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  تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة     

   ٢٧من  قد يف فيينا يف الفترةعن اجلرمية السيربانية، الذي ُع
      ٢٠١٩ مارس/آذار ٢٩إىل 

    مقدِّمة  -أوًال  
(اللجنة) إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ٦٥/٢٣٠طلبت اجلمعية العامة يف قرارها   -١

من إعالن سـلفادور بشـأن االسـتراتيجيات الشـاملة ملواجهة التحديات  ٤٢أن تنشـئ، وفقًا للفقرة 
العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري، فريق خرباء حكوميًّا دوليًّا مفتوح 

ة اللجنة العشــرين من أجل إجراء دراســة شــاملة ملشــكلة اجلرمية الســيربانية العضــوية ينعقد قبل دور
والتدابري اليت تتخذها الدول األعضـــاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصـــدي هلا، مبا يف ذلك 
تبادل املعلومات عن التشــريعات الوطنية واملمارســات الفضــلى واملســاعدة التقنية والتعاون الدويل، 

ــــ ة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصــــعيدين بغية دراس
  الوطين والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.

يف املعين بإجراء دراســة شــاملة عن اجلرمية الســيربانية وُعقد االجتماع األول لفريق اخلرباء   -٢
ــــــتعرض فريق اخلرباء واعتمد، يف ٢٠١١  كانون الثاين/يناير ٢١إىل  ١٧ا يف الفترة من فيين . واس

، E/CN.15/2011/19(الوثيقة ذلك االجتماع، جمموعة من املواضيع ومنهجية من أجل تلك الدراسة 
  املرفقان األول والثاين).

 ؛٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥االجتماع الثاين لفريق اخلرباء يف فيينا يف الفترة من وُعقد   -٣
وُأحيط فيه الفريق علمًا بالدراســــة الشــــاملة ملشــــكلة اجلرمية الســــيربانية والتدابري اليت تتَّخذها الدول 

تحدة املعين األعضــــــاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصــــــدِّي هلا، اليت أعدَّها مكتب األمم امل
، بتوجيه من فريق اخلرباء، عمًال بالوالية املتضــــــمَّنة يف قرار اجلمعية (املكتب) باملخدِّرات واجلرمية

تلك وحســـب جمموعة املواضـــيع املراد حبثها يف إطار الدراســـة الشـــاملة ومنهجية ، ٦٥/٢٣٠ العامة
عرب عن آراء خمتلفة بشـــــأن مضـــــمون وُأ . اعتمدها فريق اخلرباء يف اجتماعه األولالدراســـــة، اليت

  ).UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3الدراسة ونتائجها واخليارات اليت تقدمها (انظر الوثيقة 
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ويف إعالن الدوحة بشــأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة   -٤
صعيدين األوسع من أجل  سيادة القانون على ال صادية وتعزيز  صدِّي للتحديات االجتماعية واالقت الت

ــــــاركة اجلمهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشــــــر ملنع اجلرمية  الوطين والدويل ومش
، نوَّهت الدوُل األعضـــــاء بأنشـــــطة فريق ٧٠/١٧٤والعدالة اجلنائية وأقرَّته اجلمعية العامة يف قرارها 

إىل النظر يف إصـــدار توصـــية بأن يواصـــل فريق اخلرباء، يف إطار عمله، تبادل  لجنَةالاخلرباء، ودعت 
املعلومات عن التشــــريعات الوطنية واملمارســــات الفضــــلى واملســــاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية 

عزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصــــعيدين الوطين دراســــة اخليارات املتاحة لت
  والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.

. ٢٠١٧نيســان/أبريل  ١٣إىل  ١٠وُعقد االجتماع الثالث لفريق اخلرباء يف فيينا يف الفترة من   -٥
ملداوالت  ْي املقرِّر  ماد ملخَّصــــــَ ماع، نظر فريق اخلرباء، ضــــــمن مجلة أمور، يف اعت ويف ذلك االجت

ـــاملة  ـــة الش ـــروع الدراس ـــكلة اجلرمية اعن االجتماعني األول والثاين لفريق اخلرباء، ومش ـــيربانية مش لس
والتعليقات الواردة بشــأهنا ومســارات العمل املقبلة يف إعداد مشــروع الدراســة. كما تبادل فريق اخلرباء 

  املعلومات عن التشريعات الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل.
الذي اعتمدته يف دورهتا الســادســة والعشــرين املعقودة ، ٢٦/٤لجنة، يف قرارها الوطلبت   -٦

، إىل فريق اخلرباء أن يواصل عمله وأن يعقد يف هذا السياق اجتماعات دورية ٢٠١٧يف أيار/مايو 
ويعمل كمنتدى إلجراء مزيد من املناقشــات بشــأن املســائل املوضــوعية املتعلقة باجلرمية الســيربانية، 

هتا املتغرية، مبا يتماشــى مع إعالين ســلفادور والدوحة. وطلبت أيضــًا يف ذلك القرار ومواكبة اجتاها
إىل فريق اخلرباء أن يواصل تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية واملمارسات الفضلى واملساعدة 

دي التقنية والتعاون الدويل، بغية دراســــــة اخليارات املتاحة من أجل تعزيز التدابري القائمة للتصــــــ
  .للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة وطنية ودولية يف املجال القانوين أو يف جماالت أخرى

. ٢٠١٨نيســـان/أبريل  ٥إىل  ٣وُعقد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء يف فيينا يف الفترة من   -٧
اجلرميــة  وركَّز فريق اخلرباء خالل ذلــك االجتمــاع على التشــــــريعــات واألطر والتجرمي يف إطــار

الســيربانية. ونوقشــت التطورات التشــريعية والســياســاتية يف جمال التصــدي للجرمية الســيربانية على 
 ، وأويل االعتبار لســــبل جترمي اجلرمية الســــيربانية على الصــــعيد الوطين.الصــــعيدين الوطين والدويل

شأن خطة عمل فريق واعتمد فريق اخلرباء خالل ذلك االجتماع أيضًا املقترح الذي قدمه الرئيس ب
 ).UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1( ٢٠٢١-٢٠١٨اخلرباء للفترة 

ع يف اجتماعه املعقود يف   -٨ شرين الثاين/نوفمرب  ٢وحدَّد املكتب املوسَّ موعد انعقاد  ٢٠١٨ت
سه، على جدول األعمال  ع، يف االجتماع نف سَّ االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء. واتَّفق املكتب املو

  ت لالجتماع اخلامس.املؤقَّ
    

    قائمة التوصيات واالستنتاجات األولية   -ثانيًا  
وف ُيِعدُّ املقرِّر، يف اجتماعي فريق ، ســ٢٠٢١-٢٠١٨للفترة  خلطة عمل فريق اخلرباءوفقًا   -٩

، قائمة باالســتنتاجات األولية للدول األعضــاء وتوصــياهتا املقترحة، ٢٠٢٠و ٢٠١٩اخلرباء يف عامي 
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اليت ينبغي أن تكون دقيقة وتركِّز على تعزيز تدابري التصـــــدي العملية للجرمية الســـــيربانية، وســـــوف 
. ووفقًا فريق اخلرباءاألمانة ويســتند يف عمله إىل مناقشــات ومداوالت بيســتعني املقرِّر يف هذا الشــأن 

بارها جتميعًا لالقتراحات ، باعتنيعن االجتماع ينالقائمة املعدَّة يف التقريرتلك خلطة العمل، ُتدرج 
واصلة مناقشتها يف االجتماع التقييمي الذي سُيعقد يف موعد أقصاه عام ملاملقدَّمة من الدول األعضاء 

طة العمل، ســــــينظر فريق اخلرباء، خالل اجتماعه التقييمي، يف االســــــتنتاجات خل ووفقًا. ٢٠٢١
التوصــــيات املعتمدة بغية تقدميها إىل والتوصــــيات األولية، وجيمعها يف قائمة تضــــم االســــتنتاجات و

سوف ُتعمَّم االستنتاجات والتوصيات األولية اليت اقترحتها ال لجنة. وقبل انعقاد االجتماع التقييمي، 
، هتا عليهالتعليقا التماســًاالدول األعضــاء على مجيع الدول األعضــاء واملراقبني وســائر اجلهات املعنية 

  لى اإلنترنت قبل انعقاد االجتماع التقييمي لكي تنظر الوفود فيها.وسُتنشر تلك التعليقات الحقًا ع
      

    إنفاذ القانون والتحقيقات  -ألف  
شيًا مع خطة العمل، تتضمن هذه الفقرة جتميعًا لالقتراحات اليت قدمتها الدول األعضاء امت  -١٠

طار ماع يف إ ند  يف االجت قانون  ٢الب فاد ال مال املعنون "إن جدول األع قات".من  وهذه  والتحقي
االستنتاجات والتوصيات األولية مقدمة من الدول األعضاء، وال يعين إدراجها أنَّ فريق اخلرباء قد 

  أمهيتها:درجة ل ترتيبًاأقرَّها، كما أن ترتيب عرضها ال يعين ضمنًا 
نه نظرًا تاقترح  (أ)  لدول األعضـــــــاء أ طابع بعض ا املتطور واملعقد وعرب الوطين  لل
شتركة يف التعاون الدويل. للجرمية شة معايري م سابق ألوانه مناق سيكون من ال سيربانية،  ولذلك،  ال

دولية جديدة ملكافحة اجلرمية السيربانية من خالل  تسعى إىل إرساء تدابريينبغي للدول األعضاء أن 
 ملتحدة.عاملي جديد بشـــأن اجلرمية الســـيربانية يف إطار األمم ا النظر يف التفاوض على صـــك قانوين

شــــواغل ومصــــاحل مجيع الدول األعضــــاء  منها مجلة أمور مراعاةوينبغي النظر يف هذا الصــــك مع 
إىل األمني العام  اُملقدَّممشــروع اتفاقية األمم املتحدة بشــأن التعاون يف مكافحة اجلرمية الســيربانية و

 )؛A/C.3/72/12(مرفق الوثيقة  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١١يف 

عاملي صــــــك قانوين أن النظر يف إعداد  جانب آخر، رأت دول أعضــــــاء أخرىمن   (ب)  
جديد غري ضــــروري وال مالئم ألن أفضــــل طريقة لتذليل التحديات اليت تفرضــــها اجلرمية الســــيربانية 

