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*2101010*  

  فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة
 عن الجريمة السيبرانية

 2021 نيسان/أبريل 8-6فيينا، 
 
 
 

 لكل االستنتاجات والتوصيات األولية التي اقترحتها الدول األعضاء   تجميع   
فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة خالل اجتماعات  

 2020و   2019و   2018في األعوام  المعقودة    ، السيبرانية 
  

 ورقة اجتماع من إعداد األمانة  
 

        مقد  مة  -      أوال   
لكل االستنتاجات والتوصيات األولية التي اقترحتها الدول األعضاء  اتجميع هذهورقة االجتماع  تتضمن -1

في قد أعد          المقر  ر كان . و 2020و 2019و 2018في األعوام  المعقودة خالل اجتماعات فريق الخبراء السابقة
                                       الدول األعضاء، بمساعدة األمانة واستنادا    االستنتاجات والتوصيات األولية التي اقترحتهاب اجتماع كل عام قائمة 

 إلى مناقشات ومداوالت فريق الخبراء.

النظر في جميع   ،المخصص لدراسة حصيلة أنشطة العمل  ،لهذا العام  هاجتماعفي  سيكمل فريق الخبراء  و  -2
االستنتاجات والتوصيات األولية وسيقدم قائمة موحدة باالستنتاجات والتوصيات المعتمدة لرفعها إلى لجنة منع 

 الجريمة والعدالة الجنائية.

الهدف من ورقة االجتماع هذه هو تعميم جميع االستنتاجات والتوصيات األولية على الدول األعضاء و  -3
للتعليق عليها.  ،وأصححباا المصححلبة انخرين قبل االجتماع المخصححص لدراسححة حصححيلة أنشححطة العملوالمراقبين 

 الوفود.لكي تنظر فيها وستنشر هذه التعليقات على شبكة اإلنترنت قبل االجتماع 
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اجتماع فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية،   -   ا  ثاني  
 2018نيسان/أبريل    5إلى    3ي الفترة من  في فيينا ف   المعقود 

  
 واألطرالتشريعات  -ألف 

لالقتراحات التي قدمتها الدول األعضحاء في االجتماع          تجميعا                                      شحيا  مع خطة العمل، تتضحمن هذه الرقرة ا تم  - 4
                                             ". وقد قد مت هذه االسحتنتاجات والتوصحيات األولية واألطر المعنون "التشحريعات  األعمال من جدول   2في إطار البند 

 :                                                           الدول  األعضاء، وال يعني إدراجها أن  فريق الخبراء قد أقر ها 

أحكامها التشحححححححريمية أمام اختبار الامن عيما يتعلق  ينبغي للدول األعضحححححححاء أن تكرل صحححححححمود )أ( 
بالتطورات المسحححححححححححححتقبلية في مجال التكنولوجيا عن طريق اشحححححححححححححتراع قوانين تعتمد صحححححححححححححيا ات مبايدة من الناحية 
                                                                                                     التكنولوجية وتجر  م النشحححححاي الذب يعتبر  ير قانوني بدال  من تجريم الوسحححححائل المسحححححتخدمة في ممارسحححححته. وينبغي  

 وضححححع مصححححطلبات متسححححقة لوصححححا أنشححححطة الجريمة السححححيبرانية وأن تقوم،   في              أن تنظر أيضححححا    للدول األعضححححاء
 قدر اإلمكان، بتيسير الترسير الدقيق للقوانين ذات الصلة من جانب أجهاة إنراذ القانون والسلطات القضائية؛

سحححححات ينبغي للدول األعضحححححاء أن تبترم البقوي السحححححيادية للدول األخرة لدة صحححححيا ة السحححححيا )ا( 
والتشحححريعات التي تناسحححب أوضحححاعها الوطنية وتري باحتياجاتها الوطنية عيما يتعلق بالتصحححدب للجريمة السحححيبرانية. 
ومن أجل تعايا التعاون الدولي على مكافبة الجريمة السححححيبرانية، ال ينبغي ترسححححير مبدأ السححححيادة الوطنية بشححححكل 

. وقد تتطلب الطبيعة ونقطة انطالي في هذا الصححححححححححدد بل ينبغي اعتباره أسححححححححححاسححححححححححيا                          خاطئ على أنه يمثل عائقا ، 
                                                                     إلكتروني ا، كما هو البال بالنسححبة لما يسححمى بالسححبب، االنخراي في مناقشححات  وتخاينهاالمتقلبة إلرسححال البيانات 

متعددة األطراف بشأن المساعدة المتبادلة المبتكرة والموسعة بين الدول بغية ضمان الوصول في الوقت المناسب 
 البيانات واألدلة اإللكترونية؛إلى 

انمنحة للمجرمين و/أو القضحححححححححححححاء عليهحا، ينبغي أن تتعحاون   من أجحل البيلولحة دون توافر المالذات  )ج(  
الدول األعضححححححححححاء قدر اإلمكان في التب يقات وجمع األدلة والمالحقة القضححححححححححائية والرصححححححححححل في الدعاوة وكذل ، عند 
                                                                                                     االقتضححاء، إلالة المبتويات  ير المشححروعة من اإلنترنت. وينبغي للدول األعضححاء أيضححا  أن توفر أمبر قدر ممكن من 

لمرونة في التعاون الدولي بينها على مكافبة الجريمة السحححححيبرانية و يرها من الجرائم التي تشحححححمل البيانات اإللكترونية،  ا 
في    مختلا                                                                                             سحواء عند إجراء التب يقات أو تبادل األدلة، بصحرف النظر عما إذا كانت األنشحطة األسحاسحية معر فة بشحكل 

                                                                                                           الدول المعنية. ولدة ال يام بذل ، ينبغي للدول األعضححححاء أن تضححححع في اعتبارها أن  الدواجية التجريم مطلومة عادة من 
 أجل تسليم المجرمين ولكن ليس بالضرورة من أجل تبادل المساعدة القانونية؛ 

لى إقامة لدة صححححوس السححححياسححححات والتشححححريعات، ينبغي للدول األعضححححاء أن تنظر في الباجة إ )د( 
توالن بين حماية حقوي اإلنسححححححححان من جهة، واألمن الوطني والنظام العام والبقوي المشححححححححروعة ل طراف الثالثة، 
من جهة أخرة. وينبغي للتشححححححححريعات الوطنية التي تجرم السححححححححلوم المرتبر بالجريمة السححححححححيبرانية وتمن  السححححححححلطة 

وة المتعلقة بالجرائم السحححححححيبرانية أن تكون متسحححححححقة مع اإلجرائية للتبقيق والمالحقة القضحححححححائية والرصحححححححل في الدعا
ضحححححححمانات أصحححححححول المباممات والبرمة الشحححححححخصحححححححية والبريات المدنية وحقوي اإلنسحححححححان. وينبغي للسحححححححياسحححححححات 
                                                                                                   والتشحححححريعات الوطنية، فضحححححال  عن الصحححححكوم الدولية القائمة و/أو المقبلة أن تتبع نهجا متعدد األبعاد. ومن جهة 

إلى فهم شححامل للمرهوم األوسححع  تسححتندسححياسححات مناسححبة عيما يتعلق بالجريمة السححيبرانية أن تشححمل  ينبغيأخرة، 
                                                                                                 ل من السحيبراني. فمن جهة، ينبغي أال تشحمل السحلوم  ير القانوني فبسحب، بل ينبغي أن تركا أيضحا  على منع  

دة صححححلبة للتعاون الدولي                                                                                الجريمة وتقد  م العون لضححححبايا الجريمة والمسححححاعدة لعامة الجمهور. ومن أجل تهي ة قاع
إلى إقامة  تصححححححبوعلى مكافبة الجريمة السححححححيبرانية، ينبغي للدول األعضححححححاء أن تسححححححعى إلى إيجاد وتعايا  قافة  

 مستقبل مشترم للرضاء السيبراني؛
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أن تبقق التعاون الدولي دون اشححتراي المواءمة التامة بين التشححريعات   األعضححاءينبغي للدول  (ه) 
                                                                                ن يكون السححححلوم األسححححاسححححي مجر ما وتكون القوانين متوافقة بما يكري لتبسححححير وتسححححريع مختلا الوطنية، شححححريطة أ

 أشكال هذا التعاون؛

                                                                              ينبغي للدول األعضحححححححححاء أن تأخذ في االعتبار أن  األطر القانونية المبلية ال تاال تضحححححححححطلع  )و( 
                                     ة القضححائية، ألن  القانون الجنائي يتسححم بوظيرة حاسححمة في ضححمان الرعالية والتوالن العام لنظام التبقيق والمالحق

، إلى حد كبير، تهمالجرائم الباسححومية  جال                                                            ببسححاسححية شححديدة عيما يتعلق بالبقوي األسححاسححية وألن  التب يقات في م
 االتصاالت الخاصة وميانات المواطنين؛

تضححححححححححع من أجل إتاحة المالحقة القضححححححححححائية ل فعال اإلجرامية، ينبغي للدول األعضححححححححححاء أن  )ل( 
على المواطنين واألشححححححخان الذين ي يمون عادة في أراضححححححيها،  اإلقليمتشححححححريعات بشححححححأن الوالية القضححححححائية خارج  

 األجنبية؛ ضائية                                                                             بصرف النظر عن مكان ارتكاا تل  األفعال وعم ا إذا كانت تشكل جرائم في الوالية الق

ق التعاون الدولي، بما في ذل  يمكن للدول األعضاء أن تعتمد على أسس قانونية مختلرة لتبقي  )ح(  
التعحامحل بحالمثحل والمعحاهحدات الثنحائيحة أو المتعحددة األطراف و ير ذلح  من الترتيبحات. وعالوة على ذلح ، ينبغي للحدول  

أن تتبمل مسححلوليات تتناسححب  السححيبرانية  ريمة األعضححاء التي لديها قدرات وهيامل أسححاسححية أمثر تقدما في مجال الج 
 مع تل  القدرات أو الهيامل األساسية عند تقديم المساعدة القانونية إلى الدول األخرة؛ 

من أجل ضححححمان النظر بشححححكل مالئم في المسححححائل ذات الصححححلة، ينبغي للدول األعضححححاء أن  )ي( 
جهات البكومية الدولية أصححححححححباا المصححححححححلبة المعنيين، بما في ذل  ال جميعتتشححححححححاور في أقرا وقت ممكن مع 

 والقطاع الخان والمجتمع المدني، عند اتخاذ قرار اعتماد تشريعات تتعلق بالجريمة السيبرانية؛

                                                                                      ينبغي للدول األعضحححححححححححححاء أن ت يم تعاونا  متينا  ومبني ا على الثقة بين القطاعين العام والخان  )ب( 
                                             طات إنراذ القانون ومقد  مي خدمات االتصححححححال. ومن في مجال الجريمة السححححححيبرانية، بما في ذل  التعاون بين سححححححل

وأن تقام شححححححححرامات بين    الخان،التعاون أن يكون هنام تباور مع القطاع  وتيسححححححححير                     الضححححححححرورب أيضححححححححا  لتعايا 
                                                                      القطاعين العام والخان حيثما أمكن وأن ت بر م مذكرات تراهم عند االقتضاء؛

                                       بالمخد  رات والجريمة في إعداد مشححححححححروع أو ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تدعم المكتب المعني  )م( 
برنامج تعليمي يركا على التوعية بالجريمة السححححيبرانية واإلجراءات المناسححححبة للتصححححدب لها في أوسححححاي السححححلطات 

الكيانات الخاصحة، وأن   وسحايالقضحائية وسحلطات النيابة العامة وخبراء الطب الشحرعي في الدول األعضحاء وفي أ
إلكترونية إلدارة المعارف من أجل التوعية بآ ار الجريمة السححححححيبرانية في   منصححححححةقدرات أو تسححححححتخدم أدوات بناء ال

 أوساي المجتمع المدني؛

ينبغي دعم التنمية الرعالة، واشححححححححتراع وتنريذ التشححححححححريعات الوطنية الرامية إلى مكافبة الجريمة  )ل( 
بغي للدول األعضحححاء أن تخصحححص الموارد المناسحححبة السحححيبرانية بتدابير بناء القدرات ومرامج المسحححاعدة التقنية. وين 

بالجريمة السححححححححححححيبرانية تدريب أفراد  لمتعلقة. ويتطلب التنريذ السححححححححححححليم للتشححححححححححححريعات االمبليةمن أجل بناء القدرات  
                                                                                                  الشحححححرطة وأعضحححححاء النيابة العامة، فضحححححال  عن تنظيم حمالت التوعية العمومية. كما سحححححتعال هذه الموارد التعاون  

 هذا التعاون يستريد من القدرات المبلية للدول على التبقيق في األفعال المتعلقة بالجريمة السيبرانية             الدولي، ألن  
 ومقاضاة مرتكبيها؛

ينبغي للدول األعضححححاء أن تعال األطر والشححححبكات القائمة لمكافبة الجريمة السححححيبرانية عن طريق   )م(  
 الشبكات وتاويدها بالموارد الاللمة بغية تبسين فعاليتها؛ التي تعترب تل  األطر و   الضعا استبانة ومعالجة نقاي 

                                                                                 ينبغي للمكتب المعني بالمخد  رات والجريمة أن يشحححححححححارم بنشحححححححححاي في بناء قدرات جميع الدول  )ن( 
األعضاء التي تبتاج إلى المساعدة، وال سيما البلدان النامية. وينبغي ألنشطة بناء القدرات هذه أن تكون مبايدة 



 UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/CRP.1 

 

4/25 V.21-01010 

 

. ومن بطواعيةالبلدان المسححتريدة  لها، وأن تنبثق عن مشححاورات شححاملة وأن تقب شححروي                ير خاضححعة ألب             سححياسححي ا و 
 حيث الجوهر، ينبغي ألنشطة بناء القدرات هذه أن تشمل على األقل المجاالت التالية:

تدريب القضحححححححاة وأعضحححححححاء النيابة العامة والمبققين وسحححححححلطات إنراذ القانون على التبقيق في  ‘1’ 
 بليل الجنائي؛والت  وتسلسل العهدةاإللكترونية الجريمة السيبرانية والتعامل مع األدلة 

 وتعديل و/أو تنريذ التشريعات المتعلقة بالجريمة السيبرانية واألدلة اإللكترونية؛  صيا ة  ‘ 2’  

 هيكلحححة وححححدات التبقيق في الجرائم السححححححححححححححيبرانيحححة وتقحححديم إرشحححححححححححححححححادات بشحححححححححححححححححأن اإلجراءات  ‘3’ 
 ذات الصلة؛

 إعداد وتبديث وتنريذ تشريعات من أجل مكافبة استخدام اإلنترنت أل راض إرهابية؛  ‘4’ 

                                                                                           ينبغي للمكتب المعني بالمخد  رات والجريمة أن يسححعى إلى تبقيق التآلر والتعاون الو يق مع سححائر   )س(  
، مثححل مجلس أورومححا ومنظمححة الححدول األمريكيححة، في مجححال برامج بنححاء القححدرات على المنظمححات الجهححات المعنيححة أو 

 المنرذة في هذا المجال؛  بادرات والم مكافبة الجريمة السيبرانية من أجل ضمان عدم تشتت أو تجاؤ األنشطة  

ينبغي للدول األعضحححاء أن تواصحححل اسحححتخدام فريق الخبراء باعتباره منصحححة لتبادل المعلومات  )ع( 
والممارسححححححات الرضححححححلى، بما في ذل  القوانين النموذجية أو األحكام النموذجية، المتعلقة بمسححححححائل من قبيل الوالية 

التي يشكلها الطابع المتقلب ل دلة   دياتدلة اإللكترونية، بما يشمل التبالخاصة، واأل التبرب القضائية، وأساليب  
 اإللكترونية ومقبوليتها في المبامم، والتعاون الدولي؛

