانية، اخلاصــة مب

عامليًّ لة  ية. عن التطور التكنولوجي، وأن توفر حلوًال مقبو ــــــيربان مية الس ية للجر عامل مة ال ا للحوك
 تنطبقينبغي أن ، ضــد النظم احلاســوبيةباإلضــافة إىل اجلرائم املرتكبة ويتعلق بنطاق التطبيق،  وفيما

من خالل اســتخدام اإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات، أســاســًا اجلرائم املرتكبة على  أيضــًا االتفاقية
. وعلى صــعيد إنفاذ الرتكاهباارتكاب هذه اجلرائم والتدبري  علىفضــًال عن األنشــطة اليت تســاعد 

إلنفاذ القانون والتحقيق،  حمددة األهدافى تدابري القانون والتحقيق، ينبغي أن تنص االتفاقية عل
 مقدِّميح التزامات يتوضــــ معالشــــراكة بني القطاعني العام واخلاص، ســــائل ترتيبات مل وأن تضــــع

إنفاذ  علىمنع اجلرمية الســـيربانية واملســـاعدة  علىبالتعاون  يها املتعلقةومشـــغل اتخدمات الشـــبك
احلصول املتمثلة يف مارسة املالتفاقية أن تنظم ا دويل، ينبغيالتعاون ال ومن حيثالقانون والتحقيق. 

مع األدلة، اســـتنادًا إىل احترام جل كفاءةتصـــمم آلية أكثر أن على األدلة اإللكترونية عرب احلدود، و
القضــائي تتســق مع  للجهاز ًاضــع أحكامأن تســيادة الدول ومحاية حقوق الشــركات واألفراد، و

اقية على أحكام بشــأن بناء باإلضــافة إىل ذلك، ينبغي أن تنص االتفو. خصــائص اجلرمية الســيربانية
  القدرات واملساعدة التقنية وآليات منع اجلرمية.

ينبغي اتفاقية عاملية  اســـتحداثأشـــارت الصـــني إىل أنه قبل  وفيما يتعلق بالتعاون الدويل، -٧١
ة على أســـــاس الســـــيربانياجلرمية  على مكافحةعملي التعاون بال االضـــــطالعع الدول على يجتشـــــ

املســـــــاواة واملنفعة املتبادلة، وفقًا التفاقية اجلرمية املنظمة واالتفاقيات اإلقليمية االحترام املتبادل و
لتجاوز قنوات  وطنيةتشريعات  أقرتواملعاهدات الثنائية. كما أشارت الصني إىل أن بعض الدول 

باحلصول على  من جانب واحدوقامت قانون، التعاون يف جمال إنفاذ القنوات املساعدة القضائية و
ســـــلبًا على املبادئ األســـــاســـــية للقانون وهو ما أثر بدوره اخلارج، موجودة يف  إلكترونية ياناتب

توازن بني مثل السيادة ومحاية حقوق األفراد والشركات. وتواصل الصني السعي لتحقيق  ،الدويل
ألفراد وتيســــري التحقيقات وحتســــني كفاءة احترام الســــيادة الوطنية ومحاية حقوق الشــــركات وا

ضائية والتعاون يف جمال إنفاذ القانون  ساعدة الق احلصول على األدلة من خالل حتسني إجراءات امل
  وابتكار مناذج التعاون.

، أكدت الصــــــني أنه ينبغي للدول أن تتخذ تدابري مقابلة على الوطنيةالتدابري  خيصفيما و -٧٢
  :وخباصة ما يليافحة اجلرمية السيربانية بفعالية، كمالوطين من أجل الصعيد 
جترمي اســتخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية، واألنشــطة اليت تســاعد على ارتكاب  (أ)  

  اجلرمية السيربانية والتدبري هلا؛
خدمات اإلنترنت ومشغليها فيما يتعلق  مقدِّميوضع نصوص قانونية حتدد التزامات  (ب)  

 الوقت ذاته، توضــيح رمية الســيربانية واملســاعدة على إنفاذ القانون والتحقيق، ويفبالتعاون على منع اجل
  يني؛حدود االلتزامات املذكورة أعاله وكفالة احلقوق القانونية للمؤسسات املعنية واألفراد املعن

لتحقيق يف اجلرائم لجهزة إنفاذ القانون واألجهزة القضائية الالزمة أل قدرةالتعزيز  (ج)  
  سيما لتحسني مواجهة التحديات الناشئة عن التكنولوجيات اجلديدة؛ الوانية، السيرب
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ية،ب اإلقرار (د)   نات اإللكترون يا بايت للب لة  األثر اإلث طاق األد والنص على تعريف ون
  ة؛اإللكتروني
توضــــيح القواعد اخلاصــــة باحلصــــول على األدلة اإللكترونية وقبوهلا، والنص يف  )ه(  

، ومجعها يف املوقع، وختمها ة على وســائل مثل ضــبط وســائط التخزين األصــليةالتشــريعات املحلي
  عن ُبعد؛والتجميد والتفتيش 
  التقليدية؛ تاإلثباألدلة اإللكترونية عند تطبيق قواعد ل السمات اخلاصةمراعاة  (و)  
ية،  (ز)   لة اإللكترون باحلصــــــول على األد قدرات املكلفني  ناء  الفرق  وتزويدتعزيز ب

  معايري تقنية للحصول على األدلة اإللكترونية. وغرف القانونية والقدرات التقنية، وصااملعبية املهن
    

   كولومبيا  
كولومبيا على ضــرورة حتســني التنســيق والتعاون بني الدول يف مكافحة اســتخدام  وافقت ٧٣

صاالت ستقدمي لألغراض اإلجرامية، وذلك من خالل  تكنولوجيات املعلومات واالت التقنية  اعدةامل
شطة  سلطاهتا الوطنية على منع هذه األن شريعاهتا الوطنية، وتعزيز قدرة  إىل الدول النامية لتحسني ت

ضائيًّا ة مرتكبيهامية والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقاإلجرا كولومبيا أن  رأت. ومع ذلك، ق
ــــيربانية والتن ــــائل املتعلقة باجلرمية الس ــــع املحتمل لتكنولوجيات من املهم التمييز بني املس ظيم الواس

من فلذا و. املشروعةالتنظيم اجلنائي لألفعال غري يتعدى  من شأنه أناملعلومات واالتصاالت، الذي 
استخدام تكنولوجيات املعلومات  وضع أنظمة بشأن يكون هناك فهم واضح ملفهوماملهم للغاية أن 
ـــياق األمن الدويل. ات واالتصـــاالأمن املعلوممفهوم لألغراض اإلجرامية، و واالتصـــاالت ت يف س

متتلك  ، وترى أن من الضـــــروري أنةوآمن ةومفتوح ةإنترنت جمانيشـــــبكة وتؤيد كولومبيا وجود 
عاون  ها من الت لدول األدوات الالزمة لتمكين هتا  علىا قدرا ية، وتعزيز  مكافحة اجلرمية الســــــيربان

  وتوطيد تدابري الثقة املتبادلة بني الدول. الوطنية،
على ســـبيل  تشـــمل ،كولومبيا أن هناك حتديات كبرية يف جمال اجلرمية الســـيربانية وذكرت -٧٤
املســـــــائل املتعلقة باألدلة و ؛خدمات اإلنترنت مقدِّميالتعاون مع و ؛الرقمية: اهلوية ما يلي املثال
تحقق الو والتصديق عليها، ،عنها املسؤولية وتسلسل ،وختزينها ،وأساليب احلصول عليها ،الرقمية

باإلضــــافة إىل و. موحرياهت واحترام حقوق األفراد ،واخلصــــوصــــية ،محاية البياناتو ؛من صــــحتها
عابرة للحدود. ذلك، ترتبط اجل باجلرائم األخرى ال قًا  باطًا وثي ية ارت ــــــيربان رأت  لكلذورائم الس

ساليب ،كولومبيا أن هناك حاجة إىل فهم أعمق للجرائم ستخدمة يف ارتكاهب عملال وأ ، وما إىل اامل
حتســني من أجل ذلك، وهلذا الســبب، من املهم تبادل اخلربات واملمارســات اجليدة فيما بني الدول 

أكثر عرضـــــــًة بعض الدول . فالفجوة الرقمية جتعل الوطنية والدولية ملواجهة هذه اجلرائم ريالتداب
(مثل املســـــاعدة  . وجيب تكييف التعاون القضـــــائي الدويليف هذا الصـــــددالتعاون  يفيدو ،للخطر

حبيث ومعاهدات املساعدة القانونية املتبادلة)  ،وطلبات املساعدة القانونية املتبادلة ،القانونية املتبادلة
ر فهم الدول ُتيسِّ  ومناذجبروتوكوالت  وضعوهلذا الغرض، اقترحت كولومبيا  يعمل بوترية أسرع.

  ضائية.يف إطار التحقيقات والعمليات الق للتعاون القضائي وتسري
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مناقشـة املسـائل املتعلقة باجلرمية السـيربانية،  مواصـلةًا أنه ينبغي كولومبيا رأت أيضـ بيد أن -٧٥
من خالل فريق اخلرباء و جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةيف إطار  من وجهة نظر تقنية وســـياســـية،

الرئيسي،  املنتدىا الفريق هو ذه يكونأن  وينبغياملعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية. 
طة اتفق فريق اخلرباء على خقد . والبلدان بديلة جديدة حتد من مشـــــاركة ةفرقأإنشـــــاء  ينبغيال و

احلالية التصــدي  تدابريتقرير يتضــمن خيارات لتعزيز  ٢٠٢١ام يف ع عمل من املتوقع أن ينتج عنها
  جديدة.تدابري أخرى أو /و قانونية تدابريقترح يو

يف التفاوض على  الصـــــفرنقطة من وري البدء الضـــــرغري خريًا، رأت كولومبيا أن من أو -٧٦
بشــــأن اجلرمية الســــيربانية. فبالنســــبة لكولومبيا، من الضــــروري إعطاء األولوية لبناء  اتفاق جديد

 اتفاقية جملس أوروباالقدرات والتعاون على أســاس املعاهدات القائمة، مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة و
  .املتعلقة باجلرمية السيربانية

    
   كوستاريكا  

أشارت كوستاريكا إىل تارخيها الطويل يف االعتراف حبقوق اإلنسان واحترامها ومحايتها.  -٧٧
  سيادة الدولة.تنتهك  العليها  تقدَّوصت عالصكوك الدولية اليت وقَّفإن  لكولذ
أن ية ني يف قضايا اجلرائم السيربانعلى املدعني العامني واملحقق جيبكوستاريكا أنه وترى  -٧٨

وجيب احترام  ؛واألمن العاماألفراد يف اخلصــوصــية  توازنًا بني حق ،الضــحية لدى مســاعدة ،حيققوا
لبحث ا هذه الضمانات عند مجع األدلة، وهلذا الغرض، جيب تقدمي طلب إىل القاضي إلصدار أوامر

سرية أو  صرفيةرفع ال ضريبية، م رفعأو  امل سرية ال أمور أخرى. وكل هذا مطلوب لتحقيق بني ن ال
  النجاح يف التحقيقات وضمان مقبولية األدلة أمام املحكمة.

تاريكا، بصــــــفتها دولة طرف يف  وتتمكن -٧٩ ــــــ اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية كوس
ىل ، من احلصول على تدريب مكثف للممارسني القانونيني، فضًال عن إمكانية الوصول إالسيربانية

وتبادل املعلومات مع مسؤولني آخرين من مناطق أخرى، من أجل  "٢٤/٧" نقاط االتصالشبكة 
وفضــال واحلصــول على األدلة الرقمية.  ًااحلصــول على املعلومات ذات الصــلة بالتحقيق وتبادهلا آني

 ،ربانيةاتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـينظرًا ألن كوســـتاريكا دولة طرف يف ذلك، و عن
ـــــروع جملس أوروبا واالحتاد األورويب  ـــــمفقد ُأدرجت يف مش برنامج العمل العاملي " املعروف باس

  ما يلي: ، والذي شاركت مبوجبه يف) (غالسي+)+GLACY( اجلرمية السيربانية" بشأن املمدَّد
إىل  ٢١يف ســان خوســيه يف الفترة من  ُنفذتعثة التقييم األويل للمشــروع، اليت ب (أ)  

  ؛٢٠١٨أيار/مايو  ٢٤
 ،البعثة االستشارية بشأن التشريعات املتعلقة باجلرمية السيربانية واألدلة اإللكترونية (ب)  

ة الســـيربانية. مبكافحة اجلرمي املتعلقةوالبعثة االســـتشـــارية بشـــأن الســـياســـة واالســـتراتيجية الوطنية 
ــــــيربانية و املتعلقومراجعة اإلطار التشــــــريعي  وإعداد  وتنقيح األدلة الرقمية، وإعدادباجلرمية الس

إىل  ٨يف ســــان خوســــيه يف الفترة من  الذي ُنفذباجلرمية الســــيربانية،  املتعلقةالســــياســــة الوطنية 
  ؛٢٠١٨أكتوبر /تشرين األول  ١١
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جلرمية الســـــيربانية واألدلة اإللكترونية، املقدم التدريب القضـــــائي للمدربني بشـــــأن ا (ج)  
  ؛٢٠١٩شباط/فرباير  ١٥إىل  ١١حامني يف سان خوسيه يف الفترة من للقضاة واملدعني العامني وامل

سيربانية واألدلة اإللكترونية دورة متقدمة يف التدريب القضائي (د)    ،يف جمال اجلرمية ال
)، ٢٠١٩مايو /أيار ١٦إىل  ١٣ني القضـــائيني (من للقضـــاة واملدعني العامني وغريهم من املســـؤول

باجلرمية الســيربانية واألدلة اإللكترونية (يومي  املتعلقةات اإلجرائية وبعثة اســتشــارية بشــأن التشــريع
  ).٢٠١٩مايو /أيار ١٧و ١٦
  ذلك، دعم املشروع مشاركة كوستاريكا يف األنشطة التالية يف اخلارج: وعالوة على -٨٠

حلقة عمل دولية حول اســـــتراتيجيات التدريب القضـــــائي بشـــــأن اجلرمية الســـــيربانية  (أ)  
  ؛٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١٤إىل  ١٢لكترونية، عقدت يف سيبو، الفلبني، يف الفترة من إلا  واألدلة

بشـــأن التعاون القضـــائي يف  ويوروجســـتالدويل املشـــترك ملجلس أوروبا  املؤمتر (ب)  
  ؛٢٠١٨آذار/مارس  ٨و ٧جمال اجلرمية السيربانية، املعقود يف الهاي، هولندا، يومي 

ين بإجراء دراســة شــاملة عن اجلرمية الســيربانية، فريق اخلرباء املعاالجتماع الرابع ل (ج)  
  ؛٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥ىل إ ٣يف فيينا يف الفترة من  املعقود

ائية واجتماع اللجنة الدورة الســـــابعة والعشـــــرون للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلن (د)  
  ؛٢٠١٨أيار/مايو  ١٨إىل  ١٤ ، املعقودين يف فيينا يف الفترة من"غالسي+" شروعالتوجيهية مل

تماع العام التاسـع ، واالجمكافحة اجلرمية الســيربانية اجتماع اللجنة املعنية باتفاقية )ه(  
 "األخطبوط"صــــــياغة الربوتوكول، ومؤمتر االجتماع العام الثاين لفريق و ،للجنة املذكورة عشــــــر

ــــــ لدراس قة ا ية، واحلل مية الســــــيربان حة اجلر كاف عاون على م كة بشـــــــأن الت ــــــب قاط ية حول ش ن
  ؛٢٠١٨ همتوز/يولي ١٣إىل  ٩يف ستراسبورغ، فرنسا يف الفترة من  املعقودة، "٢٤/٧"  االتصال
حلقة عمل دولية مشــــتركة لوحدات التحقيق يف اجلرائم الســــيربانية والســــلطات  (و)  
  ؛٢٠١٨أغسطس /آب ٣١إىل  ٢٧عقدت يف الفترة من  ،املركزية

 املعقودربانية، عين باجلرمية السيلوحدات للفريق العامل املاالجتماع الرابع لرؤساء ا (ز)  
  ؛٢٠١٨سبتمرب /أيلول ٦إىل  ٤زيل، يف الفترة من يف ريو دي جانريو، الربا

نسا، يف ستراسبورغ، فر املعقوداملؤمتر املعين باالقتصاد السري واجلرمية السيربانية،  (ح)  
  ؛٢٠١٨سبتمرب /أيلول ٧إىل  ٤يف الفترة من 

يف عقود ل بشــأن اجلرمية الســيربانية، امليوروبووالإلنتربول ا الدورة الســادســة ملؤمتر (ط)  
  ؛٢٠١٨سبتمرب /أيلول ٢٠إىل  ١٨رة يف الفترة من سنغافو

ية االجتماع العام العشــــــرون (ي)   ــــــيربان ية باتفاقية مكافحة اجلرمية الس ، للجنة املعن
املعقودة ، "غالســي+" اجتماع جلنة مشــروعالعام الثالث لفريق صــياغة الربوتوكول، و واالجتماع

  ؛٢٠١٨نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠إىل  ٢٧لفترة من تراسبورغ، فرنسا، يف ايف س
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رســـت يف الفترة من يف بوخا املعقودمؤمتر العدالة اجلنائية يف الفضـــاء الســـيرباين،   (ك)  
  ؛٢٠١٩فرباير /شباط ٢٧إىل  ٢٥

ـــارات لدورة اإلنتربول  (ل)   ـــة مه ـــتنمي ـــا يف الفترة من   املعقودةبنيدرامل يف بوغوت
  ؛٢٠١٩آذار/مارس  ١فرباير إىل /شباط  ٢٥

 ،االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية (م)  
  .٢٠١٩مارس /آذار ٢٩إىل  ٢٧ينا يف الفترة من يف في املعقود
لدًا ٦٣صـــــــدق ، حاليًّاو -٨١ فاقية جملس أوروبا على  أخرى) ومناطققارة أوروبا (من  ب ات

  .يف جمال التنفيذ سجلله  ًادولي ًاكوستاريكا صك تعتربها وهلذا، املتعلقة باجلرمية السيربانية
    

   تشيكيا  
شيكيا ذكرت -٨٢ صدقت على  ت سيربانيةأهنا  عام يف  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية ال

لى الربوتوكول اإلضـــــايف لالتفاقية، الذي ع ٢٠١٤م يف عا ، وأعقبت ذلك بالتصـــــديق٢٠١٣
وكره األجانب املرتكبة من خالل نظم  ةطابع العنصــــــرياملتســــــمة بجترمي األفعال  يركز على

ــوبية،  عحاس ــِّ التعاون وأحكامها املتعلقة باملوضــوعية واإلجرائية  هانطاق االتفاقية وأحكام ويوس
وبروتوكوهلا اإلضــــــايف، وليس فقط الدول فاقية  االتالدويل. ومبقدور أي دولة االنضــــــمام إىل

  األعضاء يف جملس أوروبا.
هي الصـــك األكثر  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـيربانيةوتعتقد تشـــيكيا بقوة أن  -٨٣

كفاءة وحداثة ملعاجلة مجيع التحديات الناشــــــئة عن ظاهرة اجلرمية الســــــيربانية يف مجيع أحناء العامل. 
يكيا بتزايد عدد الدول غري األعضاء يف جملس أوروبا الذين انضموا إىل االتفاقية أو رحب تشلذلك تو

لجميع لقاليم والشــــامل نظروا يف االنضــــمام إليها يف الفترة األخرية، مما يؤكد على طابعها العابر لأل
ص ضمام إليها. ومن مث، فبدًال من  شفافية إجراءات االن ستكون  األمر الذي صك جديد،وغ وعلى 

تائج عكسية بسبب طول عملية اعتماد اتفاقيات األمم املتحدة والتصديق عليها، ينبغي أن يكون له ن
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية ال للصــــكوك القانونية القائمة اليت متثلها التركيز على التنفيذ الفعَّ

  املعايري التشريعية الوطنية. ية يف تنسيقتها اإلجياب، مع األخذ يف االعتبار أيضًا مسامهالسيربانية
 ،ات واجلرميةخدِّركتب املعين باملامل يكفل توافرهااخلربات املتخصـصـة اليت  وتدعم تشـيكيا -٨٤
. وتشــيد هبا ،الدليل العملي لطلب األدلة اإللكترونية عرب احلدود، مثل اليت حيققها نتائج املحددةالو

ــــــألة، املتعلقة خبربة وانب اجل على التركيز منصــــــبًا يبقىوينبغي أن   وهي خربةاخلرباء يف هذه املس
ـــاملة عن اجلرمية الســـيربانية اتوفره ـــة ش الذي يتخذ من  ،مداوالت فريق اخلرباء املعين بإجراء دراس

  قيمة فريدة على مستوى األمم املتحدة.على  وتنطويفيينا مقرًا له، 
لســـــيربانية أمر بالغ دف مكافحة اجلرمية القواعد اإلجرائية هبأن تعزيز ا تشـــــيكيا وذكرت -٨٥

ـــــان  وال تقل عنه يف األمهية ؛األمهية ـــــمانات حقوق اإلنس ـــــيادة القانون، مبا يف ذلك محاية وض س
  البيانات الشخصية.
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دت تشــــــيكيا بأهنا، إدراكًا منها للعدد املتزايد من التهديدات املرتبطة باجلرمية الســــــيربانية اوأف -٨٦
ركز على التوعية بالتهديدات الســــيربانية والتدريب املتعلق هبا، حدود بقدر متزايد، تلطبيعتها العابرة للو

مبا يف ذلك بناء قدرات املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وتعيني موظفني جدد ميلكون اخلربات الالزمة. 
ة، للشـــبكة ي للجرمية الســـيربانيويف هذا الســـياق، تنظر تشـــيكيا نظرة إجيابية للغاية، من حيث التصـــد

لمدعني العامني، اليت تعمل على الصـــــعيد اإلقليمي وتتخصـــــص يف جمال اجلرمية الســـــيربانية، الوطنية ل
ولتشــكيل وحدات شــرطة متخصــصــة يف اجلرمية الســيربانية. وباإلضــافة إىل ذلك، ذكرت تشــيكيا أهنا 

اعتمدت اءات اجلنائية. وقد ًا ملحوظًا يف اإلجرتركز على األدلة اإللكترونية، اليت يتزايد حجمها تزايد
وتضـــع قواعد صـــرحية  ٢٠١٩شـــباط/فرباير  ١تشـــيكيا الئحة قانونية جديدة، تدخل حيز التنفيذ يف 

  للحفظ املعجل للبيانات احلاسوبية املخزنة املستخدمة يف القضايا الوطنية وكذلك القضايا عرب الوطنية.
اعتمدت قد العدل التشــــــيكية. و لة من أولويات وزارةرقمنة العدا وذكرت تشــــــيكيا أن -٨٧

ــــــيربانية (ُتدرج ــــــتراتيجية املفاهيمية الوطنية ملكافحة اجلرمية الس املســــــألة يف هذه  احلكومة االس
ــــــتراتيجية املفاهيمية الوطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة تصــــــدرها وزارة وبانتظام  حدَّثاليت ُت ،االس

  املجال.يف هذا  عتمادهاالوتدابري حمددة  أهدافًا، وتضع الداخلية)
عاجلة املوفيما يتعلق باملســـاعدة القانونية املتبادلة، أشـــارت تشـــيكيا إىل التزايد املســـتمر يف  -٨٨

تبســيط اإلجراءات ذات  وذكرت أنه مت. هباطلبات املســاعدة والعمليات ذات الصــلة اإللكترونية ل
تبادل جمال يف ذلك يف  التعاون الســــــريع، مبامن الكفاءة والصــــــلة من أجل حتقيق قدر أكرب من 

املعلومات بني الدول (على سبيل املثال، من خالل إنشاء قنوات اتصال غري رمسية أو نقاط اتصال 
  ).اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانيةيف إطار  "٢٤/٧" نقاط االتصالداخل شبكة 

: زيادة ، وهيول األخرىلدا ذكرهتاالتحديات املحتملة اليت إىل نفس  تشـــيكياأشـــارت و -٨٩
األجر (التشـــفري كمعيار)، وتوافر الربجميات الضـــارة واخلدمات غري القانونية املدفوعة اهلوية  إخفاء

خفاء هوية إ(اجلرمية كخدمة)، وإمكانية إخفاء أرباح اجلرمية يف العمالت االفتراضية، باإلضافة إىل 
ملســـــاعدة القانونية ا على أن نظام تشـــــيكيا دت. وأخريًا وليس آخرًا، شـــــدَّالتممتلكي هذه العم

. ســـيما بســـبب بطئه ملســـائل الســـيربانية، الللتعامل مع ا كافيًا ليسالدولية املتبادلة املذكور أعاله 
 يبلغ ســـــيربانية ســـــائلمب املتعلقطلب املســـــاعدة القانونية املتبادلة  ملعاجلةمتوســـــط الوقت الالزم ف

من املناســـب البدء يف مناقشـــة تعريف ا فلذوس أوروبا). شـــهرًا (بني الدول األعضـــاء يف جمل  ٢١
خوادم  الوالية القضائية يف الفضاء السيرباين، والوصول املباشر إىل األدلة اإللكترونية املوجودة على

اخلدمات  مقدِّميللنقاش حول التعاون املباشــــر مع  جماليف مكان غري معلوم). ومثة  يف اخلارج (أو
يف االحتاد األورويب وجملس أوروبا، يف مناقشات  عضوًا، بصفتها دولة ياتشيكاألجانب. وتشارك 

ة املتعلقة بتوفري البيانات اإللكتروني وامر األوروبيةاألفيما يتعلق ب وخباصــــةعديدة يف هذا الصــــدد، 
  .تفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية، والربوتوكول اإلضايف الثاين الوحفظها

    
    ريا الشعبية الدميقراطيةية كومجهور    

رأت حكومة مجهورية كوريا الشــــــعبية الدميقراطية أنه ال ينبغي اســــــتخدام تكنولوجيات   -٩٠
املعلومات واالتصاالت يف األنشطة اإلجرامية بطريقة هتدد أو تنتهك االستقرار السياسي واالقتصادي 
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منع استخدام تكنولوجيا  يفمهية قصوى لتعاون والتنسيق بني الدول أل أن ورأتواالجتماعي للدول. 
  جرامية.اإلألغراض لاملعلومات واالتصاالت 

أن الصــكوك القانونية ملنع ومكافحة اســتخدام تكنولوجيات املعلومات  يف االعتبار وأخذا  –٩١
مجهورية كوريا الشــعبية  رأتيف مجيع أحناء العامل، ليســت كافية جرامية اإلألغراض لواالتصــاالت 

منع اســتخدام  علىالتعاون شــأن ألمم املتحدة بمن اإعداد قرار  الالزممن ســيكون ية أنه الدميقراط
  مصاحل الدول.مبا يتوافق مع جرامية، اإلألغراض لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

أكدت حكومة مجهورية كوريا الشــــــعبية الدميقراطية على أنه ينبغي مناقشــــــة مســــــألة و  -٩٢
علومات واالتصــــاالت يف األنشــــطة اإلجرامية يف اجتماع فريق اخلرباء اســــتخدام تكنولوجيات امل

  شارك فيه مجيع الدول املعنية.تاملفتوح العضوية ذي الصلة الذي 
    

    السلفادور    
الذي يقف أمام حكومة الســـــلفادور أن غياب التشـــــريعات هو التحدي الرئيســـــي  رأت  -٩٣

الصدد  يف هذاوأشارت جرامية، اإلألغراض ل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مكافحة
  التالية: االعتباراتإىل 

واســـــتخدام  املحمولةضـــــوابط أو تشـــــريعات تنظم توزيع اهلواتف  عدم وجود  (أ)
اليت ميكن  ،مســـبقًا اليت تدفع قيمة مكاملاهتااهلواتف اصـــة خبمجيع الناس بوجه عام، و على اإلنترنت

  ؛ي غرض من األغراضاحلصول عليها بسهولة واستخدامها أل
بشأن  وآنيًاسمح باحلصول على املعلومات عرب اإلنترنت ت اتتشريع عدم وجود  (ب)  

ملختلف التابعة العامة واخلاصـــــة  اإلنترنتكول ووختصـــــيص عناوين بروتســـــجالت االســـــتخدام 
  ؛املشغلني املوجودين يف البلد

املوجهة الطائرات  ســــــتخدام األجهزة التكنولوجية، مثلا لوائح تنظم عدم وجود  (ج)  
ــار ومشــوشــات عن بعد، ــارات، وأجهزة اعتراض ات،اإلش  ،واملعدات املصــابة بالفريوســات اإلش

  ؛السيربانيةرائم اجلب وغريها من املعدات اليت تسمح بارتكا
الشــبكات يف املؤســســات العامة أو اخلاصــة أو غري  إداريي تلزم عدم وجود لوائح  (د)  

شاء  ستغالل و. نتها وحفظهاوصياعمالئهم الداخليني  تالتصاالسجالت اهلادفة للربح بإن ميكن ا
  السيربانية.التقليدية واجلرائم  اجلرائميف ارتكاب  غياب هذه اللوائح

    
    إستونيا    

إستونيا أن اجلرائم السيربانية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألغراض  ذكرت  -٩٤
  حتديات لكيانات إنفاذ القانون يف مجيع أحناء العامل. وتنشئاناإلجرامية مها ظاهرتان متناميتان 

ن معظم اجلرائم أن التعاون الدويل يكتســي أمهية قصــوى نظرًا إىل أإىل وأشــارت إســتونيا   -٩٥
مــا ُتخزن األدلــة اإللكترونيــة املتعلقــة  وكثريًاالســــــيربانيــة هي ذات طبيعــة عــابرة للحــدود. 
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لدخارج  ما  جبرمية ل الب عاًالي جرُيي ذا لدويل ف عاون ا  التحقيق اجلنائي. ومع ذلك، ال يكون الت
 أجهزة ال متتلكأو  ،مواإلجرائي الالز املوضــــــوعي البلدان القانون يكون لدىال  وكثريا ما ،دائمًا

  .الكافية اتإنفاذ القانون والقضاء القدر
ستونيا أن  وذكرت  -٩٦ سيربانيإ ، يف الوقت احلايل، هي ةاتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية ال

ملكافحة اجلرمية الســيربانية. وقد اســتخدم العديد من عاملي الثر األ وذي الصــك الوحيد امللزم قانونًا
البلدان يف العامل اليت مل تنضم إىل االتفاقية أحكام تلك االتفاقية بشأن القانون املوضوعي واإلجرائي 

ق ألن العديد من البلدان قبلت تلك املعايري وحتقَّ . ونظرًاكنموذجالتعاون الدويل بشـــــأن وكليهما 
ن املواءمة، فهناك حاجة وإمكانية إلرساء مزيد من التعاون. وتوفر االتفاقية، بالفعل مستوى معني م

البلدان اليت أيضـــًا  أن تتبعها لذلك، معايري ينبغي وقائمًا بالفعل قانونًا ا ملزمًاا دوليًّبصـــفتها صـــكًّ
  .القانوين الالزم ليس لديها اإلطار

أداة فعالة جلمع هي  اجلرمية الســـــيربانيةاتفاقية جملس أوروبا املتعلقة ب أنإســـــتونيا وترى   -٩٧
لالتفاقية اســــتخدام أحكام القانون اإلجرائي  أيضــــًاألنه ميكن  نظرًاواألدلة اإللكترونية وتبادهلا. 

ية  فاق عامل معوتدابري االت ية األخرى  للت قةاملتاجلرائم اجلنائ نات الب عل يا يةب حلاســــــوب لة  ا أو األد
أنه  بماف ،باإلضــافة إىل ذلكواجلرائم اإللكترونية. شــأن ب صــكاإللكترونية، فهي أكثر من جمرد 

األدلة اإللكترونية املتعلقة بأي جرمية جنائية، فقد  للتعامل معميكن اســــــتخدام أحكام االتفاقية 
الوصـــول وية األدلة اإللكترون ت، أصـــبحومن ناحية أخرىأصـــبحت أكثر فائدة وقيمة للدول. 

إجراء التحقيقات اجلنائية.  لدىســــــلطات إنفاذ القانون اليت تقف أمام من أكرب التحديات إليها 
اســــــتخدام  فيتعني ،يف كثري من األحيان يف بلدان أخرى ختزناألدلة اإللكترونية  إىل أن نظرًاو

اتفــاقيــة جملس لى التعــاون الـدويل القــائم ع أنعلى الرغم من و. هتـدابري التعــاون الـدويل وقنواتــ
يعمل بصورة وغريها من الصكوك، مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة،  أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية

  هناك حاجة لتحسينه وجعله أكثر فعالية. مرضية، فإن
الثاين مناقشات بشأن الربوتوكول اإلضايف  لعدة سنوات جرتأنه إىل إستونيا  وأشارت  -٩٨

مؤخرًا.  بشــأنهاملفاوضــات  وقد انطلقت. اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســيربانيةامللحق ب
لدول األطراف يف االتفاقية، أدوات أمام ا وســيوفر الربوتوكول اإلضــايف، الذي ســيكون مفتوحًا

وتوفري قواعد  من أجل حتســني التعاون الدويل قضــائيواجلهاز الإضــافية لســلطات إنفاذ القانون 
إســتونيا أن االتفاقية وأمهيتها وتغطيتها على الصــعيد  ذكرت، ولذلك. ضــوحًاوضــمانات أكثر و

  .ستفيد منهاتأن  ملزيد من البلدان يف املستقبل، وميكن ستزدادالعاملي 
 الســـيربانيةاجلرمية مكافحة  اليت جرت بشـــأنوســـلطت إســـتونيا الضـــوء على املناقشـــات   -٩٩
ــــــتوالقدرات   وبناء فريق ، يناقش ٢٠١١منذ عام و. ات واجلرميةخدِّراملعين بامل ى املكتبعلى مس

، السيربانيةلجرمية ل التدابري املمكنة للتصدياخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية 
اء أصــبح فريق اخلربوقد أفضــل. على حنو لصــكوك الدولية احلالية امبا يف ذلك كيفية ضــمان تنفيذ 

وتبادل  الســـيربانيةرائم اجلفعالة للدول ملناقشـــة املشـــاكل والتحديات ذات الصـــلة بمنصـــة مفيدة و
توافق اآلراء حىت اآلن بشـــــأن العديد من القضـــــايا،  عدمعلى الرغم من وأفضـــــل املمارســـــات. 
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ل املتفق خلطة العم وفقًا حاليًّايواصل فريق اخلرباء عمله وبناء القدرات. ل هناك تأييد قوي  كان  فقد
  .٢٠٢١حبلول عام  هوتوصيات استنتاجاتهتوقع أن يقدم وُي ،ليهاع

ورأت إســــتونيا أن من الســــابق ألوانه بدء مناقشــــات موازية وإعداد تقارير موازية على   -١٠٠
لذلك وأكثر طريقة فاعلية؛ بألن املوارد حمدودة، جيب اســـتخدامها  نظرًاف مســـتوى األمم املتحدة.
له ينبغي أن يواصـــــــل فري حلايل عم لك،  ويكملهق اخلرباء ا له. ومع ذ ته وخطة عم طار والي يف إ

 ومواضيع مواضيع فرعية إىل الوجودفقد ظهرت املناقشات احلالية بالفعل،  ا من خاللبدا جليًّ  كما
إىل ذلك ؤدي يقد ، ووأدلة إلكترونية إلكترونية،وحتقيقات  الســــــيربانية،رائم اجلجديدة متعلقة ب

  .٢٠٢١بعد عام عمله ملا رباء فريق اخل مواصلة
    

   فرنسا    
الثقة واألمن يف الفضــاء  ســيادة ، يف ســياق نداء باريس من أجلأكدت أهنابفرنســا  أفادت  -١٠١

املنظمات الدولية وممثلي املجتمع  من مئاتعدة دولة أخرى و ٦٠أكثر من  إىل جانب، الســــيرباين
 يكون فيهســلمي و وميســرآمن ومســتقر ح ومفتواملدين والقطاع اخلاص، دعمها لفضــاء ســيرباين 

، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان. ومن بني الشروط لتحقيق هذا اهلدف مكافحة منطبقًا القانون الدويل
  جرامية.اإلألغراض لمية استخدام الوسائل الرق

هذا و  -١٠٢ ها  ، ذكرت فرنســـــــااملجاليف  لدي مأن  ظا جمال مكافحة اجلرمية  اقويًّ اوطنيًّ ًان يف 
سي ضاة  ،، وتدابري الوقايةحاليًّا املطبق ربانية، من حيث القانونال واملوارد املخصصة للمحققني والق

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة أحكام  اقتباسا من تنبع اآللية جزئيًّوملكافحة هذه الظاهرة بفعالية. 
 الســيربانيةللتصــدي لظاهرة اجلرمية  ا مناســًبا ومرنًاا دوليًّقانونيًّ ، اليت توفر إطارًاباجلرمية الســيربانية

لتعاون قامة اعن طريق متهيد الطريق إلولكن كذلك تشــــــريعية الوطنية، عن طريق تعزيز النظم ال
اتفاقية اجلرمية املنظمة فيما يتعلق  يفاملنصــــوص عليها  األحكامإىل إضــــافية هذه األحكام والدويل. 

  جبميع أشكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
سا أهناو  -١٠٣ قوي، الوطين النظام اليل املعتمد وعلى الرغم من هذا اإلطار القانوين الدو ،ذكرت فرن

هذه الصــعوبات يف إطار  وجيري تناولال تزال تواجه بعض الصــعوبات يف مكافحة اجلرمية الســيربانية. 
  يلي: وهي كما ،اجتماعات فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية

تكييف القوانني الوطنية والوسائل املتخصصة يف عدد من البلدان ملكافحة اجلرمية  عدم  (أ)  
ـــيربانية،  ـــيماوالس القانون لقانون املوضـــوعي وايف التشـــريعات الوطنية ( غياب ،يف بعض البلدان ،ال س

 ،ارد املكيفةب واملوالتدري وغياب ،مســـألة اجلرمية اإللكترونية املكيفة لتناســـباإلجرائي على الســـواء) 
سلة ملحققني واجلهات الفاعلة يففيما خيص ا سيربانيةملكافحة اجلرمية  اجلنائية، اإلجراءات سل . يةفعالب ال

ــاعدة و ــا بنشــاط يف  تعزيز اآلليات يف علىمن أجل املس من برامج بناء  عددهذا املجال، تشــارك فرنس
  جملس أوروبا؛مستوى د األورويب وحتااالى على مستو أيضًاولكن على أساس ثنائي  ،القدرات
 بشــــأناألجنبية  الواليات القضــــائيةالتعاون من جانب القطاع اخلاص وبعض  غياب  (ب)  

ال يزال تعاون وكم. التحقيقات وإجراءات املححفظ أوامر التجميد يف ا بشــــــأننقل البيانات، وحىت 
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ــــــبا جدًّ متفاوتتوســــــط، ولكنه يف املائة يف امل ٦٠يف هذه املرحلة ( ااخلدمات جزئيًّ مقدِّمي  حس
للطلبات اليت ترسلها السلطات املختصة يف  مو اخلدماتيستجيب مقدِّمن الضروري أن والشركاء). 

سياق التحقيقات واإلجراءات اجلنائية، دون جعل هذ شروط االستجابة هالدول يف  سية املرفقة  ًةم باجلن
إىل األدلة اإللكترونية، تشـــارك فرنســـا  صـــولالوهذا من أجل حتســـني و. بعنوان بروتوكول اإلنترنت

ويب بشأن اقتراحني تشريعيني قدمتهما املفوضية األوروبية يف بنشاط يف املفاوضات داخل االحتاد األور
وشـــروط احلصـــول على األدلة  أحكامحتدد  لوائح تنظيمية، ومها مشـــروع  ٢٠١٨أبريل نيســـان/ ٢٧

 القضــــائيةتعيني ممثل قانوين مفوض بتلقي األوامر ب اتدمخلا مقدِّمي ُيلزماإللكترونية ومشــــروع توجيه 
اتفاقية امللحق بضايف اإلربوتوكول الوغ يف الفريق العامل املكلف بص أيضًاسا تشارك فرنووالرد عليها. 
  ؛أيضًاتناول هذه املسألة ي والذي السيربانيةاجلرمية ب املتعلقةجملس أوروبا 

جيات اجلديدة، وال سيما العمالت كيف مع التكنولواملتمثل يف الت الدائمالتحدي   (ج)  
 أصــحابهوية  جزئي فقط، مما يؤدي إىل خماطر كبرية تتمثل يف إخفاء املشــفرة، اليت ختضــع لتنظيم

املمارســـات ة وإنترنت األشـــياء. وجتري مناقشـــ ،والتشـــفري اخلفية،شـــبكة مع الو ،التدفقات املالية
فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة يف إطار  ،الظواهر حتسني فهم هذهل وتبادهلا من أجاجليدة 

أن فرنسا  وتود، ات واجلرميةخدِّراملعين بامل وعلى نطاق أوسع داخل املكتب ،عن اجلرمية السيربانية
  وعمليات التبادل.هلذه املناقشات  التنفيذيةعلى القيمة  تؤكد

    
    جورجيا    

 على تشــريعاهتا املوضــوعيةالحات أســاســية إصــ ٢٠٠٨ منذ عام أجرتأفادت جورجيا بأهنا   -١٠٤
متت مواءمة ومكافحة اجلرمية الســيربانية بفعالية. املتعلقة بالســياســات من أجل  وصــكوكهاواإلجرائية 

إليها ، اليت انضــــمت اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســــيربانيةمجيع اإلصــــالحات الرئيســــية مع 
  .٢٠١٢جورجيا يف عام 

ا يف مكافحة رئيســـيًّ يًااعتربت جورجيا صـــعوبات الوصـــول إىل البيانات عرب احلدود حتدِّو  -١٠٥
إىل حد عفا عليها الزمن آليات املســاعدة القانونية املتبادلة التقليدية  وذكرت أناجلرمية الســيربانية. 

على  إلغاء القيودجورجيا أن  ورأتار. باســــــتمر اليت تتطوراحلوســــــبة الســــــحابية  وجهيف  بعيد،
زيادة فعالية بغية إصالح ال مفر منه  ختفيفها بطريقة أخرى هوأو  البيانات عرب احلدود إىلالوصول 

ــةرائم اجلالتحقيق يف  ــة الســــــيرباني ــدول هــذه  ومالحق ــك، جيــب أن تنفــذ ال مرتكبيهــا. ومع ذل
 ون الصالحيات اإلجرائية املشتركةاإلصالحات من خالل صكوك متعددة األطراف، وجيب أن تك

الربوتوكول اإلضايف وغ ضمانات قوية. واعتربت جورجيا أن صبني الواليات القضائية مصحوبة ب
  فرصة مهمة يف هذا الصدد. السيربانيةاجلرمية ب املتعلقةاتفاقية جملس أوروبا امللحق بالثاين 
مشـــاريع بناء القدرات عدد من أهنا شـــاركت يف الســـنوات األخرية يف بجورجيا  وأفادت  -١٠٦
و/أو دعمها جملس أوروبا (مشـــــاريع الشـــــراكة الشـــــرقية) واالحتاد األورويب وحكومة  نفذها اليت

إنفاذ  يف جمايلالعاملني من املهنيني  املئات، مت تدريب املشــــــاريعهذه  ويف إطارالواليات املتحدة. 
تعددة خبربات م اليت اســتنارت اتيةوثائق الســياســالمن  عددًاعتمدت احلكومة القانون والقضــاء، وا

  واألدلة اإللكترونية واألمن السيرباين. السيربانيةرائم جمال اجلنسيات يف اجل
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إىل  القانوينالوصــــــول غري  هاتجرميبجورجيا  أفادتفيما يتعلق بالقانون املوضــــــوعي، و  -١٠٧
ـــبيلها ـــاءة اســـتخداموالنظم بياناتال، والتدخل يف األجهزة واعتراض س وذلك  ها،، فضـــًال عن إس

ساقًا، ١٩٩٩من القانون اجلنائي لعام  ٢٨٦إىل  ٢٨٤ من دمبوجب املوا  ٦إىل  ٢ من مع املواد وات
 مالحقة مرتكيب متت دون أي حتديات كبريةو. اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســــيربانيةمن 

ثال، على ســبيل املفجرائم تقليدية.  م ارتكبواباعتباره بالفضــاء الســيرباين ت الصــلةذامجيع اجلرائم 
 اتاملحاكم اجلورجية أي صعوب جتد، ومل يف اآلونة األخرية تزايدًا السيربايناالحتيال  تشهد جرمية

  يف تطبيق تشريعات االحتيال التقليدية على هذه احلاالت.
منــذ  ،يف تشــــــريعــاهتــا نفــذتفيمــا يتعلق بــالقــانون اإلجرائي، أفــادت جورجيــا بــأهنــا و  -١٠٨
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية ية املنصـــوص عليها يف جرائاإل الصـــالحياتمجيع  ،٢٠١٠  عام

يف الوقت  حركة االتصــــاالت، ومجع بيانات الوثائق والبيانات توفريأوامر  ، مبا يف ذلكالســــيربانية
بالفعل يف  ًااألخرى موجود الصــــــالحياتالعديد من  كاناحلقيقي، واعتراض املحتوى، يف حني 

اشــــتراط جورجيا ضــــمانات إجرائية قوية، مبا يف ذلك ك، اعتمدت يف غضــــون ذلوتشــــريعاهتا. 
اخلصوصية، وشرط املنطوية على اقتحام  ات اإلجرائيةميع الصالحيفيما يتعلق جبالتفويض القضائي 

اجلرائم  حاالتيف  إالســـــتخدم ُتال التناســـــب، واحلد من اســـــتخدام صـــــالحيات إجرائية معينة (
  اإلجرائية املتاحة. من بني الصالحيات اقتحامًا أقل خياروشرط استخدام  ،اخلطرية)
ــــــري إىلجانب، خدمات اإلنترنت األ مقدِّميوفيما يتعلق بتعاون   -١٠٩ أن وكاالت إنفاذ  ُأش

شركات اإلنترنت  القانون اجلورجية تسعى بنجاح للحصول على معلومات املشتركني من خمتلف 
على وخلدمات املقدمة يف جورجيا. يتعلق با)، فيما .، إخلمايكروســــوفتو آبلو فيســــبوكالعاملية (

الكشــــف عن يف العامل من حيث معدل  بلدان ١٠ســــبيل املثال، كانت جورجيا من بني أفضــــل 
طلبات فيما يتعلق باليف املائة  ٩٤حيث بلغ معدل الكشــــف عن البيانات يف الفيســــبوك ، البيانات
 جورجيا اســتحدثت ٢٠١٨ام ع يفو. ٢٠١٨-٢٠١٧الفترة  اإلجراءات القانونية خاللاخلاصــة ب
 بتوفري الوثائق والبيانات إصـــدار أمر ايف جورجي للقضـــاة خول، لتوفري الوثائق والبيانات اأمرًا دوليًّ
اإلقليمية جلورجيا إذا القضـــائية خارج الوالية املوجودة أو الكيانات املوجودين األشـــخاص  بشـــأن
عن الكشـــف الطوعي  علىضـــوع األمر : موافقة الشـــخص موجمتمعةالشـــروط التالية  وفيتاســـُت

من خالل  ،هذا الكشف بإجراءألجنيب لكيان االذي يستضيف االبلد  ومساحلبيانات اإللكترونية؛ ا
على هذه األوامر من املدعي العام  حيصــــــل جيب أنوســــــياســــــاته التنفيذية. من خالل قوانينه أو 
عدم  عنترتب تال والعام.  النائبمن خالل مســــــؤول مفوض من قبل  ُتحالوجيب أن  ،املحكمة

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة من  ١٨للمادة  فقًاواالمتثال ملثل هذه األوامر أي مســــؤولية قانونية. و
ــــــيربانية ــــــتخدمت جورجيا باجلرمية الس فيما يتعلق لتوفري الوثائق والبيانات  الدولية األوامر، اس

  ورجيا.خلدمات املقدمة يف جآخرين فيما يتعلق با دوليني خدمات مقدِّميبفيسبوك و
    

   أملانيا    
تغريات مستمرة يف املجتمع. إحداث أشارت أملانيا إىل التطور التكنولوجي الذي أدى إىل   -١١٠

من ناحية واملجتمع ككل.  أيضــــــًا ، بلجديدة يســــــتفيد منها كل فرد فرصــــــًا يهيئفذكرت أنه 
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مكانات التكنولوجية دم اإلُتســــــتخحيث  ،التقدم التكنولوجي حتديات جديدة ينشــــــئأخرى، 
صل  صرفللتوا سر والت شروعةألغراض غري  وعلى نطاق عامليعة ب أملانيا أن من  رأتلذلك، و. م

 ا متطورًاا وطنيًّقانونيًّ التحديات وحماربة الســلوك اإلجرامي. وهذا يتطلب إطارًاهذه املهم مواجهة 
  الوطنية.عرب احلدود  أيضًاتعاون فعال  مع إقامةمبا فيه الكفاية، 

واجهة مل مصــمما خصــيصــًاأي حل على املســتوى الدويل ينبغي أن يكون  أن أملانياوترى   -١١١
صاالت، وينبغي أن يعاجل  النامجة عنلتحديات املحددة ا مسائل احلل تكنولوجيات املعلومات واالت

لن يكون و). األساسية السيربانيةاجلرائم  يسمى(ما إليها والوصول  وسالمتهاسرية نظم املعلومات 
اســـتخدام ب ترتكبغوب فيه حماولة وضـــع أحكام تنطبق على مجيع اجلرائم اليت من املجدي أو املر

األســـاســـية مرنة  الســـيربانيةجيب أن تكون األحكام املتعلقة باجلرائم واإلنترنت. عرب أو  احلاســـوب
ة إىل آليات لتبادل من ناحية أخرى، هناك حاجوملواكبة التطورات التكنولوجية.  فيه الكفاية  مبا
  مرتكبيها ومعاقبتهم. ومالحقة السيربانيةرب احلدود للتحقيق يف اجلرائم انات عالبي

ــبة متاما للتصــدي  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســيربانيةشــددت أملانيا على أن و  -١١٢ مناس
أداة  هذا الصــدد، أثبتت االتفاقية أهنامكافحة اجلرمية الســيربانية. ويف جمال بفعالية للتحديات القائمة يف 

ثالثة. والحظت أملانيا أن االتفاقية اللبلدان أمام ا أيضــًامناســبة ملكافحة اجلرمية الســيربانية، وهي مفتوحة 
ة يف مكافحة اجلرمي رئيســـــيًا دوليًا ًاحتظى بقبول واســـــع من جانب العديد من الدول باعتبارها صـــــك

تعريف  يزال والللتشــريعات املحلية.  كمرشــد أيضــًالطات يف أملانيا الســيربانية، وقد اســتخدمتها الســ
على بصــــــفة عامة  التركيزأن ذلك أملانيا  وترى. مواكبًا للزمنا للجرائم االتفاقية املحايد تكنولوجيًّ 

هو، على وجه  يهاإلالوصــــول وإمكانية  تهااجلرائم اليت ترتكب ضــــد ســــرية نظم املعلومات وســــالم
أملانيا أن من  ترىلذلك والعاملي. على الصـــعيد التفاقية ا قبولالعايل لســـتوى امليف  مالتحديد، ما ســـاه
، ويف املقابل. الســـيربانيةإىل جمموعة أســـاســـية من اجلرائم  الرجوعفهم ملفهوم على  الضـــروري احلفاظ

فيها دم ستخُتال تشمل أشكال السلوك اليت " لالسيربانيةتوخي احلذر عند توسيع نطاق "اجلرمية  ينبغي
باستخدام  ارتكاب أي جرمية تقريبًا فمن املمكنكوسيلة الرتكاب جرائم عامة.  إال احلاسوبأجهزة 
  ".سيربانية جرمية، لكن هذا ال جيعلها "احلاسوبأجهزة 
اتفاقية جملس أوروبا التطورات ينبغي أن يســـــتند إىل آخر أشـــــارت أملانيا إىل أن التكيف مع و  -١١٣

 ،التفاوض بشــأن الربوتوكول اإلضــايف الثاين فيما خيص حاليًّاهو احلال كما ، لســيربانيةاملتعلقة باجلرمية ا
إىل حتسني التعاون بني األطراف يف جمال الثاين الربوتوكول  يهدفوسيف جمال تأمني األدلة اإللكترونية. 