تدريبًا كافيًا هي بناء القدرات، والتواصـــــل وصـــــعوبات تدريب املحققني واملدعني العامني والقضـــــاة 
اتفاقية جملس أوروبا  والتعاون النشيطان فيما بني أجهزة إنفاذ القانون، واستخدام األدوات القائمة، مثل

، ينبغي للدول األعضــــاء أن تواصــــل بناء على ذلكو .)اتفاقية بودابســــت(املتعلقة باجلرمية الســــيربانية 
الصكوك القانونية املتعددة األطراف القائمة املتعلقة باجلرمية السيربانية، مثل  استخدام و/أو االنضمام إىل

لوضـــع ما يناســـب من تشـــريعات حملية، دليل اتفاقية بودابســـت اليت يعتربها العديد من الدول أنســـب 
 موضوعية وإجرائية على السواء، بشأن اجلرمية السيربانية وتيسري التعاون الدويل على مكافحتها؛

سيربانية   )(ج   سيربانية هلا طابع عرب وطين والغالبية العظمى من اجلرائم ال مبا أن اجلرمية ال
ستخدام اتفاقية  على الصعيد العاملي ترتكبها جمموعات منظمة، ينبغي للدول األعضاء أيضًا زيادة ا

 نائية بشأهنا؛من أجل تيسري تبادل املعلومات واألدلة يف التحقيقات اجلعرب الوطنية اجلرمية املنظمة 
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ينبغي للدول األعضــــاء أن تروج للتعاون الدويل على مكافحة اجلرمية الســــيربانية   (د)  
، مبدأ املعاملة باملثل تســتند إىلاالســتفادة من الصــكوك القائمة وبإبرام اتفاقات ثنائية بوتشــرع فيه 

بادل املعلومات فيما تقدمي الدعم، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة، لعملية إنشــاء الشــبكات وتبو
 بني السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانني على حنو منتظم؛

 اجلرائم الســـيربانيةالبلدان خربات ضـــباط الشـــرطة يف التحقيق يف  تطورينبغي أن   (ه)  
من خالل تزويدهم بالتدريب الذي تقدمه العديد من البلدان وكذلك املكتب وغريه من الشركاء، 

وينبغي  .ومكافحتها والتحقيق فيها تعزيز القدرات على كشــف اجلرمية الســيربانيةيرمي إىل الذي و
احتياجات البلدان النامية، تســــــعى بوجه خاص إىل تلبية لعملية بناء القدرات يف هذا املجال أن 

ز على أوجه ضعف كل بلد من أجل ضمان تقدمي مساعدة تقنية مصممة حسب احلاجة، يتركالو
 أحدث املعارف خدمة ملصلحة اجلهات املستفيدة منها؛ تبادلعلى ع يتشجالو

تشــجَّع الدول على مواصــلة منح املكتب الواليات واملســاندة املالية الالزمة لكي   (و)  
 يتمكن من حتقيق نتائج ملموسة يف مشاريع بناء القدرات يف هذا املجال؛

ق يف اجلرائم ينبغي للبلــدان أن ختصــــــص موارد لتطوير خرباهتــا يف جمــال التحقي  (ز)  
 آليات التعاون يف احلصول على األدلة الدامغة؛اليت تستخدم السيربانية، وإلقامة الشراكات 

ينبغي للدول األعضـــــاء أن تواصـــــل جهودها الرامية إىل تطوير الوحدات واألجهزة   (ح)  
بة العامة واجلهاز واهلياكل املتخصصة مبكافحة اجلرمية السيربانية داخل هيئات إنفاذ القانون وأجهزة النيا

اخلربات واملعدات الالزمة للتصـــــدي للتحديات اليت تفرضـــــها اجلرمية يث حتصـــــل على القضـــــائي، حب
 السيربانية وجلمع األدلة اإللكترونية يف اإلجراءات اجلنائية وتبادل املعلومات عنها واستخدامها؛

اســـتراتيجيات متوســـطة تطلب وضـــع يمبا أن تعطيل أســـواق اجلرمية الســـيربانية   (ط)  
وطويلة األجل إلنفاذ القانون تتضــــمن التعاون مع الشــــركاء الدوليني، فإن تلك االســــتراتيجيات 
ينبغي هلا أن تكون استباقية، ويفضل أن تستهدف اجلماعات املنظمة اليت ترتكب اجلرائم السيربانية 

 واليت قد يكون لديها أعضاء يف بلدان متعددة؛

أن تواصـــل ســـن تشـــريعات موضـــوعية تتناول األشـــكال اجلديدة  ينبغي للبلدان  (ي)  
واملستجدة للجرمية السيربانية تصوغها بلغة حمايدة تكنولوجيًا لضمان مواكبتها للتطورات املستقبلية 

 يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

 ن تضــــــمنوأأن تواكب التقدم التكنولوجي من للقوانني اإلجرائية املحلية بد  ال  (ك)  
وينبغي صــــوغ القوانني ذات  تزويد أجهزة إنفاذ القانون باملوارد الكافية ملكافحة جرائم اإلنترنت.

لة على حنو يراعي املفاهيم التقنية املطبقة ويفي باالحتياجات العملية للمحققني يف اجلرائم  الصــــــ
ضمانات اتباع األصول القانونية الواجبة وحيقق املص سيربانية ويتسق مع  احل املتعلقة باخلصوصية ال

ويضـــــمن احلريات املدنية وحقوق اإلنســـــان وميتثل ملبدأي التناســـــب والوالية االحتياطية ويكفل 
وينبغي للدول األعضــاء أيضــًا أن ختصــص املوارد الالزمة لســن التشــريعات  اإلشــراف القضــائي.

 املحلية حبيث تأذن مبا يلي:
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لشـــخص املســـيطر على إىل ااحلاســـوبية  تقدمي طلبات للتعجيل يف حفظ البيانات  ‘١’  
من أجل احلفاظ على  -أي مقدمي خدمات اإلنترنت واالتصـــــاالت  -البيانات 

 سالمة البيانات وصوهنا لفترة زمنية حمددة نظرًا الحتمال فقدان تلك البيانات؛

ما تكون أهم دليل  بيانات املخزنة يف األجهزة الرقمية، اليت كثريًاالتفتيش وحجز   ‘٢’  
 ت هتمة ارتكاب جرمية إلكترونية؛إلثبا

إصدار أوامر إلبراز بيانات حاسوبية قد تتسم بدرجة أقل من محاية اخلصوصية،   ‘٣’  
 مثل بيانات حركة املرور وبيانات املشتركني؛

 اجلمع اآلين لبيانات حركة املرور واملحتوى يف القضايا املناسبة؛  ‘٤’  

 القانون املحلي؛التعاون الدويل من جانب سلطات إنفاذ   ‘٥’  

التحقيقات يف اجلرائم الســــيربانية تتطلب درجة من اإلبداع واحلنكة التقنية  نَّمبا أ  (ل)  
الوثيق بني الشــرطة التعاون ، ينبغي للبلدان أن تشــجع على نيالعام الشــرطة واملدعنيجهود وتآزر 

عامني  ملدعني ال لة مبكرة من وا ية يف مرح كاف لة  جل مجع أد قات من أ يه االهتام إىل التحقي لتوج
 األشخاص املحددين؛

ــد إجراء التحقيقــات يف   (م)   ــانون عن ــاذ الق ينبغي للمحققني أن يوجهوا موظفي إنف
 قضايا اجلرائم السيربانية لضمان احترام معايري األصول القانونية الواجبة؛

يني ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون املحلية االتصـــــال مبقدمي خدمات اإلنترنت املحل  (ن)  
صل معهم. صة األخرى والتوا صناعية اخلا صل يدعم التحقيقات  وموظفي املجموعات ال فهذا التوا

 اليت جتريها أجهزة إنفاذ القانون عرب زيادة الثقة والتعاون فيما بني اجلهات املعنية؛

ينبغي للبلدان اتباع هنوج مرنة بشــأن ُأســس الوالية القضــائية املعمول هبا يف جمال   (ص)  
االعتماد بدرجة أكرب على املكان الذي ُتقدَّم فيه خدمات تكنولوجيا مبا يف ذلك ة السيربانية، اجلرمي

 على مكان وجود البيانات؛بدل االعتماد املعلومات واالتصاالت 

ــــــيربانية لدى عامة اجلمهور   (ع)   ينبغي للبلدان أن تســــــتثمر يف التوعية باجلرمية الس
اخنفاض معدالت اإلبالغ عن اجلرمية الســــــيربانية مشــــــكلة جلة من أجل معااملعين والقطاع اخلاص 

 مقارنة بأنواع أخرى من اجلرائم؛

ـــراكات بني القطاعني العام واخلاص   (ف)   كافحة ملينبغي للدول األعضـــاء أن تعزز الش
شاء قنوات حوار هلذا الغرض، من أجل تعزيز  شريعات وإن سن الت سائل منها  سيربانية، بو اجلرمية ال

إنفاذ القانون ومقدمي خدمات االتصاالت واألوساط األكادميية وذلك هبدف  تبني سلطا التعاون
 ؛تعزيز املعارف وزيادة فعالية تدابري التصدي للجرمية السيربانية

ينبغي للدول أن تتخذ التدابري الرامية إىل تشجيع مقدمي خدمات شبكة اإلنترنت   (ص)  
ا نهموســـــائل التحقيق، بوإنفاذ القانون أنشـــــطة  ودعمنية على القيام بدور يف منع اجلرمية الســـــيربا
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أن حتدد بوضوح نطاق هذه و، يف تشريعاهتا املحليةمقدمي اخلدمات  بشأن التزاماتأحكام  إدراج
 قدمي اخلدمات؛ملمن أجل محاية احلقوق واملصاحل املشروعة  وحدودهاااللتزامات 

والتحريض  بالتعاونتحقيق وإنفاذ القانون املتصــــلة أنشــــطة الينبغي للدول أن تعزز   (ح)  
 ؛للجرمية السيربانيةبغية التصدي بفعالية للسلسلة الكاملة  واإلعداد هلا اجلرمية السيربانيةعلى ارتكاب 

ينبغي للدول أن تواصــــل تعزيز بناء القدرات وتعزيز قدرة الســــلطات القضــــائية   (ط)  
وينبغي أن تركز  .ومقاضـــاة مرتكبيها اجلرائم الســـيربانية التحقيق يف علىوســـلطات إنفاذ القوانني 