من أجل تجنب التجاؤ، ينبغي للدول األعضححححاء أن تسححححتكشححححا الممارسححححات والقواعد المقبولة  )ف( 
 ة األمم المتبدة، من خالل منصة فريق الخبراء؛متعددة األطراف تبت رعاي  مشاورات                    عالمي ا عن طريق عقد 

                                                                          للحححدول األعضححححححححححححححححاء أن ت ي  م إمكحححانيحححة وجحححدوة تكليع فريق الخبراء أو المكتحححب المعني   ينبغي  )ن(  
                                       على أسحححاس منتظم، واعتمادا  على إسحححهامات   التجاهات الجريمة السحححيبرانية  تقييم                                     بالمخد  رات والجريمة بإجراء وإتاحة  

 جوهرية من الدول األعضاء؛ 

                                                                                      ينبغي للدول األعضحاء أن تضحع صحك ا قانوني ا دولي ا جديدا  بشحأن الجريمة السحيبرانية في إطار  )ي( 
 شوا ل ومصال  جميع الدول األعضاء؛ االعتباراألمم المتبدة يأخذ في 

م ما هو قائم من صححححكوم قانونية متعددة األطراف بشححححأن ينبغي للدول األعضححححاء أن تسححححتخد )ر( 
الجريمة السحححيبرانية، مثل اترا ية مجلس أوروما المتعلقة بالجريمة السحححيبرانية )اترا ية بودابسحححت(، و/أو تنضحححم إلى 

المبلية والدولية المناسحححححبة  ابيرهذه الصحححححكوم، ألن عدة دول تعتبرها نماذج للممارسحححححات الرضحححححلى التي توجه التد
 لرامية إلى التصدب للجريمة السيبرانية؛ا

ينبغي أن يسحححتريد أمبر عدد ممكن من الدول من الصحححكوم وانليات القانونية القائمة، بما في ذل    )ش(  
 لمكافبة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من أجل تعايا التعاون الدولي؛  المتبدة اترا ية األمم  

تبت إشححححححراف فريق الخبراء، ينبغي للدول األعضححححححاء أن تسححححححتكشححححححا تدابير التصححححححدب القابلة  )ت( 
للتطبيق على الصحححححححححححححعيد الدولي والتي يمكن تجسحححححححححححححيدها في القوانين النموذجية أو األحكام النموذجية، حسحححححححححححححب 

اإلقليمية و/أو  مي لها، عند ال يام بذل ، أن تسححححتند إلى أفضححححل الممارسححححات الواردة في الصححححكو االقتضححححاء؛ وينبغ
 التشريعات الوطنية القائمة.
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 التجريم -باء 
                                                                                       مع خطة العمل، تتضححمن هذه الرقرة تجميعا  لالقتراحات التي قدمتها الدول األعضححاء خالل االجتماع       شححيا  ا تم  - 5

                                                                           األعمال المعنون "التجريم". وقد قد مت هذه االسحححححححححححتنتاجات والتوصحححححححححححيات األولية الدول  من جدول   3في إطار البند 
 :                                                    األعضاء، وال يعني إدراجها أن  فريق الخبراء قد أقر ها 

                                                                                  ينبغي للدول األعضححاء أن تأخذ في االعتبار أن  العديد من أحكام القانون الجنائي األسححاسححية  )أ( 
                                                                 ة خارج شححححححححبكة اإلنترنت يمكن أن تنطبق أيضححححححححا  على الجرائم المرتكبة على المصححححححححممة من أجل الجرائم المرتكب 

، من أجل تعايا إنراذ القانون، ينبغي للدول األعضححاء أن تسححتخدم األحكام البالية الواردة ولذل شححبكة اإلنترنت. 
 اإلنترنت؛ في القانون المبلي والدولي، حسب االقتضاء، من أجل التصدب للجرائم المرتكبة داخل بي ة شبكة

ينبغي للدول األعضحححاء أن تعتمد وتطبق تشحححريعات مبلية لتجريم السحححلوم المتصحححل بالجريمة  )ا( 
القانون السححلطة اإلجرائية للتبقيق في الجرائم الماعومة بما يتماشححى مع ضححمانات  إنراذالسححيبرانية ولمن  سححلطات  

 وي اإلنسان؛مراعاة أصول المباممات والبرمة الشخصية والبريات المدنية وحق

ينبغي للدول األعضحاء أن تواصحل سحن تشحريعات جنائية خاصحة بالرضحاء السحيبراني تأخذ في  )ج( 
الجديدة المرتبطة بإسححححححاءة اسححححححتعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصححححححاالت من أجل   اإلجراميةاالعتبار السححححححلوكيات 

                                                        تجنب االعتماد على أحكام القانون الجنائي المنطبقة عموما ؛

ينبغي للدول األعضحاء أن تجرم الجرائم السحيبرانية األسحاسحية التي تمس بسحرية وسحالمة الشحبكات  )د(  
 وجاهايتها وتوافرها، مع مراعاة المعايير الدولية المعترف بها على نطاي واسع؛  الباسومية الباسومية والبيانات 

                                                                                  ينبغي تناول األفعال المتصححلة بالرضححاء الباسححومي والتي تعد انتهامات بسححيطة وليسححت أفعاال   (ه) 
 المدنية واإلدارية وليس في التشريعات الجنائية؛ التنظيميةإجرامية في القواعد 

                                                    األعضاء أن تجر  م ما يلي، إن لم تكن قد فعلت ذل  بعد: للدولينبغي  )و( 

جدة من أنشححححطة الجريمة السححححيبرانية مثل إسححححاءة اسححححتعمال العمالت األشححححكال الجديدة والمسححححت  ‘1’ 
                                                                                                المشحررة، والجرائم المرتكبة على الشحبكة الخةية وإنترنت األشحياء، والتصحي د االحتيالي، ونشحر البرامجيات 

 الخبيثة و ير ذل  من البرامجيات المستخدمة في ارتكاا األفعال اإلجرامية؛

 الشخصية، و"المواد اإلباحية االنتقامية"؛ المعلوماتعن  الكشا ‘2’ 

 اإلنترنت في ارتكاا أفعال تتصل باإلرهاا؛ استخدام ‘3’ 

 اإلنترنت في التبريض على جرائم الكراهية والتطرف العنيع؛ استخدام ‘4’ 

 ؛ تقديم الدعم التقني الرتكاا فعل من أفعال الجريمة السيبرانية أو المساعدة في ذل   ‘5’ 

منصحات  ير مشحروعة على اإلنترنت أو نشحر معلومات من أجل ارتكاا جرائم ذات صحلة   إنشحاء  ‘6’ 
 بالرضاء السيبراني؛ 

 إلى النظم الباسومية بصورة  ير قانونية أو باستخدام القرصنة الباسومية؛ الدخول ‘7’ 

  ير قانونية؛   الباسومية بصورة البيانات الباسومية أو إتالفها وإتالف النظم  اعتراض  ‘8’ 

 البيانات والنظم الباسومية بصورة  ير قانونية؛ اعتراض ‘9’ 

 إساءة استعمال األجهاة؛ ‘10’ 

 واالحتيال المتصالن بالبواسيب؛ التاوير ‘11’ 
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                                    الجنسي على األطرال واستغاللهم جنسي ا؛ االعتداء ‘12’ 

 انتهام حقوي التأليع والنشر؛ ‘13’ 

                                                                          االعتداء الجنسي على األطرال واستغاللهم جنسي ا، وتبريض القاصرين على االنتبار؛  ‘14’ 

 ؛التأ ير على الهيامل األساسية البيوية للمعلومات بصورة  ير قانونية ‘15’ 

                                                                          ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تكرل تناول الجرائم المتصححححححححلة بالباسححححححححوا في أحكام م صححححححححو ة  )ل( 
يصححا  لهذا  الغرض وال تكتري بمجرد توسححيع نطاي تطبيق الجرائم التقليدية ليشححمل البي ة الرقمية، بل تأخذ في               خصحح  

 إلى تقييم دقيق؛                                                                           االعتبار السمات الخاصة للبي ة الرقمية والباجة الرعلية إلى التجريم استنادا  

ق بتجريم الجريمة                                                                      ينبغي للدول األعضححاء أن تضححع في اعتبارها أن  المواءمة الدولية عيما يتعل )ح( 
السحححححيبرانية ينبغي أن تركا على مجموعة أسحححححاسحححححية من الجرائم المرتكبة ضحححححد سحححححرية نظم المعلومات وسحححححالمتها  

يخص الجرائم العححامححة المرتكبححة  اوإمكححانيححة الححدخول إليهححا؛ في حين ينبغي تلبيححة البححاجححة إلى مواءمححة التجريم عيمحح 
 المبافل المتخصصة بشأن مجاالت مبددة من الجريمة؛ باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل

ينبغي للدول األعضححححححاء أن تتجنب تجريم مجموعة واسححححححعة من األنشححححححطة التي يضححححححطلع بها   )ي( 
                                                    قد يقي  د بصححححورة  ير مناسححححبة الخطاا المشححححروع والتعبير   التقنين                                          مقد  مو خدمات اإلنترنت، ومخاصححححة إذا كان هذا 

اإلنترنحت والقطحاع   ات                                        األعضححححححححححححححاء أن تعمحل، بحدل ذلح ، مع مقحد  مي خحدمح  للحدولغي عن األفكحار والمعتقحدات. وينب 
                                                                                           الخحان من أجحل تعايا التعحاون مع سححححححححححححححلطحات إنرحاذ القحانون، إذ يالحم بوجحه خحان أن  معظم مقحد  مي خحدمحات 

 العناصر اإلجرامية استخدام منصاتهم؛ تسيئاإلنترنت لديهم مصلبة راسخة في كرالة أال 

ول األعضحححححححححححاء أن تعتمد وتنرذ األطر المبلية الخاصحححححححححححة باألدلة القانونية من أجل ينبغي للد )ب( 
في التب يقحات الجنحائيحة والمالحقحات القضحححححححححححححححائيحة، بمحا في ذلح  تبحادل األدلحة  اإللكترونيحةالسححححححححححححححمحاح بقبول األدلحة 

 في مجال إنراذ القانون؛ األجانباإللكترونية بشكل مناسب مع الشركاء 

عضححححاء أن تسححححتخدم اترا ية الجريمة المنظمة قصححححد تيسححححير تبادل المعلومات ينبغي للدول األ )م( 
المتعلقة بالجريمة السحححححححيبرانية، نظرا لكثرة ضحححححححلوع جماعات الجريمة المنظمة  الجنائية  التب يقاتواألدلة من أجل  

 في الجريمة السيبرانية؛

ان تبادل ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تسححححححححتكشححححححححا السححححححححبل الكريلة بالمسححححححححاعدة على ضححححححححم )ل( 
يتولون أمر الجريمة السححححححيبرانية، في الوقت المناسححححححب   الذينالمعلومات بين المبققين وأعضححححححاء النيابة العامة  

 تهاوعلى نبو آمن، بما في ذل  عن طريق تعايا شححححححححبكات الملسححححححححسححححححححات الوطنية التي يمكن أن تكون خدما
 متاحة على مدار الساعة واألسبوع؛

                                                                  تجريم عدم امتثال مقد  مي خدمات اإلنترنت إلنراذ القانون، ينبغي للدول عيما يتعلق بمسحححححححححححألة   )م( 
األعضحححاء أن تتوخى البرن وتولي العناية الرائقة لر ار الضحححارة التي قد تلبق أنشحححطة القطاع الخان وحقوي 

 اإلنسان األساسية، وال سيما حرية التعبير؛

ي للدول األعضحححححاء أن تأخذ في االعتبار من أجل التصحححححدب الرعال للجريمة السحححححيبرانية، ينبغ )ن( 
األطر القائمة لبقوي اإلنسحححان، ال سحححيما عيما يتعلق ببرية التعبير والبق في الخصحححوصحححية، وأن تتمسححح  بمباد   

 السيبرانية؛الشرعية والضرورة والتناسب في اإلجراءات الجنائية المتعلقة بمكافبة الجريمة 

تجاهات القائمة في األنشححححححححطة األسححححححححاسححححححححية للجريمة ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تسححححححححتبين اال )س( 
                                                                                                      السححيبرانية من خالل الببث وأن تواصححل تقييم إمكانية وجدوة تكليع فريق الخبراء أو المكتب المعني بالمخد  رات 
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على إسحححهامات جوهرية           اعتمادا  والجريمة بإجراء وإتاحة تقييم التجاهات الجريمة السحححيبرانية على أسحححاس سحححنوب، و 
 األعضاء؛ من الدول

ينبغي للدول األعضحححاء أن تنظر في اعتماد اسحححتراتيجيات شحححاملة لمكافبة الجريمة السحححيبرانية  )ع( 
 باإليذاء وإبالس الضبايا المبتملين للجرائم السيبرانية وتمكينهم؛ تتعلقتشمل إعداد دراسات استقصائية 

من التححدابير الوقححائيححة من أجححل مكححافبححة  في اتخححاذ مايححدينبغي للححدول األعضحححححححححححححححاء أن تنظر  )ف( 
،  التدابير المتعلقة باالسححتخدام المسححلول لننترنتالبصححر، الجريمة السححيبرانية بما في ذل ، على سححبيل المثال ال 

 .ال سيما من جانب األطرال والشباا
 
 

 اجتماع فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية،   -   ا  ثالث 
 2019آذار/مارس    29إلى    27في فيينا في الفترة من    المعقود 

 
 إنفاذ القانون والتحقيقات -ألف 

                                                                       تتضحمن هذه الرقرة تجميعا  لالقتراحات التي قدمتها الدول األعضحاء في االجتماع                        تماشحيا  مع خطة العمل،  - 6
والتب يقات". وهذه االسححححححححححتنتاجات والتوصححححححححححيات األولية من جدول األعمال المعنون "إنراد القانون  2في إطار البند 

                                                                                                   مقدمة من الدول األعضحححححححاء، وال يعني إدراجها أن  فريق الخبراء قد أقر ها، كما أن ترتيب عرضحححححححها ال يعني ضحححححححمنا  
                        ترتيبا  لدرجة أهميتها: 

ة                                                                             اقترححت بعض الحدول األعضحححححححححححححححاء أنحه نظرا  للطحابع المتطور والمعقحد وعبر الوطني للجريمح  )أ( 
السحيبرانية، سحيكون من السحابق ألوانه مناقشحة معايير مشحتركة في التعاون الدولي. ولذل ، ينبغي للدول األعضحاء 
أن تسححححعى إلى إرسححححاء تدابير دولية جديدة لمكافبة الجريمة السححححيبرانية من خالل النظر في التراوض على صحححح  

المتبدة. وينبغي النظر في هذا الصححح  مع مراعاة قانوني عالمي جديد بشحححأن الجريمة السحححيبرانية في إطار األمم 
جميع الدول األعضاء ومشروع اترا ية األمم المتبدة بشأن التعاون في مكافبة   ومصال جملة أمور منها شوا ل 

 (؛A/C.3/72/12)مرفق الو يقة  2017تشرين األول/أمتومر  11                                               الجريمة السيبرانية الم قد م إلى األمين العام في 

انب آخر، رأت دول أعضححححححححححاء أخرة أن النظر في إعداد صحححححححححح  قانوني عالمي جديد  ير  من ج  )ا(  
وصححححعومات تدريب المبققين   التبديات التي تررضححححها الجريمة السححححيبرانية  لتذليل مالئم ألن أفضححححل طريقة   وال ضححححرورب 