 لوضـــــعنيا الدعوات لذلك، ال تدعم أملاوويف جمال تأمني األدلة اإللكترونية.  الســـــيربانيةم تعقب اجلرائ
  .السيربانيةصك دويل جديد بشأن اجلرمية 

 يقوم بإعدادفريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية  فإنذلك وفضًال عن   -١١٤
حول حتديات اجلرمية  فنيةمناقشـــات  وُتجرىلســـيربانية. دراســـة شـــاملة عن حتديات مكافحة اجلرمية ا

العملية الرئيسية هو فريق اخلرباء  أنأملانيا وترى . املذكورضمن فريق اخلرباء  ٢٠١١م السيربانية منذ عا
 تفادي. وينبغي كذلك على مســتوى األمم املتحدة بشــأن موضــوع اجلرمية الســيربانية وينبغي أن يظل

  كن ذلك.للجهود، حيثما أم ةاملحتمل واالزدواجيةالعمليات املوازية املتعلقة بقرارات اجلمعية العامة 
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أكدت أملانيا أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص لتنفيذ تشــــريعات اجلرمية الســــيربانية وإحراز تقدم و  -١١٥
املعايري  افتقار إىلال يوجد واملســــــاعدة التقنية.  تقدميفعال على أرض الواقع، مبا يف ذلك من خالل 

عات موضـــوعية تشـــري ،اجلنائي القانون يف إطار ،أيضـــًا الدول األعضـــاءوقد وضـــعت ، املالئمةالدولية 
أن يواجهه اآلن  ينبغيالتحدي الذي  ويتمثل. القائمةتنفيذ املعايري ، من أجل بشــــأن اجلرائم الســــيربانية

إنفاذ املعنية بكيانات الكيفية تزويد  يففريق اخلرباء املعين بإجراء دراســــة شــــاملة عن اجلرمية الســــيربانية 
 تقييدني األدلة اإللكترونية، ويف الوقت نفســــــه، زمة لتأمد الالاملواربإطار قانوين ســــــليم وب القانون

ســــيادة القانون ومحاية احلقوق  تســــتند إىلصــــالحيات إنفاذ القانون من خالل شــــروط وضــــمانات 
  واحلريات األساسية.

    
   غانا    

سيربانيةاألدلة   بشأنني رئيسينيتشريع حاليًّالديها  أفادت غانا بأنَّ  -١١٦ : ، ومهاةواإللكتروني ال
) وقانون املعامالت اإللكترونية ٧٧٥ رقم (القانون ٢٠٠٨قانون االتصـــــــاالت اإللكترونية لعام 

  ).٧٧٢ رقم (القانون ٢٠٠٨ لعام
 فهناكمجيع اجلرائم اجلنائية يف غانا، يف العام هو املدعي الرئيســــــي  النائبعلى الرغم من أن و  -١١٧
مكتب النائب  غري أنالعام.  النائبســــلطة  حتت رائماجل تالحق مرتكيب ،مثل الشــــرطة ،أخرى أجهزة
أقل من  ًاالشــــرطة إىل هذا املكتب عددوحتيل القضــــايا اليت حتيلها إليه الشــــرطة.  مرتكيب يالحقالعام 

ـــتخدامأو اجلرائم  الســـيربانيةالقضـــايا املتعلقة باجلرائم  بعض لوحظت  ولذلك، احلاســـوب املرتكبة باس
  .القضاياهذه  رتكيبقة ممالحاملشكالت والنكسات يف 

 ،هيئة التحقيق الرئيســــية، تفتقر إىل األدوات الالزمةاليت هي  أن الشــــرطة،بأفادت غانا و  -١١٨
 ولذلكقد انتهت صـــــالحيتها. الســـــيربانية ملكافحة اجلرمية  التحليل اجلنائيأدوات خمترب مجيع ألن 
ط بذلك من تكلفة، وحتال هذه يرتبما  معاخلاصـــــة،  التحليل اجلنائيخمتربات  إىللتحقيقات ا حتال

تأثريًا  عدم دفع تكلفة الفحصويف معظم األحيان يؤثر . املدعي التكلفة يف كثري من األحيان إىل
ــــــلبيًّ يف هناية املطاف، حتتاج الشــــــرطة إىل وقت طويل  وعندما ُتدفع التكلفةاملحاكمة.  على اس

ــــــأن. املطلوباملبلغ  لتحصــــــيل على إصــــــدار التقرير يف الوقت  يؤثر أنالتأخري يف الدفع  ومن ش
سب،  ضيًا إىلاملنا سخمترب اجلرائم وتأخري املحاكمة.  مف الوحيد الذي خيدم البلد  هو املخترب ربانيةيال

  .خمرجاتهعلى  كثريًايؤثر  ، ممايفتقر إىل املوظفني األكفاء الالزمني، إال أنه بأسره
ملحكمة العليا بشـــأن الوصـــول إىل حمتويات من ا نيباينن متيقرار حاليًّا هالدي أنَّبغانا  وأفادت  -١١٩
 ةقضــــــائي مذكرةإنفاذ القانون إىل مكلفة ب، ال حتتاج وكالة ينفًقا ألحد القرارفوجهاز إلكتروين. أي 

قضائية احلصول على مذكرة  ضرورة على القرار اآلخرويركز للوصول إىل حمتويات اجلهاز املشتبه فيه؛ 
القضية  ُأحيلت، املتعارضنين يقراربني هذين اللتحقيق االنسجام والوضوح ولوصول إىل املحتويات. ل

  .لتحسم فيهاالعليا يف غانا االستئناف حمكمة  إىل
هلذا الســبب، وعرب عدة حدود دولية.  ،طبيعتهاكم حب ،الســيربانيةميكن أن حتدث اجلرمية و  -١٢٠

ضــــــائية أخرى. تاحة يف والية قالقضــــــية بنجاح م ملالحقةالزمة  هامة معلومات تكون ميكن أن
 كثري منيف  أو بطيئًا يكون مســــــتحيًال ميكن أنأكدت غانا أن احلصــــــول على هذه املعلومات و
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لمســاعدة القانونية املتبادلة بني األطراف، قد ال يكون احلصــول على ل يف غياب معاهدةواألحيان. 
انونية، تكون عملية نقل املعلومات يف حالة وجود معاهدة لتبادل املســـــاعدة القو. كنًااملعلومات مم

  لقضية.مث النظر يف اوبريوقراطية يف كثري من األحيان، مما يتسبب يف تأخري التحقيقات بطيئة 
    

   هنغاريا    
 ازداداســتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت  إســاءةأن عدد ضــحايا بهنغاريا  أفادت  -١٢١

ل املجرمون اســـــتخدام التطبيقات املســـــتندة إىل يفضـــــِّ م، عا وبوجهعلى الصـــــعيدين الوطين والدويل. 
ــناب شــات ومســنجر وواتس اإلنترنت (مثل  ــتخدام)، ســجيوآي مب آفايرب وس التكنولوجيا  على اس

ـــــتخدام هذه  وال توجد حاجة إىل خربة خاصـــــة ،نقلةالقائمة على النظام العاملي لالتصـــــاالت املت الس
  للشرطة ووكاالت إنفاذ القانون األخرى. دِّيًاحت يشكلهذا  وترى هنغاريا أن. التطبيقات

ســـتخدم ُت أن تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت احلديثةإىل  أيضـــًاهنغاريا  وأشـــارت  -١٢٢
 عربألطفال املتعلقة باكوســــيلة الرتكاب جرائم مثل االحتيال عرب اإلنترنت ونشــــر املواد اإلباحية 

ــائل التواصــل االجتماعي ُتو. عرب اإلنترنت ات االصــطناعيةخدِّراإلنترنت واالجتار بامل ســتخدم وس
صــور أو  ل، يف شــكاالســتغالل اجلنســيجرائم األطفال وارتكاب  إىلبســهولة الوصــول يف  أيضــًا

ات واملستندات خدِّرلشراء األسلحة وامل اخلفيةشبكة ال ُتستغلباإلضافة إىل ذلك، ومقاطع فيديو. 
تلك املنتجات  لسداد مثن وُتستخدم عملة البيتكوينة. وياهل ومع إخفاء مشروعةغري  بصفة ،املزورة

 ًاثالثية األبعاد هتديدالتقنية الطباعة  تشــــكل ميكن أنعالوة على ذلك، وواخلطرة.  املشــــروعةغري 
  .قطع غيارهاسلحة أو األإنتاج ب ناشئًا فيما يتعلق

املعلومات واالتصاالت دت هنغاريا كذلك على أن معظم اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا وشدَّ  -١٢٣
صـــــعوبات ذلك يســـــبب وأكثر من بلدين.  يف كثري من األحيان ويشـــــترك فيها ،هلا مسات دولية

سلطات عندما  شترط احلصول علىلل ضائية  ُي قد تواجه ولتبادل املعلومات بني تلك الدول. إنابة ق
صلة صعوبات عند التحقيق يف اجلرائم ذات ال سلطات  سبيل املثا، وذلكال ستخدام ، على  ل، ألن ا

الشـــخصـــية  ملســـتخدمنيا حتديد بيانات يزيد من صـــعوبة اخلاصـــة االفتراضـــيةات دمات الشـــبكخ
  مزيد من اجلهود يف جمال الوقاية. بذل هناك حاجة إىلف ومن مثالصحيحة. 

نه هنغارياوترى   -١٢٤ ــــــيتعني على  أ التعاون الوثيق مع ني خدمات اإلنترنت الوطني مقدِّميس
ات خدم مقدِّميلعدم وجود معايري دولية بشـــــأن التزامات  نظرًاوالشـــــرطة.  همبا في القطاع العام،

من التزامات بشــــأن  هؤالء اخلدمات مقدِّمي ما على أن توائمينبغي للســــلطات الوطنية فاإلنترنت 
، مبا يف ذلك نوع فيما يتعلق باالتصاالت (االحتفاظ بالبيانات) اوتبادهل هاتسجيل املعلومات وختزين

توحيد احلد  أيضًا وينبغيوتفاصيل االتصال.  ،للحفاظ على البيانات وأقصى مدةوأدىن  ،لبياناتا
ألن اإلنترنت، ات خدم مقدِّميرســـــال طلب من الشـــــرطة إىل إل من املعلومات املشـــــترط األدىن
  متلكه السلطات. مما أكثرطلب المعلومات ملعاجلة توفري  عادًة ونيتوقع اخلدمات مقدِّمي
يف على حدة كل دولة عضو  حتددهااليت  "٢٤/٧" نقاط االتصال عتبارباوصي هنغاريا تو  -١٢٥
اقترحت اســــتخدام قناة  ماكممارســــة جيدة.  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســــيربانيةإطار 

  اتصاالت اإلنتربول لتبادل املعلومات.
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سائلبوأبلغت هنغاريا   -١٢٦ شفري و صال  أن ت شخصية التقنية ااالت سيربانية. منعيف  مفيدل  اجلرمية ال
آخر  حتدِّيًاالتشــــفري فك  وميثلخفاء هويتهم ومكان وجودهم. إلالتشــــفري يســــتغلون  نياملجرم غري أن

للشــــرطة. وســــيكون من الضــــروري زيادة الوعي حول األمن الســــيرباين يف القطاعني العام واخلاص. 
ــــســــات وتدريب موظفي نولوجيا اتحتية لتكحتســــني البنية ال فإنوعالوة على ذلك  ملعلومات يف املؤس

  ضروريان لتحسني القدرات على املستوى الوطين.أمران القطاعني العام واخلاص 
التعاون اجليد بني خمتلف الدول أمر ال غىن عنه حلل  أنوســــــلطت هنغاريا الضــــــوء على   -١٢٧

اتفاقية جملس . وميكن استخدام يف أوروبا يف جمال التعاون دور مهيمنلليوروبول والقضايا بنجاح. 
لكترونية اإلدلة األباعتبارها ممارسة جيدة من حيث احلصول على  أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية

  البلدان األخرى. يفدمات اخل مقدِّميمن 
يةاجلرمية  ألن نظرًاو  -١٢٨ ــــــيربان يًا متثل الس لد آخذًا يف التطور حتدِّ كل ب اعتربت  ،يؤثر على 
  :تها بكفاءةتطلبات التالية ضرورية ملواجهامليا هنغار

ــــريعات حملية مالئمة  الزيادة إىل أقصــــى حد ممكن من  (أ) عدد البلدان اليت لديها تش
  ؛عم التعاون الدويلومتوافقة متعلقة باجلرائم السيربانية تد

حقيق تلغراض التبادل البيانات أل ، الالزمةواملهارات ،والثقة ،بناء آليات التعاون  (ب)  
  ؛واحلد منها ة مرتكبيهاالسيربانية ومالحقيف اجلرائم 

ــــــلطات  ،جود مالذات آمنة للمجرمنيالتأكد من عدم و  (ج)   إنفاذ وزيادة قدرات س
  .تأمني األدلة اإللكترونيةجمال يف  وخصوصًا، القانون والسلطات القضائية

ــــة الشــــاملة عن ارت هنغاريا مبشــــروع ا، ذكَّوفيما يتعلق باملســــاعدة التقنية  -١٢٩ جلرمية لدراس
لبناء القدرة على  بذل جهود ةضــــرور إىل وجود توافق واســــع يف اآلراء على ، مشــــريةالســــيربانية

لمكتب والتابع ل باجلرمية الســيربانية املعينالربنامج العاملي  وذكرت أنالتصــدي للجرمية الســيربانية. 
ــا وتكتســي بالفعل، ات واجلرمية قائمخدِّراملعين بامل . فيه أمهية كربىمجيع الدول األعضــاء ركة مش
، مثل الربامج اليت يديرها درات تدعمها هنغاريابناء القلاألخرى ربامج العدد من  أيضــــــًاوهناك 

هناك حاجة إىل ضمان أن تكون مجيع مشاريع ، هلنغارياالحتاد األورويب. وبالنسبة جملس أوروبا وا
مة مصـــــمَّأن تكون ، واالزدواجيةتفادي من أجل  ةيفعالبومنســـــقة  حمددة األهدافبناء القدرات 
وأن ، حتقيق نتائج مستدامة وضمانلدويل مناسب لتلبية احتياجات التعاون ا على حنو اومرتبة زمنيًّ

  .أثرهابفعالية لقياس  ُتقّيم
ة الســـــيربانية للجرميللتصـــــدي والدولية احلالية  الوطنية التدابريوفيما يتعلق خبيارات تعزيز   -١٣٠
متثل منوذجًا  رمية السيربانيةاتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجل، رأت هنغاريا أن ةقتراح حلول جديدوا

الدول غري  أمام مفتوحة االتفاقية ومبا أنصـــاحلًا للتشـــريعات الوطنية وإطارًا قيمًا للتعاون الدويل. 
تدابري  وضــع(أي  املهمة ذههبأداة مرنة للقيام فهي توفر  إليها لالنضــماماألعضــاء يف جملس أوروبا 

صــــك دويل جديد  لوضــــعالوطنية وتعزيز التعاون الدويل). وال تؤيد هنغاريا الدعوات التصــــدي 
  بشأن اجلرمية السيربانية.
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اجلرمية السيربانية هو العملية  عنهنغاريا أن فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة  وترى  -١٣١
قل على األكذلك، ي أن يظل ينبغو، اجلرمية الســيربانية ة بشــأناملتحدالرئيســية على مســتوى األمم 

ى أســاس ، علاإلصــالحات التشــريعيةشــأن ك ب، مبا يف ذلنتائجالفريق . وقد حقق ٢٠٢١حىت عام 
، وكذا من حيث بناء القدرات. وقد أظهرت السنوات الست املاضية تقدمًا املعايري الدولية القائمة

فيها البلدان املعايري  استخدمتاليت ، وال سيما يف احلاالت التشريعية فيما يتعلق باإلصالحاتجيدًا 
هذه اجلهود  وتلزم مواصــــــلةوضــــــع العديد من املنظمات برامج لبناء القدرات. والدولية القائمة. 
  وتوسيع نطاقها.

ى العمل علات واجلرمية يف خدِّروتقترح هنغاريا أن تدعم الدول األعضاء املكتب املعين بامل  -١٣٢
  هتديد اجلرمية السيربانية: ةملكافحاإلجراءات التالية  اختاذ

من خالل التدريب العام  ،القانونمهارات أجهزة إنفاذ مهارات الشرطة و حتسني  (أ)  
  ؛واملتخصص

  ؛اعدة التقنية يف البلدان الناميةتقدمي املس  (ب)  
  ؛لويةلتحديد املجاالت ذات األو ،يلحتليل الفجوات يف التعاون الدو  (ج)  
ية دعم محالت   )د(   ية إىل  اجلمهورتوع عاون املجتمع الرام ناء ت مية وب تعزيز منع اجلر

  ؛إنفاذ القانون أجهزةاألعمال مع  املدين وقطاع
  ؛"٢٤/٧"نقاط االتصال مثل شبكة  القائمة،تعزيز اآلليات التشغيلية   )ه(  
  ؛رائم السيربانيةت عن هتديدات اجلمجع البيانا  )و(  
سات احلاالت اإلفرادية يف جمال  يامالق  (ز)   ضلى ودرا سات الف ستودع للممار بدور م

  التصدي للجرمية السيربانية.
    

   اهلند    
 قضــــايا وحتديات جديدة تثريأشــــارت اهلند إىل الزيادة املطردة يف اجلرائم الســــيربانية، واليت   -١٣٣
من حيث  ،عن اجلرائم التقليدية ًاتلف كثريختاجلرائم الســــــيربانية  وذكرت أنإنفاذ القانون. جهزة أل

أو شبه  احلقيقي تبادل املعلومات يف الوقت ومن مث فإنطبيعتها ونطاقها ووسائلها وأدلتها وأنشطتها. 
اإلجرامية األفعال ولتقدمي مرتكيب اجلرائم السيربانية إىل العدالة. الالزمة جلمع األدلة  احلقيقي ضروري

للفضــاء الســيرباين واجلرمية الســيربانية حدود  تا. وليســا وقانونيًّقدة تقنيًّاملتعلقة باجلرائم الســيربانية مع
  .يف مجلة أموراملعاقبة، و ومجع البيانات واألدلة لتحقيقل أساسيفإن التعاون الدويل  ومن مثمادية، 
جلتوفقا ملكتبها الوطين لســــــجالت اجلرمية،  ،أنهباهلند  وأفادت  -١٣٤ جرمية متعلقة  ٩ ٦٢٢ ســــــُ
جرمية يف عام  ١٢ ٣١٧، و٢٠١٥جرمية يف عام  ١١ ٥٩٢و، ٢٠١٤عام ائم الســــــيربانية يف باجلر

ضايايف املائة من  ٤٨,٦ ءالدافع ورا، كان ٢٠١٦. وخالل عام ٢٠١٦ سيربانية املبلغ عنها  ق اجلرائم ال
يف املائة،  ٨,٦)، يليها االنتقام (قضية ١٢ ٣١٧من أصل  قضية ٥ ٩٨٧حتقيق مكاسب غري مشروعة (

  ).قضية ٦٨٦، أو ةيف املائ ٥,٦حياء النساء (وخدش  ،)قضية ١ ٠٥٦أو 
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وذلك  ،وين واملؤســســي الوطين للجرائم الســيربانيةوأشــارت اهلند كذلك إىل اإلطار القان  -١٣٥
، وقانون ٢٠٠٨، بصــيغته املعدلة يف عام ٢٠٠٠ن تكنولوجيا املعلومات لعام باإلشــارة إىل أن قانو

طار القانوين للتعامل مع التجارة اإللكترونية واألمن السيرباين واجلرائم ان اإليوفر ،العقوبات اهلندي
معظم  للغاية، وتتناولالقوانني الوطنية واســـــعة النطاق كما أن . اينالســـــيربالســـــيربانية واإلرهاب 

  القضايا املتعلقة باجلرائم السيربانية.
تكنولوجيات املعلومات  ة اســتخداماءإســأن األنواع املختلفة من إىل  أيضــًاوأشــارت اهلند   -١٣٦

تكنولوجيات املعلومات بمدعومة  جرائم سيربانيةو واالتصاالت يف شكل جرائم سيربانية "أساسية"
تكنولوجيات  إســـــاءة اســـــتعمالشـــــمل تمعاجلتها. و تتعني متفاوتةواالتصـــــاالت تفرض حتديات 

ـــ اإللكترونيةواقع املاملعلومات واالتصـــاالت عمليات اقتحام  ـــات أو األكواد الف، واويههوتش ريوس
من اخلدمة، واالختراق،  لحرمانل املواقععة جمات املوزَّ، واهلهجمات احلرمان من اخلدمة، واخلبيثة

صيُّاو سيرباين، ود االحتيايللت ستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واإلرهاب ال سي واالبتزاز ،ا ، اجلن
والدعاية، واملقامرة غري  واألخبار الزائفة يربانية،ايقة الســملضــوا الســيربانية ، واملطاردةاهلوية وانتحال
  ، وما إىل ذلك.لسيرباينالتجسس او، ات املزيفةخدِّروبيع األدوية وامل ،املشروعة
ـــــارت اهلند إىل أن اجلرائم الســـــيربانية   -١٣٧ ـــــتخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات  ُترتكبوأش باس

األجهزة اإللكترونية وشبكات السيطرة على ")، malwareاخلبيثة (" مثل الربجميات ،واالتصاالت احلديثة
)botnets ،(وتوجيه الرســــائل الطبقي "onion routing اليت تســــتخدم"، وحىت اهلواتف املحمولة العادية 

  .االستدراج املوجَّهألغراض 
شارت اهلند إىل التحديات   -١٣٨ ستخدامب ما يتعلقفيالتالية اليت تعيقها وأ م تكنولوجيات واجهة ا
  :ات واالتصاالت لألغراض اإلجراميةاملعلوم

األجهزة  وشــبكات الســيطرة علىاســتخدام أشــكال عديدة من الربجميات اخلبيثة أن   (أ)  
ـــــات  من قبيل ،اإللكترونية (البوتنيت) يتيح للمجرمني جتنب الضـــــوابط التقنية برامج مكافحة الفريوس

)antivirus software( اإلنترنت ويات) وبرامج تنقية حمتInternet filters(وكذلك جتنب اكتشــــــاف ، 
  إنفاذ القانون؛ أجهزةمن قبل املجرمني 
شويش وإخفاء اهلوية   (ب)   ستخدام هذه التكنولوجيات مع الت ومنع احلسابية  والقدرةا

  ؛تعقب مصدر اجلرمية أو مرتكبها
مع  نترنتح باالتصـــال عرب اإلأن خدمات الشـــبكات اخلاصـــة االفتراضـــية تســـم  (ج)  

  ؛إخفاء اهلوية
عددة األدوات   )د(   ياهتم على اإلنترنت أو املت بإخفاء هو عدم باليت تســــــمح للمجرمني 

األجهزة اإللكترونية (البوتنيت)  شبكات السيطرة علىإمكانية تعقبهم. ومن بني هذه األدوات، تشكل 
  لعدد من األسباب؛ ،حدي األكربالت

جمموعات من يتطلب معرفة قانونية متخصــصــة، و يةانأن التصــدي للجرمية الســيرب  )ه(  
  ؛واحلنكة التحليلية ،تحليل اجلنائي، وأدوات المهارات التحقيق
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الطبيعة عرب الوطنية للجرمية الســــــيربانية تؤدي أن فيما يتعلق بالتحديات القانونية،   )و(  
. ويؤدي االفتقار صـــعبًا ية أمرًاالقضـــائية، مما جيعل التحقيق واملالحقة القضـــائة الواليالبت يف د تعقُّ  إىل
مواءمة التشــــــريعات فيما بني البلدان إىل صــــــعوبات يف التحقيق يف جرائم اإلرهاب الســــــيرباين   إىل

  .مرتكبيها  وحماكمة
مكافحة  علىاليت تعوق التعاون و القائمة على الصــــــعيد الدويل وركزت اهلند على التحديات  -١٣٩
  ة، وأشارت إىل ما يلي:واالتصاالت لألغراض اإلجرامي استخدام تكنولوجيات املعلوماتإساءة 

سيربانيةيف تحقيقات ال عامل جوهري يف لوقتاأن   (أ)   يلزم حتديد  ولذلك، اجلرائم ال
  ؛تعاون املتعدد األطراف بني الدوللفيما خيص اطار زمين لتقدمي األدلة الرقمية إ

ل على ســـيناريوهات املقام األو يفتركز معاهدات املســـاعدة القانونية املتبادلة  أن  (ب)  
، على ضـــــروري ملكافحة اجلرمية الســـــيربانية  حني أن تبادل املعلومات الســـــريع، يفما بعد اجلرمية

  ؛اجلرمية السيربانية منعجمال  إىل تعاون دويل يف أيضًا. وهناك حاجة التقليديةاجلرائم  خالف
 تلبية متطلباتبشأن شرط ي على ال حتتومعاهدات املساعدة القانونية املتبادلة أن   (ج)  

  ؛، وهذا اجلانب حيتاج إىل مناقشةئيسي ملكافحة اجلرائم السيربانية، وهو مطلب راحلاالت العاجلة
الواســع االنتشــار بالنظر إىل  ضــروريالتعاون الدويل يف جمال األمن الســيرباين أن   )د(  

األجهزة اإللكترونية  ة علىوشـــبكات الســـيطر، تكنولوجيات التحكم والقيادةالنطاق الســـتخدام 
  ؛العميقةالشبكة و ،(البوتنيت)
  .تبادل املعلوماتتعرقل  اخلصوصيةمحاية قوانني  أن  )ه(  

    
    )اإلسالمية-مجهورية( إيران    

مواجهة اســــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت جمال فيما يتعلق بالتحديات يف   -١٤٠
فادتلألغراض اإلجرامية،  خدمات اإلنترنت  مقدِّميعدم امتثال  بأن ســــــالميةإيران اإلمجهورية  أ

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي  وذكرت أنمشكلة أوىل.  ميثل والشبكات االجتماعية األجنبية
االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية تكنولوجيات  إال أن ،كبري يف حتســـني حياة اإلنســـانتســـاهم بقدر 

دفعت عرب اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي  حة يف كل مكان وزمانتاوامل للنقل والقابلة امللتحمة
متزايد  بقدر، إىل اســــــتخدام هذه التكنولوجيات املجرمني، وخاصــــــة اجلماعات اإلجرامية املنظمة

ال غىن عنه يف منع  مقدمو خدمات اإلنترنت والشبكات االجتماعية دورًا ويؤديلألغراض اإلجرامية. 
يف جمال مجع  وحتديدًاألغراض اإلجرامية، تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت ل ومكافحة اســـتخدام

  إنفاذ القانون. األدلة اإللكترونية وحفظها، فضًال عن
على  ًاكبري اعتمادًاالعادلة واملرنة تعتمد  أن تدابري التصــــديمجهورية إيران اإلســــالمية وترى   -١٤١

اليت جتري نشطة األ السلطات الوطنيةوتنظم ل االجتماعي. يف وسائل التواصاليت جتري تنظيم األنشطة 
مع القانون  يتســـق، مبا ًاجيد تنظيمًاين وســـائل التواصـــل االجتماعي اململوكة للقطاع اخلاص اإليرايف 

. وميكن لســلطات إنفاذ القانون الكشــف عن األنشــطة اإلجرامية احلاســوبيةجلرائم اخلاص بااإلجرائي 
ـــــيرباين، ويف الفضـــــاء االيت جتري  ـــــتخدام الوالتحقيق  ،مجع األدلة اإللكترونية وحفظهالس فعال يف اس
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يه اإلجرامية تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت لألغراض لطبيعة  ، نظرًاهأنَّ إالَّ. ومالحقة مرتكب
ــــلطات حتديات خطرية يف  ــــيربانية اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية، تواجه الس  مالحقة مرتكيباجلرمية الس

ملوكة للقطاعات العامة أو اخلاصة واملباستخدام اخلوادم املوجودة يف بلدان أخرى الين ترتكب رائم جلا
األجنبية. ويف معظم احلاالت، ال تتعاون خدمات الشــــبكات االجتماعية األجنبية يف املســــائل اجلنائية. 

 ،ا على حنو فعالة ومكافحتهملنع اجلرمي حتدِّيًالتعاون لوميثل عدم امتثال هذه اهليئات لطلبات الدول 
  ستويني الوطين والدويل.ض سيادة القانون للخطر على املويعرِّ
، حبكم موقعها بأهنا مجهورية إيران اإلسالمية أفادتوفيما يتعلق بالتدابري القسرية االنفرادية،   -١٤٢

املسائل   يفوى الدويل لتعاون على املستأمام ادولية  تواجه عقباتيف منطقة تعاين من اجلرمية املنظمة، 
تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت لألغراض  مواجهة اســــــتخدامجمال اجلنائية، ال ســــــيما يف 

 ختلذه اجلرائم، هلاجلماعي  بالتصـــديالتدابري القســـرية االنفرادية، اليت تضـــر  وذكرت أن اإلجرامية.
مرتكبيهــا،  ومالحقــةاجلرائم إنفــاذ القــانون اإليرانيــة يف التحقيق يف  ســــــلطــاتتعــاون البلــدان مع ب

ستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وكذلك يف نقل سيما اجلرائم املرتكبة من خالل ا  وال
ــائي  ــة وإجراء فحوص التحليــل اجلن ــة اإللكتروني ــة الالزمــة للحفــاظ على األدل األدوات التكنولوجي

تهاكًا صـــارخًا للمبادئ األســـاســـية للقانون التدابري القســـرية االنفرادية، باعتبارها ان تؤديوالرقمية. 
ـــــتخدام  إىل عرقلة ميثاق األمم املتحدة، ويل املنصـــــوص عليها يفالد التعاون الفعال على مكافحة اس

 أيضــًافحســب، بل تضــعف  ، وليس ذلكتكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت لألغراض اإلجرامية
ل إزالة العوائق شطتهم غري املشروعة. وال تزاتشجع املجرمني على مواصلة أنبذلك سيادة القانون، و

ـــــروريةالدولية  ـــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــاالت لألغراض  ،ض ليس فقط ملكافحة اس
مجهورية إيران اإلســـــالمية ولضـــــمان األمن اجلماعي للدول.  أيضـــــًاولكن مكافحة فعالة اإلجرامية 

اجلرمية السيربانية الذي ييسره  على مكافحةن الدويل تدعم التعاو وهية املنظمة. مبحاربة اجلرميملتزمة 
  ؤكد على احلاجة إىل تعزيز املساعدة التقنية يف هذا املجال.تو ،ات واجلرميةخدِّركتب املعين باملامل

شامل  -١٤٣ ، أكدت مجهورية إيران اإلسالمية على للجميع وفيما يتعلق بعدم وجود إطار دويل 
، ال يزال يف الوقت الراهنذكرت أنه، وبشــــــأن اجلرمية الســــــيربانية. حلاجة إىل إطار قانوين دويل ا

مواجهة جمال يف  حتدِّيًابشــأن اجلرمية الســيربانية ميثل للجميع االفتقار إىل إطار دويل ســليم وشــامل 
ــــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــاالت لألغراض اإلجرامية. وتتطلب طبيعة اجل رمية اس

احلاجة  مع مراعاة، من خالل صــك دويل ،حدديناســب الســياق املا اعيًّمجو ًامرن تصــديًاالســيربانية 
لجماعات اإلجرامية املنظمة. وتفتقر لعمل اجلديدة ال وأســـــــاليبإىل مواكبة تطور التكنولوجيا 

 املتطلباتىل إ عدد حمدود من الدول وضـــــعهااليت و ية املتعلقة باجلرمية الســـــيربانيةالصـــــكوك احلال
  جيعلها غري قابلة للتطبيق على املستوى الدويل.بدوره ، األمر الذي تصديلاذا هلالالزمة 
كتب املبه  يقوموالقيم الذي  الواســـع النطاقوأثنت مجهورية إيران اإلســـالمية على العمل   -١٤٤

سيما فريق اخلرباء املات واجلرميةخدِّراملعين بامل سيربانية، ال  شاملة عن اجلرمية ال سة  ، عين بإجراء درا
أن  وتعتقدكتب يف هذا املسعى املدعم جهود ت ما زالتأهنا  إىل. وأشارت له عن تقديرها عربتوأ

ســيحقق مصــاحل الدول على اعتماد اتفاقية عاملية بشــأن اجلرمية الســيربانية حتت رعاية األمم املتحدة 
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يف مكافحة اســـــتخدام تكنولوجيات املعلومات واجهة املوســـــيخفف من التحديات أفضـــــل وجه 
  تصاالت لألغراض اإلجرامية.واال
إىل  مجهورية إيران اإلســالمية أشــارت ،اجلرمية الســيربانيةب اخلاصوفيما يتعلق باإلطار القانوين   -١٤٥
داخل  ،ُيعاقب عليها ،منه نأو ُيمكِّ ،اارتكاهب استخدام الفضاء السيرباين يسهِّلاجلرائم التقليدية اليت  أن

واعتمد  وضعاإلسالمي (الربملان)  جملس الشورى بيد أنإلسالمي. مبوجب قانون العقوبات ا أراضيها،
منع ومكافحة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل  الفضاء السيرباينبشأن  تشريعًا

األدلة  أيضــــًاالتشــــريع  ويتناولالة ومرنة. وحتديدًا اجلرمية الســــيربانية، بطريقة فع ،لألغراض اإلجرامية
  اجلرائم السيربانية. مالحقة مرتكيبالذي ال غىن عنه يف  الدوره ، نظرًااإللكترونية

القوانني اجلنائية املوضــوعية، أشــارت مجهورية إيران اإلســالمية إىل قانون التجارة  حيثومن   -١٤٦
تدابري محاية األجهزة ببالعقود اإللكترونية و اعُترف. ومبوجب هذا القانون، ٢٠٠٤اإللكترونية لعام 

 والكشف ،البيانات الشخصية، وانتهاك حقوق املستهلك ومت جترمي إساءة استخدامار التجارية، لألسر
باســــــتخدام يف املعامالت اإللكترونية، وكذلك االحتيال والتزوير  الســــــريةعن املعلومات التجارية 

تضــمن أحكاما بشــأن التجرمي ومســؤولية  ٢٠٠٩أن قانون جرائم احلاســوب لعام  وُذكر. احلاســوب
جترمي الوصــــــول إىل البيانات مت مبوجب هذا القانون، من بني أمور أخرى، ألشــــــخاص االعتباريني. وا

والســــرقة  ،، والعمل ضــــد ســــالمة وســــرية البياناتإباحيبث حمتوى ودون إذن،  احلاســــوبية والنظم
اجلرائم بالغرامة والســــــجن ملدة تصــــــل هذه . ويعاقب القانون على باحلاســــــوب نيواالحتيال املتعلق

ارتكاب اجلرائم الســــــيربانية بطريقة منظمة أو على نطاق واســــــع  ٢٦ســــــنة. وتعترب املادة   ١٥  إىل
للتدقيق  حاليًّادة. وخيضع هذا القانون باخلدمة العامة ظروًفا مشدِّ خلاصةاحلاسوبية ا استهداف النظم  أو

  ر قانوين مرن.مع أساليب العمل اجلديدة للمجرمني وتزويد سلطات إنفاذ القانون بإطا لتكييفه
املتعلق القانون اإلجرائي، أشـــارت مجهورية إيران اإلســـالمية إىل القانون اإلجرائي  حيثومن   -١٤٧

ــــابقًاجلرائم با ــــيربانية، الذي كان س ــــوب لعام  جزءًا الس  ُدمج، والذي ٢٠٠٩من قانون جرائم احلاس
مثل  مســائلويغطي هذا التشــريع . عليه تعديالت طفيفةإدخال يف قانون اإلجراءات اجلنائية مع  الحقًا

ـــيربانية ومالحقة ،لتحقيقاملعنية باوالفروع املتخصـــصـــة القضـــائي،  االختصـــاص  ،مرتكيب اجلرائم الس
. ويكفل القانون وضبطها يةاحلاسوب والنظموشروط وإجراءات البحث عن األدلة اإللكترونية والبيانات 

سممراعاة  صدار ب ٦٧٢و ٦٧١ح املادتان األصول القانونية ومحاية اخلصوصية. وال ت أوامر املحكمة إ
 الذيألمر، صــدار ااك أســباب قوية ومعقولة إلإال عندما تكون هن وضــبطهابشــأن البحث عن البيانات 

أضــرار يف التســبب يف تنطوي على  عملية ضــبطحبضــور املالك القانوين. ومينع القانون أي  تنفيذهجيب 
  .٦٧٩عامة، كما هو منصوص عليه يف املادة املمتلكات أو تؤدي إىل تعطيل اخلدمة ال

    
    العراق    

ومقياس  ،أحد خصــــائص احلضــــارة احلديثة هورنت أشــــار العراق إىل أن اســــتخدام اإلنت  -١٤٨
سانية والتف  حاليًّا حتدث، ونتيجة لذلكاعل مع البلدان األخرى. للتنمية واالندماج يف احلضارة اإلن

يف  تســـاهم، أصـــبح اإلنترنت قناة ضـــخمة للمعرفةقد قايف. وثورة يف أســـاليب التبادل العلمي والث
ية واالجتماعية دات الســياســواملحدِّ احلدود اجلغرافية يتجاوزمبا األفراد ربط ومتاســك املجتمعات و
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وهذا تقارب احلضارات وتبادل األفكار بني اجلنسيات واللغات واألديان. يف ، وواملذاهب الفكرية
ا ال يزال موضــــــوعًا مهمًّو ،حتكم حمتوى اإلنترنتاملبادئ اليت جيب أن إىل النظر يف القيم و يؤدي

ة من مســـتخدمي نســـبة مئوية صـــغري ال تشـــكل ســـوى أن البلدان النامية ومثريًا للجدل. ويف حني
. اعلى جمتمعاهت أثرها، بســـبب هلذه البلدانأمهية كبرية  ذاتتوى فإن قضـــية املح اإلنترنت يف العامل

قيم اإلنترنت هي املســــاواة واحلرية فإن خصــــوصــــية جمتمعات البلدان إحدى وعلى الرغم من أن 
توجهات الاحلكومات هذه اخلصــــــوصــــــية يف االعتبار وحتاول محايتها من  النامية تتطلب أن تأخذ

  تعددة.املثقافات الو
ـــــعوب له   -١٤٩ ـــــدد العراق على أن تقارب الش ـــــلوك  تأثري على أيضـــــًاوش عوملة اجلرمية والس

ية. مب، اإلجرامي نام لدان ال ظة يف الب حاف ناكف ومن مثا يف ذلك اجلرائم اليت متس املجتمعات امل  ه
شأن أخالقيات اإلنترنت تتناس وضعحاجة إىل  . على حدة ب مع خصوصيات كل جمتمعلوائح ب

على حدة كل بلد أو منطقة ينطبق على إلنترنت لحمتوى أن حيدد املواثيق  ولذا فمن شــــأن وضــــع
  بالضرورة للجميع. متاحًاهذا املحتوى ، ولن يكون املناسبةاألخالقية للمعايري  قًاوف

على القائمة ات ، انتشــر اســتخدام التطبيقيف العقد الســابق ،أنه وســلط العراق الضــوء على  -١٥٠
بعض التطبيقات احلديثة وأصبح من الضروري ضبطها وتنظيمها.  لذلكو. انتشارًا هائًالاإلنترنت 
تطلب من املشتركني السماح بالوصول إىل سلسلة من املعلومات الشخصية. ي) أو األلعاب(للترفيه 
صــــوصــــية د مســــتوى خألن مســــتوى الوصــــول إىل املعلومات املتوفرة على الشــــبكة حيدِّ ونظرًا

مصممي ومروجي التطبيقات على وضع معايري يشجع العراق  فإن املستخدمني على نفس الشبكة
 هنج آخرل إىل املعلومات أو األجهزة. وهناك ض من الوصــــــول على الغرتتطلب منهم إظهار دلي

زيادة ، من أجل متفق عليها معايري متطوعني يقومون بتقييم التطبيقات على أســــاس تمثل يف جعلي
  وتقليل الثقة يف التطبيقات اخلبيثة. السليمةالثقة يف التطبيقات 

مجهور واســع بني  نتعلى اإلنترتشــر بســرعة أن من املعروف أن األخبار تنبوأبلغ العراق   -١٥١
على التحقق من مصــدر تلك األخبار أو ال يهتم به. وجيب تشــجيع الشــركات  قد ال يكون قادرًا

على التعامل مع األخبار بدقة وموضــــــوعية وعدم نشــــــر أخبار أو مقاطع فيديو مزيفة تزيد من 
تقليل مصـــــادر  ،الراهن يف الوقت ســـــيماال  ،أيضـــــًا الكراهية بني املجتمعات. وقد يكون مطلوبًا

 أيضـــًااليت حتض على الكراهية. وســـيكون من املفيد  واملكتوبة مقاطع الفيديو والوســـائط الصـــوتية
ــــــائط  اجلهات اليت ترعىتعزيز التعاون بني  ــــــائل التواصــــــل االجتماعي ووس  فرقالاألخبار ووس

  مصداقيتها.بار واستكشاف اليت تقوم بتحليل األخوتقييم األخبار املعنية ب التطوعية
، أشــــــار العراق إىل أن جمتمع يتعرض هلا األطفال على اإلنترنت وفيما يتعلق باملخاطر اليت  -١٥٢

. وميكن الوصول إىل مستوى غري مسبوق على لوحة مفاتيحا بنقرة ا فوريًّاملعلومات يوفر عاملًا رقميًّ
مات من خالل أجهزة  خلدمات واملعلو ــــــوبمن ا حلاس لة أو ا ية األجهزة املحمو كان بإم  املزودة 
الوصـــــول إىل إمكانية حواجز مثل تكاليف األجهزة و الوصـــــول إىل اإلنترنت. وتتناقص بســـــرعة

ال مثيل هلا ليصــبحوا "مواطنني رقميني"  اإلنترنت. وتوفر هذه التطورات لألطفال والشــباب فرصــًا
على وجودة ملااطر ونقاط الضــــــعف يف عامل اإلنترنت الذي ال حدود له أو قيود. وتتضــــــمن املخ

  املتعلقة باستخدام اإلنترنت لألطفال والشباب ما يلي:واإلنترنت 
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والضار، مثل املواد اإلباحية، واملقامرة، ومواقع إيذاء  املشروعالتعرض للمحتوى غري   (أ)  
باملســــــتخدمني املحتوى غري الالئق، واالتصــــــال غري ذلك من ومشــــــاهد العنف واإلرهاب و ،النفس

واقع اليت حتتوي على هذا املحتوى تدابري فعالة لتقييد م احلاالت، ال يتخذ مشـــغلو املاآلخرين. ويف معظ
  وصول األطفال؛

فئات  لترويج املنتجات املوجهة إىلاالستهداف من خالل الرسائل التطفلية واإلعالنات   (ب)  
  ؛عمرية واهتمامات معينة

  عرب اإلنترنت؛اليت تتاح  عابألللواملفرط لإلنترنت و رادةاخلارج عن اإلاالستخدام   (ج)  
  ؛يف واملضايقة والتهديد واالبتزازالتخو  )د(  
  ؛الكالم والصور التمييزية أنواعن ا مالتعرض للتطرف والعنصرية وغريمه  )ه(  
  ؛سن الشخص متويه  )و(  
يؤدي  الذيالبيانات الشخصية والكشف عن املعلومات الشخصية  إساءة استخدام  )ز(  

 قرصــــنةأو حقوق اآلخرين، من خالل  الشــــخص نفســــهدي وانتهاك حقوق إىل خطر األذى اجلســــ
  .دون إذن، مبا يف ذلك الصور غري الالئقة هاملحتوى (خاصة الوسائط) وحتميل

قدم تأكد على أن شــــــركات اإلنترنت الكربى فعلى قضــــــايا األمن العام،  وركز العراق  -١٥٣
اإلنترنت  القائمة علىاملنصــات وال تكون . تنمية االجتماعية واالقتصــاديةخدمات وفرصــًا عظيمة لل

عندما  بيد أهنم. بصدق أنفسهم يعرض مستخدموهاعندما  إالمناسبة للتنمية االجتماعية واالقتصادية 
شائع جدًّأو مزيفًا جمهوًال يستخدمون امسًا ا يف وسائل التواصل االجتماعي، فقد يسيئون ، وهو أمر 

هية وإيديولوجيات ة إجرامية مثل نشــــــر خطاب الكراام هذه اخلدمات ويقومون بأنشــــــطاســــــتخد
األمن العام بالنسبة حلكومات يف جمال  ًاصعب حتدِّيًاويشكل ذلك اإلرهاب ورسائل التهديد واالبتزاز. 

