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  بإجراء دراسة املعينفريق اخلرباء 
  ملة عن اجلرمية السيربانيةشا

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

 ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٢١إىل  ١٧السيربانية، املعقود يف فيينا يف الفترة من 
   

 راملقرِّ إعداد ص منملخَّ    
   

 مةدِّمق - الأو 
 
إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشـئ،   ٦٥/٢٣٠طلبت اجلمعية العامة يف قرارها   -١

من إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم  ٤٢للفقرة  وفقاً
ا مفتـوح العضـوية   ا دوليـ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل مـتغري، فريـق خـرباء حكوميـ    

يربانية ينعقــد قبــل دورة اللجنــة العشــرين مــن أجــل إجــراء دراســة شــاملة عــن مشــكلة اجلرميــة الســ   
والتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء واجملتمـع الـدويل والقطـاع اخلـاص للتصـدي هلـا، مبـا يف ذلـك         
تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية واملمارسات الفضـلى واملسـاعدة التقنيـة والتعـاون الـدويل،      

دابري القائمـة علـى الصـعيدين    بغية دراسة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونيـة أو غريهـا مـن التـ    
  الوطين والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.

قد االجتماع األول لفريق اخلرباء املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة عـن اجلرميـة السـيربانية        وُع  -٢
ذلـك   عـن لـى التقريـر   . (لالطـالع ع ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٢١إىل  ١٧يف فيينا يف الفترة من 

). وعــرض علــى االجتمــاع مشــروع جــدول   UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/3 االجتمــاع، انظــر
روع املواضـيع املطروحـة للنظـر فيهـا يف     ) ومشـ UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/1ت (األعمال املؤقَّـ 

إطـــــــار دراســـــــة شـــــــاملة بشـــــــأن تـــــــأثري اجلرميـــــــة الســـــــيربانية وتـــــــدابري التصـــــــدي هلـــــــا 
)UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/2هتما األمانة العامة. واستعرض فريـق اخلـرباء تقريـراً   د) اللذان أع 

وجمموعـة مـن املواضـيع الفنيـة املطروحـة للنظـر فيهـا يف إطـار الدراسـة، ومنهجيـة           ا قصرياًإجرائي ،
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يف هـذا الشـأن إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة        الدراسة وإطارها الـزمين اإلرشـادي، ورفـع تقريـراً    
  ).E/CN.15/2011/19 الوثيقةباجلنائية يف دورهتا العشرين (انظر املرفقني األول والثاين 

مل يكتمــل  ذلــك العمــل ولكــنَّ ص للمــداوالت املوضــوعيةالعمــل علــى إعــداد ملخَّــ اســُتهلو  - ٣
فريـق   ٢٠١٣نيسـان/أبريل   ٢٦ خاملـؤرَّ  ٢٢/٧بسبب عدم تـوافر املـوارد. ودعـت اللجنـة يف قرارهـا      

أثنـاء اجتماعيـه األول والثـاين،     عـن ملخَّـص مداوالتـه   اخلرباء إىل إعداد الصيغة النهائيـة مـن التقريـرين    
ــن    ــرة مــ ــا يف الفتــ ــودين يف فيينــ ــاير   ٢١إىل  ١٧املعقــ ــانون الثاين/ينــ ــن  ٢٠١١كــ  ٢٨إىل  ٢٥ومــ

على التوايل، واعتمادمها. ويف اجتماع املكتب املوسع لفريـق اخلـرباء الـذي عقـد      ٢٠١٣شباط/فرباير 
ضــع الصــيغة النهائيــة للتقريــرين عــن ر و، طلــب الــرئيس إىل املقــر٢٠١٦ِّكـانون األول/ديســمرب    ١يف 

م ، وأن يبقي األمانة والرئيس على علـم بالتقـدُّ  ٢٠١٧ملخص مداوالته حبلول هناية كانون الثاين/يناير 
ــه. وعمــالً  ــرِّ  احملــرز يف عمل ــذلك، اســتعرض املق ــذكرات األصــلية   ب ــدا)، امل ر، كريســتوفر د. رام (كن

ل إعـداد هـذا امللخـص ووضـعه يف صـيغته      وعناصر مشروع امللخـص وتسـجيالت االجتمـاع مـن أجـ     
  النهائية.

واستندت مداوالت فريق اخلرباء إىل جدول األعمال بصيغته املعتمـدة، ومشـروع قائمـة      -٤
ضعت أثناء الدورة. ويكمل هذا امللخـص القـرارات   املواضيع الفنية، ومنهجية مقترحة للدراسة ُو

طريق استعراض كـل مـن املسـائل املوضـوعية     املتعلقة بنطاق الدراسة املوضوعي أو منهجيتها عن 
الـيت أثــريت واملعلومـات الــيت قـدمها اخلــرباء يف االجتمـاع األول. ويتضــمن امللخـص آراء اخلــرباء      
احلكوميني الدوليني وغريهم من اخلرباء بشأن طائفة من املسائل، مبـا يف ذلـك املسـائل املوضـوعية     

يع الفنية، وغريها مـن املواضـيع املقتـرح إدراجهـا     اليت هتم الدول األعضاء، ومشروع قائمة املواض
ــإجراء الدراســة نفســها. وجيســد امللخــص       ــة املتصــلة ب ــة واملنهجي يف الدراســة، واملســائل اإلجرائي

العديـد مـن املسـائل أثـريت أكثـر مـن مـرة، يتبـع         أنَّ جدول أعمال االجتمـاع، ولكـن بـالنظر إىل    
  ا.مواضيعي امللخص قدر اإلمكان هنجاً

      
    ملخص املداوالت - اًانيث 
    من جدول األعمال) ٢مشكلة اجلرمية السيربانية (البند  - ألف 

ــه يف         -٥ ــذي تؤدي ــدور ال ــات واالتصــاالت وال ــات املعلوم ــاقش اخلــرباء انتشــار تكنولوجي ن
أنَّ بلداهنم، والكيفية الـيت تـرتبط هبـا هـذه العوامـل باجلرميـة السـيربانية. وأشـار أغلـب اخلـرباء إىل           

دة بــني هنــاك صــالت ملموســة ومعقَّــأنَّ اجلرميــة الســيربانية آخــذة يف االزديــاد. كمــا أشــاروا إىل  
انتشــار التكنولوجيــات وشــيوع اســتخدامها، ســواء داخــل الــدول األعضــاء أو علــى الصــعيد   (أ)

اإلقليمي، و(ب) تطور اجلرمية السيربانية. واعتربت اجلرمية السـيربانية مشـكلة عامليـة، وإن كانـت     
تلـك املشـكلة تشـكل    أنَّ ال تتخذ بالضرورة نفس الشكل. واتفق عدد كبري مـن املـتكلمني علـى    

التعقيد الـذي تنطـوي عليـه أمنـاط اإلجـرام واإليـذاء،       أنَّ ا. وأشار عدد من اخلرباء إىل عاملي شاغالً
ولــة ختتلـف مـن د   وتـدفق البيانـات وعائــدات اجلرميـة، باإلضـافة إىل عوامــل أخـرى، حتـدث آثــاراً      

انتشــار التكنولوجيــات ومشــكلة اجلرميــة الســيربانية الــيت تصــاحبه  أنَّ عضــو إىل أخــرى. ولــوحظ 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2011/19
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أســئلة تتعلــق بالســيادة الوطنيــة واالســتقالل واحلوكمــة وحقــوق اإلنســان والثقافــة.  أيضــاً يــثريان 
يف وذكر العديد من اخلرباء ضرورة احترام االستقالل السيادي والتنوع الثقايف، عند وضـع تعـار  

  عند النظر يف التدابري احمللية وعرب الوطنية والعاملية املتخذة للتصدي هلا.أيضاً للجرمية السيربانية، و
  وتكرر ذكر عدة جوانب من مشكلة اجلرمية السيربانية طوال االجتماع:  -٦

تكنولوجيات أنَّ أشار اخلرباء إىل  -تكنولوجيات املعلومات والشبكات احلاسوبية  (أ)
املعلومات والشبكات احلاسوبية متثل فرصة أمـام اجلهـود اإلمنائيـة الداخليـة والدوليـة وهـدفا تسـعى        

وسيلة لتقدمي املعونة اإلمنائية واملساعدة التقنية وزيادة أيضاً إليه هذه اجلهود يف نفس الوقت، وتعترب 
أحـد  أيضـاً  نية، مـن هـذا املنظـور، تعتـرب     اجلرميـة السـيربا   فعاليتهما إىل أقصـى قـدر ممكـن. وقـالوا إنَّ    

العوامل اليت ميكن أن هتدد فرص التنمية. ومن مث، يعد إجيـاد سـبل ووسـائل للتصـدي لتلـك اجلرميـة       
آثـار اجلرميـة السـيربانية واألنشـطة     أنَّ  ل األعضـاء. كمـا أشـار اخلـرباء إىل    أمرا ضروريا جلميـع الـدو  

مجيـع الـدول    قدمة النمـو عنـها يف البلـدان الناميـة، ولكـنَّ     ذات الصلة ميكن أن ختتلف يف البلدان املت
األعضاء تشترك يف حافز تعزيز التنمية ومحايتها من اجلرمية السيربانية. وبوجه أعم، أشار اخلرباء إىل 

الشبكات احلاسوبية تتيح للمجرمني املقـيمني يف إحـدى الـدول اسـتغالل اهلياكـل      أنَّ أنه بالنظر إىل 
هناك مصاحل مشـتركة يف   ة أخرى واستهداف ضحايا مقيمني يف تلك الدولة، فإنَّاألساسية يف دول

  منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها خارج سياق التنمية؛
 -تطور هبا التكنولوجيات واجلرائم احلاسـوبية، ومـدى ذلـك التطـور    تالسرعة اليت   (ب)

نون والعدالة اجلنائية، وال سـيما يف البلـدان   عني ونظم إنفاذ القاأمام املشرِّميثل هذان العامالن حتدياً 
الناميــة. وقــد أثــريت شــواغل بشــأن ضــرورة ضــمان أن تكــون القــوانني احملليــة والصــكوك الدوليــة   