عيما بين أجهاة إنراذ القانون،   النشحححححيطان                                                                            والمدعين العامين والقضحححححاة تدريبا  كاعيا  هي بناء القدرات، والتواصحححححل والتعاون 
واسححتخدام األدوات القائمة، مثل اترا ية مجلس أوروما المتعلقة بالجريمة السححيبرانية )اترا ية بودابسححت(. ومناء على ذل ، 

للدول األعضحححاء أن تواصحححل اسحححتخدام و/أو االنضحححمام إلى الصحححكوم القانونية المتعددة األطراف القائمة المتعلقة   ينبغي 
بالجريمة السحححيبرانية، مثل اترا ية بودابسحححت التي يعتبرها العديد من الدول أنسحححب دليل لوضحححع ما يناسحححب من تشحححريعات  

 لسيبرانية وتيسير التعاون الدولي على مكافبتها؛ مبلية، موضوعية وإجرائية على السواء، بشأن الجريمة ا 

بما أن الجريمة السححيبرانية لها طابع عبر وطني والغالبية العظمى من الجرائم السححيبرانية على  )ج( 
                                                                                                     الصحعيد العالمي ترتكبها مجموعات منظمة، ينبغي للدول األعضحاء أيضحا  ليادة اسحتخدام اترا ية الجريمة المنظمة 

 جل تيسير تبادل المعلومات واألدلة في التب يقات الجنائية بشأنها؛عبر الوطنية من أ

ينبغي للدول األعضحححاء أن تروج للتعاون الدولي على مكافبة الجريمة السحححيبرانية وتشحححرع عيه  )د( 
ون  باالسحححححترادة من الصحححححكوم القائمة ومإبرام اتراقات  نائية تسحححححتند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ومتقديم الدعم، بالتعا

مع مكتب األمم المتبدة، لعملية إنشححاء الشححبكات وتبادل المعلومات عيما بين السححلطات القضححائية وسححلطات إنراذ 
 القوانين على نبو منتظم؛
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ينبغي أن تطور البلدان خبرات ضححححححححححباي الشححححححححححرطة في التبقيق في الجرائم السححححححححححيبرانية من خالل   ( ه )  
ان وكحذلح  المكتحب و يره من الشحححححححححححححركحاء، والحذب يرمي إلى تعايا القحدرات تاويحدهم بحالتحدريحب الحذب تقحدمحه العحديحد من البلحد 

على كشححححا الجريمة السححححيبرانية والتبقيق فيها ومكافبتها. وينبغي لعملية بناء القدرات في هذا المجال أن تسححححعى بوجه  
مسححححححاعدة تقنية  خان إلى تلبية احتياجات البلدان النامية، والتركيا على أوجه ضححححححعا كل بلد من أجل ضححححححمان تقديم 
 مصممة حسب الباجة، والتشجيع على تبادل أحدث المعارف خدمة لمصلبة الجهات المستريدة منها؛ 

                                                                                تشحححححج ع الدول على مواصحححححلة من  المكتب الواليات والمسحححححاندة المالية الاللمة لكي يتمكن من  )و( 
 تبقيق نتائج ملموسة في مشاريع بناء القدرات في هذا المجال؛

ينبغي للبلدان أن تخصححححححص موارد لتطوير خبراتها في مجال التبقيق في الجرائم السححححححيبرانية،  )ل( 
 وإلقامة الشرامات التي تستخدم آليات التعاون في البصول على األدلة الدامغة؛

ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تواصححححححححل جهودها الرامية إلى تطوير الوحدات واألجهاة والهيامل  )ح( 
الجريمة السححححححيبرانية داخل هي ات إنراذ القانون وأجهاة النيابة العامة والجهال القضححححححائي،  المتخصححححححصححححححة بمكافبة

السحيبرانية ولجمع األدلة  مةببيث تبصحل على الخبرات والمعدات الاللمة للتصحدب للتبديات التي تررضحها الجري 
 اإللكترونية في اإلجراءات الجنائية وتبادل المعلومات عنها واستخدامها؛

بما أن تعطيل أسححححواي الجريمة السححححيبرانية يتطلب وضححححع اسححححتراتيجيات متوسححححطة وطويلة األجل   )ي(  
إلنراذ القانون تتضححمن التعاون مع الشححركاء الدوليين، فإن تل  االسححتراتيجيات ينبغي لها أن تكون اسححتبا ية، ويرضححل  

 لديها أعضاء في بلدان متعددة؛  يكون أن تستهدف الجماعات المنظمة التي ترتكب الجرائم السيبرانية والتي قد  

ينبغي للبلدان أن تواصححححححل سححححححن تشححححححريعات موضححححححوعية تتناول األشححححححكال الجديدة والمسححححححتجدة  )ب( 
                                                                                                       للجريمة السحححححيبرانية تصحححححو ها بلغة مبايدة تكنولوجيا  لضحححححمان موامبتها للتطورات المسحححححتقبلية في مجال تكنولوجيا  

 المعلومات واالتصاالت؛

جرائيحة المبليحة من أن توامحب التقحدم التكنولوجي وأن تضححححححححححححححمن تاويحد أجهاة ال بحد للقوانين اإل )م( 
إنرحاذ القحانون بحالموارد الكحاعيحة لمكحافبحة جرائم اإلنترنحت. وينبغي صححححححححححححححوس القوانين ذات الصححححححححححححححلحة على نبو يراعي  

ضححححححمانات اتباع  المراهيم التقنية المطبقة ويري باالحتياجات العملية للمبققين في الجرائم السححححححيبرانية ويتسححححححق مع 
األصحححححول القانونية الواجبة ويبقق المصحححححال  المتعلقة بالخصحححححوصحححححية ويضحححححمن البريات المدنية وحقوي اإلنسحححححان 
                                                                                            ويمتثل لمبدأب التناسححححححححب والوالية االحتياطية ويكرل اإلشححححححححراف القضححححححححائي. وينبغي للدول األعضححححححححاء أيضححححححححا  أن  

 ما يلي:المبلية ببيث تأذن ب  تتخصص الموارد الاللمة لسن التشريعا

 -تقديم طلبات للتعجيل في حرم البيانات الباسححححومية إلى الشححححخص المسححححيطر على البيانات  ‘1’ 
من أجل البراظ على سالمة البيانات وصونها لرترة لمنية   -أب مقدمي خدمات اإلنترنت واالتصاالت 
                                       مبددة نظرا  الحتمال فقدان تل  البيانات؛

                                                   األجهاة الرقميححة، التي كثيرا  مححا تكون أهم دليححل إل بححات  ترتيش وحجا البيححانححات المخانححة في ‘2’ 
 تهمة ارتكاا جريمة إلكترونية؛

إصححححححدار أوامر إلبرال بيانات حاسححححححومية قد تتسححححححم بدرجة أقل من حماية الخصححححححوصححححححية، مثل  ‘3’ 
 بيانات حركة المرور وميانات المشتركين؛

 ا المناسبة؛الجمع انني لبيانات حركة المرور والمبتوة في القضاي  ‘4’ 

 التعاون الدولي من جانب سلطات إنراذ القانون المبلي؛ ‘5’ 
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تتطلب درجة من اإلبداع والبنكة التقنية وتآلر جهود                                         بما أن  التب يقات في الجرائم السححيبرانية )ل( 
الشحححححححححرطة والمدعين العامين، ينبغي للبلدان أن تشحححححححححجع على التعاون الو يق بين الشحححححححححرطة والمدعين العامين في 

 مرحلة مبكرة من التب يقات من أجل جمع أدلة كاعية لتوجيه االتهام إلى األشخان المبددين؛

جهوا موظري إنرحاذ القحانون عنحد إجراء التب يقحات في قضححححححححححححححايحا الجرائم ينبغي للمبققين أن يو  )م( 
 السيبرانية لضمان احترام معايير األصول القانونية الواجبة؛

ينبغي ألجهاة إنرحاذ القحانون المبليحة االتصححححححححححححححال بمقحدمي خحدمحات اإلنترنحت المبليين وموظري  )ن( 
ا التواصحل يدعم التب يقات التي تجريها أجهاة إنراذ  المجموعات الصحناعية الخاصحة األخرة والتواصحل معهم. فهذ

 القانون عبر ليادة الثقة والتعاون عيما بين الجهات المعنية؛

                                                                                    ينبغي للبلدان اتباع نهوج مرنة بشحححأن أ سحححس الوالية القضحححائية المعمول بها في مجال الجريمة  )ن( 
                                     ت قححد م عيححه خححدمححات تكنولوجيححا المعلومححات السححححححححححححححيبرانيححة، بمححا في ذلحح  االعتمححاد بححدرجححة أمبر على المكححان الححذب 

 واالتصاالت بدل االعتماد على مكان وجود البيانات؛

ينبغي للبلدان أن تسحححححححححتثمر في التوعية بالجريمة السحححححححححيبرانية لدة عامة الجمهور والقطاع الخان  )ع(  
 أنواع أخرة من الجرائم؛ المعني من أجل معالجة مشكلة انخراض معدالت اإلبالس عن الجريمة السيبرانية مقارنة ب 

ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تعال الشححححححححرامات بين القطاعين العام والخان لمكافبة الجريمة  )ف( 
السححيبرانية، بوسححائل منها سححن التشححريعات وإنشححاء قنوات حوار لهذا الغرض، من أجل تعايا التعاون بين سححلطات 

وليادة فعالية تدابير   معارفديمية وذل  بهدف تعايا الإنراذ القانون ومقدمي خدمات االتصحححاالت واألوسحححاي األما
 التصدب للجريمة السيبرانية؛

ينبغي للدول أن تتخذ التدابير الرامية إلى تشحححجيع مقدمي خدمات شحححبكة اإلنترنت على ال يام  )ن( 
بشحححأن التاامات  بدور في منع الجريمة السحححيبرانية ودعم أنشحححطة إنراذ القانون والتبقيق، بوسحححائل منها إدراج أحكام

وححدودهحا من أجحل حمحاية   تاامحاتمقحدمي الخحدمحات في تشححححححححححححححريعحاتهحا المبليحة، وأن تبحدد بوضححححححححححححححوح نطحاي هحذه االل
 البقوي والمصال  المشروعة لمقدمي الخدمات؛

ينبغي للدول أن تعال أنشحححححححححححححطة التبقيق وإنراذ القانون المتصحححححححححححححلة بالتعاون والتبريض على  )ح( 
 ة واإلعداد لها بغية التصدب برعالية للسلسلة الكاملة للجريمة السيبرانية؛ارتكاا الجريمة السيبراني 

ينبغي للدول أن تواصحححل تعايا بناء القدرات وتعايا قدرة السحححلطات القضحححائية وسحححلطات إنراذ  )ي( 
  القوانين على التبقيق في الجرائم السححححححححححيبرانية ومقاضححححححححححاة مرتكبيها. وينبغي أن تركا أنشححححححححححطة بناء القدرات على

التكنولوجيات الناشححححح ة األخرة.  نالتبديات المتاايدة التي تطرحها البوسحححححبة السحححححبابية والشحححححبكة الخةية و يرها م
                                                                                        وعالوة على ذل ، تشج ع الدول على تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في مجال بناء القدرات.

  
 األدلة اإللكترونية والعدالة الجنائية -باء 

                                                                          خطة العمل، تتضحححححححححححمن هذه الرقرة تجميعا  لالقتراحات التي قدمتها الدول األعضحححححححححححاء في            تماشحححححححححححيا  مع  -7
من جدول األعمال المعنون "األدلة اإللكترونية والعدالة الجنائية". وهذه االسححححتنتاجات  3االجتماع في إطار البند 

                            اء قد أقر ها، كمحا أن ترتيحب                                                                         والتوصححححححححححححححيحات األوليحة مقحدمة من الدول األعضححححححححححححححاء، وال يعني إدراجهحا أن  فريق الخبر 
                                          عرضها ال يعني ضمنا  ترتيبا  لدرجة أهميتها:

ينبغي للحدول األعضححححححححححححححاء أن تطور وتنرحذ الصححححححححححححححالحيحات القحانونيحة والقواعحد المتعلقحة بحالواليحة  )أ( 
القضححححححائية و يرها من األحكام اإلجرائية لضححححححمان التبقيق برعالية على الصححححححعيد الوطني في الجريمة السححححححيبرانية 
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والجرائم التي ييسحححرها اسحححتخدام التكنولوجيا، وتبقيق التعاون الرعال في القضحححايا عبر الوطنية، مع مراعاة الباجة 
                                                                                                     إلى تدابير فع الة في إطار إنراذ القانون ومراعاة السحححيادة الوطنية وحماية البق في الخصحححوصحححية وحقوي اإلنسحححان 

 األخرة. وقد يشمل ذل  ما يلي:

 بات لكرالة جمع األدلة اإللكترونية وحرظها، والتأمد من صبتها، واستخدامها تعديل قواعد اإل ‘1’ 
 في اإلجراءات الجنائية؛

 اعتماد أحكام على الصعيدين الوطني والدولي لتتبع االتصاالت؛ ‘2’ 

 اعتماد أحكام تنظم عمليات الترتيش المبلية والعابرة للبدود؛ ‘3’ 

 صاالت المنقولة عبر الشبكات الباسومية والوسائر المما لة؛اعتماد أحكام بشأن اعتراض االت  ‘4’ 

                                                                             سححححححححن قوانين موضححححححححوعية وإجرائية مبايدة تكنولوجيا  لتمكين البلدان من التصححححححححدب ل شححححححححكال  ‘5’ 
 الجديدة والمستجدة من الجريمة السيبرانية؛

 مواءمة التشريعات الوطنية؛ ‘6’ 

ئمة إلتاحة االعتراف بمقبولية األدلة اإللكترونية  سن تشريعات جديدة أو تعايا التشريعات القا ‘7’ 
 وتبديد نطاقها؛

ينبغي للححدول األعضحححححححححححححححاء أن تعال الجهود الراميححة إلى بنححاء قححدرات الموظرين المكلرين بححإنرححاذ   )ا(  
القوانين، بمن في ذل  الموظرون الذين يعملون في أجهاة متخصححححححصححححححة إلنراذ القانون والمدعون العامون والقضححححححاة، 

كتسحبوا كبد أدنى المعارف التقنية األسحاسحية المتعلقة باألدلة اإللكترونية ويتمكنوا من االسحتجابة برعالية وسحرعة  لكي ي 
 لطلبات المساعدة في تتبع االتصاالت واتخاذ سائر التدابير الاللمة األخرة للتبقيق في الجرائم السيبرانية؛ 

أجحل تبسححححححححححححححين التب يقحات، وليحادة فهم ينبغي للحدول األعضححححححححححححححاء أن تعال بنحاء القحدرات من  )ج( 
الجريمة السححححححححيبرانية والمعدات والتكنولوجيات المتاحة لمكافبتها، وتمكين المدعين العامين والقضححححححححاة والسححححححححلطات 

 المركاية الوطنية من البت في هذه الجريمة ومقاضاة مرتكبيها على النبو المالئم؛

الرامية إلى بناء قدرات السحححححححلطات المركاية المعنية ينبغي للدول األعضحححححححاء أن تعال الجهود   )د( 
بالتعاون الدولي بشححححأن الشححححروي واإلجراءات المتعلقة بالمسححححاعدة القانونية المتبادلة، بما في ذل  من خالل توفير  

 التدريب على صوس طلبات شاملة تتضمن معلومات كاعية للبصول على األدلة اإللكترونية؛

أن تنظر في اتبححاع نهج "فريق االدعححاء" الححذب يجمع بين مهححارات ينبغي للححدول األعضحححححححححححححححاء  (ه) 
وموارد مختلا األجهاة، ويضحححححححححححم المدعين العامين وموظري التبقيق وأخصحححححححححححائيي التبليل الجنائي بهدف إجراء 

 ديمها؛التب يقات. ويسم  هذا النهج للمدعين العامين بالتعامل مع هذه األدلة اإللكترونية وتق