 منعاون الت احلصول على وتسعى إىلالبلدان النامية، خاصًة عندما تفتقر إىل التقنيات الرفيعة املستوى 
علومات العامة والشــخصــية لعمالئها، كجزء من ن هلذه الشــركات مجع املشــركات اإلنترنت. وميك
مواقعهم اجلغرافية وأرقام هواتفهم  رصــد هذه املعلومات من خالل اميكنهموعملية إدارة حســاباهتم، 

أصــحاب  يتطلب منمكافحة اجلرائم وإنقاذ األرواح. وهذا  ماوغريها من املعلومات املفيدة، وميكنه
، ملواجهة هذه التحديات وضـــمان توفري بينهم تعاون وثيقصـــيبهم من املســـؤولية، باملصـــلحة حتمل ن

  حتقيق أهداف التنمية املستدامة.من أجل  أكثر أمانًامستمرة وخدمات 
شار العراق   -١٥٤ ستخدام تكنولوجيات يف واجه ُتإىل التحديات األخرى اليت  أيضًاوأ مكافحة ا
اتفاقية  وجود: عدم هذه التحديات ما يلي تشـــملومية، مات واالتصـــاالت لألغراض اإلجرااملعلو

سيربانية؛ شأن عاملية ب سهولةجزء منها، فهم فهم األدلة الرقمية، أو  وصعوبةاجلرمية ال  أو إتالفها و
ة بني جغرافي مســافةوجود  اجلرائم الســيربانية تتجاوز احلدود اجلغرافية، إىل جانب وكونها؛ ئإخفا

ملكافحة الالزمني التدريب املناسب وبناء القدرات إىل السلطات املختصة  وافتقاراملجرم والضحية؛ 
التحقيق يف اجلرائم الســـيربانية من قبل املنظمات جمال اخلربة والدراية يف  وكوناجلرمية الســـيربانية؛ 

عدم توفر بنية حتتية وال ُتســــــتخدم على حنو كاف؛  األخرى الكيانات احلكوميةوغري احلكومية 
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اجلرمية  طريقة اليت ترتكب هباال صــــــعوبة احلد منوانية؛ كافية ملكافحة اجلرمية الســــــيرب إلكترونية
  .التضييق عليهاالسيربانية أو 

 التعاون بني أصحاب املصلحة زيادةوخلص العراق إىل أن هناك حاجة متزايدة وملحة إىل   -١٥٥
  ضمان مستقبل رقمي آمن.بغية 

    
   أيرلندا    

لوحظ فيه وجود  الذي، ة الشاملة عن اجلرمية السيربانيةمشروع الدراس أشارت أيرلندا إىل  -١٥٦
ـــــع يف اآلراء على أن  م الســـــيربانية. لبناء القدرات ملكافحة اجلرائ ضـــــرورة بذل جهودتوافق واس

ده مؤخرًا الذي عق، كان هناك اتفاق واســــع النطاق يف االجتماع اخلامس يف الواقعذكرت أنه، و
رمبا ميثل القدرات على أن عدم كفاية اجلرمية السيربانية  عنإجراء دراسة شاملة فريق اخلرباء املعين ب

  الفعال مع اجلرمية السيربانية. التعامل أهم حتٍد يفيف الوقت احلايل 
أن أي  مننشــأ يفيما يتعلق ببناء القدرات  كبريًا حتدِّيًاوســلطت أيرلندا الضــوء على أن هناك   -١٥٧

من الضروري أن ف اخاصة فيما يتعلق باألدلة اإللكترونية. ولذوسيرباين،  عنصرجرمية قد تنطوي على 
 أيضــــًاومن املهم يتمتع مجيع املحققني واملدعني العامني والقضــــاة باخلربة ذات الصــــلة يف هذا املجال. 

االقتضــــاء. ومما يؤكد هذا التحدي أن الطبيعة الدولية للجرمية تخصــــصــــني، عند املمارســــني امل إعداد
على القدرة على  يؤثر ســــــلبًا انية تعين أن االفتقار إىل القدرة الكافية يف دولة واحدة ميكن أنالســــــيرب

  مكافحة اجلرمية ليس يف تلك الدولة فحسب بل يف أي دولة.
وللتغلب على هذه التحديات، أشــارت أيرلندا إىل أن من املهم مواصــلة وتوســيع نطاق برامج   -١٥٨

حمددة الوطين والدويل. وجيب أن تكون مشــــــاريع بناء القدرات هذه بناء القدرات على املســــــتويني 
سقة  األهداف صميمها  ازدواجيتهالتجنب  يةفعالبومن ستدامتها. كما ينبغي ت سب بطريقةوضمان ا  ةمنا
ما يتعلق ية املختلفة  للنظماملتطلبات املحددة ب في قانون ياجاهتلال لدويل. وأخريًال الدول واحت ، لتعاون ا

  املشاريع املستقبلية. بغية االستفادة من هذا التقييم يف تقييمًا دقيقًا املشاريع م هذهتقيي ينبغي
شاملة عن اجلرمية املعين ب فريق اخلرباء يوفرهلمنتدى الذي ل مباوأقرت أيرلندا   -١٥٩ سة  إجراء درا

سيربانية  سيربانية. لتبادل املعارف واخلربات فيما يتعلق بالتحديات اليت تطرحها اجلرمن قيمة ال مية ال
ريق اخلرباء كمنتدى للخرباء، وليس كمنتدى وعلى وجه اخلصوص، أشارت أيرلندا إىل أن طبيعة ف

 يظل هوأن  ينبغيأيرلندا أن فريق اخلرباء تعتقد  ولذلكريق اخلرباء. اح فســياســي، كانت مفتاح جن
  العملية الرئيسية على مستوى األمم املتحدة بشأن اجلرمية السيربانية.

باجلرمية  يتصــــلفيما  تصــــادفوأشــــارت أيرلندا كذلك إىل أن التحديات الرئيســــية اليت   -١٦٠
ــــــيربانية ال تتعلق باإلطار القانوين الدويل يف تؤيد  أكدت أيرلندا أهنا ال ولذلك هذا املجال. الس

اتفاقية جملس أوروبا  وذكرت أنصــــك دويل جديد بشــــأن اجلرمية الســــيربانية.  وضــــعمقترحات 
أثبتت  مكافحة اجلرمية السيربانية،جمال أول صك دويل ملزم يف  ، اليت هيقة باجلرمية السيربانيةاملتعل

العاملية  عاملية يف نطاقها. وتتجلى الطبيعةأهنا و على الدوامملتغرية البيئة التكنولوجية ا أهنا مرنة إزاء
 ويف أنمس لألمم املتحدة، من مجيع املجموعات اإلقليمية اخل طرفًا دولة ٦٣ مشاركةيف لالتفاقية 
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مصــممة اجلرمية الســيربانية بشــأن قوانني تنفذ يف االتفاقية  من الدول اليت ليســت أطرافًا ًاكبريًا عدد
إىل منفذة األحكام املوضــــوعية لالتفاقية  ذكرت أيرلندا أنغرار االتفاقية. ويف هذا الصــــدد، على 
  على االتفاقية يف أقرب فرصة ممكنة.مة بالتصديق أيرلندا ملتزأن يف القانون األيرلندي، و بعيدحد 
بروتوكول إضــــــايف ثان  حولوأعربت أيرلندا عن دعمها الكامل للجهود اجلارية للتفاوض   -١٦١

بشأن تعزيز التعاون الدويل، مما سيزيد من حتسني  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانيةملحق ب
  صك دويل بشأن اجلرمية السيربانية.أهم  ىتبق نأاالتفاقية ويساعد على ضمان 

    
    ائيلإسر    

لشــركات تكنولوجيا ملكية خاصــة املنصــات اململوكة  أن بالنظر إىلأكدت إســرائيل أنه   -١٦٢
يف النشـــاط اإلجرامي، فإن أحد أهم التحديات اليت تواجهها  أيضـــًاميكن أن تســـتخدم  املعلومات

النظر يف والشركات اخلاصة. ويف هذا الصدد، هناك حاجة إىل  الدول اليوم هو التفاعل بني الدولة
تقدمي خدمات موثوقة لعمالئها، مع احلفاظ من  لشــــركاتلتمكني ا طار عمل مناســــب ومتوازنإ

إجياد إطار مناســب للتعاون مع وعلى خصــوصــيتهم وحرية التعبري وتشــجيع االبتكار، من ناحية، 
  .األخرى ناحيةال، من إلجراميسلطات إنفاذ القانون يف حاالت النشاط ا

    
    إيطاليا    

أن الشــرطة الوطنية اإليطالية، من خالل دائرة شــرطة الربيد واالتصــاالت، بإيطاليا  فادتأ  -١٦٣
تكنولوجيا املعلومات  جلرائممســؤولة عن منع اجلرمية الســيربانية ومكافحتها. ويتوىل املركز الوطين 

 أنشـــئطوال أيام األســـبوع، والذي ولى مدار الســـاعة يعمل عالذي  ،ومحاية البنية التحتية احليوية
منع ومكافحة جرائم تكنولوجيا عن صــرية احل املســؤوليةدائرة شــرطة الربيد واالتصــاالت،  ضــمن

وُينجز املعلومات (ذات الطابع املشـــترك أو املنظم أو اإلرهايب) املرتكبة ضـــد البنية التحتية احليوية. 
خدمات  املذكور ســــــتمرة لإلنترنت. ويوفر املركزن خالل املراقبة املهذه املهمة بنجاح م املركز
على أســــــاس االتفاقات املربمة بني إدارة األمن العام والكيانات اليت تدير البنية  الســــــيربانيةماية احل

نقطة االتصال اإليطالية  أيضًاالتحتية احليوية (شراكة بني القطاعني العام واخلاص). ويتضمن املركز 
  طوارئ التقنية والتشغيلية املتعلقة باألحداث اإلجرامية عرب الوطنية.ت الاالحل

أن دائرة شرطة الربيد واالتصاالت مسؤولة بيتعلق باإلرهاب السيرباين، أفادت إيطاليا  وفيما  -١٦٤
حة التحريض على بة عرب إلرهاب اجلهادي ا عن منع ومكاف اإلنترنت، وخاصـــــــة من خالل مراق

ة املركزية لشـــرطة املنع وقســـم الوســـطاء اللغويني والثقافيني وبالتعاون مع املديرياإلنترنت بدعم من 
على الرغم من اختصـــاصـــات وقيقات العامة والعمليات اخلاصـــة بالشـــرطة. وعالوة على ذلك، التح

، "Guardia di Finanzaوالشرطة املالية اإليطالية " )Carabinieri Corpsوقوات الدرك (الشرطة الوطنية 
بأنشــــــطة التحقيق يف جمال اإلرهاب والتخريب، فإن دائرة شــــــرطة الربيد  هات املكلفةاجل وهي
االتصــاالت تقوم باســتمرار بتحديث قائمة املواقع اإللكترونية املســتخدمة ألغراض إرهابية. وعالوة و

اف ، من خالل وحدة االحتيال التكنولوجي اخلاصة، باكتشالشرطة املالية اإليطاليةعلى ذلك، تقوم 
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رييب، واجلرائم يف مســائل التهرب الضــ الســيربانيةدوات األومنع ومكافحة اجلرائم املرتكبة باســتخدام 
  االحتيال املتعلقة مبوارد االحتاد األورويب، وجرائم العملة والتزوير.عمليات اجلمركية، و

نية وعلى املســـتوى األورويب، تعمل دائرة شـــرطة الربيد واالتصـــاالت كنقطة اتصـــال وط  -١٦٥
سؤولة عن تلقي و ،اإلنترنتاملعنية بإحالة حمتويات وروبول يلوحدة ال تقارير الدول األعضاء عن امل

 حمتوى الدعاية اإلرهابية اجلهادية عرب اإلنترنت.

ــرطة االتصــاالت الربيدية ُكلفتوفيما يتعلق بالقطاع املصــريف،   -١٦٦ بناًء على توجيه  ،دائرة ش
للتصــيد  تقنيات معينة اليت ُتســتخدم فيها لســيربانيةومكافحة اجلرمية ا من وزير الداخلية، مبهمة منع

يايل  ها الربجمياتأو  االختراقأو االحت خدم في عدات التكنولوجيةأو  ُتســــــت قة  امل ــــــر من أجل س
ستنساخ ستخدام اخلدمات املصرفي وا ستخدام اهلويات الرقمية ورموز ا ة عرب اإلنترنت وبطاقات وا

  .، ألغراض احتياليةت اإللكترونيةعاماليف املاملستخدمة الدفع 
ســـتخدم كثريًا ما ُت لعمالتاأن هذه املشـــفرة، أشـــارت إيطاليا إىل  وفيما يتعلق بالعمالت  -١٦٧

 واملستفيدين اُملصدرينكوسيلة للدفع لشراء السلع واخلدمات. وتتميز هذه املعامالت بسرية هوية 
يف إطار التصــــيد راض غري مشــــروعة (ا ألغ، مما يشــــجع على اســــتخدامهعلى الســــواء احلقيقيني

  ).على سبيل املثال، الفديةفريوسات طلب االحتيايل وفريوسات التشفري من نوع 
ا ملكافحة اســــــتغالل األطفال يف املواد اإلباحية على أن مركزًا وطنيًّإىل إيطاليا  وأشــــــارت  -١٦٨

تحديث قائمة ســوداء بباســتمرار  ويقوم املركزاإلنترنت أنشــئ يف دائرة شــرطة الربيد واالتصــاالت. 
ــــــاهلا إىل إل يتمكنوا من منع مســــــتخدمي اإلنترنت يف إيطاليا من  لكيخدمة اإلنترنت  مقدِّميرس

من الصــادرة على مواد االعتداء اجلنســي على األطفال  حتويةاملاالفتراضــية  الفضــاءاتالوصــول إىل 
ماعية املشاركة الفاعلة املؤسسية واالجتعلى تعاون مجيع اجلهات  أيضًابلدان أخرى. ويعتمد املركز 

هذه الظواهر وتطوير  ملكافحةمشــــتركة  اســــتراتيجيات تنفيذالقاصــــرين ومحايتهم بغرض  تثقيفيف 
دعم التحقيقات. وتســــــتند منهجيات التحقيق املبتكرة اليت تتبناها دائرة البحوث والتقنيات اجلديدة ل

من إحباط أنظمة إخفاء اهلوية ومن أجل  لســرية تطورًاشــرطة الربيد واالتصــاالت إىل أكثر التقنيات ا
ه لإلســـــاءة. وتوجَّن تعرضـــــويحتديد هوية األشـــــخاص املعنيني والقاصـــــرين الذين أجل التمكن من 

التنمر  وأحداث االستدراجإىل الشبكات االجتماعية، اليت ُتظهر أشكاًلا جديدة من  أيضًاالتحقيقات 
ا ضـــد األشـــخاص ذوي املســـؤوليات ري عرب اإلنترنت (معظمه، فضـــًال عن جرائم التشـــهاإللكتروين

  املؤسسية) واملطاردة واملضايقة والتهديدات والتحريض على الكراهية.
    

    اليابان    
اجلرائم الســيربانية ف. الســيربانيةناشــئ عن طبيعة اجلرمية  متميزعلى حتٍد  ،أوًال ،ركزت اليابان  -١٦٩

تقف . وعالوة على ذلك، ال ســوى القليل من األثروال تترك  تتســم بطابع ســرية اهلوية إىل حد بعيد
ة لعدد ال حيصـى من وميكن أن تسـبب أضـراًرا فوري ،اجلرائم السـيربانية أي قيود إقليمية أو زمنية أمام

بســهولة من خالل اســتغالل البلدان  الســيربانيةرائم اجل ارتكابالضــحايا. ولذلك، ميكن للمجرمني 
أنشطة اجلرمية ب للقيامواستخدام هذه البلدان كأساس  ،دابري مضادة فعالةها تلدي تالضعيفة اليت ليس

ملجتمع الدويل بني اأحد التحديات املشتركة  ومن مث فإنالسيربانية ضد ضحايا يف مجيع أحناء العامل. 
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كون لدى كل بلد تدابري مضــــادة مالئمة ومناســــبة تالقدرات حبيث  يفيتمثل يف ســــد هذه الفجوة 
  .للمجرمني أي جمال للمناورة ُيتركال  لكي السيربانيةجلرائم ا ملكافحة
يابان وترى ا  -١٧٠ فاقم من أن ل قار إىل األطر  مها جانبني خاللالتحدي املذكور أعاله يت االفت

بشـــأن كل من القانون  صـــارمةالقانونية واالفتقار إىل بناء القدرات. وميثل االفتقار إىل أطر قانونية 
سيربانية يف بعض الدول األعضاء اافحة ائي ملكواإلجر املوضوعي سبيل  ًاحتدِّيجلرمية ال كبريا. فعلى 

 ية،احلاســوبفريوســات ال اســتحداثاملثال، تشــكل البلدان اليت ال يوجد لديها تشــريع كاف لتجرمي 
خطًريا يف مكافحة  حتدِّيًا ،أو الدول اليت ليس لديها تشــــــريع يتيح احلفاظ على بيانات اإلنترنت

ــــــيربانية. ومن اجل الدويل أن يســــــاعد الدول أجل مواجهة هذا التحدي، ينبغي للمجتمع رمية الس
ســــن تشــــريعات جديدة قادرة على معاجلة األشــــكال اجلديدة والناشــــئة للجرمية  علىاألعضــــاء 
  الزمن. وعلى الصمود أمام مرورالسيربانية 

ــــــبلأكثر  أنليابان وترى ا  -١٧١ كلفة لتحقيق هذا اهلدف هي مشوًال وفعالية من حيث الت الس
العمل فحسب، بل  تفادي ازدواجيةإىل ال يؤدي هذا وسلقائمة. ستخدام األطر القانونية الدولية اا

ن الدول األعضــاء من ســن تشــريعات ذات معايري مقبولة بالفعل على نطاق واســع. كِّســيم أيضــًا
ل، سـيتم (على سـبيل املثاالتعاون الدويل كما سـييسـر  ،الفجوة بني الدول األعضـاءذلك سـد وسـي
ضاء ذات األطر القانونية املماثلة). ويف على حنو مببدأ التجرمي املزدوج  الوفاء ضل بني الدول األع أف

بقبول واســـــع من املجتمع  اجلرمية الســـــيربانيةب املتعلقةاتفاقية جملس أوروبا هذا الصـــــدد، حظيت 
شتركة.  سن الققد أوالدويل، وهي توفر نقطة بداية م  يتهمع هذه االتفاقية فعال يتوافقوانني مبا ثبت 

يف اليابان. فعلى سبيل املثال، مت بنجاح تطبيق جرمية "إنشاء سجالت كهرومغناطيسية لألوامر غري 
ــــــُترعت)، اليت اجلنائيقانون المن  ٢-١٦٨هبا" (املادة  املأذون مع  اتســـــــاقًا ٢٠١١يف عام  اش

الفدية، مل  برجميات طلب، مثل إنشــاء رائم الســيربانيةة وناشــئة من اجلاالتفاقية، على أشــكال جديد
  .االشتراعيف وقت  تكن متوخاة

إنفاذ  وكاالتقدرة  عدمفإن  متينةوجود أطر قانونية  أكدت اليابان أنه حىت يف حالةو  -١٧٢
أي جهود ملكافحة  ةخطري بصورةيعيق من شأنه أن على االستفادة منها  واجلهاز القضائيالقانون 
سيربانية.  اجلرمية شاف األدلة اإللكترونية والت أجهزةقدرة ومتثل ال حقيق فيها إنفاذ القانون على اكت

عمل  أســــاليب أيضــــًا اجلهاز القضــــائييفهم يف هذا الصــــدد. وجيب أن  ال غىن عنه ًاومجعها أمر
يح هبدف اختاذ قرار صــــح ًاحيحصــــ فهمًافهم األدلة اإللكترونية أن يالســــيربانية ومرتكيب اجلرائم 

على مســـتوى املجتمع الدويل، ما زال أنه، اليابان  وترىاألدلة ومصـــداقيتها.  بشـــأن مقبولية هذه
  .قاصرًااملساعدة التقنية للدول األعضاء املحتاجة تقدمي توفري بناء القدرات و

 جة من خالل مجلة أمور منلبلدان املحتاإىل ا برامج بناء القدرات تقدمأهنا باليابان أفادت و  -١٧٣
، مبا يف ذلك بعض الربامج اليت تديرها الوكالة اليابانية على حدة ها برامج التدريب اخلاصـــة بكل بلدبين

اجلرائم حول وار احلو ،ومعهد آســــيا والشــــرق األقصــــى ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،للتعاون الدويل
يف متكني البلدان  الشائعةت ويتمثل أحد التحديا. آسيارابطة دول جنوب شرق اليابان وبني  السيربانية

 بناء القدرات.الرامية إىل  جهودها أن تواصــــــل، بنفســــــها وباســــــتدامة،من  املســــــتفيدة من الربامج
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 ٢٠٠٦الصـــــــدد، تعاونت حكومة اليابان مع جممع اإلنتربول العاملي لالبتكار منذ عام  هذا ويف
  بناء القدرات.إىل  يف جهودها الراميةها الالزمة لتشجيعلتزويد البلدان باملساعدة 

صلة مناقشات اخلرباء وشددت  -١٧٤ سيلة أكثر على أن  وأكدت ،اليابان على احلاجة إىل موا و
ـــتبانة من  االفتقار إىل القدرة على تقدمي املســـاعدة التقنيةبالتحديات املتعلقة بالتشـــريع و فعالية الس

 فاخلرباء يســتطيعون تقدميارهبم. نية هي االســتماع إىل آراء اخلرباء وجتمكافحة اجلرمية الســيرباأجل 
وكذلك  املســتمرة يف التطوراجلرمية الســيربانية من خالل مراعاة طبيعتها  مســألةعن  حديثةصــورة 

 ،التحديات اجلديدة والناشــئة. وســتوفر املناقشــات بني اخلرباء فهمًا أفضــل حلجم املشــكلة الكامل
  جهوده. ايركز فيهينبغي للمجتمع الدويل أن  جاالت اليتاملهبدف حتديد 

 فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســــة شــــاملة عن اجلرمية الســــيربانية أن وأشــــارت اليابان إىل  -١٧٥
وفر املكان املثايل ملناقشـــة وحتديد يمن مجيع أحناء العامل و معنيني خرباءيضـــم يف فيينا، الذي  الكائن

املوضـــوعات ذات  حاليًّارباء ريق اخليناقش فواحلديثة وطريق املضـــي قدمًا. االجتاهات والتحديات 
الصـــلة على أســـاس ســـنوي، بناًء على خطة عمل متعددة الســـنوات مت اعتمادها بتوافق اآلراء بني 

. ٢٠٢١عملية تقييم يف عام  وجيريعمله  الفريقواصــــل يمن املتوقع أن ومجيع الدول األعضــــاء. 
اخلطوات الواجب  وكذلكالعديدة التحديات  اســـتبانةســـتمكن هذه العملية املجتمع الدويل من و

أن تســــتند أي مناقشــــة حول اجلرمية الســــيربانية إىل مدخالت حمددة وقائمة على  وينبغياختاذها. 
يف ملناقشــات ا فريق اخلرباء أســاسها اليت يتوصــل إلينتائج الينبغي اعتبار  ولذلك،األدلة من اخلرباء. 

ة السيربانية يف ينبغي إجراء املناقشات حول اجلرميحكومة اليابان اعتقاد راسخ بأنه  ولدىاملستقبل. 
ــارة  ،فريق اخلرباء ــا. وبعب  مثــل نقــلجهود فريق اخلرباء،  تعرقــلفــإن أي حركــة  أخرى،يف فيين

ينا إىل منتدى يشــــارك فيه عدد قليل من اخلرباء، املناقشــــات حول اجلرمية الســــيربانية بعيدًا عن في
  ة اجلرمية السيربانية.لدويل على مكافحقدرة املجتمع ا ةخطري بصورةسوف تضعف 

    
    األردن    

كافحة اســــــتخدام املتعلقة مب التحديات الرئيســــــيةالتحديات التالية باعتبارها األردن  ذكر  -١٧٦
  جرامية:اإلشروعة أو ملاألغراض غري لاملعلومات واالتصاالت تكنولوجيا 

 عل من الصــــــعبجتو نياملســــــتخدمهويات جمانية ختفي  وبرامج برجمياتوجود   (أ)  
  ؛موكشفه متعقبه

 اكتســـاب املعرفة باســـتخداموإمكانية عليها ســـهولة احلصـــول واملعلومات توافر   (ب)  
  ؛العامليةشبكة مواقع العلى  عديدةمواقع جمانية من واخلربة يف استخدامها اإلجرامية  األدوات
 ذلك يف مبا املشــــروعة غريألعمال ل خصــــبا مرتعا تشــــكل اليت اخلفية،شــــبكة ال  (ج)  
واســــتغالل  باألشــــخاص،واإلجتار  ،اتخدِّروجتارة امل للقيام بعمليات القتل، أشــــخاص اســــتئجار
تشفري بسبب استخدام ال مهمة صعبة، ومراقبتهاهذه املواقع  رصداألمر الذي جيعل عملية  ،األطفال

  ؛املستخدمني هويةملنع كشف 
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 عدةة اليت تقع يف ئم الســــيربانيقضــــايا اجلرا يفاملعلومات وتبادل بطء اإلجراءات   )د(  
  ؛سرعة اإلجراءات واملعاجلةأن اجلرمية السيربانية تتطلب بالنظر إىل السيما  ،دول

خبصـــوص تبادل وعدم تعاوهنا  التواصـــل االجتماعي منصـــاتبعض  جتاوبعدم   )ه(  
  ؛إنفاذ القانون أجهزةاملعلومات مع 

يبيــة دوليــة وتبــادل اخلربات مع احلــاجــة إىل بنــاء القــدرات من خالل برامج تــدر  )و(  
  .اجلرمية السيربانية مسائليف النمو مة الدول املتقد

    
    لبنان    

ــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات يف  كان عامًا حافًال ٢٠١٨أن عام بنان لب أفاد  -١٧٧ مكافحة اس
ويف  القضـــائية.الســـلطة على مســـتوى الســـلطة التنفيذية والســـلطة الربملانية و ،جراميةاإلألغراض ل

املرتبة يف لبنان  ىأت) الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت، ٢٠١٨األمن السيرباين العاملي ( مؤشر
(مؤشـــــر تنمية تكنولوجيا  ٦٥اســـــتخدام اإلنترنت مؤشـــــر  ا علىمعدهل ا، يف حني بلغعامليًّ ١٢٤

  )).٢٠١٧( الحتاد الدويل لالتصاالتالصادر عن ا املعلومات واالتصاالت
أشار بيان وزاري صراحة إىل قد األمن السيرباين. و ملسألةأمهية كبرية  لبنانحكومة  ويلتو  -١٧٨

اللبناين والبنية التحتية املعلوماتية  الســــــيرباينماية الفضــــــاء اخلاصــــــة حب تعزيز اإلجراءات والتدابري
شخصية لألفراد واملؤسسات،  شروع مع م ترانمتابعة هذا األمر باالقاحلكومة  وتعتزموالبيانات ال

ون ؤأنشــئت وزارة جديدة (وزارة الدولة لشــقد "احلكومة الرقمية". و املعنوناحلكومة اإللكترونية 
  التكنولوجيا) يف احلكومة اجلديدة.

بتشكيل فريق وطين لألمن  ٢٠١٨يف هناية عام  ذلك، اختذ رئيس الوزراء قرارًا على عالوةو  -١٧٩
ســتراتيجية اف الفريق بوضــع دارات ذات الصــلة. وكلِّالســيرباين، مبشــاركة ممثلني عن الوزارات واإل

وتشــمل االســتراتيجية . املســألةوطنية للتعامل مع هذه  هيئةوطنية لألمن الســيرباين يف لبنان وإنشــاء 
ل رئيسية. وبعد فترة حتضريية، بدأ العمل على وضع اخلطة يف الوطنية اليت جيري وضعها مخسة مسائ

  التاليني. خالل الشهرينالعمل ومن املقرر أن ينتهي  ٢٠١٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٥
برملانية، مبا يف ذلك جلنة تكنولوجيا املعلومات وجلنة اإلعالم  جلان أنب أيضــــــًاوأفاد لبنان   -١٨٠

  برملانية لتقييم الوضع الراهن وتقدمي توصيات يف هذا املجال.واالتصاالت، عقدت عدة جلسات 
تاريخ  وعلى الصــــــعيد التشــــــريعي، صــــــدر  -١٨١ قانون  ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ١٠ب ال
أصــبح نافذا و ،املتعلق باملعامالت اإللكترونية ومحاية البيانات ذات الطابع الشــخصــي ٨١/٢٠١٨  رقم
منها محاية البيانات ذات  ،يعاجل مواضـــيع متعددة ومتجانســـة وهو .٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ١٧منذ 

قانون ال أحكامبعض  كما ينقح القانون .والبيانات املعلوماتية لنظمابالطابع الشــخصــي واجلرائم املتعلقة 
با قة  ية جلرائماجلنائي املتعل قانون وعالوة على ذلك،. الســــــيربان ناول ال ب يت قة  ئل املتعل لة املســـــــا األد

  ملدة ثالث سنوات. العمالءحفظ بيانات اإلنترنت خدمات  مقدِّميفرض على يو ،اإللكترونية
قاضيًا، بدعم من جملس أوروبا  ٢٠فيما يتعلق بوزارة العدل، مت تدريب  ،أنهب أيضًا وأفاد لبنان  -١٨٢

 إللكترونية.لتعامل مع األدلة اعلى ا ،)CyberSouthســايرب ســاوث (واالحتاد األورويب يف إطار مشــروع 
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ــــريعية لوزارة العدل قيد اإلعداد لتنفيذ القو ــــيم التش انون يف وقت تقدمي الرد الوطين، كانت املراس
  .٨١/٢٠١٨ رقم
 اليت تواجهها وزارة العدلباعتبارها بعض التحديات  التالية وأشــــــار لبنان إىل التحديات  -١٨٣

  يف هذا املجال: ةعام بصفةوالدولة اللبنانية  على اخلصوص
  ؛٨١/٢٠١٨عدم صدور املراسيم التطبيقية الالزمة لتفعيل القانون رقم   (أ)  
ـــة بعض الأغموض   (ب)   ـــاي ـــدم كف ـــة الوو ع ـــانوني ـــانون نصــــــوص الق اردة يف الق

وحتديد والية قضــائية متخصــصــة محاية البيانات الشــخصــية  من حيث وخباصــة ،٨١/٢٠١٨  رقم
لتجارة اإللكترونية ا ممارسيالتزام  تتحقق مننشاء هيئة إنص على األمور املستعجلة دون ال للبت يف
  ؛)٣٢املادة (عالنات التروجيية ية من اإلمااحل فيما خيصو أ )،٣١املادة (البيانات اإللزامية  بتقدمي

ية إلاجلرائم ا للتعامل معر اخلربة لدى مجيع القضـــــــاة عدم توف   (ج)   دلة ألو األكترون
مبا  وتزويدهممنية ألجهزة األاالعاملني يف ضـــــرورة تطوير قدرات القضـــــاة وكذلك و ،لكترونيةإلا

  ؛التقنية مقدراهتوني جرماملإمكانات جماراة  يلزم من تدريب ومعدات للتمكن من
  ؛الوزارات واملؤسسات اليت تتعامل معها بكلاملحاكم وربطها  رقمنةعدم   )د(  
ألمن الســيرباين على بشــأن اســات وطنية ت وســياىل اعتماد اســتراتيجياإاحلاجة   )ه(  

  ؛هذه السياسات واالستراتيجيات بتنفيذنشاء مؤسسات وطنية تعىن إو الوطينستوى امل
ع صــــــعوبة  )و(   ها يف امل مع الت الئحة االحتاد األورويب اإلجراءات املنصــــــوص علي
عناوين  ىلإ مباشــرة الوصــولمن  الشــرطة القضــائيةفراد أ اليت متنع ،ماية البياناتالعامة حل التنظيمية

  ؛ت هذه العناوين متاحة سابقًاكان بينما بروتوكول اإلنترنت،
ستخدمها املوحدة النظمضعف   )ز(   مثل نظام ترمجة العناوين  ،اخلدمات ومقدم اليت ي

  االتصاالت؛وزارة  الشبكية اخلاص بعناوين بروتكول اإلنترنيت، الذي تستخدمه
 خاصـــة برجمياتخالل اســـتخدام  ء هويتهم احلقيقية منإخفاقدرة املجرمني على   )ح(  

 خفاءإلواســتخدامهم تقنيات التشــفري  الفعلي،صــعوبة معرفة مكاهنم )، ووغريها TORو VPN(مثل 
 والكشــــف عناألجهزة األمنية املختصــــة من فك التشــــفري  وحيول هذا كله دون متكن .املعامالت

  ؛اليت يستخدموهنا فيما يتعلق جبرائمهم الفعلية واملعتزمة ،املعلومات والبيانات اخلاصة باملجرمني
ــــــر ارتباطًاتعدد األجهزة املرتبطة   )ط(   حيث  ،نترنتبتكنولوجيا املعلومات واإل ًامباش

ــيارة،(ثالجة أصــبح بإمكان كل جهاز تقريبًا ــياءشــبكة ب االرتباط وغريمها) ، س دون  إنترنت األش
  ؛أنظمة احلماية الالزمة قبل طرح هذه األجهزة يف األسواق مراعاة

  ؛خاص هباخطة استراتيجية للتحول الرقمي يف لبنان وخمطط تنفيذي  عدم وجود  )ي(  
ترف هبا عامليا يف خمتلف اإلدارات علومات والســياســات املعاعتماد معايري أمن املعدم   )ك(  

  واملؤسسات العامة؛
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بني أفراد املجتمع حول املخاطر الســــيربانية وكيفية محاية  الوعيافة عدم نشــــر ثق  )ل(  
أفضــل املمارســات  اعتمادوكيفية  والســرقة االختراقخطر وحول  املعلومات الشــخصــية والبيانات

  ؛البياناتومحاية هذه املعلومات و
الســلع واملواد على حنو اليت تســمح للمجرمني ببيع وشــراء  اخلفية،شــبكة الظاهرة   )م(  

بيع األسلحة، وات، خدِّرال سيما جتارة امل ة،سري بطريقةجرامية اإل أنشطتهموممارسة  غري مشروع
  ؛فرادألل البيانات الشخصيةواخلبيثة،  والربجمياتباحية اخلاصة باألطفال، تبادل املواد اإلو

رهابية ية والرقمية اليت تســـــمح لألفراد واجلماعات اإلظاهرة العمالت االفتراضـــــ  )ن(  
سريةجبشراء وبيع املواد اإل اليت  الكياناتمكانية تتبع مصادر هذه األموال أو إدون  ،رامية بطريقة 

  ؛حولت إليها
ات بني الدول لتبادل املعلوم )اتفاقية، معاهدة(دويل التعاون للعدم وجود إطار   )س(  

  ؛ومكافحة اجلرائم السيربانية ةالرقمي باألدلةما يتعلق في
مؤسسات وضرورة تبادل املعلومات وتضافر اجلهود بني خمتلف األجهزة األمنية    )ع(  
  ؛العام واخلاص نيالقطاع

  ؛اخلدمات املحليني والدوليني مقدِّميبطء عملية التواصل مع   )ف(  
 ،حراجوخاصة تلك اليت تسبب بعض اإل السيربانية،م ائراجل كلبالغ عن عدم اإل  )ص(  

  ؛تعلقة بالتحرش اجلنسي واالبتزازكاجلرائم امل
من " اليت تشـــن عةاهلجمات املوزَّ" مثل تقنية ،دةاســـتعمال املجرمني لتقنيات معقَّ  )ق(  
ــــــتخدام بعض األجهزة إخالل  عامل أو اس لذكية"طالق اهلجمات من عدة خوادم حول ال اليت  "ا

  .هجمات على أهداف أخرى إلطالقابقًا كمنصة ترقوها ساخ
    

    ليختنشتاين    
سيربانية آخذة يف   -١٨٤ شتاين إىل أن اجلرمية ال شارت ليختن  وأن املجتمع الدويل يواجه االزديادأ

ــــــأن جمموعة متنوعة من التحديات ــــــاط، مبا يف ذلك يف جماالت التحقيق يف هذا يف هذا الش  النش
االحتيال "و ،التصيد االحتيايل يشكل ،. وبالنسبة لليختنشتاينملرتكبيه القضائية واملالحقة اإلجرامي
أكرب  ،للبيانات املشـــروعواالعتراض غري  اإللكتروين، الربيد وقرصـــنة ،الرؤســـاء التنفيذيني" باســـم

ــــــتجابة تنفيذية وتشــــــر . وتتطلبيف الوقت احلايل التحديات يعية حازمة على هذه التحديات اس
، تشــعر ليختنشــتاين بالقلق إزاء اون على املســتوى الدويل. ومع ذلكوطين وحتســني التعاملســتوى ال
ــــــاء الســــــيرباين و امليل حنو ــــــيربانية األفعال اإلجراميةجترمي كذلك تنظيم الفض والتحقيق فيها  الس
يف ذلك احلق يف ، مبا حقوق اإلنســــــان واحلريات األســــــاســــــية ق تنتهكائمرتكبيها بطر ومالحقة

، امات الدول مبوجب القانون الدويلالتز ه جيب مراعاةأنإىل ليختنشـــتاين  وأشـــارتاخلصـــوصـــية. 
، مبا يف ذلك عند تنظيم الفضاء السيرباين وعند األوقاتيع ، يف مجسيما قانون حقوق اإلنسان وال

  مرتكبيها. ومالحقةجترمي اجلرائم السيربانية والتحقيق فيها 
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اتفاقية جملس ن اجلرمية السيربانية تستند إىل الوطنية بشأ أن تشريعاهتابليختنشتاين  وأفادت  -١٨٥
يف  قانوهنا اجلنائيليســــــية األخرية الرئ عمليات التنقيحخالل و. اجلرمية الســــــيربانيةب املتعلقةأوروبا 
 الســـــتحداثاإلطار املرجعي الدويل الرئيســـــي  هيانت تلك االتفاقية ك، ٢٠١١و ٢٠٠٩  عامي
 ٢٠١٦دقت ليختنشــتاين على االتفاقية يف عام صــقد . والســيرباينبالفضــاء كام جديدة متعلقة أح

  طار للتعديالت التشريعية املستقبلية.االتفاقية هي اإلوما زالت 
اليت إىل تنظيم األنشــــطة  الراميوأعربت ليختنشــــتاين عن دعمها لتعزيز القانون الدويل   -١٨٦
ومبا يتفق  ،والتعاونللجميع  وائيةحتوااليف الفضـــاء الســـيرباين، بناًء على مبادئ الشـــفافية جتري 
لس اتفاقية جمدقت دول من مجيع املناطق على صــــقد معايري حقوق اإلنســــان احلالية. ومع  متامًا

من خالل  ،التعاون بني الدول بعيدإىل حد االتفاقية ، وتســهل أوروبا املتعلقة باجلرمية الســيربانية
وأعربت ليختنشـــتاين عن دعمها ط االتصـــال. وحتديد نقا ،، ووضـــع اإلجراءاتنيالقوان مواءمة

متوازية أو  قانونيةوعارضــــت وضــــع معايري  ،لزيادة التعاون الدويل على أســــاس تلك االتفاقية
يف  ،إىل جانب شــــــواغل أخرى ،متباينة يف جمال اجلرمية الســــــيربانية، وهو موقف أعربت عنه

  .٧٣/١٨٧تصويتها ضد قرار اجلمعية العامة 
    

    ماليزيا    
لتطور تكنولوجيات  ، نظرًادًاأصــبحت أكثر تعقُّ الســيربانيةأن اجلرائم  إىل أشــارت ماليزيا  -١٨٧

محاية من قبيل برنامج  ، وخدماتمثل إنترنت األشـــياء واحلوســـبة الســـحابية والذكاء االصـــطناعي
هذه التكنولوجيات هي و. اخلفية شــــبكةال) وOnion Router( املســــمى أونيون روتر اخلصــــوصــــية

رتكيب جرائم معينة. مل أيضـــًاها جتلب ، ولكنفهي جتلب مزايا للدول واحلكومات ذو حدين: ســـالح
ج لكونتي لذ خدام تكنولوجيات ة  ــــــت حة اس كاف يات يف م حد يد من الت مات املز جه احلكو ، توا

  اإلجرامية. لألغراضاملعلومات واالتصاالت 
 عنصــرين مهابســبب  ،أن البيئة الســيربانية أعطت ميزة ملرتكيب اجلرائم إىل ليزياوأشــارت ما  -١٨٨

حتديد هوية يف  ذ القانونإنفا أجهزةوأثارت حتديات أمام  وإخفاء اهلوية،مســــتعار  اســــماســــتخدام 
االســـتخدام الواســـع النطاق للتشـــفري، الذي حيقق  كذلك يفرضاجلرمية وربطها بفرد حمدد. مرتكب 
إنفاذ القانون فيما يتعلق جبمع األدلة  أجهزة، حتديات أمام والســـالمةة يف ضـــمان الســـرية فائدة هائل

أنشــــطتهم اإلجرامية. ب للقيامتكنولوجيا بفوائد ال أيضــــًااجلرائم الســــيربانية. ويتمتع املجرمون  حول
عديد من التطبيقات واألدوات، مبا يف ذلك أدوات مكافحة  وفضــــــال عن التحليل ذلك، هناك ال

  زيلها بسهولة وميكن إساءة استخدامها لألغراض اإلجرامية.ميكن تنومتوفرة على اإلنترنت  ،جلنائيا
، على ســـبيل املثال، احلوســـبة الســـحابية إىل أن ظهور ، أشـــارت ماليزياوعالوة على ذلك  -١٨٩

يف ابية ة. وختلق طبيعة احلوسبة السحيلتخزين املعلومات يف البيئات السحاب الفرصةأتاح للمجرمني 
. واحتيازهامن حيث اكتشــــــاف األدلة الرقمية  ،إنفاذ القانون ألجهزةحتديات جديدة حد ذاهتا 

 مقدمو اخلدماتمن املنصات السحابية النائية اليت يتحكم فيها واحتيازها اكتشاف األدلة الرقمية ف
احلصـــــول على املحلي. ولذلك، يتطلب  على الصـــــعيديف املوقع أو  اكتشـــــافهااختالًفا كبًريا عن 

  خمتلفة. وهنوجًاة أدوات وتقنيات يالبيئات السحاب البيانات من
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املعنيون يف  يواجهها املوظفون لتحديات اليتل التصــــــديهناك حاجة إىل  أن ماليزياوترى   -١٩٠
وضــمان العمليات الشــاملة  تســلســل العهدةاملتعلقة باحلفاظ على  ومع األدلةالتعامل مع األدلة الرقمية 

األشـــخاص  لدىالكفاءة التقنية وكم. امقبولية األدلة يف املحالتحتية املناســـبة لتحســـني مســـتوى  والبنية
. فعلى ســبيل املثال، تواجه وتلويثها األدلةب اإلخالللتجنب  وريةضــرالتعامل مع األدلة الرقمية ب املعنيني
يف  أيضـــــًا بلاء احلاليني فقط يف احلفاظ على اخلرب ليسن حتديات ون العاموإنفاذ القانون واملدع أجهزة

ـــيربانية. ب لالضـــطالعاحلصـــول على موارد جديدة  إىل جانب ذلك، هناك والتحقيقات يف اجلرائم الس
أســاســيات  بشــأنإىل رفع مســتوى مهارات وكفاءات القضــاة واملدعني العامني وتعزيز معارفهم  حاجة

 بالنظماملصــطلحات املتعلقة معرفة ك املعلومات واالتصــاالت واألمن الســيرباين، مبا يف ذل تتكنولوجيا
ألمن ا بشــأنللقضــاة واملدعني العامني  خاصإىل تدريب  هناك حاجةف ومن مثوالشــبكات.  يةاحلاســوب

  السيرباين واجلرائم السيربانية وتكنولوجيا اإلنترنت.
ا ولذ .وميكن تعديلها أو حذفها ببساطة سريعة التالشيماليزيا أن األدلة اإللكترونية  وترى  -١٩١

 لدىأن نقص املوارد البشـــرية ب أيضـــًاا يف مجع األدلة. وأفادت ماليزيا مهم جدًّ فإن الوقت عنصـــر
ـــلطات الوطنية. تآخر  حتدِّيًا يشـــكلوكاالت إنفاذ القانون  بعض وكاالت إنفاذ  بل إنواجهه الس

ــــيربانيةال يوجد لديها القانون  . وتوجد األدلة فريق مكرس للتركيز على التحقيقات يف اجلرائم الس
خدمات  وتصـــاالت ومقدمشـــركات اال أي، القطاع اخلاص ميتلكهااإللكترونية عادة يف بنية حتتية 

  األدلة الرقمية وحفظها. استبقاء على، الذين تتنوع قدراهتم اإلنترنت
ــيربانية، شــددت ماليزيا يف اجلرائم ما يتعلق بالتحقيقاتفيو  -١٩٢  أجهزةيتعني على  على أنه الس
ة املساعدة القانونيهي ، وة عرب احلدود من خالل قناة رمسيةرقميالدلة األلقانون احلصول على اذ اإنف
الردود من خالل هذه املساعدة تلقي ستغرق يتكون األدلة مقبولة يف املحكمة. وقد  لكي، تبادلةامل
احلصـــول ل طلبات ، ال تزاإىل ذلك، مما قد يطيل إجراءات املحكمة. وباإلضـــافة طويًال للغاية ًاوقت

  دلة خارج الوالية القضائية ختضع ملسألة ازدواجية التجرمي.األعلى 
ــارت مال  -١٩٣ ــألة أخرى  إىل أيضــًايزيا وأش ــتعمالواجهها احلكومة يف تمس ــاءة اس  مكافحة إس

على  يتصدىجعل القانون  حتدي ، وهياملجرمنيمن جانب  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
، ســلطت ماليزيا الضــوء لية. وباإلضــافة إىل ذلكاحلا املتطورةاجلرمية الســيربانية  حنو كاٍف لتقنيات
الوثائق بالتحقق من مصــادرهم أو التصــديق على األدلة  من يعدُّونلزم ُت الوطنيةعلى أن تشــريعاهتا 

يد أنيف املحكمة.  بة بعض الشــــــهود ب ثل عدم رغ قدِّمي، م عامليني م خلدمات ال إلدالء على ا ،ا
  .املالحقةإىل عدم تؤدي  علوماتاملوثيقة أو مصدر العلق بصحة فيما يت م يف املحكمةبشهادهت

    
    منغوليا    

بســرعة يف العقد املاضــي بســبب  يتزايدشــددت منغوليا على أن اســتخدام اإلنترنت كان   -١٩٤
ملرتبطة عدد اجلرائم واالنتهاكات اا يوميًّتزايد ي، ذلكل ونتيجةونطاقه. التحسن يف جودته وسرعته 

اإلجراميــة األفراد والكيــانــات التجــاريــة كثريًا للهجوم من قبــل اجلمــاعــات  ويتعرضبــاإلنترنــت. 
  منصات اإلنترنت. عن طريق األجنبية
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 تعقُّب: وهي وأشـــارت منغوليا إىل ثالثة عناصـــر أســـاســـية يف مكافحة اجلرمية الســـيربانية  -١٩٥
ة القدرة على مكافحة يل. وهناك حاجة إىل زياد؛ التحليل؛ التعاون الدواإلنترنت والتتبع الرقمي

  ولية يف مكافحة هذه اجلرمية.اجلرائم السيربانية والوفاء باملعايري الد
وأشـــــارت منغوليا إىل أنه جيب إيالء اهتمام خاص للجرائم الســـــيربانية، اليت تنطوي على   -١٩٦

، عرب اإلنترنتغري املشروع ار واالجت، د احتيايلوتصيُّ، هرمية اتططخمو، متنوعة هجمات سيربانية
ستترنتواالحتيال عرب اإلن، البطاقات ونظام، والتهديدات عرب اإلنترنت غالل األطفال يف املواد ، وا

  ، وجرائم امللكية الفكرية القائمة على اإلنترنت.اإلباحية
رى خاألدول الهيكل وتنظيم وحدات مكافحة اجلرائم الســــــيربانية يف بأن منغوليا  وأفادت  -١٩٧

؛ والنظمشــــــبكات : (أ) مكافحة اجلرمية الســــــيربانية ضــــــد احلواســــــيب والفئات إىل ثالثينقســــــم 
سوباستخدام احلاملرتكبة مكافحة اجلرمية السيربانية   (ب) ؛ (ج) تتبع البصمات والنظمب والشبكات يا

