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  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٥البند 
   النُُّهج الشاملة املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدة

   ومستجدَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنية
      والتصدِّي هلا على حنو مالئم

: تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي ٣حلقة العمل     
 )السيربانية( اإللكترونية اجلرائم لألشكال املتطوِّرة للجرمية، مثل

واالجتار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون 
      **الدويل

    أساسيةورقة معلومات     
  ملخَّص  

خـذه  هـذه حملـةً جمملـةً عـن اجلوانـب العامـة واخلاصـة ملـا تتَّ         األساسيةاملعلومات  تقدِّم ورقةُ  
الة اجلنائية من تدابري ملواجهة اجلرمية السيربانية واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة،    ظم منع اجلرمية والعدُن

ومها مثاالن بارزان ألشكال اإلجرام املتطوِّرة اليت اكتسبت مزيداً من األمهية بفعـل العوملـة وتطـوُّر    
ــا املعلومــات.  ــها    أنَّ  ومــعتكنولوجي ــة قــد اســتغلَّت الفــرص الــيت أتاحت ــان اجلماعــات اإلجرامي هات

إىل تدابري فعَّالة لزيادة املعارف عن نطاق اجلرائم ذات الصلة وأسـباهبا   حاجةً فإنَّ هناكالظاهرتان، 
اجلذرية وأساليب العمل اليت ُتستخَدم يف ارتكاهبا، من أجل استحداث اسـتراتيجيات وقائيـة فعَّالـة    

    ني الدول األعضاء.وحتسني تبادل املعلومات وتدعيم اُألطر الوطنية والتعاون الدويل ب
───────────────── 

   A/CONF.222/1.  
     شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع  يفألعضاء للمعاهد اتودُّ األمانة العامة لألمم املتحدة أن تعرب عن تقديرها

اجلرمية والعدالة اجلنائية، وخصوصاً للمعهد الوطين للعدالة بالواليات املتحدة األمريكية، واجمللس االستشاري 
ية، واملعهد الكوري لعلم اإلجرام، واملعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها، والفنِّالدويل للشؤون العلمية 

 ساعدة يف التحضري حللقة العمل وتنظيمها.ملدِّها يد املاملنتسب إىل األمم املتحدة، 
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    مقدِّمة  - أوالً  
آسيا واحمليط اهلادئ وغريب آسـيا وأفريقيـا اإلقليميـة التحضـريية ملـؤمتر       اتأثناء اجتماع  -١

ــع اجلرميــة     ــة    األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملن ــدول األعضــاء بأمهي ــلَّمت ال ــة، َس ــة اجلنائي والعدال
اســـتحداث تـــدابري شـــاملة ملواجهـــة اجلرميـــة الســـيربانية وجرميـــة االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة  

يِّ وكمــا هــو احلــال يف كــثري مــن اجلــرائم األخــرى، مثــة أساســان ضــروريان أل      )١(الناشــئتني.
خـذها نظـم العدالـة اجلنائيـة ملكافحـة أشـكال       تتَّ تـدابري مضـادة  أيِّ استراتيجيات وقائيـة فعَّالـة و  

مها وجـود قاعـدة معرفيـة مفصَّـلة وفَهـم واضـح للعوامـل اإلجراميـة         أال واإلجرام الناشئة هذه، 
  املسهِّلة واألمناط السائدة.

هج الشـاملة املتوازنـة ملنـع ظهـور أشـكال      ويف ورقة العمل اليت أعدَّهتا األمانة بشأن الـنُّ   -٢
أُجريـت   )٢(دَّة للجرمية العابرة للحدود الوطنيـة والتصـدِّي هلـا علـى حنـو مالئـم،      جديدة ومستج

حمــاوالت استكشــافية لتصــنيف األشــكال اجلديــدة واملســتجدَّة مــن اجلــرائم تصــنيفاً متعــدِّد          
كاهبــا. ، يســتند إىل جــذورها احملتملــة ودوافعهــا وأســاليب العمــل الشــائعة يف ارت      املســتويات

م املسـتجدَّة، عوامـل   ودوافع حمتملة ألشكال اإلجرا كأسباب جذرية، وذُكرت يف تلك الورقة
؛ العاليـة القيمـة   األسـواق  مـن وَضـعف سـيادة القـانون     والرتاعالفقر  وقُرب أوضاع مثل العوملة

ر . كما ذَكرت الورقة ما جـرى مـن تغيُّـ   احلديثةأشكال جديدة من التكنولوجيا  ظهوروسرعة 
ي عمــل أســلوَباجلــرائم ك لتســهيللفســاد ا واللجــوء إىلملنظَّمــة اجلماعــات اإلجراميــة ا بنيــةيف 

  رئيسيني.
ــنة والتعـــدِّي علـــى األطفـــال      -٣ وإىل جانـــب أنـــواع أخـــرى مـــن اجلـــرائم، مثـــل القرصـ

واستغالهلم واالجتار باحليوانات والنباتات الربِّية، يشيع ِذكر جرمية االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة    
َورد  ومثلمـا  )٣(رمها تندرجان ضمن فئـة اجلـرائم املسـتجدَّة أو الناشـئة.    واجلرمية السيربانية باعتبا

، بـل ميكـن أن متـثِّال    كليـا ، قد ال تكـون هاتـان اجلرميتـان جديـدتني     A/CONF.222/8يف الوثيقة 
سـبل ووسـائل جديـدة الرتكـاب أفعـال       واع تقليدية من اجلـرائم أو نشـوء  ظهورٍ أن عودةأيضاً 

  .مستحكمةإجرامية 

───────────────── 
  )١( A/CONF.222/RPM.1/1 ؛ و٣٥و ٣٣، الفقرتانA/CONF.222/RPM.2/1 ؛ ٤٠و ٣٨، الفقرتان

  .٧٠، الفقرة A/CONF.222/RPM.4/1و
  )٢( A/CONF.222/8.  
  .١٨، الفقرة ٦٦/١٨١انظر، على سبيل املثال، قرار اجلمعية العامة  )٣(  
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على سـبيل املثـال، كانـت سـرقة املمتلكـات الثقافيـة واالجتـار هبـا حمليـا موجـودةً منـذ            ف  -٤
َع إىل تنظـيم التجـارة يف املمتلكـات الثقافيـة، وحتديـداً      اجملتمع الدويل مل َيسْـ أنَّ عدَّة قرون. غري 

ــة والتُّحــف التارخييــة، إالَّ يف العقــود القليلــة املاضــية.     ويف الوقــت إىل جتــرمي ســرقة القطــع الفني
نفسه، َسهَّلت العوملة تزايد ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظَّمـة، ممـا أفضـى إىل نشـوء أسـواق      
معولَمة غري مشروعة للممتلكـات الثقافيـة املسـروقة وإمكانيـة توليـد أربـاح كـبرية للجماعـات         

لبلـدان، منـذ   اإلجرامية املنظَّمة، ورمبا للجماعات اإلرهابية. وعلى حنو مشابه، أخذ كـثري مـن ا  
بعض األفعـال املتصـلة باحلواسـيب، مثـل االسـتخدام غـري املـأذون بـه         أنَّ ، يعترف ب١٩٦٠عام 

ــة. غــري       ــال إجرامي ــة، هــي أفع ــات اإللكتروني ــنظم احلاســوبية والتالعــب بالبيان اســتخدام أنَّ لل
حــدود تكنولوجيــا التواُصــل املعلومــايت املعوملــة يف ارتكــاب أفعــال إجراميــة ذات نطــاق عــابر لل

  إالَّ مع ظهور اإلنترنت.مل يأت الوطنية، يف شكل اجلرمية السيربانية املعاِصرة، 
ملــا ميكــن أن  نيجتــار باملمتلكــات الثقافيــة منــوذجوبــذلك، متثِّــل اجلرميــة الســيربانية واال  -٥

أشـكال جديـدة مـن التكنولوجيـا،      وظهـور العوملـة   ومنـها ، والـدوافع يكون لألسباب اجلذرية 
هـذين النـوعني مـن اجلـرائم خيتلفـان يف      أنَّ  االبتكـار اإلجرامـي. فعلـى الـرغم مـن      من تأثري يف

ــا يتشــاطر       ــي، فإهنم ــل اإلجرام ــل املســتهَدف الرئيســي بالفع ــب شــتَّى، مث ــن  اجوان ــدداً م ن ع
  السمات املشتركة.

واالجتار باملمتلكات الثقافية يتعلق بسرقة أشياء ملموسة تكتسب قيمتـها مـن أمهيتـها      -٦
الشـيء املسـتهَدف باجلرميـة    أنَّ  ومـع للتـراث الثقـايف وباالجتـار بتلـك األشـياء وبيعهـا.        اخلاصة

جـزءاً   اسويب، فإنَّاحلنظام الاسوبية أو احلبيانات الالسيربانية كثرياً ما يكون غري ملموس، مثل 
سـيب  وإعادة البيـع. فاألفعـال املتصـلة باحلوا    ةمن أفعال اجلرمية السيربانية يتمحور حول السرق

رتكَـب للحصـول علـى مكسـب شخصـي أو مـايل أو إلحلـاق ضـرر شخصـي أو مـايل،           اليت ُت
تعامالت مصرفية عـرب اإلنترنـت أو بيانـات     عنمثالً، قد تنطوي على سرقة معلومات مفصَّلة 

مفصَّلة لبطاقات ائتمان، مث إعادة بيعها لكـي ُتسـتخَدم يف االحتيـال املـايل أو السـرقة. ومثلمـا       
ار باملمتلكـات الثقافيـة، قـد يكـون مكانـا البـائع واملشـتري واقعـني يف واليـتني          هو حـال االجتـ  

  قضائيتني خمتلفتني.
وفيمــا يتعلــق بدرجــة التنظــيم اإلجرامــي، قــد يكــون للجماعــات الضــالعة يف اجلــرائم      -٧

 اجلماعـات ذات اهليكـل  أنَّ متزايـدة علـى   هناك شـواهد  أنَّ غري  )٤(السيربانية هيكل مائع نسبيا.
───────────────── 

  )٤( United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Comprehensive Study on Cybercrime (2013, 

draft), p. 46; and Blythe Bowman Proulx, “Organized criminal involvement in the illicit antiquities 

trade”, Trends in Organized Crime, vol. 14, No. 1 (March 2011).  
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تسـتفيد أيضـاً مـن سـوق اجلرميـة السـيربانية ذات الطـابع         القـائم علـى التراتـب اهلرمـي     التقليدي
جرميـة االجتـار    أن يتقـاطع نطاقـا  ويف هـذا الصـدد، ميكـن     )٥(اخلدمايت لتنفيذ جرائم أكثر َتعقُّداً.

 مشـروعة  باملمتلكات الثقافية واجلرمية السيربانية على مستوى بيع األشـياء الثقافيـة بصـورة غـري    
ــد اعترفــ   ــول) ومنظمــة األمــم      تعــرب اإلنترنــت. وق ــة (اإلنترب ــة للشــرطة اجلنائي املنظَّمــة الدولي

أنَّ املتحدة للتربية والعلم والثقافـة (اليونسـكو) وجملـس املتـاحف الـدويل، علـى سـبيل املثـال، بـ         
يـة، لبلـدان   التجارة غري املشروعة يف األشياء الثقافيـة عـرب اإلنترنـت هـي مشـكلة خطـرية ومتنام      

وتتنـاول املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة          )٦(املنشأ واملقصـد علـى السـواء.   
هـذه   )٧(والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخـرى 

الثقافيــة عــرب  املشــكلة إذ توصــي بإنشــاء آليــات إبــالغ ورصــد خاصــة بالتجــارة يف املمتلكــات 
  )٨(اإلنترنت.

وتقاطعهمـا علـى النحـو املبـيَّن أعـاله، ميكـن أن        نفسـيهما وإىل جانب طـابع اجلـرميتني     -٨
توجد أيضاً مسـات مشـتركة علـى مسـتوى التـدابري الوقائيـة ومجـع املعلومـات ألغـراض العدالـة           

رائم وال مــن اجلــ  اجلنائيــة. كمــا ال توجــد معلومــات مفصَّــلة عــن اجتاهــات هــذين النــوعني        
صائية عنـهما. فحـىت اآلونـة األخـرية، كـان اجلانـب األكـرب ممـا هـو معـروف عـن            حمعلومات إ

االجتار باملمتلكات الثقافية يـأيت مـن دراسـات حالـة ألشـكال خاصـة مـن اجلـرائم، مثـل سـرقة           
ــذلت، مــن خــالل دراســة األمــم املتحــدة        ــه ُب ــة. غــري أن ــة أو هنــب التحــف التارخيي القطــع الفنِّي

صائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية، جهود لتعزيز املعلومات املتاحـة،  االستق
ــة وســرقتها         ــَرطية وقضــائية عــن االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــها مجــع إحصــاءات ُش بوســائل من

هنـاك حاجــة إىل  أنَّ وحيازهتـا ومناولتـها واسـتخراجها بصــورة غـري مشـروعة. وتؤكِّــد النتـائج       
مــات بصــورة منهجيــة ومتواصــلة، مــن أجــل التوصُّــل إىل اســتنتاجات ممثِّلــة للواقــع.  مجــع املعلو

ولكن ضخامة عدد األفعال املختلفة اليت ميكن أن تندرج حتت تعـبري "اجلرميـة السـيربانية" العـام     
متثِّل حتدِّياً لعمليات مجع البيانات. غري أنـه ميكـن للمنـهجيات املنطويـة علـى اسـتخدام مصـادر        

  ة للبيانات أن توفِّر هنوجاً واعدةً يف هذا الشأن.متعدِّد
───────────────── 

  )٥(  European Police Office, The Internet Organised Crime Threat Assessment 2014 (The Hague, 2014), p. 10.  
  )٦( UNESCO, INTERPOL and International Council of Museums, “Basic actions concerning cultural 

objects being offered for sale over the Internet” متاحة يف املوقع الشبكي .
www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property.  

