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قائمة الصكوك الدولية واإلقليمية واألسماء المختصرة لها
االحتاد األفريقي .2102 ،مشروع اتفاقية بشأن إنشاء إطار قانوين للمساعدة يف األمن السيرباين يف أفريقيا (مشروع
اتفاقية االتحاد األفريقي).

السوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) .2100 ،مشروع القانون النموذجي بشأن األمن السيرباين( .مشروع
القانون النموذجي للكوميسا).

الكومنولث  )0( ،2112مشروع قانون احلاسوب واجلرائم ذات الصلة باحلاسوب و( )2القانون النموذجي بشأن
األدلة اإللكرتونية (القانون النموذجي لدول اتحاد الكومنولث).

كومنولث الدول املستقلة .2110 ،اتفاقية بشأن التعاون يف مكافحة اجلرائم املتعلقة باملعلومات احلاسوبية (اتفاقية
كومنولث الدول المستقلة).

جملس أوروبا .2110 ،اتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية والربتوكول اإلضايف لالتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية ،املعين بتجرمي
أفعال ذات طبيعة عنصرية أو كراهية األجانب املرتكبة بواسطة النظم احلاسوبية (اتفاقية/بروتوكول مجلس أوروبا

بشأن الجريمة السيبرانية).

جملس أوروبا .2112 ،اتفاقية محاية األطفال ضد االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي (اتفاقية مجلس أوروبا
لحماية الطفل).

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) .2112 ،مشروع توجيهي بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية داخل
دول غرب أفريقيا (المشروع التوجيهي لاليكواس).

االحتاد األورويب .2111 ،التوجيه  2000/31/ECالصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن اجلوانب القانونية
احملددة خلدمات جمتمع املعلومات ،السيما التجارة اإللكرتونية ،يف السوق الداخلي (التوجيه األوروبي بشأن
التجارة اإللكترونية).

االحتاد األورويب .2110 ،القرار اإلطاري للمجلس األورويب  2001/413/JHAملكافحة االحتيال والتزوير يف وسائط
الدفع غري النقدية (قرار االتحاد األوروبي بشأن االحتيال والتزوير).

االحتاد األورويب .2112 ،التوجيه  2002/58/ECالصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن معاجلة البيانات
الشخصية ومحاية اخلصوصية يف قطاع االتصاالت اإللكرتونية (توجيه االتحاد األوروبي بشأن حماية البيانات).

االحتاد األورويب .2112 ،القرار اإلطاري للمجلس

2005/222/JHA

االتحاد األوروبي بشأن الهجمات ضد نظم المعلومات).

viii

بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات (قرار

االحتاد األورويب .2112 ،التوجيه  2006/24/ECالصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن االحتفاظ بالبيانات
اليت مت إنشاؤها أو معاجلتها فيما يتعلق بتوفري خدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة للجمهور أو شبكات
االتصاالت العامة (توجيه االتحاد األوروبي بشأن اإلبقاء على البيانات).

االحتاد األورويب .2101 ،املشروع

COM(2010) 517

النهائي التوجيهي للربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن

اهلجمات ضد نظم املعلومات واستبدال القرار اإلطاري للمجلس ( .2005/222/JHAالمشروع التوجيهي

لالتحاد األوروبي بشأن الهجمات ضد نظم المعلومات).

االحتاد األورويب .2100 ،التوجيه  2011/92/EUللربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن مكافحة االعتداء اجلنسي
واالستغالل اجلنسي لألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،واستبدال القرار اإلطاري للمجلس
( 2004/68/JHAتوجيه االتحاد األوروبي بشأن استغالل األطفال).
االحتاد الدويل لالتصاالت (/)ITUاجلماعة الكاريبية (/)CARICOMاالحتاد الكارييب لالتصاالت (.2101 ،)CTU

النصوص التشريعية النموذجية بشأن اجلرمية السيربانية/اجلرائم اإللكرتونية واألدلة اإللكرتونية (االتحاد الدولي

لالتصاالت/الجماعة الكاريبية/النصوص التشريعية النموذجية لالتحاد الكاريبي لالتصاالت).

جامعة الدول العربية .2101 ،االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات (اتفاقية جامعة الدول العربية).
جامعة الدول العربية .2112 ،القانون العريب النموذجي ملكافحة اجلرائم املتعلقة بنظم تكنولوجيا املعلومات( .القانون
النموذجي لجامعة الدول العربية)

منظمة شنغهاي للتعاون .2101 ،اتفاقية التعاون يف جمال أمن املعلومات الدولية (اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون).
األمم املتحدة .2111 ،الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية (األمم المتحدة  -البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل
بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية .)OP-CRC-SC
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x

مقدمة
طلبت الجمعية العامة ،في قرارها  ،032/56إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ فريق
خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية ،من أجل إجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة السيبرانية،

وللتدابير التي تتخذها الدول األعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها ،بما في ذلك
تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية ،وأفضل الممارسات ،والمساعدة الفنية والتعاون الدولي.
طلبت اجلمعية العامة ،يف قرارها  ،231/22إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ ،وفقا
للفقرة  22من إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية :نظم منع اجلرمية
متغري ،فريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية من أجل إجراء دراسة شاملة
والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل ،ر
ملشكلة اجلرمية السيربانية وللتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصدي هلا ،مبا
يف ذلك تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل املمارسات واملساعدة الفنية والتعاون الدويل ،بغية
دراسة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصعيدين الوطين والدويل
1
للتصدي للجرائم السيربانية واقرتاح تدابري جديدة يف هذا الشأن.
أحاطت اجلمعية العامة علما مع التقدير ،يف قرارها  ،009/63بعمل فريق اخلرباء احلكومي الدويل
وشجعته على حتسني اجلهود اليت
املفتوح العضوية املعين بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة اجلرمية السيربانية، ،ر
يبذهلا من أجل إجناز أعماله وعرض نتائج الدراسة يف الوقت املناسب على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
وقد عقدت الدورة األوىل لفريق اخلرباء يف فيينا يف الفرتة املمتدة من  02إىل  20كانون الثاين/يناير
2
 ،2100وقام خالهلا فريق اخلرباء باستعراض واعتماد جمموعة من املواضيع وكذلك منهجية للدارسة.
تضمنت جمموعة املواضيع املطروحة للنظر فيها ضمن إطار الدراسة الشاملة للجرمية السيربانية،
التصدي القانونية للجرمية السيربانية ،وقدرات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
مشكلة اجلرمية السيربانية ،وتدابري
،ر
التصدي األخرى للجرمية السيربانية ،واملنظمات الدولية ،واملساعدة الفنية .مث قسمت هذه املوضوعات
وتدابري ،ر
إىل  03موضوعا فرعيا 3.ومت تناول هذه املوضوعات يف سياق هذه الدراسة يف مثانية فصول )0( :املوصولية
واجلرمية السيربانية؛ ( )3الصورة العاملية؛ ( )2التشريعات واألطر؛ ( )4التجرمي؛ ( )5السلطات املعنية بإنفاذ

 1مرفق قرار اجلمعية العامة .231/22
2

.E/CN.15/2011/19
3
( )0ظاهرة اجلرمية السيربانية؛ ( )2معلومات إحصائية؛ ( )3حتديات اجلرمية السيربانية؛ ( )2املناهج املشرتكة للتشريعات؛ ( )2التجرمي؛ ( )2الصالحيات اإلجرائية؛
التصدي
( )2التعاون الدويل؛ ( )8األدلة اإللكرتونية؛ ( )2أدوار ومسؤوليات مقدِّمي اخلدمات والقطاع اخلاص؛ ( )01قدرات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتدابري
،ر
األخرى للجرمية السيربانية؛ ( )00املنظمات الدولية؛ ( )02املساعدة الفنية.
xi

القانون والتحقيقات؛ ( )6األدلة اإللكرتونية والتدابري املتخذة يف جمال العدالة اجلنائية؛ ( )7التعاون الدويل؛
و( )8منع اجلرمية السيربانية.
ويف إطار منهجية الدراسة؛ كل،رف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بإعداد الدراسة،
مبا يف ذلك إعداد استبيان هبدف مجع املعلومات ،ومجع البيانات وحتليلها ،وإعداد مشروع لنص الدراسة.
وتقرر يف إطار مجع املعلومات وفقا ملنهجية الدراسة اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
َّ
واجلرمية ،توزيع استبيان على الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية وممثلني عن القطاع اخلاص
واملؤسسات األكادميية من شهر شباط/فرباير  2102إىل شهر متوز/يوليو  .2102وقد وردت إىل مكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية معلومات من  22دولة عضوا ،فيما يلي توزيعها اإلقليمي :أفريقيا
( ،)00واألمريكتني ( ،)03وآسيا ( ،)02وأوروبا ( ،)22وأوقيانوسيا ( .)2واستلمت املعلومات من 21
منظ،رمة من القطاع اخلاص و 02منظ،رمة أكادميية و 00منظمة حكومية دولية .واستعرضت األمانة أيضا
أكثر من  211وثيقة من مصادر مفتوحة .وي تضمن امللحق اخلامس هبذه الدراسة مزيدا من التفاصيل بشأن
املنهجية.
ردود الدول األعضاء على االستبيان الخاص بالدراسة (األخضر)وانتشار اإلنترنت ( األزرق)

املصدر :الردود اخلاصة باالستبيان ،إعداد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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ووفقا لقرار اجلمعية العامة  ،321/65مت إعداد هذه الدراسة بغية "اختبار اخليارات املتاحة لتعزيز
التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصدي للجرائم السيربانية
واقرتاح تدابري جديدة يف هذا الشأن ".ويأيت التكليف يف سياق عدد من التكليفات ،وغريها من األنشطة
املتعلقة باجلرمية السيربانية واألمن السيرباين داخل منظومة األمم املتحدة 1.ويف هذا الصدد ،اقتصر تركيز
الدراسة على جوانب منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها.

1

مبا يف ذلك العمل يف سياق التطورات اليت يشهدها جمال املعلومات واالتصاالت يف سياق األمن الدويل .انظر A/RES/66/24
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ومتثل هذه الدراسة "استعراضا سريعا" يف الوقت املناسب جلهود العدالة اجلنائية والوقاية من اجلرمية
ملكافحة اجلرمية السيربانية ومنعها.
إن هذه الدراسة ترسم صورة عاملية ،وتسلط الضوء على الدروس املستفادة من اجلهود املبذولة
احلالية والسابقة ،كما تقدم خيارات ممكنة لالستجابة يف املستقبل .ورغم أن هذه الدراسة تدور حول "اجلرمية
ينص عنواهنا ،إال أهنا ذات أمهية منقطعة النظري جلميع اجلرائم .ومع انتقال العامل إىل جمتمع
السيربانية" ،كما ،ر
أي جرمية أخرى ال تنطوي
يتسم باملوصولية البالغة ،أصبح من الصعب تصور وقوع "جرمية حاسوبية" ورمبا ِّ
على أدلة إلكرتونية تتعلق باملوصولية .ويف ضوء ذلك ،فإن هذه التطورات تتطلب تغيريات جوهرية يف طريقة

إنفاذ القانون ومجع األدلة وآليات التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

xiii

االستنتاجات الرئيسية والخيارات
طلبت الجمعية العامة ،في قرارها  ،032/56من فريق الخبراء الحكومي الدولي إعداد دراسة شاملة
لمشكلة الجريمة السيبرانية بغية دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية واقتراح تدابير قانونية

أو تدابير أخرى جديدة وطنية ودولية للتصدي للجرائم السيبرانية .ويطرح هذا الجزء النتائج الرئيسية
لهذه الدراسة ،باإلضافة إلى الخيارات المتاحة.

االستنتاجات الرئيسية
 االستنتاجات الرئيسية للدراسة تتعلق بقضايا:







وتنوع القوانني احمللية املتعلقة باجلرمية
تأثري عدم اتساق اإلجراءات على الصعيد الدويل ،ر
السيربانية على التعاون الدويل
االعتماد على الوسائل التقليدية للتعاون الدويل الرمسي يف املسائل اجلنائية اليت تنطوي على
جرائم اإلنرتنت واألدلة السيربانية جلميع اجلرائم
دور "موقع" األدلة
تنسيق األطر القانونية الوطنية
سلطات إنفاذ القانون وقدرات العدالة اجلنائية
أنشطة منع اجلرمية السيربانية

تناولت الدراسة مشكلة اجلرمية السيربانية من خالل منظور احلكومات ،والقطاع اخلاص ،واألوساط
األكادميية ،واملنظمات الدولية ،وقد مت طرح النتائج يف مثانية فصول تناولت املوصولية اخلاصة بشبكة اإلنرتنت
واجلرمية السيربانية ،والصورة العاملية للجرمية السيربانية ،وأطر وتشريعات مكافحة اجلرمية السيربانية ،وجترمي اجلرمية
السيربانية ،وإنفاذ القانون والتحقيقات يف اجلرمية السيربانية ،واألدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية ،والتعاون الدويل
يف املسائل اجلنائية اليت تنطوي على جرمية سيربانية ،والوقاية اجلرمية السيربانية.
وفيما يلي االستنتاجات الرئيسية يف هذه اجملاالت ،مع مزيد من التوضيح والتفصيل يف املوجز
التنفيذي الذي يلي هذا اجلزء:
(أ)

َّ
وتنوع القوانني احمللية املتعلقة باجلرامية السيربانية ،قد يعزيان
إن التشظي الذي يطبع الساحة الدولية، ،ر
جتسد الصكوك شرعي،را
إىل وجود صكوك متعددة ذات نطاق موضوعي وجغرايف خمتلف .وبينما ِّ
االختالفات االجتماعية والثقافية واإلقليمية القائمةَّ ،
فإن التباين يف نطاق الصالحيات اإلجرائية
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واألحكام املتعلقة بالتعاون الدويل قد يفضي إىل نشوء "جمموعات" تعاون من البلدان ،مما ال
يتناسب دائما مع الطبيعة العاملية للجرمية السيربانية؛
(ب )

َّ
إن االعتماد على الوسائل التقليدية للتعاون الدويل الرمسي يف مسائل اجلرمية السيربانية ال يكفي
حاليا لالستجابة يف الوقت املناسب ملقتضيات احلصول على أدل،رة إلكرتونية سريعة الزوال والتغري.
ومبا َّ
أن عددا متزايدا من اجلرائم يشتمل على أدل،رة إلكرتونية توجد يف أماكن جغرافية متعددة،
سيشكل ذلك مشكلة ليس فقط بشأن اجلرمية السيربانية ،وإمنا بشأن كل اجلرائم عموما؛
،ر

(ج)

يف عامل احلوسبة السحابية ومراكز البيانات ،جيب إعادة حتديد مفهوم دور "موقع" الدليل،
ألهداف منها التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل املتعلقة بوصول سلطات إنفاذ القانون
مباشرة إىل املعلومات املوجودة خارج نطاق واليتها القضائية؛

( د)

َّ
إن حتليل األطر القانونية الوطنية املتوافرة يشري إىل عدم كفاية التنسيق فيما يتعلق باجلرمية السيربانية
"األساسية" ،وصالحيات التحقيق ،ومقبولية الدليل اإللكرتوين .وميث،رل القانون الدويل حلقوق
اإلنسان مرجعا خارجيا هاما فيما يتعلق مبسائل التجرمي واألحكام اإلجرائية؛

(ه ـ )

َّ
املدعني العامني ،والسلطات القضائية يف البلدان النامية ،حتتاج إىل
إن سلطات إنفاذ القانون ،و ،ر
دعم ومساعدة تقنيني شاملني ،على حنو مستدام ،وعلى املدى البعيد ،من أجل التحقيق يف اجلرمية
السيربانية ومكافحتها؛

(و )

َّ
إن أنشطة منع اجلرمية السيربانية يف مجيع البلدان تتطلب تعزيز الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص ،وإدماج االسرتاتيجيات اخلاصة باجلرمية السيربانية ضمن منظور أوسع لألمن السيرباين،
وذلك من خالل هنج كلي يشتمل على زيادة الوعي.

الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية واقتراح تدابير قانونية أو تدابير أخرى جديدة

وطنية ودولية للتصدي للجريمة السيبرانية


تتضمن اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية واقرتاح تدابري قانونية أو تدابري أخرى جديدة
وطنية ودولية للتصدي للجرمية السيربانية:
 صوغ أحكام منوذجية دولية
 صوغ صك متعدد األطراف بشأن التعاون الدويل فيما يتعلق باألدل،رة اإللكرتونية يف املسائل
اجلنائية
 صوغ صك شامل متعدد األطراف بشأن اجلرمية السيربانية
معززة للوقاية من اجلرمية السيربانية ومكافحتها يف البلدان النامية
 توفري مساعدة تقنية ،ر
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وقد استمدت اخليارات املقدمة من ردود الدول على السؤال الذي ورد يف االستبيان اخلاص
بالدراسة بشأن اخليارات اليت يتعني النظر فيها لتعزيز التدابري القانونية واقرتاح تدابري قانونية أو تدابري أخرى
جديدة وطنية ودولية للتصدي للجرمية السيربانية ،فضال عن النتائج الرئيسية.
ويف مستعرض اإلجابة على هذا السؤال ،طرحت الدول جمموعة من االحتماالت ،حيث جاءت
غالبية اخليارات املقرتحة متعلقة مبجاالت مثل :مواءمة القوانني ،واالنضمام إىل صكوك دولية أو حملية قائمة
تعىن باجلرمية السيربانية ،ووضع صكوك دولية جديدة ،وتعزيز آليات التعاون الدويل واحلصول على األدلة
الواقعة خارج نطاق الوالية القضائية بشكل عملي ،وبناء قدرات هيئات إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة
1
اجلنائية.
وقد أبرزت العديد من الدول أمهية إتاحة آلية سريعة إلجراءات التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية
اليت تنطوي على جرمية سيربانية .ويف هذ الصدد ،اقرتحت بعض الدول تعزيز شبكات أجهزة الشرطة القائمة
غري الرمسية ،بيد أن بعض الدول األخرى افرتضت حتقيق ذلك من خالل تطوير قنوات التعاون الدولية
القائمة أكثر  ،مبا يف ذلك االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف .كما أكدت بعض الدول أن كل اخليارات
جيب أن تنفذ مبا يتماشى مع املعا يري الدولية حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك احلق يف حرية التعبري واخلصوصية.
وقد أوصت بعض الدول بأن االنضمام إىل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية من شأنه
تعزيز التعاون الدويل واتِّساق القوانني الوطنية املتعلقة باجلرمية السيربانية ،يف حني أن بعض الدول األخرى
أوصت بأنه ميكن تعزيز مواءمة التشريعات من خالل وضع أحكام قانونية منوذجية على مستوى األمم
املتحدة.
كما أوصى عدد من الدول بأنه يتعني وضع معايري دولية بشأن حتقيقات إنفاذ القانون فيما يتعلق
بالبيانات خارج احلدود اإلقليمية ،هبدف توضيح عالقة هذه التحقيقات مع مبادئ السيادة الوطنية.
واقرتحت عدد من الدول تعزيز املساعدة الفنية هليئات إنفاذ القانون ،وأجهزة النيابة العامة
والسلطات القضائية يف جمال منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها.
يف ضوء املقرتحات املقدمة من الدول األعضاء واالستنتاجات الرئيسية ،إرتأت الدراسة أن اخليارات
املتاحة لتعزيز التدابري القانونية واقرتاح تدابري قانونية أو تدابري أخرى جديدة وطنية ودولية للتصدي للجرمية
السيربانية ،ميكن أن تشمل واحدا أو أكثر مما يلي:
(أ) صوغ أحكام منوذجية دولية بشأن جترمي األفعال األساسية اليت متثل جرمية سيربانية ،بغية دعم الدول يف
القضاء على املال ذات اآلمنة من خالل اعتماد عناصر مشرتكة للجرمية:
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( )0ميكن أن ت بقى األحكام على هنج الصكوك القائمة فيما يتعلق باجلرائم اليت متس بسرية النظم
والبيانات احلاسوبية وسالمتها وحقوق النفاذ إليها؛
امليسرة باستخدام النظم
( )2ميكن أن تشمل األحكام أيضا اجلرائم "التقليدية" املرتكبة أو ،ر
احلاسوبية ،على أن يقتصر ذلك على احلاالت اليت تعترب فيها هنج التجرمي القائمة غري كافية؛
( )3ميكن أن تعاجل األحكام جماالت غري مشمولة يف الصكوك القائمة ،كتجرمي الربيد اإللكرتوين
الطفيلي ()SPAM؛
( )2ميكن وضع األحكام على حنو ينسجم مع أحدث املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بشأن
التجرمي ،مبا يف ذلك بصورة خاصة ،األحكام التعاهدية للحق يف حرية التعبري.
( )2من شأن استخدام الدول لألحكام أن يقلل إىل أدىن حد التحديات اليت تطرحها مشكلة
ازدواجية التجرمي يف التعاون الدويل؛
(ب) صوغ أحكام منوذجية دولية بشأن صالحيات التحقيق اخلاصة باألدلة اإللكرتونية ،بغية دعم الدول يف
ضمان وجود األدوات اإلجرائية الضرورية للتحقيق يف اجلرائم اليت تشتمل على أدلة إلكرتونية:
( )0ميكن أن ترتكز األحكام على النهج املعتمد يف الصكوك القائمة ،مبا يف ذلك أوامر احلفظ
املخزنة واآلنية؛
العاجل للبيانات وأوامر احلصول على البيانات ،ر
( )2ميكن أن توف،رر األحكام إرشادات بشأن توسيع نطاق الصالحيات التقليدية ،مثل التحري
بشأن األدل،رة السيربانية ومصادرهتا؛
( )3ميكن أن توف،رر األحكام إرشادات بشأن تطبيق الضمانات املناسبة فيما خيص تقنيات
التحقيق التدخلية ،مع مراعاة القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك األحكام التعاهدية
اليت حتمي احلق يف اخلصوصية؛
فعالة مشرتكة للوالية القضائية يف
(ج) صوغ أحكام منوذجية بشأن الوالية القضائية ،من أجل توفري أسس ،ر
املسائل اجلنائية اخلاصة باجلرمية السيربانية:
( )0ميكن أن تتضمن األحكام أسسا كتلك املستمدة من مبدأ اإلقليمية املوضوعية ومبدأ اآلثار
اجلوهرية؛
( )2ميكن أن تتضمن األحكام إرشادات ملعاجلة املسائل املتعلقة بالوالية القضائية املشرتكة؛
(د) صوغ أحكام منوذجية بشأن التعاون الدويل فيما يتعلق باألدل،رة اإللكرتونية ،بغية إدراجها يف الصكوك
منقحة لألمم املتحدة بشأن املساعدة
الثنائية أو متعددة األطراف ،مبا يف ذلك إعداد معاهدة منوذجية ،ر
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القانونية املتبادلة ،وفقا لالقرتاحات الواردة يف دليل املناقشة اخلاص باملؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة
اجلنائية:
( )0ميكن أن تر،ركز األحكام على آليات التعاون العملي اليت ميكن إدراجها يف الصكوك القائمة
من أجل حفظ وتقدمي األدل،رة اإللكرتونية ،يف املسائل اجلنائية ،يف الوقت املناسب؛
( )2ميكن أن تتضمن األحكام مقتضيات لتحديد جهات اتصال سريعة االستجابة فيما خيص األدل،رة
اإللكتورنية وجداول زمنية متَّفق عليها لالستجابات؛
(هـ) صوغ صك متعدد األطراف بشأن التعاون الدويل فيما يتعلق باألدل،رة اإللكرتونية يف املسائل اجلنائية،
بغية توفري آلية دولية للتعاون جيد التوقيت بغية حفظ األدل،رة اإللكرتونية واحلصول عليها:
مكمال ملعاهدات التعاون الدويل القائمة ،وأن ير،ركز بشكل
( )0ميكن أن يضاف الصك باعتباره ،ر
أساسي على آلية لطلب احلفظ العاجل للبيانات لفرتة زمنية حمدَّدة؛
( )2ميكن أن يتضمن الصك أيضا أحكاما حمدَّدة بشأن التعاون يف تنفيذ تدابري حتقيق إضافية،
املخزنة ومجع آين للبيانات؛
مبا يف ذلك توفري البيانات ،ر
( )3ي لزم حتديد نطاق تطبيق الصك ،غري أنه جيب أال يقتصر على "اجلرمية السيربانية" أو اجلرائم
"املتعلقة باحلاسوب"؛
( )2ميكن أن يقضي الصك باالستجابة للطلبات يف غضون فرتة زمنية حمدَّدة ،وأن حيدِّد جهة
اتصال واضحة ألغراض قنوات تنسيق االتصاالت ،باالستناد إىل اآلليات القائمة العاملة
على مدار الساعة ،بدال من إنشاء آليات جديدة تفضي إىل ازدواجية اجلهود؛
( )2ميكن أن يتضمن الصك ضمانات تعاون دويل تقليدية ،واستثناءات مناسبة فيما يتعلق
حبقوق اإلنسان؛
(و) صوغ صك شامل متعدد األطراف بشأن اجلرمية السيربانية ،يصنع معامل هنج دويل يف جماالت
التجرمي ،والصالحيات اإلجرائية ،والوالية القضائية ،والتعاون الدويل:
( )0ميكن أن يتضمن الصك عناصر من مجيع اخليارات املشار إليها أعاله يف شكل ملزم ومتعدد
األطراف؛
( )2ميكن أن يستند الصك إىل القواسم املشرتكة األساسية القائمة يف اجملموعة احلالية للصكوك
الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة؛
(ز) تعزيز الشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية ،مبا يف ذلك الشراكات مع القطاع اخلاص واملؤسسات
معززة ملنع اجلرمية السيربانية ومكافحتها يف البلدان النامية:
األكادميية ،من أجل توفري مساعدة تقنية ،ر
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( )0ميكن توفري املساعدة الفنية باالستناد إىل معايري توضع من خالل أحكام منوذجية على
املبني يف اخليارات املشار إليها أعاله.
النحو َّ
( )2ميكن توفري املساعدة الفنية من خالل الرتكيز على أصحاب مصاحل متعددين ،مبا يف ذلك
من ممثلني من القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية.

_______________
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موجز تنفيذي
الموصولية والجريمة السيبرانية
كان عدد املوصولني باإلنرتنت يف عام  ،3100ال يقل عن  3.2بليون نسمة ،أي ما يعادل أكثر
من ثلث جمموع سكان العامل .ويعيش أكثر من  61يف املائة من مجيع مستخدمي اإلنرتنت يف البلدان النامية،
وال يتجاوز عمر  45يف املائة من جمموع مستخدمي اإلنرتنت الـ 35عاما .وحبلول عام  ،3103من املتوقع أن
تناهز نسبة املشرتكني يف خدمات اإلنرتنت النقالة ذات النطاق العريض  31يف املائة من اجملموع الكلي لسكان
العامل .وحبلول عام  ،3131سيفوق عدد األجهزة املتصلة بالشبكة (األشياء ا"ملتصلة باإلنرتنت") عدد الناس
بنسبة ستة إىل واحد ،مما سيؤدي إىل تغيري املفاهيم احلالية لإلنرتنت .ففي عامل الغد املتسم باملوصولية البالغة،
أي جرمية أخرى ال تنطوي على أدلة إلكرتونية تتعلق باملوصولية
سيصعب تصور وقوع "جرمية حاسوبية" ورمبا ِّ
بواسطة بروتوكول اإلنرتنت (.)IP
وتتوقف "تعاريف" اجلرمية السيربانية ،يف املقام األول ،على الغرض من استخدام املصطلح .فاجلرمية
السيربانية األساسية تتمثل يف عدد حمدود من األعمال اليت متس بسرية البيانات أو النظم احلاسوبية وسالمتها
املنفذة بواسطة احلواسيب والرامية إىل حتقيق مكاسب شخصية أو مالية أو إحداث
وتوافرهاَّ .أما األعمال ،ر
أضرار ،مبا يف ذلك أشكال اجلرمية املتصلة باهلوية ومبحتوى احلواسيب (واليت تندرج كلها ضمن نطاق أوسع من
معىن مصطلح "اجلرمية السيربانية") ،فال ميكن تطويعها بسهولة لتنضوي ضمن تعاريف قانونية ملصطلح جامع.
ويلزم تعريف األعمال األساسية اليت ِّ
تشكل جرمية سيربانية ،وإن كان "تعريف" اجلرمية السيربانية ال يتسم بنفس
القدر من األمهية فيما خيص األغراض األخرى ،كتحديد نطاق صالحيات اهليئات املختصة بالتحريات والتعاون
أي جرمية ،بدال من الرتكيز على تركيبة واسعة
يفضل الرتكيز على األدلة اإللكرتونية فيما خيص ِّ
الدويل ،حيث ،ر
واصطناعية لـ "اجلرمية السيربانية".

الصورة العالمية
شهدت بلدان عديدة زيادة
هائلة يف املوصولية العاملية يف وقت يتَّسم
بتحوالت اقتصادية ودميغرافية ،وبتزايد
التفاوت يف الدخل ،وتقييد اإلنفاق يف
القطاع اخلاص ،واخنفاض السيولة املالية.
وعلى الصعيد العاملي ،الحظ موظ،رفو إنفاذ
القانون املشاركون يف الدراسة ارتفاع
مستويات اجلرمية السيربانية ،حيث يستغل
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األفراد واجلماعات اإلجرامية املنظمة الفرص اجلديدة املتاحة الرتكاب اجلرائم بغية حتقيق األرباح واملكاسب
الشخصية .وتشري التقديرات إىل َّ
أن مصدر أكثر من  81يف املائة من اجلرمية السيربانية هو شكل من أشكال
النشاط املنظم ،حيث تقوم األسواق السوداء للجرائم السيربانية على دورة تتسم بإعداد الربجميات اخلبيثة
والفريوسات احلاسوبية والتحكم بشبكات حاسوبية ("اعتداءات البوت نت  )"Botnet -وتلقف البيانات
الشخصية واملالية وبيع البيانات واملتاجرة باملعلومات املالية .ومل يعد مرتكبو اجلرمية السيربانية حباجة إىل مهارات
معقدة .ففي سياق البلدان النامية بصورة خاصة ،ظهرت ثقافات فرعية تضم شبانا يرتكبون أعمال
أو تقنيات ،ر
احتيال مايل باحلواسيب ،بدأ كثريون منهم بالتورط يف اجلرمية السيربانية يف أواخر سنوات املراهقة.
وعلى الصعيد العاملي ،تشمل اجلرمية السيربانية طائفة واسعة من اجلرائم املرتكبة بدافع مايل ،واجلرائم
املتصلة باحملتوى احلاسويب ،فضال عن األعمال اليت متس بسرية النظم احلاسوبية ،وسالمتها وقابلية النفاذ إليها.
غري َّ
تصورات اخلطر والتهديد النسبيَّني ختتلف بني احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص .ويف الوقت الراهن،
أن ،ر
املسجلة لدى الشرطة أساسا سليما للمقارنات الدولية ،على الرغم من َّ
أن هذه
ال متث،رل إحصاءات اجلرائم
،ر
اإلحصاءات غالبا ما تكون مهمة لوضع السياسات على الصعيد الوطين .ويرى ثلثا البلدان َّ
أن نظم إحصاءات
املسجلة لدى الشرطة
معدالت اجلرمية السيربانية
الشرطة لديها غري كافية لتسجيل اجلرمية السيربانية .وترتبط ،ر
،ر
مبعدالت اجلرائم املرتكبة.
مبستويات التنمية القطرية وقدرة الشرطة املتخصصة ،أكثر من ارتباطها ،ر
ومتث،رل استبيانات اإليذاء اإلجرامي أساسا أسلم للمقارنة .وتظهر هذه االستبيانات َّ
أن حاالت التأذي
الفردية من اجلرمية السيربانية هي أكثر بكثري من حاالت التأذي من أشكال اجلرائم "التقليدية" .وترتاوح
معدالت التأذي ،من تزوير بطاقات االئتمان وانتحال الشخصية على اإلنرتنت والوقوع ضحية حملاوالت تصيد
،ر
احتيايل وحماوالت اطالع دون إذن على حسابات الربيد اإللكرتوين ،بني  0و 03يف املائة من نسبة السكان
الذين يستخدمون اإلنرتنت يف  30بلدا يف مجيع أحناء العامل ،مقارنة مبعدالت التأذ،ري من السطو والسلب
وسرقة السيارات التقليدية اليت تقل عن  5يف املائة من نسبة السكان يف هذه البلدان نفسها .وكانت معدالت
اإليذاء بسبب اجلرمية السيربانية أعلى يف البلدان اليت تشهد مستويات منو منخفضة ،مما يربز احلاجة إىل تعزيز
جهود منع اجلرائم يف هذه البلدان.
وأبلغت مؤسسات القطاع اخلاص يف أوروبا عن معدالت تأذي مماثلة – تراوحت بني  3و 06يف
املائة – وكانت تتعلق بانتهاك البيانات بسبب االقتحام أو التصي،رد االحتيايل .والساحة اليت تستخدم فيها هذه
األدوات املختارة الرتكاب اجلرائم ،مثل "اعتداءات البوت نت" ،هي ساحة عاملية .فقد كان أكثر من مليون
عنوان فريد من عناوين بروتوكول اإلنرتنت يعمل على الصعيد العاملي كخادم "بوت نت" للتحكم يف شبكات
احلواسيب ومراقبتها يف عام  .3100ومث،رل حمتوى اإلنرتنت أيضا مصدر قلق كبري للحكومات ،فمن املواد املراد
حذفها منه املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال ،واخلطابات املفعمة بالكراهية ،ومواد التشهري ،وانتقاد احلكومات،
األمر الذي أثار شواغل متعلقة بقانون حقوق اإلنسان يف بعض احلاالت .ويقدَّر َّ
أن حوايل  34يف املائة من
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إمجايل حركة اإلنرتنت العاملية تنتهك حقوق النشر ،إذ تشمل تنزيل كثري من املواد من مواقع تبادل امللفات بني
النظراء من مستخدمي اإلنرتنت ( ،)P2Pوالسي،رما يف بلدان يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وغرب آسيا وجنوهبا.

التشريعات واألطر
تؤدي التدابري القانونية دورا رئيسيا يف منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها .وهذه التدابري ضرورية يف مجيع
مقدمي
اجملاالت ،مبا يف ذلك التجرمي ،والصالحيات اإلجرائية ،والوالية القضائية ،والتعاون الدويل ،ومسؤولية ،ر
خدمات اإلنرتنت .وعلى الصعيد الوطين ،كثريا ما تتعلق قوانني اجلرمية السيربانية ،القائمة واجلديدة (أو املخطط
متخصصة تغطي اجلرمية
حد سواء ،بالتجرمي ،مما يدل على الرتكيز بصفة رئيسية على جترمي أفعال
هلا) على ٍّ
،ر
السيربانية األساسية .غري َّ
أن البلدان تسلِّم أكثر فأكثر باحلاجة إىل تشريعات يف جماالت أخرى .ومقارنة بالقوانني
القائمة ،تعاجل القوانني اجلديدة أو املخطط هلا اخلاصة باجلرمية السيربانية إجراءات التحقيق والوالية القضائية واألدل،رة
اإللكرتونية والتعاون الدويل .وعلى الصعيد العاملي ،رأى أقل من نصف البلدان اجمليبة عن االستبيان َّ
أن أطر
القوانني اجلنائية واإلجرائية اخلاصة هبا كافية ،وإن كانت تنطوي على تباينات إقليمية كبرية .ففي حني أبلغ أكثر
من ثلثي البلدان يف أوروبا عن وجود تشريعات كافية ،كانت الصورة معكوسة يف أفريقيا واألمريكيتان وآسيا
وأوقيانوسيا ،حيث رأى أكثر من ثلثي البلدان َّ
أن قوانينها كافية جزئيا فقط ،أو غري كافية البتة .وأشار نصف
البلدان اليت أبلغت َّ
أن قوانينها غري كافية أيضا إىل قوانني جديدة أو خمطط هلا ،مما يسل،رط الضوء على احلاجة
امللحة إىل تعزيز التشريعات يف هذه املناطق.
َّ
وشهد العقد األخري تطورات مهمة على صعيد إصدار الصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة
التصدي للجرمية السيربانية .وميكن حتديد مخس جمموعات من الصكوك ،أعدَّت يف إطار هيئات أو
الرامية إىل ،ر
استقيت من هيئات هي )0( :جملس أوروبا أو االحتاد األورويب ،و( )3كومنولث الدول املستقلة أو منظمة
شنغهاي للتعاون ،و( )2املنظمات األفريقية احلكومية الدولية ،و( )4جامعة الدول العربية ،و( )5األمم
املتحدة .ويثري كل من هذه الصكوك ،الصكوك األخرى إثراء كبريا ،يف جماالت منها على وجه اخلصوص
املفاهيم والنهج اليت وضعت يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية .ويظهر حتليل مواد  09صكا
متعدد األطراف متصال باجلرمية السيربانية وجود أحكام أساسية مشرتكة من جهة ،وتباينا كبريا يف اجملاالت
املوضوعية املتناولة من جهة أخرى.
وعلى الصعيد العاملي ،وقَّع أو صدَّق  03بلدا على صك ملزم بشأن اجلرمية السيربانية 1.وباإلضافة إىل
العضوية الرمسية والتنفيذ ،فإن هذه الصكوك متعددة األطراف املتعلقة باجلرمية السيربانية أثرت بشكل غري مباشر على

القوانني الوطنية ،من خالل استخدامها كنموذج من جانب الدول غري األطراف فيها ،أو من خالل تأثري تشريعات
الدول األطراف فيها على البلدان األخرى .وتتناسب العضوية يف الصكوك متعددة األطراف املتعلقة باجلرمية
1

صك واحد أو أكثر من الصكوك التالية :اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،أو اتفاقية جامعة الدول العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،أو اتفاقية

دول الكومنولث املستقلة حول التعاون يف مكافحة اجلرائم يف جمال املعلوم ات احلاسوبية ،أو اتفاق منظمة شنغهاي للتعاون يف ميدان أمن املعلومات على الصعيد
الدويل.
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املتصورة يف مدى كفاية القانون اجلنائي واإلجرائي الوطين ،مما يدل على َّ
أن األحكام احلالية
السيربانية مع الزيادة ،ر
فعالة عموما .وفيما خيص البلدان اليت يفوق عددها األربعني واليت
متعددة األطراف يف هذه اجملاالت تعترب ،ر
قدمت املعلومات ،كانت اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية هي الصك املتعدد األطراف الذي
،ر
استندت إليه بصفة رئيسية لوضع التشريعات اخلاصة باجلرمية السيربانية .وإمجاال ،استخدم حوايل نصف هذه
البلدان صكوكا متعددة األطراف مندرجة يف "اجملموعات" األخرى.
ثلث
وأفاد
البلدان اجمليبة عن
َّ
بأن
االستبيان عموما
تشريعاهتا تتناسق إىل حد
كبري ،أو إىل حد كبري
جدا ،مع تشريعات
البلدان اليت تعترب عالقاهتا
هبا مهمة ألغراض التعاون
الدويل .غري َّ
أن الوضع
يتباين على الصعيد اإلقليمي ،إذ ترتفع مستويات التنسيق املبل،رغ عنها يف األمريكتني وأوروبا .وقد يكون ذلك نتيجة
الستخدام بعض املناطق لصكوك متعددة األطراف مصممة بطبيعتها ألداء دور يف تنسيق التشريعات .وقد يعزى عدم
وتنوع القوانني الوطنية ،من حيث جترمي األعمال اليت تعترب جرائم إلكرتونية والقواعد اليت
االتساق على املستوى الدويل ،ر
حتدد الوالية القضائية وآليات التعاون ،إىل وجود صكوك متعددة بشأن اجلرمية السيربانية هلا نطاق موضوعي وجغرايف
،ر
خمتلف .واحلال َّ
أن التباين يعرتي الصكوك واملناطق بسبب االختالفات القانونية والدستورية فيها ،مبا يف ذلك ما يسود
فيها من مفاهيم خمتلفة بشأن احلقوق واخلصوصية.

التجريم
مجعت املعلومات بشأن القوانني اجلنائية املتعلقة باجلرمية السيربانية من خالل االستبيان اخلاص
بالدراسة ،ومن خالل حتليل املصادر الرئيسية للتشريعات املتوافرة اليت مجعتها األمانة 1.وأشار االستبيان إىل 04
2
وتبني من إجابات البلدان على االستبيان َّ
أن هذه األفعال
فعال يندرج عادة ضمن مفاهيم اجلرمية السيربانيةَّ .

جمرمة على نطاق واسع ،باستثناء اجلرائم املتعلقة برسائل الربيد اإللكرتوين الطفيلي ( )SPAMبصفة رئيسية،
الـَّ 04
1

لقد حلِّل املصدر الرئيسي لتشريعات  22دولة عضوا ،مبا يف ذلك  22دولة أجابت عن االستبيان ،وكان توزعيها اإلقليمي على النحو التايل :أفريقيا ()02

واألمريكيتان ( )22وآسيا ( )22وأوروبا ( )31وأوقيانوسيا (.)2
2
النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب؛ والنفاذ غري املشروع إىل بيانات احلواسيب أو اعرتاض هذه البيانات أو احلصول عليها؛ والتدخل غري املشروع يف البيانات أو النظم؛
وإنتاج أو توزيع أو حيازة أدوات إلساءة استعمال احلواسيب؛ وانتهاك اخلصوصية أو تدابري محاية بيانات؛ واالحتيال أو التزوير بواسطة احلواسيب؛ وجرائم اهلوية املرتكبة
بواسطة احلواسيب؛ وجرائم حقوق النشر والعالمات التجارية املرتكبة بواسطة احلواسيب؛ واألعمال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تتسبب بضرر شخصي؛ واألعمال
املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تنطوي على عنصرية أو كراهية لألجانب؛ وإنتاج أو توزيع أو حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال بواسطة احلواسيب؛ وإغواء أو "مراودة"
األطفال بواسطة احلواسيب؛ وأعمال دعم اجلرائم اإلرهابية بواسطة احلواسيب.
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وكذلك إىل حد ما اجلرائم املتعلقة بأدوات إساءة استعمال احلواسيب والعنصرية وكراهية األجانب وإغواء أو "مراودة"
وجيسد هذا األمر نوعا من توافق اآلراء األساسي على ما يعاقب عليه من السلوكيات اإلجرامية
األطفال على اإلنرتنتِّ .
السيربانية .وأبلغت بلدان عن بعض اجلرائم اإلضافية غري املذكورة يف االستبيان ،واملتعلقة بصفة رئيسية مبحتوى
احلواسيب ،مبا يف ذلك جترمي املواد الفاحشة ،ولعب القمار على اإلنرتنت ،واألسواق غري املشروعة على اإلنرتنت من
قبيل أسواق االجتار باملخدرات والبشر .وفيما خيص األفعال الـ 04املذكورة ،أبلغت بلدان بأهنا تستند إىل اجلرائم
اخلاصة بالفضاء اإللكرتوين لتحديد اجلرائم السيربانية األساسية اليت متس بسرية النظم احلاسوبية وسالمتها وقواعد النفاذ
إليها .وفيما خيص األشكال األخرى من اجلرمية السيربانية ،استخدمت اجلرائم العامة (غري السيربانية) يف أغلب
األحيان .غري أنه أبلغ عن األخذ بالنهجني فيما خيص األفعال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تشتمل على خرق
السرية أو االحتيال أو التزوير أو ارتكاب جرائم متصلة باهلوية.

ولئن كان هناك
توافق رفيع املستوى يف
اآلراء بشأن جماالت
التجرمي الواسعةَّ ،
فإن
املفصل
التحليل
،ر
لألحكام الواردة يف
املرجعية
التشريعات
يكشف عن نـهج
متباينة .ذلك َّ
أن اجلرائم
اليت تنطوي على نفاذ
غري مشروع إىل النظم
احلاسوبية والبيانات ختتلف باختالف موضوع اجلرمية (بيانات ،أو نظم ،أو معلومات) ومستوى التجرمي ،أي
جترمي النفاذ "حبد ذاته" أو اقتضاء وجود نية أخرى من وراء النفاذ مثل التسبب يف خسائر أو أضرار .وختتلف
النية املطلوب وجودها ليكون الفعل املرتكب جرمية باختالف هنج جترمي التدخل يف النظم احلاسوبية أو
البيانات احلاسوبية .فمعظم البلدان تقضي بأن يكون التدخل يف النظم أو البيانات متعمدا ليعترب جرمية ،يف
جترم بلدان أخرى التدخل املستهرت فيها .وفيما يتعلق بالتدخل يف البيانات احلاسوبية ،يرتاوح السلوك
حني ِّ
يشكل تدخال فيها بني إتالفها أو حذفها وصوال إىل تغيريها أو قمعها أو إدخاهلا أو نقلها .وخيتلف
الذي ،ر
جترمي التدخل غري املشروع تبعا ملا إذا كان اجلرم حمصورا بنقل البيانات غري العمومية ،وما إذا كان حمصورا
جترم مجيع البلدان أدوات إساءة استعمال احلواسيبَّ .أما يف البلدان
بالتدخل "بواسطة الوسائل التقنية" .وال ِّ
جترمها ،فتربز االختالفات تبعا ملا إذا كان اجلرم يشمل حيازة أو توزيع أو استعمال الربجميات
اليت ِّ
(كالربجميات اخلبيثة) و/أو رموز النفاذ إىل احلواسيب (ككلمات مرور الضحية) .ومن منظور التعاون
الدويل ،قد يكون هلذه االختالفات تأثري على االستنتاجات املتعلقة بازدواجية التجرمي بني البلدان.
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واعتمدت بلدان عديدة مصطلح جرائم الفضاء اإللكرتوين فيما يتعلق جبرائم االحتيال والتزوير واجلرائم
املتصلة باهلوية املرتكبة بواسطة احلاسوب ،يف حني قامت بلدان أخرى بتوسيع نطاق األحكام العامة املتعلقة
باالحتيال أو السرقة ،أو اعتمدت على اجلرائم اليت تشمل العناصر املكونة ذات الصلة – كالنفاذ غري املشروع
والتدخل يف البيانات والتزوير ،يف حالة اجلرائم املتعلقة باهلوية .وقد جِّرم على نطاق واسع عدد من اجلرائم
املتصلة باحملتوى ،ال سي،رما اجلرائم املنطوية على مواد إباحية متعلقة باألطفال .غري َّ
أن االختالفات تربز بشأن
تعريف مصطلح "الطفل" ،والقيود املتعلقة باملواد "البصرية" أو استبعاد املواد احملاكية ،واألفعال املشمولة .وعلى
الرغم من َّ
جترم ،على سبيل املثال ،إنتاج وتوزيع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال،
أن الغالبية العظمى من البلدان ِّ
يظهر تباين أكرب يف جترمي حيازة هذه املواد واالطالع عليها .وفيما يتعلق بانتهاك حقوق النشر والعالمات
التجارية بواسطة احلواسيب ،أبلغ أكثر البلدان عن تطبيق اجلرائم اجلنائية العامة على األفعال املرتكبة عمدا
وعلى نطاق جتاري.
ودفع االستخدام املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي وحمتوى اإلنرتنت الذي ينتجه املستخدمون
أنفسهم ،احلكومات إىل اختاذ تدابري تنظيمية ،من بينها اللجوء إىل القانون اجلنائي ،والدعوة إىل احرتام احلق يف
حرية التعبري .وأبلغت البلدان اجمليبة عن االستبيان عن قيود خمتلفة على التعبري ،ومن ذلك القيود املفروضة على
التشهري واإلهانة والتهديد والتحريض على الكراهية وإهانة املشاعر الدينية واملواد الفاحشة وتقويض الدولة.
وجي َّسد العنصر االجتماعي والثقايف لبعض القيود ليس فقط يف القانون الوطين وإمنا أيضا يف الصكوك متعددة
األطراف .فبعض الصكوك اإلقليمية املتعلقة باجلرمية السيربانية تشمل على سبيل املثال جرائم واسعة النطاق
بشأن انتهاك اآلداب العامة واملواد اإلباحية واملبادئ أو القيم الدينية أو العائلية.
ويعمل القانون الدويل حلقوق اإلنسان مبثابة سيف ودرع على حد سواء ،إذ إنه يقضي بتجرمي أشكال
يتعني على الدول األطراف يف الصكوك الدولية
تعبري متطرفة (حمدودة) ،وحيمي أشكال تعبري أخرى .ومن مث ،ر
حلقوق اإلنسان فرض بعض القيود على حرية التعبري ،مبا يف ذلك التحريض على اإلبادة اجلماعية والكراهية اليت
تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف وحتريضا على اإلرهاب ودعاية للحرب .ومن جهة أخرى ،مثة
،ر
"هامش تقدير" يتيح للبلدان اجملال لوضع حدود للتعبري املقبول مبا يتماشى مع ثقافاهتا وتقاليدها القانونية .ومع
ذلك ،يكون للقانون الدويل حلقوق اإلنسان دور عند نقطة معينة .فتطبيق القوانني اجلنائية املتعلقة بالتشهري
وعدم احرتام السلطة واإلهانة مثال ،على التعبري على اإلنرتنت ،سيواجه صعوبات كبرية إلثبات تناسب التدابري
ومالءمتها واتِّسامها بأقل قدر من التدخل .وعندما يكون احملتوى غري قانوين يف بلد ما ،ويكون إنتاجه ونشره
قانونيا يف بلد آخر ،سيتعني على الدول الرتكيز يف تدابري العدالة اجلنائية اليت ستتخذها على األشخاص الذين
يعد غري قانوين ضمن واليتها القضائية الوطنية ،بدال من الرتكيز على احملتوى املنتج
يط،رلعون على احملتوى الذي ،ر
خارج البلد.
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سلطات إنفاذ القانون والتحقيقات
أشار أكثر من  91يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان إىل َّ
أن السلطات املسؤولة عن إنفاذ
املقدمة من الضحايا األفراد أو الضحايا من الشركات.
القانون تبلَّغ مبعظم اجلرائم السيربانية من خالل التقارير ،ر
وقدَّرت البلدان اجمليبة عن االستبيان َّ
أن نسبة التأذ،ري الفعلي من اجلرمية السيربانية املبل،رغ عنها إىل الشرطة تبدأ من
واحد يف املائة .وتشري دراسة استقصائية عاملية للقطاع اخلاص إىل َّ
أن  01يف املائة من الضحايا األفراد للجرائم
السيربانية األساسية ال يبلغون الشرطة عن اجلرمية .ويعزى تدين اإلبالغ عن هذه اجلرائم إىل عدم الوعي باإليذاء
وآليات اإلبالغ ،وإىل شعور الضحايا باخلجل واالرتباك ،وإىل ختوف الشركات من خماطر متصورة على مسعتها.
وأشارت السلطات يف مجيع مناطق العامل إىل املبادرات الرامية إىل تعزيز اإلبالغ عن تلك اجلرائم ،مبا يف ذلك
عن طريق نظم اإلبالغ باالتصال احلاسويب املباشر وباخلطوط اهلاتفية املباشرة ومحالت التوعية العامة والتواصل
مع القطاع اخلاص وتعزيز توعية الشرطة وتبادل املعلومات .غري َّ
أن تدابري التصدِّي للجرمية السيربانية اليت تتخذ
ملعاجلة حوادث معينة جيب أن تقرتن بتحقيقات تكتيكية على املديني املتوسط والبعيد ،تركز على أسواق اجلرمية
ومدبري املخططات اإلجرامية .وتشارك سلطات إنفاذ القانون يف البلدان املتقدمة يف هذا اجملال ،مبا يف ذلك
من خالل الوحدات السرية اليت تستهدف اجملرمني على مواقع الشبكات االجتماعية وغرف الدردشة والرسائل
الفورية ومواقع تبادل امللفات بني النظراء ( .)P2Pوتنشأ التحديات اليت ينطوي عليها التحقيق يف اجلرمية
السيربانية عن االبتكارات اإلجرامية والصعوبات يف احلصول على األدلة السيربانية والقيود على املوارد الداخلية
والقدرات والقيود اللوجستية .وغالبا ما يلجأ املشتبه هبم إىل تقنيات إخفاء اهلوية والتشويش ،وتصل التقنيات
اجلديدة بسرعة إىل مجهور
اجملرمني الواسع من خالل
أسواق اجلرمية على اإلنرتنت.
وتتطلب التحقيقات
اليت جتريها سلطات إنفاذ
القانون يف اجلرمية السيربانية مزجيا
من تقنيات عمل الشرطة
التقليدية واجلديدة .فلئن أمكن
تنفيذ بعض إجراءات التحقيق
بواسطة التقنيات التقليدية ،فإنه
يصعب تكييف العديد من

اإلجراءات اليت تستند إىل هنج
قائم على مكان األشياء جلعلها تستند إىل هنج قائم على ختزين البيانات السيربانية وتدفق البيانات يف الوقت
احلقيقي .وأشار االستبيان إىل عشرة إجراءات للتحقيق يف اجلرمية السيربانية ،بدءا من البحث العام واملصادرة
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ووصوال إىل اإلجراءات املتخصصة ،كحفظ البيانات احلاسوبية 1.ويف حني أبلغت البلدان يف أكثر األحيان عن
وجود صالحيات عامة (غري خاصة باجملال اإللكرتوين) يف كل مستويات التحريات .وأبلغ عدد من البلدان
أيضا عن تشريعات خاصة باجملال اإللكرتوين ،والسيما لضمان التعجيل يف حفظ البيانات احلاسوبية واحلصول
املخزنة .وأبلغت بلدان عديدة عن عدم وجود صالحيات قانونية الختاذ إجراءات
على بيانات املشرتكني ،ر
متقدمة ،مثل التحاليل اجلنائية احلاسوبية عن بعد .ويف حني أنه ميكن توسيع نطاق الصالحيات اإلجرائية
،ر
التقليدية لتشمل اجملال اإللكرتوين ،فقد يؤدي هذا النهج يف العديد من احلاالت إىل أوجه عدم يقني قانوين
وحتديات بشأن مشروعية مجع األدلة ،وبالتايل مقبوليتها .وعموما ،مثة قواسم مشرتكة أساسية يف النهج الوطنية
لصالحيات التحقيق يف اجلرمية السيربانية ،أقل من القواسم املشرتكة األساسية يف جترمي العديد من أفعال اجلرمية
السيربانية.
وبصرف النظر عن الشكل القانوين لصالحيات التحقيق ،تستخدم مجيع السلطات اجمليبة عن
االستبيان البحث واملصادرة لالستحواذ الفعلي على املعدات احلاسوبية واحلصول على البيانات احلاسوبية.
مقدمي خدمات
وتستخدم غالبية البلدان أيضا أوامر قضائية للحصول على البيانات احلاسوبية املخزنة من ،ر
اإلنرتنت .وخارج أوروبا ،أبلغ حوايل ثلث البلدان عن حتديات يف إقناع أطراف ثالثة هلا عالقة بالتحقيق بتقدمي
املعلومات .ويستخدم حوايل ثالثة أرباع البلدان إجراءات حتقيق متخصصة ،كجمع البيانات يف الوقت احلقيقي
أو التعجيل يف حفظها .ويتطلب استخدام إجراءات التحقيق عادة ح ،ردا أدىن من األدلة األولية أو تقريرا عن
وقوع جرمية إلكرتونيةَّ .أما اإلجراءات األكثر تدخال ،كتلك اليت تشتمل على مجع البيانات يف الوقت احلقيقي
أو النفاذ إىل حمتوى البيانات ،فتستلزم معايري أكثر صرامة ،كوجود دليل على ارتكاب جرمية خطرية أو دليل
على وجود سبب حمتمل أو أسس معقولة.
معقدا بصفة خاصة .ولدى
ومقدمي خدمات اإلنرتنت ،ر
عد التفاعل بني سلطات إنفاذ القانون ،ر
وي ،ر
مقدمي اخلدمات املعلومات اخلاصة باملشرتكني والفواتري وبعض سجالت االتصال ومعلومات عن املواقع
،ر
مبقدمي خدمات اهلواتف النقالة) وحمتوى االتصاالت ،وقد متث،رل
(كبيانات أبراج االتصاالت الالسلكية اخلاصة ،ر
كل هذه العناصر أدل،رة إلكرتونية مهمة عن جرمية معي،رنة .وختتلف املقتضيات القانونية الوطنية والسياسات املت،ربعة
يف القطاع اخلاص بشأن االحتفاظ بالبيانات وإفشائها اختالفا كبريا حسب البلد والقطاع ونوع البيانات .وقد
مقدمي اخلدمات .ولكن
أبلغت البلدان يف معظم األحيان عن اللجوء إىل أوامر قضائية للحصول على أدلة من ،ر
املخزنة
سلطات إنفاذ القانون قد ،ر
تتمكن يف بعض احلاالت من احلصول بصورة مباشرة على بيانات املشرتكني ،ر
وبيانات حركة االتصاالت وحىت بيانات احملتوى .ويف هذا الصدد ،أبلغ كثري من مؤسسات القطاع اخلاص عن
أخذها بسياسة أولية تقتضي مراعاة األصول القانونية لإلفشاء عن البيانات ،وكذلك بنهج طوعي يتمثل يف
1

البحث عن املعدات أو البيانات احلاسوبية؛ ومصادرة املعدات أو البيانات احلاسوبية ؛ واألمر باحلصول على معلومات املشرتكني؛ واألمر باحلصول على بيانات حركة

املخزنة؛ ومجع بيانات حركة االتصاالت اآلنية؛ ومجع بيانات احملتوى آنيا؛ والتعجيل يف حفظ البيانات
املخزنة؛ واألمر باحلصول على بيانات احملتوى ،ر
االتصاالت ،ر
احلاسوبية؛ واستخدام أدوات التحاليل اجلنائية احلاسوبية عن بعد؛ والنفاذ عرب احلدود إىل نظم أو بيانات حاسوبية.
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االستجابة يف بعض الظروف للطلبات املباشرة اليت تقدمها سلطات إنفاذ القانون .وتساعد العالقات غري
ومقدمي اخلدمات ،واليت أبلغ عن وجودها يف أكثر من نصف جمموع البلدان
الرمسية بني سلطات إنفاذ القانون ،ر
اجمليبة عن االستبيان ،يف عملية تبادل املعلومات وبناء الثقة .وأشارت الردود إىل َّ
أن هناك حاجة إىل حتقيق
التوازن بني اخلصوصية ومراعاة األصول القانونية من جهة ،وبني إفشاء األدلة يف الوقت املناسب من جهة
أخرى لضمان عدم حتول القطاع اخلاص إىل "معرقل" للتحقيقات.
وتنطوي حتقيقات اجلرمية السيربانية دائما على اعتبارات تتعلق باخلصوصية مبوجب القانون الدويل
وتنص معايري حقوق اإلنسان على َّ
أن القوانني جيب أن تكون واضحة مبا فيه الكفاية لتعطي
حلقوق اإلنسان، .ر
ختول للسلطات استخدام إجراءات التحقيق ،وأنَّه جيب أن تكون هناك ضمانات
داللة كافية عن الظروف اليت ِّ
وافية وفعالة ملكافحة إساءة استخدام تلك اإلجراءات .وأفادت بلدان َّ
بأن قوانينها الوطنية حتمي حقوق
اخلصوصية ،كما أبلغت عن جمموعة من القيود والضمانات يف إطار التحقيقات .ولكن عندما تكون
التحقيقات غري وطنية ،يستتبع تباين مستويات محاية اخلصوصية عدم القدرة على التنبؤ بقدرات سلطات إنفاذ
القانون األجنبية على احلصول على البيانات ،وبالثغرات اليت قد تنطوي عليها نظم محاية اخلصوصية يف الوالية
القضائية املعنية.
وقد بدأ أكثر من  91يف املائة من البلدان اليت أجابت عن االستبيان بإنشاء هياكل متخصصة
للتحقيق يف اجلرمية السيربانية واجلرائم اليت تنطوي على أدل،رة إلكرتونية .لكن هذه اهلياكل تفتقر يف البلدان النامية
منوا عدد أقل بكثري من أفراد الشرطة املتخصصني،
إىل ما يكفي من املوارد والقدرات .ولدى البلدان األقل ،ر
املعدل أعلى
مبعدل يبلغ حنو  1.3لكل  011,111مستخدم إنرتنت ضمن البلد املعين ،يف حني يكون هذا ،ر
مبرتني إىل مخس مرات يف البلدان اليت تفوقها تقدما .وأفيد َّ
بأن سبعني يف املائة من املوظفني املتخصصني
املكلفني بإنفاذ القوانني يف البلدان األقل منوا يفتقرون إىل املهارات واملعدات احلاسوبية ،وال يتلقى إال نصفهم
تدريبا أكثر من مرة واحدة يف السنة .وأفاد أكثر من نصف البلدان اجمليبة عن االستبيان يف أفريقيا وثلث البلدان
يف األمريكتني َّ
بأن املوارد املتاحة لسلطات إنفاذ القانون للتحقيق يف اجلرمية السيربانية غري كافية .وعلى الصعيد
يرجح أن تكون الصورة أسوأ .فلم يرد على االستبيان على سبيل املثال إال  31يف املائة من البلدان
العاملي، ،ر
منوا يف العامل .وأفادت مجيع البلدان اجمليبة عن االستبيان يف أفريقيا وأكثر من  01يف املائة من
اخلمسني األقل ،ر
البلدان اجمليبة يف األمريكتني وآسيا وأوقيانوسيا بأهنا حباجة إىل مساعدة تقنية .وكان اجملال الذي كثر ذكره
التحري العامة املتعلقة باجلرمية السيربانية .وقد أشار  61يف املائة من
باعتباره يستلزم مساعدة تقنية هو أساليب ِّ
البلدان اليت حتتاج إىل املساعدة إىل َّ
أن وكاالت إنفاذ القانون فيها حباجة إىل هذا النوع من املساعدة.