                                                                     تتوقا مقبوليحة األدلحة اإللكترونيحة على المكحان الحذب ج معحت عيحه األدلحة، سححححححححححححححواء ال ينبغي أن  )و( 
                                                                                                    من داخل الوالية القضححححححائية للبلد أو خارجها، شححححححريطة أال  يوجد ما يمس بمو و ية األدلة وأن تكون هذه األدلة قد 

أو االتراي المتعدد  المتبادلة،  ونية                                                                ج معت بشححححححححححكل قانوني، على سححححححححححبيل المثال، بموجب معاهدة للمسححححححححححاعدة القان 
 األطراف، أو بالتعاون مع البلد صاحب الوالية القضائية؛

ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تتخذ التدابير الضححححححححرورية لسححححححححن تشححححححححريع يضححححححححمن مقبولية األدلة  )ل( 
لد  اإللكترونية، مع مراعاة أن مقبولية األدلة، بما في ذل  األدلة اإللكترونية، هي من المسححححححححائل التي ينبغي لكل ب 

                                  أن يتناولها وفقا  للقانون المبلي؛
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ينبغي للححدول األعضحححححححححححححححاء أن تعال التعححاون الححدولي عيمححا بين أجهاة إنرححاذ القححانون والمححدعين   )ح( 
العامين والسححححلطات القضححححائية ومقدمي خدمات اإلنترنت من أجل سححححد الثغرة بين السححححرعة التي ينشححححر بها مرتكبو  

للدول األعضاء أن تستخدم األطر  غير إنراذ القانون. ولدة ال يام بذل ، ينب الجرائم السيبرانية وسرعة اتخاذ تدابي 
( والتعاون من خالل المنظمة الدولية للشححححرطة الجنائية 24/7القائمة، مثل الشححححبكات العاملة على مدار السححححاعة )

ذب ينطوب على أدلة                                                                                    )اإلنترمول(، فضحححححححححال  عن معاهدات المسحححححححححاعدة القانونية المتبادلة، لتعايا التعاون الدولي ال
األعضححححاء أن تواصححححل مواءمة وتبسححححير العمليات المتعلقة بالمسححححاعدة القانونية المتبادلة    دولإلكترونية. وينبغي لل

 ووضع نموذج مشترم للتعجيل بهذه العمليات لجمع األدلة اإللكترونية ونقلها في الوقت المناسب عبر البدود؛

تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذل  التشحححححححححححريعات                              تشحححححححححححج ع الدول األعضحححححححححححاء على ليادة  )ي( 
                                                                                                    واإلجراءات الوطنية، والممارسحححححات الر ضحححححلى بشحححححأن التبقيق في الجرائم السحححححيبرانية عبر البدود، والمعلومات عن  

 الجماعات اإلجرامية المنظمة والتقنيات واألساليب التي تستخدمها تل  الجماعات؛

                                                شححححححححبكة  تضححححححححم جهات التنسححححححححيق بين أجهاة إنراذ القانون                              ينبغي للدول األعضححححححححاء أن ت نشححححححححئ  )ب( 
 والسلطات القضائية والمدعين العامين؛

ينبغي للدول األعضحححححححاء أن ت يم إمكانية تكليع فريق الخبراء أو خبراء المكتب، بمسحححححححاهمة من  )م(  
 ها في متناول الجمهور؛الدول األعضاء، بإجراء تقييم سنوب التجاهات الجريمة السيبرانية والتهديدات الجديدة، وجعل 

ينبغي للمكتب أن يدعم توسححححححيع نطاي أنشححححححطة الترتيش السححححححتبانة األشححححححكال واألنماي الجديدة  )ل( 
لنجرام، وآ ار الجريمة في المناطق الرئيسحححية والتطورات الباصحححلة في بي ة االتصحححاالت السحححلكية والالسحححلكية، بما  

وجيا سحلسحلة كتل البيانات والعمالت المشحررة واسحتخدام الذكاء في ذل  توسحع نطاي إنترنت األشحياء، واعتماد تكنول
 االصطناعي باالقتران مع التعلم انلي؛

ينبغي للمكتب، من خالل البرنامج العالمي المعني بالجريمة السححححححححححححيبرانية، أن يقوم، حسحححححححححححب  )م( 
سحححححححاعدة التقنية. وسحححححححتجمع هذه                                                                             االقتضحححححححاء ورهنا  بتوافر الموارد، بتعايا ودعم وتنريذ مشحححححححاريع التعاون التقني والم

القضحححححائية وتقنيات التبقيق وما   ةالمشحححححاريع بين الخبراء في منع الجريمة وأمن البواسحححححيب والتشحححححريعات والمالحق
 يتصل بها من مسائل، والدول التي تلتمس المعلومات أو المساعدة في تل  المجاالت؛

                                                                                       ينبغي للمكتحب أن يضححححححححححححححع برنحامجحا  تعليميحا  يرك  ا على ليحادة المعرفحة وإذكحاء الوعي بحالتحدابير   )ن( 
الرامية إلى مكافبة الجريمة السحححححيبرانية، ال سحححححيما في مجال جمع األدلة اإللكترونية، لرائدة السحححححلطات القضحححححائية 

 وسلطات االدعاء في الدول األعضاء؛

العمل على تعايا التعاون في جمع األدلة اإللكترونية،  ينبغي للدول األعضححححححححاء أن تواصححححححححل   )ن( 
 من خالل جملة تدابير منها:

 تبادل المعلومات بشأن التهديدات التي تطرحها الجريمة السيبرانية؛  ‘1’ 

تبادل المعلومات بشححححححححأن الجماعات اإلجرامية السححححححححيبرانية، بما في ذل  التقنيات واألسححححححححاليب التي  ‘ 2’  
 تستخدمها؛ 

                                                                                           يع التعاون والتنسيق المعا لين بين أجهاة إنراذ القانون والمدعين العامين والسلطات القضائية؛ تشج  ‘ 3’  

تبادل االستراتيجيات والمبادرات الوطنية الرامية إلى التصدب للجريمة السيبرانية، بما في ذل   ‘4’ 
 التشريعات واإلجراءات الوطنية من أجل مقاضاة مرتكبي الجريمة السيبرانية؛

 تبادل أفضل الممارسات والخبرات المتصلة بالتبقيق في الجرائم السيبرانية عبر البدود؛ ‘5’ 
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                                                                           إنشححححاء شححححبكة مكو نة من جهات االتصححححال تضححححم سححححلطات إنراذ القانون والسححححلطات القضححححائية  ‘6’ 
 والمدعين العامين؛

نموذج مشححترم للتعجيل    مواءمة وتبسححير العمليات المتعلقة بالمسححاعدة القانونية المتبادلة ووضححع  ‘7’ 
 بهذه العمليات من أجل جمع األدلة اإللكترونية ونقلها في الوقت المناسب عبر البدود؛ 

عقد حلقات عمل وحلقات دراسححححححححححية من أجل تعايا قدرة سححححححححححلطات إنراذ القانون والسححححححححححلطات  ‘8’ 
ي إطار معاهدات القضحائية على صحوس طلبات جمع األدلة في المسحائل المتصحلة بالجريمة السحيبرانية، ف

 المساعدة القانونية المتبادلة؛

 وضع معايير للجوانب اإلجرائية المتصلة بجمع األدلة الرقمية ونقلها وتوحيدها؛ ‘9’ 

وضحححححع نهج مشحححححترم لترتيبات تبادل المعلومات مع مقدمي الخدمات عيما يتعلق بالتبقيق في  ‘10’ 
 الجرائم السيبرانية وجمع األدلة؛

العمل مع مقدمي الخدمات من خالل الشرامات بين القطاعين العام والخان من أجل تبديد  ‘11’ 
 برانية وجمع األدلة عليها؛طرائق التعاون في مجال إنراذ القانون والتبقيق في الجرائم السي 

وضحححححححححححححع مباد  توجيهية لمقدمي الخدمات لمسحححححححححححححاعدة أجهاة إنراذ القانون في التب يقات في  ‘12’ 
 الجرائم السيبرانية، بما في ذل  عيما يتعلق بصيغة األدلة والمعلومات الرقمية ومدة حرظها؛

القضححححححححححححححاة والمحدعين العحامين من خالل تعايا القحدرات التقنيحة والقحانونيحة ألجهاة إنرحاذ القحانون و  ‘13’ 
 برامج بناء القدرات وتنمية المهارات؛

تقديم المسحححححححاعدة إلى البلدان النامية في تعايا قدراتها في مجال التبليل الجنائي السحححححححيبراني،  ‘14’ 
 بما في ذل  من خالل إنشاء مختبرات للتبليل الجنائي السيبراني؛

ايادة الوعي بأفضحححححححححححل الممارسحححححححححححات في التصحححححححححححدب للجريمة  عقد حلقات عمل وحلقات دراسحححححححححححية ل  ‘ 15’  
 السيبرانية؛ 

إنشححححححححححححححححاء هي ححة دوليححة للتبقق من أدوات التبليححل الجنححائي الرقميححة واعتمححادهححا وإعححداد األدلححة  ‘16’ 
 اإلرشادية وتعايا قدرات أجهاة إنراذ القانون والتدابير القضائية للتصدب للجريمة السيبرانية؛

تسحححتثمر في بناء وتعايا قدرات التبليل الجنائي الرقمي، بما في ذل  توفير ينبغي للبلدان أن  )ع( 
                                                                                                  التدريب والتأهيل األمني، فضحححححححال  عن نظم إدارة أمن المعلومات لدعم المالحقات القضحححححححائية الناجبة في الجرائم 

 مو وقة؛ قةالسيبرانية عن طريق فبص األجهاة اإللكترونية من أجل جمع األدلة بطري 

ص بشححأن الجريمة السححيبرانية لموظري الجهال القضححائي في النظم  ينبغي )ف(                                                                             توفير تدريب متخصحح  
                                                                                                         القانونية التي تستخدم النموذج القائم على التبقيق الذب يكون عيه موظرو الجهال القضائي هم أيضا  المبق  قون؛

ع من األدلة في  بعض القضحححححححاة ليسحححححححوا على دراية باألدلة الرقمية، ونتيجة لذل ، يخضحححححححع هذا النو  )ن(  
مثير من األحيان لمعايير أعلى عيما يتعلق بالتو يق والقبول. ومع ذل ، ينبغي إيالء االعتبار إلى عدم وجود أسححححححححححححباا 

باألدلة التقليدية. فاحتمال تبوير األدلة الرقمية أو   نة عملية لررض معايير أعلى عيما يتعلق بسحححححالمة األدلة الرقمية مقار 
                                                                                         احتمال ال يام بذل  مع األدلة األخرة. بل يمكن القول إنه من الصححححعب أن ت بو ر أو ت لر ق األدلة  تلةيقها ليس أمبر من 

 أو ا باته؛  ير                                                                                         الرقمية بسبب إمكانية استخدام خوارلميات رياضية مختلرة مثل " يمة البعثرة" للتو  ق من التبو 
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ن فعالية التنسححححححيق المشححححححترم بين الهي ا )ي(  ت المبلية وتعايا أوجه التآلر                                                         ينبغي للدول أن تبسحححححح  
عيمحا بينهحا، بمحا في ذلح  تبحادل المعلومحات واالسححححححححححححححتخبحارات المو وي بهحا مع القطحاع الخحان ومنظمحات المجتمع  

 المدني وسائر أصباا المصلبة من أجل تيسير التعاون والتآلر الدوليين على نبو فعال؛

                                   عات القائمة ببيث تمك  ن من االعتراف ينبغي للدول أن تسحن تشحريعات جديدة أو تعال التشحري  )ر( 
 بمقبولية األدلة اإللكترونية وتبديد نطاقها؛

لعل الدول تنظر في تصحنيع البيانات التالية على أنها أدلة إلكترونية في تشحريعاتها المبلية:  )ش( 
اإللكترونية، وميانات المشحححتركين مثل بيانات حركة المرور مثل سحححجالت الوقائع، وميانات المبتوة مثل الرسحححائل 

لة في شححكل رقمي والتي تبرل أ ناء    اة                                                                معلومات تسححجيل المسححتخدمين، و يرها من البيانات الم خا نة والم جه                                            والم رسحح 
 ارتكاا الجريمة ويمكن عندئذ استخدامها إل بات وقائع تل  الجريمة؛

ألدلة اإللكترونية، وإنشححححححاء األفرقة المهنية                                              تشححححححج ع الدول على تعايا بناء القدرات على جمع ا )ت( 
وتاويدها بالخبرة القانونية والتقنية على السواء، وتعايا التعاون وتبادل الخبرات والتدريب في هذا الصدد. ويشجع 

 المكتب على االضطالع بدور في هذه الجهود؛

جمع األدلة                                                               تشحححححححححج ع الدول على أن تنشحححححححححئ في تشحححححححححريعاتها المبلية ذات الصحححححححححلة أسحححححححححاليب )ث( 
اإللكترونية، مثل مصحححححححححححادرة وسحححححححححححائر التخاين األصحححححححححححلية والبراظ عليها، وجمع األدلة في الموقع، وجمع األدلة 

أو البذف أو   ضحححححححححافة                                                                             والتبق ق منها عن ب عد. وتشحححححححححج ع الدول األعضحححححححححاء على تجميد األدلة اإللكترونية لمنع اإل
تأمد من صحححححححححبة األدلة اإللكترونية، و لق البسحححححححححابات التعديل عن طريق تدابير مثل حسحححححححححاا تدقيق المجموع لل

 المرتوحة على التطبيقات الشبكية، واعتماد آلية البماية ضد الكتابة على األدلة؛

                                                                          تشج ع الدول على وضع قواعد ومعايير تقنية عيما يتعلق بجمع األدلة اإللكترونية؛ )خ( 

 باالمتثال لنجراءات القانونية الواجبة؛                                              ينبغي للدول أن تكرل أن ت جمع األدلة اإللكترونية )ذ( 

ينبغي للححدول أن تضححححححححححححححع في تشححححححححححححححريعححاتهححا المبليححة قواعححد لتقييم مو و يححة األدلححة اإللكترونيححة   )ض( 
وسحححالمتها ومشحححروعيتها وأهميتها، وأن تأخذ في االعتبار الخصحححائص الرريدة ل دلة اإللكترونية عند تطبيق قواعد 

 اع واستبعاد األدلة  ير القانونية؛األدلة األصلية واإل بات بالسم

عند جمع األدلة اإللكترونية في الخارج، ينبغي للدول أن تبترم سيادة الدول التي تتواجد فيها  )أ أ( 
البيانات، واالمتثال لنجراءات القانونية الواجبة، واحترام البقوي المشحححححروعة ل شحححححخان والكيانات ذات الصحححححلة. 

