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مالحظات وتوصيات مقدمة لالجتماع السابع لفريق الخبراء المعني بدراسة شاملة 

 2021ابرايل  8: 6 -فينا – حول الجريمة السيبرانية

نوعين من المالحظات التي سيتم تقديمها لفريق الخبراء المشار إليه ستقتصر على 

واالخرى تتعلق بالجانب  منالمالحظات بعضها يتعلق بالجانب المحلي الخاص بالي

 وكذلك التوصيات.الدولي 

 : أوال : المالحظات

 المالحظات التي تخص اليمن. -1

لمكافحة  وإجرائي  مازالت الجمهورية اليمنية تفتقر إلى تشريع موضوعي -

الجرائم السيبرانية، وما زال االعتماد على القوانين التقليدية التي صدرت 

وليس الجانب في حينها لمواجهة الجرائم ذات الطابع المادي الملموس 

 االفتراضي.

كذلك يالحظ بأن  الجمهورية اليمنية مازالت تفتقر إلى جهات مختصة في  -

المكافحة أو جهات الضبط واالستدالل ذات االختصاص في مجال متابعة 

، وقد يكون السبب وكشف وضبط ومحاكمة مرتكبي ذلك النوع من الجرائم 

 .في ذلك عدم وجود تشريع 

ءات الوقائية أو مايسمى بالضبطية االدارية في مجال االفتقار إلى اإلجرا -

 المعلوماتية.

 .نب التوعوي في مجال االمن الرقمياالفتقار إلى الجا -

 

 الحظات تخص الجانب الدولي:م -2

أن مايعد جريمة في دولة معينة قد اليعد في دولة أخرى وهذه اشكالية تحتاج  -

 لجنة الخبراء دور في ذلك.مقترحات ربما يكون ل

و السيبراني اإلجرام المعلوماتي أ ضعف التعاون الدولي في مجال مكافحة -

قصور في االتفاقيات بهذا المجال، مثلما عملت الدول  بسبب عدم وجود او

االوربية في اتفاقية بودابست وبغض النظر عن االشكاالت الموجودة فيها 
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اختالف التشريعات وعدم وجود تشريع  كما أناال أنه يمكن االسترشاد بها ، 

 .يعد سبب في ضعف أو عدم وجود تعاون دولي في بعض الدول

تناازع االختصاص القضائي وخاصة أن هذا النوع من الجرائم عابرة  -

للحدود الجغرافية، أو التعترف بالحدود الجغرافية وقد ترتكب الجريمة في 

 د.أكثر من بل

قد يكون سببا في اختالف التشريعات الرقمي بين الوقت واألخر التطور  -

 بين الدول.الخاصة بمكافحة اإلجرام السيبراني 

 : التوصيات.ثانيا 

من الدراسات والمالحظات والتوصيات الصادرة من لجنة الخبراء االستفادة  -

 خالل المؤتمرات السايقة وكذا االجتماع السابع لفريق الخبراء .

في االجتماع  ين المشاركوالخبراء من تشريعات وخبرات الدول االستفادة  -

اد تشريعات للدول التي مازالت تفتقر لتشريعات وتطوير بهدف ايج

 التشريعات القائمة للدول التي لديها تشريعات.

في مجال االستدالل والتحقيق الرقمي وعلى  الخبرات وتبادل االستفادة  -

المجال ، والتنسيق لزيارات  في هذا والخبراءوجهه الخصوص من الدول 

متبادلة أو استضافة بعض الخبراء لتدريب المختصين في في مكافحة 

 الجرائم السيبرانية.

لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة كل ماهو فريق الخبراء في استمرار  -

مستجد في الجرائم السيبرانية سواء في شقها الموضوعي أو االجرائي 

 ي تعالج كل االشكاالت التي تظهر حديثا.وتقديم الدراسات والبحوث الت

وتكون تاليه للجرائم السيبرانية أترافق وتتزامن االشكاالت التي مناقشة  -

ووضع الحلول المناسبة لها سواء تعلقة بطبيعة الدليل االلكتروني وحجيته 

في االثبات، أو باالشكاالت المتعلقة باالختصاص المكاني أو اشكاالت 

 االستدالل أو التحقيق أو المحاكمة.
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مايتعلق  ووضع المقترحات الخاصة بالتعاون الدولي سواء أكان مناقشة  -

أو القضائي في مجال أمن المعلومات أو مكافحة منها االداري يالضبط 

 .رائم السيبرانيةالج

الجمهورية اليمنية في اقرار تتشريع خاص بالجريمة السيبرانية مساعدة  -

ح بسيط وباالمكان عرضة على حيث يوجد مشروع مكتمل يحتاج تنقي

، الت سيتمديعالخبراء حال تم استكمال التعديالت مالم متى ماتم استكمال الت

 ة من اتفاقية بوادابست والقوانين التي صدرت في ذات المجال.واالستفاد

 ة السيبرانية بين الوقت واالخر .الدراسات الخاصة بالجريمتحديث   -

 اتنهى

 

 دكتور عميد

 محمد غالبفايز 

في  مكافحة الجرائم السيبرانية شرح واستاذ  –الداخلية اليمنية وزارة 

 اكاديمية الشرطة.