األدلة اإللكترونية والعدالة الجنائية
َّ
إن األدلة هي السبيل إىل حتديد الوقائع ذات الصلة بذنب أو براءة الفرد اجلارية حماكمته .واألدلة
اإللكرتونية هي كل املواد اإلثباتية اليت توجد بشكل إلكرتوين أو رقمي ،واليت ميكن ختزينها أو نقلها .وقد تتخذ
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شكل ملفات حاسوبية أو مواد منقولة أو سجالت أو بيانات فوقية أو بيانات شبكية .وهتتم التحاليل اجلنائية
الرقمية باستعادة املعلومات – اليت كثريا ما تتسم بسرعة زواهلا وسهولة املساس هبا  -واليت قد تكون قي،رمة
ألغراض األدلة .وتتضمن تقنيات التحاليل اجلنائية إنشاء نسخ "مطابقة متاما" من املعلومات املخزنة واحملذوفة،
واستخدام برامج "منع الكتابة" من أجل ضمان عدم حتريف املعلومات األصلية ،واستخدام خوارزميات "جتزئة"
املشفرة ،أو استخدام التوقيعات الرقمية ،بغية إظهار أي تعديالت تدخل على املعلومات .وأفاد معظم
للملفات ،ر
بأن لديها بعض القدرات يف جمال التحاليل اجلنائية الرقمية .غري َّ
البلدان تقريبا َّ
أن العديد من البلدان اجمليبة عن
االستبيان ،من مجيع املناطق ،أشار إىل عدم كفاية عدد احملققني املختصني يف التحاليل اجلنائية وإىل تباين
القدرات على الصعيد الفيدرايل وصعيد الدولة ،وإىل االفتقار إىل أدوات التحليل اجلنائي ،وتراكم األعمال غري
املنجزة بسبب الكميات اهلائلة من البيانات الالزم حتليلها .وأفاد نصف البلدان َّ
بأن املشتبه هبم يلجؤون إىل
التشفري ،مما جيعل احلصول على هذا النوع من األدلة بدون رمز التشفري صعبا ويستغرق وقتا طويال .ويف معظم
املدعني العامني
يتعني على ،ر
البلدان ،تقع مهمة حتليل األدلة السيربانية على عاتق سلطات إنفاذ القانون .غري أنه ،ر
معاينة وفهم األدلة السيربانية من أجل إقامة احلجة عند احملاكمة .وقد أفادت مجيع البلدان يف أفريقيا وثلث
املدعني العامني
للمدعني العامني للقيام بذلك .وتكون لدى ،ر
البلدان يف مناطق أخرى بعدم كفاية املوارد املتاحة ،ر
مهارات حاسوبية أقل مستوى عادة من املهارات احلاسوبية للمحققني .وعلى الصعيد العاملي ،أفاد حنو  65يف
املدعني العامني .ومل
املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان بوجود نوع من التخصص يف اجلرمية السيربانية لدى ،ر
ويتوىل النظر يف األغلبية العظمى من
يبلغ سوى  01يف املائة من البلدان عن وجود دوائر قضائية متخصصة، .ر
قضايا اجلرمية السيربانية قضاة غري متخصصني ال يتلقون يف  41يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان أي
نوع من التدريب املتصل باجلرمية السيربانية .وميثل تدريب القضاة يف جمال قانون اجلرمية السيربانية ومجع األدلة
واكتساب املهارات احلاسوبية األساسية واملتقدمة أولوية خاصة.
وال ميي،رز أكثر من  61يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان متييزا قانوني،را بني األدلة اإللكرتونية
واألدلة املادية .ولئن كانت النهج املتبعة خمتلفةَّ ،
فإن بلدانا عديدة تعترب هذه املمارسة جيدة ،ألهنا تضمن
مقبولية األدلة اإللكرتونية على قدم املساواة مع مجيع األنواع األخرى من األدلة .وال يعرتف عدد من البلدان
خارج أوروبا باألدلة اإللكرتونية على اإلطالق ،مما جيعل املالحقة القضائية ملرتكيب اجلرمية السيربانية وسائر
اجلرائم املثبتة بواسطة املعلومات اإللكرتونية غري جمدية .وليس لدى بعض البلدان عموما قواعد إثبات منفصلة
خاصة باألدلة اإللكرتونية ،لكن عددا من البلدان أشار إىل مبادئ منها القواعد املتعلقة بأفضل دليل ومبدى
وجاهة األدلة وبعدم قبول اإلشاعات ومبوثوقية األدلة وسالمتها ،وهي مبادئ قد تنطبق مجيعها بشكل خاص
على األدلة اإللكرتونية .وسلَّطت بلدان عديدة الضوء على التحديات اليت تقوم يف إسناد األعمال إىل
الشخص املعني الذي يرتكبها ،وعل،رقت َّ
بأن هذا األمر غالبا ما يتوقَّف على الدليل الظريف.
املدعني العامني املكلفني بإنفاذ القانون على َّ
معدالت
أن ،ر
وتدل التحديات اليت تواجه احملققني و ،ر
"التقدمي للعدالة" أدىن بالنسبة ملرتكيب اجلرمية السيربانية .ولوحظ َّ
مسجلة لدى
أن عدد املشتبه بارتكاهبم جرائم ،ر
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الشرطة يف قضايا املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال قابل للمقارنة بعدد املشتبه بارتكاهبم جرائم جنسية أخرى.
مسجلة لدى الشرطة متعلقة بالنفاذ غري املشروع واالحتيال أو التزوير
و َّ
لكن عدد املشتبه بارتكاهبم جرائم ،ر
يتمكن إال عدد قليل جددا من البلدان من توفري
بواسطة احلواسيب ال يتجاوز  22لكل  011جرمية .ومل ،ر
البيانات بشأن األشخاص الذين متت مقاضاهتم أو إدانتهم .لكن إحصاءات اجلرمية السيربانية يف بلد واحد
أظهرت َّ
مسجلة أقل بكثري من نسبة األشخاص
أن نسبة األشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرمية سيربانية ،ر
املدانني بارتكاب سائر اجلرائم "التقليدية".

التعاون الدولي
أفادت البلدان اليت أجابت عن االستبيان َّ
بأن  21إىل  31يف املائة من أفعال اجلرمية السيربانية
تشتمل على بعد عابر حلدود الوطن ،ومن مث تنطوي على مسائل متعلقة بالتحقيقات العابرة للحدود،
والسيادة ،والوالية القضائية ،واألدلة الواقعة خارج نطاق الوالية القضائية ،ومتطل،رب التعاون الدويل .وينشأ البعد
عابر احلدود للجرمية السيربانية عندما يكون للجرمية املعنية عنصر أو أثر مهم يف إقليم آخر ،أو عندما يكون
وينص القانون الدويل على عدد من األسس املتعلقة بالوالية
أحد جوانب تنفيذ اجلرمية قد مت يف إقليم آخر.
،ر
القضائية بشأن األفعال املعنية ،مبا يف ذلك أشكال الواليات القضائية املستندة إىل اإلقليم واملستندة إىل
اجلنسية .وتوجد بعض هذه األسس أيضا يف الصكوك متعددة األطراف املتعلقة باجلرمية السيربانية .ويف حني
ترى كل البلدان األوروبية َّ
أن قوانينها الوطنية توف،رر إطارا كافيا لتجرمي األفعال اليت تندرج يف عداد اجلرمية
السيربانية واملرتكبة خارج نطاق الوالية القضائية وملالحقة مرتكبيها قضائيا ،فقد أبلغ حنو ثلث إىل أكثر من
نصف البلدان يف مناطق أخرى من العامل عن عدم كفاية األطر القائمة يف هذا اجملال .ويف بلدان عديدة ،جتسد
األحكام فكرة أنَّه ليس من
الضروري أن تقع "كل عناصر"
اجلرمية داخل البلد من أجل
تأكيد واليته القضائية اإلقليمية.
وميكن حتديد الروابط اإلقليمية
باإلشارة إىل عناصر الفعل املعين
أو آثاره ،أو موقع النظم أو
البيانات احلاسوبية املستخدمة
يف ارتكابه .وجتري عادة تسوية
تنازع الواليات القضائية من خالل املشاورات الرمسية وغري الرمسية بني البلدان .وال تكشف إجابات البلدان
حاليا عن أي حاجة إىل أشكال إضافية من الوالية القضائية على بعد "فضاء إلكرتوين" مفرتض ،فغالبا ما
تكون أشكال الوالية القضائية املستندة إىل اإلقليم واملستندة إىل اجلنسية قادرة دائما على ربط اجلرمية السيربانية
املرتكبة ربطا كافيا بدولة واحدة على األقل.
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وتشمل أشكال التعاون الدويل تسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية واالعرتاف املتبادل
باألحكام األجنبية والتعاون غري الرمسي بني أجهزة الشرطة .ونظرا لطبيعة األدلة السيربانية اليت تتسم بسهولة
وتغريها ،يتطل،رب التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باجلرائم السيربانية اختاذ اإلجراءات يف الوقت
زواهلا ،ر
املناسب والتمكن من طلب تنفيذ إجراءات حتقيق متخصصة ،مثل حفظ البيانات احلاسوبية .ويعد استخدام
األشكال التقليدية للتعاون األسلوب األكثر شيوعا للحصول على األدلة خارج نطاق الوالية اإلقليمية يف قضايا
اجلرمية السيربانية ،حيث أبلغ أكثر من  31يف املائة من البلدان عن استخدام طلبات املساعدة القانونية املتبادلة
الرمسية هلذا الغرض .ويف إطار هذا النوع من التعاون الرمسي ،يستخدم حوايل  61يف املائة من الطلبات
الصكوك الثنائية باعتبارها األساس القانوين للتعاون .وتستخدم الصكوك متعددة األطراف يف  31يف املائة من
احلاالت .وأفيد َّ
بأن االستجابة للطلبات املعنية تستغرق أشهرا لكل من طلبات تسليم املطلوبني واملساعدة
القانونية املتبادلة ،وتطرح هذه الفرتة الزمنية حتديات على صعيد مجع األدلة اإللكرتونية سريعة الزوال والتغري.
وأفاد  61يف املائة من البلدان يف أفريقيا واألمريكتني وأوروبا ،و 31يف املائة من البلدان يف آسيا وأوقيانوسيا
عن وجود قنوات للطلبات العاجلة ،غري َّ
أن تأثريها على زمن االستجابة غري واضح .وأفاد ثلثا البلدان اجمليبة
تقريبا َّ
بأن أساليب التعاون غري الرمسي ممكنة ،لكن عددا قليال من البلدان كان لديه سياسة الستخدام مثل هذه
اآلليات .وتوفِّر املبادرات املتعلقة بالتعاون غري الرمسي وبتسهيله ،كالشبكات العاملة على الدوام (،)3/34
إمكانيات مهمة لتسريع االستجابة ،لكنها غري مستخدمة بشكل ٍ
كاف ،إذ اقتصر استخدامها على حنو ثالثة
يف املائة من العدد اإلمجايل لقضايا اجلرمية السيربانية اليت تناولتها سلطات إنفاذ القانون يف جمموعة البلدان
املبلغة.
وقد ص ِّممت أساليب تعاون الرمسية وغري رمسية إلدارة عملية موافقة الدولة على إجراء سلطات إنفاذ
القانون األجنبية حتقيقات تؤث،رر على سيادهتا .غري َّ
أن احملققني يطلعون باطراد ،عن علم أو غري علم ،على
بيانات تندرج خارج إطار الوالية القضائية لبلدهم خالل عملية مجع األدلة ،دون احلصول على موافقة الدولة
اليت تقع فيها البيانات فعليا .وحتدث هذه احلالة ،بصورة خاصة ،بسبب تقنيات احلوسبة السحابية اليت تنطوي
على ختزين البيانات يف مراكز بيانات متعددة يف مواقع جغرافية خمتلفة .ويصبح "موقع" البيانات ،وإن أمكنت
توجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة
معرفته من الناحية التقنية ،اصطناعيا أكثر فأكثر ،إىل حد أنه كثريا ما ،ر
مقدم اخلدمات ،بدال من البلد الذي يقع فيه مركز البيانات فعليا .وقد
التقليدية إىل البلد الذي يوجد فيه ،ر
حتصل سلطات إنفاذ القانون األجنبية مباشرة على البيانات اليت تتجاوز حدود واليتها اإلقليمية عندما يستخدم
احملققون رابطا مباشرا قائما انطالقا من جهاز املشتبه به ،أو عندما يستخدم احملققون وثائق تفويض قانونية
باحلصول على البيانات .وقد حيصل احملققون املكلفون بإنفاذ القوانني ،يف بعض األحيان ،على البيانات من
مقدمي
مقدمي اخلدمات خارج الوالية اإلقليمية من خالل تقدمي طلب مباشر غري رمسي ،على الرغم من ،ر
أن ،ر
اخلدمات يطلبون عادة مراعاة األصول القانونية .ولكن هذه احلاالت غري مشمولة على النحو املناسب يف
األحكام القائمة بالنفاذ إىل البيانات "عرب احلدود" املنصوص عليها يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية
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السيربانية واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،وذلك بسبب الرتكيز على "موافقة" الشخص الذي
يتمتع بالسلطة القانونية إلفشاء البيانات ،واملعرفة املفرتضة ملوقع البيانات وقت النفاذ إليها أو استالمها.
وقد يفضي هذا الوضع على صعيد التعاون الدويل إىل ظهور جمموعات من البلدان لديها الصالحيات
واإلجراءات الالزمة لتتعاون فيما بينها ،يف حني تبقى هذه الصالحيات واإلجراءات حمصورة ،بالنسبة جلميع
البلدان األخرى ،بالوسائل "التقليدية" للتعاون الدويل اليت ال تأخذ يف االعتبار خصوصيات األدلة اإللكرتونية
والطابع العاملي للجرمية السيربانية .وهذا هو احلال بصفة خاصة فيما يتعلق بالتعاون يف إجراءات التحقيق.
ويعين عدم وجود هنج مشرتك ،مبا يف ذلك يف إطار الصكوك احلالية متعددة األطراف بشأن اجلرامية السيربانية،
َّ
أن طلبات اختاذ اإلجراءات ،مثل احلفظ العاجل للبيانات خارج البلدان امللزمة دوليا بضمان مثل هذه اخلدمة
وتوفريها عند الطلب ،قد ال ت ،رنفذ بسهولة .ومن شأن إدراج هذه الصالحية يف مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي
سد هذه الثغرة .أما على الصعيد العامليَّ ،
فإن التباين يف نطاق
بشأن األمن السيرباين أن ،ر
حيقق بعض التقدم يف ،ر
األحكام املتعلقة بالتعاون يف الصكوك الثنائية ومتعددة األطراف ،وعدم فرض أجل ملزم لالستجابة للطلبات،
وعدم االتفاق على إتاحة النفاذ املباشر إىل البيانات اليت توجد خارج الوالية القضائية ،وتعدد شبكات سلطات
إنفاذ القانون غري الرمسية ،والتباين يف ضمانات التعاون ،أمور متثل حتديات كبرية يف وجه التعاون الدويل الفعال
فيما يتعلق باألدلة اإللكرتونية يف املسائل اجلنائية.

منع الجريمة السيبرانية
ينطوي منع اجلرمية على اسرتاتيجيات وتدابري تسعى إىل التقليل من احتماالت حدوث جرائم واحلد
من آثارها الضارة اليت قد تلحق باألفراد واجملتمع .وقد أفاد حنو  41يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان
َّ
بأن لديها قانونا وطنيا أو سياسة وطنية بشأن منع اجلرمية السيربانية .وهناك حاليا مبادرات قيد اإلعداد يف
بلدان أخرى تبلغ نسبتها  31يف املائة .وأبرزت البلدان َّ
أن املمارسات اجليدة يف جمال منع اجلرمية السيربانية
الفعالة ،وتنمية القدرات على صعيد العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون والتعليم
تتضمن نشر التشريعات ،والقيادة ،ر
والتوعية ،وإنشاء قاعدة معرفية قوية ،والتعاون بني احلكومة واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص وعلى الصعيد
الدويل .وأبلغ أكثر من نصف البلدان عن وجود اسرتاتيجيات بشأن اجلرمية السيربانية .ويف حاالت عديدة،
أدرجت االسرتاتيجيات اخلاصة باجلرمية السيربانية بشكل وثيق ضمن اسرتاتيجيات لألمن السيرباين .وتتضمن
مكونات بشأن زيادة الوعي والتعاون الدويل
حوايل  31يف املائة من مجيع االسرتاتيجيات الوطنية املبل،رغ عنها ،ر
والقدرات يف جمال إنفاذ القانون .وألغراض التنسيق ،يبلغ يف أغلب األحيان عن وكاالت إنفاذ القانون
واملالحقة القضائية باعتبارها مؤسسات رائدة معنية باجلرمية السيربانية.
أن معظم مستخدمي اإلنرتنت من
وتظهر الدراسات االستقصائية ،مبا يف ذلك يف البلدان النامية، ،ر
األفراد يتخذون حاليا االحتياطات األمنية األساسية .وقد أشارت احلكومات وهيئات القطاع اخلاص
واملؤسسات األكادميية اجمليبة عن االستبيان إىل أمهية استمرار محالت زيادة الوعي العام ،مبا يف ذلك محالت
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التوعية بالتهديدات الناشئة ،واحلمالت اليت تستهدف مجهورا حمددا ،كاألطفال .ويكون تعليم املستخدمني
أكثر فعالية عندما يقرتن بنظم تساعدهم على حتقيق أهدافهم بطريقة آمنة .فإذا كانت التكلفة اليت يتكبدها
يتشجع األفراد بشكل كبري على ات،رباع اإلجراءات
املستخدم أعلى من املنفعة املباشرة اليت حيصل عليها ،لن
،ر
األمنية .وأفادت كيانات القطاع اخلاص أيضا بأنه جيب إدراج توعية املستخدمني واملوظفني يف هنج شامل
لألمن .وتتضمن املبادئ األساسية واملمارسة السليمة املشار إليها املساءلة عن العمل يف جمال التوعية وعن
سياسات وممارسات تدبر املخاطر والقيادة على مستوى جمالس اإلدارة وتدريب املوظفني .وقد أجرى ثلثا
اجمليبني من القطاع اخلاص تقييما ملخاطر اجلرمية السيربانية ،وأبلغ معظمهم عن استخدام تكنولوجيا األمن
السيرباين كاجلدران النارية ،وحفظ األدلة الرقمية ،واستبانة احملتوى ،وكشف التسلل ،واإلشراف على النظم
ومراقبتها .ولكن أبديت شواغل َّ
ألن الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم َّإما أهنا ال تتخذ خطوات كافية حلماية
النظم ،أو تتصور بشكل خاطئ أهنا لن تستهدف.
مبقدمي
وتؤدي األطر التنظيمية دورا مهما يف منع اجلرمية السيربانية فيما يتعلق بالقطاع اخلاص عموما و ،ر
اخلدمات خصوصا .وقد اعتمد حوايل نصف البلدان قوانني حلماية البيانات حتدِّد املتطلبات الالزمة حلماية
مبقدمي خدمات
البيانات الشخصية واستخدامها .وتتضمن بعض هذه القوانني متطلبات حمدَّدة خاصة ،ر
مقدمي خدمات االتصاالت اإللكرتونية .ولئن كانت قوانني محاية البيانات تتطلب حذف
اإلنرتنت وغريهم من ،ر
البيانات الشخصية عندما ال تعود الزمة ،فقد وضع بعض البلدان استثناءات ألغراض التحقيقات اجلنائية ،تلزم
مقدمي خدمات اإلنرتنت بتخزين أنواع معينة من البيانات لفرتة زمنية حمدَّدة .ولدى العديد من الدول املتقدمة
،ر
ويتحمل
أيضا قواعد تلزم املنظمات بإبالغ األفراد واجلهات التنظيمية عن االنتهاكات املتعلقة بالبيانات.
،ر
جمرد قنوات" ملرور البيانات .وتزداد هذه املسؤولية
،ر
مقدمو خدمات اإلنرتنت عادة مسؤولية حمدودة باعتبارهم " ،ر
يف حال قيامهم بتعديل احملتويات املنقولة ،كما تزداد أيضا عند علمهم بصورة فعلية أو بناءة ،بنشاط غري
قانوين .وتكون املسؤولية حمدودة من جهة أخرى يف حال مسارعتهم إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة إثر إبالغهم
بنشاط غري قانوين .ولئن كانت تتوافر ملقدِّمي خدمات اإلنرتنت إمكانيات تقنية لفرز حمتوى اإلنرتنتَّ ،
فإن
فرض قيود على النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت يتوقف على القدرة على التوقع وينبغي أن يكون متناسبا مع مستوى
التهديد ،ومها شرطان واردان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي حقوق التماس املعلومات وتلقيها
ونقلها.
وتتَّسم الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص بأمهية أساسية ملنع اجلرمية السيربانية .وقد أفاد أكثر
من نصف جمموع البلدان عن وجود هذه الشراكات .وتقام هذه الشراكات على السواء مبوجب اتفاقات غري
رمسية وعلى أسس قانونية .وهيئات القطاع اخلاص هي أكثر من يدخل يف شراكات ،تليها املؤسسات
األكادميية ،واملنظمات الدولية واإلقليمية .وتستخدم الشراكات غالبا من أجل تيسري تبادل املعلومات عن
التهديدات واالجتاهات ،وكذلك من أجل تنفيذ أنشطة وإجراءات وقائية يف حاالت حمددة .ويف سياق بعض
الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،أخذت كيانات القطاع اخلاص بنهج استباقي للتحقيق يف اجلرمية
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كمل هذه اإلجراءات تلك اليت تتخذها سلطات إنفاذ القانون
السيربانية واختاذ إجراءات قانونية بشأهنا .وت ،ر
وميكن أن تساعد يف ختفيف الضرر على الضحايا .وتؤدي املؤسسات األكادميية جمموعة متنوعة من األدوار يف
منع اجلرمية السيربانية ،من خالل أمور منها تثقيف املهنيني وتدريبهم ووضع القوانني والسياسات والعمل على
تطوير املعايري واحللول التقنية .وتستضيف اجلامعات اخلرباء يف جمال اجلرمية السيربانية ،وبعض األفرقة املعنية
وتيسر ما يضطلعون به من أعمال.
مبواجهة الطوارئ احلاسوبية ( ،)CERTsومراكز البحوث املتخصصة، ،ر
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الفصل األول :الموصولية والجريمة السيبرانية
يتناول هذا الفصل تأثير ثورة االتصال العالمية على الجريمة السيبرانية ،ويحدد مدلول الجريمة
السيبرانية باعتبارها أحد التحديات المعاصرة المتزايدة ال ُم ْنساقة من قِبل مجموعة من العوامل
االجتماعية واالقتصادية الكامنة .ويطرح هذا الفصل تعريفات للجريمة السيبرانية ،ويتضح أنه في
حين أن هناك حاجة لوجود تعريفات محددة لألفعال الرئيسية للجريمة السيبرانية ،إال أن المفهوم
الشامل ال يعتبر مناسبا باعتباره مصطلحا قانونيّا قائما بحد ذاته.

 1-1ثورة الموصولية العالمية
االستنتاجات الرئيسية
 يف عام  ،2100كان عدد املوصولني باإلنرتنت يعادل أكثر من ثلث جمموع سكان العامل

 يعيش أكثر من  21يف املائة من مجيع مستخدمي اإلنرتنت يف البلدان النامية ،وال يتجاوز عمر
 22يف املائة من جمموع مستخدمي اإلنرتنت الـ 22عاما
 حبلول عام  ،2102من املتوقع أن تناهز نسبة املشرتكني يف خدمة اإلنرتنت النقالة ذات النطاق
العريض  21يف املائة من جمموع سكان العامل
 سيفوق عدد األجهزة املتصلة بالشبكة ("األشياء املتصلة باإلنرتنت") عدد الناس بنسبة ستة إىل
واحد ،مما سيؤدي إىل تغيري املفاهيم احلالية لإلنرتنت
أي جرمية
 يف عامل الغد املتسم باملوصولية البالغة ،سيصعب تصور وقوع "جرمية حاسوبية" ورمبا ِّ
أخرى ال تنطوي على أدلة إلكرتونية تتعلق باملوصولية بواسطة بروتوكول اإلنرتنت
يف عام  ،2100كان عدد املوصولني باإلنرتنت ال يقل عن  2.3بليون نسمة ،أي ما يعادل أكثر
من ثلث جمموع سكان العامل .وتتمتع الدول املتقدمة مبستويات أعلى ( 21يف املائة) من الدول النامية ( 22يف
املائة) فيما يتعلق باالتصال بشبكة اإلنرتنت ،ومع ذلك ،فإن العدد املطلق من مستخدمي اإلنرتنت يف الدول
النامية يفوق بالفعل عدد نظرائهم يف الدول املتقدمة بكثري ،حيث بلغت نسبة مستخدمي اإلنرتنت يف عام
 2100يف الدول النامية  22يف املائة.

0

وتعترب نسبة مستخدمي االنرتنت من فئة صغار السن أعلى من فئة كبار السن ،سواء يف الدول
املتقدمة أو الدول النامية؛ حيث تشكل الفئة العمرية دون سن الـ  22عاما نسبة  22يف املائة من مستخدمي
يف
اإلنرتنت
العامل - 1ومن
الناحية
الدميوغرافية -
توجد أيضا على
واسع
نطاق
جمموعة مطابقة
هلذه الفئة العمرية
غالبا ما تكون يف
خطر خاص من
2
األعمال اإلجرامية.

تزايد االتصال باإلنترنت عبر الهاتف المحمول
يوجد  -عامليا  -ما يقرب من  0.2مليار اشرتاك يف اإلنرتنت النقال ذي النطاق العريض ،وميثل
ذلك؛ ضعف عدد خطوط
شبكة اهلاتف الثابت لالتصال
باإلنرتنت ذي النطاق الواسع،
وهو ما يشكل نسبة  02يف
املائة من سكان العامل 3.ففي
عام  ،2112جتاوز حجم
حركة بيانات األجهزة احملمولة
عامليا حجم حركة االتصاالت
الصوتية املتنقلة ،أما يف عام
 ،2100فإن حركة بيانات
1

االحتاد الدويل لالتصاالت .2102 ،قياس جمتمع املعلومات ،قاعدة بيانات االتصاالت العاملية /مؤشرات تكنولوجيا املعلومات .أنظر أيضاMoore, R., :

 :Guntupalli, N.T., and Lee, T., 2010. Parental regulation and online activitiesدراسة العوامل اليت تؤثر على إمكانيات الشباب
لتصبح ضحية التحرش على االنرتنت .اجمللة الدولية لعلم اجلرمية السيربانية 0( 2 ،و228-282 :)2
2
املفوضية األوروبيةSpecial Eurobarometer 390: Cyber Security Report. See also Fawn, T. and Paternoster, R., .2102 ،
 2011. Cybercrime Victimization: An examination of individual and situational level factors.اجمللة الدولية لعلم اجلرمية
السيربانية.303 ،392-332 :)0( 5 ،
3
االحتاد الدويل لالتصاالت .2102 ،قياس جمتمع املعلومات ،قاعدة بيانات االتصاالت العاملية /مؤشرات تكنولوجيا املعلومات.

3

األجهزة احملمولة عامليا قد شكلت حنو أربعة أضعاف حركة االتصاالت الصوتية املتنقلة.

1

تظهر أفريقيا والدول العربية نسبا عالية  -بصورة خاصة  -يف استعمال اإلنرتنت النقال ذي النطاق
العريض باملقارنة مع شبكة اهلاتف الثابت لالتصال باإلنرتنت ذي النطاق الواسع ،ويعكس ذلك إطالق سرعة
عالية تقدر بـ  3جيجا باإلضافة إىل شبكات وخدمات اهلاتف احملمول يف تلك املناطق ،وذلك م ْقرون بتزايد يف
استعمال األجهزة احملمولة ،مبا يف ذلك اهلواتف الذكية وأجهزة احلاسوب اللوحي .وحبلول عام  ،2102فإنه من
املتوقع أن تغطي تكنولوجيا النظام العاملي التصاالت اهلاتف احملمول (/)GSMمعدالت البيانات املعززة لتطوير
النظام العاملي للتصاالت ( 2)EDGEأكثر من  21يف املائة من سكان العامل ،كما أنه من املتوقع وصول  82يف
املائة من السكان إىل قنوات اتصال ذات ترددات عالية/وصول احلزم عالية السرعة ( 3)WCDMA/HSPAمن
تكنولوجيا اهلاتف احملمول بسرعات تبدأ من  2ميجابايت يف الثانية .عالوة على ذلك؛ تشري التوقعات إىل أن
عدد اشرتاكات اإلنرتنت النقال ذي النطاق العريض سيبلغ مخسة باليني حبلول عام  .2102ففي عام
 ،2100جتاوز عدد األجهزة املتصلة بالشبكة – واليت يطلق عليها "األشياء املتصلة باإلنرتنت"  -التعداد
العاملي للسكان ،وحبلول عام  ،2121سيفوق عدد األجهزة املتصلة بالشبكة عدد الناس بنسبة ستة إىل واحد،
مما سيؤدي إىل تغيري املفاهيم احلالية لإلنرتنت 4.ويف حني أن لدى األشخاص املتصلني باإلنرتنت يف الوقت
احلايل جهازا واحدا أو جهازين على األقل متصلني باإلنرتنت (عادة جهاز حاسوب وهاتف ذكي) ،بيد أن
هذا العدد من األجهزة قابل للزيادة إىل سبعة أجهزة حبلول عام  5.2102وأخريا ،يف "األشياء املتصلة
باإلنرتنت" ستكون األغراض ،مثل األجهزة املنزلية والسيارات والطاقة وعدادات املياه واألدوية ،أو حىت
املتعلقات الشخصية مثل املالبس ،قابلة لتعيني "عنوان بروتوكول اإلنرتنت" ،وحتديد أنفسهم والتواصل
6
التعرف بواسطة الرتدد الراديوي ( ")RFIDو"اتصال اجملال القريب (.")NFC
باستخدام تكنولوجيا مثل " ،ر

الفجوة الرقمية المستمرة

ميكن بشكل واضح إبراز الفوارق يف الدخول إىل اإلنرتنت من خالل تعيني املوقع اجلغرايف لعناوين
بروتوكول اإلنرتنت العاملية ،ويعترب هذا أحد التقديرات املناسبة للنطاق اجلغرايف لشبكة اإلنرتنت .فبينما يرتبط
الثقل النوعي لعناوين بروتوكول اإلنرتنت إىل حد كبري بالكثافة السكانية العاملية ،إال أن عددا من املواقع املأهولة
بالسكان يف البلدان النامية تظهر تواجدا غري كثيف يف االتصال باإلنرتنت .وعلى الصعيد اآلخر ،تعترب
الفجوات املوجودة على  -وجه اخلصوص  -يف جنوب وشرق آسيا وأمريكا الوسطى وأفريقيا مثاال على الفجوة
1

Ericsson, 2012. Traffic and Market Report

2

تكنولوجيا النظام العاملي التصاالت اهلاتف احملمول/معدالت البيانات املعززة لتطوير النظام العاملي للتصاالت.
3
تقسيم شفرات الوصول املتعدد للنطاق العريض /سرعة عالية لنقل حزم البيانات.
 4االحتاد الدويل لالتصاالت ،2102 ،حالة تقنية االتصال السريع يف عام  :2102حتقيق اإلدماج الرقمي للجميع.
 5املفوضية األوروبية .2102 ،جدول األعمال الرقمي :مشاورات اللجنة بشأن قواعد اتصال األجهزة السلكيا-األشياء املتصلة باإلنرتنت.
متاح عل الرابط التايلhttp://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance :
6
التعرف بواسطة الرتدد الراديوي واتصال اجملال القريب.
،ر

2

الرقمية احلالية .ففي منتصف عام  ،2102تبني أن عدد  320مليون شخص يف أفريقيا وجنوب الصحراء
الكربى يعيشون خارج نطاق  21كليو مرت مربع من شبكة ألياف بصرية أرضية ،أي عدد يفوق عدد سكان
الواليات املتحدة األمريكية.

1

كما الحظت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية اليت أنشأها االحتاد الدويل لالتصاالت
واليونسكو أن املناطق غري املتصلة باإلنرتنت تفقد إمكانات غري مسبوقة من الفرص االقتصادية والرعاية
االجتماعية .ويقدر
البنك الدويل أن
زيادة

انتشار

خدمات

النطاق

العريض بنسبة 01
يف املائة ،ميكن أن
يعود بالزيادة يف منو
الناتج احمللي اإلمجايل
يف البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل بنسبة تصل يف املتوسط إىل  0.38يف املائة 2.كما تبني أن لدى النطاق العريض املتنقل تأثريا
أكرب على منو الناتج احمللي اإلمجايل من النطاق العريض الثابت ،وذلك من خالل احلد من أوجه القصور اليت
قد تعرتي اخلدمة .3وأخريا ،إىل ما هو أبعد من أهداف النمو االقتصادي ،فإنه ميكن من خالل االتصال
باإلنرتنت احلصول على خدمات حيوية من على بعد ،مبا يف ذلك التعليم ،والرعاية الصحية ،واحلوكمة
اإللكرتونية.

دور القطاع الخاص
ميتلك القطاع اخلاص جزءا كبريا من البنية التحتية لإلنرتنت فضال عن تشغيلها .ويتطلب وصول
اإلنرتنت عدة أمور منها؛ بنية حتتية "خاملة" من اخلنادق ،والقنوات ،واأللياف البصرية ،وحمطات االتصاالت
املتنقلة ،وأجهزة بث فضائي "قمر صناعي" .كما يتطلب أيضا ،بنية حتتية "فعالة" من املعدات اإللكرتونية،

 1منظمة الكومنولث لالتصاالت .2102 ،تأثري العوامل االقتصادية واالجتماعية لإلنرتنت ذي النطاق العريض يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى :ميزة األقمار
الصناعية.
2
البنك الدويل .2112 ،املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية :توسيع نطاق الوصول وزيادة التأثري.
3
البنك الدويل .2102 ،املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية :تعظيم االستفادة من اهلاتف احملمول.

4

وطبقة من خدمات احملتوى وتطبيقات 1،عالوة على شبكة كبرية وعاملية من مزودي خدمات اإلنرتنت مثل:
 AT&Tو NTT CommunicationsوSprint ,Telefonica

و ،Verizonوكذلك امتالك ،أو تأجري ،شبكة

ألياف بصرية عالية القدرة على النقل عرب القارات وداخل القارة نفسها (حيث يعترب ذلك العمود الفقري
لإلنرتنت) ،باإلضافة إىل البنية التحتية األساسية لإلنرتنت ،مثل احملوالت واملوجهات .ويتم توصيل شبكات
مزودي خدمة اإلنرتنت بشكل ثنائي على حد سواء ،وعند نقاط مركزة (يطلق عليها نقاط تبادل اإلنرتنت).
وتتفاوض الشبكات الرئيسية فيما بينها (اتفاقات الندية) حيث توافق كل شبكة على نقل حركة الشبكة
األخرى ،مما يتيح تقدمي اتصاالت عاملية سريعة لعمالئها ،كما حتمل أيضا البيانات املدفوعة للشبكات غري
النظرية .وتعمل شركات اهلاتف احملمول ،ومقدمو خدمات اإلنرتنت احمللية ،ومالك أو مديرو الشبكات اخللوية،
والكابالت احمللية على نقل اإلنرتنت من (الكيلومرت األخري) اخلادم إىل أجهزة احلاسوب املكتبية واحملمولة.
وحيتوي املرفق الرابع هلذه الدراسة على مزيد من التفاصيل حول البنية التحتية لإلنرتنت.
وبينما تسعى
شركات عاملية إىل بناء
قواعد واسعة يف جمال
األعمال التجارية،
وحتقيق أقصى قدر من
الكفاءة والعائد ،على
االستثمار يف البنية
التحتية ،شهدت
السنوات األخرية تقاربا
بني التكنولوجيات
التقليدية للمعلومات احملددة وتكنولوجيات االتصاالت ،وخدمات شبكة اإلنرتنت 2.وتقوم شبكات االتصاالت
بتطوير مجيع بيانات شبكات برتوكوالت اإلنرتنت ،مع منتجات موحدة وتبسيط الرتابط ،كما أن زيادة مساحة
ستمكن من تقدمي نفس اخلدمات واحملتوى املقدم للمستخدم إىل أي مستخدم
التخزين واحلوسبة السحابية
،ر
جلهاز آخر ،سواء كان اجلهاز املستعمل هاتفا نقاال ،أو حاسوبا مكتبيا أو لوحيا.
تكنولوجيا برتوكوالت اإلنرتنت تقلل بصفة عامة تكلفة تشغيل الشبكة التجارية .ومع ذلك ،فإن
تكلفة النطاق الرتددي الدويل التزال ختتلف إىل حد كبري ،وهذا يعتمد على مرونة العرض والطلب .وإىل أن
 1االحتاد الدويل لالتصاالت .2102 ،حالة تقنية االتصال السريع يف عام  :2102حتقيق اإلدماج الرقمي للجميع.

2

املنتدى االقتصادي العاملي .2102 ،التقرير الدويل لتقنية املعلومات Living in a Hyper connected World :2102

5

يصبح الكابل البحري للساحل األفريقي إىل أوروبا يعمل بكل طاقته ،فإن هناك  -على سبيل املثال  -دوال يف
غرب أفريقيا التزال مثقلة ببعض من التكلفة األعلى يف العامل للموصولية بشبكة اإلنرتنت ،ويرجع ذلك
لالعتماد احلصري على عرض النطاق الرتددي لألقمار الصناعية التجارية.

1

هذا ،وميكن مقارنة تط ،رور بنية اإلنرتنت التحتية بتنمية البنية التحتية للطرق والسكك احلديدية
والكهرباء واليت تعتمد على استثمارات القطاع اخلاص والبناء والصيانة ،إال أن هذا التطور خيضع إىل تنظيم
وحتفيز احلكومات الوطنية .ويف نفس الوقت ،غالبا ما يقود القطاع اخلاص تنمية اإلنرتنت .فالعمل مع القطاع
اخلاص؛ يساعد احلكومات على تقدمي منظومة إلدارة القطاع العام وتيسري عملية تطوير شبكة اإلنرتنت من
خالل االستثمار املباشر يف البنية التحتية واخلدمات من خالل وضع سياسات عملية تشجع املنافسة وتزيل
معوقات االستثمار ،وأيضا من خالل تقدمي حوافز للشركات اليت تضطلع بتوزيع خدمات اإلنرتنت.

2

 2-1الجريمة السيبرانية المعاصرة
االستنتاجات الرئيسية:
 تعترب اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب ظاهرة راسخة ،إال أن تطور اجلرمية السيربانية املعاصرة يرتبط
ارتباطا ال انفصام له بنمو املوصولية العاملية
 تركز -اليوم -أنشطة اجلرمية السيربانية على االستفادة من عوملة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الرتكاب أعمال إجرامية عرب احلدود الوطنية
 يرتكب بعض من اجلرمية السيربانية باستخدام تطبيقات قائمة بذاتها أو أنظمة حاسوب مغلقة ،وإن
كان ذلك بدرجة أقل تواترا بكثري

باإلضافة إىل املنافع االقتصادية واالجتماعية لتكنولوجيا الكمبيوتر واإلنرتنت -كما هو احلال مع
الوسائل األخرى اليت تعزز قدرات التفاعل البشري -إال أنه ميكن استخدامهما يف األنشطة اإلجرامية .وبينما
تعترب جرائم احلاسوب أو اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب ظاهرة راسخة نسبيا ،إال أن العامل األصيل يف اجلرمية
السيربانية املعاصرة يتجسد يف منو املوصولية العاملية لإلنرتنت.
بدأت كثري من الدول منذ عام  0221باالعرتاف بأن األفعال املتصلة باحلواسيب ،مبا يف ذلك؛
إحلاق الضرر املادي بأنظمة جهاز احلاسوب والبيانات املخزنة 3،واالستخدام غري املأذون به للنظم احلاسوبية،
 1منظمة الكومنولث لالتصاالت .2102 ،تأثري العوامل االقتصادية واالجتماعية لإلنرتنت ذي النطاق العريض يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى :ميزة األقمار
الصناعية.
2
املنتدى االقتصادي العاملي .2102 ،التقرير الدويل لتقنية املعلومات Living in a Hyper connected World :2102

3

فيما يتعلق بالتحديات ذات الصلة ،أنظر:

6

والتالعب بالبيانات اإللكرتونية 1،وأعمال االحتيال املرتكبة بواسطة احلاسوب 2،وقرصنة الربجميات 3،هي أفعال
إجرامية.
يف عام  ،0222ذكر يف دليل األمم املتحدة ملنع اجلرمية املتصلة باحلواسيب ومكافحتها َّ
أن من قبيل
األنواع الشائعة من جرائم احلاسوب؛ 4ارتكاب أعمال االحتيال احلاسويب ،والتزوير احلاسويب ،وإتالف أو
إدخال تعديالت على بيانات أو برامج احلاسوب ،واالستخدام غري املأذون به للنظم احلاسوبية واخلدمات،
والنسخ غري املرخص لربامج الكمبيوتر احملمية قانونيا.
ويف وقت مبكر من عام  ،0222أقر البعد الدويل جلرائم احلاسوب والتشريعات اجلنائية ذات الصلة
بأن مثل هذه األفعال تعترب يف كثري من األحيان جرائم حملية ،حيث ترتكب باستخدام تطبيقات قائمة بذاتها
أو أنظمة الكمبيوتر املغلقة .ويف الفرتة من  03-00كانون األول/ديسمرب  ،0222أكد عْرض بشأن
االحتيال احلاسويب يف الندوة الثالثة اليت عقدهتا منظمة اإلنرتبول بشأن االحتيال الدويل ،على أن" :جرمية

احلاسوب ذات طبيعة دولية ،ويرجع ذلك إىل؛ الزيادة املطردة لالتصاالت بني خمتلف الدول عرب اهلواتف
5
واألقمار الصناعية وما إىل ذلك".

ب اجلرمية السيربانية اليوم اليزال حم َّددا بإمكانية استخدام الفكرة
إن املفهوم األساسي الذي حيمله ل ،ر
اليت تتناول عوملة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ارتكاب أعمال إجرامية عرب احلدود.
وقد متتد هذه األفعال لتشمل كافة اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب على النحو املذكور أعاله ،باإلضافة
إىل العديد من األفعال األخرى مثل تلك املتعلقة مبحتوى احلاسوب أو اإلنرتنت 6،أو األفعال ذات الصلة
7
املبني يف هذا الفصل ،فإن هذه الدراسة ال
باحلاسوب لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية .وعلى النحو ،ر
تعرف" اجلرمية السيربانية املعاصرة على هذا النحو ،بل باألحرى تصفها كقائمة من األفعال اليت تشكل جرمية
" ،ر
سيربانية .ومع ذلك؛ فمن الواضح أن الرتكيز يف هذه الدراسة ينصب على سوء استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من منظور عاملي .وأبلغ أكثر من نصف عدد البلدان اجمليبة عن االستبيان ،على سبيل املثال ،أن
ما بني  21و 011يف املائة من أعمال اجلرمية السيربانية اليت واجهتها الشرطة تشتمل على عنصر عابر للحدود
Slivka, R.T., and Darrow, J.W., 1975. Methods and Problems in Computer Security. Rutgers Journal of Computers and Law,
5:217
1

الكوجنرس األمريكي .0222 ،مشروع القانون االحتادي ألنظمة احلاسوب  ،0222الكوجنرس  ،22الدورة األوىل.

123 Cong. Rec. 20, 953 (1977).
Glyn, E.A., 1983. Computer Abuse: The Emerging Crime and the Need for Legislation. Fordham Urban Law
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Schmidt, W.E., 1981. Legal Proprietary Interests in Computer Programs: The American Experience. Jurimetrics

3

Journal, 12(1):73-101.
Journal, 21:345.

 4األمم املتحدة .0222 ،دليل األمم املتحدة ملنع اجلرمية املتصلة باحلواسيب ومكافحتها.
 5اإلنرتبول .0222 ،الندوة الثالثة اليت عقدها اإلنرتبول بشأن االحتيال الدويل ،باريس 03-00 ،كانون األول/ديسمرب .0222
6

مبا يف ذلك ،األفعال اليت تتعلق باحلاسوب وتنطوي على العنصرية أو كراهية األجانب ،أو استغالل احلاسوب يف أعمال تتعلق بإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية
تتعلق باستغالل األطفال جنسيا.
7
مبا يف ذلك ،جرائم اهلوية املرتبطة باحلاسوب ،وحقوق الطبع والنشر املتعلقة باحلاسوب ،وجرائم استغالل العالمات التجارية.

3

الوطنية 1.ووصف اجمليبون على االستبيان اجلرمية السيربانية بأهنا "ظاهرة عاملية" ،وذكروا أن "التواصل عرب
2
اإلنرتنت ينطوي دائما على أبعاد دولية أو عابرة للحدود الوطنية".
وال يستبعد الرتكيز على املوصولية العاملية لإلنرتنت اجلرائم اليت تنطوى على استخدام تطبيقات قائمة
بذاهتا أو أنظمة حاسوب مغلقة من نطاق اجلرمية السيربانية 3.ومن األمور املثرية لالهتمام يف هذا الصدد ،حتديد
إمجاال من اجلرمية السيربانية اليت تشتمل على عنصر
املسؤولني عن إنفاذ القانون يف الدول املتقدمة نسبة عالية ْ
عابر للحدود الوطنية ،يف حني أن نظراءهم يف الدول النامية إجته إىل تعيني نسبة أقل من ذلك بكثري تقدر بـ
 01يف املائة يف بعض احلاالت 4.فمن ناحية ،قد يشري هذا إىل أن مرتكيب اجلرمية السيربانية يف الدول النامية
يستهدفون بصورة أكرب الضحايا احملليني و(رمبا باستخدام التطبيقات القائمة بذاهتا) أنظمة احلاسوب احمللية.
ومن ناحية أخرى ،ميكن أن يكون األمر أيضا ،أنه نظرا للتحديات املاثلة أمام القدرات ،فإن حتديد مقدمي
اخلدمات األجانب أو االخنراط معهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون يف الدول النامية ،أو التعرف على الضحايا
احملتملني املرتبطني باحلاالت الوطنية يكون أقل كثريا.
ومع ذلك؛ جيب التسليم بأن واقع التواصل العاملي لإلنرتنت يعترب الركن املركزي للجرمية السيربانية
املعاصرة ،والسيما يف املستقبل .وفيما يتعلق بالفضاء السيرباين ومنو حركة مرور معلومات برتوكوالت اإلنرتنت،5
فقد لوحظ أن حركة مرور املعلومات من األجهزة الالسلكية تتجاوز حركة املرور من األجهزة السلكية ،وبتشكل
املزيد من حركة مرور املعلومات عرب اإلنرتنت من أجهزة غري أجهزة احلاسوب الشخصي ،قد يصبح من الصعب
تصور وقوع جرائم تتصل باحلاسوب بدون وجود التواصل العاملي باستخدام بروتوكوالت اإلنرتنت .ونظرا
،ر
للطبيعة الشخصية اخلاصة ألجهزة اهلاتف احملمول وظهور املوصلية املنزلية لربوتوكوالت اإلنرتنت أو األمتعة
الشخصية ،فإن ذلك يعين أن عمليات توليد البيانات اإللكرتونية واإلرسال ،أو جزء منها ،هو نتاج كل عمل
بشري تقريبا ،سواء كان ذلك العمل قانونيا أو غري قانوين.

1
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2
املرجع نفسه.
3
ترى بعض االجتاهات أن اجلرمية السيربانية ذات مفهوم أضيق من اجلرمية ذات الصلة باحلاسوب ،بق ْدر ما تتطلب اجلرمية السيربانية وجود شبكة حاسوب  -وبذلك
تستبعد اجلرائم املرتكبة اليت استخدم فيها أنظمة حاسوب مستقلة بذاهتا .يف حني أن الرتكيز على مسة املوصولية ،فإن هذه الدراسة ال تستبعد اجلرائم اليت تنطوى على
استخدام أنظمة حاسوب قائمة حبد ذاهتا أو مغلقة ،من نطاق اجلرمية السيربانية .ومن مث؛ فإن مصطلح "جرمية سيربانية" يستخدم لوصف جمموعة من اجلرائم مبا يف
ذلك جرائم احلاسوب التقليدية ،فضال عن جرائم شبكة اإلنرتنت.
4
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In 2016 the gigabyte equivalent of all movies ever made will cross global IP networks every 3 minutes. Cisco, 2012.

5

Cisco Visual Networking Index, 2011-2016.
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 3-1الجريمة السيبرانية باعتبارها تحديا متزايدا
االستنتاجات الرئيسية:
 نظرا للصعوبات اليت تنشأ عن حماولة تعريف اجلرمية السيربانية وحتديد ماهيتها ،فإن اإلحصاءات
املقارنة عرب احلدود الوطنية بشأن اجلرمية السيربانية قليلة بكثري إذا ما قورنت بأنواع اجلرائم األخرى
 ترى أجهزة إنفاذ القانون اجمليبة عن االستبيان اخلاص هبذه الدراسة تزايد مستويات اجلرمية السيربانية
على الصعيد العاملي ،حيث يسعى كل من اجلناة :األفراد أو اجلماعات اإلجرامية املنظمة إىل
استغالل الفرص اجلديدة للحصول على الربح وحتقيق مكاسب شخصية
 تعترب اجلرمية السيربانية حمور اهتمام اجلمهور ،وذلك بسبب تزايد التغطية اإلعالمية لقضايا اجلرمية
السيربانية ،وقضايا األمن السيرباين ،واألخبار األخرى املتعلقة بالسيربانية
 تقدم نظريات علم اإلجرام واملناهج االجتماعية واالقتصادية تفسريات حمتملة بشأن تزايد أنشطة
اجلرمية السيربانية يف اآلونة األخرية
بتحوالت اقتصادية ودميغرافية
 شهدت بلدان عديدة زيادة هائلة يف املوصولية العاملية يف وقت يتَّسم ،ر
وبتزايد التفاوت يف الدخل وتقييد اإلنفاق يف القطاع اخلاص واخنفاض السيولة املالية
ميثل تزايد وجود املوصولية العاملية يف كل مكان يف مجيع األوقات خطرا جسيما سيزيد من معدالت
اجلرمية السيربانية ،وبينما توجد صعوبة يف احلصول على إحصاءات موثوق هبا ،إال أن العديد من الدول اجمليبة
عن االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أشارت إىل أن اجلرمية السيربانية متثل حتديا متزايدا ،ويعترب ذلك وجهة نظر
مقبولة حيث أعطت العوامل اإلجرامية واالجتماعية واالقتصادية بعدا أساسيا .ذكرت إحدى الدول األوروبية
اجمليبة عن االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أنه" :من املتفق عليه أن اجلرمية السيربانية آخذة يف التزايد بشكل كبري

يف ظل صالحيات حمدودة للرقابة عليها ،وذلك يف ضوء البحث واإلحصاءات املقدمة يف الغالب من القطاع
اخلاص أو املؤسسات األكادميية" 1.ويف عام  ،2101أشار إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة
ملواجهة التحديات العاملية ،املرافق لقرار اجلمعية العامة  ،231/22إىل َّ
أن " :تطو،رر تكنولوجيات املعلومات
2
واالتصاالت وزيادة استخدام اإلنرتنت يهيئان فرصا جديدة للمجرمني وييسِّران تنامي اجلرمية".

1
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 2إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية ،املرافق لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  A/Res/65/230 ،231/22بشأن مؤمتر
األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 0 ،نيسان/أبريل  ،2100صفحة رقم .32

9

بسبب التحديات اجلسيمة يف حتديد أبعاد ماهية اجلرمية السيربانية ،فإن اإلحصاءات املقارنة عرب
احلدود الوطنية بشأن اجلرمية السيربانية قليلة بكثري إذا ما قورنت بأنواع اجلرائم األخرى 1.ويتناول املرفق الثاين
هلذه الدراسة األساليب املنهجية احلالية لقياس اجلرمية السيربانية ،ويعرض بعضا من اإلحصاءات القليلة املتاحة.
لقد برزت بشكل واضح يف
السنوات اخلمس املاضية على وجه
اخلصوص ،مسألة اجلرمية السيربانية
وتصدرت املناقشات العامة ،مبا يف
ذلك يف البلدان النامية .ويف هذا
الصدد ،يكشف البحث يف وكاالت
األنباء العاملية عن ماهية مصطلح
"اجلرمية السيربانية" ومصطلح "القتل"،
باللغات الست لألمم املتحدة ،عن
تزايد نسيب كبري يف املراجع اإلخبارية املتواترة للجرمية السيربانية ،باملقارنة مع املراجع اإلخبارية جلرمية القتل .هذا،
وقد تزايدت ،ما بني عامي  2112و ،2102اجلرمية السيربانية بنسبة تصل إىل  211يف املائة ،يف حني
وصلت النسبة يف حالة جرمية القتل إىل  81يف املائة تقريبا 2،بيد أن هذه القياسات ال تتعلق مباشرة باألفعال
األساسية للجرمية السيربانية .ومع هذا ،ميكن أن تعكس هذه القياسات "النشاط" العاملي العام بشأن اجلرمية
السيربانية ،مبا يف ذلك تقارير وسائل اإلعالم بشأن املبادرات احلكومية واإلجراءات املضادة هلذه اجلرائم.
تعكس وجهات نظر املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أيضا إمجاعا على أن مستويات اجلرمية السيربانية
آخذة يف التصاعد .وعند سؤاهلم بشأن رصد اجتاهات اجلرمية السيربانية يف بلداهنم على مدى السنوات اخلمس
املاضية؛ أجاب مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف  08دولة يف أفريقيا ودول األمريكتني بأن اجلرمية
السيربانية تتزايد أو آخذة يف التصاعد بقوة 3،بينما يرى املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون يف أوروبا وآسيا
وأوقيانوسيا أن اجلرمية السيربانية تتزايد ولكن ال تتصاعد بقوة ،يف حني أن عددا حمدودا من دول أوروبا اعتربها
ظاهرة راسخة.

4

اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة .2102 ،تقرير املعهد الوطين املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا بشأن إحصاءات اجلرمية ،مذكرة من األمني العام لألمم املتحدة
 2 ،E/CN.3/2012/3كانون األول/ديسمرب .2100

1

UNODC calculations from Dow Jones Factiva
3
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)’may refer to the time period of 2007 to 2011 or 2006 to 2010 (‘the last five years
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01

2

أشار املوظفون
املكلفون بإنفاذ القانون
إىل جمموعة من األفعال
اليت

اجلرمية

تشكل

السيربانية اآلخذة يف
التصاعد؛ ويدخل يف
نطاق هذه األفعال؛
االحتيال

احلاسويب

وانتحال

الشخصية،

وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية فيها استغالل جنسي لألطفال ،وحماوالت التصي،رد االحتيايل ،واالخرتاق

رجح املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون تصاعد مستويات
غري املشروع ألنظمة احلاسوب ،مبا يف ذلك القرصنة .و ،ر

اجلرمية السيربانية جزئيا إىل تزايد قدرة تقنيات عدم الكشف عن اهلوية عند استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،فضال عن تنامي تسويق أدوات إساءة استخدام احلاسوب .ويتناول الفصل الثاين (الصورة العاملية)
مزيدا من حتليل املعلومات املقدمة من الدول والقطاع اخلاص بشأن اجتاهات حم ،رددة من أعمال اجلرمية السيربانية
والتهديد الذي يصاحبها.

العوامل األساسية :النهج االجتماعية واالقتصادية واإلجرامية
يعترب الرأي القائل بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة استخدام اإلنرتنت يهيئان فرصا
وييسران تنامي اجلرمية؛ أمرا منطقيا ومقبوال من منظور علم اإلجرام .وبينما يوجد عدد من
جديدة للمجرمني ِّ
1
املفسرة للظاهرة اإلجرامية قابلة للتطبيق ،إال أنه من خالل تطبيق النظريات العامة للجرمية؛
النظريات املختلفة ،ر
يتضح أن واقع اجلرمية السيربانية يشكل "منوذجا إجراميا جديدا وفريدا" 2يفرض حتديات على التطورات املتوق،رعة،

وعلى مكافحتها.
تستند إحدى أهم االفرتاضات إىل َّ
أن ظهور "الفضاء السيرباين" يوجد ظواهر إجرامية جديدة ختتلف
اختالفا بي،رنا عن وجود أنظمة احلاسوب ذاهتا ،وكذلك الفرص املباشرة الرتكاب اجلرائم اليت يتيحها احلاسوب.
فداخل الفضاء السيرباين ،قد يظهر األشخاص االختالفات بني سلوكهم املطابق (مشروع) وسلوكهم املخالف
(غري مشروع) باملقارنة مع سلوكهم يف العامل املادي .فمن املمكن ،على سبيل املثال ،أن يرتكب أشخاص
1

Koops, B.J., 2010. The Internet and its Opportunities for Crime. In: Herzog-Evans, M., (ed.) Transnational Criminology Manual.
Nijmegen, Netherlands: WLP, pp.735-754.
2
Yar, M., 2005. The novelty of ‘cybercrime’: An assessment in light of routine activity theory. European Journal of
Criminology, 2(4):407-427
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جرائم يف الفضاء السيرباين ما كان هلم أن يرتكبوها يف احليِّز املادي حبكم وضعهم ومكانتهم .وباإلضافة إىل
ذلك؛ توفر املرونة وإمكانية اختاذ هويات
غري ثابتة ،وإخفاء اهلوية ،وغياب الرادع
حوافز على السلوك اإلجرامي يف الفضاء
السيرباين.

1

قد

تقدم

نظرية

النشاط

اإلجرامي االعتيادي ( 2)RATأيضا فهما
متعمقا للدوافع الكامنة وراء ارتكاب
اجلرمية السيربانية .وتفرتض نظرية النشاط
اإلجرامي االعتيادي َّ
أن خماطر احتمال
حدوث جرمية يزداد عندما جتتمع ع ،ردة

عناصر )0( :جمرم لديه دافع الرتكاب

اجلرمية ،و( )2ضحية هي هدف مالئم،
و( )3غياب الرقابة القوية 3.ويف حالة اجلرمية السيربانية ،ميكن للجناة أن يصلوا إىل أعداد كبرية من األهداف
من خالل الوقت املتزايد الذي يقضونه على اإلنرتنت ،باإلضافة إىل االستعمال املتزايد للخدمات اإللكرتونية
املباشرة مثل اخلدمات املصرفية ،والتسوق ،وشبكات التواصل االجتماعي ،والتشارك يف امللفات ،مما جيعل
املستعملني عرضة هلجمات "التصيد اإللكرتوين االحتيايل" أو االحتيال 4.عالوة على ذلك ،فإن ظهور
الشبكات االجتماعية على اإلنرتنت ،مبا يف ذلك تويرت وفيسبوك ،يوفر إطارا جاهزا من ماليني الضحايا
احملتملني للغش أو االحتيال .ويف حالة عدم قيام املستخدمني بضبط إعدادات االتصال ليتمكنوا من التفاعل
فقط مع شبكتهم اخلاصة هبم من "األصدقاء" ،فإن مثل هذه الشبكات ميكن أن توفر عددا كبريا من الضحايا
احملتملني يف كل مرة .هذا ،ومييل األشخاص أيضا إىل تنظيم مالمح شبكة التواصل االجتماعي اخلاصة هبم وفقا
ميكن اجملرمني من استهداف ضحايا ذوي أمناط سلوك معينة أو خلفيات حمددة .بيد
الهتماماهتم وأماكنهم ،مما ،ر
1

Jaishankar. K., 2011. Expanding Cyber Criminology with an Avant-Garde Anthology. In: Jaishankar, K., (ed.) Cyber
Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group
Kigerl, A., 2012. Routine Activity Theory and the Determinants of High Cybercrime Countries. Social Science Computer

2

Review, 30(4):470-486, 470.