 التقني التدخلية أو الهدامة في هذا الصدد؛ يقتمتنع عن االستخدام المنررد لتدابير التبق                      وينبغي للدول أيضا  أن 

                                                                             تشححج ع الدول على التشححاور مع الدول األخرة من أجل مواصححلة تبسححين المسححاعدة القضححائية  (ا ا) 
لصلة، بغية تيسير  الدولية والتعاون في مجال اإلنراذ عن طريق االسترادة المثلى من اإلجراءات واألساليب ذات ا

 التبقيق في الجرائم السيبرانية وجمع األدلة اإللكترونية؛

ينبغي للدول أن تنظر في اعتماد أحكام نموذجية دولية بشحححححححأن صحححححححالحيات التبقيق المتعلقة  (ج ج) 
                                                                                             بجمع األدلة اإللكترونية واسححححححححتكشححححححححاف إمكانية التراوض على صحححححححح  عالمي ملام قانونا  بشححححححححأن مكافبة الجريمة 

بشححححححححأن جمع األدلة        لميا                                                                            سححححححححيبرانية في إطار األمم المتبدة. ويمكن أن يتضححححححححمن هذا الصحححححححح  أحكاما  مقبولة  عاال
 اإللكترونية عبر البدود.
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اجتماع فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية،   -   ا  رابع  
 2020  يوليه تموز/   29إلى    27المعقود في فيينا في الفترة من  

 

 التعاون الدولي -ألف 

مع خطة عمل فريق الخبراء، تتضححححححمن هذه الرقرة تجميعا أعده المقرر لالقتراحات التي قدمتها     ا  تماشححححححي  -8
من جدول األعمال المعنون "التعاون الدولي". وهذه االسحتنتاجات  2الدول األعضحاء في االجتماع في إطار البند 

براء قد أقرها، كمحا أن ترتيحب  والتوصححححححححححححححيحات األوليحة مقحدمة من الدول األعضححححححححححححححاء، وال يعني إدراجهحا أن فريق الخ
 عرضها ال يعني ضمنا ترتيبا لدرجة أهميتها:

عيمحا يتعلق بنطحاي تعريع الجريمحة السححححححححححححححيبرانيحة أل راض التعحاون الحدولي، ينبغي للبلحدان أن  )أ( 
اني  تكرل تجريم األفعال اإلجرامية السيبرانية على نبو كاف، ال يشمل الجرائم التي ترتكب بواسطة الرضاء السيبر 

فبسحححب، وإنما أيضحححا الجرائم األخرة التي كثيرا ما ترتكب باسحححتخدام اإلنترنت والوسحححائل اإللكترونية )الجرائم التي  
ر بواسحححححطة الرضحححححاء السحححححيبراني(، مثل االحتيال السحححححيبراني، والسحححححرقة السحححححيبرانية، واالبتاال، و سحححححل األموال،                                                                                                     ت يسححححح 

 ألنشطة اإلرهابية؛وا ( 1) اإلباحية،ل في المواد واالتجار بالمخدرات واألسلبة، واستغالل األطرا

 

مواد اإلباحية" راسخ بقوة في الصكوم القانونية الدولية المعتمدة في القرن البادب والعشرين. ويعرف إن مصطل  "استغالل األطرال في ال  (1) 
البروتوكول االختيارب الملبق باترا ية حقوي الطرل بشأن بيع األطرال واستغالل الطرال في البغاء وفي المواد اإلباحية مصطل   

بأنه "تصويحر أب طرحل، بحأب وسحيلة كحانت، يمحارس ممارسحة ح يقيحة أو بالمبامحاة  2 "استغالل األطرال في المواد اإلباحية" في مادته
أنشطة جنسية صريبة أو أب تصوير ل عضاء الجنسية للطرل إلشباع الرغبة الجنسية أساسا". وماإلضافة إلى ذل ، يكون على الدول، 

ور، تجريم األجااء التالية التي تتكون منها جريمة استغالل األطرال في من البروتوكول االختيارب المذك 3بموجب الرقرة )ج( من المادة 
علححى النبححو المواد اإلباحية، وهي "إنتحاج أو توليحع أو نشحر أو اسحتيراد أو تصديحر أو عحرض أو بيحع أو حيحالة محواد إباحيحة متعلقحة بحالطرل 

منها، إلى مصطل  "استغالل   9من المادة  2تعلقة بالجريمة السيبرانية، في الرقرة ". وتشير اترا ية مجلس أوروما الم2المعرف في المادة 
األطرال في المواد اإلباحية"، وتعرفه بأنه المواد اإلباحية "التي تصور بصورة مرئية: )أ( قاصرا مشتركا في سلوم جنسي صري ؛ أو 

واقمية تمثل قاصرا مشتركا في سلوم جنسي صري ."   )ا( شخصا يظهر أنه قاصر منخرطا في سلوم جنسي صري ؛ أو )ج( صورا
من اترا ية مجلس أوروما بشأن حماية األطرال من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي مصطل     20من المادة  2وتتضمن الرقرة 

نسي صري  ح يقي أو  "استغالل األطرال في المواد اإلباحية"، وتعرفه بأنه "أب مواد تصور بصورة مرئية طرال ينشغل في سلوم ج
من تل  االترا ية، تجرم  20من المادة  1تمثيلي أو أب تصوير ألعضاء جنسية لطرل أل راض جنسية في المقام األول". ومموجب الرقرة 

أطراف االترا ية "إنتاج صور األطرال الراضبة، أو عرض أو توفير صور األطرال الراضبة، أو توليع أو بث صور أطرال فاضبة، 
بصول على صور أطرال فاضبة لصال  الشخص ذاته أو لصال  الغير، أو حيالة صور األطرال الراضبة، أو البصول عن علم أو ال

 على طريق للنراذ إلى صور فاضبة ل طرال من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت." 
في التشريعات المبلية. ومن  م، ال ياال هذا المصطل  وقد أسهم ما سبق في استخدام مصطل  "استغالل األطرال في المواد اإلباحية"   

مهما لتعريع الجريمة في كثير من البلدان. ومع ذل ، هنام اتجاه متاايد لدة هي ات إنراذ القانون وأجهاة حماية الطرل للتساؤل عن 
لبات والرامية إلى حماية األطرال من مدة مالءمة هذا المصطل ، واقتراح مصطلبات بديلة )انظر المباد  التوجيهية المتعلقة بالمصط

 Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexualالعنواناالستغالل واالعتداء الجنسيين، تبت 

Exploitation and Sexual Abuse (Bangkok, ECPAT International, 2016), pp. 38–40 الصادرة عن الرريق العامل ،
 المشترم بين الوكاالت المعني باالستغالل الجنسي ل طرال(. 

ومالتالي فعلى الر م من أن مصطل  "استغالل األطرال في المواد اإلباحية" ال ياال يستخدم على نطاي واسع، الداد استخدام مصطل    
"المواد التي تصور االعتداءات الجنسية على األطرال" لوصا التمثيل الجنسي الصري  ل طرال، حيث اعتبر أن هذا المصطل  يجسد 

خطير للمبتوة، ويعارض فكرة إمكانية ممارسة تل  األفعال بناء على موافقة الطرل. فعلى سبيل المثال، يدعم على نبو أدي الطابع ال
مرهوما  مححشروع التخطححير االسححتراتيجي العملححي الححشامل للححشرطة لمكافبة المحواد الحتي تنطحوب علحى التعدب على األطرحال على اإلنترنت

بع الجنسي لطرل هي اعتداء على الطرل واستغالل له وال ينبغي وصرها أبدا باعتبارها مواد إباحية. فح"المواد مراده أن الصورة ذات الطا
اإلباحية" مصطل  يستخدم للبالغين الذين يمارسون أفعاال جنسية بالتراضي وتولع بشكل قانوني على الجمهور من أجل متعتهم الجنسية، 

طرال ليست كذل . فهي تنطوب على أطرال ال يستطيعون وال ير بون في الموافقة، وهم  في حين أن صور حاالت التعدب على األ
ضبايا لجريمة. وفي الواقع، فإنه من منظور إنراذ القانون، تكون المواد التي تصور االعتداءات الجنسية على األطرال أدلة مو قة على 

ني بالمخدرات والجريمة ن ار تكنولوجيات المعلومات الجديدة عيما وقوع جريمة االعتداء الجنسي أو اال تصاا )دراسة المكتب المع
 Study on the Effects of New Information Technologies on theيتعلق باالعتداء على األطرال واستغاللهم، بعنوان 

Abuse and Exploitation of Children (New York, 2015), p. 10 . 
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عيما يتعلق بآليات التعاون الدولي، تشححححححجع الدول، في حال عدم وجود معاهدة  نائية للمسححححححاعدة  )ا(  
القانونية المتبادلة، على االنضحححححححمام إلى المعاهدات المتعددة األطراف القائمة التي توفر أسحححححححاسحححححححا قانونيا للمسحححححححاعدة 

منظمحة عبر الوطنيحة واترحا يحة مجلس أورومحا المتعلقحة  القحانونيحة المتبحادلحة، مثحل اترحا يحة األمم المتبحدة لمكحافبحة الجريمحة ال 
بالجريمة السحيبرانية، أو على اسحتخدام تل  المعاهدات المتعددة األطراف. وفي حال عدم وجود معاهدة، يجول لدولة 
أن تطلب من دولة أخرة التعاون على أسحححححاس مبدأ المعاملة بالمثل؛ وينبغي أيضحححححا اسحححححتخدام اترا ية مجلس أوروما  

علقة بالجريمة السحححححححححححيبرانية كمميار لبناء القدرات والمسحححححححححححاعدة التقنية على الصحححححححححححعيد العالمي، ووجه االنتباه إلى المت 
المراوضحححححححححات الجارية بشحححححححححأن البروتوكول اإلضحححححححححافي الثاني لالترا ية الرامي إلى تعايا التعاون عبر البدود. وأعيد  

تعلقة بالجريمة السححححححححححححيبرانية مبدودة نظرا لطبيعتها كصحححححححححححح  التأميد على أن إمكانية تطبيق اترا ية مجلس أوروما الم 
إقليمي وححالحة التصححححححححححححححديق عليهحا، فضحححححححححححححال عن افتقحارهحا إلى نهج كلي، وعحدم مراعحاتهحا لالتجحاهحات الراهنحة في مجحال 

مة الجريمة السحححححيبرانية، وعدم مالءمتها على نبو كامل بالنسحححححبة للبلدان النامية. ووجه االنتباه إلى قرار الجممية العا 
                                                                                             الذب قررت عيه الجممية العامة إنشحاء لجنة خبراء حكومية دولية مخصحصحة مرتوحة العضحوية، ت مث ل فيها  247/ 74

جميع األقاليم، لوضحححع اترا ية دولية شحححاملة بشحححأن مكافبة اسحححتخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصحححاالت ل  راض 
ن وضحححع اترا ية ل مم المتبدة أن ييسحححر كراءة التعاون  اإلجرامية. وأعرا عدد من الوفود عن رأب مراده أن من شحححأ 

الدولي في مجال مكافبة الجريمة السيبرانية. ورأت وفود أخرة أنه ينبغي ل طر أو الصكوم الجديدة بشأن الجريمة 
السحححححححححيبرانية أال تخلق ع بات أو تتسحححححححححبب في أن تتخلى الدول عن المعاهدات البالية أو االلتاامات التي سحححححححححبق أن 

 عتها على نرسها، وكذل  االتراقات القائمة بالرعل، أو تعارض أيا مما سبق؛ قط 

من الضححححححرورب وجود شححححححركاء اسححححححتراتيجيين، مثل أعضححححححاء المنظمات القائمة ومنها منظمة الدول  )ج(  
 السيبرانية؛ األمريكية أو مجموعة السبع أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنترمول(، في سياي التبقيق في الجرائم 

يتعين، في سحياي التب يقات واإلجراءات القضحائية، احترام سحيادة الدول وواليتها القضحائية. وال  )د( 
ينبغي تقديم أب طلبات لالسحححححترجاع المباشحححححر للبيانات الموجودة في بلد آخر إلى أب منشحححححأة تجارية أو إلى أفراد 

 دون موافقة مسبقة من ذل  البلد؛

راءة التعاون الدولي عن طريق إنشححححححاء آليات لالسححححححتجابة السححححححريعة للتعاون  ينبغي تبسححححححين ك )هح( 
الدولي وكذل  قنوات لالتصحححال بين السحححلطات الوطنية، من خالل موظري االتصحححال ونظم تكنولوجيا المعلومات، 

 لجمع األدلة عبر البدود ونقل األدلة اإللكترونية عبر اإلنترنت؛

لتعاون لبماية البنى التبتية البيوية وتعايا شححبكات التعاون  ينبغي للدول أن تواصححل تعايا ا )و( 
 بين فري التصدب للطوار  الباسومية وفري التصدب لبوادث األمن الباسومي؛

ينبغي للحححدول أن تنظر في وضححححححححححححححع بروتوكوالت مبتكرة لتبحححادل المعلومحححات، بمحححا في ذلححح   )ل( 
 من أجل التعجيل بهذه اإلجراءات؛ المعلومات االستخبارية واألدلة على األفعال اإلجرامية،

هنام حاجة إلى التأميد مجددا على التاام جميع الدول األعضحححاء بضحححمان سحححالمة وأمن تكنولوجيا   )ح(  
المعلومات واالتصححححححاالت من خالل اقتصححححححار اسححححححتخدامها على األ راض السححححححلمية وتعايا الجهود الدولية لمكافبة أب  

 أوقات األلمات الكبرة على كل من المستوة العالمي واإلقليمي والمبلي؛ أنشطة خبيثة في الرضاء السيبراني في  

                                                                             ينبغي أن ت سحححححححححححححي ر إجراءات التعاون الدولي على النبو األمثل ببيث يقدم أقصحححححححححححححى قدر من  )ي( 
المسححاعدة لطلبات التعاون الدولي المتعلقة ببرم األدلة اإللكترونية، والبصححول على سححجالت الوقائع، ومعلومات 

المسحححححتخدمين بطريقة ال تتعارض مع حقوي اإلنسحححححان والبريات األسحححححاسحححححية أو حقوي الملكية، في حدود   تسحححححجيل
 اإلمكانات المستمدة من األطر القانونية المبلية؛
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هنحام ححاجحة إلى إعحداد إجراءات مقبولحة دوليحا للتشححححححححححححححغيحل الموححد يمكن اتبحاعهحا في مسححححححححححححححرح  )ب( 
. ولتبقيق االعتماد العالمي للممارسحححححححات الدولية الموحدة بشحححححححأن جمع الجريمة عيما يتعلق بجمع البيانات وحرظها

األدلة وتخاينها والتشحارم فيها أهمية بالغة، ال سحيما في سحياي التبقيق في الجرائم السحيبرانية والمالحقة القضحائية  
 لمرتكبي تل  الجرائم؛

قيق متناسحححبة، مع احترام تدعى البلدان إلى إيالء اهتمام خان لضحححرورة أن تكون تدابير التب )م( 
 البريات األساسية وأنظمة حماية البيانات الشخصية المرتبطة بالمراسالت الخاصة؛

ينبغي للتعاون الدولي في مجال مكافبة الجريمة السحححححححححححححيبرانية أن يأخذ أيضحححححححححححححا في االعتبار  )ل( 
 ر ات المستضعرة؛النهوج التي تراعي االعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وعامل السن، واحتياجات ال

ينبغي للححدول أن تمتنع عن االنرراد بححاتخححاذ تححدابير  ير قححانونيححة ال تترق مع القححانون الححدولي  )م( 
 وميثاي األمم المتبدة؛

عيما يتعلق بنطاي التعاون الدولي، تقدم المسحححححاعدة القانونية المتبادلة من خالل السحححححلطات الوطنية   )ن(  
تعاون على اإلدارات البكومية، بل ينبغي أن يشححمل أيضححا القطاع الخان، مثل  فقر، في حين ال ينبغي أن يقتصححر ال 

مقدمي خدمات اإلنترنت. وفي هذا السححححياي، أوصححححي بضححححرورة اعتماد أحكام تتي  التعاون المباشححححر مع مقدمي خدمات  
 انات؛ اإلنترنت في واليات قضائية أخرة عيما يتعلق بطلبات المعلومات عن المشتركين، وطلبات حرم البي 

يجب أن تضححمن الخيارات المتاحة للتصححدب للجريمة السححيبرانية وحماية المجتمعات دائما حماية  )س(  
 حقوي اإلنسان والضمانات الدستورية، وأن تعال وجود فضاء سيبراني أمثر حرية وانرتاحا وأمنا ومرونة للجميع؛ 