  ثة، وأن تقدم املساعدة التقنية على أساس مستمر؛وبرامج املساعدة التقنية مجيعها حمدَّ
أنَّ الحـظ اخلـرباء    -السـيربانية الطابع عرب الوطين للشـبكات احلاسـوبية واجلرميـة      (ج)

الكيانات الرمسية املسؤولة عـن التصـدي للجرميـة السـيربانية ومحايـة الضـحايا واهلياكـل األساسـية         
ختضــع لقيــود الســيادة واجملاملــة القضــائية والواليــة اإلقليميــة، يف حــني ال خيضــع هلــا اجملرمــون          

اذ القـانون والتعـاون الـدويل فحسـب،     ما أثريت هذه النقطة، ليس يف سـياق إنفـ   أنفسهم. وكثرياً
ــى      أيضــاً ولكــن  ــأثري حقــوق اإلنســان عل ــة، وت ــر عمومي ــق مبجــاالت السياســات األكث فيمــا يتعل

األشكال اليت ينبغي أن يتخذها جترمي السلوك السـيرباين، وتنظـيم التكنولوجيـات علـى الصـعيدين      
  الوطين أو العاملي ألسباب ال تتصل بالضرورة باجلرمية؛

اجلرميــة الســيربانية، والســرعة الــيت ترتكــب هبــا، والتحــديات الــيت يشــكلها  دتعقُّــ  (د)
هذان العامالن أمام التحقيقات واملالحقات اجلنائية، سواء مـن حيـث القـدرات التحقيقيـة احملليـة      

ضــرورة إنشــاء صــالحيات أنَّ ه اخلــرباء بــنــوَّ -أو أطــر التعــاون الــدويل القانونيــة أو غــري القانونيــة
يواجــه  ل والتوفيــق بينــها وبــني ضــمانات ســيادة القــانون ميــثالن حتــدياً الســريع أو املعجَّــللتحقيــق 

  املشرعني واحملققني احملليني؛
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 -التحديات اليت تطرحها سرعة ارتكـاب اجلرميـة السـيربانية وطابعهـا عـرب الـوطين        (ه)
التعامـل مـع اجلرميـة    يثري هذان العامالن على حنو متزايـد مشـاكل تتعلـق بسـرعة اختـاذ التـدابري عنـد        

أنَّ إالَّ السيربانية. ففي القضايا العابرة للحدود الوطنية، جيب الوصول سريعا إىل البيانـات الالزمـة،   
اشتراط اسـتخدام القنـوات الرمسيـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة ومراعـاة ضـمانات سـيادة القـانون           

  كبرية يف الوقت الالزم للحصول على البيانات؛القائمة يف مجيع الدول املعنية يؤديان إىل زيادة 
انتشــار التكنولوجيــات يف كــل مكــان واملســائل الــيت تثريهــا يف كــل جانــب مــن   (و)

من أصـغر قريـة إىل أعلـى مسـتوى مـن مسـتويات العالقـات االسـتراتيجية          -جوانب احلياة تقريباً
اك أثر النتشـار التكنولوجيـات.   العاملية والدولية، ويف أنشطة كل من القطاعني العام واخلاص، هن

وسلط اخلرباء الضوء على العمل الذي تضـطلع بـه حكومـاهتم واجلهـود املبذولـة علـى الصـعيدين        
اإلقليمي ودون اإلقليمي. كما رحبوا بوضع تدابري تصـد عامليـة، وشـددوا علـى احلاجـة إىل تلـك       

  التدابري وعلى مشاركة األمم املتحدة يف وضعها وتنسيقها.
  ت مسألتان عامتان فيما يتعلق بتدابري التصدي للجرمية السيربانية:وأثري  -٧

 -احلاجـــة إىل بيانـــات عامليـــة موثوقـــة وشـــاملة بشـــأن طبيعـــة املشـــكلة ومـــداها   (أ)
جتســدت هــذه املســألة يف واليــة إجــراء الدراســة، واملــواد املتفــق عليهــا بشــأن املواضــيع الفنيــة يف   

ق اخلرباء يف اجتماعه األول. وتشـمل التحـديات املهمـة يف    الدراسة ومنهجيتها، اليت اعتمدها فري
هذا الصدد النطاق البـالغ االتسـاع الـذي تنطـوي عليـه املشـكلة، والطائفـة العريضـة مـن مصـادر           
املعلومات اليت يـتعني النظـر فيهـا، واحلاجـة إىل حتـديث البيانـات وحتليلـها علـى حنـو مسـتمر بغيـة            

  ملشكلة؛مراعاة التطورات الدينامية هلذه ا
مسألة األطر القانونية أو غري القانونية الرامية إىل تنظـيم تـدابري التصـدي الدوليـة       (ب)

أعـرِب عـن آراء متباينـة يف هـذا الصـدد. إذ رأى       -للجرمية السيربانية والتنسيق بـني تلـك التـدابري   
ميـة  هنـاك حاجـة إىل وضـع صـك قـانوين دويل شـامل وعـاملي جديـد بشـأن اجلر         أنَّ بعض اخلـرباء  

الســيربانية مــن أجــل حتقيــق توافــق عــاملي يف اآلراء بشــأن تــدابري التصــدي الفعالــة وتــوفري أســاس   
استخدام النظم القانونية احمللية والدوليـة القائمـة،   أنَّ قانوين دويل واضح هلا. وأكد خرباء آخرون 

حالة على حـدة  وزيادة النهج املخصصة يف جمال التعاون وتقدمي املساعدة التقنية على أساس كل 
  سوف يكون أسلوبا أكثر فعالية.

وضـع تعريـف   أنَّ وفيما يتعلق مبعىن مصطلح "اجلرمية السيربانية"، شدد عـدة خـرباء علـى      -٨
احلاجة إىل اتبـاع هنـج وصـفي أو تصـنيفي      على، يف حني ساد اتفاق عام قانوين وحيد ليس ممكناً

زة يقـوم عليهـا التعـاون الـدويل الفعـال.      كأساس للدراسة قيد النظر وغريها من البحوث، وكركي
التصـنيف الـذي وضـع يف التسـعينات مـن القـرن املاضـي والـوارد يف         أنَّ واتفق معظم اخلرباء على 

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية ميثـل نقطـة انطـالق جيـدة، بغـض النظـر عمـا إذا           
انونيـا قـابال للتطبيـق. فقـد مشـل ذلـك التصـنيف        كانوا يدعمون االتفاقية نفسها باعتبارها صـكا ق 
بفضـل التكنولوجيـات اجلديـدة؛ واسـتخدام     إالَّ النظر يف أنواع جديدة من اجلرمية مل تصبح ممكنة 

ق جديـدة يف  ائـ التكنولوجيات يف ارتكاب جرائم كانت موجـودة مـن قبـل أو جـرائم مماثلـة، بطر     
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م يف كـثري مـن األحيـان مـن قبـل اجلماعـات       التكنولوجيات تسـتخد أنَّ عن  بعض األحيان؛ فضالً
اإلجرامية املنظمة أو اجلماعات اإلرهابية أو غريها بغية تيسري ارتكاب اجلرائم أو تفـادي كشـفها   

  أو إخفاء األدلة أو عائدات اجلرمية.
احتمــاالت اســتخدام التكنولوجيــات يف ارتكــاب جــرائم كانــت  أنَّ وأشــار عــدة خــرباء إىل   - ٩

هنج يقوم على وضع قائمة بتلك اجلـرائم، سـواء   أيِّ ا، مما ال يسمح باتباع واسعة جدموجودة بالفعل 
دة قائمــة واقعيــة جبــرائم حمــدَّأنَّ أيضــاً يف الدراســة قيــد النظــر أو يف تطبيقــات أخــرى. بيــد أنــه لــوحظ 

دة مـن  ظهـور أمنـاط جديـ   أنَّ برزت مع مرور الوقت يف اجملاالت اليت سـاد فيهـا توافـق يف اآلراء علـى     
ا دوليـ  اجلرائم ذات الصـلة بالتكنولوجيـا ميثـل مشـكلة خطـرية أو حمـددة قـد تتطلـب مواجهتـها تعاونـاً          

وتدابري تصد دولية منسقة. وأكثر األمثلة اليت ذكرت يف هذا الصدد هي إنتاج املواد اإلباحيـة القائمـة   
  ال اجلماعي.على استغالل األطفال ونشرها واألنواع اجلديدة أو املوسعة من االحتي

على عدة حتديات سياساتية أو سياسية تقف عائقا أمام إمكانيـة التوصـل   أيضاً لط الضوء وُس  - ١٠
إىل توافق يف اآلراء بشأن نطاق اجلرمية السيربانية بوصفها مشكلة عاملية، ومـن تلـك التحـديات تزايـد     

أشكال اهلياكل األساسـية  اعتماد الدول األعضاء على التكنولوجيات والشبكات باعتبارها شكال من 
احليوية، وما يترتب على ذلك من ظهـور اجلرميـة السـيربانية وغريهـا مـن التهديـدات بوصـفها مسـائل         

التداخل بني املسـائل املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية     أنَّ متعلقة باألمن القومي أو األمن السيرباين. ولوحظ 
بني التحـديات األخـرى الـيت ذكـرت أنـه يف حـني ال       وتلك املتعلقة باألمن السيرباين أمر حتمي. ومن 

يوجد توافق دويل يف اآلراء بشأن التعريف الدقيق ملصطلح "اإلرهاب" أو نطاق ذلك املصطلح، فمـن  
بإمكــان املنظمــات اإلرهابيــة أن تســتخدم التكنولوجيــات والشــبكات، وأهنــا تســتخدمها  أنَّ الواضــح 

ل من نطاق الدراسة قيد النظـر واجلهـود املبذولـة مـن أجـل      بالفعل. ويثري ذلك حتديات فيما يتعلق بك
املشــاكل أنَّ منــع اجلرميــة الســيربانية واإلرهــاب ومكافحتــهما بوجــه عــام. واتفــق معظــم اخلــرباء علــى  