  .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة  )٧(  
  .١٠(د) و ٣املبدآن التوجيهيان  )٨(  
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ارتكـاب اجلـرم ميكـن أن حيـدث، يف كلتـا احلـالتني، يف واليـة قضـائية واحــدة،         أنَّ ومـع    - ٩
يشترك االجتار باملمتلكات الثقافيـة واجلرميـة السـيربانية أيضـاً يف عنصـر آخـر هـو طابعهمـا العـابر          

يل عامالً حموريـا يف فعاليـة تـدابري التصـدِّي املتََّخـذة. وقـد       للحدود الوطنية، مما جيعل التعاون الدو
ــة التحضــريية للمــؤمتر     زبــرأُ ــز التعــاون يف هــذا الشــأن يف مجيــع االجتاهــات اإلقليمي ت أمهيــة تعزي

ــديرات إىل      )٩(الثالــث عشــر.  ــة الســيربانية، يشــري أحــد التق ــق باجلرمي ــا يتعل ــني  أنَّ ففيم ــا ب  ٣٠م
جــرائم االجتــار أنَّ كمــا  )١٠(م الســيربانية ينطــوي علــى ُبعــد عــرب وطــين.يف املائــة مــن اجلــرائ ٧٠و

ويتطلَّب التحرِّي عـن األفعـال اإلجراميـة     )١١(باملمتلكات الثقافية َيغلُب عليها الطابع عرب الوطين.
اليت متسُّ واليات قضائية متعدِّدة أوسع نطاق ممكن من املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف التحرِّيـات    

  تحقيقات واملالحقات والدعاوى القضائية، بغية تعزيز فعالية اإلجراءات وتسريعها.وال
أمنــاط لــنفس  اًجترميــ تتضــمَُّنوممــا يســهِّل التعــاون الــدويل وجــوُد أُطــر قانونيــة وطنيــة      -١٠

ميكـن أن  معيَّنـة   هناك جـرائم . ففي حالة االجتار باملمتلكات الثقافية، ةاألصلي ةالسلوك اجلوهري
وتصـديرها واسـتريادها بصـورة غـري مشـروعة وسـرقتها،        بتلك املمتلكـات على االجتار تشتمل 

يف أمَّـا   )١٢(وكذلك هنب املواقع األثرية والثقافيـة وإجـراء عمليـات تنقيـب غـري مشـروعة فيهـا.       
يلـزم عـادة وجـود أحكـام معيَّنـة يف القـانون اجلنـائي لتجـرمي السـلوك          فحالة اجلرميـة السـيربانية،   

نظـام حاسـويب أو االطِّـالع علـى      اقتحـام د البيانـات أو الـنظم احلاسـوبية، مثـل جـرم      املوجَّه ض
  بيانات حاسوبية بصورة غري مشروعة.

رجَّح أن َتبلُــغ تــدابري التصــدِّي لكــال الشــكلني مــن اجلــرائم أقصــى درجــات وأخــرياً، ُيــ  -١١
القطـاع اخلـاص    إنَّ الفعالية عنـدما تنطـوي علـى هنـج يتَّسـم بتعـدُّد اجلهـات ذات املصـلحة. إذ        

ميتلك وُيشـغِّل جانبـاً كـبرياً مـن الـبىن التحتيـة لإلنترنـت الـيت يعتمـد عليهـا الكـثري مـن أشـكال              
ذات القيمة الثقافيـة فقـد تكـون مملوكـةً جلهـات واسـعة التنـوُّع،         شياءاألأمَّا اجلرمية السيربانية. 

هـا مـن الرابطـات غـري احلكوميـة.      منها الدولة واألفراد واملتـاحف والصـناديق االسـتئمانية وغري   
وُيعتَبــر إشــراك مجيــع اجلهــات املعنيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل شــراكات بــني القطــاعني العــام    
واخلاص، أمراً بالغ األمهيـة لزيـادة الـوعي باملخـاطر اإلجراميـة ولتـرويج ممارسـات جيـدة لـدرء          

───────────────── 
  )٩( A/CONF.222/RPM.1/1؛ و٣٤ ، الفقرةA/CONF.222/RPM.2/1 ؛ و٤٠، الفقرةA/CONF.222/RPM.3/1 ،

  .٧١، الفقرة A/CONF.222/RPM.4/1؛ و٦١الفقرة 
)١٠(  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, p. 183.  
)١١(  CTOC/COP/2010/12 ٣٣، الفقرة.  
من املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق  ١٦انظر املبدأ التوجيهي   )١٢(

  باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى.
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بــات الالزمــة للتعــويض تلــك املخــاطر، وكــذلك لتســهيل التحرِّيــات والتحقيقــات واختــاذ الترتي
  على الضحايا أو جرب األضرار الواقعة عليهم.

ــة      -١٢ ــية هــــذه إىل اختــــاذ اإلطــــار املبــــيَّن يف الوثيقــ وهتــــدف ورقــــة املعلومــــات األساســ
A/CONF.222/8   ُمرَتكَــزاً لتبيــان الــدروس املســتفادة والنــهوج املتَّبعــة يف التعــاون الــدويل بشــأن

ــة الســ    ــواع الناشــئة مــن اجلرمي ــة    األن ــاول هــذه الورق ــة. وتتن يربانية واالجتــار باملمتلكــات الثقافي
بالبحــث قاعــدة املعــارف املتعلقــة بكــل نــوع مــن هــاتني اجلــرميتني وماهيــة التحــدِّيات القائمــة    
واملمارسات املتَّبعة يف النهوج التشريعية الوطنية وطرائـق التحـرِّي والتحقيـق وأشـكال التعـاون      

االقتضاء، نقاط االنطالق احملتملة ملنع تلك اجلـرائم. كمـا تنظـر يف     الدويل. وحتدِّد الورقة، عند
 اً لتـدابري التصـدِّي  خـذها الـدول، واجملتمـع الـدويل ككـل، تـدعيم      ماهية التدابري اليت ميكن أن تتَّ

  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. ْيالعاملية يف جمالَ
    

    اجلرمية السيربانية  - ثانياً  
    يات القائمةاستبانة التحدِّ  -ألف  

ــام   -١٣ ــر يف ١٩٩٤يف عـ ــيب    ، ذُكـ ــلة باحلواسـ ــة املتصـ ــع اجلرميـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــل األمـ دليـ
مدى انتشار اجلرائم احلاسوبية قد يكون واسعاً بقـدر اتِّسـاع نظـم االتصـاالت     أنَّ  ومكافحتها

ارة عبــأنَّ واحــدة وكلمــة "اإلنترنــت" مل ُتســتخَدم يف الــدليل ســوى مــرة أنَّ ومــع  )١٣(الدوليــة.
ــاً، وهــذا   ُمســتغَرباً، فقــد انطــوت   اًأمــر قــد ال يكــون "اجلرميــة الســيربانية" مل ُتســتخَدم فيــه بتات

بـالرغم مـن تركيـز الـدليل علـى مفهـوم        هاستنتاجاته على قـدر عظـيم مـن االستبصـار. كمـا أنـ      
بالفعـل علـى    اجلرمية السـيربانية بشـكلها احلـايل تعتمـد    أنَّ من املسلَّم به  "اجلرمية احلاسوبية" فإنَّ

تكـاب أفعـال إجراميـة ذات    يف ار، وخصوصـاً اإلنترنـت،   املعوملة تكنولوجيا التواصل املعلومايت
  نطاق دويل.

ومع تطوُّر املصطلحات املستخَدمة، جرى بذل جهود أكادميية لتعريف تعـبري "اجلرميـة     -١٤
تعـبري "اجلرميـة السـيربانية"     أنَّب أن ُيسلِّمهذا الشأن يف هنج عصري يِّ ألوال بدَّ  )١٤(السيربانية".

ضــد لــيس مصــطلحاً قانونيــا قائمــاً بذاتــه، بــل هــو تعــبري جــامع يشــمل جمموعــة أفعــال مرتكَبــة 
───────────────── 

)١٣(  United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-related Crime, International Review 

of Criminal Policy, Series M, Nos. 43-44 (United Nations publication, Sales No. E.94.IV.5), para. 12.  
 David Wall, Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Ageانظر على سبيل املثال )١٤(

(Cambridge, Polity Press, 2007).  
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حبـقِّ  بيانات أو نظم حاسوبية أو باستخدامها. ومثـة هنـوج أخـرى تركِّـز علـى اجلـرائم املرتكَبـة        
  )١٥(غري مشروعة. املعلومات احلاسوبية أو على استخدام موارد املعلومات ألغراض

نية"، تلك الـيت تكـون فيهـا    االيت تندرج عادةً ضمن فئة "اجلرمية السيربوتشمل األفعال   -١٥
البيانات أو النظم احلاسوبية هي الشيء املستهَدف باجلرم، وكـذلك األفعـال الـيت تشـكِّل فيهـا      

أمثلــة النــوع  الــنظم أو املعلومــات احلاســوبية جــزءاً أساســيا مــن وســائط ارتكــاب اجلــرم. ومــن
األول ما ُيرتكَب من جرائم حبقِّ سرِّية البيانات أو النظم احلاسـوبية وسـالمتها وَتوافُرهـا، مثـل     
أفعال االقتحام غري املشـروع للبيانـات أو الـنظم احلاسـوبية (والـيت يشـار إليهـا أحيانـاً بـاجلرائم          

انات أو النظم احلاسوبية ألغـراض  . ومن أمثلة النوع الثاين استخدام البي)السيربانية "الصَّميمية"
حمتـوى  و باحلاسـوب االحتيال أو السرقة أو إحلـاق األذى بـاآلخرين، وكـذلك اجلـرائم املتصـلة      

اإلنترنــت، مبــا فيهــا جــرائم احلــضِّ علــى الكراهيــة واســتخدام األطفــال يف إنتــاج مــواد خالعيــة 
  )١٦(حلاسويب املباشر.واجلرائم املتعلقة باهلوية وبيع السلع غري املشروعة باالتصال ا

احلدَّ الفاصل بني اجلرمية السيربانية واجلرمية التقليدية أخذ يـزداد انطماسـاً علـى    أنَّ غري   -١٦
وجه اإلمجال. فمع التزايد املطَّرد يف انتشـار األجهـزة اإللكترونيـة والتواُصـلية العامليـة يف احليـاة       

يانات ورسائل الربيـد اإللكتـروين وبيانـات    رسائل الب ومنهااليومية، أخذت األدلة اإللكترونية، 
ل االجتماعي، تصبح شيئاً معتـاداً يف كـثري مـن    َتصفُّح اإلنترنت وبيانات مواقع شبكات التواُص

ــات و ــة. إذ إنَّ التحري ــة التقليدي ــا ُيســتخَدم يف تلــك احلــاالت مــن أدوات    التحقيقــات اجلنائي م
مات اإللكترونيـة، وكـذلك الكـثري مـن     استدالل جنـائي رقميـة ومـن طلبـات إىل مقـدِّمي اخلـد      
دة كثرياً ما تكون هي نفس ما ُيسـتخَدم  التحدِّيات املواَجهة وممارسات التحرِّي والتحقيق اجليِّ

هذه الورقة تركِّز على األفعـال الـيت ُيـرى عـادةً     أنَّ يف حاالت اجلرمية السيربانية. وبذلك، ومع 
من اآلراء واالستنتاجات الواردة فيهـا جمـال تطبيـق أوسـع     لكثري  أهنا تشكِّل جرميةً سيربانيةً فإنَّ

  نطاقاً فيما يتعلق باألدلة اإللكترونية بصفة عامة.
األساســية للجرميــة الســيربانية املعاصــرة والزديــاد اســتخدام األدلــة   الــدوافعومــن أهــمِّ   -١٧

ت احلاضـر، هنـاك قرابـة    اإللكترونية َتطوُُّر التواُصلية اإللكترونية على النطاق العاملي. ففي الوقـ 
يف املائـة مـن سـكان العـامل. وغالبيـة هـؤالء        ٤٠باليني مستعمل لإلنترنت، وهـذا ميثِّـل حنـو     ٣