وتعايا التعاون بين مقدمي  تشجع البلدان على تبسين سبل التعاون مع األوساي الصناعية، )ع( 
الخحدمحات من القطحاعين العحام والخحان، وال سححححححححححححححيمحا بغرض التصححححححححححححححدب للتبحديحات التي تطرحهحا المواد اإلجراميحة 

 الضارة على اإلنترنت؛

تكون للشححححححركات الخاصححححححة، وال سححححححيما مقدمي خدمات اإلنترنت، مسححححححلولية مشححححححتركة في منع   )ف( 
بغي لهذه الشححححححركات أن تعجل اسححححححتجاباتها لطلبات المسححححححاعدة القانونية وأن  الجرائم السححححححيبرانية والتبقيق فيها؛ وين 

توسحع من نطاقها، وأن تقدمها في البلدان التي توجد فيها، وأن تضحمن أن يكون لديها قنوات مناسحبة للتواصحل مع  
 السلطات المبلية؛

توجد، وينبغي   يجب تعايا الشحححرامات بين القطاعين العام والخان. ويجب إنشحححاؤها حيثما ال )ن( 
للشحركات الخاصحة أن تشحارم في األفرقة العاملة )المنتديات المتعددة األطراف( وأن تكون جاءا من البوار بشحأن  

 تعايا النهج المتبع إلاء الجرائم السيبرانية؛

يجب أيضا أن تشكل المنظمات  ير البكومية واألوساي األماديمية جاءا من الجهود الرامية  )ي( 
جريمة السححححيبرانية والتصححححدب لها، نظرا إلى أنها تقدم منظورا شححححامال متعدد الجوانب يسححححتوعب الجميع،  إلى منع ال

 لتبقيق عدة أهداف منها ضمان حماية حقوي اإلنسان، وال سيما حرية التعبير والبق في الخصوصية؛

مها تدعى البلدان إلى االنضححححححححمام إلى شححححححححبكات الممارسححححححححين المعتمدة والتوسححححححححع في اسححححححححتخدا )ر( 
(  7/24وتعاياها بغرض حرم األدلة اإللكترونية المقبولة وتبادلها، ومنها الشحححححححبكات العاملة على مدار السحححححححاعة )

والشحححححبكات المتخصحححححصحححححة في مجال الجريمة السحححححيبرانية وقنوات اإلنترمول من أجل التعاون الرورب المباشحححححر بين  
ن اسحتراتيجيا بهدف تبادل البيانات المتعلقة بمسحائل أجهاة الشحرطة، وكذل  إلى بناء شحبكات مع الشحركاء المتوائمي 

الجريمة السحححححححيبرانية والتمكين من االسحححححححتجابة السحححححححريعة والتقليل إلى أدنى حد من فقدان األدلة الدامغة. وأوصحححححححي 
أيضححا باسححتخدام التعاون المباشححر بين أجهاة الشححرطة و ير ذل  من أسححاليب التعاون  ير الرسححمي قبل اسححتخدام 

 ساعدة القانونية المتبادلة؛قنوات الم
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(، 7/24ينبغي أن تقوم كل دولة بإنشححححححححححاء نقطة اتصححححححححححال فعلية تعمل على مدار السححححححححححاعة ) )ش( 
مصححححبومة بتوفير موارد مناسححححبة لتيسححححير حرم البيانات الرقمية إلى جانب المسححححاعدة الدولية المتبادلة التقليدية في 

الناج  لتجميد البيانات في إطار اترا ية مجلس أوروما المتعلقة المسحححححححائل الجنائية، وذل  باالعتماد على النموذج 
 بالجريمة السيبرانية؛

ينبغي للدول األعضحححححاء أن تتبادل المعلومات بشحححححأن كيةية التصحححححدب على المسحححححتوة المبلي  )ت( 
األعضحاء األخرة من  للتبديات التي تواجه البصحول على األدلة الرقمية في الوقت المناسحب، لكي تسحتريد الدول 

 تل  التجارا وتايد من كراءة وفعالية عملياتها الخاصة؛

ينبغي للدول األعضاء أن ترسي ممارسات تسم  بإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة  )ث( 
 وتلقيها بالوسائل اإللكترونية لتقليص فترات التأخير عند إرسال الو ائق من دولة إلى أخرة؛

ينبغي للبلدان أن تعال التعاون عيما بين الملسحسحات، وأن تبسحن قابلية التشحغيل المتبادل من  )خ( 
 خالل توحيد طلبات البصول على المعلومات وإجراءات التو يق، ومشاركة أصباا المصلبة المتعددين؛

لى ينبغي للبلدان أن تبسححححححححححن تنريذ القوانين الوطنية وأن تعال تبسححححححححححين التنسححححححححححيق والتآلر ع )ذ( 
 الصعيد المبلي من أجل جمع المعلومات واألدلة وتبادلها أل راض المالحقة القضائية؛

ينبغي للدول األعضحححاء أن ترسحححي نظما مبلية تجعل تبادل "معلومات المشحححتركين"، على النبو  )ض(  
 وأمثر كراءة؛   من اترا ية مجلس أوروما المتعلقة بالجريمة السيبرانية، أسرع  18من المادة   3المبين في الرقرة 

ينبغي للححدول أن تعال تححدابير تبححادل المعلومححات المححاليححة أو النقححديححة، وتجميححد البسحححححححححححححححابححات،  أ( )أ 
 ومصادرة الموجودات لضمان عدم تمتع المجرمين بروائد األنشطة اإلجرامية؛

تشححححححجع الدول على إنشححححححاء أفرقة تبقيق مشححححححتركة مع بلدان أخرة على المسححححححتوة الثنائي أو  ا( )ا 
 إلقليمي أو الدولي لتعايا قدرات اإلنراذ؛ا

ينبغي للدول أيضححا أن تتي  إمكانية التعامل الرعال مع األدلة اإللكترونية ومقبولية تل  األدلة  ج( )ج 
أمام المبكمة، بما في ذل  عندما تكون مرسحلة إلى والية قضحائية أجنبية أو واردة منها. وفي هذا الصحدد، تشحجع 

ة جهود اإلصحححالح في مجال التشحححريعات المتعلقة بالجريمة السحححيبرانية واألدلة اإللكترونية، أو البلدان على مواصحححل
 الشروع في تل  الجهود، باتباع األمثلة واإلصالحات اإليجابية من جميع أنباء العالم؛

يوصحححححححى بوضحححححححع أطر قانونية تشحححححححمل أيضحححححححا جوانب تتعلق بالوالية القضحححححححائية خارج البدود  د( )د 
 ية على األفعال التي تعد جرائم سيبرانية؛اإلقليم

ينبغي للبلدان أن تنق  انليات الخاصحححة بالتخةيع من حدة النااعات، وأن تتصحححدة للتبديات  ه( )ه  
 المتعلقة بإسناد الرعل إلى الراعل في قضايا الجرائم السيبرانية والقدرة على التبقيق فيها؛

نشحححححر األدوات اإلجرائية للتعجيل بإنتاج البيانات وتوسحححححيع  ينبغي للدول أن تعمل على توحيد و  و( )و 
نطاي عمليات الترتيش )مثل أوامر توفير البيانات، وأوامر التعجيل في حرظها أو الوصحححححححححححححول إليها عبر البدود، 
إلخ.( وذل  لتيسححححححير عمل سححححححلطات إنراذ القانون وتعاونها المباشححححححر مع مقدمي خدمات اإلنترنت وحل المشححححححامل 

 بتتبع األدلة اإللكترونية واستخدامها على النبو المناسب؛المرتبطة 

ينبغي للدول أن تيسححححر وضححححع وتوحيد معايير تقنية قابلة للتشححححغيل المتبادل في مجال التبليل  ل( )ل 
 الجنائي الرقمي واسترجاع األدلة اإللكترونية عبر البدود؛

ون الدولي في المسائل الجنائية لضمان يوصى باالستثمار في إنشاء سلطة مركاية قوية للتعا ح( )ح 
فعالية آليات التعاون التي تنطوب على جرائم سحيبرانية. ويوصحى أيضحا بإنشحاء وحدات خاصحة للتبقيق في الجرائم 
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(  7/24                                                                                              السحيبرانية، ومأن ت ع الج  طلبات البرم المقدمة من دولة أخرة من خالل شحبكة عاملة على مدار السحاعة )
الخدمة في بعض الباالت( للبراظ على البيانات الاللمة في أسرع وقت ممكن. وقد يساعد  )أو مباشرة مع مقدم 

 ليادة فهم المعلومات الاللمة لنجاح طلب المساعدة القانونية المتبادلة في البصول على البيانات بسرعة أمبر؛

في مجال من شححححححححأن وجود ترتيب رسححححححححمي مع منظمات مثل وكالة االتباد األورومي للتعاون  )ي ي( 
إنراذ القانون )اليورومول(، والمركا األورومي للجريمة السححححيبرانية، ومركا الجريمة السححححيبرانية في الواليات المتبدة 
األمريكية، ومركا مكافبة الجرائم السححححححيبرانية في اليابان، والمركا الوطني ألمن الرضححححححاء السححححححيبراني في المملكة 

شححححححححمالية، أن يسححححححححاعد على تبادل المعلومات المتعلقة بأحدث التهديدات التي  المتبدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ال
تطرحها الجرائم السحححححيبرانية، وأسحححححاليب العمل، والتكنولوجيات الناشححححح ة في مجال التب يقات في الجرائم السحححححيبرانية 

 والوصول إلى بعضها البعض، والممارسات الرضلى، وما إلى ذل ؛

الرعححال وجود قوانين وطنيححة تسححححححححححححححتبححدث إجراءات تمكن من التعححاون  يتطلححب التعححاون الححدولي ب( )ب 
 الدولي. ومن  م، يجب أن تسم  القوانين الوطنية بالتعاون الدولي بين أجهاة إنراذ القانون؛  

ينبغي للدول أن تتعاون برعالية في مجال تسحححليم المطلومين. وإذا كانت الدولة المتل ية الطلب  م( )م 
لمشححححححححتبه في ارتكابهم لجرائم سححححححححيبرانية، ينبغي لها، عند الطلب، أن تبذل قصححححححححارة جهدها تعتام رفض تسححححححححليم ا

للتشححاور مع الدولة الطالبة لكي تتاح للدولة الطالبة الررصححة إلبداء رأيها وتقديم معلومات. وينبغي للدولة المتل ية 
 الطلب أن تقدم أسباا الرفض إلى الدولة الطالبة؛ 

نين المبلية، يعتمد التعاون الدولي في مجال الجريمة السحححيبرانية على التعاون  إلى جانب القوا ل( )ل 
الرسمي القائم على المعاهدات وعلى المساعدة التقليدية المباشرة بين أجهاة الشرطة على حد سواء. وعند مناقشة 

أال يتعارض مع   صحححححححح  جديد بشححححححححأن الجريمة السححححححححيبرانية، من المهم أن تتذكر البلدان أنه ينبغي للصحححححححح  الجديد
الصححححححححححكوم القائمة، التي تمكن بالرعل من التعاون الدولي انني. ومالتالي، ينبغي للبلدان أن تكرل أن يترادة أب 

 ص  جديد بشأن الجريمة السيبرانية التضارا مع المعاهدات القائمة؛

ا من أجل ليادة القدرات ينبغي إعطاء أولوية لبناء القدرات المسححححتدامة والمسححححاعدة التقنية وليادته  م(  )م  
في جميع المجاالت العملياتية وتعايا قدرة السححححححلطات الوطنية على التصححححححدب للجريمة السححححححيبرانية، بما في ذل  من 
خالل بناء الشححححبكات وعقد االجتماعات والتدريبات المشححححتركة، وتبادل الممارسححححات الرضححححلى والمواد التدريبية ونماذج  

القدرات والتدريب تدريبا شححديد التخصححص للممارسححين، يشححجع على وجه الخصححون  التعاون. وينبغي أن يشححمل بناء 
على مشحححاركة الخبيرات، ويسحححتجيب الحتياجات المشحححرعين وواضحححعي السحححياسحححات من أجل تبسحححين معالجة المسحححائل 

تبسحححححححححححين  المتعلقة باالحتراظ بالبيانات أل راض إنراذ القانون. وينبغي أيضحححححححححححا أن يركا بناء القدرات والتدريب على 
قدرات سلطات إنراذ القانون والمبققين والمبللين في مجاالت التبليل الجنائي، واستخدام البيانات المرتوحة المصدر 
في التب يقات، وتسححححححلسححححححل العهدة عيما يتعلق باألدلة اإللكترونية، وكذل  جمع وتبادل األدلة اإللكترونية في الخارج. 

والتدريب على تبسححححححين قدرات القضححححححاة وأعضححححححاء النيابات العامة والسححححححلطات    وينبغي التركيا كذل  في بناء القدرات 
 المركاية والمبامين المتعلقة بالرصل في القضايا ذات الصلة والتعامل معها برعالية؛ 

من الضحححححححححرورب وضحححححححححع قواعد وأطر لمنية مالئمة لالحتراظ بالبيانات/البراظ على البيانات،   ن( )ن 
البراظ على األدلة اإللكترونية أو البصحححححححححول عليها لدعم طلبات المسحححححححححاعدة القانونية  وإن أمكن توحيدها، لكرالة 

 المتبادلة األخرة؛

للتعاون الدولي أهمية في جمع وتبادل األدلة اإللكترونية في سحححححححححياي التب يقات عبر البدود،  س( )س 
ببرم األدلة اإللكترونية والبصحححححححول ولالسحححححححتجابة بسحححححححرعة وفعالية لطلبات المسحححححححاعدة القانونية المتبادلة المتعلقة 

 عليها. وينبغي احترام مبدأب السيادة والمعاملة بالمثل في هذه العملية؛
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يشححححححححجع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة على مواصححححححححلة تقديم برامج بناء القدرات ومرامج  ع( )ع 
طنيين من أجل تعايا القدرات في مجال التدريب في مجال مكافبة الجريمة السحيبرانية إلى الخبراء البكوميين الو 

مشححا الجرائم السححيبرانية والتبقيق فيها. وينبغي لعملية بناء القدرات أن تلبي احتياجات البلدان النامية، وأن تركا  
على أوجه ضحححعا كل بلد من أجل تقديم مسحححاعدة تقنية مصحححممة حسحححب الباجة، وأن تشحححجع على تبادل أحدث 

 رسين وأصباا المصلبة؛المعارف خدمة لمصلبة المما

اسححححتبدث المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أداة كتابة طلبات المسححححاعدة القانونية المتبادلة  ف( )ف 
من أجل مسححححاعدة الممارسححححين في مجال العدالة الجنائية على صححححيا ة طلبات المسححححاعدة القانونية المتبادلة. كما  

 Practical Guide for Requestingوضحححححححححع أيضحححححححححا دليال عمليا لطلب األدلة اإللكترونية عبر البدود، عنوانه 
Electronic Evidence Across Borders  .وهو متاح عند الطلب للممارسحححين البكوميين في الدول األعضحححاء ،

 ويمكن للبلدان أن تستريد من استخدام هذه األدوات األساسية التي استبد ها المكتب؛ 

توسححححححححححححححيع نطحاي خطحة عمحل فريق  ينبغي أن تنظر لجنحة منع الجريمحة والعحدالحة الجنحائيحة في  ن( )ن 
 ، باعتباره منتدة للممارسين لتبادل المعلومات بشأن الجريمة السيبرانية؛2021الخبراء إلى ما بعد عام 

رأة بعض المتكلمين أن الترحاوض بشححححححححححححححأن اترحا يحة ل مم المتبحدة لتعايا التعحاون في مكحافبة  ي( )ي 
 بسين كراءة التعاون الدولي في مكافبة الجريمة السيبرانية؛الجريمة السيبرانية واعتمادها من شأنه أن ييسر ت 