املرجع السابق.
4
للمزيد من املراجع والنظرة الشاملة ،انظر:
3

ibid. p.473; Hutchings, A., Hennessey, H., 2009. Routine activity theory and phishing victimization: Who got caught in
the ‘net’? Current Issues in Criminal Justice, 20(3):433-451; Pratt, T.C., Holtfreter, K., Reisig, M.D., 2010. Routine online
activity and internet fraud targeting: Extending the generality of routine activity theory. Journal of Research in Crime and
Delinquency, 47(3):267-296
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أن هذه التدابري الرقابية اليت توجد بالفعل ،مثل برامج مكافحة الفريوسات ووجود خماطر (ضئيلة نسبيا) للوقوع
عرضة إلجراءات إنفاذ القانون ،ميكن أن تكون غري كافية لردع اجلناة املدفوعني بإغراء حتقيق أرباح كبرية.
ويف هذا السياق ،يربز البحث أيضا أن النظرية العامة للجرمية بشأن عدم ضبط النفس والقابلية لركوب
املخاطر بغرض حتقيق مكاسب على املدى القصري ،قد يسري على األفعال اليت ميكن تيسريها أو تعزيزها من
تعرض األفراد على اإلنرتنت لنماذج من
خالل االتصاالت اإللكرتونية واإلنرتنت .باإلضافة إىل ذلك؛ فإن ،ر
السيربانية اجلنائية ،واألقران أنفسهم ميكن أن جيعل منهم فئة أكثر عرضة لالخنراط يف اجلرائم السيربانية 1.وقد
خاصة عندما يتعلق األمر جبرمية سيربانية ،حيث غالبا ما حيتاج
يكون لنظرية "التعليم االجتماعي" تطبيقات ،ر
اجملرمون إىل تعلم تقنيات وإجراءات معي،رنة متعلقة باحلاسوب 2.ويف ضوء تفاعل نظرية التعليم االجتماعي
والنظرية العامة للجرمية فإن هؤالء األشخاص الذين يعانون من عدم ضبط النفس قد يبحثون بنشاط عن

أشخاص آخرين مماثلني هلم ويتجمعون معهم يف البيئة االفرتاضية بنفس الطريقة كما هو احلال يف العامل
احلقيقي .ففي الفضاء السيرباين ،ميكن أن حتدث هذه العملية يف إطار زمين قصري بشكل كبري وبامتداد جغرايف
أوسع من ذلك بكثري.
تعترب املوصولية عرب شبكة اإلنرتنت ( )online connectivityوتعل،رم األقران بعضهم من بعض

(peer-

 )learningمبثابة العنصر املركزي ،على األرجح ،الخنراط عصابات اجلرمية املنظمة يف اجلرمية السيربانية ،فعلى
تيسر املنتديات اإللكرتونية املسماة "قرصنة بطاقات االئتمان" أو "قراصنة بطاقات االئتمان" تبادل
سبيل املثالِّ ،
بيانات بطاقات االئتمان املسروقة .وقد بدأت منتديات قراصنة بطاقات االئتمان غالبا على شكل "مجاعة" مع

عدم وضوح هيكل للقيادة ،حيث يسعى جناة اإلنرتنت للبحث عن بعضهم البعض ،و"يلتقون" عرب اإلنرتنت
لتبادل اخلربة وتقدمي اخلدمات غري املشروعة .مث بدأت الحقا منتديات قراصنة بطاقات االئتمان تتطور تصبح
3
ييسر استخدام
أن
ميكن
،
ا
أخري
و
أشبه منها بعمليات "احملور" تتميز بدرجات أعلى من التنظيم اإلجرامي.
،ر
4
مواقع شبكات التواصل االجتماعي أشكاال من التواصل واملوصولية بني اجلماعات اإلجرامية.

1

Holt, T.J., Burruss, G.W., Bossler, A.M., 2010. Social Learning and Cyber Deviance: Examining the Importance of a
Full Social Learning Model in the Virtual World. Journal of Crime and Justice, 33(2):31-61.
2
Skinner, W.F., Fream, A.M., 1997. A Social Learning Theory Analysis of Computer Crime among College Students.
Journal of Research in Crime and Delinquency, 34(4):495-518.
3
BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012.
Organised Crime in the Digital Age.
4
A number of Twitter feeds, for example, either purport to represent individuals associated with hacking groups such
as Anonymous or Lulzsec, or the organizations themselves.
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وهناك تطور أساسي آخر قد يسهم يف دفع مستويات اجلرمية السيربانية يتمثل يف وجود املوصولية
العاملية يف سياق ما يشهده العامل من حتوالت اقتصادية ودميغرافية .فمن املتوقع ،أن يتضاعف سكان املدن
ليصل إىل  2.2بليون نسمة حبلول عام  ،2121أي أن  21يف املائة عدد سكان العامل املتوق،رع سيصل إىل

 8.2بليون نسمة 1.وذكر تقرير املخاطر العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف  ،2102أن
التفاوت يف الدخل واإلختالالت املالية اخلطرية واملتزايدة تشكل اثنني من املخاطر اخلمسة الرئيسية اليت
سيشهدها العامل يف عام  2.2102وتكشف بيانات مؤسسات جالوب الستطالعات الرأي ،أنه مع بداية عام
 2100تأثر الناس  -على
مستوى العامل  -من
تد ْهور مستويات املعيشة،

مما أثار استياءهم نظرا

للتفاوت

الصارخ

يف

الدخل 3.ويظهر البحث
الذي أجراه مكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية

أن

العوامل

هاما
االقتصادية تلعب دورا ،ر

يف تطور اجتاهات اجلرمية ،حيث مت فحص  02دولة من جمموع 02دولة ،وأظهرت النماذج اإلحصائية بعضا
من االرتباط الشامل بني التغريات االقتصادية وثالثة أنواع من اجلرائم التقليدية يف  02دولة.

4

قد تلعب العوامل االقتصادية واالجتماعية دورا ها ،رما يف زيادة اجلرمية السيربانية ،حيث ميكن أن يؤدي
الضغط على مؤسسات القطاع اخلاص لتقليل النفقات وخفض مستويات التوظيف ،على سبيل املثال ،إىل
وجود ثغرات يف جمال األمن ،وإتاحة الفرص للكشف عن نقاط الضعف اليت تعرتي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت 5.فإجبار الشركات على توظيف متعاقدين من خارج الشركة أو توظيف عمالة مؤقتة ،أو أن يصبح
املوظفون يف حالة استياء من خفض رواتبهم ،واخلوف من فقد الوظيفة ،كلها عوامل قد تزيد من األعمال

1
2

املنتدى االقتصادي العامليOutlook on the Global Agenda 2011 ،2012 ،

املنتدى االقتصادي العاملي ،تقرير املخاطر العاملية .2102

3

املرجع السابقciting Credit Suisse Research Institute, 2011. Global Wealth Report 2011 ،

4

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،2100 ،رصد واقع األزمة االقتصادية على اجلرمية.

5

BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012.
Organised Crime in the Digital Age
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اإلجرامية الفردية ومن نفوذ اجلماعات اإلجرامية املنظمة عرب املطلعني على شؤون الشركة 1.ولقد عربت بعض
املتخصصة يف األمن السيرباين ،بأن أحد التهديدات احملتملة أثناء فرتات الرتاجع االقتصادي تتمثل
من الشركات
،ر

يف املوظفني السابقني الذين قد مت تسرحيهم لوجود فائض من العمالة 2،كما ذكرت أيضا أن زيادة أعداد

العاطلني عن العمل ،أو تزايد أعداد الطلبة اخلرجني الذين يعملون يف وظائف غري مناسبة ولديهم مهارات
حاسوبية يشكلون أحد املوارد اجلديدة للجرمية املنظمة.

3

وال يقتصر دور العوامل االجتماعية واالقتصادية يف اجلرمية السيربانية على العامل املتقدم ،بل ميتد
تأثريمها على قدم املساواة يف سياق البلدان النامية .ففي أحد بلدان غرب أفريقيا ،على سبيل املثال ،تظهر
دراسات بشأن اخلصائص االجتماعية والدميغرافية لـ " 4"yahooboysأن العديد من الطلبة اجلامعيني يعتربون
االحتيال عرب اإلنرتنت أحد الوسائل لكسب الرزق 5.وتعترب البطالة بصفة خاصة أحد العوامل الرئيسية
الستدراج الشباب إىل ( 6.)yahooboysimوأظهرت دراسة يف دولة أخرى يف أفريقيا على حنو مماثل ،أن شباب
الـ ( )Sakawaكثريا ما تستحوذ أعمال االحتيال عرب اإلنرتنت على نشاطهم واهتماماهتم ،مربرين ذلك؛ بأن
هذه هي الوسيلة الوحيدة اليت متكنهم من البقاء على قيد احلياة يف ظل غياب فرص العمل.

7

يعترب تتزايد اجلرمية السيربانية املعاصرة من األمور اجلديرة باالهتمام نظرا لتأثريها والتهديد املصاحب هلا
على مستويات متعددة .وردا على سؤال حول التهديد الذي يصاحب اجلرمية السريانية ،أشار املوظفون
املكلفون بإنفاذ القانون إىل جمموعة من التأثريات ،تشتمل على حقيقة مفادها أن بعضا من أعمال اجلرمية
السيربانية تسبب تأثريا كلي،را فيما يتعلق حبجم اإليذاء واآلثار الرتاكمية ،ومثال على ذلك االحتيال وانتحال
تشكل هتديدا ألهنا من اجلرمية السيربانية الشائعة .ويستعرض الفصل الثاين (الصورة العاملية) من
الشخصية واليت ،ر
هذه الدراسة نطاق األثر املايل للجرمية السيربانية على األفراد والشركات .فمثل هذه األفعال قد توجد أيضا
موارد للجماعات اإلجرامية املنظمة واليت ميكن أن تستخدم لدعم مزيد من ارتكاب اجلرائم .األفعال األخرى
1

املرجع السابق.

2

McAfee, 2009. Unsecured Economies: Protecting Vital Information
BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012.
Organised Crime in the Digital Age
3

4

تصف الثقافة الفرعية  yahooboysالشباب وخباصة هؤالء الذين يعيشون يف املدن ،والذين يستعملون اإلنرتنت يف أعمال االحتيال املتعلقة باحلاسوب ،عالوة

على التصيد االحتيايل والغش.
للمزيد ،انظر:
Adeniran, A.I., 2011. Café Culture and Heresy of Yahooboyism. In: Jaishankar, K., (ed.) Cyber Criminology: Exploring
Internet Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
5
Adeniran, A.I., 2008. The Internet and Emergence of Yahooboys sub-Culture. International Journal of Cyber Criminology,
2 (2):368-381; and Aransiola, J.O., Asindemade, S.O., 2011. Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies
They Employ. Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 14(12):759.

6

املرجع السابق.

7

Warner, J., 2011. Understanding Cybercrime: A View from Below. International Journal of Cyber Criminology, 5(1):736749.
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للجرمية السيربانية ،مثل تطوير أدوات حاسوب غري شرعية مسيئة ،على الرغم من أهنا نادرة جدا ،إال أهنا
تشكل هتديدا خطريا ،حيث قد تشكل احلوادث الفردية أضرارا جسيمة .وتوجد فئة ثالثة تتضمن جرائم تسبب
ضررا لألفراد ،مثل إنتاج مواد إباحية تستغل األطفال ،وتوزيعها من خالل اإلنرتنت.

1

 4-1وصف الجريمة السيبرانية
االستنتاجات الرئيسية:
 تتوقف "تعاريف" اجلرمية السيربانية ،يف املقام األول ،على الغرض من استخدام املصطلح
 فاجلرمية السيربانية األساسية تتمثل يف عدد حمدود من األعمال اليت متس بسرية البيانات أو النظم
احلاسوبية وسالمتها وتوافرها
املنفذة بواسطة احلواسيب والرامية إىل حتقيق مكاسب شخصية أو مالية أو إحداث أضرار،
 األعمال ،ر
مبا يف ذلك أشكال اجلرائم املتصلة باهلوية ومبحتوى احلواسيب ،ال ميكن تطويعها بسهولة لتندرج
ضمن تعاريف قانونية ملصطلح جامع
 يلزم تعريف األعمال األساسية اليت ِّ
تشكل جرمية سيربانية ،وإن كان "تعريف" اجلرمية السيربانية
ال يتسم بنفس القدر من األمهية فيما خيص األغراض األخرى ،كتحديد نطاق صالحيات اهليئات
املختصة بالتحريات والتعاون الدويل ،حيث يفضل الرتكيز على األدلة اإللكرتونية فيما خيص أي
جرمية ،بدال من الرتكيز على تركيبة واسعة واصطناعية "للجرمية السيربانية"
جيب أن تكون الدراسة الشاملة بشأن اجلرمية السيربانية واضحة فيما يتعلق مبجموعة األفعال اليت مت
تضمينها يف هذا املصطلح .فكلمة "جرمية سيربانية" ذاهتا غري قابلة للتعريف األحادي ،وعلى األرجح من
األفضل اعتبارها جمموعة من األفعال أو السلوك بدال من اعتبارها فعال منفردا .ومع ذلك ،فإنه ميكن وصف
املضمون األساسي للجرمية السيربانية ،على األقل ألغراض هذه الدراسة .وميكن تباعا تقسيم هذه األفعال إىل
فئات على أساس الركن املادي للجرمية وأسلوب ارتكاهبا.

مصطلح "الجريمة السيبرانية"
لقد حاولت عدة أعمال أكادميية تعريف "اجلرمية السيربانية" 2،ويف هذا الصدد ،مل يبد التشريع الوطين
اهتماما إزاء وجود تعريف دقيق للكلمة .ويف مستعرض رد الدول على االستبيان امللحق هبذه الدراسة ،وجد أن
1

االستبيان اخلاص بدراسة اجلرمية السيربانية ،السؤال رقم .80

2

;Among various others, International Telecommunication Union, 2011. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries
Explanatory Report to the Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185; Pocar, F., 2004. New challenges for
international rules against cyber-crime. European Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37; Wall, D.S., 2007. Cybercrime: The
Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge: Polity Press.
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عددا من الدول أشارت إىل ما يقرب من  211مادة من مواد التشريع الوطين ،فأقل من  2يف املائة استعملت
كلمة "جرمية سيربانية" يف عنوان التشريع أو يف نطاق األحكام التشريعية .1ومن املسميات األكثر شيوعا ،إىل
حد ما ،يف التشريعات؛ "جرائم احلاسوب"" 2،االتصاالت اإللكرتونية"" 3،تكنولوجيا املعلومات" 4،أو "جرائم
التكنولوجيا املتقدمة" 5.فمن الناحية العملية ،قننت العديد من هذه التشريعات جرائم جنائية واليت مت تضمنيها
يف مفهوم اجلرمية السيربانية ،مثل النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب ،أو التدخل يف النظم احلاسوبية أو
حمدد يف عنوان أحد القوانني أو
البيانات احلاسوبية .فإذا استخدم التشريع مصطلح "جرمية سيربانية" بشكل ،ر
الفصول (مثل" :قانون اجلرمية السيربانية") فنادرا ما يشتمل الفصل التعريفي يف التشريع على تعريف لكلمة
"جرمية سيربانية" 6.وعندما مت إدراج مصطلح "جرمية سيربانية" كتعريف قانوين ،فالنهج الشائع قد دأب على
7
تعريفها بـ "اجلرائم املشار إليها يف هذا القانون".
وبطريقة مماثلة ،فإن عددا قليال من الصكوك الدولية أو اإلقليمية تضمنت تعريفا للجرمية السيربانية.
فعلى سبيل املثال :خلت كل من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،واالتفاقية العربية ملكافحة
جرائم تقنية املعلومات ،وكذلك مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،من تعريف اجلرمية السيربانية ألغراض االتفاقية.
باإلضافة إىل ذلك؛ مل تستخدم اتفاقية دول الكومنولث املستقلة حول التعاون يف مكافحة اجلرائم يف جمال
املعلومات احلاسوبية مصطلح "جرمية سيربانية" 8،ولكنها عرفتها باعتبارها "جرمية تتعلق باملعلومات احلاسوبية":
"فعل إجرامي يستهدف املعلومات احلاسوبية" 9.وعلى النهج نفسه؛ تضمنت اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون

تعريف "املعلومات احلاسوبية" بأهنا "استخدام موارد املعلومات و (أو) التأثري عليها يف اجملال املعلومايت ألغراض
غري مشروعة".

10

1

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .02

2

انظر على سبيل املثال :قانون جرائم احلاسوب املاليزي  ،0222قانون جرائم احلاسوب السريلنكي  ،2112قانون جرائم احلاسوب السوداين .2112

3

See, for example, Albania, Electronic Communications in the Republic of Albania, Law no. 9918 2008; France, Code
des postes et des communications électroniques (version consolidée) 2012; Tonga, Communications Act 2000
4 See, for example, India, The Information Technology Act 2000; Saudi Arabia, IT Criminal Act 2007; Bolivarian
Republic of Venezuela, Ley Especial contra los Delitos Informáticos 2001; Vietnam, Law on Information Technology
2007
5
See, for example, Serbia, Law on Organization and Competence of Government Authorities for Combating HighTech Crime 2010.
6

انظر على سبيل املثال :بوتسوانا ،قانون جرائم اإلنرتنت واحلاسوب  ،2112بلغاريا؛ الفصل التاسع ،القانون اجلنائي رقم  22لسنة  ،2112كمبوديا مشروع قانون
جرائم اإلنرتنت  ،2102جامايكا ،قانون اجلرائم املتعلقة بالشبكات اإللكرتونية  ،2101ناميبيا ،قانون إساءة استعمال احلاسوب واجلرائم احلاسوبية 2113؛
السنغال ،القانون رقم  00-2118املتعلقة جبرائم اإلنرتنت 2118
7
انظر على سبيل املثال :عمان ،مرسوم ملكي رقم  02لسنة  2100بإصدار قانون مكافحة جرائم اإلنرتنت ،الفلبني ،قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية .2102
The original agreement is in Russian language and uses the term ‘преступление в сфере компьютерной

8

информации’, rather than the contemporary equivalent to ‘cybercrime’: ‘киберпреступности

االتفاقية املتعلقة بالتعاون بني بلدان كومنولث الدول املستقلة ،الفقرة (أ) املادة األوىل.
10
اتفاق منظمة شنغهاي ،امللحق (.)0

9
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عولت عليها
هذا ،وتظهر النهج التعريفية املستقرة يف الصكوك الوطنية والدولية واإلقليمية الطريقة اليت ،ر

هذه الدراسة ،فاألخرية ال تسعى "لتعريف" اجلرمية السيربانية يف حد ذاهتا ،بل باألحرى ،حتدد قائمة ،أو(سل،رة)
من األفعال اليت ميكن أن تشكل جرمية سيربانية ،ويصاحب ذلك ميزة وضع الرتكيز على وصف دقيق للسلوك
الذي ينبغي جترميه .وعلى هذا النحو؛ فمن األفضل عدم اعتبار كلمة "جرمية سيربانية" مصطلحا قانونيا قائما
بذاته 1.ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام ،أن هذا يعادل النهج الذي اعتمدته الصكوك الدولية ،مثل اتفاقية

2
تعرف "الفساد" ،ولكن باألحرى تلزم الدول األعضاء بتجرمي
األمم املتحدة ملكافحة الفساد .فهذه االتفاقية ال ،ر

جمموعة حمددة من السلوك الذي ميكن وصفه على حنو أكثر فعالية 3.ولذلك؛ من األفضل اعتبار "اجلرمية

السيربانية" مبثابة جمموعة من األفعال أو السلوك.

وصف المفاهيم المحيطة
ومن األمور املفيدة يف هذا الصدد ،تناول مواصفات املفاهيم احمليطة باجلرمية السيربانية ،مثل
"احلاسوب"" ،نظام احلاسوب"" ،البيانات" و"املعلومات" .وتعترب داللة هذه املفاهيم أمرا جوهريا لفهم األشياء
و/أو املصاحل القانونية اليت حتظى باحلماية ،واليت تعترب حمل اجلرمية السيربانية .ويظهر استعراض الصكوك الدولية
واإلقليمية هنجني رئيسيني )0( :مصطلح قائم على بيانات أو نظام "احلاسوب" )2( ،مصطلح م ْستند إىل
بيانات أو نظام "املعلومات" 4.غري أن ،حتليل عناصر التعاريف يشري إىل أن املصطلحات ميكن اعتبارها قابلة
للتبديل إىل حد كبري .ويوضح الشكل التايل عناصر مشرتكة من هذه التعريفات ،فعلى الرغم من اختالف
املسميات إال أن عددا من املفاهيم األساسية تعترب متجانسة.

انظر أيضا :االحتاد الدويل لالتصاالت :2100
2
انظر أيضا :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .2112
3
املرجع السابق ،املادة 02وما يليها.
4
تستخدم اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب وقانون الكومنولث النموذجي بشأن اجلرمية السيربانية مصطلحات "نظم احلاسوب" و"بيانات احلاسوب".
1

Understanding Cybercrime: A guide for Developing Countries

ويستخدم ومشروع اتفاقية االحتاد األفريقي مصطلح "نظام احلاسوب" و"البيانات احلاسوبية" .أما قرار االحتاد األورويب حول اهلجمات ضد نظم املعلومات يستخدم
"نظم املعلومات" و"بيانات احلاسوب" .أما اتفاقية الدول العربية تستخدم مصطلح "نظم وبيانات املعلومات" .وأخريا ،تستعمل اتفاقية الكومنولث للدول املستقلة
مصطلح "معلومات احلاسوب".
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نظم الحاسوب/المعلومات
 جهاز [أو أجهزة مرتابطة] واليت [تستند إىل برنامج حاسوب/معلومات] يؤدي
[[تلقائي] معاجلة بيانات/معلومات احلاسوب] [وظائف منطقية/حسابية/ختزين]
[مبا يف ذلك بيانات/معلومات احلاسوب ختزين/معاجلة/اسرتجاع/نقل من قبل
نظام احلاسوب/معلومات] [مبا يف ذلك ،أي وسيلة اتصاالت أو معدات] [مبا
يف ذلك شبكة اإلنرتنت].
برنامج الحاسوب/المعلومات
 تعليمات [يف شكل مقروءة آليا] واليت [متكن نظام احلاسوب/املعلومات] لكي
[تقوم مبعاجلة بيانات/معلومات احلاسوب] [أداء وظيفة/عمل] [ميكن تنفيذها
من قبل نظام احلاسوب/املعلومات].
بيانات الحاسوب/المعلومات
 تقدمي وقائع/معلومات/مفاهيم [يف شكل مقروءة آليا] [مناسبة للمعاجلة برنامج
حاسوب/معلومات] [أو نظام حاسوب/معلومات] [مبا يف ذلك برنامج
حاسوب/معلومات]

وتتجسد السمة األساسية للمواصفات القانونية "لنظام احلاسوب" أو "نظام املعلومات" ،على سبيل
املثال ،يف وجوب "قدرة" اجلهاز على معاجلة بيانات احلاسوب أو املعلومات 1.وتشري بعض املقاربات إىل أنه
جيب أن تكون عملية املعاجلة "تلقائية" أو "ذات سرعة عالية" أو "تبعا لربنامج" 2.بيد أن بعض االجتاهات متدد
من نطاق التعريف باألجهزة اليت تقوم بعملية ختزين أو إرسال أو استقبال معلومات أو بيانات حاسوبية 3،يف
حني ذهبت بعض االجتاهات األخرى إىل إدراج تعريف البيانات احلاسوبية اليت قام النظام مبعاجلتها ضمن
4
املخزنة يف النظام
التعريف باألجهزة .فإذا كان مصطلح "نظام احلاسوب" أو "نظم املعلومات" يستبعد البيانات ،ر

أو يف أجهزة التخزين األخرى من نطاق التعريف ،فغالبا ما يتم تناوهلا بشكل منفصل يف األحكام القانونية

1
2

انظر على سبيل املثال :اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب ،املادة .0
انظر على سبيل املثال :مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا املادة  ،0نصوص القانون النموذجي لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية/اجلماعة

الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،املادة .3

3
4

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،اجلزء الثالث ،الفصل األول ،فقرة 2/0من املادة الثالثة.
قرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد أنظمة املعلومان ،فقرة (أ) من املادة األوىل.
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1
تعرف بعض الصكوك كال من "احلاسوب" و"نظام احلاسوب" ،فإن األخري
بينما
املوضوعية الواردة يف الصك.
،ر

يشتمل عادة على األول ،إال أن سياق استخدام كال املصطلحني يف الصك يشري إىل عدم وجود فارق له داللة

من الناحية العملية 2،غري أن الصكوك األخرى  -يف هذا الصدد  -تعىن بتعريف كل من "احلاسوب" و"نظام
احلاسوب" 3.ونؤكد مرة أخرى على أنه ميكن أن يشتمل األخري على األول ،وال يوجد فرق مغاير يف
استخدامهما داخل الصك ذاته.
تعترب الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية "حمايدة تكنولوجيا" بالدرجة
حمدد قائمة باألجهزة اليت قد تعترب من قبيل نظم احلاسوب أو
األوىل يف نصوصها ،حيث ال تتضمن بشكل ،ر

حتد من خماطر
نظم املعلومات .ففي معظم السياقات يعترب هذا النهج من قبيل املمارسات اجليدة بق ْدر ما ،ر
التكنولوجيات اجلديدة اليت تقع خارج نطاق األحكام القانونية ،حيث تدعو احلاجة إىل حتديث مستمر
للتشريع 4.فمن املرجح ،تأسيسا على املفهوم اجلوهري ملعاجلة البيانات أو املعلومات احلاسوبية ،أن تطب،رق
األحكام تطبيقا منوذجيا على األجهزة مثل خوادم احلاسوب وأجهزة احلاسوب التقليدية ،كما تسري أيضا على
أجهزة احلاسوب املكتبية الشخصية ،وأجهزة احلاسوب احملمولة ،واهلواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية ،باإلضافة
املزودة حبواسيب على متنها ،وكذلك أجهزة الوسائط املتعددة مثل الطابعات،
إىل وسائل النقل واآلالت ،ر
ومشغالت الـ  ،MP3والكامريات الرقمية ،وماكينات املقامرة 5.وهناك اعتقاد راسخ يف إطار مفهوم "معاجلة
البيانات احلاسوبية واملعلومات" بأن أي جهاز ،مثل أجهزة التوجيه الالسلكي أو الثابتة ،واليت تتصل باإلنرتنت
يعترب أيضا من األجهزة اليت تسري عليها األحكام .فقد تكون ،على وجه التحديد ،وسائط ختزين معلومات
مثل األقراص الصلبة أو ذاكرة الناقل التسلسلي العاملي ( )USBأو بطاقات العرض السريع ،جزءا من "نظام
احلاسوب" أو "نظام املعلومات" ،أو قد تكون غري ذلك .ولكن إذا خرجت من نطاق "نظام احلاسوب" أو
"نظام املعلومات" ،فإهنا ميكن أن تظل أشياء ذات صلة من خالل أحكام قانونية منفصلة.
ويشري واحد فقط من الصكوك الدولية أو اإلقليمية إىل أن مصطلح "تكنولوجيا غري متطورة" يقتصر
فقط على وصف نظام احلاسوب ،حيث اقتضى أن املصطلح ال يشتمل على" :آلة كاتبة آلية ،أو طابعة

1

انظر أيضا على سبيل املثال :اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب ،املادة  ، 02الصالحيات اإلجرائية للسلطات املختصة بالبحث أو الوصول املماثل (أ)

نظام حاسوب أو جزء منه ،باإلضافة إىل البيانات املخزنة فيه( ،ب) وسائط ختزين البيانات احلاسوبية (الذاكرة) اليت ميكن أن ختزن هذه البيانات.

2

مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا ،اجلزء األول ،فقرة (ب)( ،ه) من املادة .0

3

االتفاقية العربية ،فقرة  2 ،2من املادة الثانية.

4

انظر على سبيل املثال :التقرير التفسريي التفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب ،سلسلة املعاهدات األوروبية رقم .082

5

انتهت أحد املذكرات التوجيهية التفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب إىل نتيجة مفادها أن تعريف "نظام احلاسوب" الوارد يف الفقرة (أ) من املادة األوىل من

اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب يتناول األمناط املتطورة من التكنلوجيا اليت تتجاوز أجهزة احلاسوب التقليدية أو نظم احلاسوب املكتيب ،مثل اهلواتف احملمولة
احلديثة واهلواتف الذكية وأجهزة املساعد الرقمي الشخصي ،احلاسوب اللوحي أو ما شابه ذلك .انظر :جملس أوروبا  ،2102املذكرة التوجيهية التفاقية جملس أوروبا
بشأن جرائم احلاسوب رقم  0بشأن مفهوم "ماهية نظام احلاسوب" ( 02-20 ،)2102تشرين الثاين/نوفمرب .2102
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ضوئية ،أو آلة حاسبة صغرية حممولة باليد ،أو أي أجهزة أخرى مماثلة" 1.ومع اجتاه العامل حنو "األشياء املتصلة
باإلنرتنت" وأجهزة احلاسوب متناهية الصغر ،فإن مواصفات مثل "نظام احلاسوب" أو "نظام املعلومات"،
سوف حتتاج على األرجح إىل أن تفسر على أهنا متضمنة جملموعة أكرب من األجهزة .2ومع ذلك ،فإن املفهوم
األساسي لـ "املعاجلة اآللية للمعلومات" من حيث املبدأ يبدو مرنا مبا فيه الكفاية ليتضمن ،على سبيل املثال،
رصد ورقابة آلية ذكية تعمل بتقنية التواصل قريب املدى ،وموصولية برتوكوالت اإلنرتنت القائمة داخل األجهزة
املنزلية.

عادة ما توصف "البيانات احلاسوبية" أو "املعلومات احلاسوبية" بأهنا "متثل معطيات أو معلومات أو
وتوضح بعض االجتاهات أن "البيانات
مفاهيم ميكن أن يقوم احلاسوب بقراءهتا أو معاجلتها أو ختزينها".
،ر
احلاسوبية" أو "معلومات احلاسوب" تتضمن برامج احلاسوب 3،يف حني أن اآلخرين غضوا النظر عن هذه
النقطة .فاالختالف بني طرائق "القراءة اآللية" و"القراءة أو املعاجلة أو التخزين بواسطة نظام حاسويب (أو
معلومات حاسوبية)" تعترب طبيعة داللية فقط .فمن الناحية العملية ،تشتمل بيانات احلاسوب أو املعلومات يف
األغلب على بيانات أو معلومات خمزنة يف وسائط ختزين مادية (مثل :األقراص الصلبة ،ذاكرة الناقل التسلسلي
العاملي أو بطاقات العرض السريع) ،حيث ختزن البيانات أو املعلومات يف نظام ذاكرة احلاسوب أو نظام
املعلومات ،كما تشتمل أيضا على عمليات إرسال البيانات أو املعلومات (سواء السلكية أو البصرية أو تردد
راديوي) ،ووحدات العرض املادي للبيانات أو املعلومات يف شكل مطبوع أو على شاشة اجلهاز ،على سبيل
املثال.
ومع اإلقرار بالنهج املختلفة يف استخدام املصطلح ،فإن هذه الدراسة عند استخدامها ملصطلحي
"نظام احلاسوب" و"البيانات احلاسوبية" فإهنا تتعامل معهما بشكل متكافئ مع مصطلحي "نظام املعلومات"
و"املعلومات احلاسوبية".

فئات الجريمة السيبرانية
يعترب مصطلح "اجلرمية السيربانية" من املصطلحات غري القابلة ملدلول أحادي ،إال أن مثة سؤال يطرح
حول إن كان من املمكن حتديد أهداف أو مسات أو أسلوب اجلرمية السيربانية ،بدال من (أو باإلضافة إىل)
حتديدها استنادا إىل قائمة من أفعال فردية من اجلرمية السيربانية .وعلى النحو املذكور أعاله ،فإن مثاال على هذا
النهج ميكن أن جنده يف اتفاقية دول الكومنولث املستقلة ،حيث تصف "اجلرمية املتعلقة باملعلومات احلاسوبية"
1

2

مشروع القانون النموذجي لدول الكوميسا ،اجلزء األول ،فقرة (ب) مادة .0
يف إطار استعراض التطورات احملتملة والتحديات التنظيمية املرتبطة باألشياء املتصلة باإلنرتنت ،انظر االحتاد األورويب  .2112االتصاالت من املفوضية إىل الربملان

األورويب ،واجمللس ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ،وجلنة األقاليم .األشياء املتصلة باإلنرتنت-خطة عمل لـ ،Europe. COM (2009) 278 Final
 08حزيران/يونيو .2112
3
اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب ،فقرة (ب) ،مادة .0
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بأهنا "فعل إجرامي هدفه املعلومات احلاسوبية 1".بينما تصف اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون (على نطاق
أوسع) "جرائم املعلومات" بأهنا "استخدام موارد املعلومات و (أو) التأثري عليها يف الفضاء املعلومايت ألهداف
غري مشروعة ".أما اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية – وعلى الرغم من عدم تعريفها للمصطلحات –
فإهنا تستخدم عناوين جترمي واسعة ،تشتمل على "جرائم ضد سرية ،وسالمة ،وتوافر البيانات واألنظمة
احلاسوبية" ،و"جرائم ذات صلة باحلاسوب" ،و"جرائم ذات صلة باحملتوى" 2.أما مشروع قانون االحتاد
األفريقي ،فيستخدم على حنو مشابه عناوين جترمي متي،رز بني "جرائم خاصة بتكنولوجيات املعلومات واالتصال"
3
و"جرائم ذات تكييف قانوين حملها تكنولوجيات املعلومات واالتصال".
ويتضح من هذه النـهج أن هناك عددا من السمات العامة ميكن استعماهلا لوصف أفعال اجلرمية
السيربانية .فإحدى هذه النـهج تركز على اهلدف املادي للجرمية  -فهل اهلدف يتمثل يف الشخص ،أو الشيء،
أو يف قيمة املستهدف من اجلرمية 4.وقد ظهر هذا النهج يف اتفاق كومنولث الدول املستقلة (حيث هدف
اجلرمية معلومات حاسوبية) ،وكذلك يف العنوان األول األساسي للفصل األول املعين بالقانون اجلنائي التفاقية
جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية (حيث أهداف اجلرمية بيانات حاسوبية أو نظم احلاسوب) .وتبىن هنج آخر
فكرة مفادها ما إذا كانت نظم احلاسوب أو نظم املعلومات تشكل جزءا ال يتجزأ من أسلوب ارتكاب
اجلرمية .5وظهر أيضا هذا النهج يف العنوان األساسي الثاين والثالث والرابع للفصل األول املعين بالقانون اجلنائي
التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،وكذلك يف اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ،ويف مشروع اتفاقية
االحتاد األفريقي .وهكذا فإن حتديد األهداف احملتملة للجرمية السيربانية وأسلوب ارتكاهبا ال يصف أعمال
اجلرمية السيربانية برمتها ،وإمنا ميكن أن يقدم بشكل عام عددا من التصنيفات املفيدة اليت قد يتم تصنيف أفعال
ضمنها بشكل عام.
ويف الواقع ،تتبىن بعض الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية باجلرمية السيربانية مفهوما ضيقا لألنظمة أو
البيانات احلاسوبية لتكون حمل اجلرمية 6.يف حني أن الصكوك األخرى تتناول نطاقا عريضا من اجلرائم ،تتضمن
أفعاال حيث يكون حمل اجلرمية شخصا أو شيئا ما ذو قيمة ،أو باألحرى نظام حاسويب أو بيانات حاسوبية،
7
ولكن أينما يعترب نظام حاسويب أو نظام معلومات  -مع ذلك  -جزءا ال يتجزأ من أسلوب ارتكاب اجلرمية.
1

اتفاقية كومنولث الدول املستقلة ،فقرة (أ) مادة .0

2

اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب ،العناوين  ،2 ،0و.3

3

مشروع اتفاقية االحتاد األورويب ،اجلزء الثالث ،الفصل اخلامس ،اجلزء الثاين ،الفصل األول والثاين.

4

تلك اليت تشكل جرائم ضد السرية ،النزاهة ،وتوافر البيانات ونظم احلاسوب .انظر على سبيل املثال:
Calderoni, F., 2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime,
Law, and Social Change, 54(5):339-357

Podgor, E.S., 2002. International computer fraud: A paradigm for limiting national jurisdiction. U.C. Davis Law

5

Review, 35(2):267- 317, 273 et seq
6

قرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات ،اتفاقية كومنولث للدول املستقلة.

7

For instance, ECOWAS Draft Directive, Art. 17 (Facilitation of access of minors to child pornography, documents,
sound or pornographic representation). See also Pocar, F., 2004. New challenges for international rules against cybercrime. European Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37.
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جرمتها هذه الصكوك على حنو مفصل .وبينما ال تستعمل كل
ويتناول الفصل الرابع (التجرمي) أفعاال حمددة ،ر
الصكوك الدولية أو اإلقليمية مفهوما واسعا ملاهية اجلرمية السيربانية ،إال أن النهج املأخوذ من هذه الدراسة
يهدف إىل أن يكون املفهوم شامال بقدر املستطاع .ولذلك؛ تستعمل الدراسة قائمة عريضة ملواصفات األفعال
اليت تشكل اجلرمية السيربانية ،حيث قامت الدراسة بتصنيفها بصفة عامة ضمن ثالث فئات على أساس حمل
اجلرمية وأسلوب ارتكاهبا .ونظرا الستخدام طريقتني للتصنيف ،فقد يوجد قدر ما من التداخل بني الفئات
الثالث.

األفعال التي تشكل الجريمة السيبرانية
يطرح الشكل التايل
 02فعال من األفعال اليت قد
تشكل اجلرمية السيربانية ،ومت
تقسيم هذه األفعال إىل ثالث
فئات عريضة ،ويقدم املرفق
األول هبذه الدارسة وصفا
تفصيليا أكثر لكل فعل من
هذه األفعال .كما مت أيضا
استخدام هذه القائمة من
األفعال يف االستبيان املرسل إىل
الدول ،وكيانات القطاع
اخلاص ،واملنظمات احلكومية
الدولية ،وكذلك املؤسسات
األكادميية ،وذلك جلمع
معلومات ذات صلة هبذه
الدراسة 1.وهتدف هذه القائمة
إىل تقدمي جمموعة أولية من األفعال اليت ميكن إدراجها حتت مصطلح "اجلرمية السيربانية" ،هبدف إرساء أساس
حتليلي خالل الدراسة .كما أنه ليس مقصودا من القائمة أن تكون شاملة ،مع األخذ يف االعتبار أن
املصطلحات املستخدمة واملصاحبة للمواصفات يف املرفق األول ال ترمي إىل تقدمي تعريفات قانونية ،بل تعترب
1

قد مت أساسا ويف الْبداية تطوير مشروع االستبيان اخلاص هبذه الدراسة املعنية جبمع املعلومات من قبل األمانة العامة استنادا إىل قائمة مبوضوعات بغية إدراجها يف

الدراسة ،واليت وافق عليها فريق اخلرباء املعين باجلرمية السيربانية (الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية عن الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية
السيربانية ( .)(E/CN.15/2011/19مت إرسال مشروع االستبيان ،مبا يف ذلك املشروع األول من مواصفات فعل اجلرمية السيربانية ،جلميع البلدان للتعليق يف عام
 .2100وعقب ْإدراج األمانة العامة التعليقات الواردة ،فقد مت املوافقة على االستبيان النهائي مبا فيه قائمة األفعال املذكورة هنا ،ومتت املوافقة من قبل مكتب فريق
اخلرباء املعين باجلرمية السيربانية يف جلسته املنعقدة يف 02كانون الثاين /يناير 2102
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هذه املصطلحات مبثابة "مواصفات إمجالية للفعل" واليت قد استخدمت كنقطة انطالق للتحليل واملناقشة.
تعرف" اجلرمية السيربانية (سواء مع تعريف مرافق للمصطلح ذاته ،أو عن
وجدير بالذكر أن هذه الدراسة مل " ،ر
طريق قائمة "قطْعي،رة" لألفعال) ،بيد أن السلوك املدرج  -مع ذلك  -قد يعترب احملتوى األساسي ملعىن املصطلح،
1
على األقل ألغراض هذه الدراسة.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف هذه املرحلة ويف ظل الوجود املطلق لإلنرتنت وأجهزة احلاسوب
الشخصي ،فإن ذلك يعين أن النظم أو البيانات احلاسوبية تعترب عامال مساعدا  -على األقل يف الدول املتقدمة
 يف أي جرمية جنائية تقريبا .ولذلك؛ ترتبط اجلرمية السيربانية ارتباطا وثيقا مبجال األدلة اإللكرتونية ،إال أنذلك خيتلف من الناحية النظرية .حيث يعترب مجع األدلة اإللكرتونية وتقدميها جزءا ال يتجزأ من عمليات
التحقيق واملالحقة القضائية للجرمية السيربانية .وهذا احلال أيضا يف اجلرائم التقليدية على حنو متزايد ،مثل جرائم
السرقة والنهب ،أو السطو املسلح ،فضال عن أشكال اجلرمية املنظمة أيضا .فقد حتتوي سجالت اهلاتف
احملوسبة ،ورسائل الربيد اإللكرتوين ،وسجالت االتصال بربتوكوالت اإلنرتنت ،وخدمة الرسائل القصرية،
وسجالت العناوين يف اهلاتف احملمول ،وملفات احلاسوب ،على أدلة تشري على مكان اجلرمية أو الدافع
للجرمية ،أو وجود مسرح اجلرمية ،أو املسامهة اجلنائية للمشتبه فيه يف أي شكل من أشكال اجلرمية.

أفعال التع ّدي على سرية وسالمة وتوافر البيانات أوالنظم الحاسوبية
تستهدف القائمة األساسية لألفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية نظام احلاسوب أو البيانات
احلاسوبية .وتشتمل اخلطوات األساسية على النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب ،أو بيانات حاسوبية ،أو
اعرتاض هذه البيانات ،أو االطِّالع عليها .يتناول الفصل الرابع (التجرمي) هذه األفعال بدرجة كبرية ،سواء على
عينة من القوانني الوطنية وعينة من الصكوك الدولية واإلقليمية .فمثل هذه األفعال ميكن ارتكاهبا بوسائل
عديدة خمتلفة ،فعلى سبيل املثال النفاذ غري املشروع لنظام حاسويب قد يتكون من استخدام غري مصرح به
لكلمة مرور مت الكشف عنها ،أو الوصول عن بعد باستخدام برجميات مميزة 2.وقد تشكل هذه الربجميات أيضا
تدخال يف البيانات احلاسوبية و/أو النظام احلاسويب .ومن مث ،ميكن أن تظهر األفعال الفردية درجة من التداخل
عرب جرمية من اجلرائم "قائمة" .وتتضمن الفئة األوىل أيضا أفعاال تتعلق باألدوات اليت ميكن استخدامها لتنفيذ

1

يف إطار الرد على التعليقات الواردة من الدول ،فقد مت إجراء تعديالت على قائمة األفعال الواردة يف هذا الفصل ،باملقارنة مع تلك املستخدمة يف االستبيان اخلاص

هبذه الدراسة .وقد محلت الفئة الثانية يف االستبيان اخلاص هبذه الدراسة عنوان "األفعال ذات الصلة باحلاسوب هبدف حتقيق مكاسب شخصية أو مالية" .ولقد مت
تعديل هذا العنوان ليكون " األفعال ذات الصلة باحلاسوب هبدف حتقيق مكاسب شخصية أو مالية أو إحلاق الضرر" .أما الفئة الثالثة من االستبيان اخلاص هبذه
الدراسة كان حتت عنوان "األفعال احملددة ذات الصلة باحلاسوب" .ولقد مت تعديل هذا العنوان ليكون "األفعال ذات الصلة مبحتوى احلاسوب" .ومت ترحيل البندين:
"األفعال ذات الصلة باحلاسوب اليت تسبب يف إحلاق ضرر شخصي" و"األفعال ذات الصلة باحلاسوب بغرض إغواء أو استمالة األطفال ألغراض جنسية من الفئة
الثالثة إىل الفئة الثانية .باإلضافة إىل ذلك ،تتضمن االستبيان اخلاص هبذه الدراسة البند التايل " :األفعال ذات الصلة باحلاسوب وتنطوي على عنصرية أو كراهية
األجانب .ولقد مت تعديل هذا البند أيضا ومتديد نطاقه ليشمل "األفعال ذات الصلة باحلاسوب وتنطوي على خطاب كراهية".
2
األمم املتحدة  ،0222دليل األمم املتحدة بشأن منع ومكافحة اجلرمية املتعلقة باستخدام احلاسوب.
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1

أعمال ضد نظم احلاسوب أو بياناته.
وأخريا ،تشتمل الفئة على أعمال
إجرامية تتعلق بسوء التعامل مع
البيانات احلاسوبية طبقا ملتطلبات
حمددة.

األفعال المتصلة بالحواسيب
التي تُرتكب لتحقيق مكسب أو
ضرر شخصي أو مالي

"عملية أورورا"

يف عام  ،2101قامت العديد من شركات الربجميات رفيعة املستوى باإلبالغ
عن سلسلة من اهلجمات عرب اإلنرتنت ،ويف النهاية قد سجلت إخرتاقات يف
متصفحات شبكة
حمرك حبث لشركة كبرية .وباستخدام نقطة ضعف يف أحد ،ر
اإلنرتنت ،قام املهامجون بعمل نفق داخل شبكة داخلية عرب حواسيب عمل
املوظفني املعرضة للخطر ،ومتكنوا من الدخول على حسابات الربيد اإللكرتوين
واخرتاق مركز ختزين شفرة املصدر املؤ،رمنة على حنْ ٍو غ ْري مالئم.

ويف نفس العام ،تلقى مستخدمو موقع تواصل إجتماعي رسائل بريد إلكرتونية
من حساب ومهي مع روابط لنظام تسجيل دخول زائف ليبدو أنه مرسل من
الشركة ،وبالفعل قام املستخدمون الضحايا بالدخول والتسجيل .وأصبحت
وثائق املستخدمني عرضة للخطر ،ومن احملتمل أن يصبح املضيف املخرتق أحد
األعضاء يف شبكة البوت نت "."ZeuS

تركز الفئة الثانية على األفعال
اليت يعترب فيها النظام احلاسويب مبثابة
املصدرTrustwave. 2011. SpiderLabs Global Security Report :
األسلوب األساسي املستخدم يف
ارتكاب اجلرمية ،ويصاحب ذلك
اختالف يف حمل هذه األفعال اإلجرامية .ففي حالة االحتيال باستخدام احلاسوب ،تعترب املقتنيات االقتصادية
حمل اجلرمية .أما يف حالة جرائم حقوق املؤلف والعالمات التجارية املرتكبة بواسطة احلواسيب ،فإن حمل اجلرمية
يتمثل يف حقوق امللكية الفكرية احملمية ،أما يف حالة األعمال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تتسب،رب بضرر
شخصي ،مثل استخدام نظام حاسويب
يف املضايقة ،أو التسلط ،أو التهديد ،أو
فيروس ""GOZI
يف أوائل عام  ،2103اهتمت النيابة العامة يف أمريكا الشمالية ثالثة رجال التعقب ،أو التسبب يف خوف أو ترهيب
أوروبيني بإنتاج وتوزيع فريوس حاسويب أحلق الضرر بأكثر من مليون جهاز للفرد ،أو "استمالة" طفل ما ،ومن مث؛
حاسوب على مستوى العامل ،ومتكنوا من الوصول إىل معلومات بشأن فمحل هذه اجلرمية يعترب الفرد.
حسابات بنكية شخصية ،واستولوا على  21مليون دوالر أمريكي على األقل
يف الفرتة ما بني  2112إىل  .2100فهذا الفريوس قد مت انتاجه يف أوروبا مث
انتشر يف أمريكا الشمالية ،حيث أحلق الضرر بأجهزة حاسوب ختص هيئات
وطنية .وجترى حاليا إجراءات تسليم اثنني من املتهمني .وقد وصفت هذه
القضية بأهنا" :واحدة من أكثر عمليات الدمار املايل اليت مل نشاهد مثلها حىت
اآلن".

إن العمل التمهيدي بشأن
وضع إطار لتصنيف دويل للجرائم
ألغراض إحصائية ،يدعم الرأي القائل
بأن جمموعة متنوعة من األعمال
بأهداف إجرامية مادية خمتلفة ميكن
املصدرhttp://www.fbi.gov/:
بالرغم من ذلك اعتبارها "جرمية
سيربانية" .يشري العمل الذي اضطلع به مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني إىل أن األفعال اليت تشكل "جرمية
عرب عن تيسري
سيربانية" ميكن تسجيلها ،ألغراض إحصائية ،باستخدام "وسم العالمة" ،واليت من شأهنا أن ت ،ر
Examples include Low orbit ion cannon (LOIC), sKyWIper and the ZeuS banking malware
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1

استخدام احلاسوب لفعل حمدد داخل (كامل) نظام تصنيف اجلرمية .ومثل هذه "العالمة" ميكن تطبيقها ،من
حيث املبدأ ،على األعمال اليت ييسرها احلاسوب واليت تقع يف أي مكان ضمن نظام أكرب لتصنيف اجلرمية ،وما
1
إذا كانت هذه األعمال ضد شخص ،أو أعمال ضد امللكية ،أو أعمال ضد النظام العام أو السلطة.
يتمثل أحد التحديات املتعلقة باستخدام احلاسوب يف ارتكاب جرائم سيربانية يف امتداد فئة املخاطر
لتشمل بطريقة أخرى جمموعة كبرية من جرائم ترتكب دون االتصال باإلنرتنت ،من خالل استخدام أو
مساعدة نظام حاسويب .ويثور تساؤل ما إذا كان هذا النوع من اجلرمية جيب اعتباره من قبيل "اجلرمية
السيربانية" ،أم يزال األمر مطلقا .وبينما تتضمن بعض الصكوك الدولية واإلقليمية عددا حمدودا وقليال نسبيا من
اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب ،إال أن الصكوك األخرى توسعت يف هذا الصدد .فعلى سبيل املثال؛ تتناول
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية (من هذه الفئة) جرائم التزوير واالحتيال باستخدام احلاسوب
مْنـفردة 2.وعلى النقيض من ذلك ،فإن القانون العريب النموذجي يتضمن أحكاما جنائية بشأن استعمال
احلاسوب يف التزوير ،والتهديد ،واالبتزاز ،واالستيالء على ممتلكات منقولة ،أو سند قانوين من خالل استخدام
احتيايل ألحد األمساء ،أو احلصول بشكل غري مشروع على أرقام أو تفاصيل بطاقة االئتمان ،أو الرتبح بصورة
غري مشروعة من خدمات االتصاالت ،أو إنشاء صفحة ويب هبدف االجتار يف البشر أو املخدرات أو املؤثرات
3
العقلية ،وكذلك استخدام احلاسوب يف حتويل األموال غري املشروعة أو التس ،ررت على مصدرها غري املشروع.
وعلى عكس تلك األفعال اليت نوقشت سابقا ،هناك عمل آخر ميكن إدراجه ضمن هذه الفئة.
ويتمثل حصريا يف إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين الطفيلي أو التحكم بإرساهلا 4.وبينما إرسال رسائل الربيد
اإللكرتوين الطفيلي غري املرغوب فيها أمر حمظور من قبل مجيع مقدمي خدمة اإلنرتنت ،إال أن هذا األمر مل
جيرم عامليا من جانب الدول .ويلقي الفصل الرابع (التجرمي) الضوء على هذه املسألة مبزيد من التفصيل.
،ر

األفعال ذات الصلة بالمحتوى الحاسوبي

أما الفئة األخرية من أفعال اجلرمية السيربانية فتتمثل يف تلك املتعلقة باحملتوى احلاسويب؛ وتتمثل يف

الكلمات والصور واألصوات ،والصور املرسلة أو املخزنة من قبل نظم حاسوبية ،مبا يف ذلك اإلنرتنت .حيث
يعترب اهلدف املادي للعمل اإلجرامي يف اجلرائم املتعلقة باحملتوى يف أغلب األحيان هو شخص ما ،أو مجاعة
حمددة من األشخاص أو شيء ما ذا قيمة كبرية ،أو عقيدة ما .وبنفس النهج كما يف الفئة الثانية ،ميكن من
حيث املبدأ أن ترتكب هذه األفعال بدون االتصال باإلنرتنت ،فضال عن استخدم نظم حاسوبية يف ذلك.
ومع ذلك ،تـع ،رني العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية أحكاما بشأن احملتوى
1

انظر :جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ،مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني .مبادئ وإطار تصنيف دويل للجرائم ألغراض إحصائية.

00 ،ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1.تشرين الثاين/نوفمرب 2100
2

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادتان  2و.8

3

القانون العريب النموذجي ،املواد  2و 02-2و02-02

4

يشري إرسال أو التحكم بإرسال الرسائل غري املرغوب فيها إىل األعمال اليت تنطوي على استخدام نظام حاسويب إلرسال رسائل إىل عدد كبري من املستقبلني بدون

طلب أو إذن .انظر امللحق األول (مواصفات الفعل االجرامي)
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احلاسويب 1.بيد أن هناك رأيا أحاديا يطالب بإدراج األفعال املتعلقة باحملتوى احلاسويب ضمن مصطلح "اجلرمية
السيربانية" ،ويعلل ذلك ،بأن النظم احلاسوبية ،مبا يف ذلك اإلنرتنت ،قد غريت بشكل جذري نطاق ومدى
2
نشر املعلومات.
قد تعترب بعض الدول أن حيازة جمموعة من احملتويات الصرحية أو نشرها عرب نظم حاسوبية مبثابة
سلوك إجرامي .ومن املهم يف هذا الصدد مالحظة أن نقطة االنطالق الرئيسية يف املعاهدات الدولية املعنية
حبقوق اإلنسان تتجسد يف حرية الرأي
مؤامرة للتحضير لعمل إرهابي
والتعبري 3،مع األخذ يف االعتبار مبدأ
يف أيار/مايو من عام  ،2102قضت إحدى احملاكم بغرب أوروبا حببس أحد
سيادة الدولة .ومن هذا املنطلق؛ جييز
مواطنيها مخس سنوات للمشاركة يف مؤامرة جنائية هبدف التخطيط للقيام
القانون الدويل فرض بعض القيود
بعمل إرهايب .وقدم ممثل االدعاء العام للمحكمة العشرات من رسائل الربيد
الضرورية على النحو املنصوص عليه يف
اإللكرتوين اليت مت فك شفرهتا تتضمن حمتويات ذات نزعة جهادية ،واليت قد
أرسلت من بني أمور أخرى إىل املوقع اإللكرتوين لرئيس البالد ،منسوبة إىل
القانون 4.عالوة على ذلك ،فإن
عضو يف مجاعة متطرفة تعمل على الصعيد العاملي .وأصدرت احملكمة أمر
القانون الدويل يلزم الدول حبظر األمناط
مكن السلطات من حتديد التواصل بني عضو اجلماعة املتطرفة ومواقع
حتفط ،ر
،ر
املستخدمة يف التعبري ،مبا يف ذلك
إلكرتونية جلماعات متطرفة ،مبا يف ذلك ،موقع إلكرتوين هدفه استضافة ونشر
استغالل األطفال يف املواد اإلباحية،
وثائق ،وتسجيالت صوتية ومرئية ،وبيانات من أمراء حرب ومهامجني
انتحاريني ،ومواد ختص مجاعات متطرفة أخرى .ويشري هذا إىل أن املتهم قام
والتحريض املباشر والعلين على ارتكاب
بشكل نشط ،يف مجلة أمور ،بعمليات ترمجة وتشفري وضغط ملفات ،وختليق
جرمية اإلبادة اجلماعية ،وأشكال
كلمات مرور حلماية مواد مؤيدة الجتاهات جهادية ،واليت قام الحقا بعد ذلك
اخلطابات اليت تنطوي على كراهية،
بتحميلها وتعميمها عرب شبكة اإلنرتنت ،عالوة على ذلك؛ اختاذ خطوات
والتحريض على اإلرهاب 5.ويتناول
ملموسة لتوفري الدعم املايل للجماعة املتطرفة ،مبا يف ذلك حماولة الستخدام
"باي بال" ( )PayPalوغريها من أنظمة الدفع االفرتاضية .وتوافرت لدى
الفصل الرابع (التجرمي) النهج الدولية
احملكمة األدلة الكافية املطلوبة إلثبات أن املتهم مل يقدم فقط الدعم الفكري،
واإلقليمية لتجرمي األفعال املتعلقة
بل قام أيضا قدم الدعم اللوجسيت املباشر خلطة إرهابية حمددة وواضحة املعامل.
باحملتوى احلاسويب ،مبا يف ذلك من
املصدر :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .3103 .استعمال اإلنرتنت
ألهداف إرهابية.
وجهة نظر القانون الدويل حلقوق
اإلنسان ،على حنو مفصل.

1

انظر :املادة ( )2من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،واملادة ( )02وما يليها من اتفاقية جامعة الدول العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،وانظر

كذلك :نصوص القانون النموذجي لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،اجلزء الثاين ،من بني أمور أخرى.
Marcus, R.L., 2008. The impact of computers on the legal profession: Evolution or revolution? Northwestern

2

University Law Review, 102(4):1827-1868
3

املادة  02من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة  02من العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واالقتصادية ،املادة  2من االتفاقية األوروبية بشأن محاية

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،املادة  03من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،املادة  2من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.
Cassese, A., 2005. International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. p.53. and pp.59 et seq.
5

اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،2100تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري ،تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية
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الرأي ،A/66/290

وقد أدرجت أعمال دعم جرائم اإلرهاب باستخدام احلاسوب ضمن فئة اجلرمية السيربانية ذات الصلة
باحملتوى احلاسويب .ويظهر املنشور الذي صدر مؤخرا عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،
بعنوان "استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية" 1،أن النظم احلاسوبية قد تستعمل يف جمموعة من األعمال اليت من
شأهنا أن تعزز اإلرهاب وتدعمه .وتشتمل هذه األعمال على الدعاية (مبا يف ذلك التجنيد ،والتطرف
والتحريض على اإلرهاب) ،والتمويل ،والتدريب ،والتخطيط (مبا يف ذلك من خالل االتصاالت السرية
واملعلومات املستقاة من مصادر مفتوحة) والتنفيذ ،واهلجمات السيربانية 2.االستبيان املستخدم جلمع املعلومات
هلذه الدراسة أشار مباشرة إىل جرائم التحريض على اإلرهاب ،ومتويل اإلرهاب اليت تتم من خالل احلاسوب،
والتخطيط جلرائم إرهابية 3.وبذلك فإن هذه الدراسة تعىن فقط مبجاالت احملتوى احلاسويب املتعلقة جبرائم
اإلرهاب ،وتستثين هتديد اهلجمات السيربانية من قبل منظمات إرهابية من جمال التحليل – وهذا النهج يعادل
هنج منشور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية.

أفعال جريمة سيبرانية أخرى
ال تعد القائمة اليت ضمت  02فعال من أفعال اجلرمية السيربانية شاملة ،ويتضح ذلك من خالل مجع
املعلومات ألغراض هذه الدراسة ،حيث متت دعوة الدول لتحديد األفعال األخرى اليت تراها أيضا تشكل
اجلرمية السيربانية 4.وتضمنت الردود ما يلي" :استخدام احلاسوب لتسهيل األعمال غري املشروعة املرتبطة
بالصكوك املالية ووسائل الدفع" ،و"املقامرة عرب اإلنرتنت" ،و"استخدام إحدى وسائل تقنية املعلومات ألغراض
االجتار بالبشر" ،و"استخدام احلاسوب يف األعمال املرتبطة باالجتار يف املخدرات" ،و"استخدام احلاسوب يف
األعمال املرتبطة باحلصول على املال بطريقة ابتزازية أو من خالل التهديد" ،و"االجتار بكلمات املرور"،
و"الدخول إىل معلومات سرية" 5.ففي هذه احلاالت ،ذكرت الردود أن التشريعات السيربانية احملددة قد تناولت
هذه األفعال ،مما يؤكد استخدام النظم احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية يف الفعل الذي يشكل اجلرمية السيربانية.
يف بعض هذه احلاالت ،ميكن النظر للفعل على اعتباره أحد األشكال املتخصصة أو إحدى األفعال
املختلفة للجرمية السيربانية املدرجة بالفعل .فعلى سبيل املثال ،قد يكون استخدام أو حيازة أدوات ذات صلة
6
باحلاسوب الرتكاب جرائم مالية ،مشموال بفعل شامل من أعمال االحتيال أو التزوير ذات الصلة باحلاسوب.
وقد يعترب الوصول إىل معلومات سرية مبثابة جمموعة فرعية من الوصول غري املشروع إىل البيانات احلاسوبية بصفة

1

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ،2102استخدام اإلنرتنت يف ألغراض اإلرهابية ،متوفر على الرابط التايل:
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf

2

االستبيان اخلاص بدراسة اجلرائم السيربانية .قسم مواصفات الفعل اإلجرامي .انظر أيضا امللحق األول (مواصفات الفعل اإلجرامي).
3
االستبيان اخلاص بدراسة اجلرائم السيربانية .قسم مواصفات الفعل اإلجرامي .انظر أيضا امللحق األول (مواصفات الفعل اإلجرامي).
4
االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .29
5

6

املرجع السابق.