َيِصلون إىل اإلنترنت بواسطة أجهزة حممولة ذات نطـاق تـردُّدي عـريض، بنسـبة ُولـوج قـدرها       
───────────────── 

انظر، مثالً، االتفاق املتعلق بالتعاون بني الدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة ملكافحة اجلرائم يف   )١٥(
  ).٢٠٠١جمال املعلومات احلاسوبية (لعام 

)١٦(  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, p. 16.  
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 )١٧(.٢٠٠٩ام أكثـر بــأربع مـرات ممـا كانـت عليهـا يف عــ      يف املائـة مـن سـكان العـامل، أيْ     ٣٢
 ٢٠١٨وُيتوقَّــع أن يبلــغ عــدد األجهــزة املوصــولة بشــبكات بروتوكــول اإلنترنــت حبلــول عــام  

  )١٨(قُرابة ضعفي عدد سكان العامل.
هــذا النمــو الســريع يف تكنولوجيــا اإلنترنــت واحلواســيب أتــاح منــوا اقتصــاديا أنَّ ومــع   -١٨

وكمـة اإللكترونيـة   الرعايـة الصـحية واحل  وَوسَّع سبل الوصول إىل خدمات حيوية مثل التعليم و
مكانيــات جديــدة للنشــاط اإلجرامــي. فثمــة أدوات للجرميــة الســيربانية مثــل    فقــد فــتح أيضــاً إ 

" اإلنكليـزيتني) ميكـن أن   network" و"robot"شبكات "البوْتنِت" (وهو تعبري مشتق من كلميت 
ــة تضــمُّ عشــرات األلــوف أو مئــ     ــألَّف، مــثالً، مــن شــبكات عاملي ات األلــوف مــن األجهــزة  تت

الضحايا، كل منها موبوء برباجميات خبيثة ميكن أن يتحكَّم هبا اجملرمـون عـن ُبعـد. كمـا ميكـن      
ل االجتماعي يف املضايقة اإلجرامية أو احلضِّ على الكراهيـة أو التهديـد   ُصااستخدام مواقع التو

اق عـاملي يف غضـون ثـوان    بالعنف أو االبتزاز أو نشر معلومات شخصية ختصُّ األفراد على نط
العامليـة   اإلمكانيـات  فـإنَّ  "إنترنـت األشـياء  "اجملرمني يسعون أيضـاً إىل اسـتهداف   أنَّ قليلة. ومبا 

  املتاحة للنشاط اإلجرامي ميكن أن تستمر يف التزايد.
يف  تفاوتـات دوريـة  وإىل جانب الطابع العاملي هلذا التحـدِّي، شـهد العقـد األخـري أيضـاً        - ١٩

ما ترتَّـب علـى ذلـك مـن إمكانيـة اسـتخدامها يف       مع للهوية،  إخفاءاإلنترنت من  هتوفِّر مدى ما
أنَّ األوىل، كــان هنــاك افتــراض واســع النطــاق بــ   اإلنترنــت ارتكــاب أفعــال إجراميــة. ففــي أيــام 
ــن     ــةً م ــةً عالي ــوفِّر درج ــت ت ــاءاإلنترن ــون     إخف ــا دام املســتعملون ال يفهم ــل م ــى األق ــة، عل  اهلوي

لي عـرب اإلنترنـت وصـوالً إىل األفـراد القـائمني      التقنية اليت تتيح تعقُّب النشاط التواُصاإلمكانيات 
ــه. غــري  ــاداً علــى مفهــوَمي     أنَّ ب ــر اعتي ــة اجلنائيــة أصــبحت يف الســنوات األخــرية أكث نظــم العدال

عناوين بروتوكول اإلنترنت وسجالت االتصال، وعلى استخدام أوامـر احملـاكم للحصـول علـى     
مقــدِّمي اخلــدمات اإللكترونيــة. ونتيجــةً لــذلك، أصــبح احملقِّقــون أكثــر قــدرةً علــى     بيانــات مــن

احلصـول علـى بيانـات    أنَّ  مـع الوصول إىل اآلثار اإللكترونيـة الـيت ُيخلِّفهـا مسـتعملو اإلنترنـت،      
اإلنترنت قد يتطلَّب كثرياً من الوقت واجلهد. وعلى حنـو مماثـل، كـان ألوجـه التقـدُّم يف أدوات      

ــ ــة،  االسـ ــائي الرقميـ ــهاتدالل اجلنـ ــوب   األدوات ومنـ ــى احلاسـ ــب علـ ــهلة التركيـ ــمَّاةو السـ  املسـ
َيســُهل اســتعماهلا، دور يف تيســري التحليــل الــروتيين  ، وهــي أدوات "plug-and-play" باإلنكليزيــة

  للبيانات املخزونة يف أجهزة رقمية مثل احلواسيب واهلواتف الذكية احملمولة.
───────────────── 

)١٧(  International Telecommunication Union, “The World in 2014: ICT facts and figures” (Geneva, 2014).  
)١٨(  Cisco, “The zettabyte era: trends and analysis”, Cisco Visual Networking Index (San Jose, 

California, 2014).  
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ولوجيـا تتقـدَّم باسـتمرار، تواجـه أدوات االسـتدالل اجلنـائي والنـهوج        التكننَّ ونظراً أل  -٢٠
املتَّبعة حاليا يف التحـرِّي عـن اجلـرائم السـيربانية حتـدِّيات مـا كـان ميكـن َتوقُّعهـا قبـل عقـد مـن             

مللفَّـات منفـردة أو    تشـفرياً انية واملتيسِّرة علـى نطـاق واسـع، مـثالً، تتـيح      الزمن. فالرباجميات اجملَّ
. وبــدون كلمــة ســر أو مفتــاح،  بِتــا ٢٥٦ حبجــم تشــفري قــدره وات ختــزين بيانــات كاملــة  ألد

على هـذا النحـو أمـراً مستعصـياً تقريبـاً علـى أجهـزة إنفـاذ          املشفَّرةيكون الوصول إىل البيانات 
، فيمثِّـل  بِتـا  ٢ ٠٤٨ تشـفري حبجـم   األكثـر تقـدُّماً، القـائم علـى اسـتخدام      التشـفري أمَّـا  القانون. 

ــة النظريــة عقبــةً يتعــذَّر ختطِّيهــا  حــ  الالمركزيــة اجلديــدة. وتعمــل الشــبكات ىت اآلن مــن الناحي
"الشـبكة املُعِتمـة"، جنبـاً إىل جنـب مـع اإلنترنـت       يشـار إليهـا بــ     ، الـيت كـثرياً مـا   إلخفاء اهلويـة 

باســم "تــور"  " املعـروف Onion Router"( برنـامج إخفــاء اهلويـة  التقليديـة. ومثــة خـدمات مثــل   
(Tor)    جتعــل حتديــد منشــأ اخلطابــات اإللكترونيــة، أو اســتبانة املواقــع الشــبكية الــيت َتســتخِدم (

"خدمة َخِفيَّة"، أمراً بالغ الصعوبة على كثري من سلطات إنفاذ القانون. فهذه اخلدمات اخلفيَّـة  
أو  ميكن أن ُتستخَدم الستضافة أسواق إنترنت غـري مشـروعة لالجتـار باملخـدِّرات أو األسـلحة     

املــواد اخلالعيــة املســتِغلَّة لألطفــال دون كشــف هويــة القــائمني عليهــا. كمــا يتــيح بعــض تلــك  
ــات     ــة ختــزين البيان ــا يف "عُ  املشــفَّرةالشــبكات إمكاني ــاً المركزي ــختزين د" خاصــة بالشــبكات  قَ

 املشاركة. والوصول إىل الوثائق أو الصور اإللكترونية املخزَّنـة علـى هـذا النحـو يكـاد يكـون،      
مرة أخرى، أمراً مستعصياً على أجهزة إنفاذ القانون. والسـتخدام تكنولوجيـا مـن هـذا القبيـل      
تداعيات عميقة على أجهزة إنفاذ القانون تطرح مسألة الكيفية الفضـلى الـيت ميكـن هبـا لتـدابري      

  ية.أن تواكب إيقاع االبتكارات يف جمال اجلرمية السيربانخذها تلك األجهزة التصدِّي اليت تتَّ
    

    قياس اجلرمية السيربانية  -باء  
مثة هنج لقياس األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية، مبا فيهـا اجلرميـة السـيربانية، يتطلَّـب       -٢١

توليفةً من املقاييس، مثـل املعلومـات املتعلقـة بـاملرتكبني واملعلومـات املتعلقـة بالتـدفُّقات داخـل         
قة بأعداد األحـداث اإلجراميـة ومـا تسـبِّبه مـن أضـرار       األسواق غري املشروعة واملعلومات املتعل

وخسائر وما ينتج عنها من تدفُّقات مالية غري مشروعة. ويف حالة اجلرمية السـيربانية، ميكـن يف   
هذا الشأن استخدام عدد من مصادر البيانات، منها إحصاءات اجلرائم املسجَّلة لـدى الشـرطة   

التجاريــة واملبــادرات اخلاصــة ببالغــات الضــحايا  واالستقصــاءات اخلاصــة بالســكان واملنشــآت
 واملعلومات اخلاصة باألمن السيرباين القائم علـى التكنولوجيـا. ومثـة مصـادر أخـر تشـمل أيضـاً       

وانتـزاع السـيطرة علـى     (URL crawling)عنـاوين املـوارد املوحَّـدة     الزحـف علـى  أسـاليب مثـل   
  .(botnet takeover)ت البوتن شبكات
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ــه ال   -٢٢ ــع أن ــدى      وم  ينبغــي صــرف النظــر عــن إحصــاءات اجلــرائم الســيربانية املســجَّلة ل
بلَّــغ إىل معظــم حــاالت اإليــذاء ال تُ  نَّ فيهــا عيوبــاً ذات شــأن، أل  أنَّ الشــرطة فمــن الواضــح   

ــل   ــاء مشـ ــي استقصـ ــرطة. ففـ ــتعمل ٢٠ ٠٠٠ الشـ ــت يف  مسـ ــبة   ٢٤لإلنترنـ ــت نسـ ــداً، كانـ بلـ
يف  ٢١م وقعوا ضحيةً جلرمية سيربانية ال تزيـد علـى   األشخاص الذين أبلغوا الشرطة ممن قالوا إهن

أجهـزة إنفـاذ القـانون منـهجيات     سـتخدم  وعلى الصعيد العـاملي، قـد تَ   )١٩(املستجيبني. املائة من
ط بوأساليب إحصائية خمتلفة، ممـا جيعـل املقارنـات الدوليـة أمـراً صـعباً. وإىل جانـب ذلـك، يـرت         

ــدار اإلمجــايل للجــرائم الســيربانية ا   ــدد وحــدات     املق ــدى الشــرطة ارتباطــاً شــديداً بع ملســجَّلة ل
تلــك اإلحصــاءات ميكــن أن تكــون مؤشِّــراً ألنشــطة أنَّ الشــرطة املتخصِّصــة، وهــذا يــدلُّ علــى 

  )٢٠(التحرِّي اليت تقوم هبا الشرطة، ال إىل مقدار حاالت اإليذاء الناشئة عن اجلرائم السيربانية.
ة بــاألفراد واملنشــآت التجاريــة والــيت تتنــاول فئــات وتــوفِّر استقصــاءات اإليــذاء اخلاصــ  -٢٣

أنَّ حمدَّدة من عامـة السـكان مصـدراً بـديالً مهمـا للمعلومـات. وتـدلُّ تلـك اإلحصـاءات علـى           
حاالت َتأَذِّي عامة السـكان باجلرميـة السـيربانية هـي أكثـر بكـثري مـن َتـأَذِّيهم بأشـكال اجلـرائم           

من االحتيال املتعلـق ببطاقـات االئتمـان عـرب اإلنترنـت وسـرقة       نسب التأذِّي  "التقليدية". إذ إنَّ
ــه إىل        ــأذون ب ــاذ غــري م ــايل والتعــرُّض حلــاالت نف ــة واالســتجابة حملــاوالت التصــيُّد االحتي اهلوي

يف املائــة مــن إمجــايل مســتعملي اإلنترنــت يف   ١٧و ١حســاب الربيــد اإللكتــروين تتــراوح بــني  
املتــأذِّين بــاجلرائم املعتــادة، مثــل الســطو   نســبةأنَّ حــني بلــداً مــن خمتلــف أحنــاء العــامل، يف   ٢١

وتفيـد منشـآت القطـاع     )٢١(يف املائـة يف البلـدان ذاهتـا.    ٥والسلب وسـرقة السـيارات تقـلُّ عـن     
ففــي أوروبــا، مــثالً، تفيــد املنشــآت عــن نســب تعــرُّض اخلــاص أيضــاً عــن نســب إيــذاء مماثلــة. 

ألفعـال مثـل انتـهاك البيانـات الناشـئ عـن االقتحـام         يف املائة نتيجةً ١٦و ٢لإليذاء تتراوح بني 
عـدد ضـحايا االحتيـال    أنَّ  ٢٠١٢وَتبيَّن مـن دراسـة أُجريـت يف عـام      )٢٢(أو التصيُّد االحتيايل.