أوصححححححححححححححي بححأن يتولى خبراء المكتححب المعني بححالمخححدرات والجريمححة في فيينححا تنححاول أب عمليححة  ر( )ر 
 صيا ة الترا ية جديدة؛ 

أوصححححححححححححححى بعض المتكلمين بأن تجدد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والية فريق الخبراء،  ش( )ش 
، التي ينبغي أن تشحححمل أيضحححا األشحححكال المسحححتجدة للجريمة 2021وأن تتخذ قرارا بشحححأن خطة العمل لما بعد عام 

 السيبرانية، ودراسة المسائل المتعلقة باالعتداء الجنسي على األطرال واستغاللهم جنسيا عبر اإلنترنت؛

ولية المخصححححححححححصححححححححححة المرتوحة عالوة على ذل ، أوصححححححححححي بأال تبدأ لجنة الخبراء البكومية الد ت( )ت 
لوضحححححع اترا ية دولية شحححححاملة بشحححححأن مكافبة اسحححححتخدام   74/247العضحححححوية، المنشحححححأة عمال بقرار الجممية العامة 

تكنولوجيات المعلومات واالتصححححححححححححححاالت ل  راض اإلجرامية، عملها إال بعد أن ينتهي فريق الخبراء من وضححححححححححححححع 
 ؛2021الجنائية في عام  توصياته ويرسلها إلى لجنة منع الجريمة والعدالة

من جهة أخرة، أشحححار متكلمون آخرون إلى عدم الباجة إلى أن يواصحححل فريق الخبراء عمله  ث( )ث 
. ومن شحححححححححأن ذل  أن يتي  التركيا على تنريذ  74/247، نظرا العتماد قرار الجممية العامة  2021عيما بعد عام 

 واالسترادة على أفضل وجه من الموارد المتاحة؛هذا القرار والتراوض على وضع اترا ية جديدة، 

. 74/247رححب ممثلو بعض الحدول األعضححححححححححححححاء في بيحانحاتهم بحاعتمحاد قرار الجمميحة العحامحة  خ( )خ 
وأشحححير إلى أن عملية وضحححع االترا ية الجديدة، عمال بذل  القرار، ينبغي أن تكون شحححاملة وشحححرافة وأن تسحححتند إلى 

كون عمليات األمم المتبدة السححححححابقة المتعلقة بإبرام اترا ية مكافبة الجريمة المنظمة توافق انراء الذب يمكن أن ت 
 عبر الوطنية واترا ية األمم المتبدة لمكافبة الرساد مثاال عليه؛

مانت هنام دعوات إلى المشححححححححححاركة النشححححححححححطة من جميع الدول األعضححححححححححاء في أعمال اللجنة  ذ( )ذ 
 يدة؛المخصصة المتعلقة بوضع اترا ية جد

في الوقت نرسححححححححه، أشححححححححار متكلمون آخرون إلى ضححححححححرورة أن تراعي أب اترا ية جديدة، من   ض( )ض 
حيث المضححمون، األطر والصححكوم القائمة وأال تتعارض معها. وأوصححي بأن تدرج المسححائل المتعلقة بجمع األدلة 

 عبر البدود وأحكام التجريم واحترام السيادة في اترا ية جديدة ممكنة؛
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ينبغي للمجتمع الدولي أن يعطي األولوية لتوفير بناء القدرات و ير ذل  من أشحححححححححححححكال الدعم  أ( )أ أ 
من أجل تعايا قدرة السححلطات الوطنية على التصححدب للجريمة السححيبرانية، وال سححيما جرائم االعتداء الجنسححي على  

 األطرال واستغاللهم جنسيا عبر اإلنترنت؛

أن تتبادل المسححححححححاعدة القانونية على أوسححححححححع نطاي ممكن بغرض  ينبغي للدول األعضححححححححاء   ا( ا )ا 
البصحححححححححححول على األدلة اإللكترونية، بما في ذل  في الباالت التي تنطوب على اسحححححححححححتخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصححاالت الرتكاا األفعال اإلرهابية أو تمويل اإلرهاا، أو التبريض على ذل ؛ وأشححير كذل  إلى أن كيانات  

 الخان تتبمل مسلولية التعاون مع السلطات الوطنية في هذا الصدد؛القطاع 

ينبغي للدول األعضحححححاء أن تنظر في االسحححححتثمار في قوات مركاية متخصحححححصحححححة في مجال    ج( ج )ج 
 الجريمة السيبرانية، وفي وحدات تكنولوجية إقليمية للتب يقات الجنائية؛

في إنشحاء وحدات منرصحلة لمكافبة الجريمة السحيبرانية   ينبغي للدول األعضحاء أيضحا أن تنظر د( د )د 
داخل السححححححلطات المركاية المعنية بالمسححححححاعدة القانونية المتبادلة، لتكون أسححححححاسححححححا للخبرة الرنية في مجال التعاون  
الدولي المعقد. ولن يكون لتل  الوحدات المتخصححححححصححححححة فائدة في الممارسححححححة اليومية للمسححححححاعدة القانونية المتبادلة  

سحححححححب، وإنما سحححححححتتي  أيضحححححححا تقديم مسحححححححاعدة مركاة في مجال بناء القدرات، مثل التدريب على تلبية احتياجات فب
السحححححححلطات المبلية واألجنبية بشحححححححأن كيةية البصحححححححول على المسحححححححاعدة التي تنطوب على أدلة إلكترونية بسحححححححرعة 

 بالشلون السيبرانية؛وكراءة، في إطار طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المتصلة 

ينبغي للدول األعضححححححاء أن تنظر في االحتراظ بقواعد بيانات إلكترونية تيسححححححر الوصححححححول إلى  (ه ه ه) 
اإلحصحاءات المتعلقة بطلبات المسحاعدة القانونية المتبادلة الواردة والصحادرة التي تتضحمن أدلة إلكترونية، لضحمان  

 ال يام باستعراضات للكراءة والرعالية؛

ينبغي تذكير الدول األعضحححاء باالسحححترادة من السحححلطات المركاية في إحالة طلبات المسحححاعدة  و( و )و 
القانونية المتبادلة وفي العمل مع السحححححححلطات المختصحححححححة لتنريذ تل  الطلبات لضحححححححمان االمتثال للمعاهدات القائمة 

 والبد من تأخر العملية؛

عيمححا يتعلق بححالبصححححححححححححححول على بيححانححات من أجححل إجراء التب يقححات المتعلقححة بححأفعححال الجريمححة  ل( ل )ل 
السححيبرانية، ينبغي للدول أن تسححتريد من الصححكوم الدولية المجرمة والمختبرة، إذ إن هذه التب يقات معقدة وتسححتلام  

على اترا ية مجلس   الصححححدد ذاإطارا ملسححححسححححيا أ بت قدرته على الصححححمود و يمته المضححححافة. وسححححلر الضححححوء في ه
أوروما المتعلقة بالجريمة السحححححيبرانية التي أرسحححححت مميارا في البصحححححول على األدلة اإللكترونية على مر السحححححنين،  
وأدت إلى تبقيق نتائج يومية بالنسحححححححبة ألجهاة إنراذ القانون في جميع أنباء العالم. وأوصحححححححي بأن تبد الدول من  

القانونية المنطبقة، بأن تأخذ في االعتبار كنقطة لالنطالي، في حالة أوامر  لمتطلباتتنالع القوانين عيما يتعلق با
توفير البيانات المباشحححححححححرة، تشحححححححححريعات الدولة التي يوجد فيها مقدم خدمات اإلنترنت المطالب بتوفير البيانات، أو 

 تشريعات الدولة التي يكون المشتبه عيه من رعاياها؛

   أنححه في حححالححة عححدم تبححديححد مكححان تواجححد البيححانححات يوصححححححححححححححى بححإنشحححححححححححححححاء إطححار يوضحححححححححححححح   ح( ح )ح 
("loss of location "  يتطلب قرار المضحي في التبقيق بذل جهود لتبديد اإلقليم المتأ ر، والمكان الذب تكون ،)

عيه سحححححالمة الشحححححبكات الملتمتة أمرا حيويا لكي يتسحححححنى التشحححححاور بشحححححأن مسحححححائل الوالية القضحححححائية وأنسحححححب طريقة 
 قات؛لمواصلة التب ي 

أوصححححي بأن ينطبق القانون الدولي، بما في ذل  مباد  السححححيادة والسححححالمة اإلقليمية وعدم  ي ي( )ط 
التدخل في الشححلون الداخلية، على الرضححاء السححيبراني، وأال تسححتخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصححاالت كأسححلبة، 

 ؛ساءلةوأن تدان الهجمات التي ترعاها الدول ويخضع المسلولون عنها للم
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ينبغي للدولة المتل ية الطلب، رهنا بقانونها الداخلي، أن تقدم أقصححححححى قدر من المسححححححاعدة في  ب(ب)ب 
طلبات التبقيق وجمع األدلة التي ال تتعلق بالبرية الشححححخصححححية أو حقوي الملكية، أو التي يكون لها أ ر ضحححح يل 

 على هذه البقوي؛

م السححريع وقناة اتصححال للمسححاعدة القضححائية والتعاون في ينبغي للدول أن تنشححئ آلية للتبر  م( م )م 
مجحال إنرحاذ القحانون بغرض مكحافبحة الجريمحة السححححححححححححححيبرانيحة، وأن تنظر في إمكحانيحة تبحادل الو حائق القحانونيحة واألدلحة 

 اإللكترونية عبر اإلنترنت، مع دعمها بالتو يعات اإللكترونية و يرها من الوسائل التقنية؛

 للمجتمع الدولي أن يصححححححححححوس إجراء موحدا ألسححححححححححاليب التبرب في الجرائم السححححححححححيبرانية  ينبغي  ل(  ل )ل 
 وأن يبسن اللوائ  المتعلقة بالتاامات مقدمي خدمات اإلنترنت بشأن حرم السجالت في القوانين المبلية؛

ائم ينبغي للححدول أن تمنع التبويالت الححدوليححة للعححائححدات  ير المشححححححححححححححروعححة المتححأتيححة من الجر  م( م )م 
 السيبرانية وأن تعال التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات المتعلقة بالجرائم السيبرانية؛

ينبغي للدول أن تبترم سححححححححححيادة الدول األخرة عند إرسححححححححححاء واليتها القضححححححححححائية على الجرائم   ن( ن )ن 
يمية التي ترتقر إلى صححححححححححلة كاعية السححححححححححيبرانية، وأال تمارس على نبو مرري الوالية القضححححححححححائية خارج البدود اإلقل

تعايا االتصححال والتشححاور لتسححوية  ىوح ي ية بالجريمة السححيبرانية التي تجرب مالحقتها قضححائيا. وتشححجع الدول عل
 النااعات المتعلقة بالوالية القضائية؛

 من المهم ضححححححححححمان االسححححححححححتخدام انمن والمأمون لتكنولوجيات المعلومات واالتصححححححححححاالت   س(  س )س 
توفير إمكانية االتصححححال والتوعية للجميع في مختلا أنباء العالم، بغض النظر عن حالة المناطق التي ي يم  في 

 فيها المستخدمون.

 
 

 المنع -باء 

مع خطة عمل فريق الخبراء، تتضححححححمن هذه الرقرة تجميعا أعده المقرر لالقتراحات التي قدمتها     ا  تماشححححححي  -9
من جحدول األعمححال المعنون "المنع". وهحذه االسححححححححححححححتنتححاجحات  3الحدول األعضحححححححححححححححاء في االجتمححاع في إطحار البنححد 

قرها، كمحا أن ترتيحب  والتوصححححححححححححححيحات األوليحة مقحدمة من الدول األعضححححححححححححححاء، وال يعني إدراجهحا أن فريق الخبراء قد أ
 عرضها ال يعني ضمنا ترتيبا لدرجة أهميتها:

ينبغي التسححليم بأن المنع ليس مسححلولية البكومات وحدها، وإنما يتطلب أيضححا مشححاركة جميع  )أ( 
أصحححححححباا المصحححححححلبة المعنيين، بما في ذل  سحححححححلطات إنراذ القانون والقطاع الخان، وال سحححححححيما مقدمي خدمات 

  ير البكومية والمدارس واألوساي األماديمية، باإلضافة إلى الجمهور بوجه عام؛اإلنترنت والمنظمات 

أوصححححي بأن يسححححهل على الجمهور الوصححححول إلى أدوات المنع، ومنها المنصححححات اإللكترونية،   )ا( 
 والمقاطع الصوتية، والمعلومات البيانية التي تستخدم لغة مبسطة، ومنصات اإلبالس؛

ضححححع سححححلسححححلة من السححححياسححححات العامة الطويلة األجل المتعلقة بالمنع، اعتبر من الضححححرورب و  )ج( 
  وينبغي أن تشمل تل  السياسات تنظيم حمالت للتوعية بشأن االستخدام انمن لننترنت؛

ينبغي إدراج الوعي بحاألمن السححححححححححححححيبراني كموضححححححححححححححوع في التعليم االبتحدائي والثحانوب والعحالي،  )د( 
ينبغي أن يكون ذل ، في البالة المثلى، جاءا من اسححححتراتيجية وطنية ل من  للطالا والمعلمين على حد سححححواء. و 

السحححححيبراني. وينبغي للدول أيضحححححا أن تتبادل الخبرات بشحححححأن كيةية اسحححححتخدام اسحححححتراتيجيات األمن السحححححيبراني لمنع  
وجهة إلى أوسحاي الجريمة السححيبرانية. وماإلضححافة إلى ذل ، ينبغي للدول أن تولي اهتماما خاصححا لتدابير المنع الم

 الشباا، بما في ذل  من ارتكبوا جريمة للمرة األولى، بهدف منع معاودة ارتكابهم للجرائم؛
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ينبغي للدول، عند منع الجريمة السححححيبرانية ومكافبتها، أن تولي اهتماما خاصححححا لمسححححائل منع   )هح( 
 قضاء على تل  الجرائم؛العنا الجنساني، ومخاصة العنا ضد النساء والرتيات وجرائم الكراهية، وال

 يجب أن تكون األنشطة المتعلقة بالمنع استبا ية ومنتظمة ومستمرة ومناسبة للر ات الضميرة؛  )و(  

يمكن للتقحاطع والتعحاون بين كيحانحات القطحاعين العحام والخحان عيمحا يتعلق بمجموعحات البيحانحات  )ل( 
التي تتسححححححم بالضححححححعا الشححححححديد، ومخاصححححححة، على سححححححبيل الكبيرة أو مراما البيانات الكبيرة أن يكونا من المجاالت  

المثال ال البصحححححر، على نبو ما تبين في قطاع الصحححححبة خالل الجائبة البالية. وينبغي للدول أن تولي اهتماما  
 خاصا لتنظيم الوصول إلى هذه البيانات على نبو قانوني وحمايتها من الهجمات السيبرانية؛

لمنع، ينبغي أن يتبمحححل مقحححدمو خحححدمحححات اإلنترنحححت مايحححدا من عيمحححا يتعلق بحححالجهود في مجحححال ا  )ح(  
المسححححححححلولية عن االحتياطات األمنية )"على نبو تلقائي"( وعن منع الجريمة السححححححححيبرانية، وينبغي وضححححححححع معايير دولية 
 بشحأن مبتوة معلومات السحجالت والمدة التي يتعين على مقدمي الخدمات االحتراظ بها بتل  المعلومات. وعالوة على 

 ذل ، ينبغي أن تبدد بوضوح مسلوليات مقدمي الخدمات عيما يتعلق بامتشاف الجرائم السيبرانية ومنعها وتعطيلها؛  