الشــــبكة اخلفية و طرحها احلوســــبة الســــحابيةتالتحديات املتزايدة اليت أنشــــطة بناء القدرات على 
ع الدول على تقدمي املساعدة وعالوة على ذلك، تشجَّ التكنولوجيات الناشئة األخرى.وغريها من 

  اء القدرات.إىل البلدان النامية يف جمال بن
    

    األدلة اإللكترونية والعدالة اجلنائية  -باء  
شيًا مع خطة العمل، تتضمن هذه الفقرة جتميعًا لالقتراحات اليت قدمتها الدول األعضاء امت  -١١

ية".  ٣يف االجتماع يف إطار البند  لة اجلنائ ية والعدا من جدول األعمال املعنون "األدلة اإللكترون
وهذه االســــتنتاجات والتوصــــيات األولية مقدمة من الدول األعضــــاء، وال يعين إدراجها أنَّ فريق 

  أمهيتها:درجة لترتيبًا اخلرباء قد أقرَّها، كما أن ترتيب عرضها ال يعين ضمنًا 
القواعد املتعلقة الصـــــالحيات القانونية ووتنفذ  تطور ينبغي للدول األعضـــــاء أن  (أ)  

 يف لضـــمان التحقيق بفعالية على الصـــعيد الوطينبالوالية القضـــائية وغريها من األحكام اإلجرائية 
حتقيق التعاون الفعال يف القضايا عرب واجلرمية السيربانية واجلرائم اليت ييسرها استخدام التكنولوجيا، 

ومحاية  ومراعاة الســــــيادة الوطنيةإنفاذ القانون  الوطنية، مع مراعاة احلاجة إىل تدابري فعَّالة يف إطار
 األخرى. وقد يشمل ذلك ما يلي:حقوق اإلنسان واحلق يف اخلصوصية 

لة اإللكترونيـة وحفظهـا،   ‘١’   لة مجع األد عد اإلثبـات لكفـا يل قوا كد من تعـد والتـأ
 يف اإلجراءات اجلنائية؛ واستخدامها صحتها،

 تتبع االتصاالت؛لاعتماد أحكام على الصعيدين الوطين والدويل   ‘٢’  

 والعابرة للحدود؛ عمليات التفتيش املحليةاعتماد أحكام تنظم   ‘٣’  

اعتماد أحكام بشـــــأن اعتراض االتصـــــاالت املنقولة عرب الشـــــبكات احلاســـــوبية   ‘٤’  
 والوسائط املماثلة؛

لتمكني البلدان من التصـــدي  ًاجيوانني موضـــوعية وإجرائية حمايدة تكنولوق ســـن  ‘٥’  
 لألشكال اجلديدة واملستجدة من اجلرمية السيربانية؛

 مواءمة التشريعات الوطنية؛  ‘٦’  

ــــن   ‘٧’   ــــريعات جديدة س ــــريعات القائمة تش االعتراف مبقبولية  إلتاحةأو تعزيز التش
 ؛هااألدلة اإللكترونية وحتديد نطاق
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د الرامية إىل بناء قدرات املوظفني املكلفني ينبغي للدول األعضـــــاء أن تعزز اجلهو  (ب)  
ن ونفاذ القانون واملدعإلمتخصصة  أجهزةالذين يعملون يف ذلك املوظفون  بإنفاذ القوانني، مبن يف

األدلة اإللكترونية املتعلقة باملعارف التقنية األســاســية كحد أدىن لكي يكتســبوا والقضــاة،  ون العام
سرعةاالستجابة بفعالية ويتمكنوا من  ساعدة  و صاالت واختاذ  يفلطلبات امل التدابري سائر تتبع االت

 للتحقيق يف اجلرائم السيربانية؛ األخرى الالزمة

بناء القدرات من أجل حتسني التحقيقات، وزيادة  أن تعززينبغي للدول األعضاء   (ج)  
املدعني العامني والقضاة ومتكني  ا،فهم اجلرمية السيربانية واملعدات والتكنولوجيات املتاحة ملكافحته

 على النحو املالئم؛من البت يف هذه اجلرمية ومقاضاة مرتكبيها والسلطات املركزية الوطنية 

ينبغي للدول األعضــاء أن تعزز اجلهود الرامية إىل بناء قدرات الســلطات املركزية   (د)  
لقانونية املتبادلة، مبا يف ذلك املعنية بالتعاون الدويل بشــأن الشــروط واإلجراءات املتعلقة باملســاعدة ا

طلبات شـــــاملة تتضـــــمن معلومات كافية للحصـــــول على  صـــــوغمن خالل توفري التدريب على 
 اإللكترونية؛ األدلة

لدول األعضـــــــاء أن تنظر يف  (ه)   باع هنج ينبغي ل لذي  "دعاءاالفريق " ات جيمع بني ا
أخصـــــائيي التحليل و التحقيقوموظفي املدعني العامني  ويضـــــم، األجهزةهارات وموارد خمتلف م

التعامل مع هذه األدلة بهذا النهج للمدعني العامني  ويســــــمح التحقيقات. هبدف إجراء اجلنائي
 ؛وتقدميها اإللكترونية

فيــه معــت ُجاملكــان الــذي مقبوليــة األدلــة اإللكترونيــة على ال ينبغي أن تتوقف   (و)  
وثوقية األدلة مب أالَّ يوجد ما ميس، شريطة أو خارجها لبلدلقضائية الوالية داخل المن األدلة، سواء 

بشـــكل قانوين، على ســـبيل املثال، مبوجب معاهدة للمســـاعدة وأن تكون هذه األدلة قد ُجمعت 
 الوالية القضائية؛ صاحبالقانونية املتبادلة، أو االتفاق املتعدد األطراف، أو بالتعاون مع البلد 

ذ التدابري الضــرورية لســن تشــريع يضــمن مقبولية ينبغي للدول األعضــاء أن تتخ  (ز)  
من املســــــائل  هي أن مقبولية األدلة، مبا يف ذلك األدلة اإللكترونية، مراعاةاألدلة اإللكترونية، مع 
 للقانون املحلي؛ وفقًا يتناوهلااليت ينبغي لكل بلد أن 

ما بني  (ح)   لدويل في عاون ا لدول األعضـــــــاء أن تعزز الت قانون ينبغي ل فاذ ال  أجهزة إن
ضائية ومقدم سلطات الق سد الثغرة بني  يواملدعني العامني وال  سرعةالخدمات اإلنترنت من أجل 

ولدى القيام بذلك،  تدابري إنفاذ القانون.وســــرعة اختاذ  مرتكبو اجلرائم الســــيربانية اليت ينشــــط هبا
 )24/7(العاملة على مدار الساعة الشبكات  مثل ،ينبغي للدول األعضاء أن تستخدم األطر القائمة

عن معاهدات املســــاعدة  نتربول)، فضــــًالاإلوالتعاون من خالل املنظمة الدولية للشــــرطة اجلنائية (
ينبغي للدول األعضـــاء و نطوي على أدلة إلكترونية.ي الذيالقانونية املتبادلة، لتعزيز التعاون الدويل 

أن تواصـــل مواءمة وتبســـيط العمليات املتعلقة باملســـاعدة القانونية املتبادلة ووضـــع منوذج مشـــترك 
 الوقت املناسب عرب احلدود؛ ها يفونقلجلمع األدلة اإللكترونية ذه العمليات هبللتعجيل 

ع الدول األعضـــــــاء على زيادة تبادل اخلربات واملعلومات، مبا يف ذلك تشــــــجَّ  (ط)  
بشــــأن التحقيق يف اجلرائم الســــيربانية  الُفضــــلى املمارســــاتو ،جراءات الوطنيةالتشــــريعات واإل
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األســــاليب اليت تســــتخدمها التقنيات واحلدود، واملعلومات عن اجلماعات اإلجرامية املنظمة و  عرب
 اجلماعات؛ تلك

جهات التنســـيق بني أجهزة إنفاذ  تضـــم شـــبكًة ُتنشـــئلدول األعضـــاء أن لينبغي   (ي)  
 ؛واملدعني العامنيسلطات القضائية القانون وال

، ينبغي للدول األعضــــــاء أن تقيم إمكانية تكليف فريق اخلرباء أو خرباء املكتب  (ك)  
الجتاهات اجلرمية السيربانية والتهديدات اجلديدة،  بإجراء تقييم سنوي مبسامهة من الدول األعضاء،
 وجعلها يف متناول اجلمهور؛

 الستبانة األشكال واألمناط أنشطة التفتيشدعم توسيع نطاق ينبغي للمكتب أن ي  (ل)  
جرام، وآثار اجلرمية يف املناطق الرئيسية والتطورات احلاصلة يف بيئة االتصاالت السلكية لإل اجلديدة

بيانات الإنترنت األشــياء، واعتماد تكنولوجيا ســلســلة كتل نطاق والالســلكية، مبا يف ذلك توســع 
 دام الذكاء االصطناعي باالقتران مع التعلم اآليل؛العمالت املشفرة واستخو

، يقوممن خالل الربنامج العاملي املعين باجلرمية الســــــيربانية، أن ينبغي للمكتب،   (م)  
مشــــاريع التعاون التقين واملســــاعدة بتعزيز ودعم وتنفيذ بتوافر املوارد،  رهنًاو حســــب االقتضــــاء

شاريع بني اخلرباء التقنية. ستجمع هذه امل شريعات واملالحقة  و سيب والت يف منع اجلرمية وأمن احلوا
القضائية وتقنيات التحقيق وما يتصل هبا من مسائل، والدول اليت تلتمس املعلومات أو املساعدة يف 

 تلك املجاالت؛ 

الوعي إذكاء على زيادة املعرفة ويركِّز  ًاتعليمي ًاينبغي للمكتب أن يضــــــع برناجم  (ن)  
لفائدة يف جمال مجع األدلة اإللكترونية،  ال ســـــيما، اجلرمية الســـــيربانيةإىل مكافحة بالتدابري الرامية 

 لدول األعضاء؛يف اسلطات االدعاء السلطات القضائية و

عاون يف مجع األدلة   (ص)   لدول األعضـــــــاء أن تواصـــــــل العمل على تعزيز الت ينبغي ل
 من خالل مجلة تدابري منها: اإللكترونية، 