بليـون   ٢١مليون ضحية، سرق فيها اجلنـاة مـا يزيـد علـى      ١املتعلق باهلوية ازداد مبا يزيد على 

───────────────── 
)١٩(  Symantec, “Norton Cybercrime Report”, 2012 متاح يف املوقع الشبكي .

http://us.norton.com/cybercrimereport.  
)٢٠(  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, annex 2.  
  .)Symantecالدراسة االستقصائية وفَّرهتا شركة "سيمانتك" (  )٢١(
)٢٢(  Eurostat, Information society statistics, Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises, 

  .http://ec.europa.eu/eurostat/web/informationsociety/data/database. متاح يف املوقع الشبكي 2011
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، ٢٠٠٤وإن كـان أدىن بكـثري مـن اخلسـائر يف عـام       ،٢٠٠٩دوالر، وهذا أكرب مبلغ منذ عام 
  )٢٣(بليون دوالر. ٤٧واليت قُدِّرت بنحو 

وميكن استخدام البيانات املسـتمدَّة مـن االستقصـاءات، والـيت تتضـمَّن معلومـات عـن          -٢٤
اخلسائر املالية املتكبَّدة بسبب اجلرائم السيربانية، لوضع تقديرات آلثار اجلرمية السـيربانية. ففـي   

بلداً من خمتلف أحناء العـامل عـن خسـائر     ٢٤أحد االستقصاءات، أفاد املستهلكون الضحايا يف 
دوالراً يف سنة واحدة نتيجـةً للوقـوع ضـحية جلرميـة      ٨٥٠و ٥٠مباشرة يتراوح متوسطها بني 

خَدمت بيانـات مسـتمدَّة مـن    وتفيد تقديرات دراسة أخـرى، اسـتَ   )٢٤(سيربانية واحدة أو أكثر.
احلجــم اإلمجــايل للتكــاليف املباشــرة وغــري املباشــرة والدفاعيــة املرتبطــة أنَّ قصــاءات، بــعــدَّة است

بعدد من أشكال اجلرمية السيربانية، مبا فيها االحتيال املصريف عرب اإلنترنت واالحتيـال بواسـطة   
بطاقات الدفع عرب اإلنترنت واالحتيال باشتراط دفـع الرسـوم مسـبقاً، يبلـغ مئـات املاليـني، إن       

  )٢٥(مل يكن آالف املاليني، من الدوالرات سنويا.
ويتــيح حتليــل أســواق اجلرميــة الســيربانية أيضــاً إمكانيــات لتقــدير طبيعــة ونطــاق بعــض    -٢٥

أشكال اجلرمية السيربانية. ويركِّز أحد تلك النهوج علـى حتليـل منتـديات اإلنترنـت الـيت تعمـل       
ل بيـع وشـراء سـلع اجتماعيـة وتقاسـم      ل اجتماعي" إجراميـة مـن أجـ   يف صورة "شبكات تواُص

  معلومات إجرامية.
واسـَتخدمت بيانـات مسـتمدَّة مـن سـتة منتـديات        ٢٠١١ومثة دراسة أُجريت يف عام   -٢٦

رســالة  ٩٠٠ ٠٠٠رســالة عامــة و ٢ ٥٠٠ ٠٠٠شــبكية ســرِّية، احتــوت علــى مــا يزيــد علــى 
اقات ائتمـان وبيانـات   ر هبا بطمستعمل. وكان من أشيع البضائع املتاَج ١٠٠ ٠٠٠خاصة من 

ويـدلُّ حتليـل أُجـري أخـرياً      )٢٦(حسابات مصرفية وأدوات ُتستخَدم يف ارتكاب أفعال احتيالية.
قــوائم بيانــات بطاقــات االئتمــان املســروقة   أنَّ منتــدًى شــبكيا علــى   ١٣خليــوط مــأخوذة مــن  

راميـة،  دوالر، وأنـه ميكـن شـراء أدوات إج    ١٠٠ُتعَرض على اإلنترنت بسـعر وسـطي يقـارب    

───────────────── 
)٢٣(  Javelin Strategy and Research, “2013 Identity Fraud Report: Data Breaches becoming a treasure trove 

for fraudsters” على الرابط الشبكي. متاح www.javelinstrategy.com/brochure/276.  
  .)Symantecالدراسة االستقصائية وفَّرهتا شركة "سيمانتك" (  )٢٤(
)٢٥(  Ross Anderson and others, “Measuring the cost of cybercrime”, in The Economics of Information 

Security and Privacy, Rainer Böhme, ed. (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 2013).  
)٢٦(  Marti Motoyama and others, “An analysis of underground forums”, in Proceedings of the 2011 

ACM SIGCOMM conference on Internet measurement conference (New York, ACM, 2011).  
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ــاً  )٢٧(دوالر. ٢ ٤٠٠مثـــل "َمقاِشـــد" بطاقـــات االئتمـــان بســـعر وســـطي قـــدره    وهنـــاك أيضـ
خلفيَّة. وهـذا ميكـن أن   ا Torخلدمات الشبكي  الزحفتكنولوجيات حبثية جديدة تتيح إمكانية 

مبواضـيع  يسهِّل التحديد والتصنيف املنهجي ألعداد وأنواع املواقع الشبكية اخلفيَّـة ذات الصـلة   
بيع املخـدِّرات غـري املشـروعة واسـتغالل األطفـال يف إنتـاج مـواد خالعيـة وبيـع األسـلحة           مثل 

  )٢٨(وأدوات اجلرمية السيربانية.
ن حتديد مسات اجلناة أن يساعد على فهم طبيعة التنظيمـات اإلجراميـة   أوأخرياً، من ش  -٢٧

تكـون هلـا مسـات     اليت تقف خلف تلك األفعال وعلى كشف أساليب عملها. ومن املرجَّح أالَّ
منطية يف هذا الشأن. إذ ميكن لعدد صغري نسبيا من املربجمني والقراصنة ذوي املهـارة العاليـة أن   
يدفعوا خطى االبتكار يف جمال اجلرمية السيربانية ويعرضوا مهـاراهتم يف شـكل خدمـة إجراميـة.     

اجـة  مـن اجلنـاة ال يعـودون يف ح    كـثرياً أنَّ توافر ُعدد األدوات والرباجميات اخلبيثة يعـين  أنَّ غري 
شــكال اجلرميــة الســيربانية ميكــن أن تتطلَّــب، بصــورة متزايــدة،  أأنَّ إىل معــارف متقدِّمــة. كمــا 

أعــداداً كــبريةً مــن "اجلنــود املشــاة" ذوي املســتوى املــنخفض. ففــي أحــد خمطَّطــات االحتيــال     
اعـة اإلجراميـة املنظَّمـة مئـات     ببطاقات اخلصم املسبقة الدفع اليت اكُتشفت أخرياً، جنَّـدت اجلم 

عمليـة سـحب متزامنـة مـن      ٤٠ ٠٠٠بلداً، مما أفضى إىل ما يزيد علـى   ٢٦من األشخاص يف 
مليــون   ٤٥آالت صــرف نقــود يف مناســبتني منفصــلتني. وبــذلك ُســرق مبلــغ ُيقــدَّر بنحــو         

ون منشـؤها  السـيربانية ميكـن أن يكـ   يف املائـة مـن اجلـرائم     ٨٠ما يزيد على أنَّ ومع  )٢٩(دوالر.
ــة،   ــة املنظَّم ــات،    أنَّ فمــن الواضــح   )٣٠(يف أوســاط اجلرمي ــوُّع الواســع هلياكــل تلــك اجملموع التن

حتديـد  أيِّ فيها الرابطات اإلجرامية ذات التنظيم األقـل إحكامـاً، ميكـن أن ميثِّـل حتـدِّياً أمـام        مبا
  مباشر لسمات مرتكيب اجلرائم السيربانية.

    
───────────────── 

)٢٧(  Thomas Holt and Olga Smirnova, “Examining the structure, organization, and processes of the 

international market for stolen data”, research paper prepared for the National Institute of 

Justice, Rockville, Maryland, United States of America, March 2014.  
)٢٨(  Martijn Spitters and others, “Towards a comprehensive insight into the thematic organization of 

the ToR hidden services”, paper presented at the IEEE Joint Intelligence and Security 

Informatics Conference, The Hague, September 2014.  
)٢٩(  INTERPOL, “Criminal network involved in payment card fraud dismantled with INTERPOL 

support”, 30 April 2014 على الرابط الشبكي. متاحة www.interpol.int/News-and-

media/News/2014/N2014-074.  
)٣٠(  BAE Systems Detica and the John Grieve Centre for Policing and Community Safety, Organised 

Crime in the Digital Age (London Metropolitan University, 2012).  
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    انية ومكافحتهامنع اجلرمية السيرب  -جيم  
ــا يف صــوغ         -٢٨ ــا عنصــراً مهم ــة الســيربانية ونطاقه ــة اجلرمي ــة بطبيع ــل املعلومــات املتعلق متثِّ

استراتيجيات فعَّالة ملنـع تلـك اجلـرائم والتحـرِّي عنـها. فاسـتراتيجيات التوعيـة الراميـة إىل منـع          
بري التوعيـة يف جمـال   اغاير لتدقد يتطلَّب اتِّباع هنج ماالحتيال االستهالكي عرب اإلنترنت، مثالً، 

محاية األطفال مـن اجلـرائم املرتكَبـة عـرب اإلنترنـت. ويف هـذا الصـدد، أُوصـي يف االجتماعـات          
اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عشـر باسـتحداث أدوات وبـرامج ميكـن أن تسـهِّل التوعيـة       

رميـة السـيربانية واجتاهاهتـا ميكـن أن     املعلومات عـن أخطـار اجل  أنَّ باجلرمية السيربانية ومنعها. كما 
التحـرِّي عـن بيـع املخـدِّرات غـري املشـروعة عـرب         ُيسترشد هبـا يف تـدابري التحـرِّي املضـادة. إذ إنَّ    

مغايرة لتلك املستخَدمة يف فحص األجهزة احلاسـوبية   الً، يتطلَّب مهارات وتقنياتاإلنترنت، مث
ات املتاحة عن اجلرمية السيربانية ميكن أن تساعد علـى  البيانأنَّ ألغراض االستدالل اجلنائي. ومع 

تنــوُّع اجلــرائم الســيربانية احملتملــة  تركيــز اجلهــود مــن أجــل التصــدِّي لالجتاهــات املســتجدَّة، فــإنَّ
  يتطلَّب من البلدان أن تنمِّي قدرات تشمل طائفةً واسعةً من تدابري املنع والتحرِّي املضادة.

اجلرميــة الســيربانية، ينبغــي اختــاذ تــدابري وطنيــة مضــادة هلــا    وإىل جانــب قــدرات قيــاس  -٢٩
ي اإلطارين التشـريعي والسياسـايت، مبـا فيهـا التجـرمي ومـنح الصـالحيات اإلجرائيـة؛         ضمن جمالَ

ــن اجلــرائم           ــة يف جمــال التحــرِّي ع ــة اجلنائي ــم العدال ــانون ونظ ــاذ الق ــزة إنف ــدرات أجه ــاء ق وبن
دلــة االســتدالل اجلنـائي الرقميــة، وكيفيــة التعامـل مــع األ  السـيربانية والتحقيــق فيهـا، وعمليــات   

  ن الدويل يف املسائل اجلنائية؛ ومنع اجلرمية السيربانية.اإللكترونية؛ وآليات التعاو
ــة اخلاصــة باجلرميــة الســيربانية      -٣٠ ومتثِّــل السياســات واالســتراتيجيات والتشــريعات الوطني

التصـدِّي للجرميـة السـيربانية. وسـوف حيتـوي       نقطة انطـالق يف إرسـاء إطـار وأولويـات تـدابري     
مستودع مكتب املخدِّرات واجلرمية اإللكتروين اخلـاص باجلرميـة السـيربانية (الـذي سيصـدر يف      

بلـداً، تشـمل    ٥٠) معلومات مفصَّلة عن االستراتيجيات الوطنيـة املسـتبانة يف حنـو    ٢٠١٥عام 
ــاون      ــيربانية، والتعـ ــة السـ ــة باجلرميـ ــل التوعيـ ــاالت مثـ ــانون،     جمـ ــاذ القـ ــدرات إنفـ ــدويل، وقـ الـ

التشــريعات أنَّ والتشــريعات، وتــدابري املنــع، والشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص. كمــا 
الوطنية اخلاصة باجلرمية السيربانية كـثرياً مـا تشـمل جمـاالت عـدَّة، منـها التجـرمي والصـالحيات         

تعــاون الــدويل. وَيتبــيَّن مــن اســتعراض اإلجرائيــة، والواليــة القضــائية، واألدلــة اإللكترونيــة، وال
تلك اجلرمية جمرَّمة من خالل توليفة من األحكـام  أنَّ القوانني الوطنية املتعلقة باجلرمية السيربانية 