أجهز ة لالستخدام يف عمليات االحتيال ضمن جرائم االحتيال اجلنائية.
بعض الدول على سبيل املثال ،تدرج الفعل اخلاص حبيازة ْ
30

عامة .أما فيما يتعلق باالجتار يف كلمة املرور ،فقد تناولتها بعض من األحكام املعنية بسوء استخدام أدوات
1
احلاسوب.
تثري أعمال أخرى ،مثل استخدام احلاسوب يف األعمال املرتبطة باحلصول على املال بطريقة ابتزازية أو
من خالل التهديد 2،حتديا يتمثل يف إدراج (أو عدم إدراج) اجلرائم املرتكبة دون االتصال باإلنرتنت ،واليت قد
انتقلت بدرجات متفاوتة مباشرة على اإلنرتنت ،ومت مناقشة هذه النقطة بإجياز يف سياق األعمال ذات الصلة
باحلاسوب لتحقيق مكاسب
اإلنترنت وبيع المخدرات غير المشروعة
شخصية أو مالية أو إحلاق الضرر
منذ منتصف عام  ،0221بدأ االستخدام املتزايد لإلنرتنت من قبل جتار
باآلخرين .وكما الحظ عدد من
املخدرات لبيع املخدرات غري املشروعة ،أو لبيع السالئف الكيمائية املطلوبة
البلدان اجمليبة على االستبيان اخلاص
لتصنيع هذه املخدرات .ويف الوقت نفسه ،تعلن الصيدليات غري املشروعة على
هبذه الدراسة ،أن املبدأ العام املتكرر
اإلنرتنت عن مبيعات غري مشروعة يف شكل وصفات طبية لعامة الناس ،مبا يف
يتمثل يف "ما هو غري قانوين دون
ذلك املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية .فمن املستقر أن هذه املواد ختضع لثالث
مسكنات شبه أفيونية ،منشطات اجلهاز
معاهدات دولية ملراقبة املخدرات ،وتشمل ،ر
االتصال باإلنرتنت يعترب أيضا غري
العصيب املركزي ،املهدئات واملؤثرات العقلية األخرى .فالعديد من األدوية املعروضة
3
قانوين عرب االتصال باإلنرتنت".
للبيع هبذه الطريقة إما قد حتولت من سوق مشروع ،أو قد حتولت إىل سوق غري
ويف العديد من احلاالت ،ميكن أيضا
مشروع لبيع أدوية مقل،ردة أو مغشوشة تشكل خطرا على صحة املستهلكني .ويف
تطبيق القوانني اجلنائية املعنية بتنظيم
هذا الصدد ،هناك حقيقة واقعية مؤداها أن العديد من الصيدليات غري املشروعة
على اإلنرتنت جتري عملياهتا من مجيع مناطق العامل ،ولديها القدرة على نقل
السلوك دون االتصال باإلنرتنت
أعماهلا بسهولة عند اإلغالق النهائي ألحد املواقع التابعة هلا ،مما يعين ذلك ضرورة
على النسخ اإللكرتونية على شبكة
اختاذ إجراءات فعالة يف هذا اجملال.
اإلنرتنت لنفس السلوك .ولذلك،
ويف عام  ،2112نشرت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات "املبادئ التوجيهية
قد قامت العديد من الدول ،على
للحكومات بشأن منع بيع املواد غري املشروعة اخلاضعة للرقابة الدولية عرب
سبيل املثال ،بتفسري القوانني
اإلنرتنت" .تتناول هذه املبادئ التوجيهية أمهية ختويل السلطات املختصة صالحية
التحقيق واختاذ اإلجراءات القانونية ضد الصيدليات غري املشروعة على اإلنرتنت
التقليدية املعمول هبا لتتناول
واملواقع األخرى اليت تستعمل للبيع غري املشروع للمواد املراقبة دوليا ،وكذلك حظر
استخدام احلاسوب يف اجلرائم
شحنها عن طريق الربيد مع ضمان إعرتاض هذه الشحنات ،عالوة على ذلك،
املرتبطة باحلصول على املال بطريقة
وضع معايري للممارسة املهنية اجليدة لتوفري اخلدمات الصيدالنية عن طريق
ابتزازية أو من خالل التهديد 4،أو
اإلنرتنت.
استخدام نظم احلاسوب لتسهيل
1

مل يتم تضمني االجتار بكلمات السر للحاسوب ،أو رموز الوصول ،أو البيانات املماثلة صراحة يف وصف الفعل الوارد يف البند اخلاص "بإنتاج أو توزيع أو حيازة

أدوات إساءة استخدام احلاسوب" املستخدم يف االستبيان اخلاص بالدراسة ،مما دفع بعض الدول إىل حتديد هذا السلوك كعمل ملحق.
2

باإلضافة إىل استخدام نظم احلاسوب يف االبتزاز أو التهديد ،فإن ذلك ميكن أن يرتبط بالتدخل غري املصرح به ألنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية ،أو طلب

املال املرتبط هبجمات يف شكل حجب اخلدمة املوزعة.
3
االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .32
4

انظر على سبيل املثال:
Landgericht Düsseldorf, Germany. 3 KLs 1/11, 22 March 2011, in which the accused was convicted of extortion and
computer sabotage against online betting sites through the hired services of a botnet.
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عمليات االجتار يف البشر 1.وقد تناول الفصل الرابع (التجرمي) مبزيد من التفصيل إحدى املمارسات القانونية
الوطنية يف هذا الشأن.
وقد يبدو أن هناك هنجا وحيدا يدرج يف وصف "اجلرمية السيربانية" فقط تلك األعمال اليت اعتربت
استخدام نظام احلاسوب جزءا ال يتجزأ من نطاق التغري اجلذري للفعل املرتكب دون االتصال باإلنرتنت أو
طبيعته ،بطريقة أخرى 2.ويعترب حتديد االجتاه هنا من األمور البالغة الصعوبة ،إال أنه من املناسب القول  -على
سبيل املثال – بأن استخدام النظم احلاسوبية يعترب من األمور اليت تغري قواعد اللعبة أساسا ،ولكن مىت يتعلق
األمر بطبيعة ونطاق جرمية االحتيال على املستهلك ولكن ليس هبدف االجتار يف العقاقري املخدرة؟ وهل
استخدام اخلدمات املالية عرب اإلنرتنت إلخفاء الربح األصلي املتأيت من ارتكاب جرمية 3خيتلف بشكل كبري عن
املعامالت املالية التقليدية مما يستلزم حتديد استخدام احلاسوب يف غسل األموال كجرمية منفصلة .ومتثل قائمة الـ
 02فعال الواردة يف هذه الدراسة ،إىل حد ما ،حماولة الستنباط املمارسات املعاصرة بشأن تلك األفعال اليت
تعترب بصفة عامة "جرمية سيربانية".
وجتدر اإلشارة إىل أن األعمال األخرى اليت تشكل اجلرمية السيربانية اليت أشارت إليها بعض الدول،
جترم باستمرار يف دول أخرى ،فاملقامرة عرب اإلنرتنت مسموح هبا يف
والسيما املقامرة عرب اإلنرتنت ،قد ال ،ر
العديد من الدول ،ولكنها حمظورة بشكل مباشر أو غري مباشر يف دول أخرى 4.بغض النظر عن الوضع
القانوين للمقامرة عرب اإلنرتنت ،فإن مواقع املقامرة قد تكون يف كثري من األحيان هدفا لالحتيال احلاسويب أو
اعرتاض البيانات احلاسوبية أو التدخل غري املشروع 5.وقد جيرى أحيانا متييز يف سياق املصطلح العام "املقامرة
عرب اإلنرتنت"بني شبكة اإلنرتنت باعتبارها جمرد وسيلة اتصال؛ مثل املقامرة عرب شبكة اتصاالت عن بعد كما
حيدث يف العامل املادي ،وبني نادي القمار االفرتاضي حيث ال ميلك املقامر وسيلة للتحقق من نتائج اللعبة.
1

6

مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر  ،2118ومنتدى فيينا ملكافحة االجتار بالبشر ورقة معلومات أساسية لـ  02ورشة عمل حتت عنوان:

التكنولوجيا واالجتار بالبشر .متاح على الرابط التايل:

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP017TechnologyandHumanTrafficking.pdf

وتشمل قاعدة بيانات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املعنية باالجتار بالبشر؛ عددا من قضايا تنطوي على استخدام اإلنرتنت لنشر إعالنات
 https://www.unodc.org/cld/index.jspxللمزيد من املعلومات ،انظر أيضا الرابط التايل:

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside

2

قد ميكن تطبيقها ،على سبيل املثال ،يف سياق جرائم االعتداء اجلنسي على األطفال ،عندما بقوم اجلاين بعمل الصور دون االتصال باإلنرتنت مث يشارك ،يف وقت

الحق ،عرب اإلنرتنت شبكات من أفراد حيملون نفس التفكري ،فاألعمال اإلضافية لتوزيع واستالم ومجع املادة حمل الفعل غري املشروع "عرب اإلنرتنت" تعترب جرمية جنائية
جديدة .ميكن احلصول على حملة عامة عن هذا األسلوب ومزيد من األمثلة من خالل :وزارة الداخلية الربيطانية  ،2101اسرتاتيجية اجلرمية السيربانية ،صفحة .22
3

جلنة اخلرباء التابعة للمجلس األورويب املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  .2102تدفق املال اإلجرامي عرب اإلنرتنت :الطرق واالجتاهات

وإحباط حماوالت أصحاب املصاحل املتعددين.

4

;Fidelie, L.W., 2008. Internet Gambling: Innocent Activity or Cybercrime? International Journal of Cyber Criminology, 3(1):476-491
Yee Fen, H., 2011. Online Gaming: The State of Play in Singapore. Singapore Academy of Law Journal, 23:74.

 McMullan, J.L., Rege, A., 2010. Online Crime and Internet Gambling. Journal of Gambling Issues, 24:54-انظر على سبيل املثال:

5

85.
6
Pereira de Sena, P., 2008. Internet Gambling Prohibition in Hong Kong: Law and Policy. Hong Kong Law Journal, 38(2):453492.
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ويف أغلب األحيان ميي،رز بني نوادي القمار االفرتاضية واملقامرة دون االتصال باإلنرتنت ،ويرجع ذلك إىل
1
صر .ووفقا ملبدأ السيادة الوطنية ،فقد أدرك
إمكاناهتا للمشاركة القسرية واالحتيال وسوء االستخدام من قبل الق ،ر
أحد النهج اإلقليمية ،على األقل ،حق الدول يف وضع أهداف سياستها بشأن الرهان واملقامرة طبقا لنطاق

قيمها وحتديد التدابري التقييدية املناسبة 2.ولذلك ،قد يواجه إدراج املقامرة عرب اإلنرتنت يف وصف عام للجرمية
السيربنية حتديات بشأن عاملية جترميه.

استعراض
من اجلدير بالذكر ،أن الدول اجمليبة مل حتدد نطاقا واسعا للسلوك خارج األفعال اليت تشكل اجلرمية
السيربانية واليت حددهتا بـ  02عمال مت إدراجه يف االستبيان اخلاص بالدراسة .ولذلك قد توجد بعض درجات
التوافق بشأن جوهر السلوك ،على األقل ،املدرج يف مصطلح "اجلرمية السيربانية".
على الرغم من ذلك ،وكما متت مناقشته يف هذه الدراسة ،فإن مسألة حتديد إذا ما كان من الضروري
إدراج سلوك معني يف وصف "اجلرمية السيربانية" يعتمد إىل حد كبري على الغرض من استخدام مصطلح "جرمية
سيربانية" يف املقام األول.
وفقا للمنظور القانوين الدويل ،فإن مضمون املصطلح يعترب بوضوح ذا صلة عندما يتعلق األمر
باتفاقيات للتعاون الدويل .تتجسد إحدى مسات الصكوك الدولية واإلقليمية بشأن اجلرمية السيربانية ،على سبيل
املثال ،يف وجود سلطات حتقيق متخصصة ،وهذا ما تفتقر له الصكوك اليت ختلو من أعمال سيربانية حمددة.

3

وافقت الدول األعضاء يف الصكوك على توفري هذه الصالحيات للدول األطراف األخرى من خالل طلبات
متكن من مجع األدلة
املساعدة القانونية املتبادلة .يف حني أن لدى بعض الصكوك نطاقا عريضا من الصالحيات ،ر
4
حتد من نطاق التعاون الدويل وصالحيات
اإللكرتونية ألي جرمية جنائية ،إال أن بعض الصكوك األخرى ،ر
التحقيق يف "اجلرمية السيربانية" ،أو "اجلرائم املتصلة باملعلومات احلاسوبية" 5،إن مفاهيم "اجلرمية السيربانية" يف

إطار اجملال الدويل قد يكون لديها آثار تتمثل يف توافر سلطات التحقيق والوصول إىل أدلة إلكرتونية تتخطى
احلدود اإلقليمية .ويتناول الفصل السابع (التعاون الدويل) هذه املسألة مبزيد من التفصيل.
1

انظر على سبيل املثال :حمكمة العدل األوروبية شركة  Sporting Exchange Ltdضد الوزير  van Justitieيف القضية رقم  C-203/08الفقرة

 " :32نظرا لعدم وجود اتصال مباشر بني املستهلك واملشغل ،فإن ألعاب احلظ ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت حيث تنطوي على خماطر خمتلفة وكبرية من االحتيال
من قبل املشغلني باملقارنة مع األسواق التقليدية ملثل هذه األلعاب".
2

3

املرجع السابق ،الفقرة .28
تتضمن مثل هذه الصالحيات ،إصدار أوامر بشأن البيانات احلاسوبية املخزنة ،وحتديد الوقت احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية ،وكذلك إصدار أوامر عاجلة

بالتحفظ على البيانات احلاسوبية .انظر على سبيل املثال :مشروع اتفاق االحتاد األفريقي ،مشروع القانون النموذجي لدول الكومسا ،القانون النموذجي لدول
الكومنولث ،اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية ،واتفاقية جامعة الدول العربية.

 4انظر على سبيل املثال :اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية ،واتفاقية جامعة الدول العربية.
5

انظر على سبيل املثال :االتفاق املتعلق بالتعاون بني الدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة ملكافحة اجلرائم يف جمال املعلومات احلاسوبية ،ومشروع اتفاق

االحتاد األفريقي
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وبينما يتحرك العامل حنو الوصول إىل اإلنرتنت عامليا ،فإن مفاهيم اجلرمية السيربانية ستحتاج إىل العمل
على عدة مستويات :التحديد والتفصيل يف حالة تعريف أعمال فردية حمددة من أعمال اجلرمية السيربانية ولكنها
واسعة مبا فيه الكفاية لضمان أن سلطات التحقيق وآليات التعاون الدويل ميكن تطبيقها ،مع ضمانات فعالة،
على االنتقال املستمر للجرائم اليت ترتكب بدون االتصال باإلنرتنت إىل متغريات عرب اإلنرتنت.
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الفصل الثاني :الصورة العالمية
ب ْعد لمحة موجزة عن النهج المستخدمة لقياس الجريمة السيبرانية ،فإن هذا الفصل يرسم صورة
للجريمة السيبرانية على الصعيد العالمي ل من "هو" المنخرط في الجريمة السيبرانية (وكم عددهم)،
و"ماهية" األفعال التي تشكلها (وكم قدرها) .فقد وجد أن أفعال الجريمة السيبرانية وزعت على نطاق
واسع عبر الفئات المختلفة للجريمة السيبرانية ،مع ارتفاع معدالت ضحايا الجريمة السيبرانية عن
ضحايا الجريمة التقليدية في كثير من الحاالت .وبينما تعتمد سمات الجناة على نوع الفعل السيبراني،
فإن التقديرات تشير إلى أن مصدر أكثر من  02في المائة من الجريمة السيبرانية هو شكل من أشكال

النشاط المنظم.

 1-2قياس الجريمة السيبرانية
االستنتاجات الرئيسية:
املسجلة لدى الشرطة:
 تتضمن مصادر املعلومات لقياس اجلرمية السيربانية إحصاءات اجلرائم
،ر
( واالستقصائيات اخلاصة بالسكان واملنشآت التجارية واملبادرات اخلاصة ببالغات الضحايا
واملعلومات اخلاصة باألمن السيرباين القائم على التكنولوجيا

 من املستبعد أن تكون اإلحصاءات اليت طالبت بقياس اجلرمية السيربانية باعتبارها ظاهرة شاملة
قابلة للمقارنة باجلرائم املرتكبة عرب احلدود الوطنية .توفر البيانات املصنفة طبقا لفعل اجلرمية
السيربانية املباشر درجة عالية من االتساق والتجانس

املسجلة لدى الشرطة ذات قيمة ملنع اجلرمية على املستوى
 بينما تعترب إحصاءات اجلرائم
،ر
الوطين وصناعة السياسات ،إال أهنا ال تتناسب بصفة عامة إلجراء مقارنات مع اجلرمية
السيربانية املرتكبة عرب احلدود الوطنية .وميكن أن تقدم البيانات املستمدة من اال ْست ْقصاء
ومصدر املعلومات القائمة على التكنولوجيا مدارك قيمة

 مصدر املعلومات املستخدم يف هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بـ من "هو" املنخرط

يف اجلرمية السيربانية (وكم عددهم) ،و"ماهية" األفعال اليت تشكلها و"كم قدرها"
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لماذا قياس الجريمة السيبرانية؟
نصت املادة  00من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية 1بضرورة أن تستند االسرتاتيجيات
،ر
والسياسات والربامج والتدابري املتعلقة مبنع اجلرمية إىل "أساس عريض متعدد التخصصات من املعرفة مبشاكل
اجلرمية" .جيب أن تتضمن هذه "القاعدة املعرفية" إنشاء "نظم البيانات" 2.ويعترب مجع البيانات إلعداد إجراءات
التدخل ملنع اجلرمية واحلد منها عملية ال تقل أمهية عن اجلرمية السيربانية كما هو احلال بالنسبة ألنواع اجلرائم
األخرى .ويتبلور استخدام قياس اجلرمية السيربانية لإلعالم عن مبادرات احلد من اجلرمية؛ يف :تعزيز االستجابات
احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية ،وحتديد الفجوات يف االستجابات ،وتوفري معلومات استخباراتية وتقييم
3
للمخاطر ،وتثقيف وتوعية اجلمهور.
يسلط العديد من املعلقني الضوء على التحديات اخلاصة اليت تعرتض سبيل مجع املعلومات بشأن
جمال وطبيعة اجلرمية السيربانية 4،وتشتمل هذه التحديات على :إشكالية حتديد ما يشكل اجلرمية السيربانية يف
املقام األول؛ والتحديات املتعلقة بالنقص يف التقارير املقدمة وتسجيل أعداد تقل عن العدد احلقيقي؛ واستعراض
5
القضايا املنهجية والوعي؛ واحتمال حدوث تضارب يف املصاحل للبيانات اخلاصة بالقطاع اخلاص.

أيّ جرائم يجب قياسها؟
لقد تناول الفصل السابق مسألة إمكانية إدراج األعمال ذات الصلة باحملتوى احلاسويب ضمن مصطلح
"اجلرمية السيربانية" .وألغراض القياس ،فمن املرجح أن تكون األفعال الواردة يف الفئة األوىل من فئات اجلرمية
السيربانية (أفعال ضد السرية ،النزاهة ،توافر بيانات حاسوبية أو نظم حاسوبية) والفئة الثالثة (األفعال املتعلقة
باحملتوى احلاسويب) حم ،رددة بوضوح نسبيا .ومع ذلك ،فإن خماطر األفعال الواردة يف الفئة الثانية (بشأن استخدام
احلاسوب يف حتقيق مكاسب شخصية أو مالية ،أو إحلاق الضرر باآلخرين) باتت بالغة .ويف ضوء ما متت
مناقشته من قبل؛ ما هو احلد األقصى إلدراج نظم احلاسوب أو البيانات احلاسوبية ،اليت جتيز تسجيل جرمية ما
باعتبارها جرمية سيربانية ،يف هذه الفئة؟ ولإلجابة على هذا السؤال؛ فإن املقاربات قد ختتلف يف هذه الصددـ
والسيما إذا تعلق األمر جبرائم مسجلة لدى الشرطة .ويتناول اجلزء التايل مبزيد من التفصيل إحصاءات الشرطة
بشأن هذه املواجهة.

1

املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ،املرافقة لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة رقم  2112/03بشأن إجراءات تعزيز مكافحة اجلرمية 22 ،متوز/يوليو

.2112
2
املرجع السابق ،فقرة (و) املادة .20

3

Fafinski, S., Dutton, W.H. and Margetts, H., 2010. Mapping and Measuring Cybercrime. Oxford Internet Institute Forum
DiscussionPaper No. 18., June 2010
4
See, for example, Brenner, S.W., 2004. Cybercrime Metrics: Old Wine, New Bottles? Virginia Journal of Law & Technology, 9(13):152.Cybercrime is also included as an example of an ‘emerging and difficult to measure crime’ in documents of the 42nd Session of the
United Nations Statistical Commission. See United Nations Economic and Social Council, Statistical Commission, 2012. Report of the
National Institute of Statistics and Geography of Mexico on Crime Statistics. E/CN.3/2012/3, 6 December 2011
5
Fafinski, S., Dutton, W.H. and Margetts, H., 2010. Mapping and Measuring Cybercrime. Oxford Internet Institute Forum Discussion
Paper No. 18. June 2010
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إنه من البـ ِّني بشكل عموم ،ري أن اإلحصاءات اليت ترمي إىل قياس "اجلرمية السيربانية" باعتبارها ظاهرة
منفردة تعترب غري قابلة للمقارنة مع اجلرائم املرتكبة عرب احلدود الوطنية ،ويرجع ذلك إىل التباين الكبري يف
مضمون املصطلح بني نظم تسجيل اجلرائم .ومن مث ،فالنهج املفضل يف هذا الصدد يتمثل يف النظام الذي يوفر
بيانات مصنفة حسب فعل اجلرمية السيربانية املنفصل .فمثل هذا النهج يوفر درجة عالية من االتساق والقابلية
للمقارنة ،ويتماشى عالوة على ذلك مع املمارسة اجليدة يف جمال إحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائية بشكل
1
عام.

ماذا نريد أن نعرف؟
يهدف أحد النهج املعنية بقياس األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية ،مبا يف ذلك اجلرمية السيربانية ،إىل
وصف من "هو" املنخرط يف اجلرمية السيربانية (وكم عددهم) ،و"ماهية" األفعال اليت تشكلها (وكم قدرها)،2
وهذا يتطلَّب جمموعة مؤتلفة من مصادر البيانات ،مثل املعلومات املتعلقة باملرتكبني واملعلومات املتعلقة
بالتدفقات داخل األسواق غري املشروعة واملعلومات املتعلقة بأعداد األحداث اإلجرامية وما تسبِّبه من أضرار
وخسائر وما ينتج عنها من تدفقات مالية غري مشروعة ،حيث لدى كل عنصر من هذه العناصر آثار للتصدي
للجرمية السيربانية .وتعترب هياكل وشبكات اجلماعات اإلجرامية املنظمة ،على سبيل املثال ،أمرا حموريا لت ْخطيط
التدخالت يف جمال العدالة اجلنائية .وجدير بالذكر ،أن تفهما أفضل لألسواق غري املشروعة ،مثل تركيز اقتصاد
السوق السوداء على بيانات بطاقات االئتمان املسروقة ،يقدم تفاصيل البواعث الكامنة للنشاط اإلجرامي
(بغض النظر عن األفراد أو اجلماعات املعنية) ،وبالتايل؛ يعترب ذلك مبثابة مداخل عدة لوضع برامج منع اجلرمية.
كما أن استيعاب حجم األضرار واخلسائر واملكاسب املالية غري املشروعة يقدم إرشادات بشأن إعطاء األولوية
للتدخالت.

أيّ المعلومات يمكن جمعها؟

توجد أربعة مصادر رئيسية للمعلومات لقياس "ماهية" األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية وما
املسجلة لدى الشرطة )2( ،االستبيانات اخلاصة بالسكان واملنشآت
مقدارها )0( :إحصاءات اجلرائم
َّ
التجارية )3( ،املبادرات اخلاصة ببالغات الضحايا ( )2املعلومات اخلاصة باألمن السيرباين القائم على
التكنولوجيا .بالرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة ،إال أهنا تتناول املصادر الرئيسية للمعلومات واليت لديها
قدر من املقارنة مع اجلرائم املرتكبة عرب احلدود الوطنية .ومثة مصادر أخرى تشمل دراسات فردية بشأن الظواهر
املوحدة ) (URL crawlingوانتزاع السيطرة على شبكات الروبوت
احملددة ،مثل الزحف على عناوين املوارد َّ
1

انظر على سبيل املثال :تقرير مكتب األمم املتحدة املعىن باملخدرات واجلرمية  ،2101حتت عنوان "وضع معايري يف جمال اإلحصاءات القضائية والشؤون الداخلية–

التشريعات الدولية وتشريعات االحتاد األورويب" ،وكذلك دليل األمم املتحدة  2113بشأن نظام إحصاءات العدالة اجلنائية.

2

European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), 2011. Data Collection on
[New] Forms and Manifestations of Crime. In: Joutsen, M. (ed.) New Types of Crime, Proceedings of the International Seminar held in
Connection with HEUNI’s Thirtieth Anniversary, 20 October 2011, Helsinki: EICPC. See also UNODC, 2010. The Globalization of Crime: A
Transnational Organized Crime Threat Assessmen
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) 1.(botnettakeoverويتناول امللحق الثاين املرافق هلذه الدراسة نقاط القوة والتحديات املرتبطة بكل مصدر
تباعا .ولقد وجد أنه يف الوقت احلاضر ،فإن إحصاءات اجلرمية السيربانية املسجلة من قبل بالشرطة ذات قيمة
ملنع اجلرمية وصناعة السياسات على الصعيد الوطين ،لكنها ال تتناسب بصفة عامة إلجراء مقارنات يف جمال
اجلرمية السيربانية على الصعيد العابر للحدود .وعلى العكس من ذلك ،فإن املعلومات القائمة على االستبيان،
ومعلومات األمن السيرباين القائمة على التكنولوجيا ،تقدم بعض الرؤى بشأن طبيعة ونطاق الظاهرة .وتستعمل
مصادر املعلومات الواردة أدناه للتعامل مع األسئلة حول "ماهية" و"مقدار" اجلرمية السيربانية .أما خبصوص
السؤال املتعلق بـ "من" هم املتورطون يف هذه اجلرائم؛ فإن القسم التايل من هذا الفصل سيتناول مرتكيب اجلرمية
السيربانية.

 2-2الصورة العالمية للجريمة السيبرانية
االستنتاجات الرئيسية:
 تشمل اجلرمية السيربانية طائفة واسعة من اجلرائم املرتكبة بدافع مايل واجلرائم املتصلة باحملتوى
احلاسويب ،فضال عن األعمال اليت متس بسرية النظم احلاسوبية وسالمتها وقابلية النفاذ إليها
تصورات اخلطر والتهديد النسبيَّني بني احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص
 ختتلف ،ر

 تعترب حاالت التأذي الفردية من اجلرمية السيربانية أكثر بكثري من حاالت التأذي من أشكال اجلرائم
معدالت التأذي من تزوير بطاقات االئتمان وانتحال الشخصية على اإلنرتنت
"التقليدية" .وترتاوح ،ر
والوقوع ضحية حملاوالت التصيد االحتيايل وحماوالت الدخول دون إذن إىل حسابات الربيد اإللكرتوين
بني  0و 02يف املائة من نسبة السكان
 معدالت حاالت التأذي الفردية بسبب اجلرمية السيربانية أعلى يف البلدان اليت تشهد مستويات منو
منخفضة ،مما يربز احلاجة إىل تعزيز جهود منع اجلرائم يف هذه البلدان
 أبلغت مؤسسات القطاع اخلاص يف أوروبا عن معدالت تأذي مماثلة – تراوحت بني  2و 02يف املائة
– وكانت تتعلق بانتهاك البيانات بسبب االقتحام أو التصيد االحتيايل
 الساحة اليت تستخدم فيها هذه األدوات املختارة الرتكاب اجلرائم ،مثل "اعتداءات البوت نت" ،هي
ساحة عاملية .فقد كان أكثر من مليون عنوان فريد من عناوين بروتوكول اإلنرتنت يعمل على الصعيد
العاملي كخادوم "بوت نت" للتحكم يف شبكات احلواسيب ومراقبتها يف عام 2100
 ومث،رل حمتوى اإلنرتنت أيضا مصدر قلق كبري للحكومات ،فمن املواد املراد حذفها منه املواد اإلباحية
املتعلقة باألطفال ،واخلطابات املفعمة بالكراهية ،ومواد التشهري ،وانتقاد احلكومات ،األمر الذي أثار
شواغل متعلقة بقانون حقوق اإلنسان يف بعض احلاالت
1

انظر على سبيل املثال:
Kanich, C. et al., 2011. No Plan Survives Contact: Experience with Cybercrime Measurement. Available at:
http://static.usenix.org/events/cset11/tech/final_files/Kanich.pdf ; see also Kemmerer, R.A., 2011. How to Steal a Botnet and What
Can Happen When You Do. Available at: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6080765
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 يقدر أن حوايل  22يف املائة من إمجايل حركة اإلنرتنت العاملية تنتهك حقوق املؤلف
يرسم هذا اجلزء صورة عاملية لطبيعة ونطاق اجلرمية السيربانية يف ضوء البيانات اليت مت احلصول عليها
خالل مجع املعلومات ،اخلاصة هبذه الدراسة ،من الدول والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية ،فضال عن
1
مراجعة ألكثر من  211مؤل،رف عرب النشر املفتوح املصدر.

توزيع أفعال الجريمة السيبرانية
تشمل اجلرمية السيربانية على طائفة واسعة من اجلرائم .طبقا ملالحظات املؤسسات املكلفة بإنفاذ
القانون ،تشكل األعمال املرتكبة بدافع مايل واجلرائم املتصلة باالحتيال والتزوير باستخدام احلاسوب ثلث
األعمال ع ْرب مجيع املناطق يف مجيع أحناء العامل تقريبا .وقد ذكرت عدد من البلدان أن "االحتيال يف التجارة
اإللكرتونية وعمليات الدفع" ،و"االحتيال على املواقع اإللكرتونية املعنية باملزادات مثل موقع إيباى (،")ebay
و"االحتيال املتعلق بدفع الرسوم مقدما" ،و"خمطَّطات االحتيال عن طريق الربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل
االجتماعي" ،من األعمال اليت كانت سائدة بشكل خاص .وكما هو مبني أدناه ،يعترب األثر املايل هلذه اجلرمية
2
كبريا.

بيد أن يف بعض املناطق هناك ما بني الثلث والنصف من أفعال اجلرمية السيربانية تتعلق باحملتوى
احلاسويب ،مبا يف ذلك املواد اإلباحية اليت تستغل األطفال ،واحملتوى املتصل باجلرائم اإلرهابية ،وكذلك تلك
املتعلقة بانتهاك حقوق امللكية الفكرية .وقد مت حتديد اجلرائم ذات الصلة باملواد باإلباحية املتعلقة باألطفال يف
1

املصادر بشأن هذا امللف متوفرة لدى األمانة العامة لألمم املتحدة

2

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤالني رقم  ،81و.82
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أوروبا واألمريكتني بشكل أكثر تواترا مما هو عليه احلال يف آسيا وأوقيانوسيا أو أفريقيا ،على الرغم من أن ذلك
قد يتعلق باالختالفات يف تركيز هيئات إنفاذ القانون بني املناطق ،أكثر منه باالختالفات األساسية .ومن ناحية
أخرى؛ فقد مت حتديد األعمال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تتسب،رب بضرر شخصي على نطاق واسع
باعتبارها من األعمال األكثر شيوعا يف أفريقيا واألمريكتني وآسيا وأوقيانوسيا مما هو سائد يف هذا الصدد يف
أوروبا .ويتناول استعراض األعمال ذات الصلة باحملتوى احلاسويب اإلضايف أدناه مزيدا من هذه االجتاهات.
وفقا لتصورات هيئات إنفاذ القانون ،فإن األفعال املرتكبة ضد السرية ،والنزاهة ،وتوافر بيانات
حاسوبية أو نظم حاسوبية ،مثل اقتحام نظام حاسويب أو االطِّالع على بيانات حاسوبية بصورة غري مشروعة
يشكل ما بني ثلث و 01يف املائة من األفعال ،وهذا يعتمد على املنطقة اليت ارتكب فيها الفعل .وتعترب هذه
األفعال جزءا ال يتجزأ من اجلرمية السيربانية ،فرمبا من ناحية تسهم قدرات الدول املختلفة يف حتديد هذه اجلرائم
(أكثر تقنية) اليت تؤثر
يف انتشارها امللموس
عرب املناطق ،وكذلك
القدرات املختلفة على
القضائية

املالحقة

ملرتكبيها ،ومن ناحية
أخرى ،كما مت تناوله
أدناه ،تظهر استبيانات
اإليذاء وجود مستويات خمتلفة يف النفاذ غري املشروع للحاسوب ،ومع ذلك ال توجد دائما اختالفات يف نفس
االجتاه مثل ما مت تصوره
من قبل هيئات إنفاذ
القانون.
إن

مسألة

انتشار اجلرمية السيربانية
وما يصاحبها من هتديد
خيتلف حسب الشخص
الذي مت سؤاله ،مما يبني
بصورة واضحة مقارنة النتائج من الدول والقطاع اخلاص .عندما سئلت هيئات إنفاذ القانون أي من أفعال
20

اجلرمية السيربانية يشكل اخلطر األبرز (من حيث اجلسامة أو اخلسارة أو الضرر) ،فقد ماثـلت اإلجابات لتلك
الردود املقدَّمة فيما يتعلق باألعمال األكثر شيوعا ،مما يظهر تقريبا التوزيع املتساوي بني األفعال املرتكبة بدافع
مايل ،واألفعال املتصلة باحملتوى احلاسويب ،واألفعال املباشرة ضد نظم حاسوبية ومعلومات حاسوبية.

وعلى النقيض من ذلك ،وكما كان متوقعا ،فقد اعتربت مؤسسات القطاع اخلاص أن األفعال اليت
ترتكب ضد النظم احلاسوبية تشكل هتديدا أكرب بكثري من األنواع األخرى من اجلرمية السيربانية .عالوة على
ذلك ،فقد اعتربت هذه املؤسسات أن النفاذ أو التدخل غري املشروع ،أو التسبب يف إحلاق الضرر ميثل هتديدا
أكرب من التهديد الذي يصاحب مجيع األنواع األخرى من اجلرمية السيربانية .وهذا يعكس قلقا أسايسا يساور
كيانات القطاع اخلاص ويتمثل يف الوصول إىل نظمها احلاسوبية ،وكذلك االطالع على بياناهتا احلاسوبية،
وانتهاك سرية ونزاهة هذه النظم والبيانات.
أبرزت مؤسسات القطاع اخلاص خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،التهديدات واملخاطر
الرئيسية اليت تشكلها اجلرمية السيربانية ،واشتمل ذلك على "النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب وسرقة حقوق
امللكية الفكرية" ،و"اخرتاق موقعها اإللكرتوين اخلاص باخلدمات املصرفية" ،و"تسْريب املعلومات من قبل
املوظفني" ،و"هجمات حجب اخلدمة" 1.وكما هو مبني أدناه ،تعترب كافة كيانات القطاع اخلاص عْرضة لإليذاء
اإللكرتوين مما ميكن أن تكون التكاليف املتكبدة نتيجة هذا اإليذاء عالية.

إنتشار وتأثير أفعال الجريمة السيبرانية
ميكن تقسيم قياس انتشار أفعال اجلرمية السيربانية إىل :عموم السكان (أو املستهلك) ،واإليذاء،
2
وإيذاء املنظمات  -مثل الشركات واملؤسسات األكادميية ،وغريها.
اإليذاء الذي يلحق باملستهلك  -تعترب مستويات اإليقاع اإلجرامي بضحايا اجلرمية السيربانية بالنسبة
لعموم السكان أعلى بكثري من تأذِّيهم بأشكال اجلرائم التقليدية اليت ترتكب دون االتصال باإلنرتنت  -بالنسبة
للسكان املعنيني املعرضني للخطر 3.ترتاوح معدالت اإليذاء الناشئ عن اجلرمية السيربانية بني  0و 02يف املائة
من إمجايل مستعملي اإلنرتنت يف  20بلدا من خمتلف أحناء العامل ،وتنحصر حاالت تأذِّي عامة السكان
باجلرمية السيربانية يف أربعة أعمال :االحتيال املتعلق ببطاقات االئتمان عرب اإلنرتنت ،وسرقة اهلوية ،واالستجابة
حملاوالت التصيد االحتيايل ،والتعرض حلاالت نفاذ غري مأذون به إىل حساب الربيد اإللكرتوين 4.على عكس
1

االستبيان اخلاص بدراسة اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص) .األسئلة م ،22-21والسؤال رقم .22

2

يستعبد من نطاق هذه الدراسة إيذاء مؤسسات احلكومة.

3

كل األفراد معرضني ليكونوا عرضة جلرمية "تقليدية" ،باإلضافة إىل تعرض كل مستخدمي اإلنرتنت للجرمية السيربانية.

Symantec, 2012. Norton Cybercrime Report 2012. Research for the Norton Cybercrime Report was conducted 4 independently by StrategyOne (now
EdelmanBerland) through an online survey in 24 countries using identical questions translated into the primary language of each country. Interviews were
conducted between 16 July 2012 and 30 July 2012. The margin of error for the total sample of adults (n=13,018) is +0.9 per cent at the 95 per cent level
of confidence. Data from 3 countries in the Norton Cybercrime Report are excluded as national victimization data for conventional crime were not available.
Victimization rates refer to 12 month prevalence of victimization.
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ذلك ،تظهر دراسات اإليذاء االستقصائية َّ
أن نسبة املتأذِّين باجلرائم "املعتادة" ،مثل السطو والسلب وسرقة
السيارات ترتاوح ما بني  1.0و 03يف املائة ،يف البلدان الـ  20نفسها ،مع أن معدالت الغالبية العظمى هلذه
اجلرائم حتت نسبة  2يف املائة 1.حيث يوجد عامل منفرد يربر هذا االختالف ،ويتمثل ،على األرجح ،يف طبيعة
أفعال اجلرمية السيربانية املتعددة .وميكن لفرد واحد أن يستهدف العديد من الضحايا ،مثل أعمال التصي،رد
االحتيايل أو "اهلجوم التخميين" لكسر كلمة مرور للنفاذ غري املأذون به إىل حساب الربيد اإللكرتوين ،بطريقة
غري ممكنة يف أشكال اجلرمية التقليدية.
ويتمثل النمط الثاين لإليذاء الناشئ عن اجلرمية السيربانية يف ارتفاع معدالت اإليقاع اإلجرامي بضحايا
اجلرمية السيربانية (على األقل مستعملي اإلنرتنت يف  20بلدا من خمتلف أحناء العامل) بصفة عامة يف تلك
الدول مع تدين مستويات التنمية.
فإذا قمنا بتقسيم
الدول

إىل

جمموعتني:

(اجملموعة  )0فيها ج ْدول
قياس التنمية البشرية أقل من

 ،1.8و(اجملموعة  )2أعلى
بكثري من  2،1.8وهذا يبني
ارتفاع معدالت اإليذاء يف
الدول األقل تنمية (اجملموعة
 )0املتمثل يف اخرتاق
حساب بريد إلكرتوين بصورة
غري شرعية ،سرقة اهلوية ،واالستجابة حملاولة التصيد االحتيايل .ويعترب التأذِّي من االحتيال املتعلق ببطاقات
االئتمان عرب اإلنرتنت أعلى بقليل يف اجملموعة اليت تضم الدول األكثر تقدما .ويبني الشكل التايل متوسط
معدالت اإليذاء الناشئ عن األربعة أنواع من اجلرمية السيربانية ،جنبا إىل جنب مع متوسط معدالت السطو
والسرقة وسرقة السيارات للمجموعتني من البلدان.

1

3

حتليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لنتائج الدراسة الدولية والوطنية االستقصائية املعنية باإليذاء الناشئ عن اجلرمية السيربانية .تشري معدالت اإليذاء

إىل  02شهر من انتشار اإليذاء.

2
3

يتم احتساب املتوسطات على أساس متوسطات معدل اإليذاء لكل جمموعة على حدة .توضح القضبات الربيع العلوي والسفلي.
اجملموعة ( :)0جدول التنمية البشرية يشري إىل  ،1.22متوسط  ،1.2اجملموعة ( :)2جدول التنمية البشرية يشري إىل  ،1.82متوسط =  ،1.21يوضح جدول

جمموع قياس التنمية االقتصادية واالجتماعية .انظرhttp://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/ :
التنمية البشرية ْ
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هذا ،ويوجد اتساق بني منوذج ارتفاع معدل اإليذاء الناتج عن اجلرمية السيربانية يف الدول األقل منوا
وبني ارتفاع معدالت اجلرمية التقليدية يف هذه الدول بشكل عام .وفيما يتعلق باجلرمية التقليدية ،فإن هذه
االختالفات ترجع إىل عدد من العوامل ،منها عدم املساواة يف الدخل ،والتحديات االقتصادية ،وزيادة معدل
الشباب من اجملموع الكلي للسكان ،والتمدن ،وتاريخ من الصراع ،وانتشار األسلحة النارية ،وضعف التمويل
املخصص لنظم العدالة اجلنائية 1.وتتسم بعض من هذه العوامل بأمهية أدىن بالنسبة للجرمية السيربانية .ومع
ذلك ،رَّمبا تشكل العوامل األخرى؛ مثل الضغوط االقتصادية والدميوغرافية ،جزءا من معادلة اجلرمية السيربانية.
وميكن من حيث املبدأ ،أن يكون ضحايا اجلرمية السيربانية يف الدول األقل منوا هدفا للجناة من أي مكان يف
العامل ،ومع ذلك؛ تساهم العوامل املتعلقة بالثقافة احمللية واللغة يف أن يكونوا هدفا للجناة من بلدهم ،مما يشكل
عوامل خطر متعلقة باجلناة احملليني .باإلضافة إىل ذلك؛ غالبا ما يواجه مستخدمو اإلنرتنت يف الدول النامية
حتديات اخنفاض الوعي باألمن السيرباين ،مما جيعلهم بصفة خاصة عرضة للجرائم ،مثل النفاذ غري املأذون به
للحاسوب ،والتصيد االحتيايل وسرقة اهلوية 2.وعلى الرغم مما أظهرته دراسات اإليذاء االستقصائية ،فإن هذا
النمط أيضا يتوافق مع حقيقة مؤداها عدم اعتبار سلطات إنفاذ القانون ،يف الدول األقل منوا ،النفاذ غري
3
املشروع أحد أفعال اجلرمية السيربانية كما هو شائع بصفة خاصة.
وعلى النقيض من ذلك ،تظهر حاالت االحتيال املتعلق ببطاقات االئتمان عرب اإلنرتنت منطا
معاكسا ،حيث تعترب معدالت اإليذاء الناتج عن هذه اجلرمية متساوية بشكل كبري ورمبا أعلى بقليل يف الدول
األكثر تقدما .فمن املرجح ،ارتباط هذا النمط جزئيا باالختالفات يف ملكية بطاقات االئتمان واستعماهلا عرب
اإلنرتنت ،عالوة على االختالفات يف استهداف الضحية والذي يرجع إىل الوقوف على ماهية اهلدف األفضل.
فعلى سبيل املثال؛ يعلل مكتب الشرطة األورويب (اليوروبول) ارتفاع مستويات حاالت االحتيال املتعلق
ببطاقات االئتمان عرب اإلنرتنت (البطاقة ليست موجودة) اليت تؤثر على بطاقات االئتمان اخلاصة باالحتاد
4
األورويب ،كنتيجة النتهاكات البيانات واملعامالت التجارية غري املشروعة.
حيمل انتشار معدالت إيذاء اجلرمية السيربانية للمستهلك يف طياته تكاليف مالية كبرية سواء أكان
ذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،وتتجسد التكاليف املباشرة وغري املباشرة يف األموال املسحوبة من حسابات
الضحية ،أو الوقت واجلهد املستغرق إلعادة أوراق اعتماد احلساب املصريف ،أو إصالح نظم احلاسوب،
باإلضافة إىل التكاليف الثانوية مثل السحب على املكشوف .وتتمثل النفقات غري املباشرة يف املقابل النقدي
للخسائر اليت يتكبدها اجملتمع نتيجة وجود ظاهرة جرمية سيربانية معي،رنة بشكل عام .ويتمخض عن هذه
1

انظر على سبيل املثال :مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية " .2112اجلرمية والتنمية يف أفريقيا" ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ،2112اجلرمية والتنمية يف أمريكا الوسطى.
2

انظر على سبيل املثال:

3

انظر أعاله ،على سبيل املثال ما يتعلق باملعلومات الظاهرة يف الشكل .2-2

Tagert, A.C., 2010. Cybersecurity Challenges in Developing Nations. Dissertation. Paper 22; and Grobler, M., et al., 2010. Evaluating Cyber
Security Awareness in South Africa. In: Ottis, R. (ed.) 2011. The Proceedings of the 10th European Conference on Information Warfare and
Security. Talinn: Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.
Europol, 2012. Situation Report. Payment Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies
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4

النفقات غري املباشرة فقدان الثقة يف اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت واخنفاض إقبال األفراد على اخلدمات
اإللكرتونية .فالتكلفة اإلمجالية اليت يتحملها اجملتمع نتيجة اجلرمية السيربانية قد تتضمن أيضا "تكاليف الدفاع"
عن منتجات وخدمات األمن السيرباين ،عالوة على تكاليف الكشف عن االحتيال واجلهود املبذولة إلنفاذ
1
القانون.
وأشارت إحدى التقارير إىل أن متوسط اخلسائر املباشرة اليت حت ،رملها ضحايا اجلرمية السيربانية من
املستهلكني يف  22دولة من مجيع دول العامل يقدر مبا بني  21و 821دوالرا أمريكيا كنتيجة إلحدى اجلرائم
السيربانية اليت عانت منها يف سنة واحدة 2،حيث ا ْشتمل حنو  21يف املائة من هذه التكاليف على خسارة
بسبب
مالية
االحتيال ،وحواىل
 21يف املائة
متجسدين

يف

فقد اهلوية أو
سرقتها،

وما

يقرب من 22
يف املائة متمثلني
يف إجراء أعمال
صيانة

للنظم

احلاسوبية ،والنسب الباقية متثلت يف مواجهة اجلرمية السيربانية أو اخلسائر املالية األخرى 3.ويوضح الشكل -2
 2متوسط خسائر الدول حسب هذه الدراسة 4.وترجع االختالفات يف متوسط اخلسائر املعلن عنها عرب الدول
إىل عدد من العوامل ،منها؛ نوع اإليقاع اإلجرامي بضحايا اجلرمية السيربانية ،وفعالية تدابري األمن السيرباين،
ونطاق استخدام الضحية لإلنرتنت إلجراءات عمليات مصرفية أو الدفع مباشرة على اإلنرتنت .هذا وال
تتضمن التكاليف اليت يقدرها الضحايا أنفسهم تلك املتعلقة بالتكاليف غري املباشرة وتكاليف الدفاع.

1

انظر على سبيل املثال:

Anderson, R., et al., 2012. Measuring the Cost of Cybercrime. 11th Annual Workshop on the Economics of Information Security, WEIS 2012,
Berlin, 25-26 June 2012

وكان السؤال الذي طرحته الدراسة على كل األشخاص وضحايا اإليذاء الناشئ عن اجلرمية السيربانية Symantec, 2012. Norton Cybercrime Report 2012

2

يف األشهر الـ  02املاضية يتعلق ما هي مقدار اخلسارة املالية على مدى األشهر الـ  02املاضية بسبب اجلرمية السيربانية .وقد طلب من اجمليبني أن يفكروا يف مقدار
إمجايل اخلسارة املالية ،مبا يف ذلك أي مبالغ مالية قد سرقت وكذلك تكاليف إصالح نظم احلاسوب ومواجهة اجلرمية السيربانية .وذكرت بيانات بشأن اخلسارة املالية
3
4

اإلمجالية السنوية بالعملة احمللية وحتويلها إىل الدوالر األمريكي للمقارنة عرب احلدود الوطنية
املرجع السابق
يستبعد الشكل الدول إذا كان تقدير اخلطأ املعياري أكرب من  ،1.2كان هذا هو احلال على وجه اخلصوص لبعض من تقديرات اخلسائر الكبرية املبلغ عنها.
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وباملقارنة ،يظهر الشكل إمجايل التكاليف املقدرة للجرمية السيربانية (مبا يف ذلك التكاليف املباشرة
وغري املباشرة ،وكذلك تكاليف الدفاع) لك ،رل شخص بناء على احلسابات الواردة يف املواد املطبوعة املتوفرة 1،غري

أنه ال جيب مقارنة املستويات القطْعي،رة للشكلني ،حيث ميثل الشكل األول متوسط التكاليف املباشرة اليت
تتحملها كل ضحية ،بينما يوضح اآلخر التكاليف اإلمجالية مقسومة على جمموع السكان .ومع ذلك تظهر

بعض النماذج النسبية بعض درجات التطابق ،بيد أنه إذا طرأت اختالفات كبرية ،فإن إحدى العوامل املساعدة
قد حتدث اختالفات يف ا ْخرتاق اإلنرتنت وتوزيع التكاليف على اجملتمع ،حيث إن تقسيم اخلسائر الناجتة عن
اجلرمية السيربانية على عدد كبري من السكان ال يتصلون مجيعهم باإلنرتنت سيكون له تأثري ظاهري على خفض
متوسط اخلسائر لكل شخص ،كما هو احلال يف البلدان األقل منوا ،على سبيل املثال .ويظهر هذا التأثري
بوضوح يف الشكل؛ يف حالة وجود عدد من البلدان النامية ،حيث ال يتطابق بشكل جيد النموذج اخلاص
بإمجايل تكلفة اخلسائر املقدرة لكل شخص مع منوذج اخلسائر املباشرة للمستهلك املبلغ عنها .ويف مثل هذه
احلاالت ،فإن النموذج األساسي يعترب ،على األرجح ،مبثابة النموذج األقرب الذي وضحته الدراسات
االستقصائية املعنية بالضحية .وعلى العكس من ذلك ،ففي حالة الدول املتقدمة جدا حيث تنخفض تكاليف
املستهلك جدا بشكل نسيب ،فإن إمجايل تكاليف اخلسائر املقدرة لكل فرد تعترب أعلى من املتوقع من خسائر
املستهلك وحده ،يف إشارة إىل التكاليف املباشرة وتكاليف الدفاع الكبرية واإلضافية يف هذه الدول.
اإليذاء الذي يلحق بالقطاع اخلاص  -تعترب تقنيات اجلرمية السيربانية مبثابة ثورة من االحتيال التقليدي
واجلرائم ذات الدافع املايل املرتكبة ضد كيانات القطاع اخلاص .فلقد أدت إمكانيات التصاعد اإلجرامي املتمثل
ليس فقط يف االحتيال على أحد املؤسسات ،وإمنا أيضا يف احلصول على معلومات شخصية ومالية خمزنة من
خالل اخرتاق البيانات إىل ارتفاع وترية خطر اجلرمية السيربانية يف القطاع اخلاص 2،ويف نفس الوقت ،تقدم زيادة
استخدام املخرتعات مثل احلوسبة السحابية مزجيا من فوائد األمن السيرباين وحتديات له.

3

1

UNODC calculations from Anderson, R., et al., 2012. Measuring the Cost of Cybercrime. Global estimates from this source were
attributed to countries based on GDP share
2

:

انظر على سبيل املثال KPMG, 2011. The e-Crime Report 2011

قد أبلغ أكثر من نصف صانعي القرار األمين يف املنشأت أن املستوى العام ملخاطر اجلرمية اإللكرتونية اليت يواجهوهنا قد تزايدت خالل األشهر الـ  02املاضية ،بيد أن
 2يف املائة فقد أبلغوا بأهنا قد اخنفضت .وذكر اليوروبول أن التحقيقات أظهرت أن املصادر الرئيسية للبيانا ت غري الشرعية يف عمليات االحتيال دون وجود بطاقة
ائتمانية كانت بيانات التجار املخرتقة ،وكذلك بيانات مراكز معاجلة البطاقات ،فغالبا ما يتيسر ذلك من قبل املط،رلعني أو الربامج الضارة.

(Europol, 2012.

Situation Report. Payment Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies).
PricewaterhouseCoopers, 2012. Eye of the storm. Key findings from the 2012 Global State of Information Security Survey
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3

موثوقة بشأن اإليذاء الذي يلحق بالقطاع اخلاص من األمور الصعبة ،كما
يعترب احلصول على بيانات ْ
أهنا تشكل حتديا عند تأويل
ما جاء فيها 1.وتشري ،مع
ذلك ،بيانات الدول األوروبية
إىل أن معدالت اإليذاء الذي
يلحق بالقطاع اخلاص جراء
اجلرمية السيربانية املرتكبة مثل
"انتهاك البيانات الناشئ عن
التصيد
أو
االقتحام
االحتيايل" أو "اهلجمات
اخلارجية اليت تـؤدي إىل
اخرتاق نظام حاسويب"،
و"اخرتاق البيانات نتيجة
اقتحام النظام احلاسويب بصورة غري شرعية" ،تعترب قابلة للمقارنة على نطاق واسع مع النفاذ غري املشروع
للحاسوب والتصيد االحتيايل ،وحاالت االحتيال املتعلق ببطاقات االئتمان عرب اإلنرتنت اليت عاىن منها
املستهلكون .ما بني  2و 02يف املائة من املنشآت يف أوروبا ،على سبيل املثال ،عانت من تلف البيانات
بسبب الربامج الضارة أو النفاذ غري املصرح به خالل العام  2،2101حيث يرجع تلف البيانات إىل النفاذ غري
املصرح به بشكل متكرر
وبصورة أكرب من عدم توفر
خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بسبب اهلجمات
اخلارجية (ما بني  0و 00يف
املائة) ،واليت حدثت تباعا
بشكل أكثر تواترا من اخرتاق
البيانات بسبب الربامج الضارة
أو التصيد االحتيايل (ما بني
صفر وأربعة يف املائة).
بالرغم من ذلك؛ فإن
1

انظر امللحق الثاين (قياس اجلرمية السيربانية).

2

Eurostat, 2011. Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises. The survey covered 149,900 enterprises out of 1.6 million in
the EU27.
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الكثري يبقى مرهونا بالطريقة اليت طرحت هبا األسئلة ،وتصورات اجملبيني ملا يشكل "خرقا للبيانات" أو
"االقتحام" ،أو "عدم توافر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" أو "الربامج الضارة" .بيد أن إحدى
الدراسات االستقصائية اليت تناولت كيانات القطاع اخلاص يف مخس دول تشري ،على سبيل املثال ،إىل ارتفاع
معدالت اإليذاء الذي يلحق باملنشآت بصورة كبرية للغاية ،مثال هناك ما بني  0.0و" 0.8هجوم سيرباين
ناجح كل أسبوع على منشأة مت استطالعها" 1.ويف الغالب ،فإن هذه النتائج تتأثر بشكل كبري ليس فقط يف
التصورات حول ما يشكل "اهلجوم السيرباين" على إحدى املنشآت 2،وإمنا أيضا حبجم البنية التحتية احلاسوبية
للمنشأة املعرضة للهجوم .وجدير بالذكر ،أن هذه الدراسة االستقصائية ركزت بشكل خاص ،على سبيل
املثال ،على املنشآت اليت لديها أكثر من " 00111مقاعد للمنشأة" – أي اإلتصاالت املباشرة مع الشبكة
3
وأنظمة املنشأة.
يف الواقع ،إن خطر اجلرمية السيربانية البالغ الذي تواجهه املنشآت الكربى تؤكده أيضا بيانات القطاع
اخلاص األورويب .وتعترب نسبة املنشآت يف أوروبا اليت تعاين من تلف البيانات بسبب الربامج الضارة أو النفاذ
غري املشروع أكرب بالنسبة للمنشآت الكربى (أكثر من  221شخص) ( 22-2يف املائة) ،من املنشآت
املتوسطة ( 222-21شخص) ( 20-2يف املائة) ،واليت تعترب بدورها أكرب من املنشآت الصغرية (22-01
شخص) ( 02-0يف املائة).
باإلضافة إىل "تعرض السطح اخلارجي للهجوم" ،ميكن أن ترتبط هذه االختالفات أيضا بتصور لدى
مرتكيب اجلرمية السيربانية بأن املنشآت الكربى متثل أهدافا ذات قيمة كبرية .وميكن أن يعزى األمر أيضا ،من
ناحية ثانية ،إىل كون قدرة املنشآت الصغرية واملتوسطة ،يف املقام األول ،أقل على حتديد اهلجمات اإللكرتونية.
وأخريا ،فإن حنو  22يف املائة من املنشآت الكربى ،على سبيل املثال ،لديها سياسة حمددة بشأن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بصفة رمسية ،مقارنة مع املنشآت املتوسطة اليت تبلغ فيها النسبة  23يف املائة ،و 22يف
4
املائة فقط من الشركات الصغرية اليت لديها نفس السياسة.

األدوات الجنائية " -البوتنت"
تتجسد السمة املميزة اليوم ملشهد اجلرمية السيربانية يف االستخدام الشامل ألدوات إساءة استخدام
احلاسوب عرب جمال من اجلرائم السيربانية .ويعترب "البوتنت" (مصطلح مشتق من كلمتني "روبوت" و"شبكة")
أحد األدوات املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية السيربانية ،ويتألف من شبكة مرتابطة من أجهزة احلاسوب يتم
التحكم فيها عن بعد؛ وبصفة عامة ،فإن هذه األجهزة خمرتقة بربجميات خبيثة حتول األنظمة املصابة إىل ما

1

HP/Ponemon, 2012. Cost of Cybercrime Study AU, DE, JN, GB and US
Survey results are thus more reliable where experience of a particular, defined event, is asked about. See UNODC/UNECE,
2010.Manual on Victimization Surveys.
2

3

املرجع السابق
Eurostat, 2011. Statistics in Focus 7/2011. ICT security in enterprises, 2010
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4

يعرف بـ "روبوت" أو "بوت" أو "زوميب" 1.ويف أغلب األحيان ،جيهل املالك الشرعيون هلذه األجهزة حقيقة
اإلصابة اليت تتم عن طريق احلواسيب املدمرة ضمن شبكة الروبوت املتصل بأجهزة احلاسوب اليت يتحكم فيها
اجلناة (وتعرف باسم خوادم القيادة والسيطرة) ،أوعن طريق حتميل برجميات إضافية من احلواسيب املدمرة
األخرى لكي تتلقى التعليمات وترسل املعلومات اجملمعة من اجلهاز املصاب مرة أخرى.
نظرا ألنه ميكن استخدام شبكات الروبوت يف عدد من األفعال  -منها هجمات حجب اخلدمة
املوزعة ،إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين الطفيلي ،سرقة املعلومات الشخصية ،استضافة املواقع اإللكرتونية
اخلبيثة ،ونقل محالت من الربجميات اخلبيثة - 2فهي متثل األداة الرئيسية املختارة يف ارتكاب اجلرمية السيربانية.
وأكد عدد من البلدان على زيادة استخدام شبكات الروبوت يف ارتكاب اجلرمية السيربانية خالل اخلمس
سنوات املاضية 3.ومن وجهة نظر القانون اجلنائي؛ يتيح تركيب الربجميات اخلبيثة يف نظام احلاسوب الشخصي
أو اململوك إلحدى املنشآت النفاذ غري املشروع للنظام احلاسوب ،و/أو اخرتاق البيانات بصورة غري قانونية ،أو
اخرتاق النظام 4.ويعترب إنتاج برجميات الروبوت ،أو بيعها ،أو حيازهتا ،أو توزيعها مبثابة جرمية جنائية ،وذلك يف
الدول اليت جترم سوء استخدام األدوات احلاسوبية .باإلضافة إىل ذلك ،قد يشكل استخدام شبكة الروبوت يف
ارتكاب مزيد من األفعال اإلجرامية جمموعة من اجلرائم ،مثل النفاذ غري املشروع ،أو اعرتاض ،أو احلصول على
البيانات احلاسوبية ،واستخدام احلاسوب يف االحتيال ،واستخدام احلاسوب يف جرائم اهلوية ،وإرسال أو
5
التحكم يف إرسال الرسائل الطفيلية.
رسم خريطة خوادم القيادة والسيطرة ،واحلواسيب املدمرة (الزوميب)  -يظهر أن شبكة الروبوت تسهل
ارتكاب جمموعة كبرية من أفعال اجلرمية السيربانية ،فالوقوف على مكان ونطاق خوادم التحكم ورقابة شبكة
الروبوت واحلواسيب املدمرة يقدم أحد النهج اهلامة لوصف "اجلرمية السيربانية العاملية" .وتشري التقديرات إىل أن
أكثر من مليون عنوان فريد من عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت يعمل على الصعيد العاملي كخادم لشبكة الروبوت
للتحكم يف الشبكات احلاسوبية ومراقبتها ،يف عام  6.2100ويوضح الشكل  8-2والشكل  2-2عملية
توزيع التحكم يف شبكات احلواسيب ومراقبتها احملددة 7يف عام  2100و 2102لكل  0110111من إقليم

OECD, 2008. Malicious Software (Malware). A Security Threat to the Internet Economy. DSTI/ICCP/REG(2007)5/FINAL. 28 April 2008.

1

2

Hogben, G. (ed.) 2011. Botnets: Detection, Measurement, Disinfection and Defence. European Network and Information Security
Agency(ENISA
3
4

االستبيان اخلاص بدراسة اجلرمية السيربانية ،السؤال رقم 82
انظر امللحق األول (وصف أفعال اجلرمية السيربانية) ،وانظر أيضاNATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence and ENISA, 2012. :
Legal Implications of Countering Botnets.

5

املرجع السابق.

6

استندت التقديرات إىل البيانات الواردة من فريق سيمور.