املتعلقــة بــاألمن الســيرباين واإلرهــاب قائمــة ويلــزم التصــدي هلــا، ولكــن اختلفــت اآلراء بشــأن مــا إذا  
وضــع تــدابري راميــة إىل التصــدي لتلــك التهديــدات يف ســياق واليــة        مــن املالئــم أو اجملــدي     كــان
  اخلرباء وإجراءات عمله. فريق
يف املشــاكل املتعلقــة بقيــاس املعــدالت واالجتاهــات يف جمــال اجلرميــة  أيضــاً ونظــر اخلــرباء   -١١

احلاجة إىل معلومـات دقيقـة علـى الصـعيدين الـوطين       علىوتقييمها. وكان هناك اتفاق  السيربانية
والعاملي كي تكون مبثابة قاعدة من القـرائن تسـتند إليهـا اإلجـراءات املتخـذة يف املسـتقبل، سـواء        
يف الدراسة قيد النظر أو بوجه أعم، وأثري عدد مـن التحـديات احملـددة، حيـث أشـار عـدة خـرباء        

ما علـى كـل مـن حـاالت اإلبـالغ واملالحقـات القضـائية،        املعلومات اإلحصائية تقوم عموأنَّ إىل 
ذلــك يغفــل الســيناريوهات الــيت أنَّ وكالمهــا يســتند إىل التعــاريف القانونيــة للجــرائم. وأشــري إىل 

ا لوجودهـا، أو  قانونيـ  يكون فيها استخدام التكنولوجيات عنصرا وقائعيا يف اجلرمية ولـيس شـرطاً  
التحقيـق أو املالحقـة القضـائية بالنجـاح، وال جيسـد بالضـرورة       احلاالت اليت مل تكلل فيها جهود 

اجلـرائم "املظلمـة"   أنَّ أيضاً خمتلف النهج اليت تتبعها الدول األعضاء فيما يتعلق بالتجرمي. ولوحظ 
كـثريا مـن اجلـرائم السـيربانية مل تكتشـف      أنَّ أو اليت ال يبلغ عنـها متثـل مشـكلة كـبرية بـالنظر إىل      
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االت، مل يبلغ الضحايا عنـها. واعتـرب مقـدمو اخلـدمات وغريهـم مـن كيانـات        قط، ويف بعض احل
هـم الـذين يتلقـون البالغـات      ا للمعلومات يف هذا اجملـال ألهنـم أحيانـاً   هام القطاع اخلاص مصدراً

عن قـدرهتم علـى تقيـيم عـدد بعـض       من السلطات العامة، فضالً عن وقوع مثل هذه اجلرائم بدالً
شــيها بوســائل تقنيــة. كمــا أثــري االفتقــار إىل القــدرات اإلحصــائية واهلياكــل   اجلــرائم أو مــدى تف

األساســية يف البلــدان الناميــة، بوصــفه أحــد التحــديات الــيت تواجههــا جهــود املعونــة اإلمنائيــة           
واملساعدة التقنيـة وكـذلك مسـألة مـن املسـائل الـيت ميكـن أن تركـز عليهـا تلـك اجلهـود. وأشـار             

وتســفر عــن حتــوالت يف العديــد مــن أنشــطة    التكنولوجيــات تنتشــر ســريعاً  أنَّإىل أيضــاً اخلــرباء 
فيمـا يتعلـق    احلوكمة واألنشطة االجتماعية واالقتصـادية، األمـر الـذي يـثري حتـديات أوسـع نطاقـاً       

بتقييم التكاليف املتكبدة وخطـورة املشـكلة بوجـه عـام، وحتـديات أخـرى ذات صـلة باملقارنـات         
  اإلحصائية على مر الزمن.

    
التدابري اليت تتخذها الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصدي   -باء  

للجرمية السيربانية، واخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري 
القائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري 

    من جدول األعمال) ٤و ٣الشأن (البندان جديدة يف هذا 
فيما يتعلق بتدابري التصـدي القانونيـة وغريهـا مـن التـدابري القائمـة علـى الصـعيد الـوطين،            -١٢

قــدم العديــد مــن اخلــرباء ملخصــات توضــح التــدابري التشــريعية الــيت اختــذهتا بلــداهنم، والــيت يعــود   
السيربانية وتطورهـا. وأشـار معظـم اخلـرباء     بعضها إىل عدة عقود خلت، مع اتساع نطاق اجلرمية 

بلداهنم قد أدركت خطورة املشكلة، وأهنا قد اختذت إجراءات ملواجهتها يف شكل تـدابري  أنَّ إىل 
تلـك النـهج   أنَّ تصد تشريعية وغري تشريعية. وذكرت هنج خمتلفة يف هـذا الصـدد، ولكـن لـوحظ     

كـام التجـرمي والصـالحيات التحقيقيـة     جتسد بوجه عام مزجيـا مـن عمليـات تعـديل أو حتـديث أح     
القائمة مبوجب القانون الوطين، وسن أحكام جديـدة كليـة عنـد االقتضـاء. واتفـق معظـم اخلـرباء        
على ضرورة محاية سالمة الشبكات احلاسوبية ومسـتخدميها مـن التهديـدات اإلجراميـة اجلديـدة      

ــة وشــبكات "البوتنِــ     ــات احلاســوبية اخلبيث ــل الرباجمي ــة الوصــول إىل   واحملــددة مث ــن إمكاني ت"، وم
ــاء ســرياهنا بطر    ــة أو االتصــاالت أثن ــات املخزن ــالبيان ــة أو الســيادة   ائ ــهك اخلصوصــية الفردي ق تنت

احلاجة إىل جترمي أفعـال أو حتـديث األحكـام اخلاصـة هبـا مـن        علىالوطنية. كما كان هناك اتفاق 
أجل ضمان التصدي ملشاكل حمـددة مثـل االحتيـال وإسـاءة اسـتغالل األطفـال. وتشـمل املسـائل         
اليت تكرر ذكرها فيما يتعلق بتـدابري التصـدي التشـريعية مـا إذا كـان ينبغـي للتعـديالت أن تركـز         

مة، أم أن تتبـع هنجـا جديـدة كليـة، وعلـى ضـرورة صـوغ        على تعديل اجلرائم والصالحيات القائ
مشاريع أحكام تشريعية علـى حنـو "حمايـد تكنولوجيـا" حبيـث ال يتجاوزهـا الـزمن أو تصـبح غـري          

  قابلة لإلنفاذ مع تطور التكنولوجيات.
من املستصوب أن تكـون هنـاك درجـة مـن املواءمـة أو أن       وأشار كثري من اخلرباء إىل أنَّ  -١٣
أيضـاً  مشتركة يف التجرمي فيما يتعلق بتوفري أساس للتعاون الدويل، ولكن بعضهم أشـار   ٌجُهُنبع تَُّت

إىل أنه قـد ال يوجـد بالضـرورة توافـق يف اآلراء بشـأن كـل جرميـة مـن اجلـرائم املمكنـة، وأكـدوا            
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لفـة  ضرورة احترام السيادة الوطنية والتنوع الثقايف. وأعـرب اخلـرباء عـن جمموعـة مـن اآلراء املخت     
بشأن ما إذا كان النهج األفضل للتنسيق والتعاون الدويل هـو املشـاركة املفتوحـة يف وضـع صـك      
قانوين دويل جديد، أم استخدام اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية كأسـاس قـانوين      

قائمـة  أو كمبادئ توجيهية يف إطار "قانون غري ملزم"، أم اسـتخدام صـكوك أو مبـادئ توجيهيـة     
أخرى، أو اتباع هنج خمصص إزاء التعاون وتبادل املعلومات واملساعدة التقنية حبسـب كـل حالـة    

أنَّ هناك قيودا حتد من إمكانية املواءمة بـالنظر إىل  أنَّ بعض اخلرباء أشاروا إىل أنَّ على حدة. غري 
تقاسـم املعلومـات   العديد من الدول لديها بالفعل قوانني يف هذا الصدد، وسيكون من الضروري 

  حبيث ميكن لكل دولة أن ختتار النهج األمثل هلا.  
مواءمة اجلرائم والقـوانني املنظمـة للتحقيـق مرتبطـة إىل حـد مـا       أنَّ وأشار عدة خرباء إىل   -١٤

بقـــوانني حقـــوق اإلنســـان الـــيت تـــؤثر علـــى إمكانيـــة الوصـــول إىل التكنولوجيـــات والشـــبكات   
تعلقــة مبجــاالت أخــرى، مثــل النــهج املختلفــة املتبعــة يف تنظــيم   واســتخدامها، وبنطــاق اجلــرائم امل

االســتخدامات غــري اإلجراميــة للتكنولوجيــات ومقــدمي اخلــدمات ووضــع املعــايري التقنيــة. فعلــى  
ا يف بعــض أشــكال احملتــوى املتــاح علــى شــبكة اإلنترنــت جمرمــة جنائيــ أنَّ ســبيل املثــال، أشــري إىل 

أهنـا مشـمولة باحلمايـة القانونيـة املكفولـة حلريـة املعلومـات أو        بعض الواليات القضـائية، يف حـني   
فيمـا بـني اجلـرائم العامـة أو      هنـاك تباينـاً  أنَّ احلق يف التعبري يف بلدان أخرى. وذكر بعـض اخلـرباء   

دة، مثــل اســتخدام اخــتالف أعمــار الضــحايا كأســاس لتحديــد اجلــرائم بــني جــرائم ســيربانية حمــدَّ
االختالفـات فيمـا بـني أسـاليب ارتكـاب اجلـرائم يف الواقـع        أيضـاً  أثـريت  املرتكبة ضد األطفال. و

ارتكــاب جرميــة معقــدة علــى يــد مجاعــات مــن اجملــرمني   مبعــىنالفعلــي وظهــور "اجلرميــة املوزعــة" 
  املوجودين يف أماكن خمتلفة، باعتبارها حتديا يواجه املشرعني واحملققني على حد سواء.