اليت تتناول األفعال اإلجرامية اخلاصة بالفضـاء احلاسـويب واألفعـال اإلجراميـة العامـة. فاألفعـال       
 ،"، مثل النفاذ غري املشـروع إىل البيانـات والـنظم احلاسـوبية    اليت ُتعترب جرائم سيربانية "صميمية

كَبـة  األفعـال املتصـلة باحلاسـوب واملرتَ   أمَّـا  قد تكون جمرَّمةً مـن خـالل أحكـام قانونيـة خاصـة،      
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مــن األشــيع أن جتــرَّم بأحكــام للحصــول علــى مكســب شخصــي أو مــايل أو إلحــداث ضــرر ف
  )٣١(اصة باحلاسوب).تتناول األفعال اإلجرامية العامة (غري اخل

ويف بعض احلاالت، تكون اُألطر القانونيـة الوطنيـة مشـتَرعة مبقتضـى صـكوك متعـدِّدة         -٣١
. وتشـمل تلـك الصـكوك: اتفاقيـة االحتـاد      هاأو مسـتوحاة منـ   ،أو غـري ملزمـة   األطراف، ملزمـةً 

اون بــني األفريقــي بشــأن األمــن الســيرباين ومحايــة البيانــات الشخصــية؛ واالتفــاق املتعلــق بالتعــ  
ــة باملعلومــات        ــدول املســتقلة بشــأن مكافحــة اجلــرائم املتعلق ــدول األعضــاء يف كومنولــث ال ال

الصــادر  EU/2013/40احلاسـوبية؛ واتفاقيـة جملـس أوروبـا املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية؛ واإليعـاز         
ــات؛ واالتفاقيــ       ــى نظــم املعلوم ــان األورويب واجمللــس األورويب بشــأن اهلجمــات عل ة عــن الربمل

العربيــة ملكافحــة جــرائم تقنيــة املعلومــات؛ واتفــاق منظمــة شــانغهاي للتعــاون يف ميــدان أمــن     
املعلومـــات علـــى الصـــعيد الـــدويل. وفيمـــا يتعلـــق بإمكانيـــة اســـتحداث أُطـــر أخـــرى متعـــدِّدة 
األطراف، أوصى اجتماع أفريقيا اإلقليمي التحضريي للمـؤمتر الثالـث عشـر بـأن تنظـر الـدول       

  بشأن اجلرمية السيربانية ضمن سياق املؤمتر الثالث عشر.يف وضع اتفاقية 
ــة، ميكــن أن تتضــمَّن        -٣٢ ــالتجرمي والصــالحيات اإلجرائي ــة ب وإىل جانــب األحكــام املتعلق

الصكوك املوجودة أيضاً آليات للتعاون الـدويل يف التحـرِّي عـن اجلـرائم السـيربانية ومالحقتـها       
ل حتدِّياً متناميـاً أمـام سـلطات إنفـاذ القـانون. ويعـين ظهـور        قضائيا عرب احلدود. وميثِّل هذا اجملا

مكـان وجـود   أنَّ احلوسبة السحابية وتقاسم البيانات وختزينها بني النظراء أنـه علـى الـرغم مـن     
بيانات حاسوبية معيَّنة قد يكون من الناحية النظرية قابالً للتحديد يف نقطة زمنية معيَّنـة، ميكـن   

تكـون موزَّعـةً يف أجهـزة وأمـاكن متعـدِّدة،      ودةً يف نسـخ متعـدِّدة وأن   أن تكون البيانات موجـ 
  كما ميكن أن ُتنقَل إىل موقع جغرايف آخر يف غضون ثوان قليلة.

وقد يكون بعض مقدِّمي خدمات ختزين البيانات، مثل مقـدِّمي اخلـدمات اإللكترونيـة      -٣٣
ني قانونـاً بـأن حيتفظـوا بنسـخ مـن      أو خدمات احلوسبة السحابية التابعني للقطاع اخلاص، ملزم

ــة ومــن شــأهنم عــادةً أن يقــدِّموا تلــك البيانــات إىل ســلطات إنفــاذ       ــة معيَّن البيانــات لفتــرة زمني
القانون عمالً بأمر من حمكمة أو مبقتضى عملية قانونية مالئمـة أخـرى. غـري أنـه عنـدما يكـون       

واليـة القضـائية القائمـة بالتحرِّيـات،     أيٌّ من مقدِّم اخلدمة أو البيانات نفسها موجوداً خـارج ال 
علـى اسـتخدام إجـراءات رمسيـة مطوَّلـة لتبـادل        كثرياً ما تكـون تلـك العمليـة القانونيـة منطويـةً     

املساعدة القانونية بني الـدول. ويف حـال اسـتخدام وسـائط أخـرى لتخـزين البيانـات، كمـا يف         
ء، قـد َيصـُعب يف املقـام األول    حالة التخزين مـن جانـب األفـراد يف شـبكة حاسـوبية بـني نظـرا       

───────────────── 
)٣١(  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, p. 78.  
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. وقد يلزم اختـاذ تـدابري قسـرية ضـد     ُمشفَّراستبانة البيانات ألهنا كثرياً ما تكون خمزَّنةً يف شكل 
  .الفرد املعين من أجل تأمني البيانات واإلفراج عنها

ي على الصعيد الدويل نقاش متعدِّد املستويات حول املذهب املتَّبـع حاليـا، الـذ   وجيري   -٣٤
عية اإلقليمية، بشأن التحرِّي عن اجلرائم السيربانية وتيسـري الوصـول   بيقوم أساساً على فكرة الت

ــة.  فــبعض الصــكوك املوجــودة املتعــدِّدة األطــراف ترســي    )٣٢(إىل البيانــات عــرب احلــدود الوطني
آليات هتـدف إىل تيسـري الوصـول إىل البيانـات أمـام أجهـزة إنفـاذ القـانون، مثـل نقـاط اتصـال            

تاحــة علــى مــدار الســاعة ُتعــىن بالتحرِّيــات عــن اجلــرائم الســيربانية، وتعجيــل عمليــات حفــظ  م
إىل البيانات احلاسوبية املخزَّنـة أو حيثمـا   الوطنية البيانات، وتيسري الوصول املأذون عرب احلدود 

ناحيـة  مـن ال أمَّـا  تكون متاحةً لعامة الناس، وإمكانية توجيه طلبات عاجلة للمسـاعدة املتبادلـة.   
كثرياً من أجهزة إنفاذ القانون ُتواجِه، حىت مع وجود تلـك اآلليـات،   أنَّ العملية، فمن الواضح 

ــات املوجــودة         ــت املناســب إىل البيان ــة الوصــول يف الوق ــبرية يف اكتســاب إمكاني صــعوبات ك
خارج نطاق إقليمها أثناء التحرِّي عن اجلـرائم السـيربانية. ويف الوقـت نفسـه، جيـب أن تكـون       
ضمانات حقوق اإلنسان وسيادة القـانون وصـون احلرمـة الشخصـية كافيـةً لضـمان أن يكـون        
ذلــك الوصــول إىل البيانــات مــن جانــب أجهــزة إنفــاذ القــانون حمــدَّداً وقــابالً للتنبُّــؤ ومتناســباً     

  وخاضعاً لرقابة وافية.
ألداة كتابـة  ابتكارات مثـل إدراج منيطـة األدلـة الرقميـة يف الصـيغة اجلديـدة       ومن شأن   -٣٥

طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، الــيت اســتحدثها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات  
عد على تبسيط عمليات تبادل املساعدة القانونية املتعلقة باألدلة اإللكترونيـة.  اواجلرمية، أن تس

تزايـدة، أن تعثـر علـى    ولكْن، يف موازاة ذلك، قد يتعيَّن علـى أجهـزة إنفـاذ القـانون، بصـورة م     
ســبل رياديــة للتعــاون يف التحرِّيــات عــرب الوطنيــة عــن اجلــرائم الســيربانية. ورمبــا كــان إشــراك     
ــة       ــول، واملركــز األورويب لشــؤون اجلرمي ــابع لإلنترب ــاملي لالبتكــار، الت ــع الع ــل اجملمَّ ــات مث كيان

تحرِّيــات عــرب الوطنيــة  الســيربانية، التــابع ملكتــب الشــرطة األورويب (اليوروبــول)، يف تنســيق ال  
منها تسهيل تقاسم املعلومات بـني سـلطات إنفـاذ القـانون الوطنيـة، ذا أمهيـة        لودعمها، بوسائ

ت أخرى، مثل املؤمتر العاملي املعين بالفضـاء السـيرباين،   ابالغة يف هذا الشأن. ومثة حمافل ومبادر
───────────────── 

 Council of Europe, “Cybercrime Convention Committee assessment report: the mutualانظر، مثالً،  )٣٢(

legal assistance provisions of the Budapest Convention on Cybercrime”, document  
T-CY(2013)17rev, and “Transborder access to data and jurisdiction: options for further action by 

the Cybercrime Convention Committee”, document T-CY(2014)16, and Albert Rees, 

“International cooperation in cybercrime investigations”, presentation prepared for the 

Organization of American States Regional Cyber Crime Workshop, April 2007.  
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التعـاون الـدويل علـى مكافحـة     كـرة يف جمـال   تقد أتاحت أيضاً للبلدان فرصة النظر يف تدابري مب
  اجلرمية السيربانية.

وجيــب أيضــاً أن يكــون القطــاع اخلــاص طرفــاً يف الشــراكات الراميــة إىل منــع اجلرميــة     -٣٦
ُعقــدت علــى صــعيد متعــدِّد األطــراف أم علــى صــعيد وطــين.   أالســيربانية ومكافحتــها، ســواء  

ا بدور حموري يف منع اجلرميـة  وميكن ملقدِّمي خدمات اإلنترنت وخدمات االستضافة أن يقومو
بوســعهم أن حيتفظــوا بســجالت ميكــن اســتخدامها يف التحــرِّي عــن النشــاط   الســيربانية. إذ إنَّ

اإلجرامــي، وأن يســاعدوا الزبــائن علــى اعتمــاد ممارســات آمنــة يف اســتخدام اإلنترنــت وعلــى   
ة، وأن يســاعدوا، اســتبانة احلواســيب املعبــوث هبــا، وأن حيجبــوا بعــض أنــواع احملتويــات اخلبيثــ 

بصــفة عامــة، علــى تــوفري بيئــة اتصــاالت آمنــة لزبائنــهم. وهنــاك عــدَّة منــاذج للشــراكات بــني    
مقـدِّمي اخلـدمات   والقطاعني العام واخلاص، منـها مـثالً الشـراكات بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون        

ــى تقاســم املعلومــات اســتناداً إىل قواعــد        ــوم كــثري مــن تلــك الشــراكات عل ــة. ويق اإللكتروني
واضــحة، وعلــى الثقــة وحمدوديــة العضــوية وتشــجيع املنفعــة والتجاوبيــة املتبــادلتني. ويف بعــض  

ألمـن  احلاالت، توفِّر هيئات الصـناعة ذات العضـوية احلصـرية، مثـل التحـالف البيئـي يف جمـال ا       
السيرباين، منصَّات لكي تنخرط الصـناعة مـع احلكومـات يف جمـايل األمـن السـيرباين ومكافحـة        

  اجلرمية السيربانية.
بناء القـدرات علـى صـعيد أجهـزة إنفـاذ القـانون ونظـم العدالـة          من اهلام جداوأخرياً،   -٣٧

متخصِّصـة للتحـرِّي عـن     غالبية البلـدان قـد َشـَرعت يف إنشـاء هياكـل     أنَّ اجلنائية الوطنية. ومع 
هذه اهلياكـل يف كـثري مـن البلـدان      اجلرائم السيربانية واجلرائم املنطوية على أدلة إلكترونية، فإنَّ

ــدرات. ونظــراً أل     ــل والق ــن نقــص التموي ــاين م ــزداد انتشــاراً يف    نَّ تع ــة أخــذت ت ــة الرقمي األدل
اذ القـانون أن متيِّـز بوضـوح بـني     التحرِّي عن اجلرائم "التقليدية"، فقد يتعـيَّن علـى سـلطات إنفـ    

اجلهات اليت تتولَّى التحقيق يف اجلـرائم السـيربانية واجلهـات املسـؤولة عـن خمتـربات االسـتدالل        
كلٍّ من تلك اجلهـات. وقـد حيتـاج موظفـو اخلطـوط       موضوع مهاماجلنائي الرقمي، وأن حتدِّد 

اب واسـتخدام مهـارات أساسـية    األمامية يف أجهزة إنفاذ القـانون، بصـورة متزايـدة، إىل اكتسـ    
  مثل تلك اليت ُتستخَدم يف إنتاج صورة ألداة التخزين اإللكترونية َتصلُح لالستدالل اجلنائي.