 7تتوافق بيانات عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت احملددة يف أي وقت خالل  2100أو  ،2102حيث تعمل مبثابة ( IRCنقل احملادثات عرب
اإلنرتنت) أو ( HTTPميثاق نقل النص الفائق) خلادم لشبكة الروبوت للتحكم يف شبكات احلواسيب ومراقبتها
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عناوين بروتكوالت اإلنرتنت 1.باإلضافة إىل جمموعة خوادم القيادة والتحكم يف أوروبا الشرقية ،فإن عددا منها
ذو صلة بالعدد اإلمجايل إلقليم عناوين بروتكوالت اإلنرتنت يف غرب ووسط وجنوب شرق آسيا ،وكذلك يف
أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب .وبينما ميثل العدد املطلق خلوادم القيادة والتحكم يف بلدان أمريكا الشمالية
وأوروبا الغربية وشرق آسيا نسبة عالية ،إال أن معدالت القيادة والتحكم يف هذه الدول تعترب منخفضة نسبيا،
ويرجع ذلك بصفة
جزئية إىل العدد
املرتفع لتوصيالت
اإلنرتنت

صلة
وحم ،ر

اإلنرتنت.

وعلى

عناوين بروتوكوالت
العكس من ذلك،
قد يشكل عدد
صغري من خوادم
القيادة

والتحكم

يف إحدى البلدات
ذات

املوصلية

احملدودة لإلنرتنت،
نسبة عالية من
القيادة والتحكم  -على النحو نفسه الذي ميكن أن يشكل فيه عدد قليل من اجلرائم يف جزيرة صغرية معدال
عاليا من اجلرمية.
من املستقر أن التوزيع العاملي خلوادم القيادة والتحكم ال يرتبط بالضرورة مع أماكن اجلناة ،أو "رعاة"
ويسخرون شبكات الروبوت اخلاصة هبم ألغراض الربح.
الروبوت الذين يتحكمون يف خوادم القيادة والتحكم،
،ر
ففي أغلب األحيان ،يتم نقل أماكن خوادم القيادة والتحكم لتجنب حتديد موقعها ،وميكن أن تشتمل على
 1البيانات الواردة من فريق سيمور .معدالت التحكم يف شبكة اإلنرتنت ومراقبتها يف كل دولة م ْرسوم باللون أخضر لـ( ،)2100و بلون
أ ْرجواين،ر لـ ( ،)2102جنبا إىل جنب مع املوقع اجلغرايف لكل عناوين بروتكوالت اإلنرتنت العاملية بلون أزرق (بيانات واردة من ماكس
ميند) .شبكة التحكم يف شبكة اإلنرتنت ومراقبتها احملددة املرسومة لكل  0110111من عناوين برتوكوالت اإلنرتنت يف الدولة تسمح
بقدر من املقارنة مع اجل رائم املرتكبة عرب احلدود الوطنيةأكرب من العدد املطلق لشبكات التحكم يف شبكة اإلنرتنت ومراقبتها .وخيضع املوقع
اجلغرايف للتحكم يف عناوين بروتكوالت اإلنرتنت ورقابتها إىل عدد من التحديات ،منها استخدام اتصاالت اخلادم الوكيل .على الرغم من
أن املكان على املستوى القطري يعترب مقبوال بصفة عامة.
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استخدام أنظمة الكشف "البسيطة" 1.ويف ضوء ذلك ،فإن راعي شبكة الروبوت ليس يف حاجة إىل أن يكون
قريبا جغرافيا من خوادم التحكم والقيادة ،وبرغم ذلك؛ فإنه من املمكن أن توجد روابط حملية ،والسيما الروابط
اللغوية ،بني اجلناة وبعض من مقدمي اخلدمات ،مبا يف ذلك من يطلق عليهم مقدمي خدمات "االستضافة
املضادة للرصاص" 2.ويشري القسم املعين ب ـ (مرتكيب اجلرمية السيربانية) يف هذا الفصل ،على سبيل املثال ،إىل
وجود مراكز ملرتكيب اجلرامية السيربانية يف أوروبا الشرقية ،ويتطابق ذلك مع منوذج معدالت القيادة والتحكم
العالية يف هذه املناطق الفرعية.
وتعترب
احلواسيب املصابة
بفريوس
(احلواسيب
املدمرة/الزوميب)
النصف اآلخر
من معادلة خوادم
القيادة والتحكم.
فمن اجلائز أن
3
تكون سبعة ماليني ،على األقل ،من أجهزة احلاسوب جزءا من شبكة روبوت ،وذلك على الصعيد العاملي،
بيد أن هناك تقديرات أخرى تشري إىل ارتفاع هذا العدد بكثري 4.يظهر الشكل  01-2التوزيع التقرييب هلذه
5
اإلصابات حسب الدولة.
يبني توزيع اإلصابة شكال خمتلفا عن ذلك اخلاص خبوادم القيادة والتحكم ،حيث تتج َّمع احلواسيب
املدمرة بشكل أكرب يف أوروبا الغربية (على العكس من شرق أوروبا فيما يتعلق خبوادم القيادة والتحكم) ،ويظهر

1

باإلضافة إىل شبكات الروبوت الندية يف اآلونة األخرية ،حيث ميكن ألي حاسوب مدمر أن يكون عميل أو خادم ،وذلك للحيلولة دون احلاجة إىل خادم لشبكات

الروبوت لتحميل برامج أو تلقى تعليمات.
2

وفيما يتعلق مبقدمي االستضافة ،انظر على سبيل املثال:

5

ترسم احلواسيب املدمرة باعتبارها شبكة روبوت حتمل عدة إصابات حمددة لكل  ،0110111حيث تعمألداة ميكروسوفت علىإزالة الربجميات اخلبيثة .البيانات

HostExploit and Group IB, 2012. Top 50 Bad Hosts and Networks Report.
3
UNODC calculations based on Microsoft, 2010. Microsoft Security Intelligence Report. Volume 9. Figure as of first half 2010. This
estimate is of the same order of magnitude as that of Symantec, 2011. Internet Security Threat Report. 2011. Volume 17 (estimate of 4.5
million for 2010).
4
انظر على سبيل املثالAcohido, B., 2010. Are there 6.8 million –or 24 million– botted PCs on the Internet? The Last Watchdog. :
Available at: http://lastwatchdog.com/6-8-million-24-million-botted-pcs-internet/

الواردة من شركة مايكروسوفت  .2101تقرير مايكروسوفت بشأن االستخبارات األمنية .اجلزء  .2تتناول املنهجية املستخدمة تلك األجهزة فقط بنظام التشغيل
ويندوز وتعمل على حتديثه (تقريبا  211مليون جهاز يف مجيع أحناء العامل) وحتدد فقط أكثر الفريوسات اليت حتملها شبكة الروبوت .ومع ذلك ،فقد وجدت
املنهجيات املستقلة أن هناك تشابه يف مستويات اإلصابة عندما حتسب على أساس كل بلد على حدة .للمزيد ،انظر على سبيل املثال:

van Eeten, M.J.G. et al., 2011. Internet Service Providers and Botnet Mitigation. A Fact-Finding Study on the Dutch Market. Faculty of
Technology Police and Management, Delft University of Technology.
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هذا التجمع معدالت جسمية من اإلصابة يف أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبية ،وكذلك بعض الدول
يف شرق آسيا .ويهدف هذا التوزيع إىل بيان ماهية الدول ذات العدد الكبري النشط من مستخدمي احلاسوب.
تواجه التقديرات اإلمجالية للحواسيب املدمرة وحجم شبكات الروبوت قيودا كبرية .بيد أن هناك
متييزين هامني فيما يتعلق باملنهجية ،يؤثران على التقديرات ويتضمنان شبكة روبوت "البصمة" مقابل "عدد
احلواسيب اإلمجايل بشكل مباشر" 1،وقياس احلواسيب املدمرة "عناوين بروتكوالت اإلنرتنت" مقابل "األجهزة
الفريدة من نوعها" 2.ويف هذا الصدد؛ جتدر اإلشارة إىل أن (بسبب العوامل املنهجية) التقدير اخلاص بالقيادة
ختص أجهزة
والتحكم أعاله يتـعل،رق بعنوان فريد من عناوين بروتكوالت اإلنرتنت ،أما احلواسيب املدمرة فهي ،ر
احلاسوب .ومن مث ليس من اليسري املقارنة بني الشكلني العامليني.
يف الواقع ،عندما يتعلق األمر بتقديرات حجم شبكة الروبوت الفردية ،فإن وجود تقنية متداولة لقياس
احلواسيب املدمرة لعناوين بروتوكوالت اإلنرتنت الفريدة على مدى فرتات طويلة من الزمن يعترب ،من املرجح،
مغاالة يف التقدير بشكل ملحوظ ألعداد األجهزة املصابة 3.وبينما تظل قياسات حجم شبكات الروبوت مثرية
للجدل ،تشري الدالئل إىل "جناح" منوذجي لرعاة الروبوت يف السيطرة على جمموعة من أجهزة احلاسوب املصابة
واليت تبلغ عشرات أو مئات اآلالف من األجهزة ،أو باألحرى كما ذكر؛ "املاليني" من األجهزة 4.وعلى هذا
األساس ،يعترب العدد اإلمجايل لشبكات الروبوت التجارية اإلجرامية الكبرية عامليا صغريا نسبيا على األرجح.

1

ترتبط احلواسيب املدمرة بشبكات الروبوت وترتكها بصفة مستمرة ،مثلما تصاب األجهزة احلديثة ويتم إزالة فريوس احلواسيب املدمرة املوجودة .باإلضافة إىل ذلك،

قد تعاين األجهزة املصابة من العديد من اإلصابات أو تنتقل بصفة مؤقتة من شبكة روبرت إىل شبكة أخرى .انظر على سبيل املثال((Abu Rajab, M., et :
):al., 2007. My Botnet is Bigger than Yours (Maybe, Better than Yoursملاذا تبقى حجمالتقديرات حمال للتحدي .وقائع املؤمتر
األول حول ورشة العمل األوىل حول املوضوعات الساخنة يف فهم ماهية شبكات الروبوت(.بريكلي ،كاليفورنيا :مجعية يوسنت) .تشري شبكة الروبوت (البصمة) إىل
دل على عدد األجهزة املعرضة للخطر
العدد اإلمجايل الكلي لألجهزة اليت قد اكتشفت إصابتها مع مرور الوقت ،أما شبكة الروبوت (السكان بشكل مباشر) فإهنا ت ،ر
اليت تتصل يف وقْ ٍ
ت واحد خبادم القيادة والتحكم.

2

عادة ال يتطابق عدد معني من عناوين بروتوكوال ت اإلنرتنت احملددة مع عدد األجهزة ،ويرجع ذلك إىل هناك عاملني يؤثران يف الشبكة ،أوهلما :حتديد عناوين

بروتكوالت اإلنرتنت لنفس اجلهاز على املدى القصري (بروتوكول هتيئة املضيف ديناميكيا "متأجج") ،وثانيهما :مشاركة عدة أجهزة لعنوان برتوكوالت إنرتنت واحد
(ترمجة عناوين الشبكة) .فقد يكون عدد عناوين برتوكوالت اإلنرتنت الفريدة أصغر أو أكرب من األعداد املتـوافقة لألجهزة الفعلية ،وهذا يتوقف على حجم بروتوكول
هتيئة املضيف ديناميكيا وتأثريات ترمجة عناوين الشبكة .ونظرا الرتفاع معدالت االضطراب الذي يصاحب بروتوكول هتيئة املضيف ديناميكيا من قبل مقدمي خدمة
اإلنرتنت التجارية ،فإن أعداد العناوين اخلاصة بربتوكوالت اإلنرتنت اليت مت رصدها تعترب عادة أكرب بكثري من عدد من األجهزة
3

فمن األرجح أن عنوان برتوكوالت اإلنرتنت تقوم علة قياسات فقط تتوافق جيدا مع عدد األجهزة املصابة مىت حدث ذلك على مدى فرتات زمنية قصرية ،مثل ساعة

واحدة .عناوين بروتكوالت اإلنرتنت الفريد مت قياسها على مدى فرتات زمنية أطول إىل حد كبري بسبب مرونة بروتوكول هتيئة املضيف ديناميكيا .يف احدى الدراسات
املعنية بشبكات الروبوت ،وجد أن  0.22مليون من عناوين برتوكوالت اإلنرتنت الفريدة املصابة بفريوس احلواسيب املدمرة مت حتديدها يف  01أيام بالتطابق مع
 083.111فقط من شبكة الروبوت طبقا إىل هلوية الروبوت الفريدة .للمزيد ،يرجى االطالع علي:
(Stone-Gross, B., et al. 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. In: 16th Annual
ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS), 9-13 November 2009). In addition, zombie
counts are affected by the ‘no-see’ time before a device or IP address is considered to no longer be a
member of the botnet (see http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Stats/BotCounts).
4
انظر على سبيل املثال:
;http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/threats/waledac_kelihos_botnet_takeover/
http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/threats/The_Lifecycle_of_Peer_to_Peer_Gameover_ZeuS/; StoneGross, B., et al. 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09.
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باإلضافة إىل ذلك ،فقد يوجد أيضا عدد أعلى بكثري من شبكات الروبوت الصغرية" ،اهلواة" ،تتألف من أعداد
منخفضة من جمموعات احلواسيب املدمرة.

1

الضرر  -غري أن هذه الشبكات اخلبيثة قادرة على إحداث ضرر جسيم؛ فخالل فرتة عشرة أيام
فقط ،مت الكشف على أن أحد شبكات
الروبوت املتصلة حبوايل  0830111جهاز

أمثلة بشأن المعلومات المتحصل عليها من خالل شبكات

"زوميب" قد حصد ما يقرب من 3010111

الروبوت“Torping” :

من احلسابات املصرفية للضحايا ،وبطاقات

معرفات القيادة والتحكم إىل رقابة باحثني أكادمييني ملدة
 ختضع ،ر
 01أيام

االئتمان ،والربيد اإللكرتوين ،وتفاصيل
مستخدمي الشبكات االجتماعية 2.وكما
نوقش يف القسم املعين "مبرتكيب اجلرمية
السيربانية" يف هذا الفصل ،فإن ْإمكاني،رات
شبكات الروبوت على حصد مثل هذه
فعال يف تطوير األفعال
املعلومات ذات دور ،ر
اإلجرامية للجرمية السيربانية ،وذلك من خالل
فتح "أسواق" تعتمد بشكل كبري على بيع
شبكات الروبوت وتأجريها 3.وكما أفاد
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات
واجلرمية يف تقييم خطر اجلرمية املنظمة العابرة

 مت حتديد عدد  0830111جهاز "زوميب" خالل  01أيام.
متوسط أعداد أجهزة "الزوميب" النشطة يف أي وقت .220111
معظمها غالبا يف مشال أوروبا وأمريكا الشمالية
 مت إرسال أوراق اعتماد حسابات  80311ضحية يف 211
مؤسسة مالية خمتلفة إىل خادم القيادة والتحكم
 مت إرسال تفاصيل  00211بطاقة ائتمان إىل خادم القيادة
والتحكم
 مت إرسال  2280111من أمساء مستخدمني وكلمات مرور
لضحايا خاصة بالربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتماعي إىل
خادم القيادة والتحكم
 عرض النطاق الرتددي الكلي ح ْسب حواسيب "الزوميب" لشن
هجوم حجب اخلدمة املوزعة
املصدرStone-Gross et al :

للحدود عام  ،2101بأن سوق املعلومات
الشخصية املتحصل عليها من خالل شبكات الروبوت ميكن جتزئتها إىل أجزاء فردية خمتلفة تركز على مجع
كميات من املعلومات املالية واملعلومات اخلاصة باهلوية ،وبيع هذه املعلومات وسحب املال مبوجبها.

 1انظر على سبيل املثال:

4

http://www.symantec.com/connect/blogs/botnets-masses
Stone-Gross, B., et al., 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09

3

انظر على سيب املثالPanda Security, 2010. The Cybercrime Black Market: Uncovered. :

4

مكتب األمم املتحدة املعىن باملخدرات واجلرمية-تقييم خطر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عام 2101
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2

جرائم المحتوى
نظرة عام،رة  -يتعلق ما بني الثلث والنصف من األفعال الشائعة اليت تشكل اجلرمية السيربانية ،باحملتوى
احلاسويب 1.ويضطلع القانون اجلنائي بتنظيم حمل اجلرمية لعدة أسباب ،منها؛ األفعال اليت تتعارض مع :األمن
القومي ،أو السالمة العامة ،أو النظام العام ،أو الصحة واآلداب العامة ،أو حقوق وحريات اآلخرين.
فعلى الصعيد العاملي ،تشري املعلومات إىل أن خدمات جوجل تلقت أكثر من  20211طلب من
قبل السلطات الوطنية إلزالة حمتويات تتعلق مبجموعة واسعة من املواد قد ا ْستش ،رفت احلكومات أهنا متس
اجملاالت املذكورة أعاله 2،مع األخذ يف االعتبار أن ليست كل هذه املواد ترتبط بشكل قاطع بالقانون اجلنائي.
وبالرغم من ذلك ،فإن
الشكل  00-2يربهن
على أنه إذا انطوى
احملتوى احلاسويب على
عنف ،وشواغل تتعلق
باخلصوصية واألمن،
وانتحال صفة شخص
آخر ،وخطاب كراهية،
وانتقاد
وتشهري،
للحكومة ،فإن ذلك
يعترب عْرضة للحذف
من على شبكة
اإلنرتنت .وجتدر اإلشارة إىل أن العدد اإلمجايل لطلبات اإلزالة غري قابلة للمقارنة عرب خمتلف املناطق ،إال أن
أغلب طلبات اإلزالة يف مجيع املناطق تنطوي على مواد تتعلق بالتشهري واخلصوصية واألمن .ويف ضوء االقرتان
هبذا النمط ،فإنه أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،أشار عدد من البلدان يف مشال أفريقيا وجنوب
شرق آسيا إىل أن اجتاهات اجلرمية السيربانية يتمثل يف" :االزدياد املتواتر يف استعمال شبكات التواصل
االجتماعي يف التشهري باآلخرين ،والدعاية" ،باإلضافة إىل "االجتاهات التصاعدية لألفعال املتعلقة بالسمعة
واخلصوصية" و"املنشورات التشهريية عرب اإلنرتنت" 3.ويف ضوء ما متت مناقشته يف الفصل الرابع (التجرمي) يف

1

انظر أعاله ،القسم  :2-2الصورة العاملية للجرمية السيربانية ،توزيع أفعال اجلرمية السيربانية.

2

البيانات متاحة علىwww.google.com/transparencyreport :

3

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤاالن 80 :و.28
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هذه الدراسة؛ فبينما من غري املمكن إطالق حكم أخالقي منفرد على احملتوى العاملي على االنرتنت ،إال أن
1
هناك مطالبة بوضع معايري صارمة مىت استخدمت أدوات القانون اجلنائي للح ،رد من حريات التعبري.
استغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -جيب أن ختضع احملتويات اليت تتضمن مواد إباحية تستغل
األطفال إىل التدابري اجلنائية ،حيث اتضح خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة؛ أن األفعال اليت تنطوي
على مواد إباحية عن األطفال تشكل تقريبا ثلث األفعال األكثر شيوعا من اجلرامية السيربانية اليت تواجهها
البلدان يف أوروبا واألمريكتني ،أما يف آسيا وأوقيانوسيا؛ فكانت النسبة أقل ،أي حوايل  02يف املائة 2.فمنذ
عام  ،2112مت حتديد ما يقرب من  00111من املواقع اإللكتورنية التجارية اليت تـف،رردت بنشر مواد إباحية
عن األطفال ،ولكل موقع من هذه املواقع اسم مميز و"عالمة جتارية" خاصة به ،وكان حنو  221موقعا من هذه
املواقع نشطا خالل عام  3،2100حيث يعترب كل موقع مبثابة بوابة ملئات أو آالف الصور الفردية أو مقاطع
الفيديو اليت تظهر االعتداء اجلنسي على الطفل .وغالبا ما تدعم هذه املواقع من قبل مستويات من آلية الدفع،
أو حمتويات خمزنة ،أو نظم خاصة بالعضوية واإلعالنات .أظهرت التطورات األخرية ،ومنها عند التحميل املباشر
من املواقع اإللكرتونية يـعْرض احملتوى القانوين ،ولكن عند التحميل بطريقة معينة ،فإن البوابة املخصصة للموقع
تتيح الوصول إىل الصورة اإلباحية لألطفال .باإلضافة إىل ذلك ،فقد حددت إحدى العمليات اليت تضطلع هبا
هيئات إنفاذ القانون ،ضد تبادل األقران مللفات تتضمن صورا إباحية لألطفال ،عناوين برتوكوالت اإلنرتنت
4
الضالعة يف تقدمي ماليني من املواد اإلباحية لألطفال.
انتهاك حقوق امللكية الفكرية  -حقوق امللكية الفكرية ،هي جمموعة من احلقوق حلماية اإلبداعات
الفكرية لألشخاص ،حيث متنح هذه احلقوق للمبدع حقا حصريا الستعمال مصنفاته لفرتة معينة من الزمن.
فكل املواد تقريبا اليت حتميها هذه احلقوق ميكن أن تكون متاحة على شبكة اإلنرتنت ،سواء كانت من
املصنفات األدبية أو األعمال الفنية أو التسجيالت الصوتية ،أو العالمات املميزة كالعالمات التجارية،
وتفاصيل االخرتاعات اليت حتميها براءات االخرتاع ،أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو األسرار التجارية .ومىت
انتهكت هذه احلقوق ،عن طريق النسخ أو االستعمال غري القانوين ،فإن وسائل تطبيق القانون تكمن يف رفع
الدعاوى املدنية بني األفراد ،مع االحتفاظ حبقهم يف االدعاء املدين أمام احملاكم اجلنائية يف بعض احلاالت.
باإلضافة إىل ذلك ،ففي بعض احلاالت ،قد ينعقد هذا احلق للدولة يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية ،فاالتفاقيات
الدولية ،بشكل عام ،مثل اتفاقية تريبس (اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية) ،تلزم
الدول بفرض تطبيق العقوبات واإلجراءات اجلنائية على األقل يف حاالت "االنتهاك املتعمد وعلى نطاق

جتاري".

5

1

انظر الفصل الرابع (التجرمي) ،اجلزء رقم  3-2التجرمي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،القانون الدويل والقيود املفروضة على حرية التعبري.

2

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .80

3

مؤسسة الرقابة على اإلنرتنت  ،2100التقرير السنوي لسنة 2100

4
5

اُنظرhttp://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf :

اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،املادة .20
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ويف ضوء ما تقدم؛ فإن حتديد طبيعة ونطاق أفعال التعدي اجلنائي باستعمال احلاسوب على حقوق
عد من األمور الصعبة .ولكن أفضل ما ميكن القيام به  -على نطاق عاملي  -ملواجهة هذا
امللكية الفكرية ي ،ر
االنتهاك أو التعدي ،يتمثل يف حتديد مقدار املادة املرجح انتهاك حقوق امللكية الفكرية املقررة هلا ،باإلضافة إىل
ماهية نوع هذه املادة ،بشكل عام ،وهذا يعتمد على سياق وظروف  -مبا يف ذلك النطاق أو القصد أو
الغرض ،والقانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي  -درجة االستخدام املخالف من قبل األفراد املتورطني
فيه ،والذين قد خيضعون إىل عقوبات جنائية بعد ذلك.
حقوق النشر  -يتمتع احلق يف محاية الكتب ،وامللفات ،واملوسيقى ،واألفالم ،وبرامج احلاسوب بأمهية
خاصة بالنسبة للمحتوى احلاسويب .على الصعيد العاملي ،تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من  22يف املائة من
حركة اإلنرتنت تتمثل
يف انتهاك حقوق
1
التأليف والنشر.
ويتغري مستوى حركة
االنتهاك وفقا ملكان
اإلنرتنت ،حيث يبلغ
مداه يف جماالت مثل
مواقع تبادل امللفات
بني النظراء ،مواقع
حتميل حتمل فريوس
انتزاع
"عدوى
الفدية" ،واليت تستخدم بشكل شائع لتوزيع األفالم واحللقات التلفزيونية واملوسيقية وبرجميات وألعاب
احلاسوب 2.ويعطي حتليل طلبات تتعلق بأكثر من  2.2مليون من حمددات مواقع املوارد املوحدة ( )URLsمن
قبل أصحاب حقوق التأليف والنشر إلزالة حمتوى خمالف من خدمات جوجل فكرة عن توزيع نوع من املواد،
ومكان استضافة املوقع اإللكرتوين 3.وتتبلور أغلب طلبات أصحاب حقوق التأليف والنشر يف إزالة املؤلفات
املوسيقية املعتدى عليها ،وتليها املواد اخلاصة بالبالغني ،واألفالم ،والبث اإلذاعي ،وبرجميات احلاسوب .بيد أن
حد كبري عددا أقل من األشكال األخرى من احملتويات .وجدير بالذكر ،أن معظم
هناك طلبات تتضمن إىل ،ر

1

 .2100 ،Envisionalالتقرير الفين بشأن تقديرات التعدي على استخدام شبكة اإلنرتنت .كانون الثاين/يناير  .2100تستبعد هذه التقديرات كافة املواد

اإلباحية ،وحاالت االنتهاك اليت يعصب متيزها.
2

3

املرجع السابق.
وقد اقتصر التحليل على أعلى  21طلب من أصحاب حقوق التأليف والنشر وفقا لعدد عناوين املوارد املوحدة املطلوب إزالتها .وقد أثرت النتائج الواردة من شركة

جوجل بشأن طلبات احلذف على كل من طبيعة ونطاق املواد املخالفة واجتاه أصحاب احلقوق للبحث بنشاط عن املواد املعتدى عليها وطلب حذفها.
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املواقع اليت تستضيف هذه املواد تقع يف أمريكا الشمالية وأوروبا ،على الرغم من أن منطقة الكارييب هي األخرى
تستضيف أيضا مواقع موسيقية خمالفة.
بينما ال ميكن استخدام هذه املعلومات للتح ،رقق من االنتهاك اجلنائي حلقوق امللكية الفكرية ،إال أنه
من اجلدير باملالحظة أن بعضا من طلبات احلذف الفردية املتعلقة بعدد من عناوين حمددات مواقع املوارد
املوحدة ،واليت تصل أحيانا إىل عشرات اآلالف ،قد مت حتديدها يف جمال واحد 1.يف الواقع ،لقد بدأ حتريك
الدعاوى اجلنائية ضد األفراد املسؤولني عن استضافة مواقع إلكرتونية تتض َّمن كمية كبرية من املواد املخالفة
2
ظاهريا واليت تتشابه مع املواد األخرى املدرجة يف بيانات طلب اإلزالة املقدم إىل شركة جوجل.
تظهر املعلومات العاملية املفصلة بشأن التنزيالت من أحد مواقع خدمة النظراء لتبادل امللفات ،أو
البت تورنت (ملف الرقم الثنائي) أن توزيع استخدام خدمات اإلنرتنت قد ميكن استخدامه يف تبادل املواد
املخالفة ،حيث قدرت قيمة إمجايل حركة البت تورنت بـ  08يف املائة من مجيع حركة اإلنرتنت ،ويشغل احملتوى
الذي يتضمن مواد حمفوظة احلقوق وغري إباحية ما يقرب من ثلثي هذه احلركة ،مثل األفالم واملسلسالت
3
التلفزيونية واملوسيقى وبرجميات احلاسوب.
وتظهر
النسبة
اخلريطة
إلمجايل
املئوية
عناوين بروتوكوالت
اإلنرتنت حسب
البلد ،واليت مت
حتديدها بشكل
فريد واملتعلقة بتنزيل
مواد موسيقية من
البت تورنت ،حيث تقدر بواحد من  2210111من الفنانني املفضلني ،وذلك يف النصف األول من عام
4
صدرها هؤالء الفنانون
 .2102حيث مت حتميل بعض من املواد املوسيقية  -بواسطة البت تورنت  -اليت أ ْ
خالل هذه الفرتة ،وتقدر بـ  212مليون إصدار موسيقي ،أي ما يعادل تقريبا  81يف املائة من األلبومات
املوسيقية ،وأكثر بقليل من  21يف املائة من املقطوعات املوسيقية الفردية 5.ويشري خمط،رط التنزيل إىل ارتفاع

1

انظرhttp://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/ :

2

انظرhttp://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html :

.2100 ،Envisional 3

4

التقرير الفين بشأن تقديرات التعدي على استخدام شبكة اإلنرتنت .كانون الثاين/يناير .2100

UNODC elaboration of data from MusicMetric. Digital Music Index. See www.musicmetric.com/dmi

5
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نسبة التنزيل بصفة خاصة يف بلدان أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وغرب وجنوب آسيا ،وذلك بالنسبة إىل عدد
عناوين برتوكوالت اإلنرتنت يف البلد.
قد ال يفي مثل هذا النشاط بوضع معايري منوذجية للتعدي اجلنائي على حقوق امللكية الفكرية ،ومع
ذلك ،أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،أشار عدد قليل من بلدان أمريكا الشمالية واجلنوبية وأفريقيا
إىل أن جرائم انتهاك حقوق التأليف والنشر وتقليد العالمات التجارية ،باستخدام احلاسوب ،شكلت مصدر
قلق شائع بالنسبة للجرمية السيربانية .ويف هذا الصدد ،أشارت إحدى الدول يف أفريقيا اجلنوبية ،على سبيل
املثال" ،أن أحد أنواع أفعال اجلرمية السيربانية األكثر شيوعا اليت تشكل خطرا جسيما ،يتمثل يف إنتاج عمل فين
غري قانوين ،مما يؤدي إىل زيادة يف البضائع املقلدة يف السوق 1".ومع ذلك ،قد أظهرت بشكل عام الردود
الواردة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة ،أن كيانات القطاع اخلاص تعترب جرائم انتهاك حقوق امللكية
الفكرية ذات الصلة باجلرمية السيربانية هتديدا أكرب من اجلهود اليت بذلتها الدول ملواجهة ذلك 2.بيد أن ما يثري
االستغراب يف هذا الصدد؛ أن استعمال احلاسوب يف ارتكاب جرائم انتهاك حقوق التأليف والنشر وتقليد
العالمات التجارية يعترب للقطاع اخلاص أقل بكثري من نطاق أفعال اجلرمية السيربانية األخرى بشكل ملحوظ،
3
مثل انتهاك اخلصوصية أو انتهاك تدابري محاية البيانات أو اخرتاق النظام أو البيانات بصورة غري قانونية.

 3-2مرتكبو الجريمة السيبرانية
االستنتاجات الرئيسية
معقدة ،ويرجع ذلك إىل توافر األدوات
 مل يعد مرتكبو اجلرمية السيربانية حباجة إىل مهارات أو تقنيات ،ر
اخلبيثة اجملهزة والسريعة
 أكثر من  81يف املائة من أفعال اجلرمية السيربانية هي شكل من أشكال النشاط املنظم ،حيث تقوم
األسواق السوداء للجرمية السيربانية على دورة تتسم بإعداد الربجميات اخلبيثة والفريوسات احلاسوبية
والتحكم بشبكات حاسوبية ("اعتداءات البوتنت") وتلقف البيانات الشخصية واملالية وبيع البيانات
واملتاجرة باملعلومات املالية
 غالبا ما تتطلب اجلرمية السيربانية درجة عالية من التنظيم  -وقد ت ْسبغ على نفسها صفة اجلماعات
اإلجرامية الصغرية  -لالضطالع بإدارة شبكات خمصصة طليقة أو ارتكاب جرمية منظمة على نطاق
واسع ،حيث تعكس النماذج الشخصية للجناة وأنشطة اجملموعات اإلجرامية يف أكثر األحيان أمناط
من هذه النماذج املألوفة يف العامل املادي

1

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .80

2

انظر أعاله ،القسم  2-2الصورة العاملية للجرمية السيربانية ،توزيع األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية.

3
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 ففي البلدان النامية بصورة خاصة ،ظهرت شبكات فرعية تضم شبانا يرتكبون أعمال احتيال مايل
باحلواسيب ،بدأ كثريون منهم بالتورط يف اجلرمية السيربانية يف أواخر سنوات املراهقة
 تعكس الطبيعة الدميوغرافية للمجرمني اجلرمية التقليدية حيث يشكل الشباب الذكور األغلبية بني
اجلناة  -بالرغم من أن التصنيف العمري يظهر تورط األفراد من كبار السن (الذكور)  -والسيما
اجلرائم املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 بينما أمت بعض اجلناة مراحلهم يف التعليم املتقدِّم ،وخباصة يف جمال علوم احلاسوب ،إال أن العديد من
اجملرمني املعروفني مل ينالوا أي تعليم متخصص
 يوجد نقص يف البحوث املنهجية حول طبيعة نشاط املنظمات اإلجرامية يف الفضاء اإللكرتوين،
حيث تربز احلاجة إىل مزيد من األحباث اليت تتعلق مباهية الروابط بني ارتكاب اجلناة جرائم استغالل
األطفال يف املواد اإلباحية عرب اإلنرتنت وبدون االتصال باإلنرتنت
كما أوضحنا يف القسم اخلاص "بقياس اجلرمية السيربانية" يف هذا الفصل ،فإن توصيف اجلرمية يتطلب
بصفة عامة حتديد اجلاين (وكم عدد اجلناة) الضالع يف ارتكاب اجلرمية ،وماهية األفعال اليت تشكل اجلرمية
املرتكبة وما مقدارها 1.ويتناول هذا القسم ،ماهية مقومات "اجلاين" ،مع الرتكيز على املسار النمطي للجناة
وماهية املستويات املتوقعة ملنظمة إجرامية ،مع اإلشارة بصفة خاصة إىل جرائم االحتيال احلاسويب ،وجرائم
استعمال احلاسوب يف انتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية تستغل األطفال.
صف الكامل "ملرتكب اجلرمية السيربانية" العديد من العناصر ،حيث يعترب العمر
وقد يتضمن الو ْ
واجلنس واخللفية االجتماعية واالقتصادية واجلنسية ،ودوافع اجلرمية من بني السمات الرئيسية للجاين 2.باإلضافة
إىل ذلك ،فإن مستوى املنظمة اإلجرامية جي ،رسد الدرجة اليت يتصرف هبا األفراد يف التـْنسيق مع اآلخرين أو
إحدى السمات املميزة للعنصر البشري املالزم للسلوك اإلجرامي 3.وميثل استيعاب فكرة أن اجلرمية السيربانية
تعترب ظاهرة اجتماعية وتكنولوجية هنجا واسعا ملكافحة اجلرمية ،أكثر من ذلك الذي يرتكز فقط على املفاهيم
التقنية لألمن السيرباين 4،وذلك يف ضوء تقييم مسات األشخاص الذين يرتكبون مثل هذه اجلرائم.
من املستقر أن حتديد السمات الفردية من األمور البسيطة نسبيا ،إال أن حتليل اجلرمية املنظمة كثريا ما
يربز حتديات تتعلق بالقياس والتعريفات .ويف هذا الصدد ،فإن هذه الدراسة تعتمد على املفهوم الواسع ملاهية
1

European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), 2011. Data Collection on
[New] Forms and Manifestations of Crime. In: Joutsen, M. (ed.) New Types of Crime, Proceedings of the International Seminar held in
Connection with HEUNI’s Thirtieth Anniversary, 20 October 2011, Helsinki: EICPC. See also UNODC, 2010. The Globalization of Crime: A
Transnational Organized Crime Threat Assessment.
2

إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،الشعبة اإلحصائية  .2113دليل تطوير نظام إحصاءات العدالة اجلنائية .الوثيقة رقم
ST/ESA/STATSER.F/89
3
Levi, M., 1998. Perspectives on ‘Organised Crime’: An Overview. The Howard Journal, 37(4):335-345.
انظر:
4

انظرYip, M., Shadbolt, N., Tiropanis, T. and Webber, C., 2012. The Digital Underground Economy: A Social Network Approach to :
Understanding Cybercrime. Paper presented at the Digital Futures conference, 23-25 October 2012, Aberdeen.
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اجلماعة اإلجرامية املنظمة الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 1.ومن خالل هذا التعريف؛
توجد أساليب خمتلفة للتصنيفات 2،فضال عن وجود أساليب لتصنيف جرمية جنائية ما "كجرمية منظمة" 3.ويف
ضوء ذلك ،ال يوجد أي سبب يدعو إىل االعتقاد بأن تطور هذه التصنيفات واألساليب ال ميكن بطريقة أو
بأخرى تطبيقه على تورط اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف ارتكاب اجلرمية السيربانية ،ولو مع بعض التحديات
اجلديدة ،وحتدديها على أساس كل حالة على حدة 4.يف الواقع؛ إن مفاد أحد االقرتاحات الرئيسية الواردة يف
يشكله تيسري شبكة اإلنرتنت للجرمية املنظمة
تقييم مكتب الشرطة األورويب (اليوروبول) بشأن التهديد الذي ،ر

يتمثل يف أن "هيكل مجاعات اجلرمية السيربانية يشكل حىت اآلن فجوة تعريفية واضحة من املفهوم التقليدي
جلماعات اجلرمية املنظمة باعتبارها مسألة متعلقة بالتسلسل اهلرمي" 5.وأخريا ،يوضح هذا القسم أنه بالرغم من
أن هذا األمر يعترب حقيقيا يف كثري من احلاالت ،إال أنه من الضروري النظر يف جمموعة واسعة من التصنيفات،
مبا يف ذلك؛ األخذ بعني االعتبار ديناميكية النشاط اإلجرامي عرب اإلنرتنت/ودون االتصال باإلنرتنت .يف
الواقع؛ إن مفاد أحد االقرتاحات الرئيسية الواردة يف تقييم مكتب الشرطة األورويب (اليوروبول) بشأن التهديد

يشكله تيسري شبكة اإلنرتنت للجرمية املنظمة يتمثل يف أن "هيكل مجاعات اجلرمية السيربانية يشكل حىت
الذي ،ر
اآلن فجوة تعريفية واضحة من املفهوم التقليدي جلماعات اجلرمية املنظمة باعتبارها مسألة متعلقة بالتسلسل
اهلرمي" .وأخريا ،يوضح هذا القسم أن هذا األمر ،بالرغم من ذلك ،يعترب حقيقيا يف كثري من احلاالت ،إال أنه
1

وفقا للمادة ( )2من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ،فإنه :يقصد بتعبري "مجاعة إجرامية منظمة" مجاعة ذات هيكل تنظيمي ،مؤلفة من ثالثة

أشخاص أو أكثر ،موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية ،من أجل
احلصول ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .وتنص الفقرة (ج) من املادة  2على أنه :يقصد بتعبري "مجاعة ذات هيكل تنظيمي"
مجاعة غري مشكلة عشوائيا لغرض االرتكاب الفوري جلرم ما ،وال يلزم أن تكون ألعضا ئها أدوار حمددة رمسيا ،أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل
تنظيمي".
2

إحدى التصنيفات اليت أوردها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن اجلماعات اإلجرامية املنظمة تشتمل على( :أ) "املعيار اهلرمي" (جمموعة هرمية

فردية مع وجود أنظمة انْضباط داخلية قوية)( ،ب) "التسلسل اهلرمي اإلقليمي" (جمموعات مرتبة هرميا ،مع وجود مسارات داخلية قوية من الرقابة واالنضباط ،ولكن
باستقالل ذايت نسيب للمقومات اإلقليمية)( ،ج) "تسلسل هرمي متج ِّمع" (جمموعة من مجاعات إجرامية أنشأت نظام تنسيق/رقابة-ترتاوح بني القوة والضعف-على
مجيع أنشطتها)( ،د) "اجملموعة الرئيسية" ( جمموعة منظمة بشكل حمكم نسبيا ،ولكنها جمموعة غري هيكلية ،وترتك يف بعض احلاالت من قبل شبكة من األفراد م ْرتبطة

بأنشطة إجرامية) ،و(ه) "شبكة إجرامية" (وهي شبكة مرنة وطليقة ،غالبا ما تتكون من أفراد ذوي مهارات خاصة ،ويشكلون أنفسهم حول سلسلة مستمرة من
املشروعات اإلجرامية) .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ، 2112نتائج الدراسة االستقصائية التجريبية بشأن أربعني من اجلماعات اإلجرامية املنظمة
املختارة يف ستة عشر دولة .أيلول/سبتمرب .2112
3

لقد حدد مكتب الشرطة األورويب (اليوروبول)  ،على سبيل املثال ،أنه لكي يتم تصنيف أي جرمية أو جمموعة إجرامية على أهنا "جرمية منظمة" ،جيب توافر ست

خصائص على األقل ،أربعة منها جيب توافرها وهي الورادة يف ( ،)2( ،)3( ،)0و( ،)00وهي كما يلي )0( :أن يزيد عدد املشاركني عن فردين )2( ،أن يكون لكل
فرد مهمة حمددة )3( ،أن تكون متمدِّد لفرتة من الوقت أو غري حمددة املدة )2( ،استخدام بعض من اشكال االنضباط والرقابة )2( ،يشتبه يف ارتكاب جرائم جنائية
جسيمة )2( ،تعمل على الصعيد الدويل )2( ،تستعمل العنف أو الوسائل األخرى املناسبة للرتهيب )8( ،استخدام هياكل جتارية أو نظامية )2( ،أن يكون هلا صلة
بغسل األموال )01( ،ممارسة التأثري على السياسة واإلعالم ،واإلدارة العامة ،والسلطات القضائية أو االقتصاد )00( ،حيددها السعي وراء الربح و/أو السلطة .مكتب
الشرطة األورويب (اليوروبول) وثيقة رقم .ENFOPOL 35 Rev 2 ،2212/2/22
4

على الرغم من ذلك ،فعلى سبيل املثال ،قد يكون املسؤول الفردي أو املؤسسي للكشف عن احلواسيب املعرضة خلطر شبكة الروبوت مساهم غري متعمد يف عمل

إجرامي ،ذكر بعض املعلقني أن شبكة الروبوت جيب اعتبارها كشكل من أشكال اجلرمية املنظمة

Chang, L. Y. C., 2012. Cybercrime in the Greater China

Region. Cheltenham: Edward Elgar).
5

مكتب الشرطة األورويب (اليوروبول)  ،2100تقييم بشان هتديد تيسري اإلنرتنت للجرمية املنظمة (املوجز) ،ملف رقم 222-2231
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من الضروري النظر يف جمموعة واسعة من
التصنيفات ،مبا يف ذلك؛ األخذ بعني
االعتبار ديناميكية النشاط اإلجرامي عرب
اإلنرتنت/ودون االتصال باإلنرتنت.

"المالمح النمطية" للجاني
لقد سامهت الدراسات السابقة
للمجموعات اليت متت حماكمتها يف قضايا
تتعلق جبرائم سيربانية يف توفري أغلب
املعلومات الشائعة بشأن املالمح الفردية
للجاين ،كما تعترب عمليات هيئات إنفاذ
القانون الس،رري،رة بشأن املنتديات اخلفي،رة على
شبكة اإلنرتنت ،فضال عن رصد أعمال

مشتبه فيهم بأفعال جريمة سيبرانية ح ّددتهم الشرطة (دولة

في جنوب آسيا)

يف إحدى دول جنوب آسيا ،نشرت الشرطة الوطنية إحصاءات
حتتوي على تفاصيل تتعلق جبرائم سيربانية مسجلة لديها .وقد مت
تصنيف املشتبه فيهم يف التقرير اإلحصائي من خالل عدد من
الفئات ،طبقا للعالقة بني اجملين عليه والسمات األخرى .بينما توجد
نسبة عالية من املشتبه فيهم مل يتم تصنيفهم بعد ،إال أن إحصاءات
الشرطة الوطنية تظهر التايل:
 يعترب أكثر من  01يف املائة من املشتبه فيهم بارتكاب جرمية
سيربانية واملسجلني لدى الشرطة معروفني للمجين عليه ،مثل
اجلريان واألصدقاء واألقارب،
 يشكل كل من املوظفني الساخطني وقراصنة احلواسيب نسبة  2يف
املائة من مرتكيب اجلرمية السيربانية املسجلني لدى الشرطة،
 يعترب عدد كبري من املشتبه فيهم بارتكاب جرمية سيربانية مسجلني
يف التعليم العايل والربامج التعليمية األخرى.
املصدرhttp://ncrb.gov.in/ :

اجلاين من قبل الباحثني األكادمييني يف
الندوات النقاشية وغرف الدردشة ،مصدرا
قيما للمعلومات ،كما توجد أساليب إضافية
تساعد يف مجع هذه املعلومات تتضمن
استخدام استبيانات التقرير الذايت (بدون ذكر
أمساء) ،ومراقبة جمريات األنشطة "األمنية
السرية" حول تكنولوجيا املعلومات ،وتطور
تقنية اخلوادم اخلادعة "تقنية وعاء العسل"
املوصولة باإلنرتنت 1.تعترب الدراسات املقارنة
من األمور املعقدة ،ويرجع ذلك إىل:
االختالفات

يف

املنهجية

املستخدمة،

ومضامني وأفعال اجلرمية السيربانية ،واختيار

استخدام األعمال القانونية ك ِستار للجريمة السيرانية

"يضطلع اثنان من املنظمني األساسيني إلحدى اجملموعات اليت تتألف
من حوايل  31شخصا ومقرمها يف أوروبا الشرقية ،بتقدمي خدمات
االستضافة واخلوادم احلاسوبية القانونية .ومن خالل هذا النشاط
املشروع ،قاما بالتس ،ررت على املئات من "( "smswarezجتارة غري
مشروعة يف حمتوى حممي حبقوق الطبع ،مقابل الدفع من خالل خدمة
الرسائل النصية القصرية) ،و"( "smswebsحيث يتم تنزيل صفحات
من مواقع إلكرتونية فيها حمتوى حممي حبقوق الطب ،مقابل الدفع من
خالل خدمة الرسائل النصية القصرية) ،و"التورنت" .واستخدم
املنظمان رسائل الربيد اإللكرتوين الطفيلي ( )SPAMلإلعالن عن
خدماهتم غري املشروعة ،وهو ما أدى يف النهاية إىل احلجز على 28
من اخلوادم غري القانونية بسعة قدرها  221-211تريابايت .وبعد
إلقاء القبض على هذه اجملموعة ،فقد اخنفض مقدار حركة البيانات
على الصعيد الوطين بنسبة  01يف املائة.
UNODC Digest of Organized Crime Cases

العينة ،والتغطية اجلغرافية ،وأساليب حتليل

1

انظر على سبيل املثال:

Chiesa, R., Ducci, S. and Ciappi, S., 2009. Profiling Hackers. The Science of Criminal Profiling as Applied to the World of
Hacking. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group
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وعرض مسات اجلاين ،مثل استخدام فرتات عمرية خمتلفة للجاين .ويتناول هذا القسم كل من البيانات املتعلقة
بالدراسات املعنية مبالمح مرتكيب اجلرمية السيربانية عرب جمموعة كبرية من اجلرائم ،والبيانات اليت تركز على أفعال
معي،رنة؛ مثل :النفاذ غري املشروع لنظم حاسوبية أو اخرتاق البيانات احلاسوبية ،وإنتاج أو توزيع أو حيازة املواد
اإلباحية املتعلقة باألطفال بواسطة احلواسيب.

التحليل الوارد أدناه مأخوذ من ثالث دراسات رئيسية 1تتناول جمموعة كبرية من أفعال اجلرمية
السيربانية ،فضال عن دراسة استقصائية لتقرير ذايت تركز على القراصنة 2.وتتعلق الدراسة األوىل جمموعة " "Liاليت
تتكون من  020من اجملرمني الذين متت مقاضاهتم جنائيا من قبل دولة يف أمريكا الشمالية ،عن قضايا "منطية"
من باجلرمية السيربانية ،يف الفرتة بني  0228و 3.2112أما جمموعة " "Luتتألف من أكثر من 080111
من املشتبه فيهم بارتكاب جرمية سيربانية ،مسجلني يف قاعدة بيانات الشرطة يف منطقة بشرق آسيا ،بني عامي
 0222و 4.2112وتناولت الدراسة ،اليت قامت بإعدادها شركة ( ،)BAE Deticaعينتني من  221من
األنشطة البارزة واملبلغ عنها
جلماعات اجلرمية "الرقمية" املنظمة،
وذلك من خالل إحدى الرؤى
التجريبية العاملية .وعلى النقيض
من ذلك ،فإن دراسة ""HPP
املعنية بالقرصنة )مشروع القراصنة
التوصيفي( تعتمد على بيانات
واردة فيما يقرب من 00211
استبيان تقرير ذايت مت إكماله من
قبل "القراصنة"  -من الذين شاركوا
5
(أو مل يشاركوا) يف أي جرمية.
1

Li, X., 2008. The Criminal Phenomenon on the Internet: Hallmarks of Criminals and Victims Revisited through Typical Cases
Prosecuted. University of Ottawa Law & Technology Journal, 5(1-2):125-140, (‘Li’); Lu, C.C., Jen, W.Y., Chang, W. and Chou, S.,
2006. Cybercrime & Cybercriminals. Journal of Computers, 1(6):1-10, (‘Lu’); and BAE Systems Detica and London Metropolitan
University, 2012. Organised Crime in the Digital Age (‘BAE Detica’).
2

UNICRI and Chiesa, R., 2009. Profiling Hackers. Available at:
http://www.unicri.it/emerging_crimes/cybercrime/cyber_crimes/docs/profiling-hackers_add-info.pdf (‘HPP’).
3

وتضمنت جمموعة (يل) قرصنة/نفاذ غري مشروع ،هجوم ،التخريب ،فريوسات ،سرقة بيانات/جتسس ،واستعمال احلاسوب يف أعمال السرقة واالحتيال واالختالس

والفساد.
4

وتضمنت جمموعة (و) االحتيال عرب اإلنرتنت ،القرصنة السيربانية ،سوء استخدام احلاسوب ،واستعمال احلاسوب يف غسل األموال ،املواد اإلباحية ،جتارة اجلنس،

املقامرة ،وأعمال اللصوص،رية.
5

الحظ املعلقون أن املفاهيم الثقافية الشائعة عن "القراصنة" غري حمددة بشكل واضح ،أو أن القراصنة مبثابة مرتكيب جرائم سيربانية (ثغرات يف املعلومات) .انظر يف

هذا الصدد:
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الفئة العمرية  -يوضح الشكل  02-2اجملموعات العمرية ملرتكيب اجلرمية السيربانية من الدراسات
األربع 1،حيث تظهر كل الدراسات أن أغلب الفئات العمرية من مرتكيب اجلرمية السيربانية ترتاوح بني 08
و 31سنة .فمثال 22 ،يف املائة من اجلناة يف جمموعة " "Liترتاوح أعمارهم بني  02و 22سنة ،أما جمموعة
" "Luفإن  23يف املائة من اجلناة ترتاوح أعمارهم بني  08و 22سنة.
بيد أن الدراسة احلديثة اليت أعدهتا شركة  BAE Deticaختتلف إىل حد ما ،حيث تشري إىل احتمالية
ارتفاع مستويات استمرار ارتكاب اجلرائم بني األشخاص يف الثالثينات واألربعينات ،تشري التقارير إىل أن 32
يف املائة من اجلناة ترتاوح أعمارهم بني  32و 21عاما .وعلى النقيض من الدراسات اليت تشمل جمموعة من
أفعال اجلرمية السيربانية ،فإن الدراسة املعنية بالقرصنة ( )HPPتظهر اخنفاضا حادا يف الفئات العمرية األكرب سنا
من اجلناة ،حيث متثل الفئة العمرية  31عاما نسبة  20يف املائة من كل مرتكيب اجلرائم املذكورة أعاله .وقد
يعترب ذلك مناسبا لتحديد املالمح الفرعية للقراصنة اليت تبدأ يف سن صغرية ،مثل الـ ""script kiddies
(مصطلح لوصف من يعتمد على برجميات وملفات جمهزة مسبقا للقيام بالقرصنة) .وأخريا ،فإن الدراسة املعنية
بـاملشروع التوصيفي للقراصنة ( ،)HPPعلى سبيل املثال ،تبني أن  20يف املائة من القراصنة ،املشار إليهم يف
ايل مرتكيب
الدراسة ،بدأوا يف ممارسة القرصنة ما بني سن  01و 02سنة .ومن مث ،فإن الفئة العمرية من ْ
إمج ،ر
اجلرمية السيربانية أصغر من الضالعني يف ارتكاب جرائم تقليدية بشكل عام .ففي منطقة شرق آسيا اليت باشر
قمة الفئة العمرية جملموع مرتكيب اجلرمية ترتاوح بني  31إىل
فيها " "Luوجمموعته أعماهلم اإلجرامية ،وجد أن ،ر
 32عاما ،مقارنة مع الفئة العمرية اليت ترتاوح بني  08إىل  23عاما من مرتكيب اجلرامية السيربانية.
النوع اإلجتماعي  -ميثل الذكور الغالبية الساحقة من بني مرتكيب اجلرامية السيربانية ،حيث وجدت
الدراسات املذكورة أعاله ( )HPP, Li and Luأن  22و 28و 80يف املائة على التوايل من اجلناة هم من
الذكور .وتشري احلقائق إىل أن أكثر من  21يف املائة تتطابق مع نسبة الذكور املتورطني يف اجلرمية السيربانية،
وتشكل هذه النسبة درجة أعلى من اجلرمية املعتادة ،بشكل عام .فعلى الصعيد العاملي؛ يرتاوح إمجايل نسبة
الذكور الذين متت حماكمتهم الرتكاهبم أي جرمية ما بني  82و 21يف املائة ،وبلغ املتوسط حوايل  82يف
املائة 2.يتناسب هذا النموذج مع البيانات اليت قدمتها الدول أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة .وقد
3
علقت إحدى الدول يف مشال أوروبا ،على سبيل املثال ،على أن "اجلناة هم من الشباب والذكور".

Wall, D. 2012. The Social Construction of Hackers as Cybercriminals. In: Gregoriou, C. (ed), Constructing Crime: Discourse and Cultural
Representations of Crime and ‘Deviance’. Houndsmills, UK: Palgrave Macmillan, p.4-18.
1

كما تفيد الدراسات بأن النتائج املرتتبة على املخط،رط تظهر أن أعمار اجلناة ترتبط باستخدامهم يف فرتات عمرية خمتلفة ،وذلك وفقا الفرتاض التوزيع املتساوي عرب

2

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملعهد األورويب ملنع اجلرمية ومكافحتها  .2101اإلحصاءات الدولية بشأن اجلرمية والعدالة .هلسنكي :معهد

فرتات العمر املختلفة .وغالبا ما تظهر البيانات األساسية لكل دراسة على حدة تـغايرا داخل كل فاصل زمين من العمر.
هلسنكي ملنع اجلرمية ومكافحتها.
3

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .82
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ولقد مت إجراء عدد قليل من الدراسات يف الدول النامية اليت تقدم صورة واضحة تتناول كل الفئات
العمرية .وبالرغم من ذلك ،تؤكد املالمح الفرعية ملرتكيب اجلرمية السيربانية مثل مجاعة ( 1)yahooboyesأن
الشباب بصفة خاصة هم الفئة األكرب ،على األقل ،اليت ترتكب أفعال اجلرمية السيربانية .وتشري إحدى هذه
الدراسات القليلة إىل أن  21يف املائة
من هؤالء اجلناة يف إحدى دول غرب
مالمح طلبة جماعة ال ( )yahoobysفي إحدى دول غرب أفريقيا
أفريقيا ترتاوح أعمارهم بني  22إىل
العمر
 22عاما ،وقد إدعى أكثر من نصف
 2يف املائة
 22سنة فما دون
هؤالء أهنم قد قضوا بالفعل ما يقرب
 21يف املائة
 22-22سنة
 21يف املائة
 22-22سنة
من مخس إىل سبع سنوات يف اجلرامية
2
 2يف املائة
 22سنة فما فوق
السيربانية.

املهارات التقنية/الفنية -

الجنس
ذكر
أنثى

 22يف املائة
 2يف املائة

وفيما يتعلق مبستوى املهارة التقنية
وإلْمام مرتكيب اجلرمية السيربانية هبذه
املهارات ،تشري الغالبية العظمى من
عدد السنوات التي أمضيت في الجريمة السيبرانية
احلاالت اليت مت حتليلها جملموعة ""Li
 2.2يف املائة
 2سنوات فما دون
 32يف املائة
 2-2سنوات
إىل أهنا مل تنطو على مهارات أو
 22يف املائة
 2-2سنوات
تقنيات معقدة ،شأهنا يف ذلك شأن
 2.2يف املائة
 2سنوات فوق
القطاع الشائع من مستخدمي
احلاسوب .وبصفة عامة ،تتسم نسبة
مستوى تعليم الوالدين
 2.2يف املائة
بدون
 22يف املائة من مجيع األعمال
 2يف املائة
إبتدائي
بالبساطة يف حتقيقها ،يف حني تتطلب
 02.2يف املائة
ثانوي
نسبة  03يف املائة مستوى من
 81يف املائة
ما بعد الثانوي
املهارات املتوسطة ،أما النسبة الباقية
Aransiola, J.O. and Asindemade, S.O. 2011.
Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies they employ.
( 22يف املائة) تتطلب اإلملام
Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking. 14(12), 759-763.
باملهارات التقنية بشكل دقيق للغاية.
كما أبرزت مؤسسات األمن السيرباين بإجياز؛ أن إمكانية شراء أدوات حاسوبية لديها قدرة على استغالل
ثغرات احلاسوب والسيطرة على عدد كبري من احلواسيب؛ تعين أن مرتكيب اجلرمية السيربانية ليسوا يف حاجة إىل
1

تشري كلمة ( )yahooboysإىل منط من الشباب ،والسيما الذين يعيشون يف املدن ،يقمون باستخدام احلاسوب يف أعمال االحتيال والتصيد ولنصب .للمزيد

انظرAdeniran, A.I., 2011. Café Culture and Heresy of Yahooboyism. In: Jaishankar, K. (ed.) Cyber Criminology: Exploring Internet :

Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Aransiola, J.O., and Asindemade, S.O., 2011. Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies they employ.
Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 14(12):759
2
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2

مستويات عالية من املهارات التقنية 1،ومن مث ،تعترب مستويات املهارة التقنية على األرجح متـغي،رـرة بشكل كبري،
وكما هو مبني أدناه ،فقد يؤدي ذلك يف حد ذاته بعضا من األدوار يف هيكل جمموعة اجلرمية السيربانية.
وعموما ،ومن ناحية ثانية ،فإن مستويات التعليم بني مرتكيب اجلرمية السيربانية تعترب أعلى من مرتكيب اجلرائم
التقليدية ،أو كل اجلناة املتورطني يف اجلرائم التقليدية ،حيث وجدت الدراسة اليت كانت تتناول حتليل أنشطة
جمموعة " "Luأن نسبة  28يف املائة من املشتبه فيهم بارتكاب جرمية سيربانية  -يف اجملال حمل الدراسة  -قد
تلقوا تعليما جامعيا ،مقارنة مع  8يف املائة من اجلناة املتورطني يف مجيع اجلرائم .وعلى حنو مماثل ،وجدت
الدراسة املعنية بالقرصنة (مشروع القراصنة التوصيفي) أن أكثر من نصف عدد القراصنة قد تلقوا تعليما جامعيا.
وبالرغم من ذلك ،كما الحظت الدراسة اليت أعدهتا شركة ( )BAE Deticaأنه من املرجح أن االكتساب
"االصطناعي" للمهارات التقنية (وذلك من خالل األدوات اخلبيثة ،ومنها  ZeuSأو  )Butterfly Botقد أدى
إىل التحول من املالمح التقليدية للمهارات العالية لإلجرام الرقمي إىل جت ،رمع أوسع بكثري من األفراد.