التشريعية الوطنية القائمة يف بلداهنم فيما يتعلـق بـالتحقيق يف    وخلص عدد من اخلرباء النظم  -١٥
اجلرمية السيربانية. ويف معظم احلاالت، تشمل صالحيات التحقيق صالحيات عامة تنظم األساليب 
املستخدمة مثل التفتيش والضبط، واعتراض االتصاالت، والقواعـد واملمارسـات املتبعـة يف التحليـل     

األحكـام أو االختالفـات األكثـر ختصصـا واملوضـوعة خصيصـا مـن        أيضاً ت اجلنائي واألدلة. وذكر
ــة الســيربانية. وتشــمل تلــك التحــديات        ــق يف اجلرمي ــيت تواجــه التحقي أجــل التصــدي للتحــديات ال
والتــدابري فــرض التزامــات قانونيــة علــى مقــدمي اخلــدمات تلــزمهم باالحتفــاظ بالبيانــات ومســاعدة 

انات ذات الصلة واستخراجها من النظم املعقدة اليت يسـتخدموهنا،  احملققني عن طريق استرجاع البي
مع السرعة اليت ميكن أن ترتكب هبـا اجلـرائم وإمكانيـة نقـل      ومنح صالحيات حتقيقية معجلة جتاوباً

عـددا  أنَّ هناك حتقيقات تستهدفهم. وأشار اخلرباء إىل أنَّ األدلة الرقمية أو حموها إذا علم اجملرمون ب
من تقنيات التحقيق القائمة قد كيفت كي ميكن استخدامها يف العثور على األدلة الرقمية وضبطها 

التحدي املتمثل يف مواكبة التطور أيضاً واالحتفاظ هبا على األجهزة والشبكات. وذكر عدة خرباء 
أو  املســتمر يف التكنولوجيــات واألســاليب الــيت يســتخدمها اجملرمــون مــن أجــل جتنــب كشــفهم         
أنَّ مراقبتهم، واحلاجة إىل وضع صالحيات وأسـاليب جديـدة للتحقيـق. ويف هـذا السـياق، لـوحظ       

بعض أشكال الرباجميات احلاسوبية اخلبيثة ميكـن أن تسـتخدم يف إنفـاذ القـانون بـنفس الطريقـة الـيت        
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انون أو يستخدمها هبا اجملرمون، ولكن ميكن أن يثري استخدامها شواغل هامة ذات صلة بسيادة القـ 
  حقوق اإلنسان أو الوالية القضائية، تبعا للظروف.

نطــاق الدراســة وواليــة فريــق اخلــرباء يركــزان علــى التــدابري احملليــة والدوليــة   أنَّ ويف حــني   -١٦
الرامية للتصدي للجرمية السـيربانية باعتبارهـا جرميـة جنائيـة أو مسـألة مـن مسـائل العدالـة اجلنائيـة،          

اجملاالت القانونية غـري اجلنائيـة هلـا أمهيـة حامسـة يف فهـم التـدابري احملليـة         أنَّ ىل أشار عدد من اخلرباء إ
الراميـة للتصـدي للمشـكلة وبنـاء توافـق دويل يف اآلراء بشـأن كيفيـة التصـدي هلـا. ومـن بـني هــذه            
اجملاالت أثري جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والـدويل، والـذي أشـار بعـض اخلـرباء إىل      

لــه أثــرا مباشــرا علــى نطــاق التجــرمي وعلــى الصــالحيات واملمارســات التحقيقيــة الوطنيــة وعــرب    أنَّ
استعداد العديد من الدول للتعاون وقـدرهتا القانونيـة علـى    أنَّ الوطنية. ويف هذا الصدد، بني اخلرباء 

قـوق  االضطالع به يتوقفان على وجـود ضـمانات مرضـية متبادلـة فيمـا يتعلـق بسـيادة القـانون وح        
مسـألة مـدى اعتبـار التـدابري األعـم أو األكثـر اسـتباقية فيمـا يتعلـق حبقـوق           أيضـاً  اإلنسان. وأثريت 

اإلنسان، مثل القوانني أو املعايري املتصلة حبماية البيانات، عامال يف هـذا الصـدد. كمـا ذكـر اخلـرباء      
ضـطلع هبـا القطـاع اخلـاص أو     طائفة من القوانني احمللية غري اجلنائية اليت تطبق علـى أنشـطة خمتلفـة ي   

األفراد وتؤثر على كل من اهلياكل األساسية اليت ترتكب فيها اجلرميـة السـيربانية وقـدرة الشـركات     
أو التزامها بالتعاون يف جمايل املنع والتحقيق. وكان مـن بـني األمثلـة الـيت تكـرر ذكرهـا القـوانني أو        

ألساسية املتعلقة حبماية البيانات، وااللتزام القـانوين  املعايري التقنية ذات الصلة باخلصوصية واهلياكل ا
باإلبالغ عن اجلرائم أو التعاون مع سلطات إنفاذ القانون مبختلف السبل، وااللتزامات القانونيـة أو  

  املمارسات الطوعية فيما يتعلق مبسائل مثل التشفري واألمن التقين. 
ة أو املمكنـة يف املسـتقبل، سـواء القانونيـة أو     وفيما يتعلق بتدابري التصـدي احملليـة املقترحـ     -١٧

دول  قـد أحـرز يف هـذا الصـدد يف بضـع      كبرياًماً تقدُّأنَّ غري القانونية، كان هناك اتفاق عام على 
أعضاء متقدمة النمو يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، مث بدأ يف االنتشار علـى نطـاق   

تشريعية وغري التشريعية املبذولة على مدار السـنوات القليلـة   أعم. ووصف معظم اخلرباء اجلهود ال
املاضية، وسلط العديد منهم الضوء على تطور اجلهود الوطنية الرامية إىل بناء القدرات مـن أجـل   
ــة إىل منــع      ــة اجلديــدة. وســلط الضــوء علــى إدمــاج اجلهــود الرامي مواكبــة التطــورات التكنولوجي

 جمـــاالت غـــري جنائيـــة مثـــل احلوكمـــة والتنميـــة التجاريـــة       اجلرميـــة الســـيربانية ومكافحتـــها يف  
واالستراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة. كمـا كـان هنـاك اتفـاق عـام علـى احلاجـة إىل املعونـة اإلمنائيـة            

تسـهم اجلرميـة السـيربانية يف إحـداث "فجـوة رقميـة" بــني        واملسـاعدة التقنيـة مـن أجـل ضـمان أالَّ     
اجلهـود الراميـة إىل    أنَّ علـى  ا أمـام التنميـة. كمـا اتفـق عمومـاً     الدول األعضاء، أو أن تصبح عائق

ال  قمع اجلرميـة السـيربانية يف البلـدان الـيت تتمتـع بقـدرات قويـة يف جمـايل القـانون وإنفـاذ القـوانني           
عن نقل هذه املشـكلة عـرب الوطنيـة والعامليـة إىل بلـدان أقـل قـدرة يف هـذا اجملـال.           ينبغي أن تسفر

وقدم عدة خرباء معلومات عن جهود املساعدة التقنية اجلارية على الصعيدين الوطين واإلقليمـي.  
ذلك النوع من أنشـطة منـع اجلرميـة    أنَّ أيضاً وبني كل من اخلرباء الوطنيني وممثلي القطاع اخلاص 

ميلك فيه القطاع اخلاص احلافز لتقدمي إسـهامات ذات شـأن كمـا يتمتـع      اء القدرات يعد جماالًوبن
  بالقدرة على القيام بذلك.
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وفيما يتعلق بتدابري التصـدي القانونيـة القائمـة واملقترحـة أو املمكنـة، أعـرب عـن طائفـة           -١٨
كنـة. حيـث أعـرب عـن آراء     من اآلراء اليت انطوت على اختالفات كبرية فيما يتعلـق بالنـهج املم  

خمتلفــة بشــأن جتــرمي أشــكال معينــة مــن الســلوك وبشــأن صــالحيات التحقيــق أو أســاليبه، وأشــار  
العديد من اخلرباء إىل استصواب مواءمة القوانني واتباع هنج مشتركة يف التجرمي، قـدر اإلمكـان،   

اجلرميــة الســيربانية تــثري   أنَّكأســاس للتعــاون الــدويل واملســاعدة التقنيــة علــى الســواء. وأشــري إىل   
هنـاك مصـلحة مشـتركة يف تقاسـم اخلـربات القانونيـة       أنَّ حتديات متشاهبة يف مجيع أحنـاء العـامل، و  

  وحتديد الثغرات يف التجرمي أو إنفاذ القوانني اليت ميكن أن يستغلها اجملرمون وسدها.
يـة واملمكنـة الـيت    وقدم عـدد مـن اخلـرباء وعـدة منظمـات مالحظـات بشـأن األدوار احلال         -١٩

العديــد مــن املنظمــات اإلقليميــة  أنَّ ميكــن أن تضــطلع هبــا املنظمــات الدوليــة. وأشــار اخلــرباء إىل   
ودون اإلقليمية تعمل على وضع األطر أو املعايري القانونية أو احلفـاظ عليهـا، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة      

ــق      ــاق املتعل ــة الســيربانية، واالتف ــة باجلرمي ــا املتعلق ــدول األعضــاء يف   جملــس أوروب ــاون بــني ال بالتع
)، واتفـاق  ٢٠٠١كومنولث الدول املستقلة ملكافحة اجلرائم يف جمال املعلومات احلاسـوبية (لعـام   

منظمة شنغهاي للتعاون يف ميدان أمن املعلومات على الصعيد الـدويل، ومعـايري االحتـاد األورويب    
والتطـوير واملسـاعدة التقنيـة أو    ولوائحه ذات الصلة. كما ذكـرت جمموعـة مـن أنشـطة البحـوث      

ــدرات. وأشــار اخلــرباء إىل    ــاء الق ــني      أنَّ بن ــا ب ــات واألنشــطة فيم ــاك حاجــة إىل تنســيق الوالي هن
الكيانات واألنشطة اليت تركز على اجلرائم السيربانية واجملاالت ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك حقـوق     

دويل العام واخلـاص واللـوائح التنظيميـة    اإلنسان واجملاالت التجارية وغريها من جماالت القانون ال
أنَّ ن بعضـهم بـيَّ  أنَّ للتكنولوجيا. ورحب العديد مـن اخلـرباء مببـادرات املنظمـات اإلقليميـة، غـري       

ــه الشــبكات احلاســوبية واجلرميــة الســيربانية جعــل مشــاركة األمــم       الطــابع العــاملي الــذي تتســم ب
ة والعدالة اجلنائية ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين     املتحدة مسألة أساسية، وال سيما جلنة منع اجلرمي

باملخدرات واجلرمية (املكتـب). ورحـب بعـض اخلـرباء بالدراسـة قيـد النظـر باعتبارهـا أول جهـد          
رئيسي يبذل بشأن هذا املوضوع حتـت رعايـة اللجنـة، يف حـني وجـه خـرباء آخـرون االنتبـاه إىل         

معيــة العامــة واهليئــات األخــرى بشــأن اجلرميــة   األنشــطة الســابقة الــيت اضــطلعت هبــا اللجنــة واجل  
وذكــر عــدة خــرباء دليــل األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة املتصــلة   )١(الســيربانية أو اجلــرائم احلاســوبية.