والتشـفري   للهويـة  املُخفيـة التطوُّرات التكنولوجيـة اجلديـدة، مثـل الشـبكات     نَّ ونظراً أل  -٣٨
يف اجلـرائم السـيربانية، فسـوف     شـيئاً معتـاداً  والعمالت االفتراضية أخذت تصبح  العايل الدرجة

يتعيَّن أيضاً على احملقِّقني أن يعتمدوا استراتيجيات جديـدة. إذ ميكـن لسـلطات إنفـاذ القـانون،      
مثالً، أن يعملوا على تدعيم الشراكات مع أفرقة البحث األكادميي اليت تركِّز علـى اسـتحداث   

 ُتجــرى بــالعمالت االفتراضــية منــهجيات تقنيــة يف جمــاالت مثــل حتديــد مســات املعــامالت الــيت 
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ــها.  ــيت       )٣٣(والتحــرِّي عن ــة ال ــى احملقِّقــني أن ينظــروا يف الكيفي ــيَّن أيضــاً عل ــا يتع ــا  ورمب ميكــن هب
استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة، مثل املراقبة والعمليات املستترة واستخدام املُخبِرين والتسـليم  

نـت جنبـاً إىل جنـب مـع التحرِّيـات اخلاصـة       املراقب، يف حالة بيع سـلع غـري مشـروعة عـرب اإلنتر    
بنـاء قـدرات اجلهـات    أنَّ باإلنترنت وتقنيـات االسـتدالل اجلنـائي الرقمـي. ومـن الواضـح إمجـاالً        

املعنية بإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية يف جمـال مكافحـة اجلرميـة السـيربانية سـيكون عمليـةً جاريـةً        
  التكنولوجية واإلجرامية بإيقاع سريع. ، مع استمرار ظهور االبتكاراتومتواصلةً

    
    الثقافية املمتلكاتاالجتار ب  - ثالثاً  
    حتديد ماهية التحدِّي  -ألف  

ــر محايــة املمتلكــات الثقافيــة واحــداً مــن أكــرب التحــدِّيات القائمــة أمــام سياســات      -٣٩ ُتعتَب
بصـفتها جمـرَّد موجـودات     لكـات الثقافيـة ال  العدالة اجلنائية املعاصرة. فقد أصـبح ُينظَـر إىل املمت  

قيِّمــة ختــصُّ "بلــدان املنشــأ" بــل هــي قَيِّمــة أيضــاً للجــنس البشــري كلــه وتســتحقُّ أن ُتحمــى      
اهلويـة الثقافيـة وملـا هلـا     وُتصان، لكوهنا مورداً لزيادة املعـارف التارخييـة وإلسـهامها يف تشـكيل     

وليـه األمـم املتحـدة    د الـذي تُ االجتماعيـة. ومـن هنـا يـأيت االهتمـام املتزايـ       فاألعرامن دور يف 
وكثري من املنظمات الدولية هلذه الظاهرة، والتزام الدول بصوغ وتنفيذ صـكوك قانونيـة دوليـة    

  تستهدف محاية املمتلكات الثقافية.
وقد يكون السلوك احملدِّد الذي ميكن أن ُينَسب إىل االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة أكثـر       -٤٠

م الســيربانية، ولكــْن مثــة حتــدِّيات كــبرية يف البحــث يف نطــاق هــذه   جــالًء منــه يف حالــة اجلــرائ 
املسألة وحجمها. وهذه التحدِّيات هلـا صـلة بـالتحرِّي عـن أنـواع كـثرية مـن اجلـرائم املنظَّمـة؛          

تشمل َتعقُّد العمليات غري املشروعة، ونقص القدرات والوعي لـدى أجهـزة إنفـاذ القـانون،      إذ
األنشطة غري املشروعة املتعلقـة بتصـدير املمتلكـات الثقافيـة املسـروقة       َتجاُورأنَّ والفساد. كما 

مع عناصر من السوق املشروعة للقطـع الفنِّيـة والتحـف التارخييـة وطرائـق عملـها يف كـثري مـن         
البلدان يتطلَّب جهوداً إضافيةً. وتتفاقم هـذه الصـعوبات عنـدما يتعلـق األمـر مبمتلكـات ثقافيـة        

قيــب غــري مشــروعة يف مواقــع أثريــة، إذ قــد يكــون حتديــد منشــأ القطــع  مهرَّبــة مــن عمليــات تن
  األثرية أمراً بالغ الصعوبة.

───────────────── 
 Sarah Meiklejohn and others, “A fistful of bitcoins: characterizing payments amongانظر، مثالً،  )٣٣(

men with no names”, in Proceedings of the 2013 ACM SIGCOMM conference on Internet 

measurement conference (New York, ACM, 2013).  
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وقد ُبذلت جهود جلمع بيانات عن االجتار باملمتلكات الثقافية ولكشف الطرائـق الـيت     -٤١
ــى    ــة. فعلـ ــات اإلجراميـ ــتخدمها اجلماعـ ــام   تسـ ــت يف عـ ــال، أُجريـ ــبيل املثـ ــة  ٢٠٠٩سـ دراسـ

ي املتكامـل  عـامل سـتمدَّة مـن قاعـدة بيانـات البنـك الـدويل اخلاصـة باحلـل ال        استخدمت بيانات م
سـنة، مـن أجـل وضـع      ١٠٠ملسائل التجارة، اليت تتضمَّن بيانات عن أشياء يزيد عمرهـا علـى   

وَدلَّـت تلـك الدراسـة     )٣٤(مناذج جتريبية ُتوضِّح كيفيـة هتريـب القطـع الفنِّيـة والتحـف التارخييـة.      
ني الفساد واحتماالت نقص اإلبـالغ عـن صـادرات التحـف التارخييـة،      على وجود صلة قوية ب

  وهو مؤشِّر قوي على حدوث هتريب.
َتمثَّل يف التركيز على رسم خرائط لألسواق غري املشـروعة للممتلكـات   ومثة هنج آخر   -٤٢

الثقافيــة وقيــاس أحجامهــا. وتناولــت بعــض الدراســات اجلانــب املتعلــق بالطلــب مــن تلــك          
ن َركَّـزت علـى عمليـات بيـع القطـع الفنِّيـة والتحـف التارخييـة يف بيـوت املـزادات           األسواق، بأ

وحاولت حتديد مصدر تلك القطع والسجل التارخيي مللكيتها. فعلـى سـبيل املثـال، مثـة دراسـة      
قطعـة مـن اخلزفيـات اليونانيـة بِيعـت       ١٨ ٠٠٠ركَّزت على أكثر مـن   ٢٠٠٢أُجريت يف عام 

واليات املتحدة األمريكية واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وإيرلنـدا      يف بيوت املزادات يف ال
يف املائة من تلـك القطـع    ٩٠و ٨٠ما بني أنَّ ، فَتَبيَّن منها ١٩٩٨و ١٩٥٤الشمالية بني عامي 

 )٣٥(.)أنه قد َتَعذَّر َتعقُّب سلسلة ملكيتها الشـرعية إىل اللُّقَْيـة األصـلية    ليس هلا سجل َنشأة (أْي
. ااشـتباه ُمهمـ  وجود سجل نشأة ليس يف حدِّ ذاته دليالً على التـهريب، بـل ميثِّـل عامـلَ      وعدم

ومثة دراسات أخرى لألسواق غري املشـروعة ُتركِّـز علـى العـرض، وغالبـاً مـا جيـري ذلـك مـن          
ــذه الدراســات        ــا. وبعــض ه ــة وتوثيقه ــة املنهوب ــع األثري ــع خــالل فحــص املواق ــهجيات تتَّب املن

م االجتماع والسلوك، واليت تشـمل إجـراء حبـوث ميدانيـة هتـدف إىل توثيـق حالـة        التقليدية لعل
املواقع األثرية يف بلدان معيَّنة. ويف اآلونة األخرية، أتاح اسـتخدام سـواتل جتاريـة عاليـة القـدرة      
إجراء مسوح أكثر تواتراً وأوسع نطاقاً لتلك املواقع حبثاً عن عالمات دالة علـى النـهب. فعلـى    

ــام  ســبيل ا ــال، أُجريــت يف ع ــات التصــوير     ٢٠٠٨ملث ــا تقني سلســلة دراســات اســُتخدمت فيه
  )٣٦(العراق.يف الرقمي من أجل توثيق مدى النهب الذي تعرَّضت له املواقع األثرية 

───────────────── 
)٣٤(  Raymond Fisman and Shang-Jin Wei, “The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling: 

Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques”, American Economic Journal: 

Applied Economics, vol. 1, No. 3 (July 2009), pp. 82-96.  
)٣٥(  Vinnie Nørskov, Greek Vases in New Contexts (Aarhus, Denmark, Aarhus University Press, 2002).  
)٣٦(  Elizabeth Stone, “Patterns of looting in southern Iraq”, Antiquity, vol. 82, No. 315 (March 2008), pp. 125-138.  
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وتناولـــت بعـــض الدراســـات أيضـــاً خمتلـــف مراحـــل سلســـلة التوريـــد غـــري املشـــروع    -٤٣
عضـها علـى أولئـك الـذين ينـهبون املواقـع األثريـة، مثـل         للممتلكات الثقافية املتََّجر هبا. فَركَّـز ب 

أنَّ صـت إىل  لفرد من هذا القبيل يف بليز، والـيت خ  ٤٠٠لـ ٢٠٠٥الدراسة اليت أُجريت يف عام 
ومثـة دراسـة    )٣٧(بـل كـان إجيـاد مصـدر للـرزق.      خبيثـاً الـدافع الرئيسـي ألولئـك اجلنـاة مل يكـن      

النـهب  أنَّ وخلصـت إىل   ٢٠٠٤و ٢٠٠٣امي أخرى لعمليات النهب يف العراق أُجريت يف ع
أيضــاً إىل وجــود أشــكال إجراميــة أكثــر  أشــارتكانــت لــه دوافــع اقتصــادية مشــاهبة، ولكنــها 

تنظيمــاً، اتَّســمت بالســيطرة علــى منافــذ الوصــول إىل املواقــع األثريــة وقتــل مــوظفي اجلمــارك    
يـة أحـدث عهـداً لشـبكة     ومثـة دراسـة جتريب   )٣٨(العراقيني الـذين حـاولوا مكافحـة ذلـك النـهب.     

اسـُتخدمت فيهـا مقـابالت شخصـية مـع رواٍة للتـاريخ املتناقَـل أُجريـت أثنـاء          اتِّجار بالتماثيـل،  
حبث ميداين خاص باجلرائم اإلثنية يف كمبوديـا وتايلنـد ومشلـت درجـات تنظـيم األنشـطة غـري        

  )٣٩(املشروعة ذات الصلة.
نظَّم أو اإلجــرام املــنظَّم عــرب  وناقشــت بعــض الدراســات ضــلوع أوســاط اإلجــرام املــ     -٤٤

الــوطين يف أنشــطة األســواق غــري املشــروعة للممتلكــات الثقافيــة. فــأجرت إحــدى الدراســات   
أنَّ حتليالً إمجاليا ملا ُنشـر سـابقاً مـن دراسـات عـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، وخلصـت إىل          

ا ملختلـف اجلنـاة يف كـل شـبكة     النهج املتمثِّل يف رسم خرائط لكيفية حدوث االجتار وحتديد م
مجيع أنـواع االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة تنـدرج      أنَّ من أدوار وعالقات هو أفضل من افتراض 

ومثــة دراســة أخــرى طبَّقــت املفهــوم الشــبكي لتوضــيح املرونــة   )٤٠(ضــمن فئــة اجلرميــة املنظَّمــة.
عت علـى إجـراء مزيـد مـن     وشـجَّ النسبية هليكل التجارة غـري املشـروعة يف املمتلكـات الثقافيـة،     

وقامـت دراسـة أخـرى، ضـمن إطـار       )٤١(الدراسات للهيكل التنظيمي لذلك النوع من االجتار.
───────────────── 

)٣٧(  David Matsuda, “Subsistence Diggers”, in Who Owns the Past? Cultural Policy, Cultural Property, and the 

Law, Kate Fitz Gibbon, ed. (New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 2005), pp. 255-268.  
)٣٨(  Joanne Farchakh-Bajjaly, “Who are the Looters at Archaeological Sites in Iraq?”, in Antiquities 

Under Siege: Cultural Heritage Protection After the Iraq War, Lawrence Rothfield, ed. 