مرتكبو جرائم استغالل (تصوير) األطفال في المواد اإلباحية

قد ختتلف مالمح مرتكيب جرائم استعمال احلاسوب يف إنتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية تستغل
األطفال ،عن مالمح مرتكيب اجلرمية السيربانية بصفة عامة .ولقد قام "فريق العمل العاملي االفرتاضي" 3،جبمع
معلومات حديثة بشأن جمموعة من اجلناة الضالعني يف هذه اجلرائم من خالل عينة صغرية غري عشوائية تتألف
من  013من األشخاص الذين ألقي القبض عليهم على خلفية قيامهم بتحميل وتبادل مواد إباحية تستغل
4
األطفال عرب خدمة النظراء على اإلنرتنت.
الفئة العمرية واحلالة االجتماعية  -وفقا لفريق العمل العاملي االفرتاضي ،فإن الفئة العمرية لكل املشتبه
فيهم كانت ترتاوح بني ما بني  02إىل  23عام ،مبتوسط فئة عمرية تبلغ  20عام ،كما أن واحدا من كل
مخسة من املشتبه فيهم ال يعمل ،فإما يكون متقاعدا أو عاطال أو يتلقى إعانات اجتماعية تتعلق بالصحة .أما
اآلخرون فكان لديهم عمل أو يدرسون .حيث بلغت نسبة الذين يعيشون منهم مع شريك و/أو مع أطفال
 22يف املائة .وهذه الفئة من اجلناة تعد من كبار السن بشكل ملحوظ (متوسط  21عام) ،كما أهنا تشكل
نسبة أكرب من اجلناة الذين يعيشون مبفردهم ،عالوة على ذلك ،فإن كل املشتبه فيهم املعنيني كانوا خيفون
– See, for example, Symantec, 2011. Report on Attack Kits and Malicious Websites; Fortinet, 2013. Fortinet 2013 Cybercrime Report
Cybercriminals Today Mirror Legitimate Business Processes; and Trend Micro, 2012. The Crimeware Evolution
2

1

وجد الدراسة املعنية بالقرصنة ( )HPPعلى سبيل املثال :أن املهارات الفنية لدى القراصنة تعترب كالتايل :مستوى منخفض ( 20يف املائة) ،مستوى متوسط (32

يف املائة) ،مستوى عايل ( 22يف املائة)  ،مستوى خبري متمرس ( 22يف املائة).
3

فرقة العمل العاملية االفرتاضية تعمل على مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال عرب اإلنرتنت ،وأنشأت يف عام  ،2113وهي شراكة دولية بني مثانية هيئات من

4

ال تعترب النتائج قابلة للتعميم على فئة اجملرمني الضالعني يف ارتكاب جرائم عرب اإلنرتنت ،وذلك بسبب صغري العينة وعملية االختيار غري العشوائية .ورغم ذلك ،مت

هيئات إنفاذ القانون .انظرwww.virtualglobaltaskforce.com :

التعرف على بعض من السمات هلذه األفراد ونشاطهم اإلجرامي .انظر:
Bouhours, B. and Broadhurst, R., 2011. Statistical Report: Virtual Global Taskforce P2P Online Offender Sample July 2010–June
2011. Canberra: Australian National University. Available at: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2174815 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2174815
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أنشطتهم عن اآلخرين ،ولكن نسبة  21يف املائة جنحوا يف فصل أنشطتهم اإلجرامية متاما عن حياهتم اليومية.
أما الوضع بالنسبة لباقي اجملموعة ،فإن أنشطتهم اإلجرامية ذات إفراط اىل درجة غري سوية ،كما كانت
متشابكة مع حياهتم اليومية بشكل كبري أو قليل ،عالوة على عدم إمكانية إخفائها بشكل جيد عن اآلخرين.
فهذه اجملموعة تتميز بتد ْهور الوضع االقتصادي واالجتماعي ،مع ارتفاع نسبة الثقافة احلاسوبية ،كما أن نسبة
 2يف املائة منهم يعاين من مشكلة يف الصحة العقلية.
النمط اإلجرامي  -توصف املدة الزمنية اليت استغرقها املشتبه فيهم بارتكاب جرائم استغالل األطفال
يف املواد اإلباحية بأهنا طويلة إىل حد ما ،حيث تقدر مبتوسط مخس سنوات ،وترتاوح ما بني ستة أشهر إىل
 31عاما .وتقوم نسبة  21يف املائة من املشتبه فيهم ليس فقط بتجميع املواد اإلباحية عن األطفال بل أيضا
باالجتار فيها أو توزيعها من خالل شبكة النظراء ،كما أن نسبة  32يف املائة قد اخنرطوا يف شبكات أخرى
خبالف شبكات األقران .باإلضافة إىل ذلك ،فإن النصف من بني هؤالء شاركوا يف شبكات دون االتصال
باإلنرتنت ،مما يشري إىل أن األفراد الذين ميارسون جتارة املواد اإلباحية اليت تستغل األطفال عرب اإلنرتنت،
يقومون بذلك أيضا بدون االتصال باإلنرتنت.
الروابط مع األنشطة اإلجرامية "دون االتصال باإلنرتنت"  -للتمييز بني اجلناة "عرب اإلنرتنت" واجلناة
"غري املتصلني باإلنرتنت" ،فإن الفئة األوىل تعترب على األرجح من اجلنس القوقازي ،عاطلون عن العمل،
وأعمارهم بشكل هامشي أصغر من الفئة الثانية 1.وبرغم من ذلك ،قد توجد روابط بينهما 2.وكشفت إحدى
الدراسات الشارحة احلديثة أن واحدا من ستة من اجملرمني متورطون يف جرائم إستغالل أطفال يف مواد إباحية
دون االتصال باإلنرتنت ،وذلك وفقا إلحدى العينات اليت استندت إليها ومشلت أكثر من  30211من
مرتكيب جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عرب اإلنرتنت 3.كما كشفت الدراسة اليت اضطلعت بإعدادها
فريق العمل العاملي االفرتاضي ،أن  2يف املائة من هؤالء قد سبقت إدانتهم يف جرائم جنسية ضد األطفال عرب
Babchishin, K., Hanson, R. and Herrmann, C., 2011. The Characteristics of Online Sex Offenders: A Meta-Analysis. Sex
Abuse: A Journal of Research and Treatment, 23(1):92-123.

1

See for example, Broadhurst, R. and Jayawardena, K., 2007. Online Social Networking and Paedophilia: An Experimental
Research ‘Sting.’ In: Jaishankar, K., ed. Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. Boca Raton, FL:
CRC Press, 79-102; Elliot, A., Beech, A.R., Mandeville-Norden, R. and Hayes, E., 2009. Psychological Profiles of
Internet Sexual Offenders: Comparisons with Contact Sexual Offenders. Sex Abuse: A Journal of Research and Treatment,
21(1):76-92; Endrass, J., Urbaniok, F., Hammermeister, L.C., Benz, C., Elbert, T., Laubacher, A. and Rossegger, A.,
;2009. The Consumption of Internet Child Pornography and Violent and Sex Offending. BMC Psychiatry, 9:43-49
Webb, L., Craissati, J., Keen, S., 2007. Characteristics of Internet Child Pornography Offenders: A Comparison with
Child Molesters. Sex Abuse: A Journal of Research and Treatment, 19:449465.

2

3

Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K., 2011. Child Pornography Possessors: Trends in Offender and Case Characteristics.

Sex Abuse: A Journal of Research and Treatment, 23(1):22-42.دراسة أخرى تركز على مرتكيب جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية( ،دراسة بوتنر)،
حيث قامت هذه الدراسة بإجراء مقارنة جمموعات من اجلناة شاركوا يف الفحص التطوعي ،على أساس ما إذا كان لديهم توثيق تارخيي إضايف ملشاركتهم يف جرائم
جنسية على األقل ضد أحد األطفال .سلطت نتائج الدراسة الضوء على حقيقة أن العالقة بني رؤية املواد اإلباحية عن األطفال واالتصال اجلنسي اجملرم يعترب تفاعال
معقدا .فقد وجد أن اجلناة عرب شبكة اإلنرتنت "مل يرتكبوا انتهاكات جنسية ضد طفل عرب الفعل املباشر بشكل ملحوظ" ،وأن "العديد (منهم) حترشوا جنسيا
باألطفال ومل يكتشف ذلك ،وأن استخدامهم للمواد اإلباحية عن األطفال إمنا يعرب عن نـ ْزعة جنسية منحرفة .وإن مل يكن ذلك ألنشطتهم اإلجرامية عرب اإلنرتنت،

"فإن هؤالء اجلناة قد ال يثريوا انتباه هيئات إنفاذ القانون من نواح أخرى
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اإلنرتنت ،ونسبة  08يف املائة قد أدينوا باالتصال مع طفل دون سن  02عاما ،عالوة على نسبة  02يف املائة
أدينوا جرائم غري جنسية .بيد أنه يوجد تداخل قليل بني األنشطة اإلجرامية اجلنسية وغري اجلنسية ،يتمثل ذلك
يف أن النزعة اإلجرامية للمشتبه فيهم تنفرد يف اإلنتهاك اجلنسي لألطفال .وكذلك ويف هذا الصدد؛ فإن املشتبه
فيهم بالضلوع الراسخ يف أنشطة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عرب اإلنرتنت قد ارتكبوا ،أو مازالوا
1
يرتكبون ،على األرجح أيضا جرائم تتعلق باالعتداء اجلنسي على الطفل.
وبصفة عامة ،فاجلناة يف عينة فريق العمل العاملي االفرتاضي لديهم معدل ٍ
عال نسبيا من اجلرائم
السابقة واملتزامنة مع أعمال إجرامية تتعلق باالعتداء اجلنسي على طفل دون االتصال باإلنرتنت .ويف الواقع ،إذا
كان أكثر من نصف املشتبه فيهم بارتكاب جرائم سابقة تتعلق باالعتداء اجلنسي على طفل ،إال أن هناك أدلة
تشري أيضا إىل تورطهم احلايل يف االعتداء اجلنسي على طفل .ونظرا إىل صغر حجم عينة فريق العمل العاملي
االفرتاضي واحتمالية التحي،رز يف االختيار ،فليس من املمكن اإلجابة على السؤال بشأن ما إذا كان الرجال الذين
تورطوا يف جرائم استغالل طفل يف مواد إباحية عرب اإلنرتنت يعتربون أكثر عرضة للخطر من الذين تورطوا أيضا
يف أعمال إجرامية ضد األطفال يف "احلياة احلقيقة" ،بيد أن هذا ميثل توجها هاما للبحث يف املستقبل.

دور الجماعات اإلجرامية المنظمة
تتطلب العديد من أفعال اجلرمية السيربانية درجة عالية من التنظيم والتخصص ،فمن املرجح أن يكون
مستوى ضلوع اجلماعات
المقامرة عبر اإلنترنت من قبل "عائلة" مافيا تقليدية
اإلجرامية املنظمة التقليدية يف
يف عام  ،2118قد وجه إىل  22شخصا  -مبن فيهم أعضاء "عائلة" مافيا للجرمية
ارتكاب جرمية سيربانية ٍ
عال،
املنظمة املعروفة ،يف إحدى دول أمريكا الوسطى  -هتمة فتح حمل متط ،رور بصورة غري
على األقل يف اجلرائم
شرعية ،للمقامرة ،مبا يف ذلك تشغيل أربعة مواقع إلكرتونية للمقامرة .وقد علق املدعي
السيربانية اليت تنطوي على
العام للمقاطعة بالقول" :لقد أدت محالت إنفاذ القانون خالل السنوات املاضية بشأن
دوافع مالية ،مثل استخدام
إدارة عصابة إجرامية (املافيا) لصاالت مراهنات تقليدية إىل زيادة استخدام عصابات
القمار ملواقع إلكرتونية للمقامرة تديرها مؤسسات خارجية بشكل غري قانوين ،حيث يعترب
احلاسوب يف االحتيال
ذلك أمرا متاحا على مدار الساعة" .وبينما اعتربت احملاكمة يف ظل الوالية القضائية
والتزوير وجرائم اهلوية .ومع
املمنوحة هلا أن املقامرة أمر غري قانوين ،إال أن املواقع اإللكرتونية استغلت التشريعات
ذلك ،جيب التذكري ،بأن
جمرمة يف الدولة ،ولكن التجرمي يتمثل يف
املختلفة يف واليات قضائية أخرى .فالرهانات غري ،ر
تعريفات "اجلرمية السيربانية"
استغالل ذلك عرب مؤسسات خارجية وارتداد البيانات من خالل سلسلة من اخلوادم
املركزية للتـه،ررب من طرق الكشف التقليدية إلنفاذ القانون.
و"اجلرمية املنظمة" املعمول
يرجى االطالع على:
هبا ،والسيما توزيع أفعال
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/fourاجلرمية السيربانية املختلفة
gambino-crime-family-members-and-associates-pleadguilty-in-manhattan-federal-court

1

Bouhours, B., Broadhurst, R., 2011. Statistical Report: Virtual Global Taskforce P2P Online Offender Sample July 2010–June 2011.
Canberra: Australian National University
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ضمن أي فئة تناولتها ،تؤثر يف تقديرات "نسبة حاالت اجلرمية السيربانية ذات الصلة باجلرمية املنظمة" .فاألفعال
اليت تنطوي على استغالل الطفل يف مواد إباحية ،على سبيل املثال ،قد متثل مستوى أقل من "اجلرمية املنظمة"
إذا مل ينظر إليها األشخاص الضالعون يف حتميل هذه املواد اإلباحية باعتبارها إجراء ضمن "هيكل اجلماعة"
الرتكاب إحدى اجلرائم.
عالوة على ذلك ،فإن تطبيق النماذج احلالية للجرمية املنظمة على األنشطة اإلجرامية "عرب اإلنرتنت"
ليس مبنأى عن وجود حتديات هلذا التطبيق ،حيث تعترب السمات التقليدية للجرمية املنظمة مثل استخدام
العنف واالستيالء على األراضي من الصعب األخذ هبا يف توصيف النشاط اإلجرامي السيرباين .باإلضافة إىل
ذلك ،ال تبدو املسائل املتعلقة بامل ْوروث اإلداري للجماعات اإلجرامية املنظمة واليت تقوم على الثقة والتنفيذ،
من األمور اليسرية اليت تتوسط بيئة من مثل بيئة املنتديات عرب اإلنرتنت أو غرف الدردشة .وبالرغم من ذلك؛
ما يستطيع األفراد فعله ،ميكن للمنظمات أيضا فعله ورمبا بشكل أفضل .هذا ،وتصلح شبكة اإلنرتنت
والتكنولوجيات ذات الصلة بشكل جيد للتنسيق على نطاق أوسع بني األفراد يف منطقة جغرافية مرتامية
األطراف ،مبا توفره من إمكانيات "ألسراب" الروابط اإلجرامية قصرية األجل ،وبني مناذج تقليدية متباينة ،مثل
1
حتولت اجلرمية السيربانية ،يف فرتة
اجملموعات القائمة على التسلسل اهلرمي واملعياري .وكما هو مبني أدناه ،فلقد ،ر
زمنية قصرية نسبيا ،من اخنفاض يف حجم ارتكاهبا بواسطة فرد متخصص ،إىل جرمية ذات حجم كبري وشائع و
2
"مبثابة جرمية منظمة وصناعية".
أوضحت إحدى الدراسات احلديثة ،واليت أجرت استعراضا لعينة من  211جرمية سيربانية مسجلة
لدى أجهزة الشرطة ،أن ما يزيد عن  81يف املائة من اجلرمية الرقمية تستلزم اآلن بعضا من أشكال النشاط
املنظم 3،وقد تبلغ نسبة اجلرمية املنظمة اليت تنطوي على جرمية سيربانية  21يف املائة ،كتقدير أعلى 4.ويزعم
"تقييم خطر اجلرمية املنظمة عرب اإلنرنت  -اليوروبول" ( )EUROPOL iOCTAبأن الغالبية العظمى من
التحقيقات يف اجلرمية املنظمة سوف تتطلب شكال من أشكال التحقيق اخلاص باإلنرتنت يف املستقبل القريب،
يف حالة عدم وجود فعلي لذلك .على الرغم من أن التقييم حم ٍ
اب بشكل هادف لقضايا اجلرمية املنظمة ،إال أن
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،يف خالصة لقضايا اجلرمية املنظمة ،انتهي إىل أن وجود مجاعة
إجرامية منظمة يعترب عامال متأصال يف مجيع قضايا اجلرمية السيربانية اليت تناولتها اخلالصة .حيث "حيد بشكل
كبري جدا دور القراصنة املنفردين باعتبارهم الالعبني األساسني يف اجلرمية السيربانية" 5.وتشري اخلالصة أيضا إىل
أن طبيعة اجلرمية السيربانية تتطلب "بالضرورة تنظيم العديد من الوسائل واملوارد البشرية".
1

BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
Moore, T., Clayton, R., Anderson, R., 2009. The economics of online crime. Journal of Economic perspectives, 32(3):3-4
3
BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
4
Norton Cybercrime Report. 2011. Available at:
http://us.norton.com/content/en/us/home_homeoffice/media/pdf/cybercrime_report/Norton_USAHuman%20Impact-A4_Aug4-2.pdf
2

5

باملخدرات واجلرمية يف خالصة لقضايا اجلرمية املنظمة  ،2102جتميع للحاالت مع التعليقات والدروس املستفادة.
مكتب األمم املتحدة املعين
ِّ
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ويف هذا الصدد ،ذكر أيضا عدد من الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن هناك زيادة
يف تورط اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف اجلرمية السيربانية خالل السنوات اخلمس املاضية .وأشارت ،على سبيل
املثال ،إحدى دول غرب أفريقيا إىل "تطور اجلماعات الضالعة يف ارتكاب اجلرمية السيربانية تعترب أكثر تنظيما
وحتقيقا ألهدافها يف البعد العابر للحدود الوطنية" ،كما ذكرت إحدى الدول يف أمريكا اجلنوبية أن "اجلرمية
السيربانية انتقلت من كوهنا جرمية اقرتفت من قبل جمرم منفرد إىل جرمية اقرتفت من قبل منظمات إجرامية" ،كما
خلصت إحدى دول جنوب شرق آسيا إىل أن "اجلرمية السيربانية قد أصبحت واسعة االنتشار مع أداء كل فرد
1
من األفراد الدور املنوط به".
ولذلك ،ميكن اعتبار اجلماعات اإلجرامية املنظمة مبثابة اجلهات الفاعلة األكرب يف اجلرمية السيربانية.
ومع ذلك ،فإن األدلة التجريبية احملدودة تتطلب توخي احلذر ،خبصوص االستدالالت سواء فيما يتعلق بنسبة
ضلوع اجلرمية املنظمة وشكلها وهيكلها .فقد م ،ركنت تكنولوجيا احلاسوب األفراد أكثر من أي وقت مضى،
حيث تشري واحدة من الدراسات حول الطلبة املشتبه فيهم بارتكاب جرمية سيربانية ،على سبيل املثال ،إىل أن
تصرف مبفرده ،وليس يف جمموعة 2.كما أفادت أيضا إحدى دول غرب آسيا اجمليبة على
 22يف املائة منهم ،ر
االستبيان؛ بأن معظم أفعال اجلرمية السيربانية "اختذت طابعا فرديا ينفذه أناس ألغراض شخصية ،وليست يف
شكل تنظيمات أو مجاعات".
وكما ذكر أعاله ،فإن هذه االستنتاجات قد تعتمد بشكل كبري على مفاهيم "اجلرمية السيربانية"
املعمول هبا ،وطبيعة القضايا اليت أثارت اهتمام السلطات الوطنية .وبصفة عامة تنتهج اجلماعات اإلجرامية يف
أغلب األحيان أشكاال حمددة من اجلرمية السيربانية ،إال أنه من الواضح أن كل التصنيفات ،مبا فيها اجلناة من
األفراد ،جيب أن تؤخذ بعني االعتبار .وتظهر القضية الواردة يف اجلدول ،على سبيل املثال ،إىل حد ما جمموعة
من مسات اجلناة من األفراد واجلماعات.
هيكل اجلماعة  -طرحت إحدى التحاليل احلديثة املعنية باجلرمية املنظمة واجلرمية السيربانية تصنيفا
مبنيا على درجة تورط اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف ارتكاب جرائم عرب اإلنرتنت (مغاير الرتكاب اجلرائم
دون االتصال باإلنرتنت) وتكْوين الروابط داخل اجلماعة 3.ويف هذا الصدد ،مت وضع تصور يتمثل يف تقسيم
اجلماعات اإلجرامية إىل مجاعتني؛ تضطلع األوىل بأنشطة واسعة تركز على البيئات الرقمية أو توجيه هذه
األنشطة حنوها ،إضافة إىل ذلك ،تقسم إىل "أسراب" (التمحور على اإلنرتنت ،هياكل معزولة) وموزعني

1

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .82
Lu, C.C., Jen, W.Y., Chang, W. and Chou, S., 2006. Cybercrime & Cybercriminals. Journal of Computers, 1(6):11-18.

2

ووجدت الدراسة أيضا أن  23يف املائة من كل املشتبه فيهم بارتكاب جرائم سيربانية تصرفوا باستقاللية .ومع ذلك ،أشارت الدارسة إىل صعوبة كشف التواطئي،
عالوة على أن االدعاء بارتكاب جرائم سيربانية حمددة بشكل مستقل ،قد خيالف الواقع الذي أجاز ارتكاهبا يف جمموعة.
BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age.
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3

مركزيني (التمحور على اإلنرتنت ،هياكل مرتبطة) ،أما الثانية ،فتباشر أنشطة تنتقل بني برامج على اإلنرتنت
ودون االتصال باإلنرتنت ،وعربمها.
تضع الطبيعة اخللوية "لألسراب" واحنرافها عن املركز يف ظل عدم وجود قيادة واضحة ،عراقيل أمام
حفظ األمن والنظام
العام ،وذلك من خالل
منظور إنفاذ القانون،
ومن ناحية أخرى،
هناك حقيقة مؤداها أن
تلك األسراب تشكل
غالبا من جمموعة
"هواة" ،وتتسم بضوابط
بشأن
ضعيفة
"االلتحاق" هبا ،مما قد
يتيح فرصا حلفظ األمن
والنظام العام .على النقيض من ذلك ،توجد صعوبة بالغة يف اخرتاق "املوزعني املركزيني" ،بيد أن لديها هيكال
متكن جهود هيئات إنفاذ القانون من مواجهتها .أما فيما يتعلق بالنمط الثاين من
قياديا واضحا ونوافذ أساسية، ،ر
اجلماعات اإلجرامية؛ فلديها عمليات هجينة متج ِّمعة وممتدة على هياكل مؤسسة على رابط متعدد ،واليت
ميكن من خالهلا أن تكون هدفا لعمليات إنفاذ القانون املنفردة .فمن املستقر عليه؛ أن هذه اجلماعات
اإلجرامية قد تكون من ،رسقة بعض الشيء ،ومع ذلك؛ توفر فرص الختاذ إجراءات تسلسلية ضد (من نواح
أخرى) إحدى العمليات اإلجرامية الفردية اليت تضطلع هبا 1.عالوة على ذلك ،فقد أدرجت فئة منطية ثالثة من
اجلماعات اإلجرامية تباشر أنشطة إجرامية دون االتصال باإلنرتنت بشكل أساسي ،إال أهنا تتقاطع بشكل
متزايد أو تقوم بوساطة عرب البيئات الرقمية 2.وأخريا ،فمن املالحظ أن اهلياكل التنظيمية غالبا ما تتقاطع بطرائق
عالية املرونة ،غري أن الدالئل تشري إىل أن كافة هياكل هذه اجلماعات تؤدي دورا يف األعمال اإلجرامية
السيربانية ،حيث من املرجح أن تصل نسبة هياكل املوزعني املركزيني واهلجائن اجملمعة ذات النطاق الواسع إىل
3
 21يف املائة.

1

املرجع السابق ،صفحة رقم .20

 2املرجع السابق ،صفحة رقم .22
 3املرجع السابق ،صفحة رقم 21
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أسواق اجلرمية املنظمة واجلرمية السيربانية  -لقد خضعت اهلياكل التنظيمية للجرائم ذات الدافع املايل،
خاص .ولقد ح ِّددت خصائص السوق
مثل سرقة بيانات البطاقات املصرفية وبطاقات اإلئتمان إىل حتليل
،ر
السوداء للجرمية السيربانية جبماعات وأفراد يؤدون يف هذه األسواق أدوارا خمتلفة ،وكثريا ما تكون متعددة،
الصرافون"
(ففيهم "املربجمون" و"املوزعون" و"اخلرباء التقنيون" و"القراصنة" و"احملتالون" و"املستضيفون" و" َّ
و"نـقلة األموال" و"الزعماء") 1،عالوة على أن هذه اجلماعات واألفراد تتفاعل مع عدة عمليات منها إعداد
الربجميات اخلبيثة ،والتحكم يف شبكات حاسوب مصابة (من خالل رسائل التصيد االحتيايل) ،وإدارة شبكات
2
الروبوت ،واحلصول على البيانات الشخصية واملالية ،واملتاجرة بالبيانات املالية.
تعترب
املنتديات السرية أحد
تفاعالت الجناة
تكشف الشكاوى اليت حررهتا سلطات إنفاذ القانون اجلنائية يف إحدى دول أمريكا الشمالية ضد
اليت
األساليب
جمموعة من مرتكيب اجلرمية السيربانية عرب احلدود الوطنية ،وذلك يف سياق اإلجراءات ،عن طبيعة
تستخدمها اجلماعات
تفاعالت اجلناة داخل سوق اجلرمية السيربانية .االقتباس التايل مقتطع من رسائل فورية أو
اإلجرامية داخل السوق
"دردشات" مت احلصول عليها وفقا لسلسة من أوامر التفتيش:
سرية غالبا خبدمات
(امل ،ر
11:55:42:68 PM CC-4
إخفاء اهلوية أو
كم سيكلفين برنامج تروجان (طروادة) اخلاص بك؟
11:56:33:00:PM Alias-1
2ك يف الشهر مبا يف ذلك االستضافة والدعم
"التسيري البصلي" مثل
...
 )Torلتبادل املعلومات
11:56:55:38 PM Alias-1
ميكنك إعطاؤه (أي الوصول إىل الروبوت) ألناس
...
خمتلفني ،الصراف وزمالء العمل
والتوسط يف بيع
12:28:22:32 AM Alias-1s
عندي امتداد ملف قابل للتنفيذ يعطي على األقل من
اخلدمات االستشارية،
 211إىل  311دوالرات من 0ك للتنزيل (للدول
االنتشار
وخدمات
املختلفة) (أي الروبوت) سيوفر مبلغ  211إىل 311
وتأجري
والفريوس،
دوالر أمريكي من العائدات املسروقة لكل 00111
جمموعة من املعلومات املسروقة من الضحايا يف (بلدان
الروبوت،
شبكة
خمتلفة)
الربيد
وخدمات
املصدر:
اإللكرتوين الطفيلي
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,
%20Nikita%20Complaint.pdf
وقوائم
واالستضافة
اإللكرتوين
الربيد
والتفاصيل املالية 3.ومن ناحية أخرى ،فإن ملثل هذه األسواق أن تضم عددا كبريا من األفراد ،واملنظمات اليت
قد تكون عابرة ،والسيما يف حالة مهريب األموال واألعمال واملعامالت التجارية املشبوهة مثل استئجار
1

See http://www.fbi.gov/news/speeches/the-cyber-threat-whos-doing-what-to-whom
;See, for example, Fortinet, 2013. Fortinet 2013 Cybercrime Report; Panda Security, 2010. The Cybercrime Black Market: Uncovered
and Group IB, 2011. State and Trends of the Russian Digital Crime Market
3
See, for example, Motoyama, M. et al., 2011. An Analysis of Underground Forums. IMC 2011, 2-4 November 2011, Berlin; and
Stone-Gross, B. et al., 2011. The Underground Economy of Spam: A Botmaster’s Perspective of Coordinating Large-Scale Spam Campaigns.
2
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الروبوتات من فرد واحد أو جمموعة إىل أخرى .هذا ،وتستخدم شبكات الروبوت يف ارتكاب اهلجمات ضد
نظم املعلومات وسرقة البيانات ،وتعرض بتكلفة منخفضة نسبيا ،مستفيدة من تقلب حركة األموال على أساس
عدد العمالء .فعلى سبيل املثال ،جهاز خادم مع برجمة خبيثة خمزنة عليه يشغل جمموعات أو مكونات شبكة
روبوت يكل،رف يف أي مكان مبلغا قدره ما بني  81إىل  211دوالرا أمريكيا يف الشهر .جمموعة إدارة روبوت
واحد ،تعرف باسم جمموعة  ،Eleonore Exploit Packتساوي يف قيمة التجزئة مبلغ  00111دوالر .أما
استئجار شبكة روبوت ما بني  01إىل  21جهاز حاسوب تدار باستخدام هذه اجملموعة فتبلغ تكلفته يف
1
املتوسط  21دوالرا يف اليوم .أما عدة "زيوس"  v1.3فتبلغ تكلفتها من  30111إىل  20111آالف دوالر.
تعد هذه التكاليف منخفضة نسبيا باملقارنة مع املكاسب املالية احملتملة اليت قد تصل من عشرات اآلالف إىل
عشرات املاليني من الدوالرات.
وقد حدِّدت خصائص سوق اجلرمية السيربانية بأهنا "شبكات تواصل اجتماعي تتألف من أفراد
ضالعني يف نشاط إجرامي منظم" ،وليست منشأة مؤلفة من مجاعة إجرامية وحيدة 2.وقد ميثل بعض األفراد
واجملموعات الصغرية ،مثل؛ املربجمني األصليني للربجميات اخلبيثة وأصحاب شبكة روبوت قائمة على تكنولوجيا
املعلومات ،الالعبني األساسيني داخل السوق والذين حيوم حوهلم تقريبا األفراد اآلخرون واألسراب ،عالوة على
املوزعني املركزيني .فمن الواضح أن هؤالء الضالعني بإعداد وإدارة عناصر السوق الرئيسية ،مثل شبكات
الروبوت ،يباشرون أفعاهلم اإلجرامية يف شكل مجاعات صغرية نسبيا ،أو حىت بشكل منفرد 3،وذلك وفقا
للتحقيقات اليت أجرهتا سلطات إنفاذ القانون وحاالت القبض حىت هذا التاريخ .ويتضح من الدراسة اليت
أعدهتا ( ،)BAE Detica/LMUبشأن اجملموعات اليت حددهتا 4،على سبيل املثال ،أن أغلب النماذج التنظيمية
األكثر شيوعا تتألف من  2-3أفراد قد عملوا سويا ملا يقرب من سنة 5.ووفقا لذلك؛ تتكون نصف
اجملموعات من  2أفراد أو أكثر ،ويضم الربع  00فردا أو أكثر ،حيث عملت ربع اجملموعات النشطة ملدة أقل
من ستة أشهر .وبالرغم من هذا ال يرتبط حجم اجملموعة أو مدة تكوينها مبدى تأثري العمل اإلجرامي ،حيث
ميكن للمجموعات الصغرية إحداث ضرر جسيم خالل فرتة قصرية.

1

2

انظر على سبيل املثال:

ESET Latin America’s Lab, 2010. ESET, Trends for 2011: Botnets and Dynamic Malware. Available at:
http://go.eset.com/us/resources/white-papers/Trends-for-2011.pdf

Spapens, T., 2010. Macro Networks, Collectives, and Business Processes: An Integrated Approach to Organized Crime.
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 18:285-215.
3

See, for example, Bredolab botnet creator (http://nakedsecurity.sophos.com/2012/05/23/bredolab-jail-botnet/); Kelihos botnet
creator
;)(http://nakedsecurity.sophos.com/2012/01/24/microsoft-kelihos-botnet-suspect/
Mariposa
botnet
creator
;)(http://nakedsecurity.sophos.com/2012/08/07/mariposa-botnet-trial/
and
SpyEye
convictions
)(http://nakedsecurity.sophos.com/2012/07/01/uk-cops-announce-sentencing-of-baltic-malware-trio/
4

وينبغي مالحظة أن دراسة تشمل جمموعات من فردين .وتقع هذه اجلماعات خارج نطاق التعريف املنصوص عليه يف املادة رقم  2من اتفاقية اجلرمية املنظمة واليت

تشري إىل جمموعة تتكون من ثالثة أشخاص أو أكثر
BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age
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5

وحيث إن الشروط
القانونية لتعريف اجلرمية املنظمة
ال تسري على األفراد
واجلماعات داخل سوق اجلرمية
السيربانية ،إال أن من املمكن
ضلوعهم يف أعمال تتعلق
باملشاركة اجلنائية أو الشروع
باالتفاق اجلنائي ،وذلك ضمن
األحكام الواردة يف املادة  2من
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة املعنية باالتفاق اجلنائي و/أو أنواع اجلرائم اليت تضطلع باقرتافها اجلماعات اإلجرامية ،فضال عن
املسامهة اجلنائية املتمثلة يف تنظيم أو توجيه أو مساعدة أو حتريض أو تيسري ارتكاب إحدى اجلرائم اجلسيمة
1
اليت تتورط فيها إحدى اجلماعات اإلجرامية املنظمة.
التوزيع اجلغرايف  -على الرغم من أن مثة افرتاض سائد يقضي بأن جمرمي اإلنرتنت يعملون بطريقة عاملية
وغري مركزية إال أن الدالئل
تشري إىل أن تلك اجملموعات "البرمجية الخبيثة زيوس (")ZeuS
استخدم أحد مهندسو برامج يف أوروبا الشرقية برجمية خبيثة تعرف باسم "زيوس" ،ومبجرد
رمبا ما زالت حمصورة يف
أن يفتح اجملين عليه رسالة بريد الكرتوين ،يتم اخرتاق احلاسوب ،وإن كانت الرسالة تبدو
نطاقها اجلغرايف حىت وإن
غري ضارة .ومن خالل الوصول إىل أرقام حسابات البنك اخلاصة بالضحية وتفاصيل كلمة
كانت أنشطتها تتجاوز
املرور ،يستطيع اجملرمون الدخول إىل حسابات البنك اخلاصة به .ووضع املشاركون
املسؤولون يف اجلرمية إشعارات على مواقع باللغة الروسية تدعو الطالب القاطنني يف أمريكا
حدود الدولة .فعلى سبيل
الشمالية للمساعدة يف حتويل األموال خارج البالد .ويتم إمداد هؤالء الذين يسموا "بناقلي
املثال ،ما زالت الشبكات
األموال" جبوازات سفر مزيفة ومت توجيهم لفتح حسابات بأمساء مزيفة يف خمتلف
احمللية واإلقليمية فضال عن
املؤسسات املالية يف أمريكا الشمالية .وعندما حيول املسؤول األموال من أصحاب
الشبكات القريبة من األسرة
احلسابات الشرعية إىل حسابات ناقلي األموال ،يتم إبالغهم لنقل األموال إىل حسابات
خارجية أو يف بعض األحوال ،لتهريب األموال بأنفسهم خارج أمريكا الشمالية .ومت إلقاء
واألصدقاء تعترب من بني تلك
القبض على مخسة أشخاص يف أوروبا الشرقية و 00شخصا يف مشال أوروبا وإدانة 32
العوامل الرئيسية .ويف احلقيقة،
شخصا يف أمريكا الشمالية .ويبدو أن الدافع وراء املشاركني يتمثل بصورة رئيسية يف
فإنه على الرغم من ارتباط
إمدادهم باملال .وقد جذبت الطبيعة املتكررة جلرائم األفراد وحجمها اهتمام السلطات
تلك اجملموعات بشكل كبري
وسامهت يف منع املؤامرات.
املصدر:
باإلنرتنت ،إال أن مثة دالئل
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September10/operationachingmu
lespr%20FINAL
على استخدامها أساليب
1

انظر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ،فقرة (/0أ ،ب) ،املادة 2

31

تواصل وأمناط معرفة حتظى بسمات "حملية" .وقد أدى هذا إىل حدوث تأثري حملي-عاملي تستخدم فيه مجاعات
إجرامية منظمة العوامل اللغوية لتعزيز أنشطتها .فعلى سبيل املثال ،تتسم الكثري من املنتديات السرية عرب
اإلنرتنت باستخدام اللغات احمللية وكذلك األمساء املستعارة والعالمات الثقافية .ويكون هلذا تأثري على كل من
صعوبة اخرتاق سلطات إنفاذ القانون وكذلك التحديد الذايت لشركاء اجلرمية املوثوق هبم.
تعترب دول أوروبا الشرقية وشرق آسيا من األماكن اليت تشهد مستوى عال من نشاط اجلرمية السيربانية
مع وجود صالت حمتملة باجلرمية املنظمة .وعلى سبيل املثال ،ظهرت برجميات "زيوس" اخلبيثة يف أوروبا الشرقية
عام  ،2112ومت اإلبالغ عن موزعات ( )hubsبارزة ضالعة يف ارتكاب اجلرمية السيربانية يف أماكن أخرى يف
أوروبا الشرقية 1.ويتوافق هذا النموذج بشكل جيد ومثري لالنتباه مع البيانات اليت حتدد حمل خوادم القيادة
والسيطرة لشبكات الروبوت املشار إليها يف هذا الفصل 2.وأخريا ،فإن هناك قلق متزايد بشأن حجم اإليذاء
3
السيرباين يف شرق آسيا ،مبا يف ذلك إمكانية وجود دور خطري جلماعات اجلرمية احمللية.

Bhattacharjee, Y., 2011. Why Does A Remote Town In Romania Have So Many Cybercriminals? Wired, 19(2):82
2

انظر أعاله ،القسم  ،2-الصورة العاملية للجرمية السيربانية ،األدوات اإلجرامية -شبكة الروبوت

1

3

Kshetri, N., 2013. Cybercrime and Cybersecurity in the Global South. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, Chapter 3; Broadhurst, R.,
Chang, Y.C., 2013. Cybercrime in Asia: trends and challenges. In: Hebenton, B., Shou, S.Y. and Liu, J. (eds.) Asian Handbook of
Criminology. Springer
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الفصل الثالث :التشريع وأطر العمل
يستهدف هذا الفصل دور التشريع الدولي واإلقليمي والوطني ،وأطر العمل ،في منع ومكافحة الجريمة
السيبرانية .ويبيّن أن التشريع مطلوب في كافة المجاالت ،بما فيها التجريم ،ومنح الصالحيات
اإلجرائية ،والوالية القضائية ،والتعاون الدولي .وفِيما قد شهد العقد الماضي تطورات هامة تتمثل في
صدور صكوك متعددة األطراف انْصبّت على مكافحة الجريمة السيبرانية ،فإن هذا الفصل يسلط الضوء

على تجزؤ القانون بشكل متزايد ،على الصعيدين الدولي والوطني.

 1-3مدخل  -دور القانون
االستنتاجات الرئيسية:
 جيب أن تنربي التشريعات أيضا للمفاهيم واملوضوعات اجلديدة ،مثل عدم تصدي القانون ملسألة
"بيانات احلاسوب" غري امللموسة ،على النحو املعتاد ،يف ضوء التطورات التكنولوجية املرتبطة باجلرمية
السيربانية ،يف حني أنه من املمكن تطبيق القانون التقليدي إىل حد ما
 تعترب التدابري القانونية من األمور األساسية ملنع اجلرمية السيربانية ومكافحتها ،مما يتطلب أن تتناول
هذه التدابري كافة اجملاالت املعنية بالتجرمي ومنح الصالحيات اإلجرائية وحتديد االختصاص القضائي
والتعاون الدويل ،باإلضافة إىل املسؤولية والتبعية اليت يتحملها مقدم خدمة اإلنرتنت
صصة لألفعال الرئيسية
 غالبا ما تعىن قوانني مكافحة اجلرمية السيربانية بالتجرمي ،حيث تفرد جرائم خم ،ر
اليت تشكل اجلرمية السيربانية ،وذلك على الصعيد الوطين .ومع ذلك ،أدركت الدول احلاجة املاسة
لقوانني تتناول جماالت أخرى ذات صلة
 باملقارنة مع القوانني السارية ،فإن خطط وقوانني اجلرمية السيربانية اجلديدة تتناول على حنو أكثر تواترا
إجراءات التحقيق ،واالختصاص القضائي ،واألدلة اإللكرتونية والتعاون الدويل

الخصوصية السيبرانية
تؤدي التدابري القانونية دور رئيسا يف منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها ،حيث يعترب القانون مبثابة أداة
ديناميكية مت ،ركن الدولة من التجاوب مع التحديات االجتماعية واألمنية احلديثة ،مثل حتقيق التوازن املالئم بني
اخلصوصية ومكافحة اجلرمية ،أو مدى مسؤولية الشركات اليت تقدم خدمات اإلنرتنت .باإلضافة إىل القوانني
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الوطنية ،يتناول قانون األمم  -القانون الدويل  -العالقات بني الدول يف كافة شؤوهنا اليت ال حد هلا ،حيث تعترب
األحكام الواردة يف كل من القوانني الوطنية والقانون الدويل ذات صلة باجلرمية السيربانية.
ويف هذا السياق ،ويف ضوء التطورات التكنولوجية املرتبطة باجلرمية السيربانية ،فإنه جيب أن تتشابك
التشريعات أيضا مع املفاهيم واملوضوعات اجلديدة ،واليت مل يتناوهلا القانون بشكل مألوف .وجدير بالذكر ،أن
القوانني املتعلقة بالتطورات التقنية يف العديد من الدول تعود إىل القرن التاسع عشر .بيد أن هذه القوانني ال تزال
إىل حد كبري تركز على املوضوعات املادية اليت تدور يف فلك احلياة اليومية للمجتمع الصناعي ،وهلذا السبب ،ال
تأخذ العديد من القوانني العامة التقليدية بعني االعتبار خصوصيات املعلومات وتكنولوجيا املعلومات اليت ترتبط
مع اجلرمية السيربانية ،واجلرائم اليت تتمخض عن ارتكاهبا أدلة إلكرتونية ،حيث إن هذه األفعال متسمة مبوضوعات
معنوية جديدة ،مثل البيانات أو املعلومات.
ولئن كانت املوضوعات املادية ميكن أن تنسب عادة إىل مالك حمددين بشكل حصري ،إال أن إسناد
ملكية املعلومات قد يؤدي بشكل ملحوظ إىل مزيد من التحدي .ويعترب هذا التباين ذا صلة باملفهوم القانوين
"للسرقة" ،على سبيل املثال ،املعمول به يف القانون التقليدي للعديد من الدول ،إال أن "سرقة" بيانات حاسوبية،
على سبيل املثال ،قد يستبعد من نطاق العناصر اليت تقوم عليها جرمية السرقة التقليدية ،حىت يف ضوء متديد نطاق
املوضوعات اليت تشتمل على البيانات أو املعلومات .وبالتايل؛ ستبقى البيانات يف حيازة احلائز األصلي ،حيث من
احملتمل (اعتمادا على النهج اليت يقوم عليها القانون الوطين) أال تستويف العناصر املطلوبة لقيام اجلرمية ،مثل "نزع
امللكية" أو "االستيالء على امللكية" .وعلى حنو
وظائف تشريعات الجريمة السيبرانية
مماثل( ،ومرة أخرى ،اعتمادا على النهج اليت
يقوم عليها القانون الوطين) فقد جيوز أو ال جيوز
 وضع معايري سلوكية واضحة الستخدام أجهزة احلاسوب.
 رْدع اجلناة ومحاية املواطنني.
متديد نطاق املرجعية القانونية ملكان عام أو
 متكني سلطات إنفاذ القانون من إجراء التحقيقات مع محاية
خاص يف قوانني التحرش أو املالحقة ،لتشمل
اخلصوصية الفردية.
"األماكن" عرب اإلنرتنت .فهذه األمثلة تستجلي
 توفري إجراءات عادلة ومنصفة للعدالة اجلنائية.
حاجة ْحمتملة ،يف بعض اجملاالت ،ملسايـرة
 اإللزام باحلد األدىن من معايري احلماية يف جماالت مثل التصرف
يف البيانات والتحفظ عليها.
القواعد القانونية لتكنولوجيات املعلومات
 متكني التعاون بني الدول يف املسائل اجلنائية اليت تنطوي على
1
اجلديدة.
جرائم سيربانية واألدلة اإللكرتونية.

وهذا يثري تساؤال بشأن ما إذا كان
جيب أن تتناول األحكام العامة للقانون اجلنائي الساري اجلرمية السيربانية ،أم ينبغي وجود تشريعات جديدة
تتصدى هلا أو تقنن أحكاما خاصة باجلرائم احلاسوبية .بيد أنه بشكل عام ،ال ميكن اإلجابة على هذا السؤال،
Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. In: Gutachten des Deutschen Juristentags, Munich: C.H. Beck, pp.C 14-

1
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ولكن باألحرى يعتمد على طبيعة األعمال الفردية ونطاق القوانني الوطنية وتفسريها .ويتناول الفصل الرابع
(التجرمي) من هذه الدراسة استخدام القوانني العامة والتخصصية يف جترمي األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية.
وتوضح ردود الدول على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن بعضا من أفعال اجلرمية السيربانية "األساسية" قد
أدرجت ضمن أفعال جرمية سيربانية حمددة ،يف حني استوعبت اجلرائم العامة أفعال اجلرمية السيربانية األخرى 1.أما
الفصل اخلامس (إنفاذ القانون والتحقيقات) والفصل الثامن (املنع) فيعتربان أن استعمال قوانني خاصة باملعلومات
أو باجلرمية السيربانية من األمور املطلوبة يف جماالت مثل؛ منح صالحيات لسلطات إنفاذ القانون عند إجراء
3
التحقيق 2وحتديد ماهية مسؤولية موزعي خدمة اإلنرتنت.

فئات القانون ذات الصلة
ملا كان ينظر إىل القانون اجلنائي باعتباره األكثر مالئمة مىت تعلق األمر جبرمية سيربانية ،فإن ردود الفعل
القانونية املمكنة تدعو أيضا إىل مراعاة القانون املدين (الذي يضطلع بتنظيم العالقة القانونية بني األشخاص)،
والقانون اإلداري (الذي يضطلع بتنظيم العالقة القانونية بني الدولة واألفراد) ،باإلضافة إىل األقسام األخرى يف
هذه النظم القانونية ،ومنها القوانني اإلجرائية والقوانني املوضوعية ،إىل جانب ذلك ،القوانني التنظيمية والدستورية،
أو القوانني القائمة على احلقوق .وخيتص كل نظام على حدة ،يف العديد من النظم القانونية ،بأهداف ومؤسسات
وضمانات حمددة ،حيث عادة ما توجد قوانني مكافحة اجلرمية السيربانية ضمن جماالت قانون اإلجراءات اجلنائية
والقوانني املوضوعية ،إىل جانب عدد من اجملاالت األخرى للقانون تعترب أيضا هامة.
وبصفة خاصة ،ال تتطلب دائما جمموعة األفعال اليت تشكل جرائم ذات صلة باحلاسوب واليت تأمل
الدولة يف تنظيمها تغليب تدابري جنائية متداخلةـ ،حيث ميكن أن يتصدى القانون اإلداري والقانون املدين ،على
سبيل املثال ،لألفعال ذات الصلة باحلاسوب اليت تعترب انتهاكات بسيطة ،بدال من القانون اجلنائي .باإلضافة إىل
ذلك ،تشري غالبا القوانني اجلنائية إىل املعايري األساسية للقانون املدين والقانون اإلداري ،مثل جماالت قانون حقوق
التأليف والنشر أو قانون محاية البيانات ،مما يتطلب أيضا وجود أحكام متآلفة جتمع بني املسؤولية اجلنائية واإلدارية
واملدنية يف آن واحد .وبالتايل؛ جيوز أن يتناول التشريع املعين باجلرمية السيربانية جمموعة كبرية من األمور ،منها:
جترمي سلوك معني ،والصالحيات املمنوحة للشرطة يف مجع االستدالالت ،واملسائل اليت تتعلق باالختصاص
1
2

انظر الفصل الرابع (التجرمي) ،القسم  2-0حملة عامة عن التجرمي ،اجلرائم السيربانية اخلاصة واجلرائم العامة.
تطرح الدراسات احلالية فكرة أن أحكام خاصة تتعلق باحلاسوب ،أمر مطلوب يف صالحيات التحقيق ليجيز اختاذ ما يلزم من اإلجراءات مثل ،اصدار أمر معجل

بالتحفظ على البيانات واستخدام أدوات الطب الشرعي عن بعد .للمزيد انظر:
Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet, In: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, pp.C 62-72,
103-128
3

نقل أو استضافة أحجام كبرية من حمتويات الغري من قبل مقدمي خدمات اإلنرتنت ،على سبيل املثال ،جعل قواعد املسؤولية التقليدية للتطبيقات املتعذر تنفيذها تسري

على الصحافة ووسائل اإلعالم ،والذي يلتزم غالبا برقابة احملتوى قبل النشر .وباألحرى ،تعترب املسؤولية العامة قد استبدلت مبوجب شروط خاصة ،منها اإلجراءات املتعلقة
بـ "اإلخطار" و"التسجيل" .انظر الفصل الثامن (املنع) ،القسم  ، 8-3مكافحة اجلرمية السيربانية ،القطاع اخلاص ،واملؤسسات األكادميية ،ومكافحة اجلرمية السيربانية من
قبل مقدمي خدمات اإلنرتنت واالستضافة.
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القضائي اجلنائي ،وقبول األدلة اإللكرتونية ،ومسؤوليات مقدمي اخلدمات اإللكرتونية حلماية البيانات ،وآليات
التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية اليت تنطوي على جرمية سيربانية.
وقد عكست ردود الدول على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة اتساع هذه اجملاالت ،حيث أشارت
عندما سئلت عن ماهية القوانني ذات الصلة باجلرمية السيربانية ،إىل عدد من القوانني ،منها القوانني اجلنائية،
وقوانني جرائم التكنولوجيا العالية ،وقوانني اإلجراءات اجلنائية ،والقوانني املتعلقة بالتصنت على املكاملات اهلاتفية،
وقوانني اإلثبات ،والقوانني املتعلقة باالتصاالت اإللكرتونية ،وقوانني املعامالت اإللكرتونية ،وقوانني األمن
1
السيرباين ،وأخريا القوانني املتعلقة بالتعاون الدويل.
يظهر الشكل  0-3اجملاالت اليت تناولتها التشريعات حسبما أبلغت الدول من خالل الدراسة
االستقصائية ،كما توضح البيانات عملية توزيع أكثر من  221تشريعا قائما ،وأكثر من  011جزء من أجزاء
التشريع اجلديد أو املخطط لذلك 2.ويعترب التجرمي مبثابة اجملال األقوى الذي تركز عليه كل من القوانني أو اخلطط
سواء القائمة أو اجلديدة.
وعلى النحو املبني يف
الفصل الرابع (التجرمي)،
فإن ذلك يتضمن كال من
األحكام اجلنائية العامة
واخلاصة ذات الصلة
باجلرمية السيربانية .وغين
عن البيان ،فإن التجرمي
يقدم أكثر اجملاالت
املعتادة للقوانني أو
اجلديدة،
التشريعات
حيث تشري الدول باستمرار إىل الرتكيز على تقنني جرائم سيربانية جديدة وحمددة ،و/أو التكيف مع اجلرائم العامة
املنصوص عليها ،أو العمل على تعديلها.
يب (مقارنة مع التشريعات
ويالحظ أن ختفيض ح ْجم التشريعات أو املخططات اجلديدة بشكل ن ْس ،ر
القائمة) اليت تتعلق بالتجرمي ،وزيادة االهتمام النسيب باجملاالت األخرى ،مثل إجراءات التحقيق ،والوالية القضائية،
واألدلة اإللكرتونية ،وعلى وجه اخلصوص التعاون الدويل يستجلي ر ْغبة يف تعزيز االعرتاف باحلاجة إىل تشريعات

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .02
2
االستبيان اخلاص بالدراسة (الردود بشأن التشريعات) ،السؤال رقم  ،02و.02
1
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تتعلق مبكافحة اجلرمية السيربانية عرب جمموعة من اجملاالت التشريعية ،وهذا على األقل ما عربت عنه البلدان اجمليبة
على االستبيان اخلاص بالدراسة.
منها.

من قبيل طرح هذه اجملاالت التشريعية، ،ريقدم هذا القسم بإجياز االعتبارات القانونية ذات الصلة لكل

التجرمي  -من املقرر قانونا ،من ناحية ،أن مبدأ ال جرمية إال بنص (ال جرمية بدون قانون) يتطلب أن
يكون الفعل مناط التجرمي منصوصا عليه بوضوح يف القانون 1.وكما مت تناوله أعاله؛ فقد تتطلب القوانني اجلنائية
مدخال للمعلومات اجلديدة ذات الصلة باألغراض القانونية ،فضال عن متديد احلماية القانونية التقليدية للمصاحل
ضد األمناط اجلديدة من األفعال اإلجرامية ذات الصلة باحلاسوب ،وذلك من أجل إعطاء وصف للفعل الذي
يشكل اجلرمية السيربانية بشكل واضح .ومن ناحية أخرى ،فإن األهداف اجلديدة قد تطالب بإدراج تعريفات،
مثل "ماهية البيانات احلاسوبية" أو "املعلومات احلاسوبية ،ومصاحل القانونية مثل "سالمة" نظم احلاسوب.
من خالل هذه املفاهيم ،فإن القانون اجلنائي ميتلك من األدوات ما يكفل محاية املصاحل "السيربانية" -
اليت تعود لألشخاص  -ضد االنتهاكات ،مثل التحكم يف الوصول إىل نظم احلاسوب اليت ميتلكوهنا .فمن
الثابت ،أن لدى األنظمة القانونية املختلفة معايري أساسية لتحديد السلوك الذي قد يكون هدفا للقانون اجلنائي
بشكل شرعي 2،بيد أن التطبيق املنهجي هلذه املعايري على األفعال السيربانية قد يشكل حتديا .وبالرغم من ذلك،
توجد دالئل يف العديد من األنظمة الوطنية ،ويف بعض املبادرات الدولية واإلقليمية تشري إىل عمل نظري يهدف
ي التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،على سبيل
إىل تعزيز جترمي السلوك السيرباين .ويشري التقرير التـ ْفسري ،ر
املثال ،إىل أن مفاهيم "املصاحل القانونية" و"األضرار" عرضة للخطر على نطاق واسع 3،باإلضافة إىل ذلك ،إذا
كان هناك مربر قوي لتجرمي سلوك معني غري موجود ،فإن ذلك يتمخض عنه خطر املغاالة يف التجرمي .ويف هذا
الصدد ،يوفر القانون الدويل حلقوق اإلنسان أداة هامة لتقييم مدى خمالفة القوانني اجلنائية ألحد املعايري الدولية
الشكلية .ويتناول الفصل الرابع (التجرمي) من هذه الدراسة مزيدا من أعداد اجلرمية السيربانية الشائعة ومقوماهتا
سواء يف القانون الدويل أو يف القانون الوطين.

1

يف حني أن-وفقا للقانون العام املعمول به يف للدول-الكفاءات القضائية لتطوير وتوسيع نطاق القانون اجلنائي يعترب أمرا هاما بشكل تقليدي ،إال أن النـهج احلديثة
املعنية بالتجرمي تتطلب احلالة القائمة على القانون حىت يف أنظمة القانون العام األساسية .انظر:
See U.S. v. Hudson and Goodwin, 11 U.S. 32 (1812); Dubber, M., 1999. Reforming American Penal Law. Journal of American Criminal Law and
Criminology, 90(1)49-114; and Simester, A.P., Spencer, J.R., Sullivan, G.R., Virgo, G.J., 2010. Criminal Law. 4th ed. Oxford/Portland: Hart
Publishing, p.46.
2

مبا يف ذلك املفاهيم املتعلقة بالضرر واجلرمية وعدم املشروعية ،وحسن سلوك ،السلطة األبوية ،السلع القانونية ،والردع .انظر:

Ashworth, A., 2006. Principles of Criminal Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, p.27; Dubber, H., 2005. Positive
Generalprävention und Rechtsgutstheorie. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, pp. 485-518, pp.504 et seq.; Hassemer, W., 1980.
Theorie und Soziologie des Verbrechens. Frankfurt a.M.; Feinberg, J. 1984. Harm to Others. Oxford: Oxford University Press
3

جملس أوروبا  ،2110التقرير التفسريي لالتفاقية املعنية باجلرمية السيربانية.
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إىل جانب جترمي السلوك احملدد ،جيب أن تضع أي دراسة معنية باجلرمية السيربانية يف اعتبارها القسم العام
للقانون اجلنائي ،والذي يتناول عددا من األمور اليت تسري على مجيع اجلرائم ،مثل املسامهة اجلنائية ،والشروع،
واإلمهال ،واحلالة الذهنية للمجرم (النية) ،وحالة الدفاع الشرعي ،واملسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية .وبصفة
عامة ،ختضع اجلرمية السيربانية إىل القسم العام لقانون العقوبات بنفس الطريقة اليت تسري على أي جرمية أخرى.
ويف هذا الصدد ،أشارت العديد من الدول اجمليبة على االستبيان امللحق بالدراسة أن-على سبيل املثال-اجلرائم
اجلنائية تقتصر على األفعال املتعمدة ،بشكل عام 1،وبالرغم من ذلك؛ توجد إمكانية لتعديل هذه األوضاع العامة
لتتكيف مع أفعال معينة ،مثل ضرورة توافر "نية حمددة" .ويتناول الفصل الرابع (التجرمي) هذه املسألة مبزيد من
التعمق.
الصالحيات اإلجرائية  -كقاعدة عامة ،ال يـتص ،رور إجراء حتقيق فعال يف إحدى اجلرائم بدون صالحيات
استداللية كافية ،وعلة ذلك ترجع إىل طبيعتها املتداخلة ،مما يستوجب ذلك أن ينظم القانون هذه الصالحيات
مع توفري تدابري وقائية كافة .بينما ميكن تنفيذ بعض إجراءات التحقيق بواسطة الصالحيات التقليدية ،إال أنه
توجهه على احلي،رز املكاين لألشياء جلعلها
يصعب تكييف العديد من القواعد اإلجرائية اليت تستند إىل هنج يقوم يف ،ر
تستند إىل هنج يشمل ختزين البيانات اإللكرتونية وتدف،رق البيانات يف الوقت احلقيقي .وبالتايل ،تعترب الصالحيات
التخصصية من األمور الضرورية ،ومثال على ذلك؛ عملية ْجتميع احملتوى احلاسويب املنقول واملخزن إلكرتونيا،
ولتحديد وحصر أجهزة احلاسوب واملراسالت ،ولتجميد سريع لبيانات احلاسوب املتـغ ،ررية ،وإلجراء التحقيقات
السرية عرب اإلنرتنت 2.وال تكمن أمهية وجود هذه الصالحيات للتحقيق فقط يف "اجلرمية السيربانية" يف حد ذاته،
بل أيضا للتحقيق يف أي جرمية تتولد عنها أدلة إلكرتونية .هذا ،ويتناول الفصل اخلامس (التحقيقات وإنفاذ
القانون) عددا من الصالحيات التحقيقية املتخصصة الواردة يف القوانني الدولية والوطنية.
مجع وإستعمال األدلة  -عادة ما يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية التقليدي أحكاما تتعلق جبمع األدلة
وقـبوهل ا ،إال أنه عندما تتخذ األدلة الشكل اإللكرتوين ،فإنه من اليسري تغري بيانات احلاسوب .وهلذا؛ جيب عند
مجع األدلة اإللكرتونية والتعامل معها ضمان احليادية والص ،رحة واستمراريتها خالل الفرتة الزمنية بني توقيع احلجز
عليها واألخذ هبا يف احملاكمة ،وغالبا ما تعرف هذه العملية باسم "سلسلة املسؤوليات" .وتشري الدول اجمليبة على
االستبيان امللحق هبذه الدراسة إىل أن بعض الدول اجتهت إىل تقنني قواعد ا ْست ْداللي،رة خاصة لألدلة اإللكرتونية،
يف حني فضلت دول أخرى أن تتعامل مع األدلة اإللكرتونية بنفس الطريقة اليت تتعامل هبا مع أشكال األدلة
األخرى .ويف الدول اليت يأخذ فيها القانون العام بنظام احمللفني؛ فإن القوانني تتعامل بشكل مكثف مع األدلة
وقواعد قبوهلا ،ومن ناحية أخرى ،فإن الدول اليت تطبق القانون األورويب تعتمد غالبا على مبدأ حرية القضاء يف

1
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تقييم أدلة اإلثبات 1.ويتناول الفصل السادس (العدالة اجلنائية واألدلة اإللكرتونية) مسألة األدلة اإللكرتونية مبزيد
من التفصيل.
التنظيم واملخاطر  -من املستقر قانونا ،أن القانون اجلنائي يركز على جلب اجملرمني املسؤولني عن اقرتاف
أفعال سابقة ومثوهلم أمام العدالة .ومن ناحية أخرى ،هتدف القوانني التنظيمية واحلد من املخاطر أو التعجيل إىل
تقليل خماطر األفعال املستقبلية اليت قد حتدث ،أو جعلها أيسر لسلطات إنفاذ القانون إلجراء حتقيقات إنفاذ
القانون وإجراءات العدالة اجلنائية واليت جيب القيام هبا 2.أما فيما يتعلق باجلرمية السيربانية ،فإن عددا من
األساليب ،منها تنقية اإلنرتنت ،ومحاية البيانات ،واستعادة البيانات ،وإجراء حتقيقات ابتدائية بشأن البنية التحتية
لألعمال اإلجرامية ،تندرج ضمن هذه الفئة .وجتيز الطبيعة التـوق،رعي،رة للقوانني أن يكون العديد من هذه اإلجراءات
مكفولة بضمانات حمددة ،لكي تضمن أن هذه اإلجراءات لن متثل انتهاكات غري مناسبة حلقوق األفراد ،أو
تنطوي على استخدام صالحيات ق ْسري،رة بشكل غري ضروري 3.ويتناول الفصل الثامن (املنع) عددا من هذه األطر
التنظيمية ،من بني النواحي األخرى للوقاية.
الوالية القضائية والتعاون الدويل  -أفاد أكثر من نصف الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة
أن ما بني  21و 011يف املائة من أفعال اجلرمية السيربانية اليت واجهتها الشرطة كانت تنطوي على عنصر "عابر
للوطن" 4.ويف هذا الصدد ،جيب على الدول أن :أوال :تؤكد قدرهتا على تطبيق قوانينها اجلنائية الوطنية على أي
فعل يقع فقط بشكل جزئي ،أو إن مل يكن كليا ،داخل إقليمها الوطين ،ثانيا :تربز حاجتها إىل ما ميكنها من
االضطالع بإجراءات التحقيق الذي قد جيرى داخل إقليم دول أخرى .ويف حالة إذا اقتضت جمريات التحقيقات
جتاوزات متس سيادة الدول ،فإنه يتعني يف هذه احلالة احلصول على موافقة رمسية أو غري رمسية ،جبانب إعمال
التعاون الدويل يف هذا الشأن .وتتجسد العديد من هذه اجلوانب على مستوى القانون الدويل يف شكل معاهدات
ثنائية ومتعددة األطراف ،ومن ناحية ثانية ميكن أن حتدد القوانني الوطنية ماهية اإلجراءات اليت جيب تطبيقها أو
تقنني قواعد للتعاون فيها .ويتناول الفصل السابع (التعاون الدويل) يف هذا اجملال مبزيد من التفصيل.
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Damaska, M.R., 1973. Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study. University of
Pennsylvania Law Review 121(3):506-589 (1972-73).
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 2-3االختالف والمواءمة بين القوانين
االستنتاجات الرئيسية:
 تعترب املواءمة بني القوانني من األمور اجلوهرية ،يف مجلة أمور ،للقضاء على املالذات اإلجرامية ومجع
األدلة على الصعيد العاملي
 يستمد التباين يف القوانني الوطنية املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية من جمموعة من العوامل ،منها
االختالفات القانونية والدستورية األساسية

 جيسد جمال العقوبات املقررة للجرمية السيربانية مثاال جيدا على التباين يف األساليب الوطنية للتعامل
مع أفعال اجلرمية السيربانية .ويظهر تناول إحدى اجلرائم – نفاذ غري مشروع  -اختالفات كبرية يف
حتديد درجة جسامتها
 ذكر ثلث البلدان اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة أن تشريعاهتا تتسم باملواءمة العالية ،أو
أشد من ذلك ،مع البلدان األخرى على اعتبار أن ذلك من األمور اهلامة ألغراض التعاون الدويل
 توجد درجة عالية من املواءمة حسبما أفادت عدد من الدول يف أوروبا واألمريكتني ،بالرغم من
االختالف على املستوى اإلقليمي
 قد يرجع ذلك إىل أن بعض املناطق تستخدم صكوكا متعددة األطراف متت صياغتها لتؤدي دورا ما
يف عملية املواءمة بني القوانني

إبراز االختالفات بين القوانين
تتضمن نظما قانونية وطنية وإقليمية ودولية ،وعادة ما
يف ظل عامل تسوده العوملة ،فإن أغلبية القوانني ،ر
حيدث تفاعالت بني هذه النظم على مستويات متعددة ،تؤدي إىل تعارض األحكام لبعضها البعض يف بعض
1
األحيان ،أو اصطدامات بني القوانني ،أو اإلخفاق يف التوافق بينهما بشكل كاف ،أو حتدث فجوات قضائية.
ال تعترب اجلرمية السيربانية بأي حال مبثابة أول منوذج إجرامي "جديد" يثري مسألة تنازع القوانني
واالختصاص القضائي .ومثال على ذلك ،فإن كثريا ما يبدأ تدفق االجتار يف املخدرات واألسلحة بصورة غري
مشروعة ،عالوة على االجتار بالبشر ،وينتهي يف مناطق خمتلفة من نصف الكرة األرضية ،كما أهنا متر من بني
العديد من الدول .وبالرغم من ذلك؛ ميكن أن ختضع أفعال اجلرمية السيربانية إىل نظم قانونية ضمن إطار زمين
يقدر جبزء من ألف ثانية .ومثال على ذلك؛ ميكن أن خيزن احملتوى احلاسويب بشكل قانوين يف أحد خوادم

1
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احلاسوب يف دولة ما ،ولكن يتم حتميله عرب شبكة اإلنرتنت يف بلدان متعددة ،قد تعترب أحد هذه البلدان أن
1
احملتوى غري قانوين.
إختالفات التجريم – مثال لحالة

وقد تولد عن حالة
اختالف الرؤى على الصعيد
العاملي بشأن قبول أشكال
حمتوى اإلنرتنت عدد من
البدائل النظرية .مما متكنت
الدول من اختيار ما تقيد به
نطاق واليتها القضائية يف
املسائل اجلنائية لتسري على
أنشطة اجلناة اليت يباشروهنا على
املصدر:
Judgement of the German Bundesgerichtshof of 1 December
إقليمهم الوطين .وميكن أن
)2000 (1 StR 184/00, please see BGH MMR 2001, pp.228 et seqq.
يركزوا على املالحقة القضائية
لألشخاص الذين قاموا بالنفاذ غري املشروع للمحتوى احلاسويب داخل إقليمهم ،وبغض النظر عن مصدره ،أو
ميكنهم الشروع يف اختاذ اإلجراءات القانونية خارج احلدود اإلقليمية ضد منتجي احملتوى ،حيث توضح هذه
امل ْشاهد مدى تنامي االختالفات القانونية والنهج املتبعة يف جمال اجلرمية السيربانية .ويتناول الفصل الرابع (التجرمي)
هذه النقطة بتعمق أكثر ،باإلضافة إىل تناوهلا من منظور القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
قام مواطن من إحدى الدول يف أوقيانوسيا بتحميل مواد قانونية تتضمن أشكاال من
خطاب الكراهية على أحد اخلوادم يف موطنه ،وأتبع ذلك ،أن هذه املادة قد مت تنزيلها يف
إحدى الدول األوروبية .وعندما سافر هذا الشخص إىل تلك الدولة األوروبية ،ألقي
القبض عليه وحكم عليه بالسجن الرتكابه هذه األفعال ،اليت مل جت،ررم يف موطنه األصلي.
وقد مت استئناف القضية ،حيث أيدت احملكمة االحتادية العليا حكم اإلدانة ،وسببت
ذلك؛ بأنه بالرغم من أن امل تهم مل يقرتف هذا الفعل يف الدولة األوروبية ومل يرسل بياناته
إىل هذه الدولة بشكل متعمد ،إال أنه ،مع ذلك ،تسبب يف هتديد السلم العام داخل
اإلقليم ،على النحو املنصوص عليه يف القانون ذي الصلة .ومع ذلك ،أكدت احملكمة أن
التفسري قد ال ميكن تعميمه للقوانني األخرى بشأن حمتوى غري قانوين.