 ؛التهديدات اليت تطرحها اجلرمية السيربانيةتبادل املعلومات بشأن   ‘١’  

ــــــأن اجلماعات اإلجرامية الســــــيربانية، مبا يف ذلك التقنيات   ‘٢’   تبادل املعلومات بش
 واألساليب اليت تستخدمها؛

إنفاذ القانون واملدعني العامني  أجهزةبني  املعزَّزين تشـــــجيع التعاون والتنســـــيق   ‘٣’  
 لقضائية؛والسلطات ا

سيربانيةلتصدي للجرمية الرامية إىل اتبادل االستراتيجيات واملبادرات الوطنية   ‘٤’   ، مبا ال
 ؛مقاضاة مرتكيب اجلرمية السيربانيةيف ذلك التشريعات واإلجراءات الوطنية من أجل 

تبادل أفضـــــل املمارســـــات واخلربات املتصـــــلة بالتحقيق يف اجلرائم الســـــيربانية   ‘٥’  
 د؛احلدو  عرب
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شبكة   ‘٦’   سلطات إنفاذ القانون والسلطات  تضماالتصال  جهاتمن مكوَّنة إنشاء 
 ؛واملدعني العامنيالقضائية 

منوذج  ووضـــــعمواءمة وتبســـــيط العمليات املتعلقة باملســـــاعدة القانونية املتبادلة   ‘٧’  
الوقت يف  هاونقل من أجل مجع األدلة اإللكترونيةذه العمليات هبمشــترك للتعجيل 

 املناسب عرب احلدود؛

عقد حلقات عمل وحلقات دراســية من أجل تعزيز قدرة ســلطات إنفاذ القانون   ‘٨’  
طلبات مجع األدلة يف املســائل املتصــلة باجلرمية  صــوغ علىوالســلطات القضــائية 

 يف إطار معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة؛، السيربانية

 ؛ها وتوحيدهاونقل تصلة جبمع األدلة الرقميةلجوانب اإلجرائية امللوضع معايري   ‘٩’  

وضــــــع هنج مشــــــترك لترتيبات تبادل املعلومات مع مقدمي اخلدمات فيما يتعلق   ‘١٠’  
 السيربانية ومجع األدلة؛ بالتحقيق يف اجلرائم

العمل مع مقدمي اخلدمات من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من   ‘١١’  
ون يف جمال إنفاذ القانون والتحقيق يف اجلرائم الســــــيربانية أجل حتديد طرائق التعا

 ؛عليها ومجع األدلة

عدة   ‘١٢’   بادئ توجيهية ملقدمي اخلدمات ملســـــــا فاذ  أجهزةوضــــــع م قانون إن يف ال
سيربانية اتالتحقيق صيغة األدلةيف اجلرائم ال  واملعلومات ، مبا يف ذلك فيما يتعلق ب

 ؛حفظهاالرقمية ومدة 

إنفاذ القانون والقضــــاة واملدعني العامني  ألجهزةتعزيز القدرات التقنية والقانونية   ‘١٣’  
 تنمية املهارات؛ومن خالل برامج بناء القدرات 

هت  ‘١٤’   قدرا ية يف تعزيز  نام لدان ال قدمي املســـــــاعدة إىل الب جمال  ات يل اجلنائي يف  التحل
 ؛السيربايناجلنائي  للتحليل، مبا يف ذلك من خالل إنشاء خمتربات السيرباين

عقد حلقات عمل وحلقات دراسية لزيادة الوعي بأفضل املمارسات يف التصدي   ‘١٥’  
 للجرمية السيربانية؛

إعداد و ة واعتمادهااجلنائي الرقمي التحليل من أدواتدولية للتحقق  هيئةإنشــــــاء   ‘١٦’  
للتصــدي  ةضــائيالقالتدابري إنفاذ القانون وأجهزة وتعزيز قدرات اإلرشــادية األدلة 

 للجرمية السيربانية؛

اجلنائي الرقمي، مبا يف  التحليلينبغي للبلدان أن تســــــتثمر يف بناء وتعزيز قدرات   (ع)  
عن نظم إدارة أمن املعلومات لدعم املالحقات القضائية  األمين، فضًال والتأهيلالتدريب توفري ذلك 

ــاجحــة ــة عن طريق  يف اجلرائم الن ــة  فحصالســــــيرباني ــة من أجــل مجع األدل األجهزة اإللكتروني
  موثوقة؛ بطريقة



UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2
 

10/20 V.19-02533 
 

 ينبغي توفري تدريب متخصِّص بشأن اجلرمية السيربانية ملوظفي اجلهاز القضائي يف  (ف)  
الذي يكون فيه موظفو اجلهاز القضــائي  القائم على التحقيقالنظم القانونية اليت تســتخدم النموذج 

  ؛هم أيضًا املحقِّقون
هذا النوع  خيضــعقضــاة ليســوا على دراية باألدلة الرقمية، ونتيجة لذلك، بعض ال  (ص)  

بالتوثيق والقبول. ما يتعلق  عايري أعلى في لة يف كثري من األحيان مل إيالء ومع ذلك، ينبغي  من األد
مقارنة فرض معايري أعلى فيما يتعلق بســالمة األدلة الرقمية لإىل عدم وجود أســباب عملية  االعتبار

 أو تلفيقها ليس أكرب من احتمال القيام بذلك معاألدلة الرقمية فاحتمال حتوير  التقليدية. األدلةب
بســـــبب إمكانية األدلة الرقمية  ُتلفَّقأو  ُتحوَّرميكن القول إنه من الصـــــعب أن  بل األدلة األخرى.

  ته؛ للتوثُّق من التحوير أو اثبا "بعثرة"قيمة المثل خمتلفة خوارزميات رياضية  استخدام
 أوجه التآزرتعزيز املحلية و اهليئاتن فعالية التنسيق املشترك بني ينبغي للدول أن حتسِّ   (ق)  
وثوق هبا مع القطاع اخلاص ومنظمات امل، مبا يف ذلك تبادل املعلومات واالســــــتخبارات فيما بينها

  ؛على حنو فعالني الدولي والتآزر التعاون تيسريأصحاب املصلحة من أجل  وسائراملجتمع املدين 
حبيث متكِّن  التشــريعات القائمةينبغي للدول أن تســن تشــريعات جديدة أو تعزز   (ر)  

  ؛هااالعتراف مبقبولية األدلة اإللكترونية وحتديد نطاق من
أدلة إلكترونية يف تشــــــريعاهتا  أهنا البيانات التالية على تصــــــنيفلعل الدول تنظر يف   (ش)  
الوقائع، وبيانات املحتوى مثل الرســــــائل اإللكترونية،  تمثل ســــــجال: بيانات حركة املرور املحلية

وبيانات املشتركني مثل معلومات تسجيل املستخدمني، وغريها من البيانات اُملخزَّنة واُملجهَّزة واُملرَسلة 
  يف شكل رقمي واليت تربز أثناء ارتكاب اجلرمية وميكن عندئذ استخدامها إلثبات وقائع تلك اجلرمية؛

ــــــاء على ع الدول على تعزيز بناء القدرات تشــــــجَّ  )(ت   مجع األدلة اإللكترونية، وإنش
األفرقة املهنية وتزويدها باخلربة القانونية والتقنية على الســــــواء، وتعزيز التعاون وتبادل اخلربات 

  ويشجع املكتب على االضطالع بدور يف هذه اجلهود؛ والتدريب يف هذا الصدد.
ع الدول على أن تنشــئ يف تشــريعاهتا املحلية ذات الصــلة أســاليب مجع األدلة تشــجَّ  (ث)  

األدلة  مجعو ،يف املوقع ومجع األدلة ،واحلفاظ عليها ةالتخزين األصلي مصادرة وسائطاإللكترونية، مثل 
احلذف د األدلة اإللكترونية ملنع اإلضــافة أو يجتم علىع الدول األعضــاء وتشــجَّ .منها عن ُبعد قوالتحقُّ

 وغلقاألدلة اإللكترونية،  املجموع للتأكد من صــــحةتدقيق حســــاب أو التعديل عن طريق تدابري مثل 
  ؛، واعتماد آلية احلماية ضد الكتابة على األدلةالشبكية احلسابات املفتوحة على التطبيقات

  جبمع األدلة اإللكترونية؛ فيما يتعلقتقنية  ع الدول على وضع قواعد ومعايريتشجَّ  (خ)  
لإلجراءات  بـــاالمتثـــالجمع األدلـــة اإللكترونيـــة أن ُتينبغي للـــدول أن تكفـــل   (ذ)  
  الواجبة؛ القانونية
 موثوقية األدلة اإللكترونيةينبغي للدول أن تضع يف تشريعاهتا املحلية قواعد لتقييم   (ض)  
صــائص الفريدة لألدلة اإللكترونية عند أخذ يف االعتبار اخلت، وأن وأمهيتها ومشــروعيتها وســالمتها

  واستبعاد األدلة غري القانونية؛ واإلثبات بالسماعاألدلة األصلية  قواعدتطبيق 
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عند مجع األدلة اإللكترونية يف اخلارج، ينبغي للدول أن حتترم ســـــيادة الدول اليت   (ظ)  
ــــــروعــة وا ،فيهــا البيــانــات، واالمتثــال لإلجراءات القــانونيــة الواجبــة تتواجــد حترام احلقوق املش

تدابري ل االســـتخدام املنفردأن متتنع عن  وينبغي للدول أيضـــًا لألشـــخاص والكيانات ذات الصـــلة.
  يف هذا الصدد؛ امةداهلتدخلية أو الالتحقيق التقين 

 املساعدةع الدول على التشاور مع الدول األخرى من أجل مواصلة حتسني تشجَّ  (غ)  
ـــاليب  ةالدولي ةالقضـــائي ـــتفادة املثلى من اإلجراءات واألس والتعاون يف جمال اإلنفاذ عن طريق االس

  ذات الصلة، بغية تيسري التحقيق يف اجلرائم السيربانية ومجع األدلة اإللكترونية؛
ينبغي للدول أن تنظر يف اعتماد أحكام منوذجية دولية بشــأن صــالحيات التحقيق   (أأ)  

بشـأن  ونية واسـتكشـاف إمكانية التفاوض على صـك عاملي ملزم قانونًااملتعلقة جبمع األدلة اإللكتر
 مقبولًة ًاهذا الصـــك أحكاموميكن أن يتضـــمن  مكافحة اجلرمية الســـيربانية يف إطار األمم املتحدة.