(Washington, D.C., AltaMira Press, 2008), pp. 49-56.  
)٣٩(  Simon Mackenzie and Tess Davis, “Temple looting in Cambodia: anatomy of a statue trafficking 

network”, British Journal of Criminology, vol. 54, No. 5 (September 2014), pp. 722-740.  
)٤٠(  Jessica Dietzler, “On ‘organized crime’ in the illicit antiquities trade: moving beyond the 

definitional debate”, Trends in Organized Crime, vol. 16, No. 3 (September 2013), pp. 329-342.  
)٤١(  Peter B. Campbell, “The illicit antiquities trade as a transnational criminal network: 

characterizing and anticipating trafficking of cultural heritage”, International Journal of 

Cultural Property, vol. 20, No. 2 (May 2013), pp. 113-153.  
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دراسة حالة عن االجتار باملمتلكات الثقافية، برسـم خريطـة لسلسـلة اجلنـاة املشـاركني، حمـدِّدةً       
  )٤٢(كل ُمتراِتب هرميا.دوَر كل منهم والعالقات فيما بينهم وتصرُّفاهتم املهيكلة جزئيا يف ش

    
    تدابري التصدِّي لالجتار باملمتلكات الثقافية  -باء  

مــدت صــكوك دوليــة عــدَّة مــن أجــل التصــدِّي لالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة.   لقــد اعُت  -٤٥
وكان منع األضرار الـيت تلحـق باملمتلكـات الثقافيـة أثنـاء احلـروب ومعاقبـة املتسـبِّبني فيهـا هـو           

ــزاع مســلَّح والربوتوكــوالت      أول هــدف ابتغتــ  ــة يف حــال ن ــة املمتلكــات الثقافي ــة محاي ه اتفاقي
اإلضافية هلا. ومثة صـكوك دوليـة أخـرى تتنـاول اسـترياد املمتلكـات الثقافيـة وتصـديرها ونقـل          

ظرف من الظـروف. وتشـمل تلـك الصـكوك االتفاقيـة      أيِّ ملكيتها بصورة غري مشروعة حتت 
اد املمتلكـات الثقافيـة وتصـديرها ونقـل ملكيتـها بصـورة غـري        املتعلقة بوسائل حظر ومنع استري

املصـدَّرة بصـورة غـري مشـروعة. كمـا       مشروعة واالتفاقية املتعلقة باألشياء الثقافية املسـروقة أو 
هنــاك التزامــاً دوليــا بصــون التــراث الثقــايف موجــود يف اتفاقيــة محايــة امليــاه اجلوفيــة والتــراث أنَّ 

الصــعيد اإلقليمــي فقــد فُــتح بــاب التوقيــع علــى االتفاقيــة األوروبيــة املتعلقــة   علــى أمَّــا الثقــايف. 
  ولكنها مل تدخل حيِّز النفاذ بعد. ١٩٨٥باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية يف عام 

م الـيت متـسُّ بـالتراث الثقـايف للشـعوب يف شـكل       ئومتثِّل املعاهـدة النموذجيـة ملنـع اجلـرا      -٤٦
احــداً مــن الصــكوك القانونيــة "الناعمــة" الــيت حتظــى باهتمــام يف ســياق    و )٤٣(ممتلكــات منقولــة

القــانون اجلنــائي. ورمبــا تــوفِّر بعــض أحكــام تلــك املعاهــدة النموذجيــة أساســاً لوضــع أحكــام     
ــسُ        ــجَّع اجمللـ ــد شـ ــة. وقـ ــات الثقافيـ ــار باملمتلكـ ــة االجتـ ــأن مكافحـ ــة بشـ ــادي  معياريـ االقتصـ

علـــى أخـــذ املعاهـــدة النموذجيـــة يف   األعضـــاَء ، الـــدول٢٠٠٣/٢٩َواالجتمـــاعي، يف قـــراره 
عند االقتضاء ومبا يتوافق مـع قانوهنـا الـوطين، لـدى إبرامهـا اتفاقـات هبـذا الشـأن مـع           االعتبار،

  )٤٤(دول أخرى.

───────────────── 
)٤٢(  Mackenzie and Davis, “Temple looting in Cambodia: anatomy of a statue trafficking network”.  
أيلول/سبتمرب  ٧ –آب/أغسطس  ٢٧افانا، مؤمتر األمم املتحدة الثامن بشأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ه  )٤٣(

  )، الفصل األول، الباب A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع األمانة  من إعداد: تقرير ١٩٩٠
  .، املرفق١-باء

ا من املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيم ١٤انظر أيضاً املبدأ التوجيهي   )٤٤(
اجلمعية  يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى. وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أنَّ

، طلبت إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يواصل ٦٨/١٨٦العامة، يف قرارها 
عضاء من آراء وتعليقات، وطلبت إىل استعراضه للمعاهدة النموذجية، آخذاً يف اعتباره ما أبدته الدول األ
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وقد أصبح تفشِّي االجتار باملمتلكات الثقافية وما له مـن مسـات معقَّـدة يف هـذه األيـام        -٤٧
االجتـار باملمتلكـات   أنَّ الصعيدين الدويل والوطين. إذ ُيعتقَد  مسألةً حتظى باعتراف متزايد على

الثقافية وما يتصل به من جـرائم هـو واحـد مـن قطاعـات اإلجـرام املتناميـة علـى الـدوام، كمـا           
تتزايــد جاذبيتــه لــدى التنظيمــات اإلجراميــة الوطنيــة والدوليــة. وهــذه العوامــل أفضــت بالــدول 

املبادئ التوجيهيـة الدوليـة   نوين "ناعم" آخر واعتماده، وهو األعضاء إىل التفاوض على صكٍّ قا
بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه      
ــدعيم         ــدى اســتحداث وت ــدول األعضــاء ل ــه ال ــداً لتوجي مــن جــرائم أخــرى، بصــفته إطــاراً مفي

ية واستراتيجياهتا وتشـريعاهتا وآلياهتـا التعاونيـة يف جمـال مكافحـة      سياساهتا اخلاصة بالعدالة اجلنائ
  االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى.

ــة، منــذ عــام      -٤٨ ــة الدولي ، عــن قلقهــا املتزايــد إزاء  ٢٠٠٠وقــد أعربــت اهليئــات احلكومي
ة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب     االجتار باملمتلكات الثقافية. فلـدى اعتمـاد اتفاقيـة األمـم املتحـد     

اتفاقيـة  أنَّ ، عـن اقتناعهـا الشـديد بـ    ٥٥/٢٥الوطنية، أعلنت اجلمعية العامة، يف ديباجة قرارهـا  
اجلرمية املنظَّمة ستمثِّل أداةً فعَّالةً، واإلطار القـانوين الضـروري، للتعـاون الـدويل علـى مكافحـة       

  )٤٥(التراث الثقايف. جرائم خمتلفة، منها اجلرائم املرتكَبة حبقِّ
 ٢٠٠٤/٣٤ويف وقـــت الحـــق، أعـــرب اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، يف قراريـــه   - ٤٩
ــة املنظَّمــة يف االجتــار باملمتلكــات       ٢٠٠٨/٢٣و ــن جزعــه إزاء اخنــراط اجلماعــات اإلجرامي ، ع

 ،٢٠١٠/١٩ون الـدويل ملكافحـة ذلـك االجتـار. ويف قـراره      فية املسروقة وأكَّد ضرورة التعـا الثقا
اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        أنَّ رأى اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

الفســاد ينبغــي أن يســتفاد منــهما اســتفادةً كاملــةً لتــدعيم مكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة،  
مـد مـؤمتر   يف ذلـك باستكشـاف وسـائط أخـرى حمتملـة لتطـوير املعـايري، عنـد االقتضـاء. واعت          مبا

 ٥/٧، قــراره ٢٠١٠األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة، يف دورتــه اخلامســة املعقــودة يف عــام  
الذي حثَّ فيه الدول األطراف على استخدام االتفاقية يف إقامة تعـاون واسـع النطـاق علـى منـع      

لعائــدات ومكافحــة األفعــال اإلجراميــة حبــقِّ املمتلكــات الثقافيــة، وخصوصــاً علــى إعــادة تلــك ا  
مـن االتفاقيـة.    ١٤من املادة  ٢اإلجرامية أو تلك املمتلكات إىل مالكيها الشرعيني، وفقاً للفقرة 

، الدول األعضـاء إىل  ٦٨/١٨٦و ٦٦/١٨٠وإىل جانب ذلك، دعت اجلمعية العامة، يف قرارها 
لتعـاون  النظر، عند االقتضاء، يف مراجعة أُطرهـا القانونيـة هبـدف تـوفري أوسـع نطـاق ممكـن مـن ا        

───────────────── 
الدول األعضاء واملنظمات الدولية ذات الصلة اليت مل تقدِّم بعُد إىل األمانة العامة تعليقاهتا على املعاهدة 

  النموذجية أن تفعل ذلك.
  على حتليل للعناصر املتصلة بانطباق االتفاقية يف هذا امليدان. CTOC/COP/2010/12حتتوي الوثيقة   )٤٥(
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الـدويل ملعاجلـة مشــكلة االجتـار باملمتلكــات الثقافيـة معاجلـةً تامــةً، كمـا دعتــها إىل جعـل االجتــار        
اقــع األثريــة وســائر املواقــع الثقافيــة، جرميــةً  وباملمتلكــات الثقافيــة، مبــا فيــه الســرقة والنــهب يف امل 

، بغيـة االسـتفادة التامـة مـن     من اتفاقية اجلرمية املنظَّمـة  ٢خطريةً حسب التعريف الوارد يف املادة 
تلــك االتفاقيــة بغــرض إقامــة تعــاون دويل واســع النطــاق علــى مكافحــة مجيــع أشــكال وجوانــب 
االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصـل بـه مـن جـرائم. وعمـالً بتلـك القـرارات، وضـعت الـدول          

  األعضاء املبادئ التوجيهية الدولية املذكورة أعاله.
ئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلـق  املبادوتتضمَّن   -٥٠

باالجتار باملمتلكات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى فصـوالً تتعلـق باملواضـيع التاليـة:            
ــة      (أ) ــات، ودور املؤسســات الثقافي ــع اجلرميــة (تشــمل مجــع املعلومــات والبيان اســتراتيجيات من

ورصــد ســوق املمتلكــات الثقافيــة والــواردات والصــادرات واملواقــع األثريــة،  والقطــاع اخلــاص،
ــة (تشــمل االنضــمام إىل املعاهــدات      ــة اجلنائي ــة النــاس)؛ و(ب) سياســات العدال ــيم وتوعي والتعل
الدولية ذات الصلة وتنفيذها، وجترمي أنواع معيَّنة من السـلوك الضـار أو جتـرمي تصـرُّفات إداريـة      

الشركات، واحلجـز واملصـادرة، وتـدابري التحـرِّي والتحقيـق)؛ و(ج) التعـاون        معيَّنة، ومسؤولية
وتســـليم املطلــوبني واحلجـــز   بأســاس الواليـــة القضــائية  الــدويل (مبــا يف ذلـــك األمــور املتعلقـــة    

واملصادرة والتعاون بني سلطات إنفاذ القـانون وسـلطات التحقيـق، وإعـادة املمتلكـات الثقافيـة       
ــة، مبــا فيهــا أيُّ     هــا أو إعادهتــاأو ردُّ ــة حال ــادئ علــى أي ــها)؛ و(د) نطــاق انطبــاق املب  إىل مواطن

  ظروف استثنائية، تساعد على االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
وَتعتمد تـدابري التصـدِّي لالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة بصـفة عامـة علـى وجـود تعـاون             -٥١

القطـاعني العـام واخلـاص فيهـا. وميكـن أن يشـمل ذلـك        وتنسـيق بـني الـدول وشـراكات تضـمُّ      
التعاون وتلك الشراكات، مثالً، إدراج معلومات شاملة يف قوائم اجلرد وقواعـد البيانـات الـيت    
قد متثِّل أدوات مهمَّة لبذل احلرص الواجب بشأن نشأة القطعة الفنِّية ذات القيمـة الثقافيـة قبـل    

ــا يف ذ   ــا يف الســوق املشــروعة، مب ــزادات، وللمســاعدة يف التحــرِّي عــن     بيعه ــوت امل ــك يف بي ل
احتمال حـدوث سـرقة أو اتِّجـار. وإىل جانـب إنشـاء قـوائم اجلـرد وقواعـد البيانـات الوطنيـة،           

ــة املســروقة      ــول اخلاصــة باألعمــال الفنِّي ــات اإلنترب ــدة بيان ــدقيق    )٤٦(جتمــع قاع ــني الوصــف ال ب
فيــد كــثرياً يف احلــاالت عــرب الوطنيــة.  قطعــة، ممــا قــد ي ٤٣ ٠٠٠والصــور الفوتوغرافيــة لنحــو 

الــيت أصــدرها اجمللــس الــدويل للمتــاحف، وهــو   )٤٧(وحتتــوي "القــوائم احلمــراء" الــثالث عشــرة 

───────────────── 
  .www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Databaseمتاحة على الرابط الشبكي   )٤٦(
  .http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/red-listمتاحة على الرابط الشبكي   )٤٧(
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منظمة دولية غري حكومية، على تصنيف للقطع األثرية أو األعمـال الفنِّيـة املوجـودة يف منـاطق     
السـورية وهـاييت، مـن أجـل احليلولـة      ، مثل أفغانستان واجلمهوريـة العربيـة   َمَنعةًالعامل األضعف 

بيانـات  قاعـدة   )٤٨(دون بيعها أو تصديرها بصورة غري مشروعة. وميثِّل سجل املفقودات الفنِّيـة 
خاصــة ضــخمة للقطــع الفنِّيــة والتحــف التارخييــة واملقتنيــات املفقــودة واملســروقة. كمــا حيتــوي 

رادع  لد يكــون لــه مفعــوالســجل علــى أوصــاف تفصــيلية ألعمــال فنِّيــة غــري مســروقة، ممــا قــ  
  يف حال سرقتها. )٤٩(للُُّصوص احملتملني ويساعد على استرجاع تلك األعمال

وتتجلَّــى أمهيــة تــدابري التصــدِّي املنسَّــقة مبزيــد مــن الوضــوح يف مبــادرة إذكــاء الــوعي     -٥٢
امليـة  املشتركة بني مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة ومنظمـة األمـم املتحـدة الع       

للسياحة واليونسكو، واليت حتثُّ املسافرين على دعم مكافحة عدد مـن أشـكال االجتـار، منـها     
مفيـد آخـر للتعـاون املهـم بـني املنظمـات احلكوميـة        ومثـة مثـال    )٥٠(االجتار باملمتلكات الثقافيـة. 