 الالزمةالبشـــرية  إىل املوارد ،على املســـتوى الوطين ،فتقري البلد أن غريالرقمية وتعزيزها والبحث فيها. 
املوارد البشــرية يف هذا املجال. إعداد القدرات وبناء  إحجامًا عنهناك  ألنملكافحة اجلرمية الســيربانية، 

وجد يف االحتاد الروســـي مدرســـة خمصـــصـــة ألمن الشـــبكات بغرض إعداد القوى تفعلى ســـبيل املثال، 
مؤســســة خمصــصــة  حاليًّا. وال متتلك منغوليا كافحة اجلرمية الســيربانيةمب يف املســتقبلاليت ســتقوم العاملة 

من أجل مكافحة هذه لذا ف. واجلرمية الســــــيربانية يف املســــــتقبل ملكافحة الالزمةإلعداد القوى العاملة 
ــتقبل مبســاعدة وتعاون من البلدان اليت تقود مكافحة اجلرمية الســيربانية، شــددت منغوليا  اجلرمية يف املس

ــــتقبل وبل الالزمةالعاملة على احلاجة إىل تدريب القوى  تدريب ذلك، باإلضــــافة إىل و، اناء قدراهتلمس
  مكافحة اجلرمية السيربانية.على كون لديهم القدرة الكافية ت لكيوإعداد املوظفني احلاليني بانتظام 

يف األمهية  دورًا حاسم تؤديوأشارت منغوليا كذلك إىل أن عناوين بروتوكول اإلنترنت   -١٩٨
، سباب مالية وتكنولوجية وبراجمية، ألغري أنه .السيربانيةت االنتهاكاو رائم السيربانيةالتحقيق يف اجل

للعديد من  ًا من عناوين بروتوكول اإلنترنتواحد ًاعنوانخدمة اإلنترنت يف منغوليا  مقدمويوفر 
. املعين لسـلوكاللذين حدث فيهما اتاريخ املحددين حتديد الوقت وال وبذلك يصـعب، املسـتخدمني
. الســيرباينرتكب اجلرمية الســيربانية أو االنتهاك الفرد الذي اع تتبُّ جدًّامن الصــعب ف ونتيجة لذلك

 مقدِّميعلى  ُيشـــترط، ظيم االتصـــاالتومن أجل احلصـــول على الترخيص ذي الصـــلة من جلنة تن
ية  قدرة التكنولوج نت امتالك ال مة اإلنتر مة خد كد من الالز تأ حدالعنوان ال أنلل ن وا اوين من ع

تنفيذ هذا النظام اعتربت منغوليا  إال أن. شخًصا ٢٠ ال يتشارك فيه أكثر من روتوكول اإلنترنتب
، يكاد بروتوكول اإلنترنتبعنوان دون حل املشــــــكلة املتعلقة لك فمن غري فعال. ولذغري كاٍف و

  يكون من املستحيل التحقيق يف اجلرائم السيربانية بسرعة.
 املستخدمةمنغوليا أن هناك حاجة لتوضيح بعض املصطلحات دت أك لك،وعالوة على ذ  -١٩٩

سبيل صطلحات الواردة، حتتاج املثال يف القانون اجلنائي. فعلى  من القانون اجلنائي  ٢٦يف املادة  امل
 ،"املشروعة"اهلجمات غري ة" و"الشبكات املحمية" و"األجهزة اإللكترونيمصطلحات مثل  ،ملنغوليا

وهناك صــــعوبة يف اســــتخدامها يف املمارســــة العملية حيث ال يوجد أي  ؛لتوضــــيحإىل مزيد من ا
صطلحاتتوضيح أو تفسري هلذه  شريعاتيف القوانني  امل سم األخرى.  والت  لوائح دولقواعد ووتت
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عليها يف عناصــر هذه اجلرمية املنصــوص وشــاملة للغاية. بأهنا أخرى فيما يتعلق باجلرائم الســيربانية 
  أو إساءة تفسري املواد ذات الصلة. لاللتباسولذلك ال يوجد جمال  ؛ضحةوا ائيالقانون اجلن

فيســبوك مواطنو منغوليا يف الغالب منصــات اجتماعية قائمة على اإلنترنت مثل  ويســتخدم  -٢٠٠
، ال ميكن قوانني ولوائح دول خمتلفة. ولذلكمبوجب  مؤســـســـة، وكلها !وتويتر وإنســـتغرام وياهو

الكيانات هذه اجلرائم السيربانية من على الوثائق الالزمة للتحقيقات يف للسلطات الوطنية احلصول 
بني منغوليا والواليات املتحدة مربمة يف اخلارج. وهناك وثيقة للتعاون بني أجهزة الشرطة  املؤسسة

اس قوانني الواليات لى أســمن الضــروري، عف طلب احلصــول على الوثائق. ومع ذلكفيما يتعلق ب
 ،الوثائقبتوفري  ، احلصـــول على أمر قضـــائياحلصـــول على الوثائق ذات الصـــلة لج، من أاملتحدة
  .متعذرًاجيعل التعاون  وهذا
ــــــيربانية. وترى منغوليا أن هناك حاجة إىل اعتماد برنامج وطين  -٢٠١ من ف ملكافحة اجلرمية الس

 اجلرميةملكافحة  ســـــياســـــاتيةتنفيذ إجراءات  عســـــيكون بالوســـــ ،خالل اعتماد مثل هذا الربنامج
املتعلقة التنظيمية الســيربانية بطريقة مرحلية ومســتدامة. وميكن ملنغوليا حتســني احلالة الراهنة للوائح 

  السيربانية وإنشاء وحدة خمصصة ملكافحة هذه اجلرمية. باجلرمية
حتســـــني األمن  يتســـــم، ر فيه تكنولوجيا املعلومات بســـــرعةالذي تتطو هذا العصـــــرويف   -٢٠٢

يف  ٨٤املرتبة يف منغوليا قد جاءت . وبأمهية حامسة يةين ومكافحة اجلرائم الســــيربانالســــيرباين الوط
. ومع منو تكنولوجيا لالتصاالتاالحتاد الدويل الصادر عن  )٢٠١٨(العاملي السيرباين األمن مؤشر 
ستحيل جديدة من اجلرائم. ومن امل تشمل أنواعًاو، دًاأكثر تعقُّ اجلرمية السيربانية، تصبح اتاملعلوم

ــــــيربانية القضـــــــاء على اجلرائم ، من خالل منغوليا قادرةف املرتكبة على اإلنترنت. ومع ذلك الس
  .معًا ، عن طريق املنع والقمعالتصدي لتلك اجلرائمعلى ، ات الصلةاستخدام القوانني واللوائح ذ

ــــــية لوقوعها ضــــــحية للجرائم ، ذكرت منغوليا أن اوعالوة على ذلك  -٢٠٣ ــــــباب الرئيس ألس
ية هي أن اجلمهور  ــــــيربان يدركالس قارًا إىل  وأن ،األخطار ال  ناك افت عه بار اامل وإىل رف واألخ

شــددت منغوليا على احلاجة إىل بناء القدرات  . ولذلكبشــأن اجلرمية الســيربانية ةالكافي التحذيرات
د الصـــارم تقيال إنفاذانية على اإلنترنت. ومن املهم ونشـــر الوعي باملخاطر املحتملة للجرائم الســـيرب

املتعلقة بعناوين قصرية األجل الشاكل امل، وحل ومراقبة تنفيذ اللوائح ذات الصلة، يةباملتطلبات التقن
من أجل  ،اإلنترنتات خدم مقدِّميوزيادة مسؤولية  ،وغريها من الصعوبات بروتوكول اإلنترنت

  ها وكشفها ومكافحتها.منع اجلرائم السيربانية وقمع
إنفاذ القانون ينبغي أن  أجهزةمن الواضــح من الوضــع الراهن أن وأشــارت منغوليا إىل أن   -٢٠٤

 العاملنيفمن الضــروري تدريب وتثقيف ا . ولذتهاومكافح اجلرائمتكون مســتعدة جيدًا ملنع هذه 
كافحة اجلرمية الســـــيربانية. ومن الضـــــروري على م وزيادة قدرة هذه الوكاالت بكل طريقة ممكنة

 ،نشــاء خمترب مســؤول عن الكشــف عن البصــمات الرقمية وتعزيزها والبحث فيها وحتليلهاإ أيضــًا
  يف مكافحة اجلرمية السيربانية.العاملة وزيادة عدد الوحدات 

ة إىل وضـــع صـــك قانوين دويل ملكافحة اجلرائم اليت تنطوي وتعتقد منغوليا أن هناك حاج  -٢٠٥
  وللتصدي لتلك اجلرائم. التاملعلومات واالتصا تكنولوجياتاستخدام على 
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   املغرب    
، املعلومات واالتصــاالت تتكنولوجيا أشــار املغرب إىل أن العامل املعاصــر يعيش ثورة يف  -٢٠٦
ضــخمة. الشــركات ال تطورهااحلاســوب املتطورة وبرامج معاجلة املعلومات اليت يف ذلك أجهزة   مبا
املســـافات بني النظم  تقليصمما أدى إىل  ،وماتة وســـهولة نقل املعلهذه العملية بالعومل تأثرتقد و

ارتكاهبا. أســـاليب عوملة  وكذلكأدت عناصـــر العوملة هذه إىل عوملة اجلرمية والقانونية والقضـــائية. 
بســــلســــلة من العواقب الســــلبية اخلطرية فقد اقترنت تكنولوجيا املعلومات مزايا وعلى الرغم من 

ساءةبسبب  ستخدامها وا إ من خالل اهلجمات  أساسًا، وذلك غراضها املقصودةعن أات حنرافالا
 اليت ترتكبساسية لألفراد واملؤسسات والدول. وقد ظهر عدد من اجلرائم قيم واملصاحل األلضد ا

ستخدام اإلنترنت ووسائل اإلعالم اإللكتروني ، مما يسهل بدوره ارتكاهبا والتهرب من ةمن خالل ا
  على حد سواء). وأماكنهماة اجلنات إقامة العدل (من حيث حتديد هوي

ـــرطة القضـــائية الالمركزية يف هذا للتحقيقات اليت أجرهتا أجهزة ووفقًا  -٢٠٧ ، أفاد الصـــدد الش
  مبا يلي: لجرمية السيربانية ترتبط عمومًاالتصدي لأن التحديات اليت تواجه باملغرب 

  ؛اخلفية شبكةالو اخلوادم الوكيلةء اهلوية: استخدام إخفا  (أ)  
  ؛ةالوطني األراضيموجودة خارج  خوادم عرب الوطين: ختزين األدلة يفلطابع ا  (ب)  
  ؛لتشفري البيانات املتواترستخدام اال  (ج)  
  ؛االستغالل اإلجرامي للعملة املشفرة  )د(  
  ؛التشغيل املستخدمة ألساليبملستمر التطور ا  )ه(  
معيَّنة مواقع  ي تطبيقات أوالصعوبات يف الوصول إىل البيانات املتعلقة حبركة مستخدم  )و(  

  مستضافة يف اخلارج؛
لتدريب املســــــتمر على مكافحة اجلرمية الســــــيربانية للعاملني يف توفري االتخطيط ل  )ز(  

  ؛بة التقدم اهلائل يف التكنولوجيامواكبغية ة واألدلة الرقمية، التحقيقات املتعلقة باجلرمية السيرباني
إلجراء التحقيقات املتعلقة  مناســــبة وكفؤة اقتناء أجهزة وبرجميات متخصــــصــــة   )ح(  

  ؛سيربانيةاجلرائم الب
أن مســـتخدمي تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت ينبغي أن خيضـــعوا لربنامج   )ط(  

  ؛تدابري احلمايةتوعية بشأن خماطر عدم االمتثال ل
تفعيل هياكل احلماية وتدابري التصــــدي للتهديدات املتصــــلة بالفضــــاء الســــيرباين   (ي)  

  اخلاصة برابطة الدول املستقلة؛
سائل القاالتعاون   )ك(   شأن توضيح امل سيق بني الدول ب نونية وتنفيذ القوانني ذات والتن
  .بكفاءة األدلة الرقميةاملشتملة على ، وكذلك بشأن آليات التحقيق وإجراء التحقيقات الصلة
نية من خالل الصــــكوك للجرمية الســــيربا تصــــدىاملجتمع الدويل  إىل أناملغرب  أشــــارو  -٢٠٨

ـــــلةاعتماد االتفاواملعيارية   ،أيضـــــًاالعديد من املؤمترات. وكان على املغرب وعقد  قيات ذات الص
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 ،شــراكات وأن يقيمظاهرة املعلوماتية  أن يعتمد تشــريعات للتعامل مع ،حبكم موقعه االســتراتيجي
  .للغايةكانت مفيدة  ،مع االحتاد األورويب سيما  ال

خلصـــوصـــية اســـتخدام تكنولوجيات  ةمناســـب ةجنائي تع املغريب تشـــريعاشـــرِّســـن املقد و  -٢٠٩
 هشـــــمل هذتووفقا للمبادئ العامة للعدالة اجلنائية.  ،املعلومات واالتصـــــاالت لألغراض اإلجرامية

مد يف ، الذي اعُتللمعطياتاآللية عاجلة املنظم  مراقبة، بشـــــأن ٠٧-٠٣القانون رقم  اتالتشـــــريع
قانون اجلنائي (كجزء من ا ٢٠٠٣  عام قانونو ).١١/٦٠٧إىل  ٣/٦٠٧ الفصــــــولل هو  هذا ال

، ة من االتفاقيات الدوليةوأحكامه مســتمد ،اإلطار األســاســي ملكافحة اجلرمية الســيربانية يف املغرب
 امللحق هبا، من خاللاإلضــايف  والربوتكول اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســيربانيةوخاصــة 
 ١٢-١٣٦لقانون رقم اتنفيذ ب ٢٠١٤ مايو/يارأ ١٢الصــادر يف  ٨٥-١٤-١ي رقم امللكاملرســوم 
 العريبقانون المشــــــروع من  اســــــُتلهم هذا القانونما كانية. على اتفاقية اجلرمية الســــــيرب باملوافقة

  املعلومات. تقنيةكافحة جرائم االسترشادي مل
علومات، املوقعة امل تقنيةائم على االتفاقية العربية ملكافحة جر أيضــــــًااملغرب وصــــــادق   -٢١٠
خ املؤرَّ ١-١٣-٤٦رقم  رسـوماملمبوجب وذلك ، ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب ٢١القاهرة يف  يف
 ٦١٤٠، املنشــــــور يف اجلريدة الرمسية رقم ١٧-١٢، بتنفيذ القانون رقم ٢٠١٣آذار/مارس  ١٣
  .٢٠١٣ نيسان/أبريل ٤ يف

ــــــأن ، ١٣-١٠٨من القانون رقم  ٣ة وتنص املاد  -٢١١ على بعض  ،العســــــكري القضــــــاءبش
، مما يســمح لتلك املحكمة ة العســكريةاملتطلبات املتعلقة باجلرائم اليت تدخل يف اختصــاص املحكم

  بالفصل يف اجلرائم السيربانية. أيضًا
القوانني الوقائية اليت هتدف إىل محاية البيانات الشــــــخصــــــية أو التبادل اإللكتروين وبفضــــــل   -٢١٢

تنفيذ ب ،٢٠٠٧ تشـــــرين الثاين/نوفمرب ٣٠خ املؤرَّ ١٢٩-٠٧-١امللكي رقم  مملرســـــواللبيانات، مثل 
 ١٥-٠٩-١امللكي رقم  واملرسومالقانونية،  للمعطياتبشأن التبادل اإللكتروين  ٠٥-٥٣رقم  القانون
ـــباط/ فرباير ١٨خ املؤرَّ ـــأن محاية البيانات الشـــخصـــية٠٨-٠٩رقم بتنفيذ القانون ، ٢٠٠٩ ش  ،، بش
  .يللمستثمرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالقتصاد الرقم قبلةغرب امل أصبح
  امللكي  باملرســــــومالصــــــادر  ،بشــــــأن الربيد واملراســــــالت ٢٤-٩٦ القانون رقموينص   -٢١٣
ــدَّ، ١٩٩٧ أغســــــطسآب/  ١يف  ١٦٢-٩٧-١رقم  ــه املع ــة بصــــــيغت ــــــوم، واملتمَّمــةل    واملرس
اإلعالم  لتكنولوجياتإنشـــاء جملس وطين على ، ٢٠٠٩ مايويار/أ ٢١خ املؤرَّ ٢-٠٨-٤٤٤رقم 

  مسؤول عن تنسيق السياسات الوطنية وتقييم تنفيذها.، واالقتصاد الرقمي
 ٤٤٨/١و ١٨٧واد مبوجب امل ،يوفر مشــروع قانون بشــأن اجلرمية املعلوماتية املنظمةكما   -٢١٤

  هلذه اجلرمية. للتصديالعديد من األدوات  منه، ٤٤٨/٢و
لشـــرطة القضـــائية ملكافحة اجلرمية ضـــمن اوى املؤســـســـي، ُأنشـــئت فرقة عمل وعلى املســـت  -٢١٥

مكافحة من أجل ن ملكافحة اإلرهاب اوحدت ُأنشـــــئت الســـــيربانية. ويف جهاز األمن الوطين املغريب،
 اإلنترنت. من خاللتتبع املجرمني مســتوى التحقيق و ىاجلرائم املتعلقة بنظم املعلومات، على مســتو
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ع آثارها لجرائم الســيربانية وتتبُّل للتصــديدفاع الوطين مديرية اجلرائم الســيربانية أت وزارة الوأنشــ
  الوطنية والدولية. يةدارات األمناإلومكافحتها بالتنسيق مع خمتلف 

 يف، أكــد املغرب أنــه ال يزال هنــاك الكثري من التحــديــات اجلهود هــذهوعلى الرغم من   -٢١٦
للجرائم السيربانية، فعلى  شريعات االستجابة للتطور السريعويصعب على التمكافحة هذه اجلرمية. 

رتبط معظم ي، ال يوجد إطار قانوين للجرائم املرتكبة من خالل الشبكات االجتماعية. وسبيل املثال
تضمن أي متطلبات إلثبات يوال  ،مبستخدمي وسائل التواصل االجتماعي األحكام القانونية احلالية

وإلزامهم حبذف أو حظر أو إيقاف أو تعطيل الوصـــول إىل ات الشـــبكخدمات  مقدِّميمســـؤولية 
ومديري هذه املنصــــات  مقدِّميذلك أن معظم يفاقم من . ومما املشــــروعاملحتوى اإللكتروين غري 

  .ة للبلدالوالية القضائيخارج  موجودون
 أيضًاشكل يمكافحة اجلرمية السيربانية  علىالتعاون الدويل  الضوء على أن املغربسلط و  -٢١٧
يف واليات قضــــائية أخرى، املوجودين خدمات االتصــــاالت  قدِّميمبفيما يتعلق باالتصــــال  حتدِّيًا

صك دويل ياألمر الذي  البيانات صيل إمكانية تولضمان  همالتعاون املباشر مع يتيحتطلب اعتماد 
  عرب احلدود.

جرمية الســيربانية ميثل على أن التصــدي لل أيضــًا، ســلط املغرب الضــوء ومن ناحية أخرى  -٢١٨
واصــــــل أكرب على مســــــتوى تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون. ويتطلب التطور الكبري واملت حتدِّيًا

، وهجمات الســــيربانية، واهلجمات ألســــاليب اجلرمية الســــيربانية، مثل اجلرائم املتصــــلة باإلنترنت
صيد اإللكتروين، والوصول إىل اإلنترنت صيد االحتيايل، والت ضيةوا، الت سبة لعمالت االفترا ، واحلو

 واالســتداللحث والتحقيق البجمال اســتراتيجياهتا يف هيئات التحقيق  أن تغري، والتشــفري ،الســحابية
  .اجلهاز القضائييف نظر  وذات حجية ةمقبول ةإلكتروني أدلة وتوفري، اجلنائي

    
    ميامنار    

أمر حيوي حلماية األمن السيرباين الوطين أن مكافحة اجلرمية السيربانية  إىل أشارت ميامنار  -٢١٩
تشريعات وطنية مالئمة،  لوضعهناك حاجة ملحة ذكرت أن والبنية التحتية الوطنية للمعلومات. و

ينبغي و الســــيربانية.، لتحقيق أقصــــى قدر من الفعالية يف مكافحة اجلرائم تتوافق مع املعايري الدولية
ــــــبة القا بالصــــــكوك القانونإنفاذ  هزةأجتزويد  نونية واألدوات التقنية والبنية التحتية واملهام املناس

  الالزمة إلجراء حتقيقات فعالة ومالحقات قضائية ناجحة.
خطر اجلرائم بشـــأن  وعالوة على ذلك، شـــددت ميامنار على أن إجياد اســـتراتيجيات وحلول  -٢٢٠

تالفات اإلقليمية، ينقل مرتكبو مواقع للبلدان النامية. وفيما يتعلق باالخ كبريًا حتدِّيًاالســــــيربانية ميثل 
من أجل جتنب التحقيقات  املشــــروع،م املحتوى غري أنشــــطتهم إىل بلد ال جيرِّ املشــــروعاملحتوى غري 

ألن  ،إنفاذ القانون أجهزةلتحديات اليت تواجه هذه التحركات إىل البلدان األجنبية هي أحد اواجلنائية. 
ا تامًّ اســــــتغالًال تغل املجرمون هذه االختالفات اإلقليمية خارج أراضــــــي البلد. ويســــــ يوجدم واخلاد
ســــيئة على حمركات املصــــور القانوين والحتوى غري املأو خيزنون  يتيحونينشــــرون أو يوزعون أو   وال

م خارجي ميكنهم الوصــــول إليه عرب اإلنترنت. وخاد على ذلكيقومون ب بلاألقراص الصــــلبة املحلية، 
املجرمني والتغلب على الصــــعوبات  األمهية الســــتبانةن الدويل أمر حاســــم وبناًء على ذلك فإن التعاو
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 والتواؤماالتســاق مع القوانني الوطنية القائمة كل من الناشــئة عن االختالفات اإلقليمية. وينبغي مراعاة 
  .ولية عند اعتماد سياسات األمن السيرباين الوطنية وإنشاء األطر القانونية املناسبةمع املعايري الد

سياسة األمن السيرباين وغ واجهها الدولة يف صتوأبلغت ميامنار عن التحديات التالية اليت   -٢٢١
  والصكوك القانونية الالحقة:

وتشريعات مناسبة بشأن مكافحة اجلرمية  شاملوطين  ايتيلزم اعتماد إطار سياس  (أ)  
لة إىل جعل اسـتراتيجيات األمن السـيربانية تتوافق مع املمارسـات واإلجراءات الدولية. وحتتاج الدو

  ؛نية متوافقة مع املعايري الدوليةاالسيرباين ومكافحة اجلرائم السيرب
ات حتديد أي فجو بغيةمن الضــروري إجراء حتليل شــامل للقوانني الوطنية احلالية   (ب)  

تستغرق و. التشريعاتوغريها من  املتعلقة بالفضاء السيرباينة وتداخل حمتمل بني التشريعات حمتمل
تاج إىل تطبيق معايري مهنية عالية حت ، كماوقتًا طويًالذات الصــــــلة بالتفصــــــيل  القواننيمراجعة 

  ؛نظرادل وجهات الومراعاة املفاهيم القائمة على املمارسات الدولية وتب
األمن الوطين  أن يكونإنشــــــاء وكالة إلنفاذ القانون لضــــــمان  تدعو احلاجة إىل  (ج)  

إنشــــاء مركز  يتعني، ســــاســــية للمواطنني. ويف الوقت نفســــهللحقوق األلني ممتثوســــيادة القانون 
 تشغيل راقبة االتصاالت من خالل اعتماد إجراءاتاملشروع للرسائل بغية االضطالع مب عتراضلال

  ؛حلماية البيانات ومحاية اخلصوصيةاملبادئ واملعايري الدولية  تستند إىل املشروع لالعتراضقياسية 
فرق لحوادث الســــيربانية واهلجمات الســــيربانية (أي ل للتصــــدي فرقشــــاء ينبغي إن  )د(  
صدي سوبية للت صديوفرق  ،حلاالت الطوارئ احلا سوبية اتللحادث للت صديوفرق  ،احلا حلادثات  للت

وإجراء تقييمات للتهديدات ومواطن إلدارة األزمات الســــيربانية  مؤهلة جيدًا تكون )احلاســــويبمن األ
بشـــأن أن تقوم هذه الفرق بنشـــر املعلومات األمنية وإســـداء املشـــورة األمنية  . ومن املفترضالضـــعف

أن يتعرض هلا  اليت ميكنواملخاطر  ،واهلجمات السيربانيةواملخاطر السيربانية  حادثات الفضاء السيرباين
 املســــــاعدةتقدمي إنفاذ القانون من خالل  أجهزةودعم  ،هذه اهلجمات الســــــيربانيةاجلمهور من جرَّاء 

  لتكون قادرة على إجراء حتقيقات فعالة؛هلذه األجهزة التقنية الالزمة 
صناديقينبغي أن تدعم الدولة   )ه(    بغية جعل الختاذ تدابري احلماية التقنيةاملخصصة  ال

ــــــبكاتآمنة ومأمونة و نترنتاإل ــــــالمة اإلنترنت ومحاية الش توفري البىن ب، مبا يف ذلك ضــــــمان س
  ؛ابري احلماية وأنشطة السالمة هذهدات الالزمة لتنفيذ تداألساسية واملرافق واملع

ة هبدف تنظيم التحقيقات تكييف األطر التشريعية السيربانية الوطني لدىمن املهم    )و(  
  ؛مراعاة ضمانات حقوق اإلنسان عند استخدام البيانات الشخصية اجلنائية

 تبادهلاأو ختزينها أو  نيدماملســتخ مع بياناتجب اليت تقوم قطاعات اخلاصــةال حتتاج  )ز(  
  ؛صوصيةاخلمحاية البيانات ومحاية بشأن  ودقيقةإىل معايري واضحة 

عن األمن  دًا جيدًاحمددة حتديينبغي أن يتلقى مســــــتخدمو اإلنترنت معلومات   )ح(  
نية. جمات السيرباللهواملتعددة اجلوانب السيرباين وطبيعة اجلرمية السيربانية وأنواعها واحلالة املعقدة 

 االرتقاء، كما ينبغي التدريبودعم  نيم محالت توعية املســــــتخدم، ينبغي دعوعالوة على ذلك
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املربوطة ات واالتصــــــاالت املعلوم تتكنولوجياحيثما يتم توطني  مبســــــتوى اإلملام بالبيئة الرقمية
  .على الصعيد الوطينملستخدمني لفائدة االعاملي  ا على الصعيدشبكيًّ
شائعة  وتتعلقحاالت االحتيال والتشهري على اإلنترنت.  يكثر حدوث ويف ميامنار،  -٢٢٢ احلاالت ال

ــتخدام املعلومات واالتصــاالت عرب اإلنترنت للتحريبعرب اإلنترنت املرتكبة  ض على أعمال الشــغب اس
ــــًاوما يواجه املنظمات. يف و يف احلكومة العرقية والدينية وهتديد العاملني ــــاس ــــتخدام هو  ميامنار أس اس

ــائل التواصــل االجتماعي يف األعمال اإلرهابية وو ال حتصــل واهلجمات الشــخصــية. يف الدعاية ويف س
  خدمات اإلنترنت. مقدِّميمن التحقيقات اجلنائية على معلومات حمددة أو تعاون يف السلطات 

 نيمعلومات املشـــــتركطلب فيها  يتعنيأنه يف احلاالت اليت بوعالوة على ذلك، أبلغت ميامنار   -٢٢٣
الطلبات هذه رفض الشــركات الطلبات على أســاس أن تمن شــركات التواصــل االجتماعي األجنبية، 

  صعوبات يف التحقيقات.ميامنار ، تواجه ونتيجة لذلك. املوحدةتندرج يف إطار اإلجراءات   ال
نقص املوارد املتاحة  تنجم عنيف التحقيقات عديدة صــعوبات  إىل أيضــًاأشــارت ميامنار و  -٢٢٤
األثر القانوين امللزم للقوانني واإلجراءات. ضــعف و ،اإلنترنت مســتخدميرف ا، ونقص معقنينيللت
صرفية عرب اهلالوصول إىل اخلدما وإمكانيةمع تطور التكنولوجيا، و صبحت  ة،اتف املحمولوت امل أ

  اآلن إىل مستخدمي اهلواتف املحمولة. توجَّه السيربانيةاهلجمات 
ليات القانونية القائمة غري كافية ملكافحة اجلرائم املرتكبة من خالل ورأت ميامنار أن اآل  -٢٢٥

ين القانون الســــيربا وغه جيري صــــأنب وأفادتاســــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت. 
، ة واألمن السيرباينالتجارة اإللكترونيوسائل احلكومة اإللكترونية به املتعلقة مبصلة توالسياسات امل

  ، مبشورة من شركة استشارية خارجية.ل واالتصاالتروع حتت قيادة وزارة النقاملشهذا  وينفذ
يف إطار واعتماد اتفاقية  وضعوأشارت ميامنار إىل أن حل املشكلة ميكن أن يتم من خالل   -٢٢٦

  .ضروري التعاون الدويل ألن، ألمم املتحدةا
ومات واالتصاالت لألغراض الستخدام تكنولوجيات املعل التصديوافق ميامنار على أن تو  -٢٢٧
ذه هل منصــةالدول املهتمة. وميكن توفري ، مبشــاركة مجيع تطلب مناقشــة دائمة ومفتوحةيامية اإلجر

لوضــع أي وثائق  مع تفويضــه ،فريق عامل مفتوح العضــوية تابع لألمم املتحدة خاللاملناقشــة من 
منار كذلك على أن فريق وافق مياتواختاذ القرارات على أســـــاس أغلبية األصـــــوات. و ذات صـــــلة

ركز يف املقام األول على القضــايا املتعلقة يية اخلرباء املعين بإجراء دراســة شــاملة عن اجلرمية الســيربان
  املعلومات. جرائممبكافحة 

    
    هولندا    

الدويل تتشاطر املسؤولية عن على الصعيد الشرطة والعدالة  أوساطأشارت هولندا إىل أن  -٢٢٨
أن تؤيت ُأكَلها. بجيب أال ُيســــــمح للجرمية ول اإلنترنت إىل مالذ آمن للمجرمني، وُّاحليلولة دون حت

ــــية و ــــاس ــــان األس يف مكافحة اجلرمية ضــــرورية الصــــكوك القانونية الفعالة اليت حتترم حقوق اإلنس
ــيربانية.  قدرهتا  دول عديدةأوًال، عززت فوإقليمية ودولية.  وطنية ،صــكوك خمتلفة وميكن حتديدالس

دولية يف القانون اجلنائي واخلربات  تبايناتتوجد  أنه بيدعلى مكافحة اجلرمية الســــــيربانية.  طنيةالو
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. وال ميكن التصدي ومكافحتها ب التصدي لظاهرة هبذا الطابع العابر للحدودُيَصعِّ وهذاواملعدات، 
، من خالل إنشـــاء يمكنفهلذه الظاهرة إال عرب تعزيز جهود بناء القدرات داخل الدول وفيما بينها. 

للجرمية الســيربانية  كبريةمن أجهزة إنفاذ القانون املقتدرة، توجيه ضــربة شــبكة دولية واســعة مكونة 
هذه الصكوك إقليمية ألهنا غري متاحة واملنظمة. أما النوع الثاين من الصكوك فهو الصك اإلقليمي. 

ــة خــارج اإلقليم ــدان الواقع ــة عن هــذا ااملعين للبل ــة . ومن األمثل ــادرة األدل ــادرات مب لنوع من املب
واملنظمات األفريقية احلكومية  ،طر عمل منظمة شــــــنغهاي للتعاونوُأ ،ونية لالحتاد األورويباإللكتر
لدول يف مجيع أحناء أمام ا ، توجد صــــــكوك دولية مفتوحةوجامعة الدول العربية. وثالثًا ،الدولية

ــــيربانيةاتفاقية جملس أوروبا املالعامل. ومن هذه الصــــكوك   طرفًا ٦٣، اليت تضــــم تعلقة باجلرمية الس
دولة إضــــــافية تتخذ من االتفاقية تشــــــريعا منوذجيا،  ٧٠حوايل مثة و ،)االزدياد(وهو رقم آخذ يف 

الدول املوقعة  أوائلاتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا. ونظرا لكون هولندا واحدة من  وكذلك
ــــة يف  نتائج حتقيقاالتفاقية من حيث جنت منافع ، فقد ااتفاقية جملس أوروبواملصــــدقة على  ملموس

إمكانيات التعاون املوســــــعة مع  ليالئمجمال التحقيقات اجلنائية، من خالل تكييف القانون الوطين 
  اتفاقية اجلرمية املنظمة. الذي تتيحهطار اإلهولندا أيضًا فوائد وأبرزت الدول األطراف األخرى. 

اذ القانون يف الفضــــاء الســــيرباين أهم االحتياجات العملية ألجهزة إنف وذكرت هولندا أن -٢٢٩
وأكثرها إحلاحًا هي: أوًال، التمكني من الوصول إىل األدلة اإللكترونية عرب احلدود، وثانيًا، التعاون 

ضايا الدويل يف جمال التحقيقات اجلنائية. وال يكفي التعاون الثنائي واملساعدة القانونية املتبادلة يف ق
ئم ســــريعة التطور. وبات الوصــــول إىل األدلة اإللكترونية يف الوقت اجلرائم العابرة للحدود واجلرا

ما يتعلق جبالراهن ضــــــرورًة  يا املعلومات  بالنظرميع أنواع اجلرائم، في خدام تكنولوج ــــــت إىل اس
جتماعي مثل وســـائل التواصـــل اال ،اجلديدة املرافقســـيما مع ظهور العديد من   واالتصـــاالت، ال

ال مثيل له يف البيانات الرقمية.  ازديادنترنت، اليت أدت إىل الرســــــائل على شــــــبكة اإلإرســــــال و
نت  وال كا لدويل إال إذا  عاون ا ية لدى ميكن حتســــــني الت كان قدرة واإلم قانون ال فاذ ال أجهزة إن

ــبيل املثال، يفالالزمتان  ومناقشــة حتقيق مشــترك. وجيري بالفعل تطوير إجراء  للمشــاركة، على س
صدار مناهج مبتكرة للوصول إىل األ أو البحث  بتوفري األدلة أمردلة اإللكترونية عرب احلدود، مثل إ

تفاقية جملس أوروبا الاملفاوضات احلالية بشأن صوغ بروتوكول إضايف تشهد ع يف الشبكة. واملوسَّ 
سيربانية شتركة للعديد من الدول يف املتعلقة باجلرمية ال طار القائم من أجل اإل تكييف على الرغبة امل

  لعدالة اجلنائية يف الفضاء السيرباين.التعزيز الفعال لحتقيق 
هولندا أن التحدي الكبري يف مواجهة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  وذكرت -٢٣٠

ارد املو حتويلكامل إمكاناهتا وعدم  تفعيل ألغراض إجرامية يتمثل يف متكني الصــــــكوك احلالية من
صًال  شحيحة أ سعيًا  لتصب يفوالطاقة ال وضع إطار جديد يتجاوز احلدود  إىلعملية طويلة األمد 

قيمتها  قائمة ُتثبتهي نتيجة ملموســـــة  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـــيربانيةالوطنية. و
الواليات  تد منيف بلدان متذ القانون والســـــلطات القضـــــائية . وتتمتع أجهزة إنفاًااإلضـــــافية يومي

الفرص املختلفة اليت تتيحها  االستفادة مناليابان إىل السنغال بإمكانية من النكا و سريإىل املتحدة 
نتائج حمددة يف التحقيقات اجلنائية. والربوتوكول اإلضـــــــايف لالتفاقية هو خطوة  حمققةاالتفاقية، 

  واكبة التطورات وتقدمي حلول حديثة.مل اليت يلزم بذهلا على الدوامطار اجلهود جارية بالفعل يف إ
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يلزم القيام ال يزال  هومع مرور الوقت، ُبذلت جهود كبرية يف جمال بناء القدرات، إال أن -٢٣١
مل ثاين. وميكن بالكثري من الع حدي الكبري ال هذا هو الت لك، و نائي أو  حتقيق ذ على أســـــــاس ث

ات خدِّركتب املعين باملمع اململجلس أوروبا و باالشــتراك مع مكتب برنامج اجلرمية الســيربانية التابع
ــــــاملة بالفعل األمم املتحدة، يتبوأ  وفيما خيصواجلرمية.  ــــــة ش  عنفريق اخلرباء املعين بإجراء دراس

 وأفادتوجهات النظر وأفضــل املمارســات. منصــة لتبادل  ليكونا اجلرائم الســيربانية مركزًا مثاليًّ
خالل املشــــــاورات املتعمقة اليت جرت يف  ،ق اخلرباءفري داخلحتســــــن كبري حدوث هولندا عن 

. وتتوقع هولندا أن تؤدي هذه ٢٠١٧يف تنفيذ خطة عمله لعام  ،احلاليةالســنة الســنوات الســابقة و
عن حتديات العدالة اجلنائية يف  ٢٠٢١ يف عام وواقعيةعامة أكثر حداثة  تكوين صــــورةالعملية إىل 

  ملستقبل.بشأن اتوصيات توجيهية  الفضاء السيرباين، إضافة إىل تقدمي
عمل فريق اخلرباء على  ٢٠١٧يف عام  ُأدخلتحســـــني الذي ال مواصـــــلةودعت هولندا إىل  -٢٣٢

التركيز على ج بوتوقعت أن تتحقق أفضـــل النتائاملعين بإجراء دراســـة شـــاملة عن اجلرمية الســـيربانية، 
. وبناء القدرات يف مجيع أحناء العامللى الفضــاملســاعدة التقنية من أجل تيســري نقل املمارســات تقدمي 

الدول  ودعت وحققت نتائج،دعت هولندا إىل املشـــاركة يف املفاوضـــات احلالية اليت أثبتت فائدهتا و
  هذه املفاوضات عرب إطالق مبادرات جديدة.بعيدًا عن املوارد واإلمكانات  حتويلإىل عدم  األخرى

    
    نيوزيلندا    

شارت نيوزيلندا إىل -٢٣٣  من بعض املخاطر. إال أن محتها عرب التاريخأن العزلة اجلغرافية للبلد  أ
. ر للبلد أي محايةيوفالطابع العابر للحدود الذي تتصف به اجلرمية السيربانية يعين أن ُبعد املسافة ال 

وتشـــــمل التحديات اخلاصـــــة اليت تواجهها نيوزيلندا يف مكافحة اســـــتخدام تكنولوجيا املعلومات 
  الت ألغراض إجرامية ما يلي: واالتصا

  جلرمية السيربانية يف نيوزيلندا ويف مجيع أحناء العامل؛ عن اكاملة الصورة غري ال (أ) 
  انية؛ صعوبة حساب تكاليف اجلرائم السيرب (ب) 
  ؛ قضائيًّا ة مرتكبيهاصعوبة اكتشاف اجلرائم السيربانية والتحقيق فيها ومالحق (ج) 
ن املســؤوليات املشــتركة بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية الناشــئة ع املســائل (د) 

  والقطاع اخلاص واألفراد.
تشــريعات أن تكون ال للجرمية الســيربانية، على تصــديهاأهنا ركزت، يف بوأبلغت نيوزيلندا  -٢٣٤

والتعاون الدويل.  والتثقيف،الوعي إذكاء مشــــترك، و هنجتباع املناســــبة للغرض املنشــــود منها، وا
ــــــتخرجت املعلومات املقدمة ألغراض هذا التقرير من اخلطة الوطنية للتصـــــــدي   دوق  للجرميةُاس

  تاحة عرب اإلنترنت.امل)، ٢٠١٥السيربانية (
ــــــيربانية.  مكتملةال توجد صــــــورة  -٢٣٥ عن "اجلرائم  هاميكن متييز فهذه اجلرائمللجرائم الس

ميكن وملية على أجهزة إنفاذ القانون. التقليدية" من خالل التحديات اليت تفرضــــــها طبيعتها العا
اإلنترنت متاحًا. وتتخذ األغلبية بتصــــــال الا يكونلألفراد واجلماعات خلف البحار العمل أينما 

ال يتم اإلبالغ، يف واخلارج، كما أهنم منظمون للغاية.  ا يفلســــــاحقة ملرتكيب هذه اجلرائم مقراهتا
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ائم الســيربانية. ويف بعض احلاالت، ال يعلم الضــحايا مجيع أحناء العامل، عن العديد من حاالت اجلر
 يعرفون اجلهة ال وأمينعهم من اإلبالغ عن اجلرمية، بالغ حبرج  آخرونضحايا  شعريو. تضررواأهنم 
نتصاف االتوفر سبل  ميكن أنال يعتقدون أن أجهزة إنفاذ القانون  إبالغها عن اجلرمية، أو ميكناليت 

 فقد ال ُيبلغونمؤسسة مالية، من ى انتصاف من قبل مقدم خدمات أو هلم. وإذا حصل الضحايا عل
يف الكشــــف عن اخلســــائر أو االنتهاكات  األعمال التجاريةتتردد  أيضــــًا عن اجلرمية. وأخريا، قد

  خشية الضرر الذي قد يلحق بسمعتها. 
ري ويصــــعب حســــاب تكاليف اجلرائم الســــيربانية، كما أن من الصــــعب تقدير التكاليف غ -٢٣٦

بالنســــــبة للعديد من و. كميًّا، تقديرًا املباشــــــرة النامجة عنها، مبا يف ذلك تكاليف الفرص الضــــــائعة
العمل  تؤدي اجلرائم السيربانية إىل "احلرمان من ممارسة ميكن أناملتوسطة احلجم، الصغرية و املنشآت
على ؤســــــســــــات ة هذه املقدر يقيدأن  ميكنجوم اهل ولكن أي شــــــيء ُيســــــَرق  ال  فقد ،"التجاري

واألفراد تكاليف حلمايتها من اجلرائم  ال التجاريةماألعتتكبد كما التداول التجاري. االضــــــطالع ب
 (إن لزم األمر). كما ميكن أن تتيح اجلرائم الســـــيربانية أيضـــــًا تنظيم ومعاجلة األضـــــرارالســـــيربانية 
عتداء اجلنســــــي وغريه من واال وإثارة االضــــــطراب، مثل االحتيال واالبتزاز جرائم مادية وارتكاب

 أضــرار اجتماعية من خالل اإلحراج وقوعاالعتداءات العنيفة. كما قد تؤدي اجلرائم الســيربانية إىل 
أو العاطفي. وعلى الرغم من أن  البدينتؤدي إىل األذى   قدواإلزعاج، ويف احلاالت األكثر خطورة، 

اآلثار  فإنفردية، التكون صـــغرية يف احلاالت  اخلســـائر املالية النامجة عن اجلرائم الســـيربانية ميكن أن
اجلرائم الســــيربانية  وُتدررة مع مرور الوقت. تكون مدمِّ ميكن أن هواطمئنان اجلمهورعلى ثقة  الواقعة

قد تتسبب اآلالف وللجاين. معتدل  بقدرخماطر منخفضة تسبب و ،عائدات مرتفعة بتكلفة منخفضة
، إال أهنا تتســبب يف على حدة ة يف خســائر صــغرية لكل ضــحيةمن رســائل الربيد اإللكتروين التطفلي
  خسارة أكرب بكثري لنيوزيلندا ككل.

العنصر ف. قضائيًّااجلرائم السيربانية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها  كشفومن الصعب  -٢٣٧
الصــلة والوصــول إىل األدلة ذات  هاالعثور على مرتكبجيعل من الصــعب العاملي للجرمية الســيربانية 

وجود ، وحىت يف حالة ضــــعيفًا ةختلفامليكون تبادل املعلومات والتعاون بني البلدان  وميكن أنهبا. 
نية املتبادلة عالقات تعاونية قوية، قد تكون اإلجراءات اليت تنص عليها معاهدة املســــــاعدة القانو

ق، مما يقلل من توافر قد تتطلب القضايا قدرا غري متناسب من جهود التحقيوبطيئة ومرهقة للغاية. 
يةاملوارد الالزمة  ياجات لتلب لدولة اليت  تكوناألخرى. كما ميكن أن  االحت ها مرتكب  يعملا من

  األدلة.تحقيق أو احلفاظ على الالقدرة الالزمة إلجراء مفتقرة إىل اجلرمية 
ه كامل مع إخفاء شــــب العمل على شــــبكة اإلنترنت إمكانيةومما يزيد من تعقيد التحقيقات  -٢٣٨
اهلجوم  ينشأعندما  وخصوصًاالسيربانية صعب للغاية،  احلادثاتيف  فإسناد الفعل إىل الفاعل. للهوية

أيضــًا من حيث  بلفيها  ليس فقط من حيث التحقيق حتدِّيًااخلارج. وهذا جيعل اجلرمية الســيربانية  يف
) Tor("تور" نوات مثل شـــــبكة . إذ ميكن اســـــتغالل اخلوادم الوكيلة وقملرتكبيها املالحقة القضـــــائية

وشــــبكات النظراء من طرف املجرمني الذين حياولون إخفاء هويتهم حتت طبقات التشــــفري. وكثريا 
لى أجهزة إنفاذ القانون. فرض حتديات عتو ،ُتســتخدم هذه الشــبكات لتســهيل النشــاط اإلجرامي  ما

من اخلدمات،  ًانوع باعتبارهاية تبيع اجلرائم الســـيربان اخلفيةأن هذه الشـــبكات ومواقع الشـــبكة  كما
هذه التطورات وتقلل حزم األدوات البســــــيطة. توفري أو  مواقع اإلنترنتقراصــــــنة تأجري  من قبيل
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 اجلهات الفاعلةميكن ملجموعة من  ولذلكعامل اجلرائم الســيربانية.  ارتياداحلواجز اليت حتول دون   من
بني اجلهات  أخذت اخلطوط الفاصلةخرى، األ الناحية ا. ومنغري املاهرة أن يكون هلا تأثري ضار نسبيًّ

الفاعلة اإلجرامية واجلهات الفاعلة احلكومية (اليت ميكن أن يتصــرف بعضــها أيضــًا بقصــد إجرامي) 
. ومع تطور التكنولوجيا واستراتيجيات الكشف، األساليبد تشار النشاط وتزايد تعقُّمع انتنطمس 
 وال ُيحِجم هذا التطور مواكبة املتصـــــديةب على اجلهات يصـــــعِّاجلهات الفاعلة، مما أيضـــــًا تتطور 

، ملحاولة "تور"مثل  اتبرجميإخفاء اهلوية، مبا يف ذلك اســـتخدام  تكنولوجيااســـتخدام عن املجرمون 
  ات.خدِّرخفاء املواقع اليت توفر مواد استغالل األطفال وجتارة املإ

اســـتجابة مشـــتركة بني احلكومة واملنظمات غري اســـتجابة نيوزيلندا للجرمية الســـيربانية هي و -٢٣٩
تقع على عــاتق جمموعــة من اهليئــات احلكوميــة يف نيوزيلنــدا واحلكوميــة والقطــاع اخلــاص واألفراد. 

 أســاســًا بصــورةتطورت هذه األدوار وقد باجلرمية الســيربانية.  تتصــلتشــغيلية ســياســاتية ومســؤوليات 
سيربفما.  خلطةوفقا  وليس ةطبيعي شتركة، اجلرمية ال املنظمات غري احلكومية على كل من انية مشكلة م

. وميكن أن تؤدي هذه والتصــــــدي هلابدور يف منعها االضــــــطالع واملجتمع املدين والقطاع اخلاص 
جهات متعددة، وقد ُيحوَّل  إىلُيَبلَّغ عن بعض احلوادث وف سفاملسؤولية املشتركة إىل نشوء حتديات. 