  عرب احلدود.بشأن مجع األدلة اإللكترونية  عامليًا
    

      ملخَّص املداوالت  -ثالثًا  
    اتإنفاذ القانون والتحقيق  -ألف  

آذار/مارس  ٢٨و ٢٧يومي ة املعقود جلساته األوىل والثانية والثالثةنظر فريق اخلرباء، أثناء   -١٢
  من جدول األعمال املعنون "إنفاذ القانون والتحقيقات". ٢، يف البند ٢٠١٩
وتوىل تيسري املناقشة املناظرون التالية أمساؤهم: السيد شينكو وو (الصني)؛ والسيدة إيوانا   -١٣

 ألباين (رومانيا)؛ والسيد مارتن غريشانيك (األرجنتني)؛ والسيد بيدرو فريديلهو (الربتغال)؛ والسيد
  أنطون كورديكوف (االحتاد الروسي).

أمثلة عن األنشطة اإلجرامية املضطلع هبا يف فريق اخلرباء  نظريف املناقشة اليت تلت ذلك، و  -١٤
ة للممارســـني واملحققني يف جمال العدالة اجلنائية عند شـــكل صـــعوبات كبريواليت ت يف البيئة الرقمية

ية. ها من مالحقات قضـــــــائ ما يتبع قات و لة اليت ُذ فتح وإجراء التحقي يال ومن األمث كرت االحت
باالتصــال احلاســويب املباشــر، واســتخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية، واســتخدام الشــبكة اخلفية يف 

واالستغالل اجلنسيان لألطفال عن طريق إساءة استخدام  ارتكاب أنشطة غري مشروعة، واالنتهاك
وباإلضافة إىل ذلك، ُأبلغ فريق اخلرباء عن الترابط املفاهيمي  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
، فضًال عن التوجهات والتحديات املتصلة والتباينات بينهما بني اجلرمية السيربانية واألمن السيرباين

وأساليب االستدراج املوجَّه املستخدمة يف  ة، مبا يف ذلك هجمات فريوس الفدية؛باجلرمية السيرباني
سرقة اهلوية من خالل  صويت، و صيد اإللكتروين ال صيد االحتيايل العام أو املوجه، والت االحتيال (الت

لشن هجمات إلكترونية ضد  Cobalt Strikeواستخدام منصة  إرسال الروابط اإللكترونية اخلبيثة)؛
وتعدين العمالت اُملشــفَّرة واهلجمات اإللكترونية بغرض تعدين  وإنترنت األشــياء؛ ظم املصــرفية؛الن

  واستنساخ البطاقات املصرفية وما يتصل بذلك من جرائم. العمالت املشفَّرة؛
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موضــوع ما إذا كان صــك قانوين عاملي شــامل بشــأن اجلرمية الســيربانية  ونوقش مرة أخرى  -١٥
من ذلك على التنفيذ الفعال للصــــكوك القائمة،  كان ينبغي للدول أن تركز بدًال أو ما إذاًا ضــــروري

بعدم ضــرورة اعتماد صــك قانوين شــامل عاملي فدفع بعض املتكلمني  يف ذلك اتفاقية بودابســت. مبا
لوضــع ما يناســب من تدابري  ًامالئم ًاجديد بشــأن اجلرمية الســيربانية ألن اتفاقية بودابســت توفر إطار

انضــــمت إىل اتفاقية  دولة طرفًا قد ٦٣وأشــــري إىل أن  حملية ودولية للتصــــدي للجرمية الســــيربانية.
بعض وقيل إن  بودابســت، مما يدل على أهنا مفتوحة النضــمام الدول غري األعضــاء يف جملس أوروبا.

اءمة املعايري التشــريعية املحلية املوضــوعية الدول غري األطراف يف االتفاقية تســتلهم من االتفاقية يف مو
إن مفهوم "مواءمة املعايري الوطنية" ال يشــمل فقط حاالت إىل أيضــًا  أشــريو واإلجرائية على الســواء.

يف وضـــــع  التقارب والتعاريف املشـــــتركة، بل أيضـــــًا احلاالت اليت تكون فيها املعايري الدولية مفيدة
امل بني اتفاقية بودابســت والصــكوك اإلقليمية األخرى، مثل اتفاقية وُأشــري إىل التك األنظمة الوطنية.

 ،٢٠١٤، املعتمدة يف عام االحتاد األفريقي املتعلقة بأمن الفضاء اإللكتروين ومحاية البيانات الشخصية
  واملدونة الدولية لقواعد السلوك يف جمال أمن املعلومات الصادرة عن منظمة شنغهاي للتعاون.

أن صـــكًا قانونيًا عامليًا جديدًا بشـــأن اجلرمية الســـيربانية فع متكلمون آخرون بيف حني دو  -١٦
داخل إطار األمم املتحدة هو أمٌر ضـــــروري للتصـــــدي للتحديات اليت يفرضـــــها التطور الســـــريع 

مل تنضــــــم إليها مجيع  ، يف كل األحوال،لتكنولوجيا اإلنترنت واليت ال تغطيها اآلليات القائمة اليت
عملية تقودها األمم املتحدة كجزء من توخى وضعه الصك ُيذلك وُشدِّد على أن  لعامل.الدول يف ا

وميكن يف إطارها وضـــع زمام األمور يف أيدي الدول األعضـــاء اليت تتوىل املســـؤولية عن تبســـيط 
الصكوك القائمة مثل اتفاقية بودابست باالستفادة من اجلهود املبذولة للتصدي للجرمية السيربانية، 

ويف هذا السياق، أشري إىل قرار اجلمعية  .أو باالستناد إليها تفاقية االحتاد األفريقي السالفة الذكروا
مة  عا خدام  ،٢٠١٨كانون األول/ديســــــمرب  ١٧، املؤرخ ٧٣/١٨٧ال ــــــت حة اس كاف بشـــــــأن م

تكنولوجيات املعلومات واالتصـــــــاالت لألغراض اإلجرامية، وإىل الوالية الواردة فيه اليت يلتمس 
مني العام مبوجبها آراء الدول األعضاء بشأن التحديات اليت تواجهها يف جمال مكافحة استخدام األ

اســــتنادًا إىل تلك اآلراء  ًاقدم تقريريو ،تكنولوجيات املعلومات واالتصــــاالت لألغراض اإلجرامية
اتفاقية  عن رأي مفاده أن وأعرب أيضــــــًا الرابعة والســــــبعني. هتافيه يف دورلتنظر اجلمعية العامة 

أهنا شـــواغل مجيع الدول األعضـــاء، ووأهنا ال تعاجل  مبا يكفي بودابســـت ليســـت شـــفافة أو شـــاملة
ــفافة من أجل تعديل نصــ ا قد يكون غري مناســب بالنظر إىل ها، ممأنشــأت عمليات معقدة وغري ش

  . الطبيعة املتطورة باستمرار للجرائم السيربانية
ية التفاوض اجلاري  -١٧ ــــــري إىل عمل ية وأش فاق ماد بروتوكول إضـــــــايف ثاٍن الت ة من أجل اعت

املســائل التالية: بعض أو مجيع بودابســت هبدف توفري قواعد واضــحة وإجراءات أكثر فعالية بشــأن 
واألحكام اليت تتيح التعاون املباشــــــر مع  األحكام اليت جتعل التعاون الدويل أكثر فعالية وســــــرعة؛

فيما يتعلق بطلبات املعلومات عن املشتركني، وطلبات  مقدمي اخلدمات يف واليات قضائية أخرى
ــــــات اليت تنطوي على الاإلطار والضــــــمانات و حفظ البيانات، والطلبات الطارئة؛ قوية للممارس

  إمكانية الوصول إىل البيانات عرب احلدود، مبا يف ذلك متطلبات محاية البيانات.
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دِّد أيضــــًا على أن اتفاقية اجلرمية املنظمة   -١٨ ميكن أن ُتســــتخدم كأداة مفيدة للتصــــدي وشــــُ
 للتحديات اليت تفرضــها اجلرمية الســيربانية وال ســيما بالنظر إىل الطابع عرب الوطين لتلك التحديات.

 اجلرمية الســـيربانيةيتناول واقُترح النظر يف التفاوض على بروتوكول إضـــايف التفاقية اجلرمية املنظمة 
  .على وجه اخلصوص

ية الناجحة الرامية إىل  وأطلع أعضـــــــاُء  -١٩ الوفود واملناظرون فريَق اخلرباء على اجلهود الوطن
ية. ية للتصـــــــدي للجرمية اإللكترون ية وإجرائ قانون تدابري  ية املتكلمني ورأى بعض  تنفيذ  فاق أن ات

وُنظر  بودابســت وما يصــاحبها من مشــاريع لبناء القدرات هي اللبنات األســاســية يف هذا املجال.
 لة اإلصالحات التشريعية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك نطاق تلك اإلصالحات.بتعمق يف مسأ

خمتلف آراء  مراعاةوُوجِّه االنتباه إىل احلاجة إىل االضـــطالع بعمليات شـــاملة وتشـــاركية لضـــمان 
ـــاس مبدأ  أصـــحاب املصـــلحة. ـــري إىل ضـــرورة ضـــمان اليقني والوضـــوح القانونيني على أس   وأش
ضــــرورة اســــتخدام صــــيغة "حمايدة تكنولوجيًا" يف التشــــريعات وة إال بنص"، "ال جرمية وال عقوب

  اجلديدة حبيث تظل مواكبة للتطورات السريعة يف ميدان تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
شئة عن الن  -٢٠ ضًا حول التحديات النا شة أي ضائية املعنية ودارت مناق شأن الوالية الق زاعات ب

يكون فيها ملقدم اخلدمة مقرٌّ يف إحدى قد ى سبيل املثال، يف احلاالت اليت باإلنفاذ، وخصوصًا، عل
الواليات القضــــــائية، ويكون املتحكم يف البيانات موجودًا يف بلد آخر أو تكون البيانات خمزَّنة يف 

وُأشــري إىل أنَّ ظهور احلوســبة الســحابية يثري  والية قضــائية أخرى أو يف واليات قضــائية متعددة.
وُأشري أيضًا إىل أنَّ اتباع هنوج مرنة بشأن  ات عملية وقانونية إضافية أمام التحقيقات اجلنائية.حتدي

ُأســـس الوالية القضـــائية املعمول هبا يف جمال اجلرمية الســـيربانية قد يكون مفيدًا، مثل هنج االعتماد 
 بدل االعتمادتصـــاالت بدرجة أكرب على املكان الذي ُتقدَّم فيه خدمات تكنولوجيا املعلومات واال

 على مكان وجود البيانات.