الـدويل  الدولية واألجهزة الوطنية والقطاع اخلاص، هو إنشاء اجمللس الدويل للمتـاحف اِملرصـَد   
وهـو منصَّـة تعاونيـة تـوفِّر املعلومـات واملـوارد        )٥١(املعين باالجتار غري املشـروع بالسـلع الثقافيـة،   

  املرجعية للمعنيني من األفراد واملنظمات.
    

    االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
ف اجلرمية السيربانية واالجتار قد خيتلفان مـن حيـث الشـيء املسـتهدَ    أنَّ على الرغم من   -٥٣

األساسـية اجلديـدة، مبـا فيهـا العوملـة وظهـور        للـدوافع أنَّ باجلرم يف املقام األول، فمـن الواضـح   
تكنولوجيات جديدة، أمهية حمورية يف نشوء أسواق غري مشروعة يف كال اجملـالني. ومـع تطـوُّر    

نـوعني  ، ميكن أن تتطوَّر أيضـاً الفـرص املتاحـة لتوسُّـع هـذين ال     والدوافعتلك األسباب اجلذرية 
───────────────── 

  .www.artloss.com/enمتاح على الرابط الشبكي   )٤٨(
(ب) من االتفاقية املتعلقة بوسائل حظر ومنع استرياد املمتلكات الثقافية  ٥املادة  جتدر اإلشارة إىل أنَّ  )٤٩(

وُتحدِّث  ماً ُيلزم الدول األطراف بأن تضعديرها ونقل ملكيتها بصورة غري مشروعة تتضمَّن حكوتص
باستمرار، باالستناد إىل جرد للممتلكات اخلاضعة للحماية على املستوى الوطين، قائمةً باملمتلكات الثقافية 

 ١ثقايف الوطين. كما أن املبدأ التوجيهي جسيماً للتراث ال العامة واخلاصة املهمَّة اليت يشكِّل تصديرها إفقاراً
املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية من 

وما يتصل به من جرائم أخرى ينصُّ على أنه "ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء وتطوير قوائم جرد أو قواعد 
حال من  ب االقتضاء، للممتلكات الثقافية بغرض محايتها من االجتار هبا. وال جيوز، بأيِّبيانات، حس

  ."األحوال، أن يفضي عدم تسجيل املمتلكات الثقافية يف تلك القوائم إىل استبعادها من احلماية
  .www.bearesponsibletraveller.orgيتوافر مزيد من املعلومات هبذا الشأن على الرابط الشبكي   )٥٠(
  .http://obs-traffic.museumمتاح على الرابط الشبكي   )٥١(
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من اجلـرائم وتسـبُّبهما يف مزيـد مـن اخلسـائر واألضـرار. وفيمـا يتعلـق باجلرميـة السـيربانية علـى            
وجه اخلصوص، يتوسَّع احلجم احملتمل للسوق اإلجرامية، يف جمـاالت مثـل اسـتخدام اإلنترنـت     

رد يف نســبة يف االبتــزاز أو البيــع غــري املشــروع أو انتــهاك البيانــات وبيعهــا، نتيجــةً للتزايــد املطَّــ 
ــتقبلي           ــوُّر املس ــاب التط ــل ارتق ــذلك، ميثِّ ــامل. ول ــني ســكان الع ــت ب املوصــولني بشــبكة اإلنترن
لألسـواق غــري املشــروعة يف جمــالَي اجلرميــة السـيربانية واالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة واالســتعداد   

  لذلك التطوُّر أمرين بالَغي األمهية يف صوغ تدابري مضادة فعَّالة.
أن تبدأ هذه العملية بإجراء حبوث منهجية وإنتاج إحصـاءات موقوتـة وموثوقـة    وجيب   -٥٤

عن هذين النوعني من اجلرائم. وحسبما ذُكر يف تقرير فريـق اخلـرباء املسـتقلني     لوميسورة املنا
يلـزم وجـود "توافـق     )٥٢(االستشاري املعين بإحـداث ثـورة بيانـات مـن أجـل التنميـة املسـتدامة،       

ت" جيري يف إطـاره تقاسـم التكنولوجيـات واالبتكـارات واسـتخدامها خلـري       عاملي بشأن البيانا
اجلميع، بوسائل منها إنشاء شبكة عاملية لالبتكار يف جمـال البيانـات. وهـذا ينطبـق علـى فهمنـا       

املسـتجدَّة، مثـل اجلرميـة السـيربانية واالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة،        العامليـة  للتحدِّيات اإلجراميـة  
  يفية قياسنا لتلك التحدِّيات.وكذلك على ك

وميكــن أن تشــمل التــدابري اإلضــافية الالزمــة للتصــدِّي للجرميــة الســيربانية واالجتــار           -٥٥
  باملمتلكات الثقافية ما يلي:

ميكـــن للـــدول األعضـــاء أن تنظـــر يف تـــدعيم قـــدرهتا علـــى حفـــظ ســـجالت   (أ)  
ليمــي والــدويل عــن ضــلوع  للجــرائم ذات الصــلة، ويف تبــادل املعلومــات علــى الصــعيدين اإلق  

اجلماعـــات اإلجراميـــة املنظَّمـــة فيهـــا وعـــن أســـاليب عمـــل تلـــك اجلماعـــات وعـــن التقنيـــات 
  املستخَدمة يف كشف أشكال اجلرمية السيربانية واالجتار باملمتلكات الثقافية؛

ينبغي املضـي يف تعزيـز التفاعـل بـني منشـآت القطـاع اخلـاص، سـواء أكانـت            (ب)  
عاملـــة يف جمـــال اللوجســـتيات ت اإلنترنـــت أَم مصـــارف أَم منشـــآت جهـــات مقدِّمـــة خلـــدما

وخدمات التوصيل على الصعيد العاملي أَم متاحف أَم بيـوت مـزادات، واملؤسسـات العموميـة،     
ــة يف جمــالَ   ــل اجلهــات الفاعل ــة، مــن خــالل شــر    مث ــة اجلنائي ــانون والعدال ــاذ الق ــني اي إنف كات ب

الثقــة والتحــاور. وعلــى وجــه اإلمجــال، قــد تكــون القطــاعني العــام واخلــاص ميكــن فيهــا تعزيــز 
حــوافز الخنــراط  وُتــوفِّرتــدابري التصــدِّي الرقابيــة احلكوميــة الــيت تتجــاوز نطــاق إنفــاذ القــانون   

───────────────── 
)٥٢(  A World that Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development (November 2014) .

  .www.undatarevolution.orgاح على الرابط الشبكي مت
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ــار           ــس لألخط ــة تتحسَّ ــوفري بيئ ــدةً يف ت ــة، مفي ــع اجلرمي ــال يف من ــى حنــو فعَّ القطــاع اخلــاص عل
  اجهتها؛املستجدَّة وتساعد على استبانة تلك األخطار ومو

ــار       (ج)   ــع االجتـ ــة ملنـ ــا الوطنيـ ــة أُطرهـ ــر يف مراجعـ ــاء أن تنظـ ــدول األعضـ ــن للـ ميكـ
باملمتلكــات الثقافيــة ومكافحتــه، مبــا يف ذلــك يف األحــوال الــيت قــد تكــون فيهــا تلــك املمتلكــات 

املبـادئ التوجيهيـة   خلطر االجتار، ويف تدعيم تلك اُألطـر بوسـائل مثـل اسـتخدام      ضشديدة التعرُّ
بشأن تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا             الدولية

. ويف جمــال اجلرميــة الســيربانية، ميكــن للــدول األعضــاء أن تنظــر يف يتصــل بــه مــن جــرائم أخــرى
 ضـمان اتِّبــاع هنــج قــانوين متــوازن يســتفيد مــن جتـرمي أفعــال معيَّنــة يف جتــرمي أفعــال أساســية متــسُّ  
بسرِّية البيانات احلاسوبية وسالمتها وتوافرها، مع إعادة النظر يف انسحاب جرائم عامة أخـرى،  

  واإلضرار الشخصي، على األفعال املرتكبة عرب اإلنترنت؛مثل السرقة واالحتيال والتزوير 
ــدول األعضــاء   يكــون مــن الضــروري أن تبحــث  قــد   (د)   وســائل الو يف الســبلال
ون الدويل يف املسائل اجلنائية. ففي جمال اجلرمية السيربانية، ميكن أن يشـمل  تعزيز التعاالكفيلة ب

ــادل       ــة املتعلقــة بتب ذلــك، علــى وجــه اخلصــوص، دراســة إمكانيــات تعجيــل اإلجــراءات الرمسي
ــدِّد          ــانون، ومواصــلة احلــوار املتع ــاذ الق ــزة إنف ــني أجه ــاون ب ــدعيم التع ــة، وت املســاعدة القانوني

يف جمــال أمَّــا الوصــول إىل البيانــات احلاســوبية عــرب احلــدود الوطنيــة. األطــراف يف جمــال تيســري 
االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، فقــد يتطلَّــب ذلــك زيــادة التركيــز علــى التحــرِّي عــن الشــبكات   
اإلجرامية ومالحقتها قضائيا، مـن خـالل تبـادل املعلومـات فيمـا بـني هيئـات التحقيـق الوطنيـة          

  املتخصِّصة؛
يم ركائز البحـوث واإلحصـاءات والشـراكات بـني القطـاعني العـام       جيب تدع  (ه)  

واخلاص واُألطر التشريعية وآليات التعاون الـدويل بتـوفري قـدرات فعَّالـة علـى الصـعيد الـوطين.        
أمهية يف إتاحة إمكانية تقاسـم ممارسـات التحـرِّي والتحقيـق      التقينون التقنية والتعاوللمساعدة 

بة وتعمــيم األســاليب اجلديــدة. ففــي جمــال اجلرميــة الســيربانية، لعــلَّ   دة والتجــارب املكتســاجليِّــ
ــل          ــدة، مث ــدة يف التحــرِّي عــن جــرائم معقَّ ــهوج اجلدي ــز تقاســم الن ــودُّ تعزي ــدول األعضــاء ت ال
االحتيال املايل بواسـطة اإلنترنـت أو االجتـار باملخـدِّرات عـرب اإلنترنـت أو اسـتخدام العمـالت         

، ممــا يتــيح لســلطات إنفــاذ القــانون يف بلــدان متعــدِّدة ســرعة        االفتراضــية يف غســل األمــوال  
ــة األخطــار املســتجدَّة.     ــا اكتســاب املهــارات الضــرورية ملواجه بشــأن االجتــار باملمتلكــات  أمَّ

فلعلَّ الدول األعضاء تودُّ تعزيز قدرة األجهزة املعنية باحلدود واجلمـارك علـى كشـف     ،الثقافية
هبا، واستكشاف العالقات بني اُألطر الوطنية اخلاصة مبكافحـة غسـل   املمتلكات الثقافية املتََّجر 
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ي منـع اجلرميـة   دة يف جمـالَ األموال واالجتار باملمتلكات الثقافية، واستبانة وتبادل املمارسات اجليِّ
  وتدابري العدالة اجلنائية الرامية إىل مكافحة ذلك االجتار؛

صـل تزويـد الـدول األعضـاء مبسـاعدة      ينبغي ملكتب املخدِّرات واجلرمية أن يوا  (و)  
 ائمتقنية هتدف إىل تدعيم قدرة نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة علـى التصـدِّي ألشـكال اجلـر     

مـن   مـا اجلديدة واملستجدَّة، مبا فيها اجلرمية السيربانية واالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصـل هب 
وليـة ذات الصـلة. ولعـلَّ الـدول األعضـاء تـودُّ       جرائم، عند الطلب وبالتنسيق مع املنظمـات الد 

  النظر، على وجه األولوية، يف توفري التمويل الالزم لذلك الغرض؛
لعلَّ الدول األعضاء تـودُّ أن تعتمـد، يف التصـدِّي للجرميـة السـيربانية واالجتـار         (ز)  

طـار اإلجراميـة الراهنـة    باملمتلكات الثقافية، هنجاً مشوليا يأخذ يف االعتبار أساليب العمل واألخ
ــدابري التصــدِّي أن ترتكــز بصــورة        ــي لت ــة. وينبغ وكــذلك تطــوُّرات اإلجــرام املســتقبلية احملتمل
متزايــدة علــى التعــاون العــاملي واخنــراط جهــات معنيــة متعــدِّدة واســتعمال تكنولوجيــات مثــل    

  قواعد البيانات ومنصَّات التواُصل اآلمنة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