ميكن أن ترجع بعض االختالفات بني القوانني الوطنية إىل الفروق اجلوهرية بني األسر القانونية ،حيث
تنظم عادة وفقا للقانون القاري األورويب 2،والقانون املدين 3،والقانون اإلسالمي 4،والقانون املختلط (مثل القانون
Sieber, U., 2008. Mastering Complexity in the Global Cyberspace. In: Delmas-Marty, M., Pieth, M., and Sieber, U. (eds.) Les chemins de
l’harmonization pénale. Paris, pp.127-202 (192-197).
2
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K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford: Stanford University Press, pp.256 et seq.; Elliott, C., ibid.,
p.213.; Gómez-Jara Díez, C., Chiesa, L.E., ibid., p.493; Thaman, S.C., ibid., p.416
3

على النقيض من ذلك ،ففي صالحيات القانون املدين ،تعتمد أحكام القوانني املوضوعية عادة على الصياغة الوصفية للمصطلحات ،واليت تكفل كل من الوصول إىل

القانون وتعكس قوة مركز القضاة غري املعيني الكامن يف السلطة القانونية للقانون املدين .ومن ناحية أخرى الزالت التشريعات القضائية ومنذ زمن طويل املصدر الرئيسي
للقانون اجلنائي املوضوعي والذي يبقى حىت اآلن عنصرا هاما .بيد أن التقنني مع ذلك يعترب قاعدة واسعة االنتشار ،وإن يكن من خالل قوانني تشريعية منفصلة بدل من
قانون عقوبات منفرد .انظر:

Legeais, R., 2004. Grands systèmes de droit contemporains. Paris: Litec, pp.357, 366; Ashworth, A. (United Kingdom). 2011, p.533, and also
Robinson, P. (United States) 2011, p.564. Both in: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford:
Stanford University Press; Simester, A.P., Spencer, J.R., Sullivan, G.R., Virgo, G.J. 2010. Criminal Law. 4th ed. Oxford/Portland: Hart
Publishing, p.46; Ashworth, A. 2009. Principles of Criminal Law. 6th ed. Oxford/New York: Oxford University Press, p.8.
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يعترب القانون اإلسالمي املوسوم بالشريعة اإلسالمية مبثابة القانون املقدس لإلسالم ،باإلضافة إىل الفقه ،والفقهاء املسلمني .وتصنف اجلرائم طبقا ملصدرها القانوين

والعقوبات احملددة هلا ،حيث يعاقب على عدد من اجلرائم األساسية من خالل استخدام العقوبات الثابتة (احلدود) .بينما يعاقب على اجلرائم األخرى من خالل

00

الصيين) 1.وتظهر ردود الدول على االستبيان امللحق هبذه الدراسة أن هناك جمموعة كبرية من النظم القانونية
2
املمثلة.
تعترب األسر القانونية مبتابة
وسيلة هامة لتمييز الرتاث القانوين ،مبا
يف ذلك عندما تتشارك األنظمة يف
مسات خاصة بسبب اجلذور الثقافية
املشرتكة 3،على سبيل املثال .ومع
ذلك ،ال تعترب القوانني الوطنية ثابتة،
كما أن التشاهبات بني األنظمة
القانونية قد توجد عند نقطة حمددة يف
4
وقت ما ،ولكن تتوارى بعد ذلك.
وهكذا ،ميكن أن ختتفي االختالفات
التارخيية أو تفقد شأهنا عمليا.
أما عندما يتعلق األمر باجلرمية السيربانية ،تبقى بالتأكيد بعض االختالفات القانونية التارخيية يف قانون
اإلجراءات اجلنائية الوطين مستمرة 5.وبالرغم من ذلك ،تتوقف االختالفات يف املضمون العام للقانون اجلنائي
بصورة أقل مما هي عليه يف األحكام القانونية اخلاصة باألحوال الشخصية ،سواء كان ذلك يف القانون املدين أو
القانون العام ،كما تساهم األمور االجتماعية والثقافية والدستورية السائدة بصورة أكرب يف هذه االختالفات .ويف
هذا الصدد ،يؤكد هذا التباين ،على سبيل املثال ،على قيم اخلصوصية وحرية التعبري ،أو على الفرد أو اجملتمع،
والذي ميكن أن يصاحبه تأثري بليغ على نتائج السياسة والتجرمي .أما يف سياق اجلرمية السيربانية؛ فإن هذا األمر قد
يقود إىل نتائج قانونية خمتلفة يف جماالت مثل :ضْبط املواد املخلة باآلداب 6،والتوازن بني حرية التعبري والتعبري غري
االستدالل القانوين على أساس اإلمجاع والقياس .وبصفة عامة ،تسمح القوانني اإلسالمية مبرونة واسعة فيما يتعلق بالتجرمي ،مبا يف ذلك من خالل تطور املدارس الفقهية
املختلفة للقانون .انظر:

Tellenbach, S., 2011. In: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law. Stanford: Stanford University Press,
p.321.
1

لقد تأثر القانون اجلنائي الصيين مبجموعة واسعة من النظم القانونية ،حيث حتتفظ السلط ة القضائية بصالحية هامة إلعطاء تفسريات قضائية الزامية للقانون .انظر:
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;Luo, W., 2011. In: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law. Stanford: Stanford University Press, p.138
and Bu, Y., 2009. Einführung in das Becht Chinas. Munich: C.H. Beck, p. 20.
3

See Ferrante, M., 2011. In: Heller, K.J., Dubber, M.D. (eds.) The Handbook of Comparative Criminal Law. Stanford: Stanford University
Press, p.13.
4
Zweigert, K., Kötz, H. 1998. Comparative Law. 3rd ed. Oxford/New York: Clarendon Press, p.66.
5

On the evolving and heterogeneous nature of procedural law, see Legeais, R., 2004. Grands systèmes de droit contemporains. Paris: Litec,
p.389.
6
See, for instance, Segura-Serrano, A., 2006. Internet Regulation and the Role of International Law. In: Von Bogdandy, A., Wolfrum, R.
(eds.) Max Planck Yearbook of United Nations Law, 10(2006):191-272; Edick, D.A. 1998. Regulation of Pornography on the Internet in the
United States and the United Kingdom: A Comparative Analysis. Boston College International & Comparative. Law Review 21(2):437-460.
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املقبول 1،ومستويات الوصول إىل حمتوى اإلنرتنت 2،وقواعد والتزامات مقدمي خدمة اإلنرتنت 3،والضمانات
4
والقيود املفروضة على تدخل حتقيقات إنفاذ القانون.
باإلضافة إىل التأثريات االجتماعية والثقافية والدستورية ،فإنه ال جيب التقليل من الواقع الذي ترتكه
عمليات الصياغة القانونية للمصادفات التارخيية البسيطة ،وتأثري الرؤى الفردية للخرباء ،والتقييمات املتباينة ألفضل
املمارسات .وأخريا ،فإن االختالفات القانونية التقنية الناجتة عن هذه التأثريات ،فضال عن الرتاث اإلجرائي
القانوين ،قد تكون إىل حد كبري أكثر وضوحا للتصدي ملا ينبثق عن املستويني االجتماعي-الثقايف والدستوري.

مواءمة القوانين
تؤدي هذه االختالفات إىل إثارة تساؤل؛ عما إذا كان من املتعني احلد من االختالفات القانونية الوطنية
يف قوانني مكافحة اجلرمية السيربانية والعمل على تقليلها ،وإذا كان األمر كذلك ،إىل أي مدى ميكن فعل ذلك.
وبعبارة أخرى؛ ما هي أمهية إعمال مواءمة بني القوانني املعنية باجلرمية السيربانية؟ حيث توجد عدة طرائق حيال
ذلك ،من خالل االلتزام بكل من املبادرات الدولية أو اإلقليمية أو عدم االلتزام بأي منهما.وقد يتجسد أساس
املواءمة بني القوانني يف هنج وطين منفرد (مع تنقيح كافة قوانينهم لتتماشى مع املواءمة) ،أو يف كثري من األحيان،
العناصر القانونية السائدة احملددة يف عدد من قوانني الدول ،أو قد يكون معربا عنه يف أحد الصكوك متعددة
األطراف ،مثل اتفاقية أو معيار دويل غري ملزم .ويف الواقع ،وعلى النحو الوارد أدناه ،فإن أحد أهداف القانون
الدويل يتمثل يف حتقيق املواءمة بني القوانني الوطنية.
ويف أثناء مجع املعلومات هلذه الدراسة ،قد وجه تساؤل للدول حول الدرجة املتصورة للمواءمة بني
التشريعات املعنية باجلرمية السيربانية ،وكذلك عن ماهية النجاحات اليت حققتها هذه املواءمة والقيود املفروضة
عليها ،إىل جانب ذلك ،ما هي األساليب املستخدمة للحفاظ على التقاليد القانونية أثناء إجراء عملية املواءمة
بني القوانني 5.ويف هذا الشأن ،أبرز عدد من دول آسيا واألمريكتني على وجه اخلصوص؛ أنه بينما اعتربت عملية
املواءمة أمرا هاما ،إىل أهنا قد ختضع إىل بعض القيود الضرورية ،منها "التنازع مع املتطلبات الدستورية" ،يف حني
أن متطلبات املواءمة تقضي بعدم وجوب "تعارض بينها وبني واألسس العامة للقانون والشريعة" ،ومن مث تربز
احلاجة إىل "التطبيق السياقي" للمعايري املنظمة ،باإلضافة إىل قضايا وجود تشريعات على املستويني االحتادي
ومستوى الواليات داخل إحدى الدول 6.ويف هذا السياق؛ أبلغت أيضا الدول عن جناحات يف إجراء مواءمة بني
See Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. A/67/357, 7 September 2012
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فيما يتعلق على سبيل املثال بالتحقيقات يف استعمال احلاسوب يف أعمال دعم اجلرائم اإلرهابية ،انظر مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخدرات ،2102

استعمال اإلنرتنت يف األغراض اإلرهابية ،الفقرات 001 ،32،012
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التشريعات املعنية باجلرمية السيربانية ،كما أوضحت ،على سبيل املثال ،أن عملية املواءمة تعترب جزءا من "هنج
متكامل إلدراج القواعد املوضوعية واإلجرائية للقانون" ،وأنه ميكن أن احلفاظ على التقاليد القانونية الوطنية من
خالل "األخذ بعني االعتبار خصوصية اجملتمع املتعلقة بالعادات والتقاليد واألعراف [و] والتشريعات الوطنية
1
املوجودة سلفا".
وأفادت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدارسة بأن درجة املواءمة بني قوانني مكافحة اجلرمية
السيربانية ختتلف اختالفا كبريا وفقا لإلقليم ،جبانب ما إذا كانت املواءمة تتعلق بـ ( )0دول أخرى ،أو ( )2داخل
اإلقليم ،أو ( )3بناء على األحكام الواردة يف الصكوك متعددة األطراف .وبإجياز؛ يبني الشكل  3-3أدناه ،أن
ما يقرب من ثلث الدول ذكرت أن تشريعاهتا اتسمت باملواءمة "العالية اىل درجة كبرية" أو "إىل حد كبري" مع
تشريعات الدول األخرى .أما النسبة الباقية من الدول ،فرتى أن تشريعاهتا تعترب "جزئيا" أو "نوعا ما" متوائمة مع
تشريعات الدول األخرى .هذا ،وتشكل مستويات املواءمة املتصورة يف أوروبا واألمريكتني نسبة أعلى من تلك
املوجودة يف أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا .وقد عنيت إحدى الدول اآلسيوية بالتعليق مباشرة بأن "ال تعترب التشريعات
احلالية متوافقة مع الدول اليت تشكل أمهية لألغراض التعاون الدويل" 2،بينما أشارت الدول األخرى إىل املوقف
العاملي من هذه املسألة .ومن ناحية أخرى أفادت إحدى الدول األوروبية ،على سبيل املثال ،بأنه "يوجد على

املستوى اإلقليمي درجة عالية من املواءمة ،وهذا مل يتسن لنا التأكد منه على الصعيد العاملي .وبالرغم من ذلك،
مل يرفض لنا [بـعْد] طلب للتعاون الدويل يف جمال القضاء على أساس عدم توافر متطلبات التجرمي املزدوج ،مما
3
يستجلي أن اختالف القواعد اإلجرائية [املوجودة] تتعلق بالتعاون القضائي الدويل".
علقت العديد من الدول على مدى فائدة الصكوك الدولية يف عملية املواءمة بني القوانني ،فعلى سبيل
املثال ،أفادت إحدى الدول أنه من املفيد أن تكون لدينا معايري خارجية مثل تلك املوجودة يف الصكوك الدولية
واإلقليمية" ،اليت ميكننا مقارنة األحكام الواردة يف قوانيننا معها" 4.كما ذكرت إحدى الدول األخرى بأن
املنتديات الدولية تسعى لتوافق اآلراء بشأن االسرتاتيجيات الدولية والتدابري القانونية ضد اجلرمية السيربانية ،إذ توفر
"فرصا لتبادل األفكار اليت ميكن أن تتخذها أي دولة طرف كفائدة تشريعية أو كخيارات عملية ملنع اجلرمية
ومكافحتها" .ورأت نفس الدولة أن عمليات املواءمة ما هي إال عملية ذات اجتاهني ،كما "يف بعض احلاالت،
حيث أن املبادرات التشريعية احمللية أو األفكار تعترب مبثابة مصدر العناصر يف املعايري الدولية ،ويف حاالت أخرى،
أثرت األفكار اليت عربت عنها دول أعضاء أخرى على عملية النظر [حمليا] يف اجلرمية السيربانية ،واستطاعت أن
5
جتد سبيلها إىل إىل القوانني [الوطنية] نتيجة لذلك".
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واستكماال
هلذا السياق ،فقد
الحظت دول أخرى
تأثري التشريعات الوطنية
وذكرت
املوجودة.
إحدى دول شرق
آسيا ،على سبيل
املثال ،أهنا "قد قامت

التشريعات
بدراسة
لوضع
األجنبية
تشريعاهتا الوطنية" 1.وإمجاال ،فإن الشكل  3-3يعترب باألحرى غري قاطع لتأثري الصكوك الدولية على عمليات

املواءمة .وجتدر اإلشارة إىل أن املستويات العالية من املواءمة املتصورة بني التشريعات الوطنية والصكوك الدولية يف
دول أوروبا ،على سبيل املثال ،ال تكشف عن ترمجة مباشرة ملستويات املواءمة العالية مع الدول داخل اإلقليم.
ويتناول هذا الفصل الحقا تأثري الصكوك الدولية ذات الصلة باجلرمية السيربانية على التشريعات الوطنية.
ومع ذلك ،ينبغي أوال دراسة األسباب واألسس املنطقية وراء املواءمة بني التشريعات املعنية مبكافحة اجلرمية
السيربانية.

لماذا المواءمة؟
لتجنب املالذات اآلمنة  -تكمن امليزة الرئيسية ملواءمة القانون اجلنائي يف جمال اجلرمية السيربانية ،ولكل
اجلرائم اليت ترتكب عرب احلدود الوطنية ،يف منع وجود مالذات آمنة ملرتكيب اجلرمية السيربانية .وكما أفادت إحدى
الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة فأن "اجلرمية السيربانية تعترب ظاهرة عاملية ،مما جيعل كل الدول

هامة بالنسبة لنا بشكل من اشكال خمتلفة ...حيث نعتقد أن التعاون مع الدول النامية ميثل أمهية خاصة على
أساس أن اجلرمية السيربانية ال تعرف حدودا" 2.ويف الواقع ،فإن اجلرمية السيربانية تشكل على األرجح خطورة
مباشرة بشكل كبري نظرا ألهنا متنح مالجئ آمنة للجناة ،مقارنة مع كل اجلرائم عرب احلدود الوطنية.

وبالتايل ،إذا جرمت األفعال الضارة املشتملة على اإلنرتنت ،على سبيل املثال ،يف الدولة (أ) ،ولكنها
غري جمرمة يف الدولة (ب) ،فإن أحد اجلناة يف الدولة (ب) يكون طليقا يف استهداف الضحايا يف الدولة (أ) عرب
اإلنرتنت .ويف هذه احلاالت ،ال تستطيع الدولة (أ) أن تقوم من تلقاء نفسها ببسط محاية فعالة ضد اآلثار املرتتبة
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على هذه األنشطة العابرة للحدود الوطنية ،حىت وإن كان قانوهنا اجلنائي يسمح بسريان الوالية القضائية على
األفعال اليت يرتكبها اجلاين يف الدولة (ب) ،إال أن ذلك مرهون مبوافقة أو مساعدة من الدولة (ب) ،سواء تعلق
األمر جبمع أدلة أو تسليم مرتكب اجلرمية اليت مت حتديدها ،كما أنه من غري املرجح أن تضطلع الدولة (ب) من
أجل مح اية أشخاص داخل نطاق واليتها القضائية باملساعدة إذا كان السلوك غري جمرم أيضا يف إقليمها ،حيث
يعترب مبدأ التجرمي املزدوج األساس يف العديد من أشكال التعاون الدويل .وقد يوجد ذلك ،على سبيل املثال ،يف
1
معاهدات تسليم اجملرمني الثنائية ومتعددة األطراف ،فضال عن القوانني الوطنية.
جيسد التجرمي املزدوج دورا يف املساعدة القانونية املتبادلة ،مثل طلبات استجواب الشهود ،أو مجع
األدلة 2.بينما ال تشرتط كل االتفاقيات بني الدول بشأن املساعدة القانونية املتبادلة التجرمي املزدوج ،إال أن العديد
من الصكوك تؤكد على أن التدابري القسرية أو التدخلية مثل التفتيش واملصادرة أو جتميد املمتلكات ختضع لشرط
التجرمي املزدوج 3،ويتناول الفصل السابع (التعاون الدويل) هذا املبدأ مبزيد من التفصيل .ومع ذلك ،وألغراض
املواءمة بني القوانني اجلنائية املعنية باجلرمية السيربانية ،فإن أحد النقاط اهلامة تتمثل يف عدم اشرتاط التجرمي املزدوج
أن يكون النشاط األساسي معاقبا عليه بنفس النمط للحكم القانوين .وبالتايل ،إذا كانت الدولة (ج) تستخدم
سلوكا معينا تقوم عليه جرمية سيربانية حمددة ،يف حني أن الدولة (د) تستخدم اجلرمية العامة ،فإن كال الدولتني
تستطيع أن تبادر يف التعاون الدويل ،شريطة أن تكون األركان الرئيسية للجرمية قابلة للمقارنة مبوجب قانون كل من
الدولتني 4.على النحو الذي تناوله الفصل السابع ،إذا حققت الدول درجة معينة من املواءمة بني قوانينها الوطنية
5
(مثلما حدث يف االحتاد األورويب) ،فإن مبدأ التجرمي املزدوج قد حيل حمل اخللل االفرتاضي يف تكافئ القوانني.
لتمكني مجع األدلة على الصعيد العاملي  -تعترب املواءمة بني القوانني اإلجرائية متطلبا ثانيا ضروريا
الفعال .ففي املثال املذكور أعاله؛ إذا مل يكن  -على سبيل املثال  -لدى الدولة (ب) الصالحية
للتعاون الدويل ،ر
1

انظر على سبيل املثال ،الفقرة  0من املادة ( )2من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم اجملرمني ،والفقرة ( )0من املادة  2من االتفاقية األوروبية لتسليم اجملرمني،

واملادة ( )2من خطة لندن لتسليم املطلوبني داخل الكومنولث.
انظر أيضا:

Plachta, M., 1989. The role of double criminality in international cooperation in penal matters. In: Agell, A., Bomann, R., and Jareborg,
N. (eds.) Double criminality, Studies in international criminal law. Uppsala: Iustus Förlag, p.111, referring to, inter alia, Shearer, I., 1971.
Extradition in international law. Manchester, p. 137, and Bassiouni, M.C., 1974. International extradition and world public order. Dordrecht:
Kluwer Academic Publishers, p.325

 2انظر:

Capus, N., 2010. Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen.

Bern: Nomos, p.406.
3

انظر على سبيل املثال :املادة  )0(2من اتفاقية جملس أوروبا بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ،واملادة ( )0(08و) من اتفاقية جملس أوروبا بشأن غسل األموال والتفتيش واالستيالء عليها ومصادرة العائدات

املتأتية من اجلرمية .ولتبادل املعلومات أو غري ذلك من أشكال التعاون الذي ال يشكل تعديا على حقوق الشخص املعين ،ومل يشرتط التجرمي املزدوج .انظر:
See Vermeulen, G., De Bondt, W., Ryckman, C., 2012. Rethinking International Cooperation in Criminal Matters in the EU. Antwerp: Maklu,
p.133; and Klip, A., 2012. European Criminal Law. Antwerp: Intersentia, p.345.
4
Plachta, M., 1989. The role of double criminality in international cooperation in penal matters. In: Agell, A., Bomann, R., Jareborg, N.
(eds.). Double criminality, Studies in international criminal law. Uppsala: Iustus Förlag, pp.108-109. See also: Explanatory report to the European
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, that specifies in the clarification of Art. 18(1)(f) that dual
criminality is required in abstract to for the investigative measures meant by Section 2, which includes (but is not limited to) the
investigative measures that require coercive action.
5
See De Bondt, W., 2012. Need for and feasibility of an EU offence policy. Antwerp: Maklu, pp. 46-47.
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اإلجرائية الالزمة للتحفظ العاجل على البيانات احلاسوبية ،ومن مث ،فالدولة (أ) لن تتمكن من طلب هذه
املصلحة من خالل املساعدة القانونية املتبادلة .وبعبارة أخرى؛ فإن الدولة املوجه إليها الطلب تتمكن فقط من
تقدمي املساعدة داخل إقليمها إىل احلد الذي ميكنها من أداء ذلك إلجراء حتقيق وطين مكافئ 1.مرة أخرى ،فيما
يتعلق بالتجرمي املزدوج ،فإن الشكل القانوين للصالحية اإلجرائية ال يشرتط أن يكون متـوازيا مباشرة ،طاملا توجد
إمكانية إلجراء التحقيق عمليا .وغىن عن البيان ،أن تـ ْوفري التحفظ العاجل على البيانات ،على سبيل املثال ،قد

صص أو سلطة عامة منوط هبا البحث واملصادرة.
يتحقق بصورة شرعية إما عن طريق نظام خم ،ر

للتعبري عن "خطورة اجلرمية" والتقليل من "املالذات اجلزائية"  -وفقا ملنظور التعاون الدويل ،فإن العقوبات
احملددة للجرائم اجلنائية ال تتطلب بشكل دقيق املواءمة بني نفس األسس اليت ينتهجها القانون اجلنائي املوضوعي
والصالحيات القسرية لقانون اإلجراءات اجلنائية ،إىل جانب ذلك ،فإن مبدأ التجرمي املزدوج ال يتعلق بالعقوبات
ذات الصلة .بيد أن هناك رابطا ،بالرغم من ذلك ،بني التعاون ومستوى العقوبة املفروضة ،حيث تعترب العقوبات
املقررة إلحدى اجلرائم ذات داللة مبستوى جسامة اجلرمية .أما على املستوى الدويل ،على سبيل املثال ،فقد تعرف
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية "اجلرمية اخلطرية" بأهنا سلوك ميثل جرما "يعاقب عليه
باحلرمان التام من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد" 2.ويف ضوء الفوائد الكبرية املفتـرضة اليت
تتطلب تعاونا دوليا من الدول ،فإن العديد من الصكوك املعنية بتسليم اجملرمني املطلوبني حتدد درجة خطورة اجلرمية
املرتكبة ،وعادة ما يعرب عن ذلك باإلشارة إىل العقوبة احملتملة اليت تستدعيها اجلرمية 3.ومن ناحية أخرى ،تقدم
أيضا درجة خطورة اجلرمية آلية هامة حلماية مبدأ التناسب وحقوق املتهم 4،وقد يطبق أيضا شرطا مماثال يف بعض
5
االتفاقيات بشأن باملساعدة القانونية املتبادلة.
1
6
ويوجد حد منطي للعقوبة يف صكوك التعاون الدويل ترتاوح مدهتا من ستة أشهر ،إىل سنة واحدة ،أو
أربع سنوات 2.وخالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،قد سئلت الدول عن العقوبات اليت تطبق على
1

عادة ال يذكر ذلك صراحة يف الصكوك اليت تنظم املساعدة القانونية املتبادلة ،حيث أن اإلجراءات اليت ال توجد يف الدولة املطلوب منها تقدمي املساعدة ،وبالرغم من

ذلك يتعني تنفيذ هذه اإلجراءات .وبالنسبة لإلجراءات القصرية ،مع ذلك ،ينص مشروع نظام التحقيق األورويب على أنه جيوز اللجوء إىل اإلجراءات البديلة ،وينبغي ذلك،
عندما ال توجد اإلجراءات املطلوبة مبوجب قانون الدولة املوجه إليها الطلب .انظر جملس أوروبا  .2100مبادرة األمر التوجيهي بشأن نظام التحقيق األورويب يف املسائل
اجلنائية-متت املوافقة على النص كاجتاه عام ،أمر توجيهي رقم  ،08208/00كانون األول/ديسمرب  ،2100الصفحات .21-02
2

قد استخدمت املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حد أربع سنوات لوضع تصنيف عام "للجرمية اخلطرية" اليت تسري عليها

االتفاقية ( واليت جيب أن تتخذ طبيعتها شكل اجلرائم عرب احلدود الوطنية ،باإلضافة إىل ضلوع مجاعة إجرامية منظمة يف ارتكاهبا) ،وال يسري هذا احلد على اجلرائم اخلاصة
أيضا املقننة يف االتفاقية.
Schwaighofer, K., Ebensperger S., 2001. Internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten. Vienna: WUV Universitätsverlag, p. 8.
Lagodny, O. 2012. In: Schomburg, W., Lagodny, O., Gless, S., Hackner, T. (eds.) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Munich:
C.H.Beck, p.90 § 3 IRG, at 23; Murschetz, V. 2007. Auslieferung und Europäischer Haftbefehl. Vienna/New York: Springer, p.124.
5

3
4

املادة ( )0( 2ب) من االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية ،على سبيل املثال ،تنص على أنه جيوز ألي طرف متعاقد أن يطلب تسليم

جمرمني مطلوبني يف ارتكاب إحدى اجلرائم من أجل تنفيذ اإلنابة القضائية للبحث ومصادرة املمتلكات.

 6املادة  )0( 2من اتفاقية االحتاد األورويب بشأن تسليم اجملرمني تنص على أن اجلرمية اليت خيضع مرتكبها للتسليم إذا كان معاقبا عليها بسلب
حرية اجلاين مبدة سنة واحدة على األقل مبوجب قانون الدولة الطالبة وستة أشهر مبوجب قانون الدولة املوجه إليها الطلب .ويالحظ مع ذلك،
أن االتفاقية قد استبدلت ذلك مبذكرة التوقيف األوروبية .انظر:
03

جمموعة من أفعال اجلرمية السيربانية ،مبا يف ذلك تلك املرتكبة ضد السرية ،والنزاهة ،وتوافر بيانات حاسوبية أو نظم
حاسوب ،وكذلك األفعال ذات الصلة باحلاسوب واليت هتدف إىل حتقيق مكاسب شخصية أو مالية ،واألعمال
3
اخلاصة ذات الصلة باحلاسوب.
تبني األشكال  ،2-3و ،2-3توزيع العقوبات املقررة ألفعال "النفاذ غري املشروع" لنظام احلاسوب أو
البيانات احلاسوبية ،ولنفس اجلرمية ،ولكن يف حالة "جتاوز األمن" أو "نوايا غري شريفة" ،فإن ذلك يتطلب حكما
قانونيا وطنيا 4،خاص هبما.
ومن اجللي لكال اجلرميتني ،أن عددا من الدول تنص على عقوبات حبد أقصى سنة واحدة أو أقل ،يف
ظل حقيقة مؤداها أن عقوبة سنة واحدة تعترب يف الغالب العقوبة األكثر شيوعا ألغراض تسليم اجملرمني املطلوبني
(وقد أدرجت بعض الصكوك
هذه العقوبة ،مثل اتفاقية
جملس أوروبا بشأن اجلرمية
السيربانية ،واتفاقية الدول
العربية) ،ويالحظ أن التعاون
الدويل يف جمال هذه اجلرائم
(مفردة) يف بعض الدول قد
يشكل حتديا 5.هذا ،ويعترب
احلكم النمطي أقل بكثري من
أربع سنوات "للجرائم اخلطرية"
الوارد يف اتفاقية اجلرمية املنظمة.

(Hackner, T., 2012. In:, Schomburg, W., Lagodny, O., Gless, S., Hackner, T. (eds.) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Munich: C.H.Beck.
p.1174, III A, at 3, and pp.1178-1179, III A 1, at 9).
1

أحكام تسليم اجملرمني الواردة يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية ،على سبيل املثال ،تسري على اجلرائم اجلنائية الواردة فيها وفقا للمواد  2إىل  00من

االتفاقية ،شريطة أن يكون معاقبا عليها مبوجب قوانني كال الطرفني باحلرمان من احلرية ملدة أقصاها سنة واحدة على األقل ،أو بعقوبة أشد.
2

3

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املواد  ،2و02

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم  .32-22قد مجعت املعلومات بشأن العقوبات من قبل األمانة العامة من مصادر إضافية مدرجة يف استعراض املصدر

الرئيسي للتشريعات.
4

اقتصر التحليل على الدول اليت تشري إىل احلد األقصى للعقوبة يف مادة قانونية حمددة (بالتايل مل يتضمن التحليل الدول اليت ميكن أن حتدد العقوبة من خالل حتليل

األحكام العامة للقانون اجلنائي).
5

على الرغم من مالحظة أن الدول اجمليبة على االستبيان أفادت أيضا بأن األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية تعترب ذات نطاق واسع وتفي مبعايري اجلسامة وتشكل

جرائم خيضع مرتكبوها للتسليم .كما أفادت مجيع دول أوروبا واألمريكتني ،وما يقرب من  21يف املائة من دول أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أن أعمال اجلرمية اإللكرتونية تعترب
جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها (االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم  .)022وقد يرجع سبب التناقض احملتمل إىل أن حقيقية مؤداها أنه من النادر توجيه االهتام للجناة-
وطلب تسليمهم-بالنفاذ غري املشروع مبعزل عن التهم األخرى.

00

ومع ذلك ،فإنه ينبغي تفسري هذه النتائج مع التح ،رفظ فيما يتعلق مبشهد العقوبات املطبقة عملي،را ،حيث
ال ميكن ،من الناحية العملية ،تقييم مستويات العقوبة مبعزل عن أحكام القانون اجلنائي املعنية بذلك .وباألحرى،
قد تتأثر مستويات العقوبة بالقواعد
العامة للحكم القضائي أو بالظروف
املشدِّدة واملخففة ،أو باملبادئ
القضائي
للحكم
التوجيهية
واملتطلبات احملددة.
وبالرغم من ذلك ،فإن
املشهد يلقي الضوء على التحديات
العامة اليت برزت عندما تعلق األمر
بتحديد نطاق التعاون الدويل
واالتفاقيات املشرتكة بشأن خطورة
اجلرمية السيربانية .فمن ناحية ،ميكن أن يغطي فعل "جمرد النفاذ غري املشروع" سلوكا ضئيال بشكل نسيب ،ومن
ناحية أخرى ،فإن النفاذ غري املشروع يعترب مدخال لنقطة انطالق العديد من أفعال اجلرمية السيربانية اليت تشكل
خطورة ،كذلك من اجلائز أن يشمل النفاذ املتعمد غري املأذون به على الدخول إىل نظم احلاسوب ،مثل تلك
املستخدمة للبنية التحتية الوطنية بشكل أساسي .وفيما يتعلق بـ "احلد األقصى" للحكم اجلزائي احملتمل ألغراض
حتديد حد التعاون ،فإن وصف الفعل ذاته بشكل جيد ال يشكل أمرا ضروريا .بيد أن األساليب البديلة تعاين من
نطاق القيود املفروضة ،مثل حتديد قائمة اجلرائم اخلاصة اليت تكون حمل أحكام التعاون الدويل (بدون حاجة حلدود
جزائية) .وأخريا ،وبشكل جممل ،فإن املواءمة الكل،ري،رة للعقوبات بني الدول جلرائم سيربانية حمددة وأساسية  -مبا يف
ذلك مستويات العقوبة القائمة على خطورة تقليدية  -ميكن أن تساهم على األرجح يف املساعدة على تيسري
التعاون الدويل والقضاء على "املالذات اجلزائية" ملرتكبيها.

ملخّص
تعترب الصورة احلالية للتشريعات املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية إحدى الصور الف ،رعالة ،كما تعرب عن
اإلصالحات القانونية املستمرة املتزامنة مع تصاعد اإلقرار بأن اجلرمية السيربانية تتطلب استجابة قانونية تغطي
اجملاالت اجلنائية واملدنية واإلدارية املتعددة .وقد أشار ما يقرب من  21يف املائة من الدول اجمليبة على االستبيان
اخلاص بالدراسة إىل أن وجود تشريعات جديدة أو خطط لسن تشريعات تواجه اجلرمية السيربانية 1.وبينما ميكن
تطبيق القانون العام "التقليدي" على األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية إىل حد ما ،إال أن الطبيعة املعنوية للمفاهيم،
1
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مثل "البيانات احلاسوبية" ،تتطلب أيضا مدخال يستوعب اجلرائم احملددة والتعريفات واملفاهيم ،وذلك يف حالة إذا
كانت املصاحل القانونية (مثل :سالمة أنظمة احلاسوب) حممية.
وبينما يوجد توافق يف اآلراء بشأن اجملاالت الواسعة للتدخل القانوين ملنع ومكافحة اجلرمية السيربانية ،إال
أنه ينظر إىل مستويات مواءمة التشريعات بني الدول كعنصر هام – ومتغري بصورة كبرية  -للتعاون داخل األقاليم،
ومع الصكوك متعددة األطراف .وهذا يشتمل على جمال العقوبات املقررة للجرمية السيربانية ،حيث يظهر تناول
إحدى اجلرائم التأسيسية  -النفاذ غري املشروع  -اختالفا إىل حد يؤثر على سهولة التعاون الدويل بشأن هذه
اجلرمية .فمن املستقر أن عمليات املواءمة نفسها مطلوبة لعدة أسباب منها؛ القضاء على املالجئ اآلمنة للجناة
ومجع املعلومات على الصعيد العاملي .وختاما ،فإن طرائق املواءمة تتضمن استعمال الصكوك الدولية واإلقليمية
امللزمة وغري امللزمة ،حيث أحملت هذه الدراسة إىل العديد من هذه الصكوك املوجودة حىت اآلن .ويتناول القسم
التايل من هذا الفصل هذه النقاط مبزيد من التفصيل.

 3-3نظرة عامة على الصكوك الدولية واإلقليمية
االستنتاجات الرئيسية:
 لقد شهد العقد املاضي تطورات هامة يف صدور صكوك دولية وإقليمية رامية إىل مكافحة اجلرمية
السيربانية ،ويتضمن ذلك الصكوك امللزمة وغري امللزمة
 ميكن حتديد مخس جمموعات من الصكوك الدولية أو اإلقليمية ،مركبة من صكوك وضعت يف سياق،
أو مستوحاة من اتفاقيات )0( :جملس أوروبا أو االحتاد األورويب )2( ،كومنولث الدول املستقلة أو
منظمة شنغهاي للتعاون )3( ،املنظمات احلكومية الدولية األفريقية )2( ،جامعة الدول العربية)2( ،
األمم املتحدة
 يوجد قدر كبري من التقاسم بني كل مجيع الصكوك ،مبا يف ذلك ،وبصفة خاصة وضع املفاهيم والنهج
املستخدمة يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
 يظهر حتليل أحكام  02صكا من الصكوك متعددة األطراف ذات الصلة باجلرمية السيربانية وجود
أحكام أساسية مشرتكة ،ولكن يوجد أيضا تباين كبري يف اجملاالت اليت تتصدى هلا مثل هذه الصكوك

لقد شهد العقد املاضي تطورات هامة يف صدور صكوك دولية وإقليمية رامية إىل مكافحة اجلرمية
السيربانية ،بيد أن هناك تباينا كبريا يف النشأة ،والوضع القانوين ،والنطاق اجلغرايف ،والرتكيز املوضوعي ،واآلليات
املستخدمة يف هذه الصكوك.
وميكن حتديد مخس "جمموعات" من الصكوك )0( :صكوك مت وضعها يف سياق جملس أوروبا أو االحتاد
األورويب ،أو مستوحاة منه )2( ،صكوك مت وضعها يف سياق كومنولث الدول املستقلة أو منظمة شنغهاي
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للتعاون )3( ،صكوك مت وضعها يف السياق األفريقي )2( ،صكوك مت وضعها من قبل جامعة الدول العربية،
و( )2صكوك مت وضعها حتت رعاية األمم املتحدة أو الكيانات املرتبطة هبا.
ال تعترب هذه
اجملموعات مطلقة ،كما
أن هناك جمموعة كبرية
موجودة من التقاسم بني
الصكوك ،ومثال على
ذلك ،وجود املفاهيم
األساسية الواردة يف
اتفاقية جملس أوروبا بشأن
اجلرمية السيربانية أيضا يف
العديد من الصكوك
األخرى 1.هيئات األمم
املتحدة ،مثل اللجنة
األفريقية
االقتصادية
واالحتاد الدويل لالتصاالت
لديها أيضا عدد من
املشاركات عند وضع
الصكوك يف السياق
األفريقي ،ومنها مشروع
اتفاقية االحتاد األفريقي
النموذجي
والقانون
اإلمنائية
للمجموعة
للجنوب األفريقي.

1

يبني التحليل الوارد يف امللحق الثالث املرافق هلذه الدراسة (األحكام الواردة يف الصكوك الدولية واإلقليمية) أن العديد من املفاهيم األساسية املدرجة يف اتفاقية جملس

أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،مثل النفاذ غري املشروع لنظام احلاسوب ،واالعرتاض غري املشروع للبيانات احلاسوبية ،االخرتاق غري املشروع لنظام احلاسوب أو البيانات

احلاسوبية ،التحفظ املعجل على البيانات احلاسوبية والوقت احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية ،تعترب أيضا مدرجة الحقا يف صكوك أخرى.
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وقد يكون للصكوك عالقة حمددة مباشرة داخل إحدى اجملموعات ،مثل؛ اعتماد القانون النموذجي
لدول الكومنولث بشكل وثيق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية .وإىل جانب ذلك ،أدرج مشروع
اتفاقية االحتاد األفريقي لغة املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،باإلضافة إىل ذلك ،تظهر
اتفاقية كومنولث الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون مفاهيم مشرتكة تتعلق بأمن املعلومات احلاسوبية.
وميكن توضيح أوجه التشابه واالختالف بني الصكوك واجملموعات من خالل املخطط أدناه ،مع الرتكيز
على "املركز القانوين"" ،والنطاق اجلغرايف" ،والرتكيز املوضوعي" ،و"اآلليات".

الوضع القانوني
إن أهم مسة ميكن أن يتميز
هبا أحد الصكوك هي كونه ملزما
قانونيا من عدمه .ويشكل عدد من
الصكوك ،والسيما اتفاقية جملس أوروبا
بشأن اجلرمية السيربانية ،اتفاقية
كومنولث الدول املستقلة واتفاقية
منظمة شنغهاي للتعاون ،واالتفاقية
العربية بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا
املعلومات ،اتفاقيات صرحية بني الدول
لرتتيب التزامات قانونية متبادلة 1.ويف
هذا الصدد ،على سبيل املثال ،إذا وافقت اجلمعية العامة لالحتاد األفريقي ،فإن مشروع اتفاقية دول االحتاد
2
األفريقي يعرض للتوقيع أو التصديق أو االنضمام ،مع دخول االتفاقية حيز النفاذ يف شكل صك ملزم.
وفيما يتعلق بالصكوك األخرى ،مثل القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث ،ومشروع امليثاق
النموذجي لألمن السيرباين للسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) ،والقانون النموذجي للدول العربية
بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا املعلومات ،والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/اجملموعة
الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،فإهنا ال تضع التزامات قانونية على الدول .وباألحرى ،قد متت صياغة هذه
1

تضع "االتفاقيات الدولية" سواء كانت عامة أو خاصة ،قواعد صرحية معرتف هبا ،ومنها اعتبارها أحد مصادر القانون الدويل ،حيث يسري على هذه االتفاقيات املادة

 38من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية .وذهبت املادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات إىل تعريف "املعاهدة" بأهنا االتفاق الدويل املعقود بني الدول يف
صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدويل ،سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته اخلاصة.
2

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،اجلزء الرابع ،القسم الثاين .أيلول/سبتمرب  ،2102الدورة الرابعة العادية ملؤمتر االحتاد األفريقي للوزراء املسؤولني عن االتصاالت

وتكنولوجيا املعلومات ) ، (CITMC-4طلب تسليم مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي إىل جلنة االحتاد األفريقي العتمادها طبقا للقواعد اإلجرائية املعمول هبا يف االحتاد
األفريقي .انظر:
African Union. 2012. Khartoum Declaration. AU/CITMC-4/MIN/Decl.(IV)Rev 2, 6 September 2012.
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الصكوك لتكون مبثابة توجيه أو "منوذج" لسن أحكام تشريعية وطنية .وبالرغم من ذلك ،فقد يكون لدى الصكوك
غري امللزمة تأثري هام على املستوى العاملي واإلقليمي ،وذلك عندما تتجه إرادة الدول إىل مواءمة قوانينها الوطنية
مع نـهج منوذجية 1.باإلضافة إىل ذلك ،فإنه جيوز للدول اليت مل تصادق على أحد الصكوك امللزمة أو مل تنضم
إليها ،بالرغم من ذلك ،استعمال هذه الصكوك كتوجيه عند وضع األحكام التشريعية الوطنية ونتيجة لذلك ،قد
2
يكون نطاق أحد الصكوك أكرب من عدد الدول اليت قد وقعت أو صادقت أو انضمت إليه.

النطاق الجغرافي
فيما يتعلق بالصكوك امللزمة ،يتحدد النطاق اجلغرايف عادة وفقا لطبيعة وسياق املنظمة اليت وضعت
الصك حتت رعايتها .وبالتايل ،على سبيل املثال ،قامت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات بغرض
"تعزيز وتدعيم" التعاون بني الدول العربية 3.وبشكل مماثل ،جاء يف صدر اتفاقية الكومنولث للدول املستقلة
تعريف "األطراف" بأهنم "الدول األعضاء يف احتاد دول الكومنولث املستقلة" 4،كما نص مشروع اتفاقية الدول
5
األفريقية على أن تكون االتفاقية مفتوحة لـ "الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي".
وفيما يتعلق بالعضوية ،ال يشرتط بالضرورة أن تتزامن عضوية الصك مع العضوية التنظيمية ،حيث ال
يعترب كل أعضاء املنظمة من الدول املوقعة على االتفاقية األصلية -6حيث ختضع االتفاقية للتصديق أو القبول أو
املوافقة -7وليست كل الدول املوقعة قد قامت بإيداع هذه الصكوك 8.فقد تعرض بعض الصكوك للتوقيع من
1

لقد استخدمت ،على سبيل املثال ،عدد من دول احتاد الكومنولث األحكام الواردة يف القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث إما منفردا أو باملشاركة مع اتفاقية

جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية .انظر

Commonwealth States: Use of the Budapest Convention and Commonwealth Model Law. Council of Europe’s contribution to the
Commonwealth Working Group on Cybercrime.

2

أبلغ جملس أوروبا ،على سبيل املثال ،باإلضافة إىل الدول اليت قد صادقت أو وقعت أو متت دعوهتم لالنضمام إىل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،أنه قد

تعامل مع  22دولة على األقل يف جمال التعاون التقين على أساس االتفاقية .انظر
Seger, A., 2012. The Budapest Convention on Cybercrime 10 years on: Lessons learnt or the web is a web.

 3املادة األوىل من االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
 4اتفاقية دول احتاد كومنولث الدول املستقلة ،التمهيد

 5مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،اجلزء الرابع ،القسم الثاين ،املادة الثانية (د).
6

تعترب جزر القمر ،جيبويت ولبنان والصومال من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية ومل يوقعوا على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تكنولوجيا املعلومات .وباملثل مل

تقم الدول األعضاء يف جملس أوروبا بالتوقيع على اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،وهم أندورا وموناكو واالحتاد الروسي ،وسان مارينو.
7

نصت املادة  02من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات على أن " تعرب الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة بالتصديق عليها يف إحدى احلاالت التالية( :أ) إذا نصت

املعاهدة على أن التعبري عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو (ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على اشرتاط التصديق؛ أو (ج) إذا كان ممثل الدولة
قد وقع املعاهدة بشرط التصديق؛ أو (د) إذا بدت نية الدولة املعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطا بالتصديق على املعاهدة ،أو عربت الدولة عن مثل
هذه النية أثناء املفاوضات .ويف هذا الصدد ،نصت صراحة كل من االتفاقية العربية ملكافحة اجلرائم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية
السيربانية أن االتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو املوافقة .كما تقتضي اتفاقية كومنولث الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بأن يقوم األطراف بإيداع
إشعار اكتمال اإلجراءات الداخلية املطلوبة لدخول االتفاقية حيز النفاذ .وباملثل ،فإن مشروع اتفاقية االحتاد األورويب عرض االتفاقية للتوقيع أو التصديق أو االنضمام.
ولالستعراض اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بشكل عام ،انظر:
8

Shaw, M.N., 2007. International Law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

مل تودع بعد كل من مجهورية التشيك ،اليونان ،أيرلندا ،ليختنشتاين ،لوكسمبورغ ،بولندا ،السويد وتركيا صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة فيما يتعلق باتفاقية جملس

أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية.
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خارج عضوية املنظمة حتت رعاية من قام بوضع الصك ،فعلى سبيل املثال ،قد فتحت اتفاقية جملس أوروبا بشأن
1
اجلرمية السيربانية التوقيع للدول األعضاء يف جملس أوروبا و"للدول غري األعضاء الذين شاركوا يف صياغتها".
تعترب الدول املؤسسة مبثابة الدول صاحبة االختصاص األصيل اليت تتحكم يف دخول دول جديدة تطلب
االنضمام ،ويتم ذلك غالبا طبقا للقواعد املنصوص عليها يف االتفاق األويل 2.وجرت العادة ،أن "تفتح"
املعاهدات أمام أي دولة راغبة يف االنضمام ،وذلك من خالل اإلفصاح عن نيتها بااللتزام بالشروط واألحكام
الواردة يف املعاهدة املوجودة ،كما قد تكون املعاهدة "شبة مفتوحة" حيث ميكن توسيع نطاقها باملوافقة من قبل
أغلبية الدول املوقعة و/أو الدول املتعاقدة ،باإلضافة إىل ذلك ،قد تكون املعاهدة "مغلقة" حيث يتطلب توسيع
3
نطاقها موافقة باإلمجاع من الدول املوقعة و /أو الدول املتعاقدة.
وفيما يتعلق باتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،فإنه جيوز للجنة وزراء جملس أوروبا بعد التشاور
واحلصول على موافقة باإلمجاع من الدول املتعاقدة يف االتفاقية أن "تدعو أي دولة ليست عضوا يف اجمللس ومل
تشارك يف صياغة االتفاقية بأن تنضم إىل االتفاقية" 4.وعلى حنو مماثل ،تعترب اتفاقية كومنولث الدول املستقلة
"مفتوحة النضمام أي دولة من الدول األخرى راغبة يف االلتزام باألحكام الواردة يف االتفاقية ،بشرط موافقة كل
األطراف" 5.كما تنص أيضا اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون على أهنا "مفتوحة النضمام أي دولة تشارك يف
األهداف واملبادئ الواردة يف االتفاقية" 6.فمن املستقر أن الصكوك اليت وضعت حتت رعاية األمم املتحدة تتمتع
بنطاق جغرايف أوسع بشكل مطلق .فعلى سبيل املثال؛ اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكوهلا االختياري بشأن بيع
7
األطفال ،واستغالل األطفال يف البغاء ،ويف املواد اإلباحية ،مفتوحة "النضمام أي دولة".

 1اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة  .)0(32قامت كندا واليابان وجنوب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية وهم من الدول غري األعضاء ،بالتوقيع يف
اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية.
2

نصت املادة  02من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات على أن " :تعرب الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة باالنضمام إليها يف إحدى احلاالت التالية( :أ) إذا نصت

املعاهدة على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام؛ أو (ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام؛ أو (ج)
إذا اتفقت مجيع األطراف فيما بعد على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام".
Malone, L.A., 2008. International Law. New York: Aspen
4

3

اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة  .)0( 32اقرتحت اللجنة املعنية باتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية بتعديل اإلجراءات الواردة يف املادة 32

( )0كما أبدت ذلك أيضا اللجنة األوروبية املعنية مبشاكل اجلرمية .ويعترب كال املقرتحني يف الوقت احلايل قيد االستعراض من قبل فريق املقررين للمجلس األورويب املعين
بالتعاون القانوين .انظر :اللجنة املعنية باتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية  .2102معايري وإجراءات االنضمام إىل اتفاقية بودابست بشأن جرائم اإلنرتنت-مت
التحديث ( 02 )2102هـ 28 .آيار/مايو .2102
5
6
7

املادة ( )02من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة
املادة ( )02من اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون
املادة  28من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ،األمم املتحدة (اتفاقية حقوق الطفل-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزعات

املسلحة-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية) املادة " .03الدولة" ذات مفهوم واسع يف هذا
احملتوى وال يقتصر على الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،فعلى سبيل املثال الكرسي الرسويل بوصفها دولة ،قد وقعت وصادق على االتفاقية املعنية حبقوق الطفل و(اتفاقية
حقوق الطفل-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال
واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية) .انظر:

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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وتتمتع الدول املؤسسة مبيزة التأثري على حمتوى املعاهدة ،لك ْن قد تواجه بعض األعباء املتعلقة بصياغة
املعاهدة وعمليات التفاوض بشأهنا .وجينب االنضمام الالحق ملعاهدة حتمل هذه األعباء ،بيد أن ذلك حيد من
فرص التفاوض بشأن احملتوى وااللتزامات الواردة فيها .وبقدر ما تربم املعاهدات غالبا من قبل الدول بنفس
االجتاهات ،إال أن املعاهدات قد ال تكون مقبولة للدول اليت مل تشارك يف املفاوضات ،حىت يف حالة إذا ما تركت
1
املعاهدة مفتوحة لالنضمام.
التحفظات الذي جيوز إبداؤه يف وقت التوقيع
عادة يعرتف باملعاهدة متعددة األطراف من خالل نظام ،ر
أو التصديق أو االنضمام 2.ويف هذا الصدد ،جتيز اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية إبداء حتفظات
حتفظات أخرى 3.وعلى حنو
حمددة بشأن مواد معينة واردة يف االتفاقية ،على الرغم من أنه ال جييز إبداء أي ،ر
متطابق ،جتيز االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات إبداء حتفظات حمددة ،وحتظر فقط التحفظات اليت
"تنطوي على انتهاك لنصوص االتفاقية أو خروجا عن أهدافها" 4،يف حني أن اتفاقية كومنولث الدول املستقلة مل
التحفظات 5،إال أن إحدى الدول األعضاء ،على األقل ،أبدت حتفظا واحدا 6.تسمح اتفاقية
تتعرض ملسألة ،ر
حتفظات بشأن "واحدة أو عدة من األحكام" اليت ال تتعارض مع أهداف ومقاصد
االحتاد األفريقي بإبداء ،ر
االتفاقية" 7.وذلك ،يف حالة إذا أعتمدت االتفاقية يف شكلها احلايل.
فعلى الصعيد العاملي ،قد وقعت و/أو صادقت  82دولة على أحد الصكوك امللزمة املعنية مبكافحة
اجلرمية السيربانية 8،وتعترب بعض الدول يف هذه االتفاقية أعضاء يف أكثر من اتفاقية أخرى .بالرغم من احتمالية
املشاركة من خارج السياق التنظيمي األصلي أو عملية الصياغة لالتفاقية ،إال أن الشكل  92-3يظهر أنه حىت
اآلن ال يوجد صك واحد قد حظي بتوقيعات أو تصديقات/انضمامات مع االمتداد اجلغرايف العاملي ،وذلك بغض
Parisi, F., Fon, V., 2009. The Formation of International Treaties. In: The Economics of Lawmaking. Oxford: Oxford Scholarship Online
2

1

ويتناول اجلزء الثاين من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املسائل املتعلقة بإبداء التحفظات واالعرتاض عليها واآلثار القانونية املرتتبة عليها ،واآلثار القانونية املرتتبة على

إبداء االعرتاض على التحفظات ،كذلك يتناول اجلزء الثاين؛ عملية سحب التحفظات واالعرتاضات ،واإلجراءات املتعلقة بإبداء التحفظات .وبصفة عامة ال يقبل أي من
التحفظات اليت تتعارض مع أغراض املعاهدة وأهدافها.
3
4

املادة  22من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية.
املادة  ،2الفصل اخلامس من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات.

5

مبوجب املادة  22من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،فإن املوقف االفرتاضي يتجسد يف جواز إبداء التحفظات من جانب أي دولة ما مل حيظر على وجه اخلصوص من

6

حتفظت أوكرانيا يف إطار البند  2من جدول من جدول أعمال اجتماع جملس رؤساء الدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة ،حتت عنوان "اتفاق بشأن التعاون يف

جانب املعاهدة أو عندما تنص املعاهدة على حتفظات حمددة فقط ،أو إذا كان التحفظ يتناىف مع أهداف وأغراض من املعاهدة.
جمال مكافحة اجلرائم املتصلة باملعلومات احلاسوبية"  0حزيران/يونيو .2110
7

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،اجلزء الرابع ،القسم الثاين ،املادة (3هـ).

 8التوقيع أو التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن ا جلرمية السيربانية ،االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات اتفاقية كومنولث
الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون.
 9تظهر اخلريطة كل الدول اليت إما وقعت أو صادق أو انضمت إىل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،االتفاقية العربية بشأن
مكافحة جرائم املعلومات اتفاقية كومنولث الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون .وللمرجعية ،فإن اخلريطة أيضا تـبـ ،رني عضوية االحتاد
األفريقي ،وهو ما ميثل جمموع األعضاء احملتملني للمشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،إذا وافقت الدول أو عرضت االتفاقية للتوقيع والتصديق أو
االنضمام.
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النظر عن صكوك األمم املتحدة املعنية بـاتفاقية حقوق الطفل  -الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن
اشرتاك األطفال يف النزعات املسلحة  -الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل
األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية 1.ومتثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية أكرب عدد من التوقيعات أو
التصديقات/االنضمامات ( 28دولة) ،مبا فيها عدد مخس دول ليست أعضاء يف جملس أوروبا 2،بينما لدى
الصكوك األخرى نطاق جغرايف أصغر ،فعلى سبيل املثال :االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات (08
دولة أو إقليم) ،اتفاقية كومنولث الدول املستقلة ( 01دول) ،واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ( 2دول) ،أما
بالنسبة ملشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،قد يصل عدد الدول فيه إىل  22دولة أو إقليم يف حالة إذا وقعت أو
صادقت مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي على مشروع االتفاقية.

وختاما ،فإن الصورة العاملية تعد مبثابة أحد درجات التقسيم يف عضوية الصكوك الدولية واإلقليمية
املتعلقة باجلرمية السيربانية ،بيد أن النموذج اإلقليمي يف هذا الصدد يتسم بالوضوح بشكل خاص .ويف حني
تستفيد دول يف بعض أجزاء من العامل من عضوية الصكوك امللزمة املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية  -مبا يف ذلك
عضوية بعض الدول يف أكثر من صك  -إال أن هناك مناطق أخرى ال تشارك يف أي إطار ملزم.