 حماولة لتحديد أفضــــــل جهة إلجياد احلل. كما ميكن أن ختتلف يف من هيئة إىل أخرى الضــــــحايا
مًا يف هذا املجال من خالل إنشاء االستجابات أيضًا داخل كل من اهليئات. وقد أحرزت نيوزيلندا تقد

ر مزيدا من هيئة توفِّ وهو ،٢٠١٦يف عام  )CERT NZيف نيوزيلندا (فريق مواجهة الطوارئ احلاســــوبية 
وتفرز هذه احلادثات  الفضــاء اإللكتروين، اتعن حادثإليه اإلبالغ الذي ينبغي ن كاامل بشــأنالوضــوح 

 أنســــــبت يوقت يفو ذات طابع عملي أكربمشــــــورة  رتوفِّو، بكفاءة أكرب وحتوهلا إىل اهليئات املعنية
للجرمية  بالتصــديالعديد من شــركات القطاع اخلاص  كما يقومواألفراد.  واألعمال التجاريةللهيئات 

اليت تجربة الللحكومة لتحسني  جماللعمالء. وهناك اليت تقدمها لدمة األساسية اخليربانية كجزء من الس
  .هبا اكتساب فهم أفضل للمسألة وإذكاء الوعي إىل جانبالسيربانية، ضحايا اجلرائم يتعرض هلا 

    
    نيكاراغوا    

حة اجلرائم املرتكبة باســـــتخدام ترى نيكاراغوا أن األحكام اجلزائية احلالية غري كافية ملكاف -٢٤٠
فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت. فقد وقع العديد من الدول ضـــحية هلذه اجلرائم. ولذلك، 

نيكاراغوا مقتنعة بضرورة تناول هذا املوضوع من طرف األمم املتحدة، بغية وضع واعتماد اتفاق 
  دويل بشأن التعاون والتنظيم يف هذا املوضوع.

ل، اعتربت نيكاراغوا أن من املناســـب إنشـــاء فريق عامل مفتوح العضـــوية يف أقرب وباملث -٢٤١
نظيمي دويل بشـــأن اجلرائم املرتكبة باســـتخدام دمًا يف صـــوغ صـــك توقت ممكن، بغية املضـــي ُق

  املعلومات واالتصاالت. تتكنولوجيا
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    النرويج    
ات واجلرمية خدِّركتب املعين باململاأشــارت النرويج إىل مســامهتها الوطنية اليت ُأرســلت إىل  -٢٤٢

فيما يتعلق حول التدابري واملبادرات الرامية إىل مكافحة اجلرمية الســيربانية  ٢٠١٩آذار/مارس  ٤يف 
  )٨(اجلرمية السيربانية. عنبعمل فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة 

 ،٢٠٠٥يف عام  جلرمية الســيربانيةاتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باصــدَّقت النرويج على قد و -٢٤٣
الربوتوكول اإلضايف الثاين عن كثب. وتدعم النرويج فريق اخلرباء املعين بإجراء  وضعوتتابع عملية 

 فيما يتعلقدراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية باعتباره العملية الرئيسية على مستوى األمم املتحدة 
  على األقل. ٢٠٢١وضوع اجلرمية السيربانية، حىت عام مب

ـــــيع نطاق  تطورمع  ،ج أنهوذكرت النروي -٢٤٤ ـــــيربانية، جيب توس التهديدات يف جمال اجلرمية الس
يادة القانون. لللتحديات، ألن االفتقار إىل تدابري فعالة قد يشــــــكل هتديدا  تدابري التصــــــدي ســــــ

ا ما ختزن هذه البيانات يف غالبولقضايا اجلنائية. يف امتزايدة  أمهيةاألدلة اإللكترونية ذات أصبحت   قدف
أساسي على الصعيدين الوطين  عاملالتعاون وواحلصول عليها.  مكاهنايصعب حتديد  حبيثرج، اخلا

أطر عمل إجياد  يلزم . ونظرا لكون أجهزة إنفاذ القانون مقيدة باحلدود الوطنية،يف هذا الصدد والدويل
باحلقوق  صــــــميم اجلهود املبذولة االلتزام دولية أكثر فعالية. ويف الوقت نفســــــه، جيب أن يكون يف

  األساسية والتحلي بدرجة عالية من الوعي بالتدابري الوقائية عند وضع صكوك دولية جديدة.
التقنية الكافية ملواجهة  والقدرةوالكفاءات  اتالقدرتوافر وأكدت النرويج أهنا ســـــتضـــــمن  -٢٤٥
إىل زيادة فهم التهديدات أشارت النرويج إىل احلاجة وتغرية باستمرار من اجلرائم. املديدة واجلنواع األ

يف صميم عملها الوطين. كما أن من املهم رؤية التحديات ذلك  املجال الرقمي باعتباريف ه اليت تواَج
منفصًال من اجلرائم، بل هي عنصر  اجلديدة يف سياق اجلرمية التقليدية. فاجلرمية السيربانية ليست نوعًا

عا مشــــــترك يوجد يف مبال ية  ديد من أنواع اجلرائم،  عابرة للحدود الوطن يف ذلك اجلرمية املنظمة ال
  العمل املتضافر بني احلكومات والقطاع اخلاص جزء أساسي من احلل.وواإلرهاب. 

وســلطت النرويج الضــوء كذلك على أن الســلطات النروجيية ســتضــمن، وفقا لالســتراتيجية  -٢٤٦
مت يئات اليت متثل النرويج يف املجاالت اليت )، التنسيق الوثيق بني اهل٢٠١٧لنرويج (لالسيربانية الدولية 

 فيما يتعلق باجلرميةألمن الســيرباين بشــأن ا دويلعلى الصــعيد التعاون إقامة وات ســياســوضــع فيها 
اجلهود الدولية املســــتمرة  يف إطار ،ســــتدعم النرويجوالســــيربانية.  والتصــــدي للحادثاتالســــيربانية 
ية، النُّملكافحة اجلر لقيم التمســـــــك باإجياد حلول جيدة، مع الرامية إىل  لتعاونيةهج امية الســــــيربان

  الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان العاملية. 
    

    بريو    
، أعد مصــرف التنمية للبلدان األمريكية، بالتنســيق مع منظمة ٢٠١٦يف عام  ،أفادت بريو بأنه -٢٤٧

ي. وبعد تقييم أن األمن الســـيرباين يف أمريكا الالتينية والكاريببشـــ ٢٠١٦الدول األمريكية، تقرير عام 
__________ 

 /www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime-March-2019على الرابط  متاحة  )٨(  
Compilation_12March.pdf. 
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ياســــــ ٤٩ ة واالســــــتراتيجية، والثقافة واملجتمع، والتعليم، يمؤشــــــرا تناولت جماالت خمتلفة (الســــــ
  لقانونية، والتكنولوجيات)، ُحددت أربعة حتديات رئيسية لبريو، وهي على النحو التايل:ا  واألطر

  لقوات املسلحة؛ دى ااية السيربانية لتعزيز قدرات احلم (أ) 
لتعامل العالية على اتعزيز القدرات التقنية لشــــــعبة التحقيق يف جرائم التكنولوجيا  (ب) 

  األدلة اإللكترونية؛   مع
  تعزيز الوعي االجتماعي باألمن السيرباين؛  (ج) 
  حتسني قدرات أساتذة اجلامعات وتوفري التدريب للشركات. (د) 
 Microsoft Security(يكروســوفت امالصــادر عن شــركة لتقرير االســتخبارات األمنية وطبقا  -٢٤٨

Intelligence Report) ( بربجمياتموبوءة يف بريو  احلواسيبيف املائة من  ١٦,٩ كانت)، ٢٠١٧لعام 
بالغ  عاملي ال باملعدل ال قارنة  ثة، م فإن  ٧,٨خبي ئة. وعلى غرار ذلك،  ملا بة من خالليف ا  اإلصـــــــا

يف املائة)  ٥,٧( (worms)يف املائة) والديدان احلاســــــوبية  ٨,١٣( (Trojans)طروادة  تافريوســـــــ
  يف املائة) يف بريو أعلى من املتوسط العاملي. ٠,٩٢والفريوسات (

ويف دراســـــــة حديثة، أشـــــــارت أمانة احلكومة الرقمية برئاســـــــة جملس وزراء بريو إىل  -٢٤٩
ــــــت لديها القدرات لالزمةامة يف املائة من كيانات اإلدارة الع  ٢٢,٦ أن تنفيذ نظامها املعمم ل ليس

  األسباب التالية: ُأبديتلألمن الرقمي. وقد 
  نفيذ؛ عدم توفر املوارد االقتصادية الكافية الالزمة للت (أ) 
  يف املائة)؛  ٥٠,٩عدم توفر عدد كاف من املوظفني ( (ب) 
   املائة)؛ يف ٢٢,٦كاف لبدء التنفيذ ( بقدرعدم توفر املعرفة  (ج) 
  يف املائة). ١٦( الذي تعمل فيه لقطاعلليست مسألة ذات أولوية بالنسبة أن هذه  (د) 
تكاليف  تترتب عليه ،اتعلى األصول احليوية للمنظمأثر سليب شديد ملخاطر أمن املعلومات و -٢٥٠

الرئيســية أو عمل إجراءات اليف العديد من احلاالت، تنقطع ولكيانات. تتكبدها هذه ااقتصــادية وســلبية 
  دفع مبالغ كبرية من املال السترجاع املعلومات.تل ختويفهاأو املنظمات  جيري ابتزازتتوقف بينما 

ــــــيس  -٢٥١ وفيما يتعلق بالتحديات ذات األولوية، رأت حكومة بريو أن من الضــــــروري تأس
توفري أيضــًا من الضــروري ، واحلاســوبيةرائم يتوىل معاجلة اجلللمدعي العام تابع مكتب متخصــص 

هذه املســألة، وإنشــاء مؤســســة مســؤولة عن منع  بشــأنقدر أكرب من التدريب ملوظفي الضــرائب 
رائم املتعلقة باجلُسجلت زيادة كبرية يف عدد الشكاوى قد  أوساط املواطنني. واجلرائم السيربانية يف

ت الرئيسية اليت جيب االحتيال احلاسويب. وتتمثل التحديا تلك اليت تتخذ شكل، ال سيما احلاسوبية
  مواجهتها فيما يلي:

 الذي اســتخدام معلومات البطاقات املصــرفية أو "الكاردينغ"،ب احلاســويباالحتيال  (أ) 
لبطاقات املصــــرفية إلجراء عمليات الواردة يف ااملنظمات اإلجرامية املعلومات الســــرية فيه تســــتخدم 

 يف اخلارج. اخلاصة هباوادم اخلو الشبكيةنطاقات التوجد اليت  اإلنترنتمتاجر  شراء عرب اإلنترنت من
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قوانني كل بلد اليت ل االمتثالب احلصــول على املعلومات يف الوقت املناســب من خالل وهذا يصــعِّ
  املعلومات اليت يتعني على كل شركة تقدميها؛  تنص على
ــــــرقــة اهلويــة من خالل الشــــــبكــات االجتمــاعيــة (ب)  تتيح كنتيجــة للحريــة اليت  ،س

اإلنترنت دون اإلفصـــاح عن هويتهم، وحىت إنشـــاء أمساء  وتصـــفحإنشـــاء حســـاب  ســـتخدمنيللم
  ستخدم بطريقة غري مشروعة؛ خمتلفة ُت

املنظمات اإلجرامية بأهنا أطفال، من أجل حث فيه تتظاهر  الذيإغواء األطفال،  (ج) 
احلواســيب أو  ةاملحمول باحلواســيبضــحاياها على خلع مالبســهم أمام كامريات الفيديو اخلاصــة 

ويف حاالت أخرى، يتم عقد لقاءات وجهًا لوجه، جيري خالهلا احلصـــــول على مواد . املنضـــــدية
تبادل مع املتحرشني باألطفال اآلخرين، على الصعيدين باع وُتُت لكياالعتداء اجلنسي على األطفال 

  ؛ واتس ابالوطين والدويل، مبا يف ذلك من خالل تطبيقات مثل 
شركاوالسلب من جانب األشخاص  االبتزاز (د)  من خالل  ،السابقنيء حياهتم ضد 

استخدام مقاطع فيديو أو صور ذات طابع جنسي، يهدد هؤالء بنشرها على اإلنترنت. وقد يكون 
  ذلك ألغراض خمتلفة، مثل احلصول على منفعة اقتصادية أو استئناف العالقة؛ 

لى صــورة محالت هتدف إىل التأثري عشــن يف النشــطاء املتمثلة هجمات القراصــنة  )(ه 
ـــة  ـــس ـــتفادة من مع املؤس ـــبكات الاالس ـــبكة اليت ختفي اهلوياتش ـــن  تتيح ، واليت"تور"، مثل ش ش

نُّ اهلجمات  اهلجمات من بلدان آســيوية، مما جيعل كشــفها أمرا مســتحيًال. وعلى غرار ذلك، ُتشــَ
 ومات مســتفيضــة من الكياناتعلى املعلومات املؤســســية ألغراض جتارية، بغية احلصــول على معل

أن تقوم وسائل اإلعالم بشن هجمات سيربانية أو جتسس  إمكانيةألغراض إجرامية. وهناك أيضًا 
  أخبار هامة. باعتبارهاسيرباين من أجل الوصول إىل املواد اليت تستحق النشر 

    
    الفلبني    

الحظت أن الفضــــاء ورية، اجلرمية الســــيربانية قضــــية اجتماعية خطأن أشــــارت الفلبني إىل   -٢٥٢
يتعني على والسيرباين يعترب ُبعدا جديدا (يضاف إىل األرض واجلو واملاء) يتعني على احلكومة تنظيمه 

سالمة الناس وأمنهم، أقرت التعامل معهمن أجل إليه والياهتا  مدأجهزة إنفاذ القانون  ضمان  . وبغية 
التشــــــريعات التالية: قانون منع زمها من خالل مبا يلرة تزويد أجهزة إنفاذ القانون احلكومة بضــــــرو

ية عام اجلرائم الســــــيربان ية رقم  ٢٠١٢ ل قانون اجلمهور جارة اإللكترونيـة١٠١٧٥( قانون الت  )، و
اجلنســي التلصــص الصــور اجلنســية و)، وقانون مكافحة ٨٧٩٢(قانون اجلمهورية رقم  ٢٠٠٠ لعام
 افحة اســــتغالل األطفال يف املواد اإلباحية) ، وقانون مك٩٩٩٥نون اجلمهورية رقم (قا ٢٠٠٩لعام 
 ٢٠٠٣ لعام )، وقانون مكافحة االجتار باألشــــــخاص٩٧٢٥(قانون اجلمهورية رقم  ٢٠٠٩ لعام

 ١٩٩٨لعام إىل البيانات أجهزة الوصـــــول  الئحةإصـــــدار )، وقانون ٩٢٠٨(قانون اجلمهورية رقم 
قانون اجلمهورية رق ناتو) ٨٤٨٤م ( يا ية الب عام قانون خصــــــوصــــــ قانون اجلمهورية  ٢٠١٢ ل )

  ).١٠١٧٣  رقم
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شباط/فرباير  ٢٠يف  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانيةانضمت الفلبني إىل قد و -٢٥٣
 اخلاصــةاســتجابت للطلبات الدولية املتعلقة حبفظ البيانات، وتوفري معلومات املشــتركني و، ٢٠١٨

  أمساء النطاقات.  وضبط، األعمال التجاريةانات املستخدمني، ومجع البيانات احلاسوبية وبيب
ويف هذا الســــياق، تعترب القوانني الوطنية أن التخصــــص هو مفتاح النجاح يف التحقيق مع  -٢٥٤

سيربانية ومالحقتهم مرتكيب  سيربانية لعام قضائيًّااجلرائم ال ، ٢٠١٢. ومبوجب قانون منع اجلرائم ال
  : هبا ذات الصلة واملسائللجرائم السيربانية لصدي أنشئت اهليئات املتخصصة التالية للت

مكتب اجلرمية السيربانية التابع لوزارة العدل: وهو السلطة املركزية مبوجب قانون  (أ) 
، مبا يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـيربانيةضـــمان تنفيذ واملعين بالســـيربانية  رائماجلمنع 

  ؛ املطلوبنياعدة الدولية املتبادلة وتسليم ذلك املسائل املتعلقة باملس
ـــيق (ب)  ـــيربانية والتنس ـــأهنا مركز التحقيق يف اجلرائم الس ـــتركة بني بش : وهو هيئة مش

اإلشراف اإلداري لوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبوجب القانون األجهزة تعمل حتت 
ياســات بني اهليئات ذات الصــلة املســؤول عن تنســيق الســو، ٢٠١٥لعام  ١٠٨٤٤اجلمهوري رقم 

  ووضع خطة األمن السيرباين الوطنية وإنفاذها؛ 
 ذا القسمه د تنظيمقسم اجلرمية السيربانية التابعة للمكتب الوطين للتحقيقات: أعي (ج) 
سيربانية والتحاليل اجلنائية الرقمية  يف جماالت التصدي للجرائمته اقدرالفعال للتحسني من أجل ا ال
الســيربانية. وقد أنشــأ هذا القســم ثالثة مراكز  اجلرائمســيرباين، وفقا ملا ينص عليه قانون واألمن ال

ثة خاصــة بالتحاليل اجلنائية، يدة وحمدَّحصــل على أدوات وبرامج جدوإقليمية للجرائم الســيربانية، 
  ؛التابعني لهمع توفري التدريب املناسب للمحللني اجلنائيني 

سيربانيةمكافحة اجلرائم  فريق (د)  : أنشئ بالتوازي مع تسعة التابع للشرطة الوطنية ال
سيربانية يف مجيع أحناء البلد. وقد  أربع دورات متخصصة يف  أعدمكاتب إقليمية ملكافحة اجلرمية ال

  يف اجلرائم السيربانية. الذين يتخصصونضباط الشرطة  حيتاجها ،مكافحة اجلرائم السيربانية
ــة، القوات املســــــلحــة وتقوم -٢٥٥ ــادة الفلبيني ــائــب رئيس أركــان دائرة االتصــــــــاالت  بقي ن

وضــع خطة اســتراتيجية للفضــاء الســيرباين لتوفري خارطة طريق بواإللكترونيات ونظم املعلومات، 
  .٢٠٢٢يف جمال الفضاء السيرباين حبلول عام كاملة القدرة منظمة  إلجياد
ــــل األموال هو وحدة و -٢٥٦ ــــتخبارات املجملس مكافحة غس بتنفيذ  ومكلفالية يف البلد، االس

 ١٠١٦٧و ٩١٩٤قانون مكافحة غســــل األموال، بصــــيغته املعدلة مبوجب قوانني اجلمهورية رقم 
، املعروف أيضًا باسم قانون منع وقمع ١٠١٦٨، باإلضافة إىل القانون اجلمهوري رقم ١٠٣٦٥و

  .٢٠١٢متويل اإلرهاب لعام 
اجلهاز القضــائي أيضــًا يف اجلهود املبذولة ملكافحة ، ســاهم ٢٠١٧ ايرين/كانون الثاينويف  -٢٥٧

القضــايا املشــمولة يف لبت لحماكم خمتصــة يف اجلرمية الســيربانية  تعينيمن خالل  ،اجلرمية الســيربانية
  جتارية. تعيينها بصفة حماكم، إضافة إىل ٢٠١٢بقانون منع اجلرائم السيربانية لعام 
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املشــتركة التالية آليات التعاون  أنشــئتلصــعيد الوطين، ، على ابأنه ضــًاوأبلغت الفلبني أي -٢٥٨
  اهليئات:  بني

ــــــيربانية (أ)  التابعة للجنة التنســــــيق الوطنية إلنفاذ  ،اللجنة الفرعية املعنية باجلرمية الس
صــلة هبا تامل األخرىاألنشــطة والقانون، واليت تعزز التنســيق بني اهليئات ملكافحة اجلرمية الســيربانية 

مي املســـــاعدة إىل محالت مكافحة اجلرمية الســـــيربانية اليت تقوم هبا دول أخرى، مثل من خالل تقد
  ألشخاص املتورطني يف اجلرائم السيربانية؛ صول إىل املعلومات واعتقال اتيسري احل
املجلس املشــترك بني اهليئات ملكافحة االجتار باألشــخاص، الذي يصــدر القواعد  (ب) 

، أو قــانون مكــافحــة االجتــار ٩٢٠٨الفعــال للقــانون اجلمهوري رقم واللوائح التنظيميــة للتنفيــذ 
، أو القانون ١٠٣٦٤وري رقم ، بصــــيغته املعدلة مبوجب القانون اجلمه٢٠٠٣باألشــــخاص لعام 

األمر الذي وزير العدل، هذا املجلس . ويرأس ٢٠١٢ع ملكافحة االجتار باألشـــــخاص لعام املوســـــَّ 
لمســـائل املتعلقة لفعالة لعاجلة ااملوالربامج املعنية ب ملشـــاريعاتنســـيق زيادة ســـرعة يؤدي بدوره إىل 

عدة املتبادلة بني البلدان األجنبية، من تعزيز املســــال تدابريبباالجتار باألشــــخاص. ويوصــــي املجلس 
  خالل ترتيبات ثنائية و/أو متعددة األطراف، بغية منع وقمع االجتار الدويل باألشخاص؛

هليئات ملكافحة اســـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية، الذي املجلس املشـــترك بني ا (ج) 
لف من هيئات حكومية أخرى ومنظمات ، واملؤاالجتماعية يرأسه وزير الرعاية االجتماعية والتنمية

، ويضـع خططًا وبرامج شـاملة ومتكاملة ملنع وقمع أي شـكل من أشـكال مواد معنية غري حكومية
يضطلع برفع دعاوى قضائية ضد األفراد أو اهليئات أو املؤسسات واالعتداء اجلنسي على األطفال، 

ـــــتغالل األطفأو املنشـــــآت اليت تنتهك أحكام قانون مكافحة   ٢٠٠٩املواد اإلباحية لعام ال يف اس
  ).٩٧٧٥(قانون اجلمهورية رقم 

تخدام وفيما يتعلق باملمارســات اجليدة يف إنفاذ القانون والتحقيق، أقرت الفلبني بأمهية اســ -٢٥٩
التعاون بني اهليئات أمر  أنلفلبني وترى اإنفاذ القانون والتحقيق. جمايل اهليئات املتخصــــــصــــــة يف 

اللجنة الفرعية املعنية باجلرمية  حتت قيادةالتحقيق يف القضــايا، فعالية والقانون فاذ إن فعاليةأســاســي ل
جلس املشـــترك بني اهليئات ملكافحة التابعة للجنة التنســـيق الوطنية إلنفاذ القانون، واملوالســـيربانية 

  واملجلس املشترك بني اهليئات ملكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية. ،االجتار باألشخاص
 ويقومأخرى تســــتخدمها أجهزة إنفاذ القانون،  آليةهي  أيضــــًا إىل أن اإلنتربول ُأشــــريو –٢٦٠

على لشـــــرطة ارئيســـــية لتعاون التنســـــيق الئة هيبدور  املكتب املركزي الوطين لإلنتربول يف مانيال
التعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ ولتصـــــدي للجرائم عرب الوطنية. على ا والدويلوطين الصـــــعيدين ال

القانون واهليئات احلكومية األخرى وأجهزة إنفاذ القانون األجنبية ضــــــروري للتحقيق مع مرتكيب 
  .اقضائيًّومالحقتهم وتتبُّعهم اجلرائم السيربانية 

مية العابرة للحدود، وهو أمانة املكتب املركزي اســـــتضـــــاف املركز الفلبيين املعين باجلرقد و -٢٦١
 العمليايتمع جملس مكافحة غســـــــل األموال، االجتماع  باالشــــــتراكالوطين لإلنتربول يف مانيال، 

  األموال.غسل  قضايا أكرب منهي واألموال املسروقة من مصرف بنغالديش، قضية لإلنتربول بشأن 
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ال األدلة اإللكترونية واملمارســــات اجلنائية، أفادت وفيما يتعلق باملمارســــات اجليدة يف جم -٢٦٢
ع مرتكيب اجلرائم الســيربانية تســتخدم التحاليل اجلنائية الرقمية لتتبُّ املتخصــصــةالفلبني بأن األجهزة 

 اعتمد، الذي ٢٠١٢لعام  والتحقيق معهم ومقاضـــاهتم. وقد أصـــبح قانون منع اجلرائم الســـيربانية
استخدام قواعد  وباالقتران مع. ٢٠١٤شباط/فرباير  ١٨، ساريًا يف ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٢ يف

قضــايا اجلرائم الســيربانية يف حماكم  النظر يفاألدلة اإللكترونية الصــادرة عن املحكمة العليا، أصــبح 
  اجلرائم السيربانية أكثر فعالية.

 ٢٠٢٢والتنسيق يف اجلرائم السيربانية خطة األمن السيرباين الوطنية  وأطلق مركز التحقيق -٢٦٣
قر فيها باحلاجة امللحة حلماية كل مســــــتخدم لإلنترنت يف الفلبني، ، اليت ُأ٢٠١٧أيار/مايو  ٢يف 

سية احليوية الوطنية للمعلومات، والشبكات احلكومية، واملؤسسات الصغرية ومحاية اهليا كل األسا
  الشركات واملؤسسات.  وسائرم واملتوسطة احلج

ئات  وحىت مع -٢٦٤ جانب اهلي ية، إىل  بذهلا احلكومة ملكافحة اجلرمية الســــــيربان اجلهود اليت ت
ستخدام  ،اء حماكم للجرائم السيربانيةاملتخصصة، وسن قوانني ملكافحة اجلرمية السيربانية، وإنش وا
 التدريب للمتخصصني واخلرباء على كيفية قواعد األدلة اإللكترونية، ال تزال هناك حاجة إىل توفري

املقدم من اجلهات ينبغي االســتفادة من بناء القدرات املســتمر، ال ســيما واســتخدام هذه األدوات. 
يالراعية ية. وز ية أو أجنب كانت حمل ــــــواء  قدير ، س يات ت تقييم وادة على ذلك، ينبغي إجراء عمل

  الفلبني فيما تبذله من جهود. غية حتديد اجتاها بللجرائم السيربانية واألمن السيرباين دوريًّ
    

    الربتغال    
ـــــًا جديدة للمجرمني، يئ هتأن تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت بأفادت الربتغال  -٢٦٥ فرص
هــذه  أن وذكرت. هــاوتنوع ل اجلرائم املرتكبــة يف العــامل الرقمي وعربهإىل ارتفــاع معــدَّ وتؤدي
قرار اهلياكل األساسية احليوية للدول واملؤسسات وعلى رفاه األفراد، أثر متزايد على استهلا اجلرائم 

بب ــــــ ية.  بس ملدن ــــــتخدام كما أن تأثريها على التمتع الكامل حبقوق اإلنســـــــان واحلريات ا اس
التطرف ترويج خطاب الكراهية و ، ولترويجاإلرهايب حتوىاملتكنولوجيات واإلنترنت لنشــــــر ال

رية أخرى مثل االعتداء اجلنســـــي على األطفال واالجتار والتشـــــدد، وكذلك الرتكاب جرائم خط
  باألشخاص وغسل األموال، كلها أمثلة على شواغل الدول يف العصر الرقمي.

الدول تواجه صـــــعوبات يف التحقيقات اجلنائية نتيجة الســـــتخدام وأشـــــارت الربتغال إىل أن  -٢٦٦
ممارســـة الوالية مســـألة ة وحفظها، وتكنولوجيات التشـــفري، وصـــعوبة احلصـــول على األدلة اإللكتروني

القضــائية يف الفضــاء الســيرباين، وغياب التعاون الدويل يف هذا املجال. ويليب اســتخدام التشــفري حاجة 
والســلطات  األعمال التجاريةرســة احلقوق األســاســية، كما يليب احتياجات مشــروعة للخصــوصــية ومما

ر محاية أفضل خلصوصية عمالئها، مصرحة بأن استثمرت الشركات يف تطوير أدوات توف وقدالعامة؛ 
يسيئون استخدامها.   قدمكشوفة ملن املعلومات اخلاصة ميكن أن جتعل اجلهود املبذولة إلضعاف التشفري 

تدبري أمين معترف به كالتشفري وعنصرًا مهمًّا حلماية البيانات الشخصية، للبيانات اجلة اآلمنة وُتعترب املع
 تكنولوجيات أنَّ إالَّ للربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب. ٢٠١٦/٦٧٩رقم يف الالئحة التنظيمية 

  جيدة للمجرمني. أيضًا فرصا تتيحالبيانات أو املعلومات، أمن حتافظ على  يف حنيالتشفري، 



A/74/130 
 

V.19-08180 73/109 
 

ضائية، وهو كيفية احلصول على األدلة  -٢٦٧ وهناك حتٍد آخر يواجه التحقيقات واملالحقات الق
دها. وميكن تقدمي إىل حجمها ودرجة تعقُّ بالنظروتأمينها،  يةاحلاســـوب النظمنة يف ة املخزَّاإللكتروني

أو  مرافقهياكل مادية أو  وجوداخلدمات القائمة على الشــــبكات من أي مكان، دون احلاجة إىل 
لة اليت ما ُتخزن األدلة ذات الصلة على خوادم خارج الدوومن مث فكثريًا موظفني يف الدولة املعنية. 

أو حىت يف والية  ،ائية أجنبيةأو عدة واليات قضـــقضـــائية أجنبية واحدة يف والية والتحقيق، ب تقوم
  .تقدم اخلدمات اجلنسيات ةمتعدد وقد تشارك فيها جهاتقضائية غري معروفة، 

ختلفة، املقضـــــائية الواليات اليف القائمة بني ســـــلطات التحقيق  عدم وجود ارتباطوبســـــبب  -٢٦٨
غالبا ما يتم واحلصـــول على األدلة اإللكترونية عرب احلدود،  غالبًا طلبات التعاون القضـــائي بتســـتوج

باإلجراءات عالقة حمددة  ولكن ليســــت هلااخلدمات  مقدِّميتوجيهها إىل دول تضــــم عددا كبريا من 
   طويلة،زمنية . وقد يســــتغرق احلصــــول على األدلة من خالل التعاون القضــــائي فترات ذات الصــــلة

تكمن الصــــعوبة األخرى يف عدم وجود إطار واضــــح للتعاون وخالهلا هذه األدلة متاحة.  تعودقد ال 
  هذا التعاون.بشأن  هج الوطنيةاخلدمات من القطاع اخلاص، مع تباين النُّ مقدِّمي  مع

ـــــارت الرب -٢٦٩ ـــــر املحتوى اإلرهايبوأش  تغال إىل منع ومكافحة التحريض على اإلرهاب ونش
 املعلومات واالتصاالت، باعتبار تتكنولوجياسائر على اإلنترنت وعرب  والتشددتطرف ال وترويج
  حتديات أخرى تواجهها الدول على املستوى الدويل. هذه
ــــألة  -٢٧٠ علومات واالتصــــاالت واجلرمية مكافحة اجلرائم املرتكبة من خالل تكنولوجيا املومس

ـــتراتيجية للرب ـــألة ذات أمهية اس ـــيربانية هي مس ـــدة هبذه املكافحة.  ،تغالالس مد قد اعُتوامللتزمة بش
 ٢٠٠٩وُنقح يف عام  ١٩٩١) يف عام ١٠٩/١٩٩١اجلرائم احلاســوبية (القانون رقم بشــأن قانون 

االســـتراتيجية الوطنية لألمن يف وختضـــع ون اجلرائم الســـيربانية)). (قان ١٠٩/٢٠٠٩(القانون رقم 
ون غضمن املتوقع نشر استراتيجية وطنية جديدة يف و، حاليًّالمراجعة ل) ٢٠١٥الفضاء السيرباين (

شار إىل  سأليت األشهر املقبلة. وي سيربانية م صاالت واجلرمية ال ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت ا
  .واجلديدة كلتيهما ةتني القدمييف االستراتيجي املسائلهم على أهنما من أ

يانات املولَّ بإجازة وأبلغت الربتغال أيضـــــــًا -٢٧١ دة أو املعاجلة قانون بشـــــــأن االحتفاظ بالب
تعلق بتوفري خدمات االتصاالت اإللكترونية املتاحة للجمهور أو شبكات االتصاالت العامة. ي فيما

اإلرهــاب  من قبيــل ،للتحقيق اجلنــائي يف اجلرائم اخلطرية ةخــاصـــــــ بصــــــفــةمهم  وهــذا القــانون
  املنظمة. واجلرمية
أدوات  ينص على وعصــــــري،واعتربت الربتغال أن وجود إطار قانوين حملي مناســـــــب  -٢٧٢
األدلة  بفحص يسمح لسلطات إنفاذ القانون واملدعني العامني ومن مثإجرائية مناسبة،  الحياتوص

حقوق وضـــمانات املشـــتبه فيهم والضـــحايا على حد ســـواء، هو عامل  الرقمية ومجعها مع احترام
  أساسي ملحاربة اجلرمية السيربانية. 

ففي دائرة  يف البلد.وأنشأت الربتغال وحدات متخصصة تابعة ألجهزة إنفاذ القانون والقضاء  -٢٧٣
وحدة الة، أنشــئت يف الشــرطة اجلنائيو، ٢٠١١جلرائم الســيربانية يف عام ا العام، أنشــئ مكتب االدعاء

دائرة ويد الوطين. على الصـعتعمل وتنسـق  اليتوطنية ملكافحة اجلرمية السـيربانية واجلرمية التكنولوجية، ال
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الشــــــرطة اجلنائية هي ســــــلطة إنفاذ القانون ذات ومســــــؤولة عن التحقيقات اجلنائية،  االدعاء العام
املرتكبة عرب استخدام تكنولوجيا املعلومات  االختصاص احلصري للتحقيق يف اجلرائم السيربانية واجلرائم

و حمدد يف قانون تنظيم التحقيقات تعمل حتت إشـــراف املدعي العام املســـؤول، كما هوواالتصـــاالت، 
ابري تديضــــــمن و). ويزيد هذا التخصــــــص من كفاءة التحقيقات، ٤٩/٢٠٠٨ رقم اجلنائية (القانون

ينبغي وبلد آخر، أي دلة من األللحصول على مهم التعاون الدويل واملتسقة والتنسيق الدويل.  التصدي
  بذل اجلهود، ال سيما على مستوى األمم املتحدة، لبناء القدرات وزيادة التعاون.

 فيما يتعلق بالتحديات األخرى، أشـــارت الربتغال إىل أن اجلرائم الســـيربانية واســـتخدامو -٢٧٤
ا م؛ ألهنةقليمياإل أمران ال حتدمها احلدودرائم اجلتكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــاالت الرتكاب 

ُتســــــتخدم اخلدمات العاملية (مثل خدمات الربيد اإللكتروين وعلى الصــــــعيد العاملي.  انرتكبي
شبك سحابية) يف كل مكان، وقد ُتوال ضًا ألغراض إجرامية ات االجتماعية واخلدمات ال ستخدم أي

تســتهدف ضــحايا من العديد من الدول املختلفة. وبينما تدرك بعض الدول احلاجة إىل الســرعة يف 
 ،تقليدية أدوات معاجلة القضــايا اليت تنطوي على أدلة رقمية فإن دوًال أخرى تصــر على اســتخدام

يات الراهنة التحدمواجهة ملتطلبات أو بتلبية اطلبات املساعدة القانونية املتبادلة، ال تسمح  لمن قبي
 حلوًال طر الوطنيةاأل وال توفر، قائمةال توجد أية لوائح تنظيمية دولية شاملة ويف الوقت املناسب. 

  هناك حاجة إىل هنج جديد. ف ومن مثمتنوعة، 
 اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـــيربانيةطراف يف وذكرت الربتغال أيضـــــًا أن األ -٢٧٥

صوغ بروتوكول إ ضحة تقوم ب ضايف لالتفاقية. ومن املتوقع أن يوفر هذا الربوتوكول توجيهات وا
ألجهزة إنفاذ القانون والســلطة القضــائية بشــأن الوصــول إىل البيانات عرب احلدود وحتســني التعاون 

حلصـــول على من أجل ا املســـاعدة القانونية املتبادلة وســـري إجراءاتمات غري الرمسي وتبادل املعلو
  األساسية. االحترام الكامل للحقوق واحلريات معنة يف واليات قضائية أخرى، البيانات املخز

وتوجيه بشأن  يةتنظيم وضع الئحة حولعلى مستوى االحتاد األورويب، جيري التفاوض و -٢٧٦
  تأمني األدلة اإللكترونية ومجعها وحتسني التعاون يف هذا املجال. اناألدلة اإللكترونية، سيتيح

    
   قطر    

ـــــتخدام موارد وتكنولوجيات املعلومات، مبا يف ذلك من خالل   -٢٧٧ ـــــاءة اس قالت قطر إن إس
اجلرائم الســــيربانية والقرصــــنة اإللكترونية، تشــــهد زيادة، مما يؤثر على أمن البلدان واســــتقرارها. 

اآلثار الضــارة الســتخدام موارد أو تكنولوجيات املعلومات على التنمية والســالم  اســُتعرضــت  قدو
كيانات األمم الصــادرة من قرارات الًال يف خمتلف قرار وحقوق اإلنســان اســتعراضــًا مفصــَّ واالســت

اجلرائم املرتكبة يف العامل الرقمي، وتنوعها املتزايد، واســـــتخدام هذه التكنولوجيات  وتؤثراملتحدة. 
ا على يًّســلب تأثريًا ،وســائل ألغراض تتعارض مع هدف احلفاظ على االســتقرار واألمن الدولينيوال

  ا.وتضر بأمنها ميدانيًّ ،اهلياكل التحتية للدول سالمة
صعيدين الوطين والدويل من أجل التصدي وهناك   -٢٧٨ حاجة إىل تعزيز التدابري القانونية على ال

سيربانية سيربانية والكشف عنها والتحقيق فيها واقتراح تداب ،للجرمية ال ري جديدة ملكافحة اجلرمية ال
ضاة مرتكبيها. ستخدام  ومقا ضروري تكثيف اجلهود الدولية املبذولة ملنع ا وارد اإلجرامية املومن ال
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أو تكنولوجيات املعلومات ألغراض إجرامية وإرهابية. ومن أجل صــون الســالم واالســتقرار وهتيئة 
ومســـتقرة وســـلمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت، أكدت قطر من جديد  بيئة منفتحة وآمنة
  خلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية، ودعت إىل استمراره.دعمها لفريق ا

وأفادت قطر بأهنا تســـعى إىل تعزيز أمن املعلومات داخل الدولة وتشـــجيع التعاون الدويل   -٢٧٩
أهنا كانت ضــحية القرصــنة اإللكترونية، اليت شــكلت وســيما ال ة الســيربانية، على مكافحة اجلرمي

اث أزمة إقليمية مصــــطنعة أحلقت أضــــرارًا بالغة باألمن واالســــتقرار على الصــــعيدين غطاًء إلحد
ا لتطوير تشريعاهتا وتعزيز العمل الدويل املشترك الرامي اإلقليمي والدويل. وتويل قطر اهتمامًا خاصًّ

  .ة مرتكبيهاومقاضا ااجلرائم السيربانية والكشف عنه منعإىل 
الذي  ،ملكافحة اجلرائم اإللكترونية ٢٠١٤ عام) ل١٤م (أصــــــدرت قطر القانون رققد و  -٢٨٠

حة اجلرمية الســيربانية. يشــكل خطوة متقدمة يف ســبيل تعزيز التشــريعات واإلجراءات الوطنية ملكاف
وبرامج وشبكات  نظمف اجلرائم السيربانية، مثل جرائم التعدي على رويتضمن القانون فصوًال ُتع

لتزوير اإللكترونيني، وجرائم انتهاك حقوق امللكية الفكرية. وينص االحتيال واجرائم املعلومات، و
تزامات مقدمي اخلدمات والتزامات القانون على أحكام بشـــــأن إجراءات التحقيق ومجع األدلة وال

  الدولة والتعاون الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني. أجهزة
اجلرمية الســـيربانية، بوصـــفها شـــكًال مســـتجدًا من أشـــكال اجلرمية وخلصـــت قطر إىل أن   -٢٨١

م استجابات مجاعية منسقة ومتزايدة تستند وتستلز ،حتديًا متناميًا ومتغريًا متثلاملنظمة عرب الوطنية، 
تعاوهنا مع  تعزيزإىل مبدأ املصلحة املشتركة واملسؤولية املشتركة. ويف هذا السياق، تسعى قطر إىل 

رات واجلرمية من أجل بناء القدرات الوطنية وتعزيز أمن الشـــبكات احلاســـوبية ملعين باملخدِّكتب اامل
  بيئة سيربانية آمنة وقوية. أجل توفري منودعم التعاون اإلقليمي والدويل 

    
    رومانيا    

يف جمموعة واسعة من األنشطة تؤدي دورًا مهمًا ، إذ تتقدم، إن التكنولوجيارومانيا  قالت  -٢٨٢
جرامية، مع إحداث أثر وتأثري كبريين على بيئة اإلنترنت. وميثل مصـــــطلح "اجلرمية الســـــيربانية" اإل

وغريها من ) ransomware(الفدية  اتمثل توزيع فريوســ ،التهديدات اإلجراميةجمموعة واســعة من 
 الرباجميات الضـــــارة، واالحتيال الذي ينطوي على مدفوعات غري نقدية، واســـــتخدام اإلنترنت يف

  جتارة مواد االستغالل اجلنسي لألطفال.
أي جرمية ال ميكن ارتكاهبا بأهنا رومانيا "اجلرمية املعتِمدة على الفضاء السيرباين"  ووصفت  -٢٨٣

أو الشــــبكات احلاســــوبية أو غريها من أشــــكال تكنولوجيا املعلومات  احلواســــيبإال باســــتخدام 
رة أما واالتصـــــاالت.  إما على اإلنترنت أو  ايمكن ارتكاهبفلســـــيرباين" الفضـــــاء اب"اجلرائم اُمليســـــَّ

ــــــرعة هذه ا مدىزيادة  هوالدور الذي تؤديه اإلنترنت وخارجها.  جلرائم ونطاقها اجلغرايف وس
رة جانب ارتكاهبا. ويشـــكل االســـتغالل اجلنســـي لألطفال عرب اإلنترنت أســـوأ  من اجلرائم اُمليســـَّ

الشــــبكة اخلفية عددًا متزايدًا من املنتديات  الفضــــاء الســــيرباين. وعالوًة على ذلك، تســــتضــــيفب
بادهلا وتوزيعها. وباإلضافة إىل ذلك، املخصصة حتديدًا إلنتاج مواد االستغالل اجلنسي لألطفال وت
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شارك يف  سعة من التطبيقات، مثل الت األقران وختزين البيانات بني لفات املتتيح اإلنترنت جمموعة وا
  .سهل ارتكاب هذه اجلرائمت اآلمن،
 عايلدفوعات غري نقدية باعتباره هتديدًا آخر مب يتعلقوأشــارت رومانيا إىل االحتيال الذي   -٢٨٤
وشـــــديد التخصـــــص وال ينفك يتطور، ويتكيف مع التدابري املضـــــادة والتقنيات احلديثة.  التنظيم

كب الذي ُيرت ،ويتضــــــمن هذا التهديد نوعني خمتلفني من اجلرائم: االحتيال ببطاقة غري موجودة
الذي عادًة ما حيدث يف متاجر التجزئة  ،على اإلنترنت، أو االحتيال ببطاقة موجودة أســــــاســــــًا
تشـــغيل اآلالت املصـــرفية للحصـــول على  نظمجرمون أيضـــًا على املصـــرفية. ويســـيطر واآلالت امل

  بسهولة أكرب. يةالنقداألموال 
عرب اإلنترنت من أجل التجارة وتفيد تقارير بأنه ميكن أيضــًا اســتخدام املنصــات التجارية   -٢٨٥

على أي رنت، اإلنت القائمة علىيف ســـلع وخدمات غري مشـــروعة. وتتيح األســـواق غري املشـــروعة 
والشـــــبكة اخلفية على حد ســـــواء، أدوات، من قبيل جمموعات أدوات اجلرائم  الظاهرةالشـــــبكة 

  السيربانية أو الوثائق املزيفة، ميكن استخدامها الرتكاب جرائم أخرى.
ســـــلعة أخرى تشـــــيع املتاجرة هبا عرب اإلنترنت  روقة هيســـــاملبيانات أن الوُذكر أيضـــــًا   -٢٨٦

مثل بيانات بطاقة  ،من أجل تعزيز االحتيال. وعادًة ما تكون هذه البيانات ماليةوُتســـتخدم الحقًا 
متتد . وقد تتضمن أيضًا بيانات مسروقة أو بيانات تسجيل دخول إىل حساب مصريف مسروقةدفع 
إىل قوائم الربيد اإللكتروين وتسجيالت  املستنسخةقوائم التفاصيل الشخصية الكاملة والوثائق  من

  ىل احلسابات عرب اإلنترنت. الدخول إ
لالتصاالت الداخلية  المن كل قناة اتصال متاحة،  يستفيدونوقالت رومانيا إن املجرمني   -٢٨٧

ســـبيل املثال، من خالل محالت التصـــيد  فحســـب بل أيضـــًا لالتصـــال بالضـــحايا املحتملني، على
ــائل التواصــل االجتماعي. ويســتخدم املجرمون أيضــًا تطبيقات  االحتيايل للربيد اإللكتروين أو وس

ـــتفادةآمنة وخدمات مماثلة إلخفاء أنشـــطتهم اإلجرامية. ويشـــكل تزايد  خدمات من املجرمني  اس
ة أمام الكشــف عن مجيع أنواع اجلرائم األخرى عقبة خطري الشــريرةاجلهات الفاعلة من التشــفري و

  والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، مبا يف ذلك جرمية اإلرهاب.
أشــــكال الدفع اجلديدة، مثل العمالت املشــــفرة والدفع عرب اإلنترنت واملنصــــات كما أن   -٢٨٨

قها. نطاجرامية وتوســــيع لمجرمني ســــبًال جديدة لتمويل أعماهلم التجارية اإللاملصــــرفية، أتاحت 
عدة وانتشــار أدوات التشــفري وإخفاء اهلوية  وتشــكل ســرعة معاجلة املعامالت عرب واليات قضــائية

ــــــتخدامًا يف والتحقيقات املالية. يف ه أهم العقبات اليت تواَج بعض البيتكوين هي العملة األكثر اس
ـــــواق القائمة ي مقبولة يف معظم املدفوعات بني املجرمني فيما يتعلق باجلرائم الســـــيربانية. وه األس

ــــــبكة اخلفية و ــــــتخدامها يف اجلرائم  ولكن يتزايدالبطاقات، اليت تبيع بحالت اآللية املعلى الش اس
  عمليات االختطاف.يف املرتكبة خارج الفضاء السيرباين، مثل دفع الفدية 

 تطورريقة مماثلة لوســـلطت رومانيا الضـــوء على أن اجلرمية الســـيربانية يف البلد تطورت بط  -٢٨٩
. ٢٠١٧-٢٠١٤يوروبول خالل الفترة التقارير  ، على النحو املبني يفأخرىإجرامية عاملية ظواهر 

يف جمال اجلرائم الســيربانية.  ةملحوظ بصــورةيف رومانيا نشــطة  مؤســســةوكانت مجاعات إجرامية 
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مي ديدًا لألمن القوتشـــكل هت ، اليتومع مرور الوقت، أصـــبحت رومانيا أيضـــًا هدفًا هلذه اجلرائم
  النظام املايل. يشمل باملعىن الواسع، مبا

شاملة لتغطية خمتلف الوأفادت رومانيا بأهنا بذلت جهودًا كبرية   -٢٩٠ شريعات إجرائية  عتماد ت
مع الضــــــمانات وســــــبل  يتوافقمع األدلة اإللكترونية، مبا اخلاصــــــة جب جوانب اإلجراءات اجلنائية
. اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـيربانيةًا إىل القانون، واســـتناد االنتصـــاف املتعلقة بســـيادة

م . ويغطي التشــــــريع الوطين الذي جير٢٠٠٣ِّصـــــــدقت رومانيا على هذه االتفاقية يف عام قد و
من االتفاقية، جمموعة  ٩إىل  ٢، على النحو املنصــــوص عليه يف املواد من املشــــروعةاألنشــــطة غري 

يتيح للوحدات املتخصــصــة التحقيق يف احلاالت ذات الصــلة.  مباســوء الســلوك،  أنواعكبرية من 
ديدة من اجلشـــــكال األتنطبق على  - هانِّعامًا على ســـــ ١٥بعد مرور  - زالت هذه األحكام وما

م املذكرات التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية باتفاقية اجلرمية الســيربانية اجلرائم الســيربانية. وتقدِّ
  جلرمية.هذه ا اليت تشكلن العناصر إرشادات إضافية بشأ

ضــمن مكتب النيابة العامة يف رومانيا،  ،٢٠٠٤ُأنشــئت يف عام  ســبق اإلبالغ به،حســبما و  -٢٩١
الشـــــرطة جهاز  يف إطاروعالوًة على ذلك، ُأنشـــــئت  لتحقيق يف اجلرمية املنظمة واإلرهاب.ا مديرية

لتحقيق يف قضــايا امديرية  صــصــًا لدعم أنشــطةمتخ كيانًاباعتبارها  ،مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة
شأن أكثر من  ضية، ُأجريت حتقيقات ب  ٢٨ ٨٠٠اجلرمية املنظمة واإلرهاب. ويف األعوام اخلمسة املا

  على الفضاء السيرباين أو اجلرائم اليت يتيح الفضاء السيرباين ارتكاهبا. قضية من قضايا اجلرائم املعتِمدة
) skimming(" االســـتنســـاخأنشـــطة " وال على هذه اجلرائم، وهوأشـــارت رومانيا إىل مث  -٢٩٢

مجاعات إجرامية يف تقوم هبا أنشـــطة ب تتعلق البطاقات املصـــرفية، واليت لســـرقة بياناتاملســـتخدمة 
القضــــــائية املختلفة (تصــــــنيع األجزاء، وجتميع األجزاء، واالحتيال الفعلي). العديد من الواليات 

ـــ ٣٦٥املادة م أحكاهذه األنشـــطة  وتنطبق على ب العمل، يلامن القانون اجلنائي. وفيما يتعلق بأس
ــــــتدراج  ت تقنياتما زال -spear( املوجَّه، والتصــــــيد االحتيايل )social engineering( املوجَّهاالس

phishing( ،ضـــعفمســـح نقاط الوالقيادة والســـيطرة،  خوادماملســـتويات املتعددة من اســـتعمال و 
)vulnerability scanning،(  التحديات الكبرية اليت  ومنالتقنيات األكثر اســـتخدامًا.  بعضتشـــكل

جمموعة واســــــعة من من جانب فتوحة املصــــــدر املدوات األاســــــتخدام  تزايدتواجه إنفاذ القانون 
 جمموعاتقانوين إىل أشــخاص معينني أو النشــاط غري ال عزوجيعل من الصــعب  مبا اجلهات الفاعلة،

 ٢٠٧مات الرباجميات الضارة مشمولة بالتشريعات الوطنية يف املادة هجوذكرت رومانيا أن معينة. 
  من القانون اجلنائي. ٣٦٣و ٣٦٢(االبتزاز) واملادتني 

االحتيال ارتكاب جرمية وجَّه املستخدمة يف أساليب االستدراج املوأشارت رومانيا إىل أن   -٢٩٣
، والتصــــــيد )spear-phishing( وجَّهامل والتصــــــيد االحتيايل )،phishingالعام ( (التصــــــيد االحتيايل

صويت االحتيايل صيد االحتيايل، )vishing( ال صرية ( والت سائل الق )، )smishingعن طريق خدمة الر
املســـتخدمة يف أغلب  ،قنيات اهلجوم عرب املتصـــفحاتوت باإلضـــافة إىل تقنيات اهلجوم عرب وســـيط

رائم الســـــيربانية يف رومانيا. وهي لجل شـــــائعة أشـــــكالهي  ،األموالحتويالت األحيان الختالس 
من القانون اجلنائي (حبســــب القضــــية املحددة، ميكن توجيه  ٢٤٩و ٣٢٥ُمجرَّمة مبوجب املادتني 

التحقيق يف اســـتخدام  ويتماســـتعمال األجهزة أو التدخل يف البيانات).  إســـاءةإضـــافية، مثل  ُتهم
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 ٣٦٣و ٣٦٢و ٣٦٠جب أحكام املواد ولشن هجمات على النظام املصريف مب Cobalt Strikeمنصة 
  من القانون اجلنائي. ٢٤٩و ٣٦٦و

معظم أنشـــــطة و )cryptocurrency mining( وختضـــــع أنشـــــطة تعدين العمالت اُملشـــــفَّرة  -٢٩٤
من القانون  ٣٦٦و ٣٦٠للتحقيق مبوجب املادتني ) crypto-jacking(العمالت املشــــــفَّرة  اختطاف

) deep insert skimmingلبيانات البطاقات املصرفية (العميق  اخاالستنساجلنائي. كما ختضع أنشطة 
  من القانون اجلنائي. ٣٦٦و ٣٦٠للتحقيق مبوجب املادتني 

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة وخلصــت رومانيا إىل أن وضــع إطار قانوين شــامل يســتند إىل   -٢٩٥
شكلة اليت ال تنفك تتغري املة ساعدا على معاجلقد وإنشاء مؤسسات متخصصة  باجلرمية السيربانية

اجلرمية الســـيربانية واألدلة اإللكترونية. ويف هذه املرحلة، هناك حاجة إىل موارد إضـــافية املتمثلة يف 
جديدة يف هذا  دولية معاهدات ومزيد من التدريب وبناء القدرات. ولن تكون املناقشــــات بشــــأن

  ضعف اجلهود املبذولة.وقد ُت ،املجال مفيدة
    

    اد الروسياالحت    
أن حتدي مكافحة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  إىلاالحتاد الروسي  أشار  -٢٩٦

صبح، من حيث لألغراض اإلجرامية ا يؤثر على مجيع هتديدًا عامليًّ ،، منذ فترة طويلةهونطاق هأبعاد أ
هذه إزاء  هنج موحداملجتمع العاملي بلدان العامل دون اســــــتثناء. ويف الوقت احلاضــــــر، ليس لدى 

 ،إطار قانوين دويل شامل للتعاون عدم وجوداملسألة. وعلى املستوى الدويل، يتفاقم الوضع بسبب 
مشــــترك. وعلى املســــتوى اإلقليمي، اســــتحدث عدد من ي س مصــــطلحاأســــعدم وجود وحىت 

عالية ة هذه اجلرائم بفعلى معاجل قدرة هذه الصكوكاملنظمات واعتمد صكوكًا ذات صلة، غري أن 
  ما زالت غري كافية.