                                                                    

األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة ، املعنون "عمل برنامج ١٩٩٩/٢٣انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )١(  
 ٢٠٠١تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام و ؛E/CN.15/2002/8و E/CN.15/2001/4اجلنائية"، والوثيقتني 

كانون  ٤املؤرخ  ٥٥/٦٣قرار اجلمعية العامة ؛ و٨٣- ٥)، الفقرات A.02.XI.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
مؤمتر األمم املتحدة الثامن ؛ و٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخ  ٥٦/١٢١وقرارها  ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

 : تقرير من إعداد األمانة العامة١٩٩٠يلول/سبتمرب أ ٧ ‐ آب/أغسطس  ٢٧ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، 
مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع )، الفصل األول، الباب جيم، وA.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

(منشورات األمم : تقرير من إعداد األمانة العامة ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٧‐ ١٠اجلرمية والعدالة اجلنائية، فيينا، 
مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة ، و١٧٤- ١٦١)، الفقرات A.00.IV.8ملتحدة، رقم املبيع ا

(منشورات األمم املتحدة، رقم  : تقرير من إعداد األمانة العامة٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥‐ ١٨اجلنائية، بانكوك، 
  .٣٤٠- ٣٢٣)، الفقرات A.05.IV.7املبيع 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2001/4
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2001/4
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2002/8%D8%9B
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2002/8%D8%9B
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  )٢(، ورأوا أنه ميكن حتديثه وإعادة إصداره.١٩٩٤باحلواسيب ومكافحتها والذي وضع يف عام 
يل أو اتفاقية جديدة بشأن اجلرمية السيربانية، مل وفيما يتعلق بإمكانية وضع صك قانوين دو  -٢٠

رأي، يف حـني تبـادل آخـرون طائفـة مـن اآلراء املختلفـة بشـأن النـهج         أيِّ يعرب بعض اخلرباء عـن  
املســألة كانــت حمــور مناقشــات سياســية، وأســفرت يف هنايــة أنَّ األمثـل يف هــذا الصــدد. وأشــري إىل  

املطــاف عــن التوصــل إىل حــل تــوافقي يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة    
اجلنائية. وكانت نتائج تلك املناقشات، اليت وردت يف إعالن سلفادور، أسـاس الواليـة املسـندة إىل    

التركيـز علـى طبيعـة    أنَّ سياق، أعرب بعـض اخلـرباء عـن قلقهـم مـن      فريق اخلرباء نفسه. ويف هذا ال
اإلطار القانوين احملتمل فيما يتعلق باإلجراءات الدوليـة ملكافحـة اجلرميـة السـيربانية قـد تـدفع الـدول        
األعضاء أو اخلرباء إىل إغفال صعوبة التصدي للعديد من التحديات احملددة اليت تنطوي عليها هـذه  

الستهانة بتلك الصعوبة، سواء يف سياق صك قانوين أو يف سياق آخـر. وسـلط الضـوء    التدابري أو ا
إعالن سلفادور يدعو إىل إجراء دراسـة تسـتعرض اخليـارات املتاحـة مـن أجـل تعزيـز        أنَّ على أيضاً 

التدابري القائمة واقتراح تدابري جديدة. ويشـمل ذلـك تـدابري قانونيـة وغـري قانونيـة هتـدف للتصـدي         
هنــاك حاجــة إىل أنَّ الســيربانية، ســواء كانــت ذات نطــاق وطــين أو دويل. كمــا أشــري إىل   للجرميــة

  التوصل إىل نتيجة متوازنة من أجل النظر يف مجيع تدابري التصدي املمكنة بإنصاف.
وفيما يتعلق بالدراسة قيد النظر، رأى بعض اخلرباء، مـن النـاحيتني اإلجرائيـة واملنهجيـة،       -٢١

شــمل النظــر يف جــدوى وضــع صــك مــن هــذا القبيــل ومــدى استصــواب ذلــك،   أهنــا ينبغــي أن ت
الغــرض مــن اجلــزء األول مــن أنَّ وكــذلك يف حمتوياتــه ومكوناتــه املمكنــة. ورأى خــرباء آخــرون 

النظر يف تـدابري التصـدي القانونيـة مسـألة يـتعني      أنَّ الدراسة هو مجع القرائن الوقائعية وتقدميها، و
ة وغريمهـا مـن اهليئـات السياسـية النظـر فيهـا بعـد مجـع القـرائن. وسـاد           على فريـق اخلـرباء واللجنـ   

 النظر يف تلك املسـألة يف هنايـة املطـاف أمـر يعـىن بـه فريـق اخلـرباء نفسـه، وأنَّ          اتفاق عام على أنَّ
الدراسة ينبغي أن تنظـر يف اخليـارات املتاحـة فيمـا يتعلـق بالقواعـد القانونيـة الفعالـة، مبـا يف ذلـك           

دولية العامـة وغريهـا مـن تـدابري التصـدي الراميـة إىل مكافحـة اجلرميـة السـيربانية (انظـر           األسس ال
E/CN.15/2011/19  ــرة ــق األول، الفق ــة    ٣٣، املرف ــياق، دارت مناقش ــذا الس أيضــاً (ب)). ويف ه

الصكوك ذات الطـابع العـاملي،    دويل" تعين ضمناًبشأن ما إذا كانت اإلشارات إىل "صك قانوين 
الصــكوك املوضــوعة أو املتاحــة للتصــديق عليهــا أو االنضــمام إليهــا علــى أســاس  أيضــاً أم تشــمل 

الصــكوك غــري العامليــة املتفــق عليهــا بــني أنَّ إقليمـي أو غــري عــاملي فحســب. وأكــد بعــض اخلـرباء   
لــس أوروبــا املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية     دولــتني أو أكثــر مــن الــدول األعضــاء مثــل اتفاقيــة جم      

هــذا املصــطلح يشــري إىل الصــكوك ذات أنَّ قانونيــة دوليــة، يف حــني رأى آخــرون  صــكوكاً تظــل
  الطابع العاملي دون غريها.

صة أو الصكوك القانونيـة  الترتيبات املخصَّ ومن الناحية املوضوعية، أكد بعض اخلرباء أنَّ  -٢٢
قليمــي، وال ســيما اتفاقيــة جملــس أوروبــا املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية،  املوضــوعة علــى الصــعيد اإل

                                                                    

). A.94.IV.5(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٤٤و ٤٣استعراض السياسة اجلنائية على الصعيد الدويل، الرقمان   )٢(  
بشأن  ٢٠٠١- ٢٠٠٠وذكر اخلرباء أن حتديث الدليل وإعادة إصداره سبق أن أوصت هبما الدراسة اليت أجريت عامي 

بشأن االحتيال االقتصادي واجلرائم املتعلقة باهلوية.  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤اجلرمية السيربانية والدراسة اليت أجريت يف الفترة 
 (ز). ٣٧، الفقرة E/CN.15/2007/8والوثيقة ‘ ١‘(أ)  ٥٢، الفقرة E/CN.15/2001/4انظر الوثيقة 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2011/19
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2001/4
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2007/8
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2007/8
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هنـاك حاجـة إىل صـك قـانوين يصـاغ باسـتخدام عمليـة مفتوحـة أمـام           ، وأنَّمتثل إجـراء كافيـاً   ال
للتصديق عليـه أو االنضـمام إليـه علـى الصـعيد العـاملي حتـت رعايـة األمـم           اجلميع، ويكون متاحاً

ــهم أنَّ  ــة     املتحــدة. وكانــت حجت ــات املعلومــات واالتصــاالت واجلرمي ــاملي لتكنولوجي الطــابع الع
هــذه العمليــات  الســيربانية جيعــل مــن صــوغ صــك قــانوين عــاملي مســألة ملحــة، وأشــاروا إىل أنَّ  

يف التصدي لألشكال عرب الوطنية من اجلرميـة. كمـا سـلط هـؤالء      اًجديد والصكوك ال متثل هنجاً
اخلــرباء الضــوء علــى أمهيــة التوصــل إىل توافــق أساســي يف اآلراء بشــأن تــدابري التصــدي للجرميــة    
السيربانية كأساس لوضع هذا الصك، وكذلك أمهية األمم املتحدة بوصفها احملفـل الوحيـد الـذي    

لصـلة بفعاليـة. كمـا أثـري عـدة شـواغل حمـددة أخـرى، مبـا يف          ميكن فيـه التصـدي للمسـائل ذات ا   
ذلك احلاجة إىل إجراء مفاوضات مفتوحـة وبنـاء توافـق يف اآلراء، وعـدم اسـتعداد بعـض الـدول        
األعضــاء لالنضــمام إىل اتفاقيــة جملــس أوروبــا املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية ألهنــا مل تشــارك يف          

دول األعضـاء علـى االنضـمام إىل االتفاقيـة ألسـباب      التفاوض عليه كصك، وعدم قدرة بعض الـ 
تتعلق بالسياسات أو بسبب املشـاكل العمليـة املرتبطـة بأحكـام حمـددة يف االتفاقيـة ذاهتـا. وتتعلـق         
ــبعض أشــكال التحقيقــات املباشــرة عــرب احلــدود،       ــة تســمح ب تلــك املشــاكل بأحكــام يف االتفاقي