1

عدد  022دولة أو إقليما قد وقعت أو صادقت أو انضمت إىل صكوك األمم املتحدة املعنية باتفاقية حقوق الطفل-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن

اشرتاك األطفال يف النزعات املسلحة-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية
2

باإلضافة إىل ذلك ،قد وجهت الدعوة لثمانية بلدان أخرى ( األرجنتني ،تشيلي ،كوستاريكا ،مجهورية الدومينيكان ،املكسيك ،بنما ،الفلبني ،والسنغال) إىل االنضمام

إىل اتفاقية جملس أوروبا وفقا ألحكام املادة  ،32حيث وسع انضمام هذه الدول لالتفاقية من نطاقها اجلغرايف بكثري.
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التركيز الموضوعي
باإلضافة إىل االختالفات يف
النطاق اجلغرايف ،فإن الصكوك الدولية
واإلقليمية ،إىل جانب التشريعات الوطنية،
تظهر أيضا اختالفات يف الرتكيز املوضوعي،
حيث ينبثق العديد من هذه االختالفات
من اهلدف األساسي من الصك .فبعض
الصكوك ،مثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن
اجلرمية السيربانية ،والقانون النموذجي الحتاد
دول الكومنولث ،واالتفاقية العربية بشأن
مكافحة جرائم املعلومات ،واتفاقية
كومنولث الدول املستقلة هتدف بشكل
خاص إىل توفري إطار العدالة اجلنائية
ملكافحة أشكال اجلرمية السيربانية .بيد أن
الصكوك األخرى مثل اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ومشروع اتفاقية االحتاد األفريقي تتخذ هنجا أوسع نطاقا
حيث تعترب اجلرمية السيربانية مبثابة اهلدف الوحيد ،فاتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ،على سبيل املثال ،تتناول
التعاون يف األمور املتلعقة باجلرمية السيربانية يف سياق أمن املعلومات على الصعيد الدويل ،مبا يف ذلك املعلومات
بشأن احلروب واإلرهاب والتهديدات اليت تتعرض هلا البنية التحتية للمعلومات العاملية والوطنية 1.أما فيما يتعلق
مبشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،فإهنا تقوم على هنج األمن السيرباين الذي يتضمن تنظيم املعامالت اإللكرتونية،
2
ومحاية البيانات الشخصية ،وتعزيز األمن السيرباين ،واحلوكمة اإللكرتونية ومكافحة اجلرمية السيربانية.
تؤثر هذه االختالفات بشكل كبري على الوسيلة اليت تصاغ هبا اجلرمية السيربانية أثناء التجاوب القانوين
الدويل أو اإلقليمي ،ويرجع ذلك إىل أن اتساع نطاقها يركز على أمن املعلومات على الصعيد الدويل ،فعلى سبيل
جترم ،ورمبا يرجع ذلك إىل تركيزها
املثال ،مل تضع اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون أفعاال سيربانية حمددة جيب أن ،ر
على األمن السيرباين ككل ،بدال من الرتكيز على العدالة اجلنائية بشكل خاص .وعلى حنو مماثل ،مل يسع مشروع

1

تتضمن املادة الثانية من اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ،اجلرمية السيربانية باعتبارها "هتديدا كبريا" ألمن املعلومات على الصعيد الدويل .وعرف امللحق  0من االتفاقية

"اجلرمية السيربانية بأهنا "استعمال موارد املعلومات يف أغراض غري مشروعة و(أو) تأثري ذلك عليها يف الفضاء املعلومايت"
2

وحدد اجلزء الثالث من مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي اجلرمية السيربانية بأهنا "تعزيز األمن السيرباين ومكافحة اجلرمية السيربانية .أما اجلزء األول والثاين من نفس

االتفاقية ،فقد تناول على التوايل" :املعامالت اإللكرتونية" و"محاية البيانات الشخصية".
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االحتاد األفريقي يف الوقت احلايل إىل إنشاء آليات للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ذات الصلة باجلرمية
السيربانية.
وطبقا ملنظور العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية ،توجد ستة جماالت رئيسية ميكن االستفادة منها كتوجيه
إرشادي ملزم أو غري ملزم على الصعيد الدويل أو اإلقليمي )0( :التجرمي ،و( )2الصالحية اإلجرائية للهيئات
املكلفة بإنفاذ القانون ،و( )3اإلجراءات املتعلقة باألدلة اإللكرتونية ،و( )2الوالية القضائية للدولة يف املسائل
اجلنائية املتعلقة باجلرمية السيربانية ،و( )2التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باجلرمية السيربانية ،و()2
مسؤولية مقدمي اخلدمات.
فمن املستقر أنه ميكن حتليل كل جمال من اجملاالت اليت تشكل ف ْحوى الصكوك الدولية واإلقليمية  -ويف
الواقع ،القوانني الوطنية أيضا  -على ثالثة مستويات )0( :وجود األحكام ذات الصلة يف كل جمال )2( ،تناول
األحكام داخل كل جمال )3( ،حمتوى األحكام .ويتناول هذا القسم املستوى األول والثاين ،أما املستوى الثالث
فيتم تناوله يف الفصل الرابع (التجرمي) والفصل اخلامس (التحقيقات وإنفاذ القانون).
وفيما يتعلق بوجود األحكام ذات الصلة ،فقد حددت الصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة
ماهية اجملاالت الستة املختلفة؛ ومنها األحكام املتعلقة بالتجرمي ،واألحكام املتعلقة بالصالحيات اإلجرائية،
واألحكام املتعلقة بالوالية القضائية ،واألحكام
املتعلقة بالتعاون الدويل واليت توجد عموما يف
عدد من الصكوك امللزمة .وعلى النقيض من
ذلك ،فإن الصكوك غري امللزمة تتناول عادة
األحكام املتعلقة باألدلة اإللكرتونية
ومسؤوليات مقدمي خدمة اإلنرتنت ،مثل؛
القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث،
ومشروع امليثاق النموذجي للسوق املشرتكة
لشرقي وجنويب أفريقيا (الكوميسا) ،والنصوص
التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل
لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب
لالتصاالت 1.ويتضمن فقط املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومشروع اتفاقية
االحتاد األفريقي (من املتص ،رور أن تكون ملزما) أحكاما تتعلق باألدلة اإللكرتونية 2.وعلى حنو مماثل ،فإن تشريعات
1
2

انظر اجلدول اخلاص بـ "األدلة اإللكرتونية" و"مسؤوليات والتزامات مقدمي خدمة اإلنرتنت" ،امللحق الثالث املرافق هلذه الدراسة
انظر املادة  32من املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،واملادة /22ط من مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي.

90

االحتاد األورويب تتناول مسألة مقدمي خدمة اإلنرتنت من حيث مسؤولياهتم والتزاماهتم على املستوى اإلقليمي أو
1
الدويل.
تظهر أيضا الصكوك جمموعة من النـهج داخل اجملاالت املعنية بالتجرمي ،والصالحيات اإلجرائية إلنفاذ
القانون ،والتعاون الدويل ،ويوضح الشكل  8-3التوزيع النسيب لعدد املواد الواردة يف مخسة صكوك دولية أو
إقليمية تتناول كل جمال على حدة .وجدير بالذكر ،أن هناك صكوكا تتناول كافة اجملاالت األربعة ،ومن هذه
الصكوك اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،بيد أن
مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي يركز بشكل كبري على التجرمي مع إدراج بعض من الصالحيات اإلجرائية .أما فيما
يتعلق باتفاقية كومنولث الدول املستقلة ،فإهنا تتضمن عددا قليال من املواد املعنية بالتعاون الدويل والتجرمي .هذا،
ومل تتناول اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون من اجملاالت األربعة سوى املواد املتعلقة فقط بالتعاون الدويل.
وفيما يتعلق باملستوى الثاين ،فإن تناول األحكام ذات الصلة بالصكوك خيتلف أيضا بشكل كبري،
ويتضمن امللحق الثالث املرافق هلذه الدراسة حتليال كامال لتغطية املواد لكل جمال من اجملاالت الستة الرئيسية
الواردة يف الصك .ويبني التحليل مدى التنوع يف السلوك الذي جترمه الصكوك واتساع نطاق الصالحيات
اإلجرائية إلنفاذ القانون باإلضافة إىل متدَّد النـهج اليت تتناول الوالية القضائية والتعاون الدويل.
وي ،ربني امللحق الثالث أيضا أنه بالرغم من االختالفات اجلوهرية املوجودة إال أن العديد من الصكوك
تشرتك يف "أحكام أساسية" معينة ،ومنها على وجه اخلصوص :جترمي األفعال املرتكبة ضد السرية ،والنزاهة ،وتوافر
بيانات حاسوبية أو نظم حاسوب ،وكذلك الصالحيات اإلجرائية اليت تتضمن التفتيش واملصادرة واألوامر اخلاصة
بالبيانات احلاسوبية ،والوقت احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية ،والتحفظ على البيانات احلاسوبية ،وااللتزامات
العامة بشأن التعاون يف إجراء التحقيقات املنوطة باملسائل اجلنائية للجرمية السيربانية .ويوجز اجلدول التايل بعضا
من النتائج الرئيسية املرتتبة على إجراء التحليل الكامل ،والوارد يف امللحق الثالث.
 تتضمن معظم الصكوك قائمة عريضة من اجلرائم ،حيث تركز الصكوك األخرى على
جمال حمدود من اجلرائم النوعية ،مثل الصكوك اليت تركز على محاية الطفل ،وتلك اليت
تتناول جرائم استغالل الطفل يف املواد اإلباحية

التجريم

1

 من األفعال األكثر جترميا تلك املرتكبة ضد السرية ،والنزاهة ،وتوافر بيانات حاسوبية
أو نظم حاسوب ،تليها األفعال املتعلقة باستخدام احلاسوب يف االحتيال والتزوير،
واستخدام احلاسوب يف إنتاج أو توزيع أو مواد إباحية عن األطفال
 باإلضافة إىل األفعال احملددة يف الفصل األول من هذه الدراسة والواردة يف القسم
املعين بـ"توصيف اجلرمية السيربانية" ،حيث جترم أيضا بعض الصكوك نطاقا عريضا من

انظر على سبيل املثال التوجيهي الصادر عن االحتاد األورويب بشأن التجارة اإللكرتونية ،املواد من  02إىل .02
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األفعال ،منها استخدام احلاسوب يف ارتكاب أفعال ضد النظام العام واآلداب العامة
أو األمن القومي
 نصت بعض الصكوك على أن ارتكاب جرائم تقليدية باستخدام وسائل تتعلق بنظام
حاسويب ،يعترب ظرفا مشددا للعقوبة

الصالحيات اإلجرائية

 يعترب التفتيش واملصادرة وأوامر بيانات احلاسوب املخزنة واملعلومات املشرتكة ،الوقت
احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية ،األمر العاجل بالتحفظ على البيانات احلاسوبية،
من الصالحيات اإلجرائية الشائعة يف الصكوك
 النفاذ عرب احلدود إىل نظم أو بيانات حاسوبية
 تعترب الصكوك (وخباصة غري امللزمة) اليت تتصدى لألدلة اإللكرتونية قليلة ،حيث

األدلة اإللكترونية

تتناول جماالت منها؛ الشروط العامة لقبول األدلة اإللكرتونية ،ص ،رحة عبء اإلثبات،
ومبدأ أفضل دليل ،وافرتاض السالمة ،ومعايري التحفظ على األدلة

 تتضمن تقريبا كافة الصكوك مبدأ اإلقليمية ومبدأ اجلنسية (حيث توجد ازدواجية
التجرمي) كأساس لالختصاص القضائي

الوالية القضائية

 مل يتم العثور يف الصكوك األخرى على أسس أخرى يقوم عليها االختصاص
القضائي ،مبا يف ذلك مبدأ األعمال املوجهة إىل نظام احلاسوب أو البيانات احلاسوبية
الواقعة يف إقليم ومصاحل إحدى الدول
 ينص صكان على توجيهات بشأن حتديد حمل وقوع إحدى اجلرائم السيربانية

التعاون الدولي

 توفر الصكوك اليت تتناول التعاون الدويل على نطاق أوسع ،آليات للمساعدة القانونية
املتبادلة وتسليم اجملرمني املطلوبني ،أو تركز بطريقة خمتصرة على املبادئ العامة للتعاون
 يتوخى عدد من الصكوك إنشاء وحدات اتصال أو شبكة الـ ()2/22
 يتناول العدد احملدود من الصكوك ،اليت تغطي مسؤولية مقدمي خدمات اإلنرتنت،

مقدمو الخدمة

جماالت تشتمل على رقابة االلتزامات ،الدعم التطوعي للمعلومات ،تسجيل
اإلخطارات ،عالوة على التزاماته بشأن النفاذ والتخزين املؤقت واالستضافة ووصالت
اإلحالة اإللكرتونية

اآلليات
تتعلق آليات التعاون الدويل بالصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة بصفة خاصة ،ويرجع ذلك إىل قدرة هذه
الصكوك على منح التزام قانوين دويل واضح أو صالحية ما للتعاون بني الدول األطراف .وإىل جانب االلتزامات
العامة للتعاون 1،فإن عددا من الصكوك ،والسيما اتفاقية كومنولث الدول املستقلة واتفاقية جملس أوروبا بشأن
1

انظر على سبيل املثال ،املادة  23من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية واليت تنص على أن " :يتعني على الدول األطراف أن تتعاون مع بعضها البعض طبقا

لألحكام الواردة يف هذا الفصل ،ومن خالل تطبيق الصكوك الدولية ذات الصلة بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ،واملوافقة على الرتتيبات على أساس التشريعات
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اجلرمية السيربانية واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،ترسي آليات معي،رنة للتعاون .وميكن التعويل على
1
االتفاقية ذاهتا  -من هذه االتفاقيات الثالثة  -كأساس لطلبات املساعدة من إحدى الدول الطرف إىل أخرى.
وعلى هذا النحو؛ وبدون اإلخالل بالشروط املنصوص عليها يف القانون الوطين أو املعاهدات األخرى املعنية
باملساعدة القانونية املتبادلة ،فإن االتفاقية قد تعرض األسباب اليت جيوز ألي من الدول مبوجبها رفض طلب
املساعدة 2.وتستخدم اتفاقية كومنولث الدول املستقلة املنهج القائم على حتديد نوع املساعدة اليت قد تطلب
بعبارات عامة إىل حد ما 3.وجدير بالذكر يف هذا الصدد ،بأنه إىل جانب االلتزامات العامة الواردة يف كل من
اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات بتقدمي املساعدة
القانونية على أوسع نطاق ممكن ألغراض التحقيقات أو اإلجراءات ،فإهنما أيضا تتضمنان أشكاال خاصة من
املساعدة ،مثل؛ التحفظ العاجل على البيانات احلاسوبية املخزنة ،والكشف املعجل عن حركة مرور البيانات
املتحفظ عليها ،والوصول إىل البيانات احلاسوبية املخزنة ،والوقت احلقيقي جلمع حركة مرور البيانات ،واعرتاض
4
بيانات احملتوى.
وأخريا ،يرسخ عدد من الصكوك فكرة وجود سجالت للسلطات املختصة ألغراض تسليم اجملرمني
وطلبات املساعدة القانونية املتبادلة 5،وإجراءات تقدمي املساعدة العاجلة 6،ووحدات االتصال لتوفري قنوات
7
للتواصل على مدار  22ساعة يوميا.

املوحدة أو املتبادلة ،والقوانني احمللية على أوسع نطاق ممكن ألغراض التحقيقات أو اإلجراءات املتعلقة باجلرائم اجلنائية ذات الصلة بأنظمة احلاسوب أو البيانات ،أو جلمع
األدلة يف شكل إلكرتوين من جرمية جنائية".
1

انظر على سبيل املثال ،املادة  22من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية واليت تنص على أن " :يف حالة عدم وجود معاهدة بشأن املساعدة املتبادلة أو ترتيبات

على أساس التشريعات املوحدة أو املتبادل ة سارية بني الدولة الطالبة والدولة املوجه هلا الطلب ،فإن األحكام الواردة يف الفقرات من  2حىت  2من هذه املادة تسري يف هذه
احلالة" .كما تنص املادة  32من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات على أن" :تسري الفقرتان  2حىت  2من هذه املادة يف حالة عدم وجود معاهدة بشأن التعاون
واملساعدة املتبادلة أو اتفاقية قائمة على أساس التشريعات املعمول هبا بني الدول األطراف الطالبة املساعدة وتلك اليت طلب منها تقدمي املساعدة" .وتنص املادة  2من
اتفاقية كومنولث الدول املستقلة على أنه :يتعني أن يكون التعاون يف إطار هذه االتفاقية على أساس طلبات املساعدة اليت أعدهتا السلطات املختصة لألطراف".
2

انظر على سبيل املثال الفقرة  2من املادة  22من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،واملادة  32من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات ،حيث تنص

كالمها على أنه جيوز رفض طلب املساعدة إذا كان الطلب يتعلق جبرائم سياسية أو تعترب الدول املطلوب منها تقدمي املساعدة أن الطلب ميس بسيادهتا أو أمنها أو نظامها
العام أو مصاحلها األساسية أو اجلوهرية األخرى.
3

تتضمن على سبيل املثال املادة  2من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة؛ تبادل املعلومات بشأن اجلرائم ذات الصلة باملعلومات احلاسوبية اليت تعترب يف طور اإلعداد أو قد

ارتكبت ،وتنفيذ طلبات املساعدة ألغراض التحقيق واإلجراءات طبقا للصكوك الدولية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة ،وختطيط وتنفيذ األنشطة والعمليات التنسيقة ملنع
اجلرائم ذات الصلة باملعلومات احلاسوبية باإلضافة إىل الكشف عنها وكبحها وإظهارها والتحقيق فيها.

 4انظر املواد  ،33 ،30 ،31 ،22و 32من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،واملواد  20 ،32- 32و 22من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات.
5

انظر الفقرة  2من املادة  ،22والفقرة  2من املادة  22من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،واملادة  2من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة ،فقرة  2من املادة

 ،30وفقرة  2من املادة  32من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات.
6

انظر الفقرة  3من املادة  30من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،والفقرة  2من املادة  2من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة ،الفقرة  8من املادة  32من

االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات.
7

انظر املادة  32من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،واملادة  23من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات.
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 4-3تنفيذ الصكوك متعددة األطراف على الصعيد الوطني
االستنتاجات الرئيسية:
 إىل جانب العضوية الرمسية والتنفيذ ،فإن الصكوك متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة اجلرمية
السيربانية ذات تأثري على القوانني الوطنية بشكل غري مباشر ،وذلك من خالل استعماهلا كنموذج من
قبل الدول غري األطراف ،أو عن طريق تأثري تشريعات الدول األطراف على الدول األخرى
 تتوافق عضوية الصكوك متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة اجلرمية السيربانية مع التصور بزيادة كفاية
القانون اجلنائي الوطين والقانون اإلجرائي بشكل كاف ،مما يشري إىل أن األحكام املتعددة حاليا يف
فعالة بشكل عام
هذه اجملاالت تعترب ،ر

وتنوع القوانني الوطنية ،من حيث جترمي األفعال اليت
 وقد يعزى عدم االتساق على املستوى الدويل ،ر
تعترب جرائم سيربانية واألسس اليت تقوم عليها الوالية القضائية وآليات التعاون ،إىل وجود صكوك
متعددة بشأن اجلرمية السيربانية هلا نطاق مواضيعي وجغرايف خمتلف

قد يشكل األسلوب املتبع لدمج الصكوك الدولية واإلقليمية يف إطار القانون الوطين ،فضال عن فعالية
التطبيق وتنفيذ القواعد اجلديدة عامال قطعيا يف جناح عملية املواءمة 1،أو غري ذلك من األمور ذات الصلة .وقد
تضطلع الدول بتفسري أو تنفيذ األحكام الواردة يف الصكوك الدولية بطرائق خمتلفة ،مما يؤدي إىل زيادة التباعد بني
الدول ،حيث ال ميثل ذلك التباعد مشكلة يف حد ذاته ،فمن الثابت أن الدول دائما ال تضطلع بتنفيذ األطر
الدولية بنفس األسلوب متاما ،وذلك بسبب اختالف التقاليد القانونية والقيود املوجودة على املستوى الوطين 2.ويف
نفس الوقت ،من ناحية ثانية ،يتجسد اهلدف من التنفيذ يف توفري درجة حمددة من التوافق بني التشريعات الوطنية
واألطر الدولية.

التنفيذ الرأسي (المباشر)
يتبع التنفيذ "املباشر" للمعاهدة متعددة األطراف التوقيع والتصديق على املعاهدة أو االنضمام هلا.
ويتعني أن يضطلع موظفو الدولة أو األفراد بتطبيق معظم القواعد القانونية لكي تصبح نافذة يف إطار النظم
القانونية احمللية .وجيوز للدول حتقيق ذلك إما من خالل "الدمج املستمر" للقواعد الدولية مع القانون الوطين (غالبا

1

Miquelon-Weismann, M. F., 2005. The Convention on Cybercrime: A Harmonized Implementation of International Penal Law: What
Prospects for Procedural Due Process? John Marshall Journal of Computer & Information Law, 23(2):329-61.
2
;See Klip, A., Nelken, D., 2002. Changing Legal Cultures. In: Likosky, M. (ed.) Transnational Legal Processes. London: Butterworths
Graziadei, M., 2009. Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge. Theoretical Inquiries in Law, 10(2): 723-743
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ما يرتبط ذلك مع ما يسمى باألنظمة "األحادية") ،أو عن طريق "دمج التشريع" (يف أنظمة "ثنائية") ،حيث
1
تصبح القواعد الدولية جزءا ال يتجزأ من النظام القانوين الوطين ،وذلك فقط عند سن التشريع الوطين ذو الصلة.
غالبا ما يتطلب إدراج األحكام الواردة يف الصك املعين باجلرمية السيربانية يف القانون الوطين تعديل
التشريع ،مثل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية ،وذلك لتقنني اجلرائم اجلديدة اخلاصة أو تعديل القائمة.
وغين عن البيان ،أن نتيجة
تنفيذ قرار االتحاد األوروبي بشأن الهجمات ضد نظم المعلومات
إدراج القواعد الدولية يف القانون الوطين
قد ختتلف إىل حد كبري من دول طرف
يكشف أحد التقارير املعنية بتنفيذ القرار اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن
اهلجمات ضد أنظمة املعلومات ( )2112تباينا كبريا يف استعمال خيار عدم
إىل دولة طرف أخرى .فإحدى
جترمي "احلاالت البسيطة" .واضطلعت الدول األعضاء ،على سبيل املثال ،مبا
التأثريات اخلاصة لتنفيذ أحد الصكوك
يلي:
الدولية على النظام القانوين الوطين
 جترمي النفاذ إىل احلاسوب إذا ارتبط ذلك فقط بنية ارتكاب أعمال جتسس
إلحدى الدول ،قد ال حيدث يف دول
على البيانات.
 جترمي النفاذ غري املشروع يف احلاالت اليت يتم فيها فقط إساءة استعمال
أخرى 2،على سبيل املثال .يوضح
البيانات أو إتالفها فيما بعد.
بشكل جيد تقييم تنفيذ قرار االحتاد
 حتديد تعرض البيانات للخطر عند الوصول إليها كشرط لقيام املسؤولية
األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم
اجلنائية.
املعلومات 3التحديات اليت تـع،ررض هلا
كما أوضح التقرير بشكل عام أن" :تباين تفسري وتطبيق خيار عدم التجرمي
ألفعال معينة يشكل خطرا جسيما على اهلدف املتوخى من تقارب قواعد الدول
يف مواءمة تشريعات مكافحة اجلرمية
األعضاء بشأن القانون اجلنائي يف جمال اهلجمات ضد نظم املعلومات".
السيربانية ،حىت يف سياق إطار ملزم،
ودول اعتادت على تنفيذ قانون
املصدرEuropean Commission. 2008. COM (2008) 448 final. :
متخطِّي احلدود الوطنية 4.وعلى النحو
املبني يف اجلدول ،أظهر تقييم عملية التنفيذ تباينات كبرية يف األحكام القانونية الوطنية املنوط هبا تنفيذ القرار.
ويتناول التقييم أيضا نقطة جديدة تتمثل يف أن استعراض تنفيذ أي صك يعترب عملية تقنية أو صعبة ،وتتطلب

1

Cassese, A., 2005. International Law. Oxford: Oxford University Press, p.220-221.
Klip, A., 2006. European Integration and Harmonisation and Criminal Law. In: Curtin, D.M. et al. European integration and
law: four contributions on the interplay between European integration and European and national law to celebrate the 25th
anniversary of Maastricht University’s Faculty of Law. For general discussion, see Legrand, P., 1997. The Impossibility of ‘Legal
Transplants, Maastricht Journal of European and Comparative Law, (4):111-124
3
European Commission. 2008. Report from the Commission to the Council based on Article 12 of the Council Framework Decision of 24
February 2005 on attacks against information systems. COM (2008) 448 final, Brussels, 14 July 2008.
2

وجتدر اإلشارة إىل أن تنفيذ التحليل قد مت إجراؤه  21دولة فقط من أصل  22دولة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،واستند فقط على
التحليل الرمسي للمعلومات املقدمة من الدول األعضاء.
Calderoni, F., 2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime, Law and
Social Change, 54(5):339-357.
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4

وقت ،وموارد ،وتنفيذا كامال لكل من األحكام التشريعية وتطبيقها عمليا 1.وال يدخل يف نطاق وتـ ْعليمات هذه
الدراسة االضطالع بأي شكل من أشكال التقييم للصكوك الدولية واإلقليمية املختلفة واملنوط هبا مكافحة اجلرمية
السيربانية واملشار إليها يف هذا الفصل.
وبالرغم من ذلك ،يظهر بشكل منفرد حتليل الردود على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن عضوية
صكوك متعددة األطراف ترتبط
مع التصور بزيادة كفاية
تنفيذ المشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
القانون اجلنائي الوطين والقانون
يف عام  ،2118اعتمدت إحدى دول غرب أفريقيا قانونا بشأن التحقق من امتثال نظام
احلواسيب للقوانني واألنظمة واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها على املستوى اإلقليمي من
اإلجرائي .كما يوضح أيضا
جانب اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشأن اجلرمية السيربانية ،بيد أن
الشكل  2-3أن الدول اجمليبة
هذا القانون تضمن تعديالت حمددة:
على االستبيان اخلاص هبذه
 تعيني جرائم حمددة لتكنولوجيا املعلومات يف جماالت احلماية اجلنائية اليت تشتمل على
الدراسة واليت مل تكن طرفا يف
تكنولوجيا املعلومات والبيانات اإللكرتونية ،واحملتوى احلاسويب غري الشرعي ،واستعمال
احلاسوب يف االحتيال ،وخدمات املساعدة الفنية ،واإلعالن الرقمي؛
إحدى الصكوك متعددة
 حتديث التشريعات املتعلقة باجلرائم املوجودة حبيث تتوافق مع بيئة تكنولوجيا
األطراف املعنية مبكافحة اجلرمية
املعلومات/االتصاالت اجلديدة (يف جماالت احلماية اجلنائية ضد السرقة ،األضرار املادية
السيربانية أفادت بـ "عدم
اليت تلحق باملمتلكات ،وما إىل ذلك)؛
كفاية" التجرمي الوطين للجرمية
 إجراء تعديالت على قانون اإلجراءات اجلنائية لتنفيذ الصكوك اخلاصة املعنية
بتكنولوجيا املعلومات؛
السيربانية والقانون اإلجرائي
 إرساء مبادئ توجيهية جديدة بشأن التعاون املتعلق باألمور السيربانية فيما يتعلق بدول
2
على حنو أكثر تواترا.
اإليكواس ،وجملس أوروبا ،والتعاون بني الدولة وإيكواس/جملس أوروبا/جمموعة الثماين.

بيد أنه من املمكن
إثبات العالقة بني "كفاية"
التشريع و"عضوية الصك" ،إال
أن الردود على االستبيان املرافق
هلذه الدراسة مل تكشف عن منط واضح بني "املواءمة املتصورة" و"عضوية الصك" .وعلى النحو املذكور أعاله؛
فإن إدراك دول يف أوروبا ،على سبيل املثال ،ملستويات عالية من املواءمة مع "الصكوك متعددة األطراف" ،ال يعين
3
دائما أهنا أدركت مستويات عالية من املواءمة بني التشريعات الوطنية داخل اإلقليم.
املصدر Mouhamadou, L.O. 2011:اجلرمية السيربانية واحلريات املدنية واخلصوصية يف
اجملتمع االقتصادي لغرب أفريقيا .املؤمتر السنوي الـ  20بشأن احلواسيب واحلرية واخلصوصية
.2100

1

على سبيل املثال ،تنطوي آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على م ْفردات تفصيلية تتعلق بعملية االستعراض ،عالوة على املبادئ التوجيهية
للخرباء احلكوميني وموظفي األمانة العامة يف إجراء االستعراضات القطرية .انظر:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism
BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf

2

االستبيان اخلاص بدارسة اجلرمية السيربانية ،السؤال رقم  .02ويعترب الشكل  2-3قد عدد الصكوك التالية اليت مت التوقيع فيها أو التصديق عليها :اتفاقية جملس أوروبا

بشأن اجلرمية السيربانية ،االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات ،اتفاقية كومنولث الدول املستقلة ،اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون.
3

انظر أعاله ،القسم  2-3االختالفات ومواءمة القوانني ،مواءمة التشريعات.
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وعلى حنو مماثل ،ال تكشف احلسابات القائمة على اجملموعتني اجمليبتني املذكورتني أعاله (الصك ،وال
يوجد صك) عن االختالفات يف املستويات املدركة من املواءمة مع الدول األخرى أو داخل األقاليم بشكل
خاص 1.وعلى الرغم من ذلك؛ فإن طبيعة الصكوك متعددة األطراف عادة ما تتجه حنو أداء دور يف عملية
املواءمة ،كما أنه من الوارد أن تعكس
أيضا تلك الردود االختالفات يف
تصورات حول ما جيعل "املواءمة"
ال ،ر
يف املقام األول .ويف هذا الصدد،
ذكرت عدد من الدول جتارب إجيابية
لتنفيذ الصكوك متعددة األطراف.
وأخريا ،وفيما يتعلق باإلبالغ عن
جناح عمليات املواءمة ،فعلى سبيل
املثال؛ ذكرت العديد من الدول
اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه
الدراسة جتربة إجيابية تتعلق بإدراج أحكام من الصكوك مثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية يف القانون
2
الوطين.

التأثير غير المباشر
باإلضافة إىل العضوية الرمسية يف الصك وتنفيذه ،فإن الصكوك متعددة األطراف بشأن مكافحة اجلرمية
السيربانية لديها تأثري غري مباشر على القوانني الوطنية ،وهذا من خالل استعمال الدول األطراف غري األعضاء
هذه الصكوك كنموذج ،أو عن طريق تأثري تشريعات الدول األطراف على تشريعات الدول األخرى .هذا ،وجيوز
للدول استعمال أكثر من صك واحد لصياغة التشريع الوطين ،حيث أفاد عدد من الدول بأن ذلك هو احلال
بالنسبة هلا 3.ويف هذا الصدد ،لوحظ أن إحدى دول غرب أفريقيا ،على سبيل املثال ،تستخدم القانون النموذجي
لدول احتاد الكومنولث ،واالتفاقية األوروبية بشأن اجلرمي السيربانية ،واملشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا ،وعلى هذا النمط ،قامت دولة أخرى يف غرب آسيا باستعمال كل من القانون النموذجي للدول
العربية واألحكام التشريعية الوطنية ألحد الدول األخرى يف املنطقة 4.وإىل جانب ذلك؛ وكما ذكر آنفا ،فإن
الصكوك متعددة األطراف ذاهتا تتضمن قدرا كبريا من الرتابط بني النصوص .فعلى سبيل املثال؛ فقد متت صياغة

1

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .02

2

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم .02

3

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم  ،02والسؤال رقم 02

4

املرجع السابق
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القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث وقرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات بإحكام
عن كثب مبا يتماشى مع اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية.

لقد عكست صعوبة التنفيذ املباشر للصكوك ،والتأثري غري املباشر ،ودجمهما النتائج اإلمجالية املنبثقة عن
االستبيان امللحق هبذه الدراسة .ففي إطار مجع املعلومات اخلاص بالدراسة؛ مت توجيه سؤال إىل الدول يتعلق
باستخدامها الصكوك الدولية أو احمللية لصياغة أو تطوير التشريعات احلالية واجلديدة أو املخطط لسنها 1.ويف
الواقع ،قد أجاب عدد قليل نسبيا من الدول على هذا السؤال 2،بيد أن الشكل  ،01-3مع ذلك ،يظهر أن
اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية والربوتكول اإلضايف امللحق هبا استندت بشكل مباشر إىل اتفاقية
جملس أوروبا -مثل صكوك دول االحتاد األورويب  -واليت قد استخدمت على نطاق واسع لتطوير التشريعات
املعنية باجلرمية السيربانية .وإمجاال ،استخدم حوايل نصف عدد هذه الدول صكوكا متعددة األطراف مندرجة يف
"جمموعات" 3دولية وإقليمية أخرى ،مثل؛ الصكوك العربية واألفريقية ،باإلضافة إىل استخدامها لتشريعات وطنية
أخرى.

1

2

املرجع السابق
ومتثل التوزيع اإلقليمي كالتايل :فيما يتعلق بالتشريعات القائمة؛ فيما يتعلق بالتشريعات القائمة :أوروبا 03؛ آسيا وأوقيانوسيا 2؛ األمريكتني 2؛ أفريقيا 2؛ بشأن

تشريع جديد أو املخطط له :أوروبا 2؛ آسيا وأوقيانوسيا 01؛ األمريكتني 2؛ أفريقيا .2
3

انظر أعاله ،القسم  3-3نظرة عامة على الصكوك الدولية واإلقليمية

016

1

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا التقييم يعترب قائما على ردود الدول وليس تناول حمتوى القوانني الوطنية.
ويعترب ذلك من املناسب إىل حد ما ،حيث من املتـع ،رذر مبجرد حتليل النصوص التشريعية ،بشكل عام ،حتديد أي
من الصكوك قد استخدمت بالضبط لصياغة التشريعات .وميكن تتبع أي تأثري مىت بينت إحدى األطر الدولية
احملددة  -واليت تظهر بعض االختالفات اليت ميكن متييزها عن كافة الصكوك األخرى  -األسلوب املتبع لتجرمي
جرمية معينة .فعلى سبيل املثال ،تلحق اتفاقية كومنولث الدول املستقلة 2عناصر إضافية للنفاذ غري املشروع
(تأثريات على البيانات) وجترمي توزيع الفريوسات احلاسوبية بطريقة معينة ،كما ميكن من ناحية أخرى احلصول على
األحكام التابعة هلذا النهج وذلك من خالل حتليل مضمون األحكام القانونية يف العديد من الدول يف أوروبا
3
الشرقية وغرب آسيا.
يتم حتديد اإلمكانيات اإلمجالية لنجاح املواءمة ودمج القانون الدويل يف التشريع الوطين ،إىل حد كبري،
من خالل مدى قدرة الدول على إدراج املعايري الدولية يف النظم الوطنية .ومن أجل ذلك ،فإن األمر حيتاج إىل
رؤية قانونية وبيئة سياسية واجتماعية تتوفر فيها درجة عالية من الدعم إلجراء اإلصالحات التشريعية الالزمة
وااللتزام بذلك .وهذا حيدث على األرجح عندما يكون لدى الدول قدرة على احلفاظ على التقاليد القانونية ،فيما
التزال تفي بالتزاماهتا الدولية اليت اختارت أن تضطلع هبا.
أفادت إحدى الدول املستجيبة يف غرب آسيا ،على سبيل املثال ،بضرورة مراعاة "اجملتمع" فيما يتعلق
بالعادات والتقاليد 4،بينما شددت أيضا إحدى دول غرب أفريقيا إىل جانب دولة من دول األمريكتني على
استخدام "املشاورات مع اجلهات الفاعلة" كممارسة جيدة لضمان احلفاظ على التقاليد القانونية الوطنية .ويف
حاالت أخرى؛ فإن الدول قد ال تستطيع أن تدرك بعد احلاجة إىل تعزيز قانون مكافحة اجلرمية السيربانية .ويف هذا
الصدد ،على سبيل املثال ،أفادت إحدى دول اجلنوب األفريقي بأنه منذ "تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا
5
املعلومات إال أهنا مازالت ضعيفة ،وعليه ال يشكل تشريع جرائم اإلنرتنت حاجة ملحة".
وختاما ،فإن استعمال كل من الصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة ميثل مع ذلك فرصة مه ،رمة
لتحقيق تقدم إجيايب حنو مزيد من االكتفاء ومواءمة القوانني الوطنية ،عالوة على تعزيز التعاون الدويل على املدى
البعيد جملاهبة أي من التحديات العاملية .ويتناول أيضا الفصل الرابع (التجرمي) والفصل اخلامس (التحقيقات وإنفاذ
القانون) والفصل الثامن (املنع) كال من التقارب والتباين يف هذه اجملاالت الفردية.
1

من املالحظ أن بعض النتائج اليت مت عرضها يف الفصل الرابع (التجرمي) والفصل اخلامس (التحقيقات وإنفاذ القانون) يف هذه الدراسة تستند إىل حتليل املصدر الرئيسي

للتشريع.
2

الفقرة (/0أ) من املادة الثالثة من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة؛ "يتسبب النفاذ غري املشروع للمعلومات احلاسوبية احملمية بالقانون ،يف اتالف البيانات أو إغالقها أو

تعديلها أو نسخها ،أو تـ ْعطيل وظائف احلاسوب أو نظم احلاسوب أو الشبكات ذات الصلة".
3

انظر الفصل الرابع (التجرمي)

4
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الفصل الرابع :التجريم
يقدم هذا الفصل تحليال ُمقارنا ألفعال الجريمة السيبرانية الواردة في القانون الدولي والقانون الوطني.
كما يجسد نوعا من توافق اآلراء األساسية بشأن الحاجة إلى تجريم مجموعة من األفعال التي تشكل
الجريمة السيبرانية .ومع ذلك ،يُظهر تناول أركان الجريمة عن قرب وجود تباين بين الدول والصكوك
متعددة األطراف المعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية .أيضا ،يب يّن هذا الفصل أثر ال "سيف والدرع"

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان على تجريم الجريمة السيبرانية.

 1-4استعراض عام للتجريم
االستنتاجات الرئيسية
وتبني من إجابات البلدان على االستبيان َّ
جمرمة على نطاق واسع ،باستثناء
َّ 
أن هذه األفعال الـ َّ 02
اجلرائم املتعلقة برسائل الربيد اإللكرتوين الطفيلية بصفة رئيسية ،وكذلك إىل حد ما اجلرائم املتعلقة
بأدوات إساءة استعمال احلواسيب والعنصرية وكراهية األجانب وإغواء أو "مراودة" األطفال على
اإلنرتنت
وجيسد هذا األمر نوعا من توافق اآلراء األساسي على ما يعاقب عليه من السلوكيات اإلجرامية

ِّ
السيربانية
 تعترب األفعال السيربانية األساسية اليت متس بسرية النظم احلاسوبية وسالمتها وقواعد النفاذ إليها جم،ررمة
يف العديد من الدول باعتبارها من اجلرمية السيربانية اخلاصة
 تعترب األفعال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تشتمل على خرق السرية أو االحتيال أو التزوير أو
ارتكاب جرائم متصلة باهلوية جمرمة يف أغلب األحيان باعتبارها من اجلرائم العامة
 تفيد نسبة  81يف املائة من الدول يف أوروبا بكفاية جترمي األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية

 أما يف مناطق أخرى من العامل ،تفيد نسبة تصل إىل  21يف املائة من الدول بعدم كفاية جترمي األفعال
اليت تشكل اجلرمية السيربانية

يتمثل اهلدف من هذه الدراسة يف تقدمي حتليل مقارن للجرمية السيربانية املقننة يف القانون الدويل والقانون
الوطين ،إىل جانب االختالفات بني التشريعات الوطنية يف جمال اجلرمية السيربانية ،ومن مث يعترب ا ْستيعاب هنج
التجرمي املستخدم من األمور اهلامة لثالثة أسباب؛ أوهلا :أن الفجوات اليت تعرتي التجرمي يف أي دولة قد تـؤ،رمن
مالذا للجاين ،مع احتمالية أن تتأثر الدول األخرى بذلك على الصعيد العاملي ،وذلك على النحو الذي مت تناوله
019

الفعال يف
يف الفصل الثالث (التشريعات واألطر) ،ثانيها :متثل اختالفات التجرمي مدخال لتحديات التعاون الدويل ،ر
املسائل اجلنائية اليت تنطوي على أفعال اجلرمية السيربانية ،والسيما؛ فيما يتعلق مببدأ ازدواجية التجرمي ،ثالثها :إن
إجراء حتليل مقارن للجرمية السيربانية يكشف النقاب عن املمارسات اجليدة اليت ميكن أن تلجأ إليها الدول يف سن
القوانني الوطنية ،طبقا للمعايري الدولية الناشئة يف هذا اجملال .ويلقي القسم التايل الضوء على جترمي اجلرمية
السيربانية ،حيث يتناول الفصل ماهية الطرائق احملددة اليت تنتهجها الدول يف تضمني عدد من اجلرائم السيربانية يف
القوانني الوطنية ،وخيتتم الفصل مبناقشة تتعلق بتأثري القانون الدويل حلقوق اإلنسان على جترمي أفعال اجلرمية
السيربانية.

الجريمة السيبرانية الخاصة ،والجرائم العامة
من املفرتض أن تتصدى الدول لألفعال الفردية اليت تشكل اجلرمية السيربانية (مثل تلك اليت مت حتديدها
يف الفصل األول) من خالل عدد من الطرق ،مع مالحظة أن بعضا من هذه األفعال ال يشكل مطلقا جرمية
جنائية يف القانون الوطين .ولئن اعتربت هذه األفعال من قبيل األعمال اإلجرامية ،فقد تدرج حتت اجلرائم العامة
(قانون اجلرائم غري السيربانية) أو اجلرمية السيربانية احملددة املتخصصة ،أما فيما يتعلق باألفعال األخرى ،فقد ال
تعترب عمال إجراميا ،ولكنها ختضع إىل اجلزاءات اإلدارية أو اجلزاءات املدنية .ويف هذا الصدد؛ أشار عدد من
الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن اجلزاءات اإلدارية تسري على جمموعة من األفعال اليت ال تعترب
من قبيل األعمال اإلجرامية ،ومنها جرائم انتهاك حقوق التأليف والنشر وجرائم تقليد العالمات التجارية أو
التحكم يف إرسال رسائل إلكرتونية مزعجة ،باإلضافة إىل األفعال اليت تنطوي على انتهاك اخلصوصية وإنتاج أو
توزيع أو حيازة أدوات إساءة استخدام احلاسوب 1.وجيب التنبيه؛ بأن هذا الفصل ال يتناول استخدام اجلزاءات
اإلدارية أو اجلزاءات املدنية ،بل باألحرى يركز على التجرمي .ويبدأ الفصل بلمحة عامة عن ماهية نطاق جترمي
األفعال املختلفة للجرمية السيربانية ،وذلك قبل التعرض ملضمون األحكام القانونية الوطنية.
ويقدم الشكل  0-2نظرة عامة شاملة عن نطاق جترمي  02فعال من فئات اجلرمية السيربانية ،كما ورد
من  21دولة من الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة ،حيث تد ،رل الردود على جترمي عدد  02فعال
من أفعال اجلرمية السيربانية على نطاق واسع ،باستثناء اجلرائم املتعلقة بالرسائل اإللكرتونية االقتحامية بصفة
رئيسية ،وكذلك إىل حد ما اجلرائم املتعلقة بأدوات إساءة استعمال احلواسيب والعنصرية وكراهية األجانب وإغواء
2
وجيسد هذا األمر نوعا من توافق اآلراء األساسي على ما يعاقب عليه من
أو "مراودة" األطفال على اإلنرتنت.
ِّ
السلوكيات اإلجرامية السيربانية .وكما لوحظ يف الفصل األول (املوصلية واإلنرتنت) ،فإن الدول قد أبلغت عن
بعض اجلرائم اإلضافية غري املذكورة يف االستبيان ،واملتعلقة بصفة رئيسية مبحتوى احلواسيب ،مبا يف ذلك جترمي

1
2
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املواد الفاحشة ولعب القمار على اإلنرتنت واألسواق غري املشروعة على اإلنرتنت من قبيل أسواق االجتار
باملخدرات والبشر .هذا ،وقد متت مناقشة االستعانة بالقانون اجلنائي لتنظيم حمتوى احلاسوب واإلنرتنت على وجه
اخلصوص الحقا يف هذا الفصل ،وذلك يف سياق تأثري القانون الدويل حلقوق اإلنسان على التجرمي.
يظهر أيضا
()0-2
الشكل
واضحا
منوذجا
الستخدام القانون
مبكافحة
املعين
اخلاصة
اجلرائم
بالفضاء السيرباين
اجلرمية
لتحديد
السيربانية األساسية
اليت متس بسرية
احلاسوبية
النظم
وسالمتها وقواعد
النفاذ إليها ،حيث تعترب اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين ذات استعمال أقل عادة ألفعال اجلرمية السيربانية
األخرى ،مثل استخدام احلاسوب يف حتقيق مكاسب مالية أو شخصية أو تسبيب الضرر ،أو استعمال احلاسوب
هاما هلاتني
يف األعمال ذات الصلة باحملتوى .وعلى النقيض من ذلك؛ فإن دور اجلرائم اإلجرامية العامة ميثل أمرا ،ر
الفئتني األخريتني .وبشكل خاص ،تفيد بعض الدول بأهنا تضطلع باستعمال اجلرائم العامة حىت لألفعال السيربانية
األساسية ،مثل النفاذ غري املشروع جلهاز احلاسوب أو البيانات احلاسوبية ،أو اخرتاق البيانات احلاسوبية بصورة
غري شرعية أو إحلاق ضرر بنظام احلاسوب .هذا ،وقد مت تناول التوزيع بني اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين
واجلرائم العامة لألفعال املختارة مبزيد من التفصيل الحقا يف هذا الفصل.
ويدعم التوزيع الواسع بني اجلرمية السيربانية اخلاصة واجلرائم العامة النهج املستنبط على الصعيد الدويل
لوصف حمل اجلرمية السيربانية ضمن نطاق اجلرمية ككل .حيث إن جملس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي
مبدئي بشأن "إطار دويل لتصنيف اجلرائم" 1،فعلى سبيل املثال؛ تصنف بعض من
فرض االضطالع للقيام بعمل
،ر
أفعال اجلرمية السيربانية على مستوى "رأسي" (كما يف فئات اجلرمية حيث يستبعد كل طرف منها اآلخر) ولكن

1

اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة .2102 ،القرار  ،2102/08بشأن حتسني نوعية اإلحصاءات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية مع توافرها.
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أيضا تصور أفعال اجلرمية السيربانية املتوخاة على مستوى "أفقي" ،باعتباره أحد "مسات" اجلرائم التقليدية اليت
1
تنطوي على عنصر حاسويب.
إىل جانب تناول الطبيعة السيربانية اخلاصة أو العامة ألفعال اجلرمية السيربانية ،فإن من املهم أيضا أخذ
القانون اجلنائي العام بعني االعتبار ،حيث إنه من املستقر عدم سريان أو تفسري اجلرمية السيربانية يف القوانني
الوطنية مبعزل عن نظام العدالة اجلنائية ،بل باألحرى تطبق القواعد املعمول هبا على كافة اجلرائم ،مثل؛ قواعد
املسامهة اجلنائية والشروع واإلمهال واحلالة الذهنية للجاين والدفوع القانونية .وفيما يتعلق "باحلالة الذهنية" بشكل
خاص ،فإنه جيب توخي احلذر عند ا ْست ْعمال القانون املقارن ،وعلة ذلك؛ أن النظم القانونية املختلفة تستعمل
جمموعة كبرية من املفاهيم والتعاريف املختلفة ،عالوة على أن املصطلحات ذاهتا يف النظم القانونية املختلفة قد
يكون هلا معان خمتلفة ،إىل جانب ذلك أيضا ،قد متيز النظم القانونية بني "اإلرادة" و"اإلدراك" ،أو حتدد جمموعة
من احلاالت الذهنية اليت تقود اجلاين ،مثل "القصد"" ،مع اإلدراك"" ،متهور"" ،إمهال" 2.ومع ذلك ،ففي كل
3
األنظمة القانونية يندرج كل من سلوك اجلاين "املتعمد" و"غري املتعمد" حتت طائلة املسؤولية.
يعترب هذا التمييز من قبيل األمور اهلامة عندما يتعلق األمر باجلرمية السيربانية ،حيث يشري عدد من
الصكوك الدولية واإلقليمية ،على سبيل املثال ،إىل أن "اجلرمية تعترب اقرتفت عمدا" مىت شكل السلوك فعال
إجراميا 1.أما فيما يتعلق بالصكوك األخرى ،فإهنا تعترب الرعونة سببا من أسباب ارتكاب اجلرائم اجلنائية ،حيث
ينص مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،على سبيل املثال ،على أنه ينبغي لكل دولة من الدول األعضاء يف االحتاد
األفريقي أن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة وأن تعترب اإلمهال ملعاجلة البيانات الشخصية بدون اتباع القواعد
الضرورية ملعاجلة البيانات "جرما" يف واقع األمر 2،كما أنه ويف بعض الدول األفريقية ،يعترب أيضا السلوك الذي
يصاحبه "حتايل" من العناصر الذهنية (الركن املعنوي) اليت ترد عادة يف قانون العقوبات .ويف هذا الصدد أيضا،
يتضمن على سبيل املثال املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،بنودا مثل "االعرتاض
االحتيايل للبيانات احلاسوبية" و"النفاذ االحتيايل لنظم احلاسوب" 3.ويف هذا السياق ،قد يعترب مستوى اهلدف
املطلوب موازيا ألحد أشكال الدالالت التحايلية ،أي أكثر من املعيار العام "للفعل املتعمد" ،ولكن أقل من غاية
خاصة هتدف إىل احلصول على األموال أو السلع أو اخلدمات ،عن طريق اخلداع أو الكذب.
وأخريا ،يتعني حتديد الركن املعنوي لألفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية بشكل واضح يف القانون ،نظرا إىل
أرجحية النطاق الواسع لبعض أفعال اجلرمية السيربانية ،مثل النفاذ غري املشروع للبيانات احلاسوبية .وحيثما كان
1

انظر :مركز التميز البحثي املعين باملعلومات اإلحصائية عن احلكومة ،واجلرمية واإليذاء والعدالة ،2102 ،تقرير االجتماع التشاوري بشأن إطار دويل لتصنيف اجلرائم.

 02-02تشرين األول/أكتوبر  2102مكسيكو سييت.
2

لفئات الركن املعنوي للجرمية يف القانون القاري األورويب ،انظر على سبيل املثال:

3

"التعمد" ،يشمل بشكل خاص اإلرادة والعلم ،أما جمموعة السلوك "غري العمدي" ترتاوح بني التهور ،اإلمهال البسيط واإلمهال اجلسيم.

Roxin, C., 2010. Strafrecht AT I. 4th ed. Munich. pp.436 et seq. and 1062 et seq. (Germany); Picotti, L., 1993. Il dolo specific. Milan (Italy).
For the categories of the mental element in common law countries, see Dressler, J., 2012. Understanding Criminal Law. 6th ed. pp.117–144
(United States); Ashworth, A., 2009. Principles of Criminal Law. 6th ed. pp.75, 154-156, 170-191 (United Kingdom).
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ذلك ممكنا ،فإن التحليل التشريعي يف هذا الفصل يسعى إىل حتديد أوجه التشابه واالختالف يف األركان الداللية
للجرمية ،حيث قد يكون ذلك يف اجلرمية ذاهتا ،أو من خالل القانون اجلنائي العام.

كفاية القوانين الجنائية للجريمة السيبرانية
باإلضافة إىل تنوع النهج التشريعي اجلنائي ،تظهر بعض الدول اختالفات يف الكفاية املتصورة ألطرها
املعنية بتجرمي أفعال اجلرمية السيربانية .وقد أفاد ما يقرب من  81يف املائة من الدول األوروبية ،اليت أجابت على
االستبيان امللحق هبذه الدراسة ،بكفاية قوانينها اجلنائية ملواجهة اجلرمية السيربانية ،بيد أن باقي الدول أفادت بأن
قوانينها كافية "بشكل جزئي" .وعلى النقيض من ذلك ،ففي مناطق أخرى من العامل؛ أفاد ما يقرب من  21يف
املائة من الدول بعدم كفاية أطرها اجلنائية ملواجهة اجلرمية السيربانية.
وعندما وجه
سؤال حول ماهية
الفجوات الرئيسية يف
القانون اجلنائي املعين
مبكافحة اجلرمية السيربانية،
أشارت العديد من الدول
إىل حقيقية مفادها أن
القوانني اجلنائية-بصفة
عامة-ال تتناسب بشكل
واضح مع اجلرمية
السيربانية ،أو نظرا لعدم
وجود جرائم نظري سلوك
سيرباين مع ،رني .ويف هذا الشأن ،أفادت إحدى الدول األفريقية ،على سبيل املثال" ،بعدم وجود جرائم ذات طبيعة
سيربانية أو تتعلق باملعلومات" ،كما أشارت إحدى الدول األخرى يف غرب آسيا إىل أن املشكلة العامة تتمثل يف
"أن طبيعة أشكال اجلرمية واألركان األساسية هلا الواردة يف القانون اجلنائي حتول دون تطبيقه على اجلرائم
اإللكرتونية" .وبشكل مماثل ،ذكرت أيضا إحدى دول جنوب آسيا أن "هناك حاجة إىل قانون [قوانني] مفصل
وحمدد يعمل على تغطية جوانب خمتلفة من األفعال السيربانية ذات الصلة باقرتاف إحدى اجلرائم .بيد أنه بكل

1

انظر على سبيل املثال :اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املواد 9-2
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أسف ال زلنا يف انتظار أحد تلك القوانني اليت مل يتم املوافقة عليها بعد 1".وفيما يتعلق بالفجوات اليت تعرتي
السوك احملدد؛ أفادت إحدى الدول يف غرب آسيا بأنه "توجد فجوة قانونية تتعلق بتجرمي سرقة البيانات لتحقيق
مكاسب مالية" .أيضا ذكرت إحدى الدول يف منطقة الكارييب أنه "ال توجد قوانني حمددة تتعامل مع إرسال الربيد

اإللكرتوين الطفيلي ،واستعمال احلاسوب يف أفعال تنطوي على العنصرية وكراهية األجانب والتميز واإلرهاب
السيرباين وسرقة اهلوية ،وغريها من اجلرائم ذات الصلة" ،وعلى نفس املنوال ،أفادت إحدى دول جنوب شرق
آسيا أن "بعضا من اجلرائم السيربانية احملددة ال تعترب يف الوقت احلايل مبثابة جرمية جنائية ،مثل هجمات حجب
اخلدمة والربيد اإللكرتوين الطفيلي" .كما أفادت العديد من الدول بوجود حاجة لتشريع يتعامل إىل حد كبري مع
السلوك السيرباين احملدد .فعلى سبيل املثال ،ذكرت إحدى الدول األوروبية أنه "ال يتم يف الوقت احلايل جترمي
شبكات الروبوت ،وانتحال الشخصية واستمالة الطفل" ،إىل جانب ذلك ،أشارت دولة أخرى من دول جنوب
شرق آسيا ،إىل إنه "مل يتم يف الوقت احلايل التصدي بشكل كاف للتحرش عرب اإلنرتنت ،والتعقب السيرباين،
2
وبعض اجلرائم ذات الصلة باهلوية".

على العكْس مما ذكر ،فقد أفادت الدول أيضا بأن هناك العديد من نقاط القوة واملمارسات اجليدة يف
جترمي األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية .فعلى سبيل املثال؛ أشارت إحدى دول أمريكا الشمالية إىل أنه يعترب
من قبيل املمارسات اجليدة ،أن يكون لدى الدولة "تغطية واسعة ألفعال اجلرمية السيربانية بشكل حمايد
تكنولوجيا" .كما أفات أيضا إحدى دول جنوب شرق آسيا بأن اتباع منهج خمتلط للجرائم السيربانية اخلاصة
واجلرائم العامة كان يتسم بالفعالية ،مثل "جرائم السرية احلاسوبية اليت يتناوهلا بشكل كامل قانون إساءة استعمال

احلاسوب[ ،و] قد تصدت إىل حد كبري قوانني ال تتعلق باجلرمية السيربانية ملعظم األشكال األخرى من اجلرمية
السيربانية" .وأخريا ،فقد سلطت إحدى الدول يف أوقيانوسيا الضوء على احلاجة إىل "تغطية واسعة ألفعال اجلرمية
3
السيربانية" ،إىل جانب أمهية وجود ردع من خالل "العقوبات الصارمة".
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 2-4تحليل الجرائم الخاصة
االستنتاجات الرئيسية:
عام بشأن جماالت التجرمي الواسعة ،فإن التحليل املفصل لألحكام الواردة يف مصدر
 بينما يوجد توافق ،ر
التشريع تكشف النقاب عن تباين النـهج بشكل واضح على املستوى الوطين ،ويف بعض احلاالت،
على املستوى الدويل
 تفاصيل املسائل املتعلقة باجلرمية السيربانية .ميكن أن جتسد االختالفات يف أركان اجلرائم حتديات عند
مساواهتا باجلرائم املقننة يف دول خمتلفة ،وذلك ألغراض التعاون الدويل .وقد يؤدي تغري بسيط يف
أركان اجلرمية ،مثل متْديد "األفعال غري املتعمدة" يف الركن املعنوي للجرمية ،إىل خطر املغاالة يف عملية
التجرمي
 تتباين اجلرائم اليت تنطوي على نفاذ غري مشروع لنظم احلاسوب أو البيانات احلاسوبية من حيث حمل
اجلرمية (بيانات ،نظام ،أو معلومات) ،ومستوى التجرمي ،أي جترمي النفاذ حبد ذاته "فحسب" أو شرط
التحايل على التدابري األمنية أو اقتضاء وجود نية أخرى كامنة يف النفاذ ،ومن ذلك مثال التسبب
خبسائر أو أضرار
 وخيتلف جترمي التدخل غري املشروع تبعا ملا إذا كان اجلرم حمصورا بنقل البيانات غري العمومية ،أو ما إذا
كان اجلرم حمصورا بالتدخل "بواسطة الوسائل التقنية"
جترم
 تقتضي معظم البلدان أن يكون التدخل يف النظم أو البيانات َّ
متعمدا لكي يعترب جرمية ،يف حني ِّ
بلدان أخرى التدخل دومنا اكرتاث فيها
جترمها ،فتربز االختالفات
جترم مجيع البلدان أدوات إساءة استعمال احلواسيب .أما يف البلدان اليت ِّ
 وال ِّ
تبعا ملا إذا كان اجلرم يشمل استعمال برجميات و/أو رموز النفاذ إىل احلواسيب .توجد أيضا اختالفات
ما إذا كان القانون يشرتط أن تكون األداة نفسها قد صممت خصيصا الرتكاب أحد اجلرائم ،و/أو
اجتهت نية اجلاين إىل استعماهلا الرتكاب أحد اجلرائم

 تستخدم القوانني الوطنية بشأن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية جمموعة من املصطلحات ولكن
املصممة باحملاكاة ،واألفعال املشمولة هبا .وحتدد غالبية البلدان
فقط حوايل ثلث الدول تستعمل املواد َّ
الفئة العمرية الستغالل الطفل يف املواد اإلباحية بسن  08عاما ،ولكن بعض الدول تستخدم حدودا
عمرية أصغر .وجيرم حوايل ثلثي الدول حيازة الصور اإلباحية لألطفال
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يتناول هذا القسم من الفصل حتليال مفصال لألحكام املتعلقة باجلرمية السيربانية الواردة يف القوانني
الوطنية بغية حتديد كل من االختالفات بني الدول اليت قد تولد حتديا ملواءمة تشريعات اجلرمية السيربانية ،والعناصر
املشرتكة للجرائم اليت ميكن اعتبارها من قبيل املمارسات اجليدة .ويستند هذا التحليل إىل مصدرين ،أوهلما :ردود
الدول على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،وثانيهما :حتليل املصدر الرئيسي للتشريع جملموعة عريضة من الدول
تصل إىل  011دولة تقريبا 1.وخالل هذا القسم ،ستتم اإلشارة إىل املصدر املستخدم يف كل مرحلة 2.وبشكل
عام ،تستعمل رود الدول على االستبيان امللحق هبذه الدراسة يف تقييم وجود إحدى اجلرائم اليت تشكل أحد
األفعال املعي،رنة للجرمية السيربانية .أما خبصوص الدول اليت جترم فعل اجلرمية السيربانية ،فإن حتليل املصدر الرئيسي
للتشريع سيستخدم بعد ذلك يف تناول حمتويات اجلرمية يف القانون الوطين ،وذلك باستخدام منهجية وظيفية قائمة
على القانون املقارن 3.وفيما يتعلق بتحليل املصدر الرئيسي للتشريع؛ فمن املالحظ أن التشريع املعين بكل فعل
معني من أفعال اجلرمية السيربانية غري متوفر من مجيع الدول .وبالتايل؛ اضطلع عدد من الدول بتضمني هذا اجلزء
4
املعين بتفاوت التحليل طبقا للعمل اإلجرامي للجرمية السيربانية اليت مت تناوله.

الدخول/النفاذ إلى نظام حاسوبي بصورة غير مشروعة
يعترب فعل اقتحام نظام حاسويب بدون
إذن شْرع ،ري من األفعال املوجودة مسبقا منذ األيام
األوىل لتطوير تكنولوجيا املعلومات 5،حيث يشكل
النفاذ غري املشروع هتديدات للمصاحل مثل