ــــــي  -٢٩٧ تفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية روج اليأن عددًا من الدول  وذكر االحتاد الروس
ــــــيربانية هذا الصـــــــك غري كاٍف ملواجهة التهديدات احلالية.  غري أنبوصــــــفها حًال ممكنًا.  الس

 الكثري من "اختراعات"ال تنظم  هي لذلكوُوضــــــعت هذه االتفاقية يف هناية التســــــعينات،  فقد
سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون  كما أهنا. العصرية ملجرمنيا تتيح إمكانية انتهاك مبدأ 

دوائر خاصـــة يف  قيامزال هناك خطر إضـــفاء الشـــرعية على ي ومن مث الالداخلية للدول األخرى. 
دون خدمني يف مجيع أحناء العامل لبيانات الشخصية اخلاصة باملستا معجبجمموعة حمدودة من البلدان 

فضـــــًال عن اســـــتمرار االجتاه الذي حدده عدد من الدول من أجل توطيد املكاســـــب ضـــــوابط، 
دان املتقدمة يف فضـــــــاء املعلومات واحلفاظ على "فجوة رقمية" بني البللتلك الدول التكنولوجية 

  والبلدان النامية.
مجيع تتشــــارك فيها ادئ وقواعد عاملية وضــــع مبعلى وأكد االحتاد الروســــي أنه يشــــجع   -٢٩٨

مكافحة اجلرمية الســيربانية. وميكن أن  على لتعاون الدويل الفعاللســاس وتضــع األاألطراف املهتمة 
هذا الصـــــــك  خدهو يكون  ــــــت باس قة  حة اجلرائم املتعل كاف ية مل فاق ام تكنولوجيات املعلومات ات

ــــيادة  واقعالحتت رعاية األمم املتحدة، وتراعي تربم واالتصــــاالت،  ــــاواة يف الس الراهن ومبدأ املس
ومبدأ عدم التدخل يف الشــــــؤون الداخلية للدول. وميكن ملشــــــروع اتفاقية األمم املتحدة للتعاون 
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ــــــيا  ،مكافحة اجلرمية اإللكترونية يف  ،)A/C.3/72/12وثيقة رمسية ( بصــــــفةعمم والذي قدمته روس
سيصبح "حافزًا للتفكري"،  يشكل أن أساسًا هلذا العمل. ويعتقد االحتاد الروسي أن هذا املشروع 

رئيســية، وال ســيما األمم املتحدة، وســيوطد الدولية النتديات املمناقشــة هذا املوضــوع يف  وســيثري
  كز جهود املجتمع الدويل الرامية إىل وضع حلول عملية يف هذا الصدد.وير

بالنظر إىل الطبيعة العاملية لظاهرة اجلرمية املعلوماتية، ال يكفي حصر  ،الحتاد الروسي أنهويرى ا  -٢٩٩
ــــائل يف إطار منتدى فيينا  ــــة املس ــــة أي  - ألمم املتحدةاخلاص بامناقش فريق اخلرباء املعين بإجراء دراس

 وانب التقنية هلذهعلى مناقشــــة اجلمعظمها قتصــــر يوالية فريق اخلرباء فشــــاملة عن اجلرمية الســــيربانية. 
  املهمة األساسية. هو املسألة. ويف هذا السياق، ُيعترب البحث عن حل سياسي وبناء توافق يف اآلراء 

هذه الغاية، يؤكد االحتاد الروســـي على أنه ينبغي تنفيذ أحكام قرار اجلمعية العامة ولبلوغ   -٣٠٠
تخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت لألغراض اإلجرامية، ، بشـــأن مكافحة اســـ٧٣/١٨٧

، على أســاس ليناقشآخر يف إطالق منتدى دائم داخل اجلمعية العامة  حل تنفيذًا صــارمًا. ويتمثل
مكافحة اجلرمية الســــــيربانية، هبدف إجياد  علىهنج متكامل ومتوازن، مجيع جوانب التعاون الدويل 

ــــيا ــــي وبناء توافق اآلحل س ــــري س راء، مع مراعاة االحتياجات العاجلة للدول يف هذا املجال وتيس
صدد.  ضل املمارسات يف هذا ال شاء فريق وتبادل أف يتمثل أحد اخليارات املتعلقة هبذا املنتدى يف إن

أي يذ وتنفإليه والية إعداد  ســـندعامل مفتوح العضـــوية لألمم املتحدة معين باجلرمية الســـيربانية، ُت
  الدول األعضاء.تصدرها ة وثائق ذات صل

    
    اململكة العربية السعودية    

مكافحة اســتخدام تكنولوجيات أمام  أشــارت اململكة العربية الســعودية إىل العقبات التالية  -٣٠١
  املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية:

وســلطات إنفاذ  الرقمية مع الســلطات القانونية اتضــعف تعاون شــركات املنصــ  (أ)  
  نون يف مجيع أحناء العامل؛القا

هوية وبيانات ومهية  واستخدام حمددات ،غياب اهلوية الرقمية يف العامل االفتراضي  (ب)  
  وانتحال هوية أشخاص آخرين على اإلنترنت، وال سيما على وسائل التواصل االجتماعي؛

  التشريعات والقوانني اجلنائية للدول األعضاء؛ تباين  (ج)  
  االفتقار إىل التنسيق والتعاون واملساعدة بني البلدان بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية؛  (د)  
 ،واملوارد ،الضــــــوابط على تقدمي اخلدمات اإللكترونية (الشــــــبكات عدم كفاية  )(ه  

  رية؛وغريها) يف بلدان كث ،واخلدمات ،والبيئات السحابية
 املعلومات املتطورة اليت تتيح رصــــــد العملياتاالفتقار، يف بلدان كثرية، إىل نظم   (و)  

  املشبوهة وحتديد مصادرها وَمن يقف وراءها؛
اخلاصة واألفراد يف جمال وة يحلكوماضعف القدرات البشرية والتقنية واملؤسسات   (ز)  

  األمن السيرباين؛
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ــــــتخــدام تكنولوجيــات املعلومــات غيــاب تشــــــريعــات دوليــة لتجرمي وتت  (ح)   بع اس
ميكن أن تســـهم يف اجلهود الدولية املبذولة يف  ، وهي تشـــريعاتألغراض اإلجراميةواالتصـــاالت ل
  ؛ة هذه اجلرائمسبيل مكافح

يف جمــال أمن املعلومــات من خالل برامج  العــاملنياحلــاجــة إىل تطوير مؤهالت   (ط)  
  تدريبية متخصصة؛

ى الســــــلوك التشــــــريعات والقوانني اليت تعاقب عليف البلدان تنوع بني التعدد وال  (ي)  
  اإلجرامي يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛

حتقيق الربح فحسب. وباإلضافة  إىلدف منصات التجارة على شبكة اإلنترنت هت  (ك)  
إىل ذلك، تتيح هذه املنصــــات أرضــــية خصــــبة للرباجميات احلاســــوبية والتطبيقات اليت تســــتخدم 

  ية؛سيربانالرائم اجلستخدمني وارتكاب املا إلخفاء التكنولوجي
 ةبراعالنطاق اجلرائم املرتكبة باســـتخدام تكنولوجيا املعلومات وإمكاناهتا اتســـاع   (ل)  

  لحدود، مما يؤدي إىل ضعف التنسيق واالتصال بني الدول من أجل مكافحة هذه اجلرائم؛ل
ــــــتبدال العمالت التقليدية بعمالت رقمية   (م)   ــــــهِّل ياس اإلجرامية  على اجلماعاتس

  امالهتا املالية على اإلنترنت؛إخفاء الكثري من مع
  اإلنترنت؛وباالستخدام اآلمن واألمثل لتكنولوجيا املعلومات  الوعيضعف   (ن)  
امية إىل الرضــــرورة مشــــاركة اململكة العربية الســــعودية يف التشــــريعات الدولية   (س)  
  استخدام التكنولوجيا؛ إساءةمكافحة 
الوعي يف املجتمعات بشــأن األســاليب احلاجة إىل تكثيف الوقاية من خالل زيادة   (ع)  

  اليت تستخدمها العصابات اإلجرامية الناشطة على اإلنترنت.
    

    صربيا    
لتكنولوجيا ااملعين جبرائم مكتب املدعي اخلاص واختصـــاصـــات أفادت صـــربيا بأن تنظيم   -٣٠٢
نية مبكافحة يف صربيا منصوص عليهما يف قانون تنظيم واختصاصات السلطات احلكومية املع العالية

تعديالت على إدخال  ، وقانون٢٠٠٥ه متوز/يولي ٢٥اجلرمية الســيربانية، الذي دخل حيز النفاذ يف 
سيرب سلطات احلكومية املعنية مبكافحة اجلرمية ال صات ال صا انية، الذي دخل حيز قانون تنظيم واخت

اخلاص هو املختص يف . وبناًء على ذلك فإن مكتب املدعي ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ١النفاذ يف 
  إقليم صربيا بتناول القضايا اليت تنطوي على اجلرائم املذكورة أعاله.

  الذي يشمل ما يلي: ،وأشارت صربيا إىل إطارها التشريعي واالستراتيجي  -٣٠٣
  يم واختصاصات السلطات احلكومية املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية؛قانون تنظ  (أ)  
  ؛اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانيةى قانون التصديق عل  (ب)  
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اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية  قانون التصــديق على الربوتوكول اإلضــايف ل  (ج)  
ـــطة املتســـمة بطابع عمال األبتجرمي  املتعلق، الســـيربانية العنصـــرية وكراهية األجانب املرتكبة بواس

  النظم احلاسوبية؛
بشــــأن محاية األطفال من االســــتغالل  اتفاقية جملس أوروباديق على قانون التصــــ  (د)  

  اجلنسي واالعتداء اجلنسي؛
  القانون اجلنائي؛  )(ه  
  قانون اإلجراءات اجلنائية؛  (و)  
  قانون االتصاالت اإللكترونية؛   (ز)  
  قانون أمن املعلومات؛  (ح)  
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة  عاليةالاستراتيجية مكافحة اجلرمية ذات الصلة بالتكنولوجيا   (ط)  
  ؛٢٠٢٠استراتيجية تطوير جمتمع املعلومات يف صربيا حىت عام   (ي)  
  التقييم االستراتيجي لألمن العام يف مجهورية صربيا.  (ك)  
اتفاقية جملس على التشريعات املحلية على أمهية  ُأدخلتوتشدد اإلصالحات األخرية اليت   -٣٠٤

  وبروتوكوهلا اإلضايف. انيةأوروبا املتعلقة باجلرمية السيرب
ــــــبتمرب   -٣٠٥ ــــــتراتيجية الوطنية املتعلقة مبكافحة ٢٠١٨ويف أيلول/س ، اعتمدت احلكومة االس

اجلرمية الســـيربانية وخطة العمل اليت ترافقها. وعالوة على ذلك، أنشـــأت وزارة العدل أفرقة عاملة 
ية. وهل قانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائ ــــــتهل ممثلون عن من أجل تعديل ال ذا الغرض، اس

بعثة  العاليةباجلرمية ذات الصــــــلة بالتكنولوجيا املعين املدعي العام ومكتب املدعي اخلاص مكتب 
اســـــتهداف عائدات اجلرمية على ( iPROCEEDSضـــــمن مشـــــروع  ٢٠١٩خرباء يف آذار/مارس 

 وكانتلس أوروبا. املشــــترك بني االحتاد األورويب وجم) اإلنترنت يف جنوب شــــرق أوروبا وتركيا
شريعات الوطنية، وتقييم مدى امتثالمهمتهم إجراء حت  ليل متعمق للثغرات القانونية املوجودة يف الت

ــــــيربانية ل تلك التشــــــريعات االحتاد األورويب  ، وتوجيهاتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الس
ــــــأن EU/2013/40  رقم ــــــتعاضــــــة  بش عن القرار اإلطاري اهلجمات ضــــــد ُنظم املعلومات واالس

ــــــيؤدي التحليل ، وغريمه٢٠٠٥/٢٢  للمجلس ا من معايري االحتاد األورويب واملعايري الدولية. وس
  إىل تقدمي مقترحات لتعديل القوانني، سعيًا إىل حتقيق املواءمة الكاملة.الذي سيعدونه 

أظهرت أن بناء ملكتســبة يف األعوام اخلمســة عشــر املاضــية صــربيا إىل أن اخلربة ا وأشــارت  -٣٠٦
، اســـــتنادًا إىل االتفاقات الدولية القائمة، مثمر جدًّا الوطينالقدرات والتخصـــــص على املســـــتوى 

جديدة يف هذا  دولية معاهدات ما إذا كانت املناقشـــات بشـــأنه فرقًا. ومن املشـــكوك في وُيحدث
  املجال مفيدة.

صــــربيا املؤســــســــات التالية  ذكرتإلطار املؤســــســــي والقدرات اإلدارية، وفيما يتعلق با  -٣٠٧
  املختصة بالتصرف يف جمال اجلرمية السيربانية:
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  ؛العاليةالتكنولوجيا  املعين جبرائممكتب املدعي اخلاص   (أ)  
  املحكمة العليا يف بلغراد؛  (ب)  
  رة الداخلية؛التابعة لوزا العالية،التكنولوجيا  جرائمإدارة مكافحة وقمع   (ج)  
  رى يف الدولة.السلطات املختصة األخ  (د)  
يف  املدرجةومن حيث اإلحصــــاءات والتحليل، أفادت صــــربيا بأن إمجايل عدد القضــــايا   -٣٠٨

قضـــية،  ٣ ٠٢٢بلغ  ٢٠١٨يف عام  العاليةالتكنولوجيا  املعين جبرائمســـجل مكتب املدعي اخلاص 
 يف ُأدرجتقضـــايا  ١ ٣٠٦ومعروفني؛ بالغني  ناةجب تتعلق ســـجلاليف  ُأدرجتقضـــية  ٣٢٢منها 

رائم جنائية أخرى، تتعلق جبسجل اليف  ُأدرجتقضية  ١ ٣٩٤و ،ناة غري معروفنيتتعلق جبسجل ال
  .٢٠١٧يف املائة مقارنة بعام  ٢٧,٤٦زيادة بنسبة  ذلك يشكلو

، لوحظت تطورات إجيابية هامة يف تطبيق أيضـــًا ، وحســـبما أفادت به صـــربياوتبعًا لذلك  -٣٠٩
من  ٣٢٤حل اإلجراءات اجلنائية، مثل توجيه هتم جنائية ضــد خطوات إجرائية متنوعة يف شــىت مرا

ــــــبة تطبيق يف املائة؛ وزاد  ٢٨,٥٧ قدرهااجلناة املعروفني، بزيادة  إرجاء املالحقة القضــــــائية بنس
يف املائة. وهذه الزيادة  ١٠٥يف العقوبة بنسبة يف املائة، وزاد تطبيق اتفاق تفاوضي لتخف ٨٥,٧١

والقضـــــايا املبلغ عنها، وزيادة يف املوارد املبلغ عنهم يف عدد األشـــــخاص  زيادةلالكبرية هي نتيجة 
  وزيادة يف بناء قدرات السلطات املختصة. ،البشرية ملكتب املدعي اخلاص

دولية شــاركت فيها  قضــاياالتالية على  وفيما يتعلق باملمارســات اجليدة، ذكرت صــربيا األمثلة  -٣١٠
اتفاقية جملس بســبب تنفيذ القضــايا م الســيربانية يف صــربيا وجنحت الســلطات املتخصــصــة املعنية باجلرائ
  التعاون الدويل املنفذة يف القانون الصريب:ب ها املتعلقةوأحكام أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية

الســـيطرة على أحد أكرب متت . ٢٠١٨"، يف شـــباط/فرباير Shadow Web" عملية  (أ)  
معلومات بطاقات االئتمان املســروقة.  يتعامل يفالذي و"، In Fraud" املســمىاملنتديات اإلجرامية، 

  ُقبض على مواطن صريب وُوجهت إليه ُتهم جنائية؛وقد 
مة الســــــيطرة على أكرب خدمتت . ٢٠١٨، يف نيســــــان/أبريل "Power Off"عملية   (ب)  
ُقبض على مواطَنني و ".Webstresser"وهي جب اخلدمة يف العامل، اخلاصة حبعة لهجمات املوزَّلإجرامية 
الســلطات املختصــة يف إســبانيا وأملانيا  يف العمليةوُوجهت إليهما ُتهم جنائية. وشــاركت اثنني صــربَيني 

والواليات املتحدة، باإلضـــافة إىل وإيطاليا وصـــربيا وكرواتيا وكندا واململكة املتحدة والنمســـا وهولندا 
التحقيقات مع شــــخصــــني  العاليةالتكنولوجيا  رائماملعين جبهونغ كونغ، الصــــني. وبدأ املدعي اخلاص 

  أحد املشتبه هبما؛ لدىُضبطت للمرة األوىل عملة مشفرة ومشتبه هبما، 
يــة تتعلق جبمــاعــة إجرامو. ٢٠١٨"، يف أيــار/مــايو The Dark Overlordعمليــة "  (ج)  

  سرقت بيانات شخصية وابتزت أصحاهبا.
كان  ٢٠١٨مكتب املدعي اخلاص يف عام  جانبن التعاون الدويل م نَّوأفادت صـــربيا بأ   -٣١١

. وشــــــارك مكتب املدعي اخلاص يف أعمال الفريق املعين باجلرائم العابرة بصــــــفة خاصــــــةناجحًا 
ويف األنشــــطة ذات الصــــلة بإعداد  يربانيةتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســــللحدود التابع ال
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تصلة بتطبيق االتفاقية. كما شارك مكتب املدعي اخلاص املزيد من التوصيات واملبادئ التوجيهية امل
الربوتوكول اإلضــــايف الثاين لالتفاقية. وباإلضــــافة إىل ذلك، ُأدرج وغ يف عمل الفريق بشــــأن صــــ
ــــــيربانيةشــــــروع املمكتب املدعي اخلاص يف   املمدَّد املتعلق بالتدابري العاملية ملكافحة اجلرائم الس

ـــمى ـــترك بني"، +GLACY" واملس ـــطة دولية أخرى.   جملس أوروبا واالحتاد األورويب، ويفاملش أنش
التعاون بني القطاعني العام ممثلون عن مكتب املدعي اخلاص يف مشــروع ، شــارك ٢٠١٨عام  ويف

التابع ملجلس و "EAP IIIواخلاص يف جمال اجلرمية الســيربانية يف منطقة الشــراكة الشــرقية، املســمى "
تعزيز التشـــريعات  " االحتاد األورويب، وكذلك يف مشـــروعجريةمى "ه حنو ما يســـجَُّوواملأوروبا، 

ــــــ ــــــس ة، اجلنوبي اجلريةية يف جمال اجلرمية اإللكترونية واألدلة اإللكترونية يف منطقة والقدرات املؤس
 الواقعةســيوية اآلبلدان الالذي يســتهدف بلدان مشال أفريقيا وغرهبا وو، "Cyber@Southاملســمى "

استهداف عائدات اجلرمية على اإلنترنت يف جنوب بيض املتوسط، ومشروع البحر األشاطئ على 
ــــــرق أوروبا ، املســــــمى أداة تقدمي املســــــاعدة يف مرحلة ما قبل االنضــــــماميف إطار  وتركيا ش

"iPROCEEDS@IPA" ،يا. ودعت و با وترك ــــــرق أورو لدان من جنوب ش يه ب لذي ُأدرجت ف ا
نية مكتب املدعي اخلاص إىل املشاركة يف اجتماعاهتا يف الشبكة القضائية األوروبية للجرائم السيربا

شـــارك ممثلو مكتب املدعي اخلاص يف عمل فريق اخلرباء املعين بإجراء دراســـة شـــاملة كما الهاي. 
  عن اجلرمية السيربانية.

    
    سنغافورة    

أشـــارت ســـنغافورة إىل التحديات اليت تواجهها واملشـــتركة مع واليات قضـــائية أخرى.   -٣١٢
الوصول املجرمني الذين يسعون إىل استغالل إمكانية أساليب شمل هذه التحديات زيادة تطور وت
  تحقيق غايات إجرامية.لالعوملة وظهور التكنولوجيا وانتشارها  الناجتة منكرب األ

كبري خالل العقد املاضـــي.  بقدروأفادت ســـنغافورة بأن اســـتخدام الفضـــاء الســـيرباين منا   -٣١٣
، مما أدى إىل زيادة يف قضايا وسهولة احلصول عليهاالتكنولوجيا اخنفاض تكاليف ويعود ذلك إىل 

 كذلكمبوجب قانون إســـاءة اســـتعمال احلاســـوب يف البلد، و األفعال املجرَّمةاجلرائم الســـيربانية (
كأدوات الرتكاب جرمية تقليدية). احلوسبة ستخدم فيها أجهزة احلوسبة أو شبكات اجلرائم اليت ُت

من خالل قوات الشــرطة الســنغافورية زيادًة يف عدد عمليات االحتيال  رصــدتا الصــدد، ويف هذ
تكتيكات جديدة يســــــتخدمها حمتالون دوليون لالضــــــحايا الذين يقعون فريســــــة عدد اإلنترنت و
القرصـــنة  من قبيلمن األســـاليب املتطورة متتد ون تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت، يســـتعمل

ست سوبية إىل ا شار وبسبب . )call-spoofingانتحال اهلويات اهلاتفية (خدام تكنولوجيا احلا مدى انت
سيرباين ارتكاهبا  ضاء ال ساع نطاق تلك اجلرائماجلرائم اليت يتيح الف ئية، الواليات القضاكل يف  وات

. أكثر صعوبة الكشف عنها واقتالعها وإزالتهايكون ويف أي مكان،  اجلرائمهذه  تترسخميكن أن 
لتصدي لصيلها أدناه، ابذلت سنغافورة جهودًا على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، ترد تفقد و

  هلذا التحدي املعقد.
، أعلن وزير ٢٠١٦ه متوز/يولي ٢٠بأنه يف فيما يتعلق باجلهود الوطنية، أفادت ســــــنغافورة ف  -٣١٤

ـــــؤون الداخلية ووزير  ـــــؤون الش ـــــنغافورة الوطن يةالقانونالش ية اخلاصـــــة باجلرائم عن خطة عمل س
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ســـيا واملحيط اهلادئ واليابان. وتتمثل رؤية خطة آل) RSAيف مؤمتر "آر إس أي" ( ، وذلكالســـيربانية
مان إتاحة بيئة آمنة وسليمة على اإلنترنت لسنغافورة العمل الوطنية اخلاصة باجلرائم السيربانية يف ض

ستمرار منو سيرباين م مع ا شطة املجرمني على الفضاء ال د واخلطورة يف مجيع ن حيث النطاق والتعقُّأن
كافحة اجلرائم مللحكومة لســـتراتيجية املتعددة اجلوانب االأحناء العامل. وتتضـــمن اخلطة تفاصـــيل عن 

  :ليما ي السيربانية من خالل
  كي يبقى بأمان يف الفضاء السيرباين؛ل هتوعية اجلمهور ومتكين  (أ)  
  ال مكافحة اجلرمية السيربانية؛تعزيز القدرات واإلمكانيات يف جم  (ب)  
  التشريعات وإطار العدالة اجلنائية؛ تعزيز  (ج)  
  الدولية. واملشاركاتتكثيف الشراكات   (د)  
الدور املفيد الذي تؤديه  إىلســــــنغافورة  أشــــــارتومن حيث اجلهود اإلقليمية والدولية،   -٣١٥

شراكات بني أصحاب املصلحة ا ملتعددين يف بناء القدرات، وتعزيز املنظمات الدولية واإلقليمية وال
ـــات يف جمال  ،والتعاون الدويل ،املعلومات، وتبادل أحدث االجتاهات والتطورات وأفضـــل املمارس

  فحة اجلرمية السيربانية العابرة للحدود.مكا
وتشـــمل الربامج اإلقليمية الرئيســـية اجتماع وزراء رابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا املعين   -٣١٦

مة عرب الوطنية واجتماع كبار مســـؤويل رابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا املعين باجلرمية باجلرمية املنظ
ا الراعية املتطوعة لرابطة أمم جنوب شــــرق أطلقت ســــنغافورة، بوصــــفهقد املنظمة عرب الوطنية. و

آســـيا بشـــأن اجلرائم الســـيربانية، مبادرات جديدة لزيادة قدرات الدول األعضـــاء يف الرابطة على 
رمية السيربانية، مثل استضافة مؤمتر رابطة أمم جنوب شرق آسيا + ثالثة بشأن اجلرائم مكافحة اجل

مس لكبار املســؤولني يف الرابطة بشــأن اجلرمية الســيربانية، الســيربانية واجتماع املائدة املســتديرة اخلا
ـــــيا  كما. ٢٠١٨ هيف متوز/يولي ـــــرق آس على تعزيز معارف  جهودهاركزت رابطة أمم جنوب ش

قضــايا اجلرائم الســيربانية، وُعقد اجتماع املائدة املســتديرة  مباشــرة عني العامني وقدراهتم بشــأناملد
رابطة أمم جنوب شــرق آســيا يف ســنغافورة يف ب اخلاصســيربانية للمدعني العامني بشــأن اجلرائم ال

  .٢٠١٩. وهذه فعاليات سنوية ستنظم أيضًا يف عام ٢٠١٨أيلول/سبتمرب 
مع اإلنتربول من أجل النهوض بالتعاون اإلقليمي  عن كثبورة بأهنا تعمل وأفادت ســــــنغاف  -٣١٧

يف منصب نائب رئيس الفريق العامل األورويب  ُعينت سنغافورةقد والدويل ملكافحة اجلرمية السيربانية. و
. وباإلضــــافة إىل ٢٠١٩إىل  ٢٠١٧لفترة من لاآلســــيوي التابع لإلنتربول واملعين باجلرائم الســــيربانية 

مكتب رابطة أمم جنوب شرق آسيا املعين مبادرة إنشاء سنغافورة، بدعم من اإلنتربول،  أطلقتلك، ذ
يف املجمَّع العاملي لالبتكار التابع لإلنتربول، والذي  ٢٠١٨ه  متوز/يوليباجلرمية السيربانية، الذي ُأطلق يف

ات املشــــتركة اليت تركز على العملي ليقوديقع يف ســــنغافورة. ويســــتخدم هذا املكتب موارد اإلنتربول 
أيضـــًا شـــاركت ســـنغافورة ومكافحة اجلرمية الســـيربانية.  والرامية إىلرابطة أمم جنوب شـــرق آســـيا 

التابع  رابطة أمم جنوب شــرق آســيا، اليت يقودها املجمَّع العاملي لالبتكارل "الطفرة الســيربانية"عملية   يف
من رابطة  بلدان ةلت العملية الناجحة للغاية ســـبع. ومش٢٠١٧يف شـــباط/فرباير واليت نفذت  لإلنتربول
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م وخاد ٩ ٠٠٠وكشـــفت عن حوايل  ،أمم جنوب شـــرق آســـيا وســـبع شـــركات من القطاع اخلاص
  ومئات املواقع اإللكترونية املصابة بالربجميات الضارة. خمتَرق
)، INTERPOL Worldإلنتربول العاملي (ملؤمتر ا داعم ســنغافورة شــريكفذلك  وفضــال عن  -٣١٨

سنغافورة  سنتني يف  جيتمع فيه القطاعان العام واخلاص من أجل احلوار ووهو مؤمتر دويل يعقد كل 
الشرطة. ويتيح هذا عمل ة التحديات املقبلة فيما يتعلق بشؤون األمن وتعاون ملواجهالوإجياد فرص 

 العامليف الســيربانية  ألصــحاب املصــلحة املعنيني ملناقشــة حتديات اجلرائم مًاقيِّ منتدىاحلدث الفريد 
  من اخلرباء بشأن أحدث التهديدات واالجتاهات واحللول. وتلقي حتديثات

القضــائية  للوالياتنفاذ الدولية العابرة اإلطًة يف عمليات ســنغافورة مشــاركًة نشــ وتشــارك  -٣١٩
مكتب  ) اليت قادهاAvalanche" (أفاالنشسنغافورة يف عملية " تشاركوبشأن اجلرائم السيربانية. 

يوروبول ومكتب الشــــــرطة اجلنائية االحتادية األملانية يف الللواليات املتحدة و االحتاديالتحقيقات 
احلواسيب عاملية من شبكة  تفكيك. وهدفت العملية إىل ٢٠١٧يف عام ومرة أخرى  ،٢٠١٦عام 

 تااملصـــابة تســـتخدمها شـــبكة إجرامية لســـرقة معلومات احلســـابات املصـــرفية ومعلومات اهلوي
شطة غسل األموال، باإلضافة إىل شخصية والقيام بأن الذي هو ، Andromeda نظام "أندروميدا" ال

املوجودة. وتشــارك ســنغافورة بنشــاط أيضــًا يف املنصــات الدولية ُنظم الربجميات الضــارة  أقدم أحد
ون. مســـــتوى التعاون العاملي وتبادل أفضـــــل املمارســـــات يف جمال إنفاذ القان رفعاليت تركز على 

كتب امل عقدهاوتشــمل هذه املنصــات أول مناقشــة مائدة مســتديرة وطنية بشــأن اجلرمية الســيربانية 
بامل يا يومي ات خدِّراملعين  ــــــ ندونيس ي ٣و ٢واجلرمية، يف إ قة عمل خرباء ٢٠١٨ همتوز/يول ، وحل

ع ، واجتما٢٠١٩آذار/مارس  ١٤إىل  ١٢ملكتب يف سـنغافورة من ا اليت عقدهاالعمالت املشـفرة 
فريق اخلرباء املعين باجلرمية الســــيربانية التابع لإلنتربول، واملؤمتر املشــــترك بني اإلنتربول واليوروبول 

  باجلرائم السيربانية.املعين 
ستخدام   -٣٢٠ سنغافورة إىل أن التحديات اليت تواجهها الدول األعضاء يف مكافحة ا وخلصت 

من وامية هي حتديات متعددة اجلوانب. تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــاالت لألغراض اإلجر
 والتضافرتعاون الدويل استمرار املناقشة وتعزيز ال يفيد فيهاالواضح أن اجلرمية السيربانية هي مسألة 

على الصــعيدين اإلقليمي والدويل بني الدول األعضــاء وأصــحاب املصــلحة املعنيني، مبا يف ذلك يف 
ــــــنغافورة ملتزمة بالتعا مكافحة اجلرمية الســــــيربانية، على  ون الدويل واإلقليمياألمم املتحدة. وس

اء القدرات. وعالوة على ذلك، وتتطلع إىل املشـــــــاركة، عند اإلمكان، يف اجلهود املبذولة يف بن
  ستواصل سنغافورة دعم التعاون وتبادل املعلومات ملواجهة هذه التحديات.

    
    سلوفاكيا    

املكافحة  هذه وتعترباجلرمية الســيربانية اهتمامًا كبريًا مكافحة  تويل أفادت ســلوفاكيا بأهنا  -٣٢١
لســـيربانية، جيب تلبية جانبني أســـاســـيني: ا. ومن أجل التصـــدي بفعالية ملســـألة اجلرمية احتديًا مهمًّ

ــــــب. وال بد من فجانب قانوين وجانب تقين.  أوًال، من الضــــــروري وجود تشــــــريع حملي مناس
سلوفاكيا أنه من املهم  وترىضوعية بأحكام إجرائية مناسبة. استكمال أحكام القانون اجلنائي املو

أو األشياء أو ضبطها ش املنازل وتسليم مثل تفتي ،ضمان توسيع نطاق األحكام اإلجرائية التقليدية
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فيما ف. وعليه، وسيلة حلفظ البيانات يتم ضبطها أيستمدة من املبيانات اللتشمل أيضًا  ،هتامصادر
ت احلاســـوبية، من الضـــروري وجود أحكام إجرائية إضـــافية لضـــمان إمكانية البيانا بتفتيش يتعلق

 تفتيش أي جهاز فعالية احلصــــول على البيانات احلاســــوبية بصــــورة قانونية وبطريقة تتســــم بنفس
سمح للناقل حمسوس  ضمن القوانني املحلية أحكامًا ت بيانات وضبطه. وبناًء على ذلك، جيب أن تت

كون لدى كل ت أن وجيب ضــمانبيانات احلاســوبية املخزنة وضــبطها. ال تفتيشبلســلطات الدولة 
  تفاديًا للمثول أمام العدالة.  التخفيملنع مرتكيب اجلرائم من مناسبة الدول أحكام 

مجلة  يفاليت تنص،  ،اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســــــيربانيةوتعترب ســــــلوفاكيا أن   -٣٢٢
ــــدار واملصــــادرة، و تيشبالتفلق أمور، على أحكام تتع ــــوبية وحفظ إص ــــأن البيانات احلاس أوامر بش

قت دَّص  قدلنموذج حيتوي على جمموعة واسعة من الصالحيات اإلجرائية. وممتاز مثال  ، هيالبيانات
وتعتربها املعيار الدويل األفضــــــل الذي حيتوي على  ،٢٠٠٨ســــــلوفاكيا على تلك االتفاقية يف عام 

التعاون الدويل الفعال. ويف ضــوء ما تقدم، ترى ســلوفاكيا  ويتيحاســبة رائية منأحكام موضــوعية وإج
اإلرادة كذلك و ،أن التنفيذ الناجح للصــــــالحيات اإلجرائية املنصــــــوص عليها يف االتفاقية املذكورة

  غرض احلصول على األدلة.للوضع إطار قوي  ، عامالن ضروريانالسياسية الواضحة
اتفاقية جملس من  ١٨(أ) من املادة  ١يا أن أمهية الفقرة ى ســـــلوفاكعالوًة على ذلك، ترو  -٣٢٣

ــــــيربانية تتمثل يف أهنا ، اليت تنص على إصــــــدار أوامر تقدمي املعلومات، أوروبا املتعلقة باجلرمية الس
وجود جهة هو الزمن. والعنصـــر الرئيســـي ليس مكان البيانات، بل  مرِّعلى حقيقة أثبتت جدواها 
يف إقليم معني. ويتيح هذا النهج حلوًال يف معظم احلاالت، حىت فظ هبا حتتت أو البيانا تســيطر على

صك دويل  ضرورة إلعداد  سلوفاكيا  سبق، ال ترى  ستنادًا إىل ما  سحابية. وا يف عصر احلوسبة ال
ــيربانية املتعلقة اتفاقية جملس أوروبا وتشــجع البلدان اليت ليســت طرفًا يف  ،جديد بشــأن اجلرمية الس

  على االنضمام إليها. انيةباجلرمية السيرب
أدلة إلكترونية.  تنتج عنهاوأشـــارت ســـلوفاكيا أيضـــًا إىل أن كل جرمية جنائية تقريبًا قد   -٣٢٤

مجيع أنواع بشــأن جبمع األدلة اإللكترونية  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســيربانيةوتســمح 
كل قاٍض أو مدٍع  إعالمى ذلك أنه ينبغي ك أكثر أمهية. ويترتب علاجلرائم، مما جيعل هذا الصــــــ

وبرامج  التثقيفيةعام بكيفية اســـتخدام الوســـائل املتاحة لتأمني األدلة اإللكترونية. وُتعترب األنشـــطة 
برامج  أن ســلوفاكيا وترىبناء القدرات على الصــعيدين الوطين والدويل يف هذا الصــدد ضــرورية. 

  .إن أمكن ذلك جيب جتنب ازدواجهاو، حمددة األهداف أن تكونب جي بناء القدرات
ذكرت أن وأشارت سلوفاكيا أيضًا إىل اجلوانب التقنية، باإلضافة إىل اجلوانب القانونية. و  -٣٢٥

الدول ينبغي أن تضــــــع يف اعتبارها أن أحد العوامل الرئيســــــية لنجاح التحقيقات املتعلقة باجلرمية 
ختلفة من التخصص املنواع األيف  يتمثلاء السيرباين الفض ترتكب باستخدامليت السيربانية واجلرائم ا

والســـلطات القضـــائية  ،(الشـــبكات املحلية للمدعني العامني والقضـــاة املعنيني باجلرائم الســـيربانية
وما إىل ذلك)، فضــًال عن التدريب املنتظم لســلطات إنفاذ  ،اجلرائم الســيربانيةب املعنيةاملتخصــصــة 

 ومواكبة ًاصحيح تطبيقًاأجل ضمان تطبيق الصالحيات اإلجرائية  ون والسلطات القضائية منالقان
الدول وعلى  داخلن اإقامة الشــــبكات وتبادل أفضــــل املمارســــات ضــــروريو. اجلاريةالتطورات 

  املستوى الدويل. 
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ضمان   -٣٢٦ ستمرار وتخصص الومن أجل  سة حتديث ا ضمن رئا سلوفاكيا  شأت  اخلربات، أن
مكافحة زيادة فعالية ائم احلاســـوبية. وتســـاعد هذه اإلدارة على الشـــرطة إدارة خاصـــة للجر قوات

اهلجمات الســيربانية  يف املقام األولا حاليًّ وتعاجل ،اجلرائم احلاســوبية واجلرائم املرتكبة عرب اإلنترنت
دفوعات بامل املتعلقواالحتيال  ،واالســــتغالل اجلنســــي لألطفال عرب اإلنترنت ،املعلومات نظمعلى 
تضــــــمن تو ،على اإلنترنت (مبا يف ذلك املحتوى اإلرهايب) املشــــــروعواملحتوى غري  ،ةنقديالغري 

ـــــف على عمليات اإلنترنت  ـــــيربانية ورصـــــدها (مبا يف ذلك الكش مهامها البحث عن اجلرائم الس
أيضــــًا التعاون إىل املدعني العامني عند احلاجة إىل املســــاعدة الفنية. دارة هذه اإلتقدم والســــرية). 
سري ال صورةتعاون وي ضًا تقيم اإلدارة وجدًّا.  ةجيد ب شرطة أي املعنية حوارًا مع األوساط الدولية لل
خلاص، وخباصـــــــة باجلرمية  ية، وكذلك مع القطاع ا خدمات اإلنترنت، ي مقدممع الســــــيربان

ما تكون يف حيازة كيانات  كثريًااخلارج على حد ســـــواء، ألن بيانات األفراد  ســـــلوفاكيا ويف يف
  ومن الضروري مناقشة تعقيدات التعاون وحتدياته. ،اضعة لسيطرهتاخاصة أو خ

كافحة اجلرمية الســــيربانية يف ملوعالوة على ذلك، ُأنشــــئت الشــــبكة الوطنية للمدعني العامني   -٣٢٧
ئيســـية يف تقدمي معلومات عملية وتبادل اخلربات بني أعضـــاء الشـــبكة . وتتمثل مهمتها الر٢٠١٧  عام

ــــــأن اجلرائم الســــــيربانية، فيما يتعلق بالقضــــــايا الوطنية وقضــــــايا اآل عامنيالدعني املومع  خرين بش
  الدويل.  التعاون
وعلى املســـــتوى الوطين، ُأنشـــــئ فريق متعدد التخصـــــصـــــات من اخلرباء معين باجلرائم   -٣٢٨

ويعقد  ،خرباء من مجيع الســــلطات احلكومية اهلامة والقطاع اخلاصالفريق بني الســــيربانية. وجيمع 
كيفية تعديل القوانني املتصـــلة بالكشـــف عن البيانات ألغراض  بينهات بشـــأن مســـائل من مناقشـــا

احلصــول نائية حبيث ال تكون هناك حاجة إىل أمر من املحكمة (يف ســلوفاكيا، يلزم اإلجراءات اجل
املحكمة لتحديد هوية مســـتخدم رقم اهلاتف أو عنوان بروتوكول اإلنترنت). وعليه، من أمر على 

س صعيدين الوطين والدويلتعترب  شبكات متخصصة على ال شاء  مع بني املمارسني جت لوفاكيا أن إن
  .ًامفيد ًان مع اجلرائم السيربانية أمرالذين يتعاملو

ــــــيربانية. وبالنظر إىل الطبيعة العاملية   -٣٢٩ ــــــلوفاكيا أهنا ملتزمة مبكافحة اجلرمية الس وأكدت س
ر كثريًا إمكانية املشاركة يف فريق اخلرباء املعين بإجراء تقدِّللجرمية السيربانية، أكدت سلوفاكيا أهنا 

تبادل أفضــل املمارســات وتبادل اآلراء مع اخلرباء من مجيع ف ،انيةدراســة شــاملة عن اجلرمية الســيرب
ية غا يد لل ملذكور مف طار فريق اخلرباء ا عامل يف إ حناء ال ظل فريق اخلرباء  ،أ ية هو وينبغي أن ي العمل

  على األقل. ٢٠٢١مستوى األمم املتحدة بشأن موضوع اجلرمية السيربانية حىت عام  الرئيسية على
    

    سلوفينيا    
سلوفينيا بأنه، مع التطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات، تدخل خدمات ومعدات  أقرت  -٣٣٠

ًا املجرمون. وهذا يستلزم تكيف ايتعبه ةعمل جديد أساليبوأجهزة جديدة إىل السوق، إىل جانب 
 من جانب ســـلطات إنفاذ القانون، األمر الذي ال ميكن كفالته إال إذا كان هناك ومناســـبًاســـريعًا 

ث. ويســتلزم هذا التعاون تبادًال آمنًا وســريعًا والبح وهيئاتتعاون فعال ووثيق مع القطاع اخلاص 
ستمرتقنيات وللمعلومات والدراية و ضًال عن تدريب املوظفني امل ساليب التحقيق، ف . وبالنظر إىل أ
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هات ئدة االجتا ــــــالســـــــا باس ية اليت ُترتكب  نائ يادة يف اجلرائم اجل حدوث ز خدام ، من املتوقع  ت
  والرقمية واالفتراضية أو غريها من التكنولوجيات.  العصريةاملعلومات تكنولوجيات 

ادون الحظت الشــرطة الســلوفينية أن مرتكيب اجلرائم اجلنائية يف الفضــاء الســيرباين يزدقد و  -٣٣١
درًا ق ويتركون ،؛ ويعملون على الصعيد الدويلوتزداد دقة تنظيمهممهارة من الناحية التكنولوجية 

ل التعرف عليهم. وحيدث كل هذا ميكن اســـــتخدامها وميكن أن تســـــهِّ اليتدلة واأل ثارأقل من اآل
قتًا أطول وتســــتغرق اســــتعادة احلالة الطبيعية و ،بســــرعة كبرية، وعدد الضــــحايا آخذ يف االزدياد

يف كثري من األحيان وتكون  ،رقميالشـكل ال سـوىاآلثار املتروكة، يف معظمها،  وال تتخذبكثري. 
ـــــلبًا على مدة التحقيقات اجلنائية وجناحها. ويتمثل  على موزعة بلدان أو قارات كثرية، مما يؤثر س

ــــلوفينيا يف احلجم املتزايد من البيانات اليت ختضــــع لل فحص والتحليل يف كل حتٍد آخر أفادت به س
كقاعدة افتراضية ستخدم يكترونية عة لألجهزة اإلليف أن املزيد من الشركات املصنِّكذلك حتقيق، و

ويزيد كثريًا من صــــــعوبة  الســــــريةتشــــــفري البيانات القوي. وهذا مينح املجرمني درجة عالية من 
  الكشف والوقاية.