ة بنـاء علـى موافقـة األطـراف مـن القطـاع اخلـاص        سيما إمكانية الوصول إىل البيانات مباشـر  وال
اليت حتوز هذه البيانات أو تـتحكم فيهـا دون اشـتراط إخطـار الدولـة الـيت توجـد البيانـات املعنيـة          

مشاكل مرتبطـة  أيضاً ماديا يف إقليمها أو احلصول على موافقة تلك الدولة. وذكر أولئك اخلرباء 
قـــوق اإلنســـان، واالختالفـــات يف السياســـات بعـــدم وجـــود إطـــار مشـــترك قـــانوين أو متعلـــق حب

والتقاليـد أو الثقافــة القانونيــة فيمـا يتعلــق بعناصــر التجـرمي. كمــا رأى بعــض اخلـرباء الــذين أيــدوا     
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السـيربانية قـد   أنَّ صوغ صك قانوين دويل يف عملية مفتوحة 

  اول مسائل أخرى يرون أنه ينبغي النظر فيها أو إدراجها.عفا عليها الزمن بالفعل، وأهنا ال تتن
صوغ صك قانوين دويل جديد على أسـاس مفتـوح مسـألة غـري      وأكد خرباء آخرون أنَّ  -٢٣

ممكنــة بــالنظر إىل إحلــاح املشــكلة وحجــم بعــض املســائل الــيت ســيتعني حلــها علــى أســاس توافــق   
مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة         هـذه املسـألة قـد أثـريت يف    أنَّ اآلراء. وأشاروا إىل 

مواقــف الـدول بشــأن طائفــة مــن املســائل ذات   والعدالـة اجلنائيــة ويف مناســبات ســابقة، ورأوا أنَّ 
الصلة بالسيادة الوطنية والقانون احمللي متباينة إىل درجة ال تسـمح بصـوغ صـك مفيـد وفعـال يف      

م يف أن تساعد الدراسة على توضـيح أوجـه التشـابه    غضون فترة زمنية معقولة. وأعربوا عن أمله
واالخــتالف يف النــهج املتبعــة يف القــوانني الوطنيــة ومــدى إمكانيــة التوصــل إىل توافــق يف اآلراء.    

 يف رأيهم، هو التركيز على احتياجـات املسـاعدة التقنيـة األكثـر إحلاحـاً      النهج األفضل، وقالوا إنَّ
السـيادة  أنَّ تتيح إجراء التحقيقات بصورة عاجلـة. وأكـدوا   واستحداث وسائل تعاون غري رمسية 

والوالية القضائية وحقوق اإلنسان ميكن أن تكون عوامل مـؤثرة، ولكـن قـد ال ميكـن بالضـرورة      
املشكلة الرئيسية اليت تقف عائقا أمـام إنفـاذ القـانون    أنَّ أيضاً جتاوز التحديات املرتبطة هبا. ورأوا 

ذلك ينبغي أن يكـون حمـور   أنَّ ت الوطنية والقنوات غري الرمسية املناسبة، وهي االفتقار إىل القدرا
درجــة التعقيــد الــيت تنطــوي عليهــا اجلرميــة  أنَّ بــأيضــاً التركيــز يف املســتقبل. وأفــاد هــؤالء اخلــرباء 

هنــاك حاجــة إىل وضــع هنــج مرنــة أنَّ الســيربانية والســرعة الــيت ميكــن أن ترتكــب هبــا تشــريان إىل 
احلالة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بأسـاليب التحقيـق املسـموح هبـا يف بعـض الواليـات           ختتلف حبسب
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بناء الثقة املتبادلـة بـني سـلطات    أنَّ القضائية دون غريها. ويف هذا الصدد، أعربوا عن رأي مفاده 
إنفاذ القانون من خـالل الوسـائل املتاحـة، مثـل منظومـات الشـبكات العاملـة علـى مـدار السـاعة           

حماولة وضـع صـك قـانوين دويل    أنَّ األسبوع، مسألة هامة. كما أعربوا عن قلقهم من  طوال أيام
جناحهـا غـري مضـمون.    أنَّ شامل جديـد بشـأن اجلرميـة السـيربانية سـوف تسـتغرق وقتـا طـويال، و        

أفضـل خيـار هـو     وعلى هذا األساس، رأوا أنه ما دامت هناك حاجة إىل إطـار قـانوين دويل، فـإنَّ   
ة جملـس أوروبـا املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية، الـيت وضـعت يف إطـار جملـس أوروبـا           استخدام اتفاقيـ 

اتفاقيـة جملـس   أنَّ ولكن باب االنضمام إليها مفتوح أمام الدول األخرى. وذكر عدد مـن اخلـرباء   
م" أداة قيمة باعتبارها من خيـارات "القـانون غـري امللـز    أيضاً أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية متثل 

يف إرشاد الدول األعضاء كأساس يستند إليه يف أحكام التجرمي أو صالحيات التحقيـق أو األدلـة   
اإللكترونيــة أو غــري ذلــك مــن القــوانني، حــىت وإن كانــت هــذه الــدول غــري مســتعدة لالنضــمام    

  لالتفاقية وتنفيذها بالكامل أو غري قادرة على ذلك.  
وبوجه عام، ركـزت املناقشـات بشـأن إمكانيـة وضـع صـك قـانوين دويل عـاملي وشـامل            -٢٤

على مدى استصواب وضع صك من هذا القبيل أو مدى جدواه، بدال مـن التركيـز علـى مـا قـد      
حيتويــه ذلــك الصــك أو املســائل احملــددة الــيت حيتمــل أن تثــار يف املفاوضــات بشــأنه. وأشــار عــدة  

ا يف الدراسـة الـيت سـتحدد املسـائل والتحـديات      هامـ  خرية تشـكل عنصـراً  املسألة األأنَّ خرباء إىل 
إمكانيــة اتبــاع  ، مقترحــاًالقائمــة وتقتــرح هنجــا حللــها. وأثــار أحــد اخلــرباء تفاصــيل أكثــر حتديــداً 

الشكل األساسي التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد فيمـا يتعلـق مبسـائل مثـل التجـرمي واملنـع         
أنَّ واملساعدة التقنية والتعاون الدويل ومحاية السيادة الوطنية. وأشـار خـبري آخـر إىل أنـه يف حـني      

م بالصـعوبة، سـتكون هنـاك    املناقشات بشأن مسألة اإلرهاب على الصـعيد العـاملي ميكـن أن تتسـ    
على األقل إمكانية للنظـر يف توسـيع نطـاق هـذا الصـك ليشـمل جـرائم إرهابيـة حمـددة أو جـرائم           

بعـض اسـتخدامات اجلماعـات اإلرهابيـة للتكنولوجيـا سـوف تكـون        أنَّ ذات صلة، وأنـه يـرجح   
  مشمولة بأحكام تستهدف اجلرمية السيربانية بوجه عام.

االتفاقيـة  أنَّ السياق اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة. واعتـرب بعـض اخلـرباء       يف هذا أيضاً وذكرت   -٢٥
ــالنظر إىل   ــدة، ب ــدول األعضــاء قــد صــدقت عليهــا أو انضــمت إليهــا.     أنَّ متثــل أداة مفي معظــم ال

قدرا كبريا من اجلرمية السيربانية له "طابع عرب وطـين" وينطـوي علـى    أنَّ وعالوة على ذلك، يبدو 
بشـأن نطـاق انطبـاق     ٣منظمة" خلفه، ومن مث، فهو يفي مبتطلبـات املـادة    وجود "مجاعة إجرامية

نطـاق االتفاقيـة ال يشـمل سـيناريوهات اجلرميـة السـيربانية       أنَّ االتفاقية. وأشار خرباء آخـرون إىل  
ــيت  ــن      ال ــة، فضــال ع ــة املنظم ــا اجلماعــات اإلجرامي ــارك يف ارتكاهب ــة مل تتنــاول  أنَّ ال تش االتفاقي

صصة من التعاون الدويل واليت قد تكون الزمـة يف قضـايا اجلرميـة السـيربانية. كمـا      األشكال املتخ
خطـورة بعـض أشـكال اجلرميـة السـيربانية، ومـا إذا كانـت تفـي بعتبـة           أثريت شكوك بشأن مدى

"اجلرمية اخلطرية" الالزمة لتطبيق تلك االتفاقية حبسب التعريـف الـوارد يف الفقـرة (ب) مـن املـادة      
طائفة من اآلراء املماثلة فيما يتعلق بتطبيـق صـكوك مكافحـة اإلرهـاب والفائـدة       . وأعرب عن٢

املرجــوة مــن ذلــك فيمــا يتعلــق بالســيناريوهات الــيت يهــاجم فيهــا اإلرهــابيون التكنولوجيــات أو    
  الشبكات أو يستخدموهنا ألغراض أخرى.
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 القانونيـة القائمـة أو   دة فيمـا يتعلـق بـأطر التعـاون الـدويل     عـدة حتـديات حمـدَّ   أيضـاً  وأثريت   -٢٦
املمكنـة يف املسـتقبل، مبــا يف ذلـك احلاجــة إىل وضـع حلـول فعالــة لـبعض املشــاكل العامـة املبينــة يف        

من هذا التقرير. وفيما خيص التعاون الدويل بوجه عام، أعرب عن طائفة مـن اآلراء فيمـا    ٧الفقرة 
وجــب الصــكوك القانونيــة الدوليــة يتعلــق بكيفيــة تقــدمي هــذا التعــاون يف الوقــت املناســب، ســواء مب 

واإلقليمية القائمة، مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة باجلرميـة السـيربانية، أو     
إىل خمتلف األسس الثنائية وغري الرمسية. وأثار عدد من اخلرباء شـواغل فيمـا يتعلـق باحلاجـة      استناداً

بشـأن معـايري التحليـل اجلنـائي ذات الصـلة جبمـع البيانـات الرقميـة          إىل التوصل إىل توافـق يف اآلراء 
وحفظها ونقلها وتوثيقها واستخدامها كأدلة يف الدعاوى اجلنائيـة أو الـدعاوى القانونيـة األخـرى.     