هنحام ححاجحة إلى إقحامحة شححححححححححححححرامحات بين القطحاعين العحام والخحان، بمحا في ذلح  التعحاون مع  )ي( 
ال تبادل المعلومات، من أجل أصححباا المصححلبة في مجال األمن السححيبراني وشححركات التكنولوجيا الكبيرة في مج

 منع الجريمة السيبرانية ومكافبتها؛

ينبغي للدول أن توفر التدريب للقضححاة المتخصححصححين و يرهم من القضححاة الذين يتعاملون مع  )ب( 
قضححححححححححححححايا الجرائم السححححححححححححححيبرانية، وأن تاود هي ات التبقيق بأدوات عالية األداء لتتبع العمالت المشححححححححححححححررة ومعالجة 

  راض إجرامية؛استخدامها أل

ينبغي للدول أن تايد من اسححححححححححححححتراتيجيات مكافبة اسححححححححححححححتغالل المجموعات اإلجرامية التقليدية   )م( 
 ل دوات السيبرانية بغرض إخراء اتصاالتها وأنشطتها؛

ينبغي وضحححع حلول تتي  التعاون المباشحححر بين السحححلطات الوطنية ومقدمي خدمات اإلنترنت،   )ل( 
 قانون وحقوي اإلنسان، بما في ذل  متطلبات حماية البيانات؛مع البراظ على سيادة ال

 ينبغي للدول أن تكرل حرية الصبافة عند وضع تدابير لمنع الجريمة السيبرانية؛ )م( 

أوصحححححححححي ببناء القدرات الجماعية للملسحححححححححسحححححححححات المختصحححححححححة وتغيير  قافة المنع ببيث تكون  )ن( 
. وأوصححي أيضححا بإنشححاء آلية قوية لبرا وتيسححير تبادل المعلومات اسححتبا ية بدال من أن تكون قائمة على رد الرعل

 االستخبارية بشأن أساليب العمل اإلجرامية المبتملة؛

تشححححححجع الدول األعضححححححاء على أن تواصححححححل إدراج تدابير منع فعالة على الصححححححعيدين الوطني  )س( 
يمة السححححححححيبرانية؛ وتوجه مثل تل   والدولي، وأن تركا على األنشححححححححطة االسححححححححتبا ية مثل تعايا الوعي بمخاطر الجر 

البمالت لتسحححححححححححححتهدف أسحححححححححححححاليب العمل من قبيل التصحححححححححححححيد االحتيالي أو البرمجيات الخبيثة )فيروسحححححححححححححات الردية 
"ransomware ومجموعات مختلرة مثل الشحباا أو المسحنين. وتشحجع الدول األعضحاء أيضحا على أن تواصحل ،)"

قة القضححححححائية والعقاا، وتبذل جهودا لمنع الجريمة عن طريق التركيا على ترجي  احتمال خضححححححوع الجناة للمالح
مشحا وعرقلة ما يجرب من أنشحطة  ير مشحروعة عبر اإلنترنت. ويتعين على دوائر الشحرطة والنيابات العامة أن  
تسححححححتثمر في التعريع بالتهديدات التي تطرحها الجرائم السححححححيبرانية، والكشححححححا عنها والتصححححححدب لها. وال  نى عن  

 بين القطاعين العام والخان. وال تتطلب أنشطة المنع هذه قوانين أو لوائ  إضاعية؛ الشرامات

نظرا لوجود "فجوة رقميححححة"، فحححإن بعض البلححححدان النححححاميححححة ترتقر إلى القححححدرة على منع الجرائم  )ع( 
 السيبرانية وكشرها ومكافبتها، وتكون أضعا حاال في مواجهة التبديات التي تمثلها تل  الجرائم؛
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ج  ع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بقوة على مواصححححححلة تقديم المسححححححاعدة التقنية، عند  ف()                                                                                      شحححححح 
 الطلب، لمنع ومكافبة الجريمة السيبرانية؛

ينبغي أن تكون األدوات الدولية التي تعد مسحححححححححححتقبال بشحححححححححححأن منع الجريمة السحححححححححححيبرانية متاحة  )ن( 
على أسححححححححاس وضححححححححع البلد أو اإلقليم الذب يكون الشححححححححخص من  للجميع في مختلا أنباء العالم، دون أب تمييا 

 رعاياه أو من الم يمين عيه؛

ينبغي حماية حقوي اإلنسححححان األسححححاسححححية والبريات األسححححاسححححية في كل مكان، بما في ذل  في  )ي( 
 المجال الرقمي والرضاء السيبراني، بغض النظر عن البدود ودون أب تدخل أو تقييد؛

الرضحححاء السحححيبراني والجريمة السحححيبرانية ال تبدهما البدود اإلقليمية وال يعترفان بأب حدود أو  )ر( 
 ة أخرة. ومن  م، ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل متبدا من أجل كب  التهديدات السيبرانية؛قيود مادي 

الرضححححاء السححححيبراني مجال فريد وعالمي، وفي غياا مدونة دولية لقواعد السححححلوم، ينبغي بذل  )ش( 
اني. وفي هذا  المايد من الجهود لوضع قواعد ومباد  ومعايير للسلوم المسلول من قبل الدول في الرضاء السيبر 

السحياي، ينبغي لجميع الدول األعضحاء أن تنبذ التهديد باسحتعمال القوة أو اسحتخدامها ضحد البنى التبتية األسحاسحية 
 البيوية للدول األخرة؛

تشححححححجع الدول األعضححححححاء على أن تواصححححححل إدراج تدابير منع فعالة على الصححححححعيدين الوطني  )ت( 
والدولي، وتركا على األنشححطة االسححتبا ية مثل تعايا الوعي بمخاطر الجريمة السححيبرانية وترجي  احتمال خضححوع 

ما يجرب من أنشحححححطة الجناة للمالحقة القضحححححائية والعقاا، وأن تبذل جهودا لمنع وقوع المايد من الجرائم بكشحححححا  
 إلكترونية  ير مشروعة وعرقلتها؛

تتميا ممارسحححححات األمن السحححححيبراني عن الجهود المبذولة لمكافبة الجريمة السحححححيبرانية. وينبغي   )ث( 
للدول أن تضحححححع اسحححححتراتيجية وطنية لمكافبة الجريمة السحححححيبرانية، تتضحححححمن تشحححححريعات أو سحححححياسحححححات وطنية لمنع  

اسحححححححححححححتراتيجية وطنية ل من السحححححححححححححيبراني. وينبغي أن تشحححححححححححححمل مجاالت التركيا في الجريمة السحححححححححححححيبرانية، وكذل  
االسحححححححححتراتيجيات الوطنية المتعلقة بالجرائم السحححححححححيبرانية منع الجريمة السحححححححححيبرانية، والشحححححححححرامات بين القطاعين العام  

 والخان، والقدرات في مجال العدالة الجنائية، والتوعية من خالل نشر قرارات المبامم؛

ينبغي للبلدان أن تجمع طائرة واسححححححححححعة من البيانات للمسححححححححححاعدة على فهم االتجاهات بغرض  )خ( 
 وضع وتشكيل سياسات الجريمة السيبرانية وتدابير التصدب العملياتية لمكافبة الجريمة السيبرانية؛

 ينبغي للجهود المبذولة لوضحححححع اسحححححتراتيجيات لمنع الجرائم السحححححيبرانية أن تراعي أيضحححححا حماية )ذ( 
 حقوي اإلنسان؛

ينبغي أن تكون "قدرات العدالة الجنائية" مجاال آخر من مجاالت التركيا في االسحححححححتراتيجيات  )ض( 
الوطنية لمكافبة الجرائم السححححححيبرانية. وينبغي أن يكون تقديم المسححححححاعدة إلى البلدان النامية أولوية من أجل تعايا  

 السيبرانية؛قدرات أجهاة إنراذ القانون في مجال منع الجريمة 

ينبغي للدول األعضححاء أن تسححتريد من المسححاعدة في مجال بناء القدرات المقدمة من البرنامج   أ( )أ 
العالمي المعني بالجريمة السحححيبرانية التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة و يره من المبادرات، ومنها برامج  

 لمكافبة الجريمة السيبرانية؛ مجلس أوروما الموسعة المتعلقة بالتدابير العالمية

 ينبغي للدول أن تضع أو تعال برامج دعم لضبايا الجرائم السيبرانية؛ ا( )ا 
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ينبغي للدول أن تجرب دراسححححححات اسححححححتقصححححححائية ل ياس أ ر الجريمة السححححححيبرانية على المنشححححححآت  ج( )ج 
السححححححححححححححيبرانيحة التي تل ر عليهحا والتكحاليع  التجحاريحة، بمحا في ذلح  التحدابير المنرحذة وتحدريحب الموظرين وأنواع البوادث 

 المرتبطة بالتعافي من البوادث السيبرانية ومنعها؛

ينبغي للحدول أن تدعم المنشححححححححححححححآت التجحارية والمجتمعحات المبليحة في التوعيحة بمخحاطر الجرائم  د( )د 
ها أن تبقق فوائد نهائية  السحيبرانية واسحتراتيجيات التخةيع من آ ارها وتعايا الممارسحات السحيبرانية، التي من شحأن 

 مبيرة في مجال المنع؛

ينبغي دراسحححححة أسحححححاليب عمل مرتكبي الجرائم السحححححيبرانية المعاصحححححرين بعناية من خالل تبليل  ه( )ه  
المعلومات االسحححححححححتخبارية والببوث الجنائية من أجل اسحححححححححتغالل الموارد البالية على نبو أمثر فعالية وامتشحححححححححاف 

 مواطن الضعا؛

للدول أن تنظر في إنشححححححححححاء منصححححححححححة للتنسححححححححححيق بغرض تعايا التبادل الرورب للبيانات  ينبغي و( )و 
المتعلقة بالبوادث واالتجاهات الجديدة المسحتبانة في مجال الجريمة السحيبرانية. وينبغي للدول أيضحا أن تنظر في 

 انية؛إنشاء مراما للرصد الجنائي بغرض رصد التهديدات واالتجاهات المتعلقة بالجرائم السيبر 

ينبغي للبلدان أن تنظر في بذل جهود مبددة ومصحححححححححممة خصحححححححححيصحححححححححا لبماية األطرال على  ل( )ل 
اإلنترنحت. وينبغي أن يشححححححححححححححمحل ذلح  ضححححححححححححححمحان وجود أطر قحانونيحة وترتيبحات عمليحة وترتيبحات للتعحاون الحدولي على  

سحححححححيا عبر اإلنترنت،  الصحححححححعيد المبلي للتمكين من اإلبالس عن االعتداء الجنسحححححححي على األطرال واسحححححححتغاللهم جن 
 والكشا عن هذه الباالت والتبقيق فيها وردعها ومالحقة مرتكبيها قضائيا؛

إن قطاع الصحناعة شحري  رئيسحي في منع الجريمة السحيبرانية. وينبغي للبلدان أن تنظر في تنريذ   ح(   )ح  
المختصحححححححة، وإلالة المواد   آليات للتعاون مع القطاع الصحححححححناعي، بما في ذل  بشحححححححأن اإلحالة إلى السحححححححلطات الوطنية 

 اإلجرامية الضارة، ومنها المواد التي تصور االستغالل الجنسي ل طرال والمواد التي تصور أفعال العنا البغيضة؛ 

ينبغي إصحححححححححدار إرشحححححححححادات منتظمة بشحححححححححأن منع البوادث واطالع المسحححححححححتخدمين والمنظمات  ي( )ي 
 بوادث السيبرانية التي قد تلدب إلى أنشطة إجرامية؛وأصباا المصلبة انخرين عليها لتمكينهم من منع ال

ينبغي أن تكون هنحام منهجيحة وإجراءات موححدة لتبحادل المعلومحات اننيحة القحائمحة على األدلحة  ب( )ب 
 لمنع الجريمة السيبرانية؛ 

ينبغي وضحححححححححع آلية لتسحححححححححجيل جميع الخدمات على اإلنترنت وتنريذ البد األدنى من المعايير   م( )م 
 منية األساسية من خالل اللوائ  المبلية؛األ

ينبغي للدول أن تنظر في اسححححححححتخدام الذكاء االصححححححححطناعي لتصححححححححميم النظم التي تقوم بإعادة  ل( )ل 
 تشكيل نرسها تلقائيا في مواجهة الهجمات؛

أوصحححي بإنشحححاء قاعدة بيانات عالمية بشحححأن االنتهامات المتعلقة بالعمالت المشحححررة واسحححتغالل  م( )م 
المجرمين للبيانات على نطاي واسححححححع، فضححححححال عن إجراء اسححححححتعراض اسححححححتراتيجي منسححححححق على الصححححححعيد العالمي  

 للتهديدات التي تشكلها الجرائم الجنائية المرتكبة على الشبكة الخةية؛

ينبغي تشحجيع المبادرات اإلقليمية والدولية الرامية إلى تعايا األمن السحيبراني، وال سحيما تبادل  ن( )ن 
 لمعلومات عن الهجمات السيبرانية الواسعة النطاي؛ا

لعل الدول تنظر في إنشححححححححاء نظام دولي لتبادل المعلومات عن التهديدات السححححححححيبرانية بغرض  س( )س 
 تبادل ودراسة التكنولوجيات وأساليب العمل المتعلقة بالتهديدات الجديدة؛
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ماية األمن السحححححححيبراني بغرض اعتماد  تشحححححححجع الدول على إنشحححححححاء نظام متعدد المسحححححححتويات لب ع( )ع 
تكنولوجيات مختلرة ألمن المعلومات وتدابير إلدارة مختلا مرافق المعلومات واالتصاالت، وضمان حماية البنية  

 التبتية البيوية من الجرائم السيبرانية؛

 ينبغي للدول أن تشرم خبيرات في مجال منع الجرائم السيبرانية والتبقيق فيها؛ ف( )ف 

ينبغي الجمع بين الخبرات الوطنية واإلقليمية في مجال المنع من أجل إنشحححححححححححاء مسحححححححححححتودع   ن( )ن 
 متعدد األطراف يتي  نشر الممارسات الجيدة في سياقات مختلرة؛

 ى منع انتشار خطاا الكراهية والتطرف والعنصرية؛ينبغي تعايا التدابير الرامية إل ي( )ي 

ينبغي ليادة الوعي وتقديم المسححححححاعدة التشححححححريمية بشححححححأن األطر التنظيمية الرامية إلى مكافبة  ر( )ر 
 التنمر السيبراني والتهديد بالعنا أو االعتداء عبر اإلنترنت؛

ينبغي بنحاء القحدرات وتوفير التعحاون في مجحال منع الجريمحة السححححححححححححححيبرانيحة مع الجهحات الرحاعلحة  ش( )ش 
والمنظمات اإلقليمية األخرة )مثل منظمة الدول األمريكية( ومع منتديات أصححححححححححباا المصححححححححححلبة المتعددين مثل 

 المنتدة العالمي للخبرة السيبرانية؛

اوض على اترا ية جديدة بشححححححححححأن مكافبة الجرائم تشححححححححححجع الدول على أن تغتنم الررصححححححححححة للتر ت( )ت 
السححيبرانية من أجل صححيا ة معايير موحدة في مجال المنع بغية تنسححيق اإلجراءات في مختلا البلدان على نبو 

 أمثر فعالية؛

أوصحي بأن تسحتثمر الدول في بناء القدرات بغرض رفع مسحتوة مهارات الموظرين على كامل  ث( )ث 
 الجنائية كتدبير فعال للمنع له تأ ير رادع بالنسبة للجريمة السيبرانية؛ نطاي نظام العدالة 

ينبغي أن ييسححر المكتب المعني بالمخدرات والجريمة تبادل الممارسححات الرضححلى بشححأن تدابير   )خ خ( 
 المنع الرعالة والناجبة لمكافبة الجريمة السيبرانية.

 
 