س  -٣٣٢ تغالهلا، تواجه البيئة الدولية حتديات ال ميكن وبالنظر إىل تطور اإلجنازات التكنولوجية وا
ــــــات جديدة ملنع جمال  يفتعاون واملعاملة باملثل التغلب عليها إال من خالل تعزيز ال وضــــــع ممارس
 اإلجراءاتومن خالل املزيد من  ،هج وأدوات وآليات جديدةاملخاطر واحلد منها، واســــتحداث ُن

 ياتعمللألدلة ولتشـــتت الدويل التلزم ســـالعمليات. ويوالتضـــامن يف الوقاية على مســـتوى  ةاملتبادل
  املؤهالت واملعدات.وتشريعات حتسني الحتقيق جديدة و أشكالب األخذمرتكيب االنتهاكات 

    
    جنوب أفريقيا    

ــــــارت جنوب أفريقيا إىل التحديات املرتبطة   -٣٣٣ القائمة اجلنائي املدين وصــــــكوك القانون بأش
 أفعالات املعلومات واالتصاالت، فأفادت بأن لديها تشريعات ملكافحة استخدام تكنولوجياملتعلقة ب

)، وقانون ابرملانيًّاجلرائم الســيربانية، تتضــمن مشــروع قانون اجلرائم الســيربانية (ســيصــبح قريبًا قانونًا 
 لدويل يف املســــائلاإلجراءات اجلنائية، وقانون االتصــــاالت واملعامالت اإللكترونية، وقانون التعاون ا

اجلنائية، وقانون محاية املعلومات الشخصية. وعالوة على ذلك، قالت جنوب أفريقيا إن غياب توافق 
دويل يف اآلراء بشــأن املســائل واملفاهيم الرئيســية، مبا يف ذلك طبيعة التهديدات الســيربانية وأبعادها، 

 ، كل ذلكســيربانية رائمباعتبارها جددة وجترمي ســلوكيات حم ،األطر الرمسيةونتائج إجراءات  وعدالة
طرح حتديات يف جمال مكافحة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية. ي

  وتتجاوز هذه التحديات نطاق العناصر التعريفية، اليت ختتلف اختالفًا كبريًا.
ة اســـتخدام مكافحجمال ول يف التنســـيق والتعاون بني الدإىل جنوب أفريقيا أيضـــًا  وأشـــارت  -٣٣٤

رغم توافر عدد من اآلليات فذكرت أنه، تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت لألغراض اإلجرامية. 
نة، وااللتزامات القائمة لتعزيز التنســـيق والتعاون، مثل املســـاعدة القانونية املتبادلة، ونقاط االتصـــال املعيَّ

قيام ســـرعة كذلك ؤســـســـات املالية، واإللكترونية واملالواقعة على عاتق مقدمي خدمات االتصـــاالت 
يانات حركة املروربالخمتلف مقدمي اخلدمات  ية كشــــــف عن ب  يف، تبقى هناك حتديات اإللكترون

التصــــدي للجرمية الســــيربانية. واعُتربت املســــائل التالية حتديات هامة: طول عملية املســــاعدة القانونية 
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ة، مما جيعل التنســيق املركزي صــعبًا؛ آلية التنســيق لع بواليات خمتلفالوكاالت اليت تضــط تعدداملتبادلة؛ 
خمتلف أصحاب املصلحة. ويف حني أن الصكوك   وتنفيذ التدابري املقترحة اليت ال حتظى بدعم كامل من

ية من خالل  هديدات الســــــيربان قد تنجح يف معاجلة الت مة  قائ تاحةاإلقليمية ال عاون بني أطراف  إ الت
يكمن يف أهنا قد ال تكافح اجلرمية الســــــيربانية بفعالية على الصــــــعيد  التحدي األكرب إنف االتفاقيات،

ا عامليًّ. ويشكل غياب تعريف متفق عليه معًا العاملي، ألن الدول غري األطراف يف االتفاقية قد ال تتعاون
ديات مما يؤدي إىل بروز حتا به، تعريفًا خاصًّ على حدة كل بلد  وضع ولذلكيًا، لجرمية السيربانية حتدِّل

املطلوبني وإتاحة التعاون الدويل، مبا يف ذلك تســــليم   عندما يتعلق األمر باملســــاعدة القانونية املتبادلة أو
األدلة اإللكترونية. ومن أجل تنفيذ القوانني املتعلقة باجلرمية الســــــيربانية تنفيذًا فعاًال، وال ســــــيما عند 

املواءمة بني القوانني، األمر  بعضوجود أخرى، من املهم ضــــــمان وجود حاجة إىل التعاون مع دول 
تعريف اجلرمية الســـــيربانية. وهناك الكثري من الصـــــكوك اإلقليمية امللزمة أو  علىالذي يســـــتلزم اتفاقًا 

مســـــألة اجلرمية الســـــيربانية، لكن قد ال ترغب بلدان كثرية، بســـــبب  معاجلةامللزمة اليت هتدف إىل  غري
االجتماعية واالقتصادية، يف التصديق على أي من  هاالدولية وظروف أعماهلاوجداول  ةياسيالس توجهاهتا

  الصكوك اإلقليمية القائمة.
أنه رغم وجود اتفاقات ثنائية  إىلجنوب أفريقيا  أشــــــارتوفيما يتعلق باملســــــاعدة التقنية،   -٣٣٥

دلة وتســـــليم عدة القانونية املتباومتعددة األطراف (مثل أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة بشـــــأن املســـــا
ة املطلوبني ونقل الســـجناء املحكوم عليهم ومصـــادرة األصـــول)، يبدو أن االتفاقات اإلقليمية والقاريَّ 

حتل حمل االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف من حيث تأدية الوظيفة. والتعاون الدويل فيما يتعلق 
حلفاظ من بينها امور ألات الالزمة الت وال يشــــمل اإلجراءباجلرائم الســــيربانية حمدود يف معظم احلا

  أو ضمان توافر األدلة. ،على أساس مستعجلاإللكترونية على األدلة، أو إتاحة بيانات حركة املرور 
القوانني الوطنيــة تبــاين حتــديــات قــائمــة أخرى تتمثــل يف هنــاك وترى جنوب أفريقيــا أن   -٣٣٦

اإلجراءات املتصــــلة بالتعاون  وتبايننية؛ لجرمية الســــيربال اينةمتب أوصــــاف واشــــتماهلا علىللبلدان 
دلـة مقبولـة يف األ أن تكونقبــل فيمــا بني البلــدان الـدويل؛ واإلجراءات الرمسيــة الواجـب اتبــاعهــا 

  وما إىل ذلك. ،املحاكم؛ وقوانني اخلصوصية
ية يف خمتلف عدم وجود فريقيا أن أوتعترب جنوب   -٣٣٧ لدان تتمتع بســــــلطات هياكل وطن الب
ؤدي يطلبات املســاعدة املتبادلة يعوق فعالية املســاعدة القانونية املتبادلة. و تنســيقأجل  من يةتنســيق
التعاون القائم على إىل و التجزؤالصكوك اإلقليمية الرامية إىل التصدي للجرائم السيربانية إىل  تعدد

كل غياب الة التعاون الدويل املناســـب. ويشـــيف كفهذه الصـــكوك التقوقع بني البلدان، وال تنجح 
ــــــك معترف به عامليًّ ــــــائل اجلرمية ص ا على مســــــتوى األمم املتحدة يتناول التعاون الدويل يف مس

  ا يسهم يف عدم فعالية التعاون الدويل يف هذا املجال.السيربانية عامًال هامًّ
ات واجلرميــة، خــدِّر بــاملكتــب املعيناملوجنوب أفريقيــا مقتنعــة بــأنــه ينبغي تعزيز دور   -٣٣٨
شكلة يف جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف جمال إتاحة بناء القدرات.  اسيم وال افتقار وتتمثل م

من التحقيق الفعال يف  الذي ميكِّنهاســـلطات وطنية كثرية إىل التمويل الالزم للتدريب املتخصـــص 
اخلربة من الصــــعب اســــتبقاء املوظفني ذوي  قضــــايا اجلرائم الســــيربانية املعقدة. وعلى غرار ذلك،

برامج إىل  افتقار واســــــع االنتشــــــاريف القطاع اخلاص. وهناك عليهم بســــــبب الطلب  ،بنيواملدرَّ
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ونادرًا ما ُيمنح املحققون  ،التدريب األساسية واملتوسطة يف مؤسسات التدريب على إنفاذ القانون
لعمل املسند كمية ابسبب  ،قات العمل املتقدمةذوو اخلربة فرصة حضور الدورات التدريبية أو حل

. وحىت مع أفضــــــل النوايا والتدابري املقترحة، جتعل القيود املتصــــــلة بامليزانية والقدرات من إليهم
املعنية وغالبًا ما تقتصر القدرات واملوارد املتاحة على والية الوكالة  ،الصعب تنفيذ التدابري املقترحة
ـــتخد ـــاعدة الوكاالت األخرى. وال ميكن بالضـــرورة اس ذلك، ال توجد أطر  فضـــال عنوامها ملس

  مبادئ توجيهية رمسية للتعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني يف جمال اجلرمية السيربانية. أو
    

   إسبانيا    
ـــبانيا أبلغت  -٣٣٩ ـــيربانية اجلرمية بأنَّ إس ـــتخدام تنامي من الناجتة الس  املعلومات تكنولوجيات اس

ــــــ ية وواحد من أهم التحديات اليت تواجه الدول واالتصــــــاالت هي أحد األخطار املهدِّدة الرئيس
بســــبب تنوُّع املنهجيات اإلجرامية اليت تســــتخدمها مجاعات اجلرمية املنظمة. أيضــــًا كلها، وذلك 
صاالت ومن تكنولوجيا فاملجرمون ات االت صَّ ستفيدون من من صاالت اجلديدة  تي املعلومات واالت

ستخدام الشبكة اخلفية  ةمشروعمن أجل استحداث مناذج أعمال جتارية غري  جديدة، ومنها مثًال ا
بغية التمكُّن من ارتكاب جرائم أخرى (كاالجتار باألســـــلحة النارية والنقود املزيفة)، واســـــتخدام 

البىن التحتية  نظام التحكم يف(مثًال براجميات طلب الفدية) و املتطورةالرباجميات احلاســــــوبية اخلبيثة 
"، الذي يعرض خدمات غري مشـــروعة. املنفرد جرامياإلتعهِّد ملااملصـــرفية، وما ُيســـمى أســـلوب "

  وتشكِّل كل األمثلة املذكورة أعاله حتديات تواجه املسؤولني األمنيني واملجتمع بأسره.
األجهزة ، وازدياد عدد وســرعة تزايدهكذلك فإنَّ اتســاع انتشــار الوصــول إىل اإلنترنت   -٣٤٠

 جلرمية الســـيربانيةا تؤدي إىل زيادة يف عدد ضـــحاياشـــأهنا أن من هي عوامل  ،اليت توفِّر املوصـــولية
يف البلدان النامية (وبالدرجة  الســـكاينالنمو معدَّل  تزايد، إذا وضـــع يف االعتبار وباملثلاملحتملني. 

الرئيسية يف أفريقيا)، وتقديرات النمو يف عدد الذين يستخدمون اإلنترنت يف تلك البلدان، فإنَّ من 
ــــــتخدام اإلنترنت الرتكاب اجلرائم،  كبريةع حدوث زيادة الســــــهل توقُّ حتديدًا اجلرائم ويف اس

ــــــتفيدون من التكنولوجيا، كما أن املجرمني يتعلمون كيف غري أنهاالقتصــــــادية.  اجلديدة  تيس
االبتكارات التكنولوجية تستخدم سلطات الشرطة أن لكذلك ميكن لتطوير أساليب عمل جديدة، 

  .ومكافحته لتحقيق يف التهديد الذي تشكِّله اجلرمية املنظمة واخلطريةلدة الستحداث تدابري جدي
ضي واعتربت  -٣٤١ سبانيا أنَّ تضمني القانون الوطين مقت شأن إ ستترة يف إجراء ات ب التحريات امل

ــــــية يف مكافحة اجلرائم املنظمة واجلرائم اخلطرية، اليت ُترتكب من خالل ميثل اإلنترنت  أداة رئيس
احلال أيضــــًا فيما خيص االســــتخدام  هو اوهذ .كنولوجيات املعلومات واالتصــــاالتاســــتخدام ت

والرباجميات احلاســـوبية املحددة التوجيه،  ،رةديدة، مثل الطائرات املســـيَّاجللتكنولوجيات لالتدرجيي 
  الوصول السريع إىل الشبكات االجتماعية.و ،واخلدمات السحابية

كافحة اجلرائم اليت ُتخطَّط وُتنفَّذ عرب اإلنترنت، وعمومًا من م تشــكِّل تدابريويف إســبانيا،   -٣٤٢
بًا مهمًا من اخالل تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــاالت،  ــــــتراجان ية، الس ية الوطن تيجية األمن

وجيري حاليًّا حتديثها. ونتيجة لذلك، ُتعدُّ مكافحة  ٢٠١٣ُنشـــرت يف كانون األول/ديســـمرب  اليت
جعل اســتخدام الفضــاء الســيرباين مأمونًا، على هو  من هدف أوســع نطاقًا اجلرمية الســيربانية جزءًا
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ة العمومية والقطاع اخلاص أســــــاس منوذج متكامل. وهذا يشــــــمل التنســــــيق والتعاون بني اإلدار
واملواطنني، ويف الوقت نفســــــه إدماج املبادرات الدولية ضــــــمن النظام القانوين الداخلي والدويل. 

  بطرائق خمتلفة. هذا النهج وجيري حتقيق
، ٢/٢٠١٥و ١/٢٠٠٥فأوًال، بالنسبة إىل اإلصالحات التشريعية، حقق القانونان األساسيان   -٣٤٣

مهمًّا لقانون العقوبات اإلســــباين، مســــتلهم من اللوائح التنظيمية األوروبية  ، إصــــالحًا٢٠١٥يف عام 
ـــه  ـــه  ٢٠١٣/٤٠(التوجي ـــاري ٢٠١١/٩٣والتوجي ـــا)، DM 2008/919/JAI، والقرار اإلط ، وغريه

بشــــأن محاية األطفال من  واتفاقية جملس أوروبا اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســــيربانية  ومن
االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي. ويتضمن هذان الصكَّان تعاريف جلرائم جديدة، األمر الذي أهلم 

نون العقوبات، ومنها مثًال األحكام املتعلقة القيام بإصالحات واسعة النطاق لألحكام ذات الصلة من قا
ر، ــــي بالُقصــــَّ ــــوبية، والتحرش اجلنس ــــتغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وامللكية  باهلجمات احلاس واس

أيضًا، اعُتمد من  ٢٠١٥الفكرية، وجرائم الكراهية، واالحتيال احلاسويب، وجرائم اإلرهاب. ويف عام 
اتفاقية جملس سُتلهم من إصالح هام لقانون اإلجراءات اجلنائية، ا ١٣/٢٠١٥خالل القانون األساسي 

تدابري تكنولوجية هامة متصــــلة بتســــجيل البيانات ، تضــــمَّن تنظيم أوروبا املتعلقة باجلرمية الســــيربانية
رات التشريعية، نشر مكتب النائب العام للدولة وخزهنا واحلفاظ عليها. وبغية تسهيل تفسري هذه التطو

  تعميمات ذات صلة.
دائمًا لدى كل أجهزة الشــــــرطة الوطنية  تلتدابري التشــــــريعية، كانثانيًا، فيما يتعلق باو  -٣٤٤

ســنة، وحدات متخصــصــة تتكوَّن من موظفني ذوي  ٢٠، منذ أكثر من ذاتيًا يف إســبانيا واملســتقلة
من مكافحة اســـــتخدام  متكنهمتكنولوجية، ولديهم معارف وخربات مؤهالت عالية يف البحوث ال

هذه اخلربة لســــلطات الشــــرطة تتيح لألغراض اإلجرامية. وتكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت 
ــــــتفادة من التكنولوجيات اجلديدة، مثل تكنولوجيا البيانات الضــــــخمة، وكذلك األجهزة  االس

ن إدخاهلا يف منتجاٍت كاملالبس واملجوهرات واألحذية من املســـتندة إىل الشـــبكة العاملية واليت ميك
  ة املشتبه فيهم.اجلرائم واستبانة هوي التحقيق يفأجل 
يف جمال اجلرمية الســيربانية. ومنذ  ختصــصــًامكتب املدعي العام اإلســباين أيضــًا  واســتحدث  -٣٤٥
لمالحقة القضائية للجرائم حتديدًا ل املكرسة، نشرت الشبكة الوطنية للمدَّعني العامني، ٢٠١١عام 

بة  ية، قرا يًا ١٥٠الســــــيربان ية، يف عوااألراضــــــي  ا علىعامًّ مدع بالغ الوطن قاطعات ال صــــــم امل
عاصــــمة، ويف عدد من املدن املختارة. وحتافظ الوحدات املتخصــــصــــة التابعة ملكتب   ٥٠  عددها

ية عن األمن السيرباين، من املدَّعي العام والشرطة على اتصال دائم بغريها من اهليئات ذات املسؤول
تشــمل واين مأمونًا للجميع. الفضــاء الســيرباســتخدام أجل كفالة التنســيق الوايف فيما بينها وجعل 

ــــــبانية حلماية البيانات، واملركز الوطين حلماية البىن التحتية احليوية، واملعهد  هذه اهليئات اهليئة اإلس
م التشــــفري، والقيادة املشــــتركة للدفاع الســــيرباين، الوطين لألمن الســــيرباين، واملركز الوطين لعلو

 املســؤولة عنالكيانات  وكذلك منظمات وكيانات من القطاع اخلاص، مثل الكيانات املصــرفية أو
  .الضروريةخدمات االتصاالت وغريها من اخلدمات 
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فحة اجلرمية واعتربت إسبانيا أنَّ من املهم مواصلة دعم تدريب الوحدات املتخصصة املعنية مبكا  -٣٤٦
الســـــيربانية، وكذلك زيادة مواردها البشـــــرية واملادية. كما نال تدريب الباحثني واملوظفني القانونيني، 

  ن، عناية يف السنوات األخرية، وُقدِّم على مستويني:واملقام األول القضاة واملدَّعون العام  ويف
سية   (أ)   شأن املعارف األسا شامل ب ضروريةاإلعداد ال ميع املهنيني جلُيقدَّم ، الذي وال

  املعنيني مبكافحة اجلرمية؛
  اجلرمية السيربانية.ب خصص للوحدات أو املجموعات اليت ُتعىن حتديدًاتالتدريب امل  (ب)  
وذكرت إســـبانيا أنَّ التعاون الدويل مهم يف التصـــدي للتحدِّي املشـــترك الذي تشـــكِّله اجلرمية   -٣٤٧

ثلة على مشاركة البلد يف جهود التعاون الدويل املشاركة الناشطة األم وتشملالسيربانية جلميع الدول. 
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية من  ٣٥املنشــأة مبقتضــى املادة  "٢٤/٧" نقاط االتصــاليف شــبكة 
رمية الســيربانية؛ ويف الشــبكة األوروبية للمدَّعني ؛ ويف الشــبكة األوروبية القضــائية ملكافحة اجلالســيربانية
 - لشـبكة اإليبرييةادعي العام اإلسـباين مكتب امل يعزز، وباملثليف امللكية الفكرية.  املتخصـصـنيالعامني 

  ) ويشارك فيها.CibeRedيربيد" (ا"س املتخصصنياألمريكية للمدَّعني العامني 
تفاقية جملس جلنة اتفاقية اجلرمية الســـيربانية التابعة الوأبلغت إســـبانيا بأهنا عضـــو ناشـــط يف   -٣٤٨

ــــــيربانية ، ويف األفرقة العاملة املعنية بإعداد الربوتوكول اإلضــــــايف الثاين أوروبا املتعلقة باجلرمية الس
مع متعهِّدي تشــغيل النُُّظم الســيربانية  نيالدوليوالتضــافر لالتفاقية، الذي يهدف إىل حتســني التعاون 

كيانات القطاع اخلاص. وتشــارك إســبانيا يف العديد من التحقيقات العابرة للحدود  ومعوتوريدها 
متقدمة، ومنها مثًال  عاونتأمريكا الالتينية، باتباع أســــــاليب  ية وبلدانوروباألالبلدان  الوطنية، مع

  ب.يف بلدان أخرى، مبا يف ذلك بصفة مدرِّ املشتركة. وهي تشارك أيضًا يف التدريب التحقيق فرق
    

    سري النكا    
بإجراء دراسة شاملة  أكَّدت سري النكا أهنا ما فتئت تشارك بنشاط يف فريق اخلرباء املعين  -٣٤٩

عن اجلرمية الســيربانية، الذي اســتعرض مؤخَّرًا الفصــلني اخلامس والســادس من مشــروع الدراســة 
يركِّز فريق اخلرباء يف  . وســـوف٢٠١٣يف شـــباط/فرباير  الصـــادر ،الشـــاملة عن اجلرمية الســـيربانية

   واملنع).اجتماعه املقبل على الفصلني األخريين السابع والثامن (التعاون الدويل
سري النكا أهنا  -٣٥٠ صلة بني املعلومات امللتمسة من خالل قرار  ترغب يف وذكرت  توضيح ال

ــــــة خدِّراملاملعين بكتب امل يفلعمل اجلاري وا ٧٣/١٨٧اجلمعية العامة  ات واجلرمية بشــــــأن الدراس
السيربانية، وما إذا كان مثة ازدواجية مع العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين الشاملة عن اجلرمية 

  بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية.
ة، أبلغت ســـري النكا بأنَّ قانون بشـــأن اجلرمية الســـيرباني الوطنيةالتشـــريعات  ومن حيث  -٣٥١

ــــــوبية، رقم  ــــــية يف مكافحة اجلرمية ، هو األداة التشــــــ٢٠٠٧لعام  ٢٤اجلرائم احلاس ريعية الرئيس
 ٣٠الســــــيربانية. وباإلضــــــافة إىل ذلك فإنَّ قانون االحتياالت بواســــــطة أجهزة دفع النقود، رقم 

أو غري املأذون  املغشوشةجهزة األ، يعاجل على وجه التحديد مسائل حيازة أو استخدام ٢٠٠٦ لعام
  دفع النقود.اخلاصة ب هبا



A/74/130 
 

V.19-08180 93/109 
 

 ،اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـــيربانيةولة طرفًا يف وقد أصـــــبحت ســـــري النكا د  -٣٥٢
مبواءمة وحتســـني قوانينها الوطنية وفقًا ألفضـــل  القوي؛ وبذلك أثبتت بوضـــوح التزامها ٢٠١٥عام   يف

سري النكا ملتزمة أيضًا بتحسني أساليب واحة اليت حتكم مكافحة اجلرمية السيربانية. املعايري الدولية املت
  العدالة اجلنائية على اتباع أساليب أكثر فعالية يف إنفاذ القانون. مسؤويلحقيق وتعزيز مقدرة الت

ن من قانو ١٠إىل  ٣ويف حني أنَّ األحكام القانونية املوضــــــوعية املضــــــمَّنة يف املواد من   -٣٥٣
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية من  ٨إىل  ٢اجلرائم احلاســــوبية املذكور تســــتند إىل املواد من 

سيربانية  ٢٢ملعدَّل)، رقم من قانون العقوبات (ا ألف-٢٨٦جزئيًّا يف املادة  جمسدة ٩، فإنَّ املادة ال
 ١٠ائم املشــــــمولة باملادة ، اجلر٢٠٠٣لعام  ٣٦قانون امللكية الفكرية، رقم  ويعاجل .١٩٩٥لعام 
  .اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية من

 يفســري النكا  شــرعتاجلرمية الســيربانية، جمال وبغية التصــدي للتحديات املســتجدة يف   -٣٥٤
ــــــالمة األطفال يف اإلنترنت. وتبعًا  إعادة النظر يف تدابري العدالة اجلنائية الوطنية يف جمال محاية س

شورات لذ سري النكا مؤخَّرًا تعديًال للمرسوم اخلاص باملن لكي يتناول على  الفاضحةلك، أقرَّت 
ـــامل  ـــتغاللحنو ش ـــتحدث. يف املواد اإلباحيةاألطفال  اجلرائم املتصـــلة باس ـــُيس من خالل هذا  وس

  استخدام النظم احلاسوبية".بالتعديل فصل جديد عنوانه "استغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
تدابري إنفاذ القانون ذات الصـــلة باجلرائم الســـيربانية واألدلة اإللكترونية، تنص  ومن حيث  -٣٥٥

ية ــــــوب ية الواردة يف اجلزء الثاين من قانون اجلرائم احلاس على اعتراض املعلومات  األحكام اإلجرائ
طلبات  وتقدمياحلقيقي  الوقتاألساسية عن املشتركني وبيانات حركة املرور احلاسوبية ومجعها يف 

اتفاقية جملس أوروبا من  ١٥هذه األحكام لضـــــمانات تتســـــق مع املادة ختضـــــع . والبيانات حفظ
  )٩(.املتعلقة باجلرمية السيربانية

لقانون، ُيشـــترط على أجهزة إنفاذ القانون اســـتصـــدار أمر من ذلك ا ١٨ومبقتضـــى املادة   -٣٥٦
عن املشــتركني اليت تكون يف حيازة ســية األســامن أجل احلصــول على املعلومات  قضــائي من قاٍض

 كما أن وال بد من اســـتيفاء اشـــتراط مماثل من أجل اعتراض االتصـــاالت. .مقدِّمي خدمات النُُّظم
أي شـــخص مســـؤول عن  توجب علىمن القانون  ١٩ادة أوامر احلفاظ على البيانات مبقتضـــى امل

يانات ويتي ــــــويب أو نظام معلومات أن حيافظ على الب أجهزة إنفاذ  هاطلبت عندماحها نظام حاس
ــــــبعة أيام. وال ميكن  متديد فترة احلفاظ على  احلصــــــول علىالقانون. غري أنَّ املدة مقيَّدة بفترة س

  البيانات إال من خالل أمر من املحكمة.
دمات من الطلبات غري اخلواإلشـــراف القضـــائي على هذه التدابري اإلجرائية حيمي مقدِّمي   -٣٥٧

فية من جانب أجهزة إنفاذ القانون، مع كفالة تقدميهم املســـاعدة إىل موظفي أو ال الضـــرورية تعســـُّ
__________ 

تدابري التحقيق االقتحامية، ومنها مثًال تفتيش احلواسيب واحتجازها  تستوجب ،مبقتضى قانون اجلرائم احلاسوبية  )٩(  
). وينص دستور سري النكا يف ١٨(املادة  قاٍضأمر قضائي يصدر عن احلصول على  أو اعتراض االتصاالت،

املعاهدات الدولية على عدد من احلقوق األساسية ويكفلها. وسري النكا طرف يف عدد من منه لث الفصل الثا
 اخلاصة حبقوق اإلنسان، ومنها مثًال العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد

ة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب السياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقياملدنية والدويل اخلاص باحلقوق 
  سانية أو املهينة.املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن
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يف التشـريعات الوطنية  الواردةضـمانات هذه ال ومل تؤثربفعالية. اجلرمية مكافحة  إنفاذ القانون على
ــــــلبًا على كفاءة التحقيقات اجلنائية  ًا أكرب؛ بل إهنا من الناحية األخرى أوجدت قدرتهاأو فعالي س

من الثقة لدى الضــحايا ولدى منشــآت األعمال (وخباصــٍة املصــارف ومؤســســات القطاع املايل) 
اجلرمية الســــــيربانية، وأوجدت ثقة أيضــــــًا لدى مقدِّمي خدمات  حادثاتبشــــــأن اإلبالغ عن 

 بذلكميكن التنويه واالتصــاالت الســلكية والالســلكية فيما خيص التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون. 
  بالنسبة إىل البلدان النامية.الفضلى املمارسات  إحدى لى أنهع

اجلرائم السيربانية،  يفالتحقيقات ب معنيةوضمن جهاز الشرطة، ُأنشئت وحدة متخصصة   -٣٥٨
اتفاقية يف إطار  "٢٤/٧"تصـــــال اال نقطة وظيفةهذه الوحدة تؤدي املقاطعات. و يفن افرع ولديها

سيربجملس أوروبا املتعلقة باجلرمية  ستواها مؤخَّرًا، وُأجنزت بنجاح حتقيقات مت حتسني . وقد انيةال م
قضــية، بفضــل اخلربة اليت اكتســبها املوظفون الوطنيون من خالل تدابري بناء  ٧٥٠بشــأن أكثر من 

  القدرات املشار إليها أدناه.
مات داخلســـــري النكا على أنَّ احلصـــــول على األدلة اإللكترونية من مقدِّمي  وشـــــدَّدت  -٣٥٩
جانب أمر حيوي للتحقيقات واملالحقات القضـــائية بشـــأن األفعال اُجلرمية املشـــمولة يف اجلرمية األ

يف واليات قضـــائية خمتلفة، فإنَّ احلاجة إىل اتباع طرائق حتقيق أكثر توجد الســـيربانية. وألنَّ األدلة 
ــــأن التعاون الدويل، ذات أمهية قصــــوى. وُيعاجل ،فعاليًة  موضــــوع التعاون مقترنة بتدابري فعالة بش

 ٢٥الدويل يف املســائل القضــائية اجلنائية مبقتضــى قانون املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية، رقم 
دِّل القانون هذا القانون بإشــارة مرجعية يف قانون اجلرائم احلاســوبية؛ مث ُع ُأدرج. وقد ٢٠٠٢لعام 
مسات من  املحتوي على، ٢٠١٨ لعام ٢٤، بالقانون رقم ٢٠١٨، يف عام ٢٠٠٢لعام  ٢٥رقم 

  .اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية
ومن حيث تدابري بناء القدرات، ركَّزت ســــلســــلة من الربامج بشــــأن اجلرائم الســــيربانية   -٣٦٠

النيابة العامة ووحدات الشــــــرطة، على تعزيز  وإدارةالقضــــــائي  اجلهاز تمشل واألدلة اإللكترونية،
فاذ القانون والتحقيق. وُيضــــــطلع هبذه الربامج يف إطار مشــــــروع مدعوم من االحتاد إن أســــــاليب

األورويب وجملس أوروبا. وقد عزَّزت هذه التدابري اخلاصــــــة ببناء القدرات مقدرة موظفي أجهزة 
ــــــتنادًا إىل املمارســــــات  إنفاذ القانون الوطنية على اتباع إجراءات عمل موحَّدة أكثر فعالية، اس

اتفاقية جملس أوروبا اجليدة، وكذلك إىل الدروس املســـــتفادة من دول أخرى أطراف يف  واخلربات
  . املتعلقة باجلرمية السيربانية

ــتراتيجية  ٢٠١٨وأبلغت ســري النكا بأن احلكومة اعتمدت يف تشــرين األول/أكتوبر   -٣٦١ اس
تشــريعات بشــأن وغ ة بشــأن األمن الســيرباين. وبناًء عليه، تعكف ســري النكا اآلن على صــشــامل

 وزارة البىن التحتية الرقمية وتكنولوجيا ني املبادرتنيهاتتقود األمن الســــــيرباين ومحاية البيانات. و
التصاالت، هيئة تكنولوجيا املعلومات واو فرق التصدي للطوارئ احلاسوبية،املعلومات، بدعٍم من 

الوزارُة  أدرجت. وقد من أصحاب املصلحة الرئيسيني وغري ذلكاملركزي،  سري النكا ومصرف
جلميع من خالل التشـــاور مع حيتوي ابع احلكومة هنجًا القطاَع اخلاص يف هذه اجلهود، وســـوف تتَّ

  يف استعراض مشاريع التشريعات اجلديدة. الرئيسينيأصحاب املصلحة 
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    سويسرا    
ــــرا أنَّ تطور تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت،   -٣٦٢ ــــويس ًا يتيح فرصــــ بينماالحظت س

لألفراد واملؤســـســـات ومنشـــآت األعمال والتجارة، فهو ميثِّل يف الوقت نفســـه مثيل هلا  يســـبق مل
انية، حتدِّيات، وخصوصًا يف جمال العدالة اجلنائية، ومن مث سيادة القانون. ويف حني أنَّ اجلرمية السيرب

لنظم احلاسوبية، مبا يف ذلك هلذا املصطلح، أي األفعال اُجلرمية اليت ُترتكب بواسطة ا الدقيقباملعىن 
األفعال اُجلرمية اليت تترك أدلة يف النُُّظم احلاســـوبية، آخذة يف التطور، ويف حني أنَّ األدلة على هذه 

يف واليات قضــــائية أجنبية، قد تكون  موجودةحاســــوبية خوادم ختزينها يف  يتزايداألفعال اجلرمية 
املثال يف "الفضــاء احلاســويب"، فإنَّ ســلطات إنفاذ ذلك على ســبيل ومتعددة ومتغرية وغري معلومة، 

  .هتاوال بدَّ هلا من احترام سياد الدولأراضي  القانون مقيَّدة حبدود
سويسرا بقلق حمدودية فعالية املساعدة القانونية املتبادلة و  -٣٦٣ األدلة  احلصول علىيف الحظت 

الدول  كونالبيانات، وكذلك  أماكناإللكترونية الســــــريعة الزوال، وحاالت فقدان (املعرفة عن) 
قواعد دولية  غياباجلانب عرب احلدود إىل البيانات يف  يعلى الوصـــــول األحادتعول بقدر متزايد 

  يف هذا الشأن.
، ية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانيةاتفاقبوصفها دولة طرفًا يف  ،وشدَّدت سويسرا  -٣٦٤

هذه االتفاقية تســـهِّل التعاون بقدٍر كبري، من خالل  ســـويســـرا أن. وترى على أمهية هذه االتفاقية
اإلجراءات وتعيني جهات االتصــــــال. واســــــتنادًا إىل هذه االتفاقية، من  ووضــــــعمواءمة القوانني 

  وزيادته.الدويل الضروري تسهيل التعاون 
يف  اٍفكأو يعرض خدمة على حنو  موجودامســــألة ما إذا كان مقدِّم اخلدمات  وســــتظل  -٣٦٥

السنوات  يف، ومن مث خيضع للوالية القضائية لتلك الدولة، مسألة حامسة األمهية ما إقليم دولة طرف
قانون  من حيثالقانون اجلنائي فقط بل أيضــــًا  من حيثتكون هذه املســــألة هامة ال وســــاملقبلة. 

  الضرائب وقانون حقوق التأليف والطبع والنشر، على سبيل املثال.
التزامات الدول مبقتضـــــى القانون الدويل، ب ه جيب التقيديســـــرا على أنَّوشـــــدَّدت ســـــو  -٣٦٦

يب للفضــــاء التنظيم الرقا عند ، مبا يف ذلكاألوقات وخصــــوصــــًا قانون حقوق اإلنســــان، يف مجيع
املالحقة القضائية ملرتكبيها. وجيب أن والتحقيق فيها وجترمي أفعال اجلرمية السيربانية  وعندالسيرباين 

سيادة القانون وأن ُتتَّبع، وخصوصًاتوضع يف اال ضمانات   عتبار مبادئ محاية البيانات وغريها من 
  .الوطنية لحدودل ةبراعال اتلتحقيقللتعاون الدويل ول جديدة سبل عند حبث ومناقشة

    
    اجلمهورية العربية السورية    

ــ أنأكَّدت اجلمهورية العربية الســورية   -٣٦٧ يومًا يســتفحل يربانية) خطر اجلرمية املعلوماتية (الس
ـــــبكات  ـــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــاالت من ِقبل الش بعد يوم، وذلك مع تنامي اس

اإلجرامية واإلرهابية. وهذا يؤثِّر يف اســــــتقرار  ااإلرهابية لتحقيق أغراضــــــهاإلجرامية واجلماعات 
سيج االجتماعي صٍة يف الن صادي  البلدان ويف ُبناها التحتية ومؤسساهتا، وخبا والثقايف والتطور االقت

حتمًا قدرة العديد من الدول على منع  يقوضالفجوة الرقمية بني الدول توسع  كما أنوالتنموي. 
  رائم ومكافحتها ومالحقة مرتكبيها.هذه اجل
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ـــوريةوترى   -٣٦٨ أنَّ ارتفاع معدَّالت اجلرائم املرتكبة  هال شـــك في أن مما اجلمهورية العربية الس
كان له تأثري كبري يف انتشار اجلرائم اإلرهابية حول العامل، وخباصٍة  وازدياد عددهاالرقمي يف العامل 

الفضـــاء  ويســـهِّلإلرهايب يف اجلمهورية العربية الســـورية والعراق. اجلرائم املرتكبة من ِقبل التنظيم ا
قابل للتتبعالرقمي  ــــــكال اجل غري املراقب وغري ال رائم، من قتل على اإلرهابيني ارتكاب مجيع أش

اســـتخدام اإلنترنت وواملواقع الدينية،  املعاملواجتار باألشـــخاص، واجتار باملمتلكات الثقافية، وهنب 
ــــــتخدامهم يف األعمال القتالية  ألغراض االعتداء على األطفال واختطافهم وجتنيدهم من أجل اس

الطائفي أو العرقي أو ية والتحريض على الكراهية أو االقتتال واإلرهاب، وكذلك أفعال العنصــــــر
ــــــيمة األخرى للقوانني واالتفاقيات والقرارات الدولية  املذهيب، وكذلك اقتراف االنتهاكات اجلس

  ذات الصلة، مما يستدعي التصدي اجلدي على الصعيد الدويل.
ري من أجل مكافحة خطر اجلرائم وقد اختذت اجلمهورية العربية الســـورية العديد من التداب  -٣٦٩

رتكاب أبشع اجلرائم اإلرهابية النية واستخدام الفضاء الرقمي من ِقبل اجلماعات اإلرهابية اإللكترو
تدابري تعزيز اُألطر القانونية. ويف هذا الصـــــدد، أصـــــدرت ال ومشلت تلكالعابرة للحدود الوطنية، 

 وتشــــريعمكافحة اجلرائم املعلوماتية،  بشــــأن ٢٠١٢لعام  ١٧احلكومة املرســــوم التشــــريعي رقم 
يدية اليت تنطوي على ا ية مكافحة اجلرائم التقل عال يل اجلنائي الرقمي بغية زيادة ف لدل ــــــتخدام ا س

، الذي ٢٠١٨لعام  ٩ُأصــــــدر القانون رقم واســــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت. 
املعلوماتية واالتصاالت، وذلك بغية قضايا جرائم يف  يتضمَّن إحداث نيابة عامة وحماكم متخصصة

  دة الوعي خبطورة هذه اجلرائم وبناء القدرات ومحاية الضحايا يف البلد.زيا
، واجهت الســـلطات املختصـــة مشـــاكل عديدة وحتديات للتشـــريعاتيف التطبيق العملي و  -٣٧٠

قيقات اجلنائية أكثر طبيعته، مما جيعل التحله بحدود  ال مجة، بالنظر إىل أنَّ هذا النوع من اجلرمية
ــــــلطا على دًاتعقُّ متقدمة النمو  بلدان احتكار ت إنفاذ القانون. وتشــــــمل هذه التحديات جماهبةس
ـــاطرة ل ـــييس العمل، وعدم التعاون يف جمال مش ـــبكة اإلنترنت العاملية، وتس ـــلطات اجلمهورية ش س

طة اإلجرامية عرب األنشــــــ يرتكبونالســــــورية يف األدلة واملعلومات عن األشــــــخاص الذين  العربية
عليها والتدابري  املطبق ذلك، أبلغت اجلمهورية العربية الســورية بأنَّ احلصــار اإلنترنت. وإضــافًة إىل

 وبلدان أخرىالقســـرية الالشـــرعية األحادية اجلانب املفروضـــة عليها من جانب الواليات املتحدة 
الســـلطات  حصـــول من حيدكل ذلك حد و االتصـــاالت، تتكنولوجيا حتتكرواالحتاد األورويب، 

  التكنولوجيات واألدوات الالزمة ملكافحة هذه األنشطة اإلجرامية. علىاملعنية يف البلد 
صــــــكوك القانون اجلنائي املســــــتخدمة حاليًّا على  أن اجلمهورية العربية الســــــورية وترى  -٣٧١

ستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت غري  الصعيدين الدويل واإلقليمي غري كافية ملواجهة ا
ية. وال املشــــــروع يف العمليات ا ية يف هذا تإلجرامية واإلرهاب ية دول فاق وجد يف الوقت احلايل ات

ــــــياق، ما عدا  ــــــيربانيةالس ــــــتخدام اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الس ، اليت ال تشــــــمل اس
  املعلومات يف األعمال اإلرهابية. تتكنولوجيا

ت املعلومات واالتصــاالت وبغية تعزيز مكافحة اســتخدام تكنولوجيا ويف ضــوء ما تقدَّم،  -٣٧٢
  لألغراض اإلجرامية، توصي اجلمهورية العربية السورية مبا يلي:
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تقيُّد الدول الصـــــارم بالتزاماهتا الدولية وتنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصـــــلة   (أ)  
  مبكافحة اإلرهاب؛

ت، ال، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلوماتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل الفع  (ب)  
  تبادل املعلومات واألدلة الرقمية؛لووضع آلية مرنة متَّفق عليها 

ُبل حبث احللول يف جمال   (ج)   ل إىل اتفاق مبدئي بني الدول األعضــاء بشــأن ســُ التوصــُّ
ل إتاحة مكافحة اجلرائم املرتكبة باســــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت، وذلك من أج

العضـــوية تابع لألمم املتحدة يف نيويورك يضـــمن مشـــاركة كل  املجال إلنشـــاء فريق عامل مفتوح
  الدول املعنية يف مناقشة هذا املوضوع؛

وضــع صــك قانوين دويل ملِزم بشــأن التعاون الدويل يف هذا املجال مبا يتوافق مع   (د)  
ة االعتبار أنَّ صــكوك القانون اجلنائي القائمة غري كافيمصــاحل الدول األعضــاء، على أن يوضــع يف 

  ملكافحة جرائم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛
ــا   )(ه   ــدول عن احتكــارهــا للتكنولوجي ــة" من خالل ختلِّي ال ســــــــدُّ "الفجوة الرقمي

ءة اإللكترونية وأدواهتا، بعد أن ثبت عدم مقدرهتا على تأمني احلماية الكاملة من عواقب إســـــــا
فع القيود املفروضــــــة على نقل هذه تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت، وذلك بر اســــــتخدام

  متييز؛ التكنولوجيا واألدوات إىل كل البلدان دون
  تعزيز إجراءات الوقاية واملنع عرب التعاون واملشاركة الفاعلة من مجيع الدول؛  (و)  
 صــــٍة لغرض تأمني األدلة الرقميةطلبات التعاون الدويل، وخبالاالســــتجابة  تعجيل  (ز)  

  ُأطر زمنية هلذه االستجابة؛ ، وحتديدواحلفاظ عليها
إلكترونية عاملية تفاعلية، تشــــترك فيها اجلهات احلكومية  منصــــةالنظر يف إنشــــاء   (ح)  

أن تســهِّل تبادل املعلومات عن قضــايا  املنصــةالدول األعضــاء. ومن شــأن هذه من كل  يفاملعنية 
اآلمن ســــتخدام البشــــأن ا انية العابرة للحدود الوطنية، وكذلك تقدمي اإلرشــــاداتاجلرائم الســــيرب

اجلرائم  للمســـاعدة على منع، باإلضـــافة إىل إتاحة برامج متخصـــصـــة اإللكترونيةقواعد البيانات ل
فضال عن توفري مبادئ توجيهية أخرى السيربانية وإحباط االنتساب إىل أوساط اإلجرام السيرباين، 

  ستخدمة يف هذه اجلرائم؛مبا يتالءم مع تعقُّد التكنولوجيا امل السريعةستجابة اال تكفل
بناء القدرات الوطنية وتقدمي املســــاعدة التقنية من أجل حتســــني مهارات الســــلطات   (ط)  

املختصة للتصدي بفعالية لتحديات اجلرمية السيربانية والتحديات املقترنة باألدلة الرقمية، مبا يف ذلك عن 
تحتية اخلاصة باإلنترنت بغية حتسني القدرات دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تطوير ونشر البىن ال طريق

  على مكافحة اجلرائم السيربانية، ودعم التدريب والتوعية بشأن املسائل التقنية ورقمنة حفظ السجالت؛
د كاف توفري التجهيزات الالزمة للحصول على األدلة الرقمية، ودعم تدريب عد  (ي)  

اجلرائم الســـيربانية واســـتخالص  يفأســـاليب التحقق  من املحققني الرقميني املؤهلني واملدرَّبني على
  ؛املتصلة هبا األدلة الرقمية
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ملِزمة بشأن استخدام الفضاء الرقمي، تأخذ يف االعتبار حتقيق رقابية وضع معايري   (ك)  
ذلك استحداث ُأطر عمل ملواجهة إساءة أمن الدول، وكوحرية اإلنترنت واخلصوصية  التوازن بني

لرقمي. وعلى ســبيل املثال؛ فرض رقابة على مواقع تبادل العمالت االفتراضــية اســتخدام الفضــاء ا
تكوين") اليت ميكن أن ُتســتخدم لغســل األموال ومتويل اإلرهاب، وكذلك منصــات شــبكات ي("الب

  ؛التواصل االجتماعي اليت ُتستخدم يف التحريض على اجلرمية
ركات القطاع اخلاص، ومنها تعزيز الشـــــراكة بني اجلهات احلكومية املعنية وشـــــ  (ل)  

ــــــبكات األجهزة اخللوية وغريها، من أجل إتاحة  ــــــركات تقدمي خدمات اإلنترنت وش مثًال ش
 املعلومات املخزنة لديها عند طلبها، وفقًا لضــــوابط قانونية وقضــــائية، بغية اســــتكمال التحقيق يف

  تية واستخالص األدلة.جرائم املعلوما
    

    طاجيكستان    
 البىن وتطور واالتصـــاالت املعلومات تكنولوجيات انتشـــار أنَّإىل  كســـتانطاجي أشـــارت  -٣٧٣
ــة املتبعة يف العامل،  التحتية ــبما تبيِّن املمارس ــهما يف إجياد جمتمع املعلومات. وحس للمعلومات قد أس

ــاليب املادية املتبعة يف  ــياســي، ُمضــيفًا إىل األس ــيع آليات العنف الس أدى عصــر املعلومات إىل توس
  اجلمهور. وعيمن الطرائق املعلوماتية اخلاصة بالتأثري على  ذلك وغري بالوعيع والتالعب اإلقنا
  وقدَّمت طاجيكستان التوصيات التالية:  -٣٧٤

ينبغي تشــــــجيع احلكومات على توفري املعلومات والتدريب املهين على حنو واٍف   (أ)  
تابعة هلا، وتزويدهم بامل وارد الوافية للقيام بالتحقيق الفعال يف للعاملني يف أجهزة إنفاذ القانون ال

  نت وغريها من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛اجلرائم ذات الصلة باستخدام اإلنتر
ينبغي للحكومات أن تشــجِّع ســلطاهتا املســؤولة عن إنفاذ القانون على اكتســاب   (ب)  

تيح هلا إجراء التحقيقات املهارات املتخصــــــصــــــة اليت تســــــهِّل التحقيق يف اجلرائم الســــــيربانية وت
  بنجاح؛ اجلنائية

حنو مجاعي من أجل كفالة تبادل املعلومات  على احلكومات أن تعمل على جيب  (ج)  
بفعالية فيما بني اهليئات وعلى الصــــعيد األقاليمي، وإزالة العقبات اليت ُتواَجه يف القيام بالتحقيقات 

سيربانية يف بعض البلدان، وإدخال شأن اجلرائم ال شريعات واملمارسات  ب التغيريات الالزمة على الت
من خمتلف موارد الواردة ســــــراع يف تبادل املعلومات، ومعاجلة الطلبات واإلجراءات املتَّبعة بغية اإل

  ة؛ياملعلومات، وإحالة األدلة الرقم
من أجل كفالة التدريب  خاصــــــة منتظمةمن الضــــــروري تنظيم دورات تدريبية   (د)  

عاملني يف ســــلطات إنفاذ القانون يف جمال مكافحة اجلرمية الســــيربانية واســــتخدام املهين الســــليم لل
  اإلنترنت وغريها من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

األمم املتحدة بشــــــأن  يف إطارُيعترب من الضــــــروري إعداد واعتماد اتفاقية عاملية   )(ه  
ـــتخدام تكنولالتعاون على م  تليب وجيات املعلومات واالتصـــاالت،كافحة اجلرائم ذات الصـــلة باس

  مصاحل مجيع الدول األعضاء.
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    تايلند    
 ،اليت ُتواَجه يف البلد تشمل االختراق احلاسويب النمطية السيربانية اجلرائمأبلغت تايلند بأنَّ   -٣٧٥

 ت،على اإلنترن وســرقة اهلوية ،ة الســيربانيةواملطارد ،احلاســويب والتســلل ،واالحتيال عرب اإلنترنت
ــــــيفرات اخلبيثة املســــــيئة،وبث املحتويات على اإلنترنت، والتعدي على األطفال   ،ونشــــــر الش

الِفدية. ويلتمس املجرمون دائمًا الثغرات يف التكنولوجيا من أجل طلب واهلجمات بفريوســــــات 
ــــــتخدام عمالت فك التشــــــفري إخفاء هويتهم، مبا يف ذلك من خالل اتِّباع هنوج ابتكا رية كاس

  سلسلة كتل البيانات من أجل غسل األموال. نظاماملشفَّرة) يف  (العمالت
وأبلغت تايلند أيضــًا بأنَّ صــعوبة مجع األدلة الرقمية ُتواَجه يف معظم قضــايا اجلرمية الســيربانية.   -٣٧٦

  اجلرائم الســيربانية تكمن يف مســار حركةوهذا ُيعزى إىل أنَّ األدلة اهلامة يف املالحقة القضــائية ملرتكيب
البيانات احلاســوبية اليت تكون يف حيازة مقدِّمي خدمات اإلنترنت ومقدِّمي خدمات وســائط التواصــل 
االجتماعي، ومنها مثًال الفيسبوك، والين، وإنستغرام، ووي تشات، وواتس آب، اليت كثريًا ما تكون 

نون التايلندي اخلاص على تقدمي املســــــاعدة والتعاون وفقًا للقامســــــجَّلة يف بلدان أجنبية وغري ُمرغمة 
باجلرائم ذات الصــــلة باحلاســــوب. ولذلك فإنَّ أجهزة إنفاذ القانون قد حتتاج إىل احلصــــول على تلك 
األدلة من خالل القناة الرمسية اليت هي معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة. وهذه العملية تستهلك وقتًا 

لة من خالل قنوات التعاون وقد تصــبح عســرية يف املمارســة العملية. ك طويًال، ما أنَّ املعلومات املحصــَّ
  غري الرمسية، على الرغم من فائدهتا، قد تكون غري مناسبة كأدلة ُتربز أمام املحكمة.