وشدَّد فريق اخلرباء أيضًا على احلاجة إىل وجود صالحيات إجرائية مناسبة للحصول على   -٢١
، مبا يف ذلك البيانات والبيانات الوصفية املتعلقة باجلرمية السيربانية وكذا بأشكال األدلة اإللكترونية

ية معلومات عن املشــــــتركني،  قد تشــــــمل هذهأخرى من اجلرمية. و يانات  وأاألدلة اإللكترون ب
وُأشــري إىل أنَّ املحققني يصــادفون تطورات تكنولوجية جديدة،  أو بيانات حركة املرور. ،املحتوى

يف  هممثل الرباجميات اُملخفية للهوية والتشــــــفري العايل الدرجة والعمالت االفتراضــــــية، أثناء حتقيق
ــــــتراتيجيات اجلرائم اليت تنطوي على  أدلة إلكترونية، وبالنظر إىل ذلك، قد يتعني عليهم اعتماد اس

الرقمي عن ُبعد جلمع والتحليل اجلنائي جديدة والنظر يف كيفية استخدام أساليب التحري اخلاصة 
عطيت األولوية ُأو األدلة اإللكترونية، مع ضــــــمان مقبولية األدلة واســــــتخدامها يف املحاكم.تلك 

لتنسيقي الذي تضطلع به السلطات الوطنية املختصة مثل املحامني أو مكاتب املدعني لتعزيز الدور ا
  .املتخصصني العامني
وركَّزت املناقشة أيضًا على كيفية حتقيق التوازن بني احلاجة إىل تدابري فعَّالة يف إطار إنفاذ   -٢٢

 وخاصة احلق يف اخلصوصية.القانون للتصدي للجرمية السيربانية ومحاية حقوق اإلنسان األساسية، 
نَّ القواعد املتعلقة باالحتفاظ بالبيانات قد متثل هنجًا عمليًّا لضــــــمان قدرة مقدِّمي خدمات قيل إو

سيربانية من خالل تعزيز التعاون مع  صاالت على االضطالع بدور أكرب يف التصدي للجرمية ال االت
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نني الضـــمانات اإلجرائية وإجراءات محاية أجهزة إنفاذ القانون، شـــريطة أن يراعي تنفيذ هذه القوا
األمم املتحدة حلقوق اإلنســــان عن "احلق يف  يةوُأشــــري إىل تقرير مفوضــــ اخلصــــوصــــية الواجبة.

سان عمًال بقرار A/HRC/27/37( اخلصوصية يف العصر الرقمي" )، الذي ُقدِّم إىل جملس حقوق اإلن
  .٦٨/١٦٧اجلمعية العامة 

ية ومالحقة   -٢٣ لدويل يف التحقيق يف اجلرائم الســــــيربان عاون ا وأكَّد فريق اخلرباء جمددًا أمهية الت
بادلة وأشــــار بعض املتكلمني إىل أن عدد طلبات املســــاعدة القانونية املت مرتكبيها قضــــائيًّا عرب احلدود.

، وبوجه التعاون التقليديةبســــــرعة، وأنَّ طرائق يتزايد للحصــــــول على أدلة إثبات إلكترونية وحفظها 
ال تسهل تستغرق وقتًا طويًال، رأى البعض أهنا تبادل املساعدة القانونية اليت ب اإلجراءات املتعلقةخاص 

ة القانونية املتبادلة ال تزال أداة أن املســاعدإىل  وأشــار متكلمون آخرون الوصــول الســريع إىل البيانات.
أن بناء القدرات والتدريب أيضـــًا إىل بعض املتكلمني أشـــار و تبادل البيانات عرب احلدود.لبالغة األمهية 

طلبات شــــاملة تتضــــمن  وغبشــــأن االحتياجات املتعلقة باملســــاعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك صــــ
عناصــــر رئيســــية لكفالة الوصــــول يف الوقت متثل لكترونية، معلومات كافية للحصــــول على األدلة اإل

العاملة على مدار الشبكات بعض البلدان باستخدام أوصت وباإلضافة إىل ذلك، املناسب إىل البيانات. 
هذه األدلة اليت اليت تتَّسم هبا  بسبب الطبيعة املتقلبة بشكل فوري حفظ البياناتلطلب  )24/7(الساعة 

  يف لوحة مفاتيح حاسوب.بنقرة زر  ميكن نقلها أو حذفها
على الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز التعاون الدويل  بوصـــفها أمثلة وُأشـــري إىل ممارســـات خمتلفة  -٢٤

إرسال طلبات  تلك األمثلة تومشل .العمليايتفيما يتعلق باألدلة اإللكترونية، وال سيما على املستوى 
واإلكثار من اســـتخدام ؛ الســـلطات املختصـــة للدول املتعاونة إىل املســـاعدة القانونية املتبادلة مباشـــرًة

أدوات التعاون الدويل املصـــمَّمة خصـــيصـــًا للحفاظ على ســـالمة األدلة اإللكترونية مثل التعجيل يف 
سوبية شتركة، حفظ البيانات احلا ستخدام الوسائل، والتحقيقات امل اإللكترونية يف إرسال طلبات  وا

املســـــاعدة القانونية املتبادلة، مع اإلشـــــارة حتديدًا إىل الفائدة املحتملة اليت ميكن أن ُتســـــتمد يف هذا 
الصــدد من مبادرة اإلنتربول بشــأن إرســال طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة عن طريق مراســالت 

صاالت العاملة على مدار وتبادل املعلومات بني جها، إلكترونية مؤمَّنة شبكة االت صال التابعة ل ت االت
واإلكثار من اســـتخدام ســـبل التعاون املباشـــر بني أجهزة الشـــرطة، مبا يف ذلك عن ، )24/7(الســـاعة 

ساعدة املقدَّمة من اإلنتربول، ألغراض مجع املعلومات  ضًا االستخبارية.طريق امل شري أي إىل املركز  وأ
 وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون يف أنشــــأته الذيلجرمية الســــيربانية، لاألورويب 

  االحتاد األورويب. داخلإنفاذ القانون للتصدي للجرمية السيربانية تدابري تعزيز  هبدف ٢٠١٣ عام
وبوجه عام،  مســـــألة الوصـــــول إىل البيانات عرب احلدود.وتطرق فريق اخلرباء أيضـــــًا إىل   -٢٥

لوحظ أن املمارســات واإلجراءات اليت تســتخدمها الدول والشــروط والتدابري االحترازية املتصــلة 
عرب عن القلق بشـــــأن املشـــــاكل القانونية وُأ .كبريًا بتلك املمارســـــات واإلجراءات متباينة تباينًا

وعالوة على  ت املتعلقة بالوصــــــول إىل البيانات عرب احلدود.املحتملة النامجة عن بعض املمارســــــا
ذلك، جرى التأكيد على احلقوق اإلجرائية للمشتبه فيهم، واعتبارات اخلصوصية، ومحاية البيانات 
الشخصية، ومشروعية الوصول إىل البيانات املخزنة يف خوادم موجودة يف واليات قضائية أخرى، 

  .السيادة الوطنيةمبدأ احترام و
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وشــــدَّد فريق اخلرباء على أمهية بناء القدرات املســــتدامة من أجل تعزيز الفعالية واملهارات   -٢٦
من أجل التصـــدي للتحديات اليت تطرحها  التنفيذيلدى مجيع الســـلطات املختصـــة على الصـــعيد 

ربات ويف هذا الســياق، أشــار متكلمون إىل فائدة تبادل املمارســات اجليدة واخل اجلرمية الســيربانية.
وأشـــــار بعض  الدول. فيما بنيفحســـــب، بل أيضـــــًا كل دولة فيما بني املمارســـــني، ليس داخل 

املتكلمني إىل تعزيز التدريب وبناء القدرات، بالتوازي مع تطوير اهلياكل أو الوحدات املتخصــصــة 
الصــــدد، جرى ويف هذا  يف اجلرائم الســــيربانية داخل دوائر النيابة العامة وســــلطات إنفاذ القانون.

بصـــــورة متزايدة يف التحقيق يف  بات شـــــائعًااألدلة اإللكترونية قد  اســـــتخدام التشـــــديد على أن
من الضــروري وضــع هياكل متخصــصــة تقدم اخلربة واملعارف ولذلك األشــكال األخرى للجرمية، 

  للتحقيق يف تلك اجلرائم. التنفيذيةواملهارات 
ز وتوطيد التعاون بني الســــــلطات الوطنية والقطاع وناقش فريق اخلرباء كذلك أمهية تعزي  -٢٧

خدمات االتصــاالت ومقدمي خدمات اإلنترنت، من أجل تعزيز احلفاظ  ياخلاص، وخباصــة مقدم
ولئن ُأبرزت األمهية املتزايدة هلذا التعاون على الصــــــعيد املحلي،  على البيانات والوصــــــول إليها.

ستعجلة اليت تنطوي ع وال ضايا امل ُسلِّملى جرائم خطرية، فسيما يف الق ضًا  قد  اجة إىل بذل باحلأي
ويف هذا  مزيد من اجلهود لكفالة مســـــتوى مماثل من التعاون يف القضـــــايا العابرة للحدود الوطنية.