االختالفات يف القـوانني الوطنيـة املتعلقـة جبـواز اسـتخدام أسـاليب       أنَّ إىل أيضاً وأشار بعض اخلرباء 
التصاالت واختراق األنشطة اإلجرامية أو انتحال شخصية اجملرمني أو "اإليقاع" هبـم  مثل اعتراض ا

ميكن أن تثري شواغل فيما يتعلق بالسيناريوهات اليت تنطوي على حتقيقات على شبكة اإلنترنـت أو  
تــؤثر علــى واليــات قضــائية أخــرى. وأشــار خــرباء آخــرون إىل أنــه قــد تنشــأ خالفــات فيمــا يتعلــق 

قــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف القــوانني الوطنيــة، واســتخدموا كمثــال علــى ذلــك  مبتطلبــات ح
االختالفــات يف تــدابري محايــة اخلصوصــية املطبقــة علــى البيانــات املســتخدمة يف توجيــه االتصــاالت   

  وتعقبها وعلى املضمون الفعلي الذي تنطوي عليه تلك االتصاالت.
للحـــدود الوطنيـــة، رأى عـــدد مـــن اخلـــرباء،  وفيمـــا يتعلـــق بـــإجراءات التحقيـــق العـــابرة  -٢٧
قنـوات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة التقليديـة      أنَّ سيما من هلم خلفية يف جمـال إنفـاذ القـانون،     وال

ضرورية يف القضايا عرب الوطنية، ولكنها مل تعد كافية يف القضايا ذات الصلة باجلرمية السـيربانية.  
السرعة الـيت بـات ميكـن للمجـرمني ارتكـاب اجلرميـة السـيربانية هبـا، مث حـذف األدلـة           أنَّ وأكدوا 

اإللكترونية على اجلرمية أو إخفاؤها، تتطلب صالحيات وأساليب حتقيقية أسرع وأكثـر مباشـرة.   
مسألة السـرعة تـثري مشـكلة خطـرية آخـذة يف االتسـاع، ولكـن العديـد         أنَّ وساد اتفاق عام على 

علــى ضــرورة احتــرام الســيادة الوطنيــة واملســاواة واالســتقاللية  أيضــاً طوا الضــوء مــن اخلــرباء ســل
آليـات  أنَّ والوالية القضائية اإلقليمية. واحتجت اجملموعة األخرية من اخلرباء بأنه على الرغم مـن  

منـع  وظيفتها األساسية هي محايـة السـيادة و   املساعدة القانونية املتبادلة قد تكون أكثر فعالية، فإنَّ
التحايل على متطلبات سـيادة القـانون األساسـية يف كـل دولـة، مبـا يف ذلـك املتطلبـات الـيت تنفـذ           

أحـد الشـواغل احملـددة الـيت     أيضـاً  ضمانات حقوق اإلنسان والضـمانات اإلجرائيـة. وكـان ذلـك     
ــة الســيربانية. ورأى أحــد اخلــرباء          ــة باجلرمي ــا املتعلق ــس أوروب ــة جمل ــق باتفاقي ــا يتعل ــريت فيم أنَّ أث

ــرب احلــدود            ــق بالســماح بالوصــول إىل البيانــات ع ــالزم فيمــا يتعل ــد مــن ال ــة ذهبــت أبع االتفاقي
اإلقليميــة، يف حــني أعــرب خــبري آخــر عــن أملــه يف أن تعــدل األحكــام ذات الصــلة كــي تســمح   
باملزيــد مــن الوصــول إىل البيانــات عــرب احلــدود اإلقليميــة. ورأى اخلــرباء يف جمــال إنفــاذ القــانون     

الفجوة بني األطر الزمنية القصرية اليت جتـرى فيهـا التحقيقـات واألطـر الزمنيـة األطـول       أنَّ  عموما
اليت جيري فيها التعاون الدويل هي أخطر حتد يواجه التحقيق يف قضايا اجلرميـة السـيربانية املرتكبـة    

      شـاكل تــزداد  املأنَّ ا. كمـا أشـار عـدة خـرباء إىل     عـرب احلـدود الوطنيـة ومالحقـة مرتكبيهـا قضـائي
خطــورة بــاطراد مــع ظهــور تطــورات مثــل "احلوســبة الســحابية" الــيت تزيــد مــن عــدد الواليــات     
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القضائية املختلفة اليت حيتمـل أن تكـون ضـالعة يف هـذه القضـايا، وجتعـل أمـاكن مـرتكيب اجلـرائم          
رباء ويصعب التأكد منها يف غضون الفترات الزمنية القصـرية املتاحـة. كمـا أثـار اخلـ      أقل وضوحاً

شواغل أكثر عمومية بشأن احلاجة إىل التوصل إىل صيغ أو تفامهـات عمليـة بشـأن كيفيـة توزيـع      
املسؤولية عن عناصر التحقيق واملالحقة القضائية بني خمتلف الواليـات القضـائية الـيت تطالـب هبـا      

  من الدول املختلفة. يف السيناريوهات اليت تشمل عدداً
ن القطــاع اخلــاص الضــوء علــى أمهيــة املنــع. وذكــر يف هــذا وســلط عــدة خــرباء وممــثلني عــ  -٢٨

الصدد كل من الوسائل التقنية، مثل اسـتخدام التطبيقـات األمنيـة حلمايـة سـالمة الـنظم والبيانـات،        
والوسائل االجتماعية، مثل تثقيف مسـتخدمي الـنظم وإدراج عناصـر اجلرميـة السـيربانية يف الـربامج       

ما تتسم به بعض أنشطة اجلرمية السـيربانية مـن   أنَّ وأشار خرباء إىل  املدرسية واجلامعية ذات الصلة.
نطاق بالغ االتساع وطابع مستمر، مبـا يف ذلـك الربيـد اإللكتـروين الطفيلـي وشـبكات "البوتنِـت"،        
يضفي أمهية على وجود القدرة على التـدخل أثنـاء اسـتمرار ارتكـاب فـرادى اجلـرائم ضـد ضـحايا         

القـدرة علـى تعقـب    أنَّ يف كـثري مـن األحيـان أجهـزة مؤمتتـة. واعتـرب        جدد، واليت يكـون مصـدرها  
الرباجميات احلاسوبية اخلبيثة وإزالتها من األجهزة املصابة مسألة ضرورية، سواء كتـدبري وقـائي ملنـع    
ارتكاب اجلرائم أو تـدبري حتقيقـي يهـدف إىل التصـدي هلـا. ومـن بـني التـدابري ذات الصـلة ذكـرت           

صالحيات والقدرات الالزمة ملنع أو "إسقاط" املواقع اإللكترونية الـيت تسـتخدم يف   إمكانية إنشاء ال
مناقشـة  أيضاً ارتكاب اجلرائم أو اليت تنشر حمتوى غري قانوين أو براجميات حاسوبية خبيثة. وجرت 

بري بشأن مسائل القانون اجلنائي وحقوق اإلنسان والوالية القضائية واملسائل التقنيـة الـيت يثريهـا تـد    
تـدبريا كهـذا يتطلـب صـالحيات قانونيـة وكـذلك قـدرة        أنَّ من هذا القبيل. وأوضح بعض اخلـرباء  

مشغلي اهلياكـل األساسـية   أنَّ تقنية على تتبع الرباجميات احلاسوبية اخلبيثة وإزالتها. والحظ آخرون 
ــة للربا        ــنظم املقاوم ــام ســواء يف تطــوير ال ــدور ه ــن القطــاع اخلــاص ميكــن أن يضــطلعوا ب ــات م جمي

التعاون بني القطاعني العام واخلاص عـرب  أنَّ احلاسوبية اخلبيثة أو يف إزالة تلك الربجميات. وأشري إىل 
  ت" هلا طابع عرب وطين.شبكات "البوتننَّ حلدود أمر مهم ألا

ويف سياق إعالن سلفادور والتكليف الصادر بإعداد الدراسة، أثريت األدوار اهلامـة الـيت     -٢٩
يضطلع هبا القطاع اخلاص واحلاجة إىل التعاون الفعال بني القطـاعني العـام واخلـاص. وأثـار عـدد      
 من اخلرباء وممثلي القطاع اخلاص مسائل تتعلق بالتعاون بني القطاعني العـام واخلـاص. وأشـري إىل   

نطــاق أنشــطة القطــاع اخلــاص وتطورهــا يف خمتلــف البيئــات التقنيــة والتنظيميــة جيعــل تعريــف  أنَّ 
ذلـك ال ميثـل   أنَّ مصطلحات رئيسية مثل "مقدم اخلدمات" لألغـراض القانونيـة أمـرا صـعبا، غـري      

أنَّ دة. ومـن منظـور القطـاع اخلـاص، أشـري إىل      بالضرورة عقبة أمـام وضـع ممارسـات تعـاون جيِّـ     
ــ ــدان يشــكل حتــدياً    الوف ــة يف خمتلــف البل يواجــه الشــركات ذات   كــبرياً اء باالحتياجــات القانوني

 احلكومات متيـل إىل اعتبـار القطـاع اخلـاص كيانـاً     أنَّ األنشطة الدولية. كما أشري إىل أنه يف حني 
م أنـه فعليـا يتـألف مـن طائفـة هائلـة االتسـاع مـن الكيانـات املختلفـة مـن حيـث املهـا             إالَّ ، واحداً

  والقدرات، األمر الذي تترتب عليه آثار هامة عند طلب خمتلف أشكال املساعدة أو التعاون.
وأبرز عدة خرباء ضرورة حتديد اجلهود الناجحة يف هذا اجملال واالستفادة منـها، وضـرورة     -٣٠