وباإلضـــــافة إىل ذلك فإنَّ بعض التكنولوجيات اجلديدة، ومنها مثًال التشـــــفري، قد حتول دون   -٣٧٧
"الذكية" قد ال ميكن فتح قفلها من دون موافقة مالكي  مولةاملحالوصول إىل البيانات. وبعض اهلواتف 

األجهزة، مما حيول دون الوصـــــول إىل ُنظمها التشـــــغيلية. وُيضـــــاف إىل ذلك أنَّ االفتقار إىل أدوات 
مشـــكلة شـــائعة يواجهها اختصـــاصـــيو وبراجميات التحليل اجلنائي الرقمية بســـبب تكلفتها العالية ميثل 

يب، واألدوات املتاحة جمانًا وبراجميات املصـــادر املفتوحة حمدودة القدرة يف جمال التفتيش اجلنائي احلاســـو
  التفتيش اجلنائي احلاسويب.

بأنَّ أجهزة إنفاذ القانون قد ال يكون لديها فهم كاف بشـــأن األدلة أيضـــًا أبلغت تايلند و  -٣٧٨
من املوظفني إىل اخلربات . وقد يفتقر العديد العصــــــريةولوجيات املصــــــرفية املالية الرقمية والتكن

تقنيات التحقيق عن طريق الالزمة يف قراءة البيانات املالية أو التماس األدلة الظرفية، مبا يف ذلك 
سيرب صرية اينال سيربانية للمدَّعالع شأن اجلرمية ال ني العامني . ومن مث فإنَّ من الالزم توفري التدريب ب

  للتشارك يف املعارف وأفضل املمارسات املتَّبعة. إجياد منصَّةوموظفي إنفاذ القانون، سائر و
ومع أنَّ قانون اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب يفرض واجبًا على مقدِّمي اخلدمات بأن حيتفظوا   -٣٧٩

بعض مقدِّمي  نَّالســـــلطة املختصـــــة، فإببيانات احلركة احلاســـــوبية وأن يقدموا املعلومات املطلوبة إىل 
ى حنو تام دائمًا. ويقضي بعضهم وقتًا يف تقدمي املعلومات املطلوبة بسبب اخلدمات ال ميتثلون لذلك عل

  ضخامة عدد الطلبات. وميانع بعضهم يف اإلفصاح عن البيانات بسبب قلقهم بشأن خصوصية زبائنهم.
نولوجيات املعلومات واالتصـــاالت، ومعه وصـــول عدد وأكَّدت تايلند أنَّ تزايد اســـتخدام تك  -٣٨٠

ــــــآت أكرب من األجهز ة إىل خدمات اإلنترنت، جعل الُبىن التحتية احلامسة األمهية لدى الدول واملنش
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معرضة للمخاطر. ويف حني أنَّ هذه األجهزة من املمكن أن تكون متضررة ومت اإلخالل هبا من الناحية 
لتعاون بني مجيع أن يظل نظام املعلومات مســـتقرًا وآمنًا متامًا. ومن مث فإنَّ االتكنولوجية، فإنه ال بدَّ من 

اهليئات املعنية ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني الزم من أجل محاية هذا النظام. ومن الصعب أيضًا أن 
  ُتستبان بوضوح النية اليت تنطوي عليها الطلبات اليت يتلقاها مقدِّمو خدمات النظم.

سوب ( ميثلتايلند،  ويف  -٣٨١ صلة باحلا ) ٢٠٠٧) (B.E.2550 القانون رقمقانون اجلرائم ذات ال
القانون الرئيســي الذي يتناول مســائل املالحقة القضــائية ملرتكيب اجلرائم الســيربانية. وهو ُيســتخدم 

ها مثًال مقترنًا بقوانني أخرى تقرِّر األفعال اجلرمية اجلنائية ذات الصــــــلة باجلرمية الســــــيربانية، ومن
ــــــخاص و ات وقانون حقوق التأليف خدِّرقانون املالقانون اجلنائي وقانون مكافحة االتِّجار باألش

ال بدَّ من أن ووالطبع والنشر وقانون منع وقمع الضلوع يف منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. 
ني على املســــتوى القوانني ذات الصــــلة مصــــحوبًا بربامج لبناء قدرات املوظفني املعني يكون ســــن

كذلك بآليات تنســــــيق فعالة. كون مصــــــحوبًا أن يموظفو إنفاذ القانون، و ومن بينهمالعملي، 
حاجة عاجلة إىل رفع مســــــتوى اإلملام بالتكنولوجيا الرقمية ومســــــتوى الوعي والفهم لدى  ومثة

  تنفيذ هذه القوانني.لأصحاب املصلحة املعنيني وإعدادهم 
الضالعني  حبماية حقوق األفراد، ومن بينهم األطفال، أبلغت تايلند بأنَّ األشخاصوفيما يتعلق   -٣٨٢

يف جرائم االجتار باألشــــــخاص، والتنمُّر الســــــيرباين، وعمليات االحتيال عرب اإلنترنت، مبا يف ذلك 
الغش، يســـتغلون التكنولوجيات اجلديدة للتواصـــل مباشـــرًة مع األفراد واكتســـاب ثقتهم لتحقيق   ِحيل
ة عرب اإلنترنت. وتشـــــمل راض إجرامية. ويف الوقت نفســـــه، يزداد بث املعتقدات املتطرِّفة والســـــلبيأغ

  التحديات الرئيسية ما يلي:
  حتقيق الفعالية يف تنفيذ القوانني واللوائح التنظيمية القائمة؛  (أ)  
ذ أجهزة إنفا يموظفالتنســــــيق بني التنســــــيق بني اهليئات املعنية، ومن ذلك مثًال   (ب)  

  ؛نياخلدمات املالية وأصحاب املصلحة املعني يالقانون ومتعهِّد
  املعنيني يف تعزيز ومحاية حقوق األفراد.املتعددين مشاركة أصحاب املصلحة   (ج)  
أن يضع يف االعتبار مشاعر الضحايا  يتعنيالتحقيق يف اجلرائم ذات الصلة  أنتايلند  وترى  -٣٨٣

هنج خاص بالســـــياق املعيَّن ويســـــتند إىل حقوق اإلنســـــان. وظروفهم، ومن مث فهو يتطلب اتباع 
الســــيرباين  للتنمرهدفًا  باعتبارهمتربز فئة األطفال  هشــــاشــــة،يف حاالت  ضــــمن الذين هم  ومن

واملطاردة الســــيربانية وألعاب اإلنترنت والرســــائل اجلنســــية ومواد التعدي اجلنســــي على األطفال 
از اجلنســي. وينبغي توجيه انتباه خاص إىل مواقع وســائط واســتدراج األطفال عرب اإلنترنت واالبتز

  عي، ومنها مثًال فيسبوك وإنستغرام وتويتر.التواصل االجتما
وخلصت تايلند إىل أنه ال ميكن أليِّ بلد أن مينع اجلرمية السيربانية ويقمعها وحده. ولذلك   -٣٨٤

تايلند يف فريق اخلرباء املعين  وتشــارك؛ جدًّا انفإنَّ التعاون الدويل واحلوار بني الدول األعضــاء مهم
شاملة عن اجلرمي سة  سيربانية، بإجراء درا شأن. وتأمل تايلند الذي ة ال صة الوحيدة يف هذا ال هو املن

  .٢٠٢١أن يتم متديد الوالية املسندة إىل فريق اخلرباء وعمله إىل ما بعد عام 
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    تركيا    
تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت ُتســتخدم يف شــبكة واســعة تشــمل أكَّدت تركيا أنَّ   -٣٨٥

ــــــعة االنتشــــــار على قد ُبىن التحتية احليوية واألفراد، والقطاعني العام واخلاص وال أصــــــبحت واس
الصـــــعيدين الوطين والدويل كليهما. ونتيجة لذلك، باتت تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــاالت 

ــــــتدام املتؤدي دورًا هامًّا يف النمو  ــــــتدامة والتنميةس ــــــتخدام هذه  بيد أنه. املس كلما ازداد اس
األفراد  ويواجهُعرضــًة للمخاطر اليت تســببها. وكثر اعتمادًا عليها، التكنولوجيات أصــبح املجتمع أ

سبِّب ُتقد ووالشركات والبىن التحتية احليوية والدول مشاكل خطرية بسبب احلادثات السيربانية. 
عرِّضــــها  ُنُظم املعلومات واالتصــــاالت انقطاع اخلدمة يف هذه النظم أو ُتالضــــعف األمين يفأوجه 

ؤدي يف النهاية إىل خســـائر يف األرواح أو خســـائر اقتصـــادية واســـعة النطاق، تد لالســـتغالل، أو ق
عام، و/أو  أو ظام ال قدم تاضــــــطراب يف الن ية األخرى، ي ناح عرِّض األمن الوطين للخطر. ومن ال

ومنها  ،اهلجمات على تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالتملرتكيب مزايا عدة الفضـــاء الســـيرباين 
اإلنكار. ومن العســــــري كشــــــف مموِّيل ومنظِّمي اهلجمات الســــــيربانية  وإمكانيةوية اهل إخفاءمثًال 

اليت تســــــتهدف ُنُظم املعلومات. وهذا الوضــــــع جيعل مكافحة التهديدات  املســــــتمرة واملتطورة
  عبًة.واملهامجني مهمًة ص

أصــحاب  الذي يشــملالتعاون الدويل على الصــعيد الوطين،  يتســموضــمن هذا الســياق،   -٣٨٦
واألفراد، بأمهية  ، كالقطاعني العام واخلاص واجلامعات واملنظمات غري احلكوميةنيملصــــــلحة املعنيا

احدًا من . ومن مث فإنَّ ويتســم بنفس األمهية التعاون الدويل والتشــارك يف املعلوماتولكن  ،حامسة
شأن األ سية يف االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتني ب سيرباين هو األهداف االستراتيجية الرئي من ال

على الصعيد الدويل ضمن املنفذة تركيا األنشطة  ويف هذا الصدد، تؤيدمكافحة اجلرائم السيربانية. 
  مكافحة اجلرمية السيربانية وتسهم فيها. مفهوم
ــــــيربانيةوقد وقَّعت تركيا على   -٣٨٧ . ٢٠١٠، يف عام اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الس

اتفاقية  املوافقة على التصـــــديق علىقية يف القانون الداخلي من خالل ســـــنِّ قانون ُأدجمت االتفا مث
لسيرباين ختضع . وإضافًة إىل ذلك فإنَّ املسائل ذات الصلة باألمن ا٢٠١٤اجلرمية السيربانية، يف عام 

  قانون العقوبات التركي. إطار للتنظيم يف
ار استخدام اإلنترنت وتكنولوجيات املعلومات وأشارت تركيا إىل أنه بسبب تزايد اتساع انتش  -٣٨٨

واالتصاالت الدائمة التقدُّم، أصبح الفضاء السيرباين بؤرة لكل شيء؛ جتتذب أنواعًا كثرية من اجلهات 
تتزايد صــعوبًة اســتبانُة هوية املجرمني الســيربانيني، بســبب تعدُّد طبقات بنية اإلنترنت الفاعلة املعادية. و
ملســـتخدمة للوصـــول إليها. ويتيح االســـتخدام اخلبيث هلذه التكنولوجيات الوســـائل واخلوادم الوكيلة ا

رهابية. الالزمة الرتكاب أفعال اجلرمية الســـيربانية، ووســـيطًا مرحيًا للتواصـــل من جانب اجلماعات اإل
وتســـتخدم التنظيمات غري املشـــروعة تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت لترويج ونشـــر رســـائلها 

، ومجع املعلومات، ومجع األموال، وجتنيد األعضــاء اجلدد، وقيادة األنشــطة املنّظمة، والتشــارك الدعائية
ة إىل اســتخدام التطبيقات يف املعلومات، وختطيط أعمال اإلرهاب وتنســيقها. ومتيل اجلماعات اإلرهابي

ة. وجيعل هذا الوضع واألدوات اليت تتيح قنوات مشفَّرة للتواصل أو لتخطيط أو تنسيق أعماهلا العدواني
  من العسري على أجهزة إنفاذ القانون استبانة هوية اإلرهابيني واستبانة أنشطتهم. 
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وتطوير الثقافة األمنية للمجتمع تركيا أنَّ تعزيز أمن املعلومات على الصـــعيد العاملي  وترى  -٣٨٩
التشــريعات الدولية  زتعزيالدويل مســألتان حامستا األمهية لكل أصــحاب املصــلحة املعنيني. كما أن 

االتفاقات الدولية الثنائية أو املتعددة األطراف عامل هام أيضــًا. ويف هذا اخلصــوص، تعتقد تركيا و
جيات املعلومات واالتصاالت لألغراض اإلجرامية، منع استخدام تكنولو رسِّ تيأنَّ استحداث تدابري 

ن يســــهما يف اســــتبانة هوية اإلرهابيني من شــــأهنما أ ،وتعزيز آليات التعاون الدويل يف هذا امليدان
  استبانة أنشطتهم وإحباطها.ووكبحهم 

غري املشـــــروع عرب اإلنترنت مشـــــكلة  املحتوىومن الناحية األخرى، ميكن أن ُيعترب بث   -٣٩٠
ثة اليت تقوم هبا  خطرية تفرز حتديات أمام ضــــــمان األمن الســــــيرباين. كما أن االعتداءات اخلبي

على القيم اإلنســــــانية املشــــــتركة وعلى احلق يف احلياة يف مجيع أحناء العامل، التنظيمات اإلرهابية 
رنت الذي ُيبثُّ عرب اإلنترنت كأدوات دعائية، ُيربزان أمهية منع اســــــتخدام اإلنت املحتوىوكذلك 

غري القانوين يف  بث املحتوىألغراض غري قانونية. وضــــمن هذا الســــياق، ينبغي أن ُتعترب مكافحة 
بل تقع أيضـــًا على عاتق شـــركات اإلنترنت  وحدهامســـؤولية ال تقع على عاتق الدول اإلنترنت 

يف اجلهات الفاعلة يف ســـــــاحة اإلنترنت. ولذلك ينبغي للجهات الفاعلة أكرب  هيالعاملية، اليت 
 اليت تنفذهانع األنشطة اإلجرامية مبعناية ب القياملغرض  املعنية تعاون مع الدولالاإلنترنت أن تعمل ب

  منصاهتا. علىمجيع التنظيمات اإلجرامية 
تركيا كذلك أنه بالنظر إىل أنَّ كل اجلماعات اإلرهابية تســتخدم الفضــاء الســيرباين  وترى  -٣٩١

عامليني اإلنترنت الوسطاء استجابة إىل  ماسة، فثمة حاجة متباينة ذات دوافعلقيام بأنشطة إجرامية ل
صل هبذه اجلماعات تامل املشروعغري  املحتوىإزالة  اتلطلبما ميكن من السرعة واحلساسية  بأقصى

أمهية كربى؛ وإال فإنَّ ب املحتوى اللقرارات بشــــأن هذ احلازم واملســــتمرلتنفيذ ويتســــم ااإلرهابية. 
االســــتخدام اخلبيث لإلنترنت من جانب اجلماعات اإلرهابية ميكن أن يؤدي إىل أضــــرار ال ميكن 

 ســتضــافة املعنيني بأمهيةاملحتوى واالتعاون من جانب مقدِّمي ال يتســمتداركها. ويف هذا الصــدد، 
، وفقًا املحتوىامتثال مقدِّمي اخلدمات العامليني لطلبات إزالة  أنحيوية لكفالة التعاون التام. كما 

 يســـاعد كثريًا علىللتشـــريعات واألوامر القضـــائية على الصـــعيدين الوطين والدويل، من شـــأنه أن 
  .نترنتاإلمنصَّات املشروع الذي يبث على  غري املحتوىمكافحة 

    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية    
ــــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــاالت  ذكرت  -٣٩٢ اململكة املتحدة أنَّ مفهوم "اس

ر ألغراض التصــدي له  من ًا نطاقأوســع  نهأوب( بأنه بديهيلألغراض اإلجرامية" من شــأنه أن ُيفســَّ
ــيربانية)، م ــألة ال يســمح بتقدمي إجابة نطاق اجلرمية الس واضــحة يف هذا ع أنَّ التأطري الواســع للمس

التحديات اليت تعترض التصــدي الســتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت كما أن . الصــدد
هذه تشــــــمل ة. ود تبعًا لعدد من العوامل املتباينيف اجلرائم تتبدى بطرائق شــــــديدة التنوع والتعقُّ

املقابلة لدى الضــحايا، واألســاليب  اهلشــاشــةة، والســمات املقابلة و/أو حاالت العوامل دوافع اُجلنا
صة بساليب األوالوسائل التكنولوجية اليت يطبِّقها اجلناة، مبا يف ذلك  شطتهم؛ املحددة اخلا تمويه أن

سبق مبا جيسد ،وكذلك على اقتحام للشبكة أو النظام ، ما إذا كانت اجلرمية تشتمل ذكره كل ما 
  تصور استغالل األطفال جنسيًّا).اليت واد املإجرامي (مثًال  مبحتوىتتعلق  أم
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هذه التباينات وشــــيوع تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت يف كل اجلرائم  وبالنظر إىل  -٣٩٣
شكل أدلة رقمية  صرة، إما يف  ات واالتصاالت جرمية تكنولوجيا املعلوم حمتوىثِّل ُيمعندما  أواملعا

يف حد ذاته، فإنَّ مفهوم "اســــــتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصــــــاالت لألغراض اإلجرامية" 
أنَّ "العامل مفادها حمدود من حيث مدى فائدته التشــخيصــية. وقد أبدت اململكة املتحدة مالحظة 

 اســتخدام نياملجرم دراجإ هافي يتجســدذ وقت غري قصــري، الرقمي" يف اجلرمية بات حقيقة واقعة من
أنشــطتهم من أجل توســيع نطاق وفرص ارتكاب صــلب تكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت يف 

 ميكن أن يقال إناجلرائم، وزيادة اســـتخدام اإلنترنت والتعويل عليها يف املجتمعات قاطبة. ومن مث 
األعم واهلائلة لتحديات عن بعض ا ال تنفصـــلاذ القانون إنف أجهزةالتحديات الناجتة عن ذلك أمام 

  اليت تواجهها املجتمعات يف التصدي لكثري من اجلرائم املعاصرة عمومًا.  العدد
هذه املســــائل التعريفية، أشــــارت اململكة املتحدة إىل عدد من التحديات  وعلى الرغم من  -٣٩٤

يف  التحديدوجه على القيام بالتحقيق على قدرات الدول األعضـــاء  اليت تعترض كلاالســـتراتيجية 
وحل تلك باســـتخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت  يتعلقاجلرائم اليت تنطوي على مكوَّن 

  ما يلي: ومن تلك التحديات، اجلرائم
ية الالزمةعدم كفاية اإلمكانات أو القدر  (أ)   جراء التحقيقيات الرقمية، إل ات التقن

نيــة الوافيــة يف تكنولوجيــات املعلومــات ر املوظفني ذوي املهــارات املهيف ذلــك عــدم تواف  مبــا
صعوبات يف إعادة تدريب أولئك املوظفني، وخصوصًا  صاالت؛ أو وجود  املوظفني العاملني واالت

  أجهزة إنفاذ القانون الوطنية؛ يف
ل تجرمي األفعاليف عدد من الواليات القضائية  وطنيةعدم وجود قوانني موضوعية   (ب)  

للتعاون  أســـاس ولتشـــكيلتكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت،  اجلرمية ذات الصـــلة باســـتخدام
  الدويل من خالل االعتراف املتبادل هبذه اجلرائم (ازدواجية التجرمي)؛

رقابية مناســــبة  ونظم، تشــــتمل على ضــــمانات وطنيةعدم وجود قوانني إجرائية   (ج)  
ــــان،  ــــأن حقوق اإلنس ــــتخدام تكنولوجيا التحقيق يف اجلرائم ذات الصــــلة با إتاحة من أجلبش س

  كم؛ااملعلومات واالتصاالت وإمكانية قبول األدلة الرقمية يف املح
صــــلة باســــتخدام تاملباشــــر للجرائم املغري وجود حتديات يف قياس املدى والتأثري   (د)  

ذلك من حتديات يف جمال زيادة الوعي لدى  ينتج عناالتصـــــاالت، وما تكنولوجيات املعلومات و
  ويف التشجيع على اإلبالغ عن هذه اجلرائم؛اجلمهور بأضرارها 

التحديات يف تشـــجيع اجلمهور على الوعي وعلى اتباع الســـلوك الذي يراعي األمن   (ه)  
واالتصـــاالت، من أجل احلد من الســـيرباين و/أو الوعي باجلرائم ذات الصـــلة بتكنولوجيات املعلومات 

  وع هذه اجلرائم من أجل اإلبالغ عنها؛هشاشة اجلمهور جتاه هذه اجلرائم، و/أو إدراك حاالت وق
التحديات العامة الناشـــئة من البلدان اليت تتســـم بضـــعف ســـيادة القانون فيها، أو   (و)  

الطابع العابر  وهي حتديات جتســدســيربانيني، الجرمني امل تؤويالواليات القضــائية غري املتعاونة اليت 
  ؛الضحاياجة إىل موطئ قدم مادي يف البلدان للحدود هلذه اجلرائم وكون هذه اجلرائم تتجاوز احلا
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تمويه لالتحديات الناشــــئة من الوســــائل التكنولوجية اليت يســــتخدمها املجرمون   (ز)  
ــــتخدام تكنولوجيات مثل ا ــــطتهم مبزيد من الفعالية، مبا يف ذلك اس ــــفري أنش ــــبكة اخلفية والتش لش

يف التقييم االستراتيجي  مشار إليه كما هو ،والشبكات اخلصوصية االفتراضية والعمالت االفتراضية
  .٢٠١٨الوطين الذي اضطلعت به اهليئة الوطنية املعنية باجلرمية يف عام 

تحدة على وقد ُذكر بإمجال عدد من التحديات املشــار إليها أعاله ذات الصــلة باململكة امل  -٣٩٥
رباء املعين بإجراء دراســة إىل االجتماع اخلامس لفريق اخل ةاملقدَّم املذكرة اخلطيةوجه اخلصــوص يف 

ــــأن موضــــوعي إنفاذ القانون والتحقيقات واألدلة اإللكترونية  ــــيربانية، بش ــــاملة عن اجلرمية الس ش
  )١٠(والعدالة اجلنائية.

فهم اجلرمية املعتِمدة على ذي يواجه يف التحدي ال وخارج إطار هذين املوضــــــوعني، يظل  -٣٩٦
جتارب اجلمهور يف دت اململكة املتحدة ثغرة معلومة بني . وقد حدَّمتميزًا حتدِّيًاالفضـــاء الســـيرباين 

وذلك من خالل املقارنات من الناحية األخرى، اإلبالغ عنها، ، من ناحية، واجلرمية السيربانية جمال
  واإلحصائيات الرمسية لإلبالغ عن اجلرائم. املوجهة إىل اجلمهوربني االستقصاءات 

حدة أيضـــــــًا و  -٣٩٧ كة املت جه اململ نة. توا عاو ية غري املت يات القضـــــــائ بالوال يات تتعلق  حتدِّ
ــد ــــــتراتيجي الوطين ل  وق ــة، يف التقييم االس ــاجلرمي ــة ب ــة املعني ــة الوطني ــام الحظــت اهليئ ، ٢٠١٨ع
"مجاعات اجلرمية الســــــيربانية، وكثرية منها تقوم بعملياهتا على الصــــــعيد الدويل وناطقة باللغة  أنَّ

ملصاحل اململكة املتحدة". ويف حاالت كثرية، تكون هذه اجلماعات  الروسية، ال تزال تشكِّل هتديدًا
سليم املواطنني  ماديًاموجودة  سمح بت ضائية ال ت شأنيف واليات ق ذه اجلرائم، أو اليت ال يكون ه ب

  دائمًا. متيسرًافيها التعاون ضد هذه اجلماعات 
عن اجلرمية الســـيربانية دراســـة شـــاملة وتعتقد اململكة املتحدة أنَّ فريق اخلرباء املعين بإجراء   -٣٩٨

يتيح فرصة فريدة ملواصلة استكشاف حلول قائمة على التوافق يف اآلراء للتصدي للجرمية السيربانية 
خرباء، مســندة إليه  منتدىالدول األعضــاء. وعلى وجه اخلصــوص فإن وضــعية الفريق بوصــفه يف 

على حنو مثايل لضمان إجراء ة ضيع، مالئموالية النظر على حنو منهجي يف جمموعة واسعة من املوا
مناقشـــات بشـــأن اختاذ تدابري للتصـــدي للجرمية الســـيربانية تأخذ يف احلســـبان جمموعة شـــاملة من 
وجهات النظر واحللول املمكنة. ولذلك تعتقد اململكة املتحدة أنَّ من املهم كفالة االعتراف بعملية 

مية الســـيربانية، برعاية جلنة منع اجلرمية قشـــات عن اجلراملنصـــة الرئيســـية للمنا افريق اخلرباء بوصـــفه
اللجنة بشــأن النظر يف مســائل أخرى ذات تلك مع الوالية املســَندة إىل  وباالتســاقوالعدالة اجلنائية 

ات واجلرمية والدول خدِّركتب املعين باملاملصلة باجلرمية. وعالوًة على ذلك، تشجع اململكة املتحدة 
ن فريق اخلرباء، بوصفه منصَّة للمناقشات التقنية من جانب اخلرباء، ادة التامة ماألعضاء على االستف

  عمل برنامج املساعدة التقنية الذي يضطلع به املكتب بشأن اجلرمية السيربانية. لالسترشاد به يف
أجنع  هي اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـيربانيةوتعتقد اململكة املتحدة أيضـــًا أنَّ   -٣٩٩
ُيســــتند إليه يف مواصــــلة بناء التوافق يف اآلراء على الصــــعيد الدويل ومواءمة النُّهوج كن أن ميإطار 

__________ 
-www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime-Marchمتاح يف املوقع الشبكي   )١٠(  

2019/Compilation_12March.pdf.  
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طرفًا، حتظى بتوافق آراء واسع النطاق  ٦٣ تضمهذه االتفاقية، اليت فاملتَّبعة بشأن اجلرمية السيربانية. 
. كما أنَّ املتنوعة ؤســـــســـــيةقانونية واملأثبتت أهنا تتوافق مع البيئات القد عرب العديد من املناطق، و

ر احلوار بني األطراف يف االتفاقية،  االتفاقية، من خالل اللجنة املعنية باجلرمية الســــيربانية، اليت تيســــِّ
يف فضــــاء اليت حتدث على أن تضــــع يف االعتبار التطورات  القدرةتنطوي على آلية متينة تكفل هلا 
ديات املســتجدَّة والتكنولوجيات اجلديدة. ولذلك توصــي اململكة اجلرمية الســيربانية، ومواكبة التح

الدول األعضــــاء اليت مل تصــــبح بعُد أطرافًا يف االتفاقية اخلطوات الالزمة لطلب بأن تتخذ املتحدة 
القوانني بوجود االنضـــمام إليها، رهنًا بكفالة تطبيق ضـــمانات ســـليمة بشـــأن حقوق اإلنســـان و

هذه األحكام القانونية  بالفعللة. أما يف األحوال اليت ال توجد فيها ذات الصــــــ الوطنيةاإلجرائية 
فإنَّ لدى جملس أوروبا برامج خاصة ببناء القدرات الالزمة لالنضمام إىل االتفاقية؛ ومن مث  الوطنية

ضاء أن  صلتعتقد اململكة املتحدة أنه ينبغي للدول األع مدى مع جملس أوروبا من أجل حتديد  تتوا
  ذه األغراض، عن االقتضاء.هلامج املساعدة التقنية هذه بر توافر

    
    الواليات املتحدة األمريكية    

 من ُيمارس الذي الضـــــغط أوهلا رئيســـــية، حتديات أربعة تواجه بأهنا املتحدة الواليات أبلغت  -٤٠٠
لتقليدية احلد من مســـامهات اخلرباء يف الســـياســـات الدولية. ففي حني أنَّ أســـاليب إنفاذ القانون ا أجل

قابلة لتكييفها ملكافحة اجلرمية السيربانية، فإنَّ التحديات املواَجهة معقَّدة وماضية يف التطور. ومن مث فإنَّ 
سيربانية ينبغي أن تفيد من املدخالت أي نقاشات عن السياسات يف إطار األمم املتحدة بشأن اجلرمية ال

غط الذي ميارســـه بعض احلكومات إلطالق نقاشـــات واملشـــورة املباشـــرة من اخلرباء التقنيني. أما الضـــ
ســـــياســـــية بشـــــأن معاهدات عاملية جديدة، على الرغم من عدم وجود تأييد بتوافق اآلراء التِّباع هذا 

رة اخلرباء على إســـداء مشـــورة جمدية بشـــأن كيفية النهج، فهو يســـتهلك املوارد القيِّمة ويضـــعف مقد
واجهها الدول األعضاء عند التحقيق يف قضايا اجلرمية السيربانية التغلُّب على التحديات األساسية اليت ت

  ومالحقة مرتكبيها قضائيًا. واملدخالت اليت يسهم هبا اخلرباء ضرورية لفهم مسائل معقَّدة مثل يلي:
  ري؛محاية حرية التعب  (أ)  
  القيود املناسبة على سلطة الدولة؛  (ب)  
 ئمة؛التنفيذ الفعال لألطر واآلليات القا  (ج)  

  لبلدان النامية يف الوقت املناسب.لتوفري التدريب واملساعدة التقنية   (د)  
، حيث أدى انقســام يف ٧٣/١٨٧وقد تبدَّت هذه املشــكلة أثناء اعتماد قرار اجلمعية العامة   -٤٠١

فريق اخلرباء معية العامة على حنو يضعف مقدرة التصويت إىل إطالق نقاشات سياسية جديدة يف اجل
، على ٦٥/٢٣٠، املنشــأ عمًال بقرار اجلمعية العامة املعين بإجراء دراســة شــاملة عن اجلرمية الســيربانية

يعرقل جهود فريق اخلرباء من خالل وضــــــع  ٧٣/١٨٧القيام بالوالية املســــــندة إليه. كما أن القرار 
ــــــارك فيه يف  تقرير آخر قبل أن يكمل فريق اخلرباء خطة عمله، وتقدمي ذلك التقرير يف حمفل ال يش

شاركة خرباء إنفاذ القانون العادة خرباء إنف سامهة وم ساند م اذ القانون. وينبغي للدول األعضاء أن ت
دالة اجلنائية والقطاع الصـــناعي اخلاص واملجتمع املدين يف عمليات صـــنع الســـياســـات يف األمم والع
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املتحدة. وينبغي أيضــًا للدول األعضــاء أْن تكفل تنظيم النقاشــات الســياســاتية على أســاس املشــورة 
  يربانية. قدَّمة من اخلرباء الوطنيني، الذين هم يف "خط املواجهة" يف ميدان مكافحة اجلرمية السامل

حدود   -٤٠٢ عابرة لل ية ال مات اإلجرام ية والتنظي مية الســــــيربان ثاين بتطور اجلر حدِّي ال ويتعلق الت
عت التنظيمات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية نطاق التهديدا ت اليت تســــــببها الوطنية. فقد وســــــَّ

مبا يف ذلك الشبكة اخلفية، اجلرمية السيربانية، وذلك باستغالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
ال من أجل تســــهيل اهلجمات فحســــب، بل أيضــــًا من أجل إجياد أســــواق على اإلنترنت للبيانات 

ضمام شمل زيادة االن صدي لذلك، ت سروقة. وتقوم الدول األعضاء خبطوات للت اتفاقية جملس إىل  امل
ية، عزَّزت بلدان من مجيع املناطق . وباالســــــتفادة من تلك االتفاقأوروبا املتعلقة باجلرمية الســــــيربانية

نت مقدرهتا على التعاون مع غريها  (ومنها بلدان نامية وبلدان متقدمة النمو) القوانني الوطنية، وحســـَّ
ت اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية على اســـتغالل من البلدان بطرائق حتدُّ أيضـــًا من مقدرة التنظيما

  ت الوطنية اليت لديها من أجل األغراض اإلجرامية.بنية تكنولوجيات املعلومات واالتصاال
وخيص التحدِّي الثالث حمدودية القدرات الوطنية وتقادم األطر القانونية الوطنية. وتواجه   -٤٠٣

الواليات املتحدة حتديات يف العمل مع الشـــركاء على املالحقة القضـــائية ملرتكيب اجلرائم الســـيربانية 
قانونية دان ســــــوى قدرات حمدودة و/أو ال تكون قد حدَّثت ُأطرها الحيثما ال تكون لدى تلك البل

وســلطاهتا التحقيقية الوطنية من أجل التصــدي للجرمية الســيربانية. ويف حني تعوِّل بعض البلدان على 
القوانني اجلنائية العامة فإنَّ القوانني اليت ختص اجلرمية الســيربانية حتديدًا هي األفضــل. وعلى الرغم من 

اق عام على الســـلوكيات غري املشـــروعة م وجود تعريف متَّفق عليه للجرمية الســـيربانية، يوجد اتفعد
ــية باجلرائم. ولدى املجتمع الدويل خربة متتد ألكثر عقد من الزمن، تشــمل  ــاس اليت تشــكل قائمة أس

الســيربانية. قوانني فعالة عصــرية شــاملة بشــأن اجلرمية وغ العديد من النظم القانونية املختلفة، يف صــ
حمايد من حيث التكنولوجيا، حبيث يتم جتنب احلاجة إىل إدخال تلك القوانني على حنو وغ وميكن ص

مصــدر اإلهلام الرئيســي  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســيربانيةتعديالت متواترة. وقد كانت 
ليد ثقافية وقانونية متباينة، مبا لصـــكوك أخرى، وهي تشـــكل منوذجًا للقوانني الوطنية لبلدان ذات تقا

الدول األعضاء اليت ال تنظر حاليًّا يف االنضمام إىل االتفاقية. وتكون اجلهود اليت تبذهلا  يف ذلك بعض
الواليات املتحدة، إىل جانب غريها من البلدان، من أجل املالحقة القضائية ملرتكيب اجلرائم السيربانية 

  .يطبِّق قوانني ختص الفضاء السيرباين حتديدًا أكثر جناحًا عند العمل مع بلد
وتواجه الواليات املتحدة أيضــــــًا حتديات يف العمل مع البلدان اليت جنحت يف اعتماد قوانني   -٤٠٤

ختص اجلرمية السيربانية ولكْن قد تكون ذات قدرة حمدودة على تنفيذ إطارها القانوين أو قد ال تكون 
ك، ال تزال الواليات ام بذلك يف املمارســــة العملية. وإضــــافًة إىل ذلقد اختذت اخلطوات الالزمة للقي

ستبانة هوية اُجلناة  ساعدة من بعض الدول األعضاء على ا املتحدة تواجه حتديات جسيمة يف تلقي امل
وتوقيفهم ومالحقتهم قضائيًّا يف الواليات القضائية لتلك الدول، وعلى اإلذن لسلطاهتا بالتعاون على 

املثال، هناك حاجة عاجلة إىل توفري التدريب  دويل يف قضايا اجلرمية السيربانية. وعلى سبيلالصعيد ال
ص يف جمال األدلة اإللكترونية لســــلطات العدالة اجلنائية، وهذا هو الســــبب يف أن الواليات  املتخصــــِّ

ات واجلرمية، خدِّرعين باملاملتحدة جهة ماحنة للربنامج العاملي املعين باجلرمية السيربانية التابع للمكتب امل
دريبية اليت ترعاها منظمة الدول األمريكية وجملس أوروبا واآلســــــيان واجلماعة وكذلك الربامج الت
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االقتصادية األفريقية. وتوصي الواليات املتحدة بأن تعمِّق الدول األعضاء تركيزها على هذه الربامج، 
 عضــاء أن تعطي األولوية لتقدمي املســاعدة بشــأنوخصــوصــًا لصــاحل البلدان النامية. وينبغي للدول األ

  اإلصالح التشريعي وبناء القدرات، بغية كفالة ترمجة القوانني اجلديدة إىل إجراءات عملية.
على فيف احلصـــول على األدلة اإللكترونية. اليت تواجه الصـــعوبات بالتحدي الرابع ويتعلق   -٤٠٥

األدلـة  علىصــــــول املتحــدة حتـدِّيـات يف احل غرار الـدول األعضـــــــاء األخرى، تواجـه الواليـات
قضــــائية الواليات الالتحقيقات يف جمال إنفاذ القانون، من كل كترونية، اليت أخذت تشــــيع يف اإلل
يةاأل ية. وعلى وجه التحديد، تواجه الواليات املتحدة  ،جنب ــــــيربان من أجل مكافحة اجلرمية الس

 القانونية أو إىل الصــالحياتاء اليت تفتقر إىل حتديات يف احلصــول على املســاعدة من الدول األعضــ
  األدلة اإللكترونية. احلصول علىطلبات لالقدرة على االستجابة الفعالة 

وعلى الصــــــعيد الداخلي، تواجه الواليات املتحدة حتديات يف تنفيذ آالف الطلبات الواردة   -٤٠٦
يف كثري من األحيان ألنَّ تلك من واليات قضـــائية أخرى للحصـــول على األدلة اإللكترونية، وذلك 

ك اشــــــتراطات الواليات املتحدة يف هذا الصــــــدد، أو ال تقدم معلومات كافية للوفاء البلدان ال تدر
ساعدة القانونية املتبادلة  صة بالواليات املتحدة. فقصور طلبات احلصول على امل باملعايري القانونية اخلا

توضـــــيحات واملعلومات اإلضـــــافية من الشـــــركاء يتطلب من ســـــلطات الواليات املتحدة التماس ال
ـــدِّ هذه الثغرات بتمكني الدو ليني، مما يؤخِّر تلبية الطلبات. وينبغي للدول األعضـــاء أن تعمل على س

الســلطات املركزية واملختصــة، من خالل تزويدها مبوارد كافية وتدريب واف، اتســاقًا مع التزاماهتا 
صكوك مثل اتفاقية اجلرمية امل ات واجلرمية خدِّرملنظمة. والعمل جار أيضًا مع املكتب املعين بامبقتضى 

ــــلطات املركزية واملختصــــة. وتوصــــي الواليات املتحدة، عالوًة على  على توفري أدوات جديدة للس
ـــاعدة  ـــأن متطلبات وإجراءات املس ـــطة بناء القدرات من أجل الدول األعضـــاء بش ذلك، بزيادة أنش

  ة التماسًا لألدلة اإللكترونية.ذلك توفري التدريب على إعداد الطلبات الوافي القانونية املتبادلة، مبا يف
من أجل احلصـــول على األدلة اإللكترونية، تســـتخدم الدول األعضـــاء املعاهدات فأخريًا و  -٤٠٧

اتفاقية جملس الثنائية للمســـــــاعدة القانونية املتبادلة، وكذلك االتفاقيات املتعددة األطراف، مثل 
 واتفاقية اجلرمية املنظمة، كأســاس قانوين للتعاون. ويشــارك أيضــًا ملتعلقة باجلرمية الســيربانيةأوروبا ا

ــــبكة  ٨٠أكثر من  ــــاط يف ش العالية،  جبرائم التكنولوجيااملعنية  "٢٤/٧"االتصــــال  نقاطبلدًا بنش
ها من طلبات احلفاظ على البيانات وغريتلبية الســـــبعة، من أجل تســـــهيل البلدان التابعة ملجموعة 

دات الدول األعضــــاء يف االنضــــمام إىل هذه املعاهبأن تنظر الطلبات. وتوصــــي الواليات املتحدة 
  مكافحة اجلرمية السيربانية. يفوالشبكات واستخدامها 

    
    البوليفارية)-زويال (مجهوريةفن    

ومات زويال البوليفارية بتنامي اســــــتخدام تكنولوجيات املعلحكومة مجهورية فن متلَّســــــ  -٤٠٨
واالتصــاالت، وبأنَّ دور املجتمع الدويل يف اســتخدام هذه التكنولوجيات ميكن أن يســهم يف بلوغ 
مة  تدا ــــــ ها دوليًّا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف خطة التنمية املس األهداف التنموية املتَّفق علي

 ، ويف التصدي للتحديات اجلديدة.٢٠٣٠ لعام
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لة العقبات اليت تعرقل احلدَّ من الفجوات زويال البمجهورية فن وأكدت  -٤٠٩ فارية أمهية إزا ولي
التحقيق التام للتنمية االقتصــادية واالجتماعية والثقافية  تعترضاليت الفجوات الرقمية، وخصــوصــًا 

على وجوب إهناء ت يف البلدان النامية. وشــــدَّد، وعلى وجه اخلصــــوص اللبلدان ورفاهية ســــكاهن
 الذي ،شــــبكات التواصــــل االجتماعي هاومات واالتصــــاالت، مبا فياســــتخدام تكنولوجيات املعل

  مبصاحل الدول األعضاء. ويضرالقانون الدويل ينتهك 
الدويل بغية زويال البوليفارية على العمل املشــترك الذي يقوم به املجتمع وشــجعت مجهورية فن  -٤١٠

س ضًا على احترام امل اواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، كفالة الوصول إىل جمتمع املعلومات، وشجعت أي
  واحترام اهلوية الثقافية، والتنوُّع الثقايف والعرقي واللغوي، والتقاليد والديانات، والقيم األخالقية.

ــــــتخدام ومعاجلة املعلومات  إىلهتدف زويال البوليفارية بأهنا مجهورية فن وأبلغت  -٤١١ حتقيق اس
وفقًا ملدونات قواعد الســلوك واألخالقيات املهنية. على حنو مســؤول من جانب وســائط اإلعالم، 

ينبغي أن تؤدي تكنولوجيات و ،يف جمتمع املعلوماتدور مهم لوســـــائط اإلعالم جبميع أشـــــكاهلا ف
زويال البوليفارية جمددًا مجهورية فن كدتوأاملعلومات واالتصــاالت دورًا مســاندًا يف هذا الصــدد. 

وســـــائط اإلعالم، وخباصـــــٍة فيما يتعلق  تؤثر يفتوازن الدولية اليت احلاجَة إىل احلدِّ من اختالالت ال
  بالُبىن التحتية واملوارد التقنية وتنمية املوارد البشرية. 

كأداة للدعاية العدوانية ضد زويال البوليفارية أن استخدام وسائط اإلعالم ورأت مجهورية فن  -٤١٢
إىل القلق. ويف هذا الصـــدد، ســـلطت مجهورية  البلدان النامية هبدف تقويض حكوماهتا مســـألة تدعو

زويال البوليفارية الضــوء على احلاجة إىل تعزيز وســائل االتصــال البديلة ومصــادر االتصــاالت احلرة فن
  ملصاحل اخلاصة لبلدان العامل النامي وشعوبه.والتعدُّدية واملسؤولة اليت تعكس الظروف الواقعية وا

لكون صــــــكوك القانون منها إدراكًا ، زويال البوليفاريةرية فنمجهوفإن ومن هذا املنطلق،   -٤١٣
ترى اجلنائي الدولية غري كافية حاليًّا ملكافحة اجلرائم املتصــلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصــاالت، 

ــــأن التعاون يف هذا املجال، ُيوافق عليها  أنَّ من الضــــروري وضــــع اتفاقية يف إطار األمم املتحدة بش
يل وتســـتند أســـاســـًا إىل توافق يف آرائه، وُتشـــجَّع فيها الدول األعضـــاء على بناء جمتمع املجتمع الدو

اذ التدابري الالزمة الجتناب اختاذ أي تدبري ُأحادي اجلانب معلومايت مســؤول وعلى املســاعدة على اخت
واالجتماعية  ال يتوافق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وحيول دون حتقيق التنمية االقتصـــادية

  التامة لسكان البلدان املتضررة ويعرقل رفاههم، واالمتناع عن اختاذ أي تدبري من هذا النوع.
اســــتخدام تكنولوجيات  إمكانيةهذا القلق بشــــأن  أنزويال البوليفارية، ة فنمجهوري ورأت  -٤١٤

وعة واهلجمات على غري املشـــروزاعات الدولية والعمليات املســـتترة املعلومات واالتصـــاالت يف الن
من انطالقًا اســــتخدام النُُّظم احلاســــوبية  عن طريق دولالتنظيمات والفراد واألبلدان ثالثة من ِقبل 

وثيقة وضــــع املتحدة من أجل إحراز تقدُّم يف  األممأخرى يتطلب اختاذ تدابري ضــــمن إطار بلدان 
  تساعد على تنظيم هذا االستخدام وعلى التعاون يف هذا املجال.

القدرة املعبَّر عنها من جانب بعض احلكومات على التصـــدي  منوبالنظر إىل القلق املتأتِّي   -٤١٥
زويال البوليفارية جمدَّدًا أنَّ أجنع مجهورية فن أكدتلحة التقليدية، هلذه اهلجمات باللجوء إىل األســــــ

مجيع الدول، التهديدات اجلديدة والتصــــــدي هلا هي من خالل التعاون املشــــــترك بني  ملنع طريقة
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سيرباين إىل هتديد بالعمليات العسكرية.  وبذلك زويال مجهورية فن واعتربتاجتناب حتوُّل الفضاء ال
شارك يف البوليفارية  ضاء بغية الت شات اجلارية بني الدول األع أنَّ من األولويات تعزيز احلوار واملناق

لبلدان النامية. لبصفة خاصة  الء االهتماممع إياإلقليمية،  وأاملمارسات اجليدة ويف اخلربات الوطنية 
ل حكومي دويل، زويال البوليفارية عن تأييدها ملقترح إنشــــاء فريق عاممجهورية فن وباملثل، أعربت

  لول وتسوية اخلالفات، بناًء على املساواة بني الدول.احليتوىل البحث عن  ،برعاية األمم املتحدة
ــــــ  -٤١٦ ــــــتخدام تكنولوجيات املعلومات زويال البوليفمت مجهورية فنلَّوس ارية أيضــــــًا بأنَّ اس

ألمن الوطين والتنمية واالتصــاالت غري املشــروع ميكن أن يكون له تأثري ضــار على الُبىن التحتية وا
دت على احلاجة إىل زيادة اجلهود الدولية الرامية إىل دَّو، ولذلك شـــــاالقتصـــــادية أليِّ دولة عضـــــ

  التصدِّي هلذه املشكلة.
 