قدمي خدمات االتصـــاالت مل يف املتطلبات بالنســـبةتضـــارب حدوث الصـــدد، أشـــري إىل احتمال 
جتاوهبم مع الطلبات املقدمة كيفية املوازنة بني  يف ويتمثل ذلك حتديدًاومقدمي خدمات اإلنترنت، 

  املتطلبات القانونية للدول املعنية.و
التدابري الوطنية املتخذة من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات  عنالعديد من املتكلمني وأبلغ   -٢٨

تشريعات وسن تشريعات بشأن اجلرمية السيربانية و/أو تطوير ال وسياسات بشأن اجلرمية السيربانية؛
شأهنا؛ صحتها  القائمة ب ستقصائية جديدة جلمع األدلة اإللكترونية والتثبت من  ستخدام أدوات ا وا

سان؛ ضمانات حقوق اإلن وتطبيق ترتيبات  ألغراض االستدالل يف اإلجراءات اجلنائية، مع مراعاة 
 ة الســيربانية؛مؤســســية ترمي إىل ضــمان املزيد من الكفاءة يف اســتخدام املوارد يف التصــدي للجرمي

االختالفات أن وأشــــار أحد املتكلمني إىل  وتعزيز التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية الســــيربانية.
اليت ينبغي مراعاهتا عند  متثل االعتبارات الرئيســــيةالقائمة بني األمن الســــيرباين واجلرمية الســــيربانية 

  بشأن تلك املسائل. هيكلة تدابري التصدي الوطنية وحتديد االختصاصات املؤسسية
العــاملي وأعرب العــديــد من املتكلمني عن تــأييــدهم لعمــل فريق اخلرباء بــاعتبــاره املنتــدى   -٢٩

ـــريعات  ـــري النقاش وتبادل اآلراء بني الدول األعضـــاء حول التش ـــامل األوحد واألنســـب لتيس الش
اخليارات القائمة الوطنية واملمارســـــات الفضـــــلى واملســـــاعدة التقنية والتعاون الدويل بغية تدارس 

لتدعيم التدابري القانونية وغريها من التدابري املتخذة على الصــــــعيدين الدويل والوطين للتصــــــدي 
كر أن فريق اخلرباء وُذوُأشري أيضًا إىل القيمة اليت تضيفها اللجنة يف هذا الشأن.  للجرمية السيربانية.

على أن هذا ال ينبغي أن يستبعد  املوضوع؛للمناقشات بشأن هذا  جتعل منه منربًاوالية فريدة  لديه
  .ملكافحة اجلرمية السيربانيةشامل نظام حوكمة عاملي  إنشاءبالضرورة املبادرات األخرى الرامية إىل 

يف جمال املســـــــاعدة التقنية وبناء أعمال املكتب من يضــــــطلع به وُأعرب عن التأييد ملا   -٣٠
  للجرمية السيربانية.لتصدي وضع تدابري متسقة لالقدرات هبدف 
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عن تقديرهم لصــــــدور الدليل العملي  ًاوعالوة على ذلك، أعرب بعض املتكلمني أيضــــــ  -٣١
لطلب األدلة اإللكترونية عرب احلدود، الذي تشــارك يف إعداده وإصــداره املكتب واملديرية التنفيذية 

سؤويل للجنة مكافحة اإلرهاب والرابطة الدولية للمدعني العامني، والذي أتيح لل ضاء وم دول األع
 العدالة اجلنائية لديها من خالل بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية التابعة للمكتب.

لدليل قد صـــــــدر  ية وإقليمية ومبا أن ا يف إطار من التعاون مع الدول األعضـــــــاء ومنظمات دول
صاالت، مثل فيس بوك وغوغل وميكرو يتضمن فهو سوفت وُأوبر، وشركات تقدمي خدمات االت

على الصــــــعيد الوطين جلمع األدلة اإللكترونية وحفظها اليت ميكن اتباعها اخلطوات عن معلومات 
 تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.ممارسات وتبادهلا يف ضوء اهلدف العام الرامي إىل ضمان كفاءة 

    
    األدلة اإللكترونية والعدالة اجلنائية   -باء  

ــــــت  -٣٢ آذار/مارس  ٢٩و ٢٨ يف تنياملعقود الرابعة واخلامســــــة هينظر فريق اخلرباء أثناء جلس
  من جدول األعمال، املعنون "األدلة اإللكترونية والعدالة اجلنائية". ٣، يف البند ٢٠١٩
سيد   -٣٣ شة املناظرون التالية أمساؤهم: ال سري املناق سي شاوفاويوتوىل تي سيد  (الصني)؛ ت وال

؛ والســيدة كاميال بوش (شــيلي)؛ والســيد جيوســيب كوراســانييت (إيطاليا)؛ بو (إســتونيا)ماركو كينَّ
  والسيد فادمي مسيخنوف (االحتاد الروسي)؛ والسيدة بريوين ديلي ويتوورث (أستراليا). 

فمن ناحية، وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، ُأشري إىل الدور املزدوج لألدلة اإللكترونية.   -٣٤
ــــــتخدام التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية أتاحت مزيدًا قر بأنُأ  اجلرائم ملرتكيب من الفرص اس

توســـيع املعتمدة على الفضـــاء اإللكتروين واليت يتيح الفضـــاء اإللكتروين ارتكاهبا ل اخلطرية واملنظمة
ومن ناحية  أرباحهم. ومضـــاعفةاملزيد من الضـــحايا  واســـتهدافنطاق أنشـــطتهم غري املشـــروعة 
على أن األدلة اإللكترونية أصــــــبحت متزايدة األمهية يف الكشــــــف  أخرى، جرى التأكيد أيضــــــًا

  والتحقيق واملالحقة القضائية جلميع أنواع اجلرمية.
ية،   -٣٥ ية يف اإلجراءات اجلنائ يد أمهية األدلة اإللكترون وأشـــــــار العديد من املتكلمني إىل تزا

 عدم وجودوأشار بعض املتكلمني إىل  نطاق تلك األدلة.ج الوطنية املختلفة لتحديد والنه واووصف
وضــع قواعد بشــأن  أنيف حني ، لألدلة اإللكترونية على الصــعيد الدويل تعريف متفق عليه عمومًا

ولفت املتكلمون  هذه األدلة ومقبوليتها على الصـــعيد الوطين هو من اختصـــاص الدول األعضـــاء.
مجع األدلة صــالحية متنح ســلطات إنفاذ القانون املختصــة  يةإجرائ االنتباه إىل احلاجة إىل تشــريعات

اإللكترونية بشـــكل فعال، مع مراعاة الســـرية واخلصـــوصـــية وحقوق اإلنســـان ومراعاة األصـــول 
تشمل التحقيق التقليدية ميكن أن  صالحياتوأشري إىل أن  القانونية والضمانات القانونية األخرى.

  تقنيات حتقيق رقمية حمددة.العامة كما تشمل  قيقوصالحيات التحالصالحيات اإلجرائية 
حلفاظ هي ااخلطوات الرئيسية يف اجلرمية السيربانية والتحقيقات الرقمية  منفق على أن واُت  -٣٦

كدليل يف اإلجراءات اجلنائية ذات  ومقبوليتها تهاعلى ســــالمة األدلة اإللكترونية وضــــمان صــــح
يري واإلجراءات واملتطلبات الوطنية للتعامل مع األدلة ويف هذا الســــــياق، أشــــــري إىل املعا الصــــــلة.
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التقنية للســـلطات املختصـــة  واملعارف القدراتضـــرورة بناء  وأبرز فريق اخلرباء جمددًا اإللكترونية.
  . لتعامل بفعالية وكفاءة مع التحديات ذات الصلةل

دِّد على  اإللكترونية.تقييم مقبولية األدلة املهمة عند ونظر فريق اخلرباء يف العوامل   -٣٧ أمهية وشـــُ
االمتثال ملبدأ التناسب عند استخدام أساليب التحري اخلاصة يف التحقيقات يف اجلرائم السيربانية، مبا 

، وال ســـيما بشـــأن الشـــبكة وحتقيقات التحليل اجلنائي عن ُبعديف ذلك اســـتخدام العمالء الســـريني 
الســــــلطة جانب من   العديد من النظم القانونية املحليةيف هذا املبدأ قد اخُترب وأشــــــري إىل أن اخلفية.

شرفالقضائية  ضاء؛ومن جانب على التحقيقات  اليت ُت مهية األوميكن حتديد  املحكمة، حسب االقت
هكت حقوقهم يف اخلصــوصــية خطورة اجلرم املعين، أو عدد األشــخاص الذين انُتمدى على أســاس 

تدابري مثة ما إذا كانت و واع البيانات احلاسوبية املعنية؛أنو استخدام أساليب التحري اخلاصة؛بسبب 
وما إذا  قدر من العدالة اإلجرائية يف عملية صــــنع القرارات؛ مثةإذا كان وما  ؛ متاحةأقل تقييدًا بديلة

  فرص كافية لالنتصاف القانوين.حصلوا على كان األشخاص املتضررون قد 
الوصول إىل  جيعلج يف الربجميات والتطبيقات، مما ه االنتباه إىل ظهور تشفري مدمجِّوُو  -٣٨

 .املناسبة فك التشفرييف غياب مفاتيح  طويًال ويستغرق وقتًاصعبًا البيانات واألدلة اإللكترونية 
التعاون مع البلدان األخرى مشلت مت اقتراحات عملية بشأن كيفية التغلب على هذه املسألة، دِّوُق

املعين استخدام املركز األورويب واليت قد تكون هلا القدرة على الوصول إىل املعلومات املشفرة، 
اليت ميكن أن تضع آليات تتيح احلصول األوساط الصناعية املعنية اجلرائم السيربانية والتعاون مع ب

  يف الوقت املناسب. على البيانات املشفرة
استخدام الذكاء االصطناعي يف التحقيقات، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل  أيضًا إىل وُأشري  -٣٩

الذكاء إن بوجه عام، قيل، و حقوق التأليف والنشر. وانتهاكاتالوجه  نظام التعرف على مسات
لوقت واملوارد عند دراسة كميات ل من االستخدام األكثر فعاليةتمكني لل قد يوفر حلوًال االصطناعي

  البحث عن األدلة اإللكترونية. لدىمن البيانات اهلامة  كبرية
لطات العدالة س بوصفها أكثر البيانات اليت تسعىاملشتركني  مسألة معلوماتونوقشت   -٤٠

التحقيقات اجلنائية يف اجلرائم السيربانية وغريها من القضايا اليت  للحصول عليها لدى إجراءاجلنائية 
يف هذا الصدد، أشار العديد من املتكلمني إىل التحديات املتعلقة و تنطوي على أدلة إلكترونية.
ولوحظ أنه على  جرمية جنائية.اسُتخدم الرتكاب  شبكي حمددبعنوان مبعلومات املشتركني املتصلة 

طيلة فترة ترتيبات  معيَّن شتركمل وُتسَندمستقرة  هي عناوينالثابتة  الشبكية عناوينالالرغم من أن 
هذه املعلومات يف قاعدة بيانات  هم البحث عنالرغم من أن مقدمي اخلدمات ميكن ، وعلىاتاخلدم

من فولذلك  ميكنهم إسناد عنوان شبكي واحد لعدة مشتركني.مقدمي اخلدمات  أن إالَّ، املشتركني
وُأشري أيضًا إىل أن هذا  يف وقت معني. شبكيسند إليه عنوان الضروري حتديد املشترك الذي ُأ

التخصيص الدينامي للعناوين الشبكية ُيعزى إىل العدد املحدود للعناوين الشبكية يف الصيغة الرابعة 
لربوتوكول اإلنترنت. وميكن حل هذه املشكلة لدى استكمال االنتقال إىل الصيغة السادسة 

  ثر تقدُّمًا. لربوتوكول اإلنترنت أو عندما تبلغ عملية االنتقال مرحلًة أك
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مسألة التمييز بني أنواع البيانات املطلوبة وأثرها على فعالية آليات التعاون  ونوقشت أيضًا  -٤١
تعزيز التعاون  منها احللولوحبثت بعض الدويل يف الوقت املناسب للحصول على األدلة اإللكترونية. 