مـا  إذكاء الوعي يف أوساط العاملني يف جمال إنفاذ القـانون مبـا ميكـن للقطـاع اخلـاص أن يقـوم بـه و       
التعـاون ممكـن ومستصـوب يف طائفـة واسـعة نسـبيا مـن اجملـاالت         أنَّ ليس يف وسعه. وذكر اخلـرباء  
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ــد مــن املعلومــات العامــة بشــأن        ــع، والتعــاون يف التحقيقــات، ومجــع املزي ــا يف ذلــك املن احملــددة، مب
ت اجلديـدة  تطورات اجلرمية واجتاهاهتا، وتدريب احملققني وخرباء التحليل اجلنائي علـى التكنولوجيـا  

فور استحداثها والبدء يف تسويقها. ومن املسائل احملددة اليت ذكرها اخلرباء فيما يتعلـق بالتعـاون يف   
التحقيقات بني القطاعني العام واخلاص مدى انطباق الضمانات القانونية عنـد مشـاركة الشـركات    

ضـائية وضـمانات حقـوق    اخلاصة يف أنشطة التحقيق. ومشلت املسائل ذات الصلة تطبيق الرقابـة الق 
اإلنسان ومحاية السيادة الوطنية يف حال كانـت أنشـطة التحقيـق تنطـوي علـى شـركات أو أنشـطة        

  عرب وطنية، ومقبولية املعلومات اليت جيري احلصول عليها كأدلة.
وســلط عــدد مــن اخلــرباء الضــوء علــى أمهيــة املســاعدة التقنيــة وتبــادل املعلومــات، ســواء    -٣١

وحبسـب وسـائل    دويل شـامل أو علـى أسـاس االحتياجـات األكثـر إحلاحـاً       مبوجب صـك قـانوين  
ــة منفصــلة وحمــددة يف إعــالن     أنَّ تقــدمي املســاعدة. وأشــري إىل   املســألة نفســها قــد اعتــربت أولوي

هناك حاجـة ملحـة إىل املسـاعدة التقنيـة وال ميكـن تأجيلـها       أنَّ سلفادور. وشدد عدة خرباء على 
ــأخر يف تقــدميها رهــن  ــة. وأشــري    أو الت ــهاء مــن الدراســة اجلاري طبيعــة املشــكلة أنَّ إىل أيضــاً االنت

املسـاعدة  أنَّ تتطلب أن يكون تبادل املعلومات على أسـاس املعاملـة باملثـل. وذكـر بعـض اخلـرباء       
مبسائل أعم مبا يف ذلـك االسـتراتيجيات اإلمنائيـة    أيضاً التقنية ذات الصلة باجلرمية السيربانية تتصل 

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين أنَّ اجلهــود أو املشــاريع احملــددة. وأشــارت األمانــة إىل   وطائفــة مــن
باملخدرات واجلرمية قد أسندت إليه والية تطوير املسـاعدة التقنيـة وتقـدميها وال حيتـاج سـوى إىل      
ما يلزم من املوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة لبـدء العمـل. وأعـرب خـرباء ميثلـون منظمـات حكوميـة           

  ية أخرى عن استعدادهم للتعاون يف جهود املساعدة التقنية.دول
مســألتا نطــاق الدراســة والعمــل املقبــل بشــأن اجلرميــة  مــرات أثنــاء الــدورة  عــدةَوأثــريت   -٣٢

ــهما   ــق    أعــمَّ تتصــل بــ  مبســائلالســيربانية وعالقت ــروين واإلرهــاب. وفيمــا يتعل أمن الفضــاء اإللكت
باملسائل املتصـلة باإلرهـاب، توصـل اخلـرباء يف هنايـة املطـاف إىل توافـق يف اآلراء علـى أنـه ينبغـي           
ــدخول يف حتقيقــات واســعة النطــاق أو مفتوحــة فيمــا يتعلــق باإلرهــاب.       للدراســة أن تتفــادى ال

على اجلرميـة السـيربانية ذاهتـا يف سـياق اإلرهـاب (انظـر       وبقدر ما أثري أثناء الدورة، ينبغي التركيز 
E/CN.15/2011/19 التطــورات يف جمــايل األمــن أنَّ ). وأوضــح عــدة خــرباء بوجــه أعــم ٣، الفقــرة

ق باألنشــطة للتـآزر املمكــن فيمـا يتعلـ    السـيرباين واإلرهـاب ســوف تشـكل حتـديات وهتيــئ فرصـاً     
املقبلة اليت ميكن أن تسفر عنها الوالية احلالية املسندة إىل فريق اخلرباء والدراسة نفسـها. ولـوحظ   

الــدول األعضــاء قــد تــويل االعتبــار، فيمــا يتعلــق بوضــع السياســات، للتهديــدات  أنَّ أنــه يف حــني 
ف تكـون يف نطـاق   معظـم األنشـطة الفعليـة ذات الصـلة سـو      األخطر مثـل األمـن السـيرباين، فـإنَّ    

اجلرائم القائمة احملددة أو العامة، أو العمل املمكن يف املستقبل بشأن اجلرميـة السـيربانية. وأبـديت    
معــىن مصــطلح "اإلرهــاب   أنَّ مالحظــات مماثلــة فيمــا يتعلــق باإلرهــاب الســيرباين. وأشــري إىل       

شـــأن نطـــاق مصـــطلح ، وأنـــه ال يوجـــد توافـــق دويل يف اآلراء بمتامـــاً الســـيرباين" لـــيس واضـــحاً
هــذا األمــر ال مينــع بالضــرورة إحــراز تقــدم يف التوصــل إىل توافــق يف اآلراء   أنَّ "اإلرهــاب". بيــد 

العديد مـن األنشـطة املضـطلع هبـا     أنَّ إىل أيضاً بشأن املشاكل أو األنشطة احملددة وتنفيذه. وأشري 
  ئم أعم.لدعم اجلماعات اإلرهابية على شبكة اإلنترنت تكون مشمولة ضمن جرا
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    من جدول األعمال) ٥دراسة شاملة عن اجلرمية السيربانية (البند   - جيم  
يرد توثيق االتفاق الذي توصل إليه فريـق اخلـرباء يف اجتماعـه األول يف مرفقـات تقريـره        -٣٣

 UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/3م إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة (انظــر   اإلجرائــي املقــدَّ
). ويف سياق النظر يف اخليارات املمكنة بشأن الدراسة، أعرب عن عدد مـن  E/CN.15/2011/19و

املسائل والنهج. وقدمت األمانة تقـديرات بشـأن تكـاليف إصـدار وثيقـة دراسـة مكونـة مـن حنـو          
صفحة وتكاليف عقد االجتماعات املقبلـة لفريـق اخلـرباء. كمـا أشـري إىل أنـه يف        ٢٠٠إىل  ١٥٠
االضطالع مبزيد من العمـل مـن    ة قد غطت تكاليف االجتماع األول، فإنَّامليزانية العاديأنَّ حني 

جانب فريق اخلرباء وداخل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يتوقـف علـى تقـدمي       
مسامهات خارجة عن امليزانية. وجرت مناقشة بشـأن اخليـارات األخـرى، مبـا يف ذلـك اسـتخدام       

 الدراسـة  علـى أنَّ تمعني توصلوا إىل اتفـاق عـام   اجملأنَّ قل تكلفة، غري وأ أفرقة فرعية أصغر حجماً
حتــت ســيطرة فريــق اخلــرباء ذاتــه مــن أجــل ضــمان أن تظــل أنشــطة الرقابــة علــى    ال بــد أن تظــل

املسائل املثـارة  أنَّ األعمال والنتائج مفتوحة وحكومية دولية على حد سواء. وأكد معظم اخلرباء 
العملية جيب أن تظل مفتوحـة أمـام مجيـع الـدول     أنَّ املستوى احلكومي، وتتطلب النظر فيها على 

األعضاء. ومع ذلك، اتفق على أنه بإمكان كل جمموعة إقليميـة أن تعـني حبـد أقصـى سـتة خـرباء       
دة حبسب احلاجـة. وأعـرب عـن الثقـة     حكوميني ميكن لألمانة أن تتشاور معهم بشأن مسائل حمدَّ

وكالة الرئيسية املسـؤولة عـن إجـراء البحـوث وتقـدمي التقـارير بشـأهنا،        يف حياد األمانة بوصفها ال
النتائج النهائية سوف ختضع لالستعراض مـن قبـل فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل       أنَّ وشدد على 

  املفتوح العضوية قبل إحالتها إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
    

  االستنتاجات والتوصيات، واعتماد التقرير، واختتام االجتماع   - دال  
    من جدول األعمال) ٨إىل  ٦(البنود من 

كــر أعــاله، اعتمــد فريــق اخلــرباء التقريــر اإلجرائــي القصــري الــذي أعدتــه األمانــة،  كمــا ذُ  -٣٤
إىل مـا   ستتبعها اسـتناداً باإلضافة إىل جمموعة املواضيع الفنية اليت ستشملها الدراسة واملنهجية اليت 

اســتنتاجات أو أيِّ رآه الفريــق وعدلــه أثنــاء االجتمــاع. وفيمــا عــدا ذلــك، مل تقتــرح أو ينظــر يف 
التقارير املتعلقة بنتائج اجتماعات مكتب فريـق اخلـرباء سـوف    أنَّ واتفق على  )٣(توصيات حمددة.

أنــه باإلضــافة إىل النصــوص   ر إىلتصــدر وتــوزع مــن خــالل اجملموعــات اإلقليميــة. وأشــار املقــرِّ  
املوضوعية واملنهجية املعتمدة، سيعد تقرير يلخص مداوالت فريـق اخلـرباء ويعمـم للموافقـة عليـه      

  )٤(حاملا ميكن معاجلته وتوزيعه جبميع اللغات الرمسية الست.
 

                                                                    

يف تقرير اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية  ٨إىل  ٦ترد معلومات إضافية بشأن البنود من   )٣(  
 كانون الثاين/ ٢١إىل  ١٧املعين بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة اجلرمية السيربانية املعقود يف فيينا يف الفترة من 

 .)E/CN.15/2011/19( ٢٠١١يناير 

 ) بسبب عدم توافر املوارد.٢٠١٣) والثاين (٢٠١١أعاله، مل جيرِ ذلك بعد االجتماعني األول ( ٢كما ذكر يف الفقرة   )٤(  
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