لوصول إىل البيانات احلاسوبية عرب يف جمال إنفاذ القانون، ومواصلة احلوار املتعدد األطراف بشأن ا
احلدود الوطنية، وإنشاء نظام مستقل للحصول على معلومات عن املشتركني، على النحو املحدد 

  من اتفاقية بودابست. ١٨من املادة  ٣يف الفقرة 
وأشار العديد من املتكلمني إىل التحديات اليت تطرحها العمالت املشفرة يف التحقيقات يف   -٤٢

املشفرة  على التحقيق يف قضايا العملةبلغ فريق اخلرباء عن دورة تدريب املدربني ُأو السيربانية. اجلرائم
يف حتسني قدرة موظفي إنفاذ القانون  يةالتدريبمن تلك الدورة دف اهلومتثل  املكتب. اليت نظمها

تعقُّب قدرهتم على مبا يف ذلك واُملحللني واملدعني العامني والقضاة فيما يتصل بالعمالت املشفرة، 
العمالت االفتراضية (البت كوين) يف التحقيقات املالية، وحتديد املوارد املعلوماتية، والتعاون بشأن 

  الدعاوى القضائية الدولية.
وأشري بوجه  ، املسائل املتعلقة بالوالية القضائية.٣يف إطار البند ناقش بعض املتكلمني، و  -٤٣

االجتهاد القضائي الوطين فيما يتعلق بتفسري مبدأ اإلقليمية يف خاص إىل التطورات األخرية يف 
  احلاالت اليت تكون فيها البيانات احلاسوبية املخزنة يف خوادمي سحابية يف واليات قضائية أخرى.

واتفق املتكلمون على أن التعاون الدويل أمر بالغ األمهية من أجل مجع وتبادل األدلة   -٤٤
 كاملةً  على أنه ينبغي للدول أن تستفيد استفادةً شدِّد و تحقيقات عرب احلدود.اإللكترونية يف سياق ال

املعاهدات والترتيبات اإلقليمية الثنائية ذات الصلة بشأن ومن اتفاقية اجلرمية املنظمة املتعددة األطراف 
ن يف القضايا تعزيز التعاون الدويل بشأن املساعدة القضائية وإنفاذ القانو من أجلاجلرمية السيربانية 

وُسلِّط الضوء بوجه  مع احترام مبادئ السيادة واملساواة واملعاملة باملثل. هبذه املسألة، ذات الصلة
التصدي للتحديات اليت ابتغاء  تعزيز التواصل من أجل تبادل اخلربات والتجارب خاص على أمهية

   ا وصحتها.وسالمتهتطرحها املتطلبات الوطنية املتباينة بشأن مقبولية األدلة 
الوطنية نظم ال داخلاألولوية إىل احلاجة إىل بناء قدرات مستدامة  وأوىل العديد من املتكلمني  -٤٥
العاملني السلطات املركزية  املمارسني من نفاذ القانون والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك بناء قدراتإل

من ، وخباصة للبلدان النامية، ًاأساسي ًاأمربناء القدرات ميثل شري إىل أن وأُ  التعاون الدويل.يف جمال 
سد الفجوة الرقمية مع وكذلك من أجل املوارد البشرية واهلياكل األساسية واملعدات، أجل تطوير 

أنَّ عملية بناء قدرات موظفي أجهزة إنفاذ القانون والعدالة  على إمجاًال واتُّفق البلدان املتقدمة.
 متواصلًة، نظرًا للتطور السريع للتكنولوجيا واالبتكارات اإلجرامية.اجلنائية ستكون عمليةً مستمرةً و

شرطان مسبقان املساعدة التقنية والتعاون  أنإىل  األغلبية الساحقة من املتكلمني فقد أشارت، من مثو
والتجارب اجليدة يف جمال التحقيق  لتعزيز القدرات املحلية والتمكني من تبادل املمارسات هامان

   لتقنيات اجلديدة.اوتعميم 
املوارد املحدودة يف  تطرحهاويف هذا الصدد، أشار عدد من املتكلمني إىل التحديات اليت   -٤٦

ما تكون باهظة الثمن،  اليت غالبًا أدوات التحليل اجلنائي ومعداته، واالفتقار إىل لتحليل اجلنائيجمال ا
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هة يف التحديات املواجَ وُأبلغ كذلك عن  .اجلنائي لبيانات املجمعة ألغراض التحليلل والكم اهلائل
  تعيني موظفني مهرة مبا فيه الكفاية.

    
    مسائل أخرى  -جيم  

 ٤، يف البند ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٩املعقودة يف الســادســة نظر فريق اخلرباء أثناء جلســته   -٤٧
  من جدول األعمال، املعنون "مسائل أخرى".

حد املتكلمني معلومات عن التقرير  -٤٨ خدام تكنولوجيات  وطلب أ ــــــت حة اس كاف املتعلق مب
بقرار  املعلومات واالتصــاالت، الذي ســيقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والســبعني، عمًال

ألمانة إىل الوالية الواردة يف القرار، عن اعلى ذلك، أشــــــار ممثل  دًّاور .٧٣/١٨٧اجلمعية العامة 
 ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٣ يفإىل الدول األعضاء  شفوية مذكرات األمانة قد أرسلت على أن وأكَّد

ــــــتخــدام  تــدعوهــا فيهــا إىل تقــدمي معلومــات عن التحــديــات اليت تواجههــا يف جمــال مكــافحــة اس
ـــُت وتبلغهاتكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت ألغراض إجرامية،  ســـتخدم بأن تلك املعلومات س

نيســــــان/أبريل  ١٢لتعليقات الوطنية يف يوم اجلمعة وُحدِّد املوعد النهائي لتقدمي ا إلعداد التقرير.
األمانة التعليقات الواردة بغية وضــــع الصــــيغة  ُتجمِّعبعد انقضــــاء ذلك املوعد النهائي، . و٢٠١٩

 .٢٠١٩النهائية للتقرير يف أيار/مايو 
    

      تنظيم االجتماع  -رابعًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

خلرباء، أندريه ريبل (الربازيل)، بصفته رئيسًا لالجتماع افتتح االجتماع نائب رئيس فريق ا  -٤٩
  .اخلامس لفريق اخلرباء

    
    الكلمات  -باء  

ــــــي، األرجنتني، األردن، تكلَّم خرباء من الدول األعضــــــاء التالية:  -٥٠  أرمينيا، االحتاد الروس
-إندونيسيا، إيران (مجهوريةاإلمارات العربية املتحدة، أستراليا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، إسبانيا، 

يا، باراغواي، الربازيل،، ــــــالمية)، إيطال ــــــو اإلس نا فاس ند، اجلزائر،  بريو، ،بوركي بيالروس، تايل
 سري النكا، شيلي، صربيا، الصني،سلوفاكيا، اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، جورجيا، 

املكســـيك،  املغرب، ويت، ماليزيا،الفلبني، فييت نام، كندا، كوســـتاريكا، كولومبيا، الك فرنســـا،
نيجرييا، اهلند، النيجر، ، النرويج، موريتانيااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، 

  هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.
 .واالحتاد األورويب جملس أوروبا املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني: وتكلم أيضًا ممثال  -٥١
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    خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و  -جيم  
، جدول األعمال ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٧أقرَّ فريق اخلرباء يف جلســــته األوىل، املعقودة يف   -٥٢

  املؤقَّت التايل:
  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال.  (ب)    
  القانون والتحقيقات. إنفاذ  -٢  
  األدلة اإللكترونية والعدالة اجلنائية.  -٣  
  مسائل أخرى.  -٤  
  اعتماد التقرير.  -٥  

    
    احلضور  -دال  

شبكة برنامج األمم املتحدة أعضاءدول  ١٠٥حضر االجتماع ممثلون عن   -٥٣ ، ومعهد تابع ل
ومنظمـــات حكوميـــة دوليـــة  ومكتـــب املخـــدِّرات واجلرميـــة، ملنع اجلرميـــة والعـــدالـــة اجلنـــائيـــة،

  .اخلاص والقطاع
  . قائمة بأمساء املشاركني UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/INF/1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -٥٤

   
    الوثائق  -هاء  

إضــافًة إىل مشــروع الدراســة الشــاملة ملشــكلة اجلرمية الســيربانية والتدابري اليت تتخذها الدول   -٥٥
  التاليتان: اخلاص للتصدِّي هلا، ُعرضت على فريق اخلرباء الوثيقتاناألعضاء واملجتمع الدويل والقطاع 

  )؛UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  (أ)  
، استنادًا إىل ٢٠٢١-٢٠١٨اقتراح الرئيس بشأن خطة عمل فريق اخلرباء للفترة   (ب)  

  .)UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1( ٢٦/٤قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
    
  اعتماد التقرير  -خامسًا  

) يف جلســته الســادســة املعقودة UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2اعتمد فريق اخلرباء تقريره (  -٥٦
  .٢٠١٩آذار/مارس  ٢٩يف 
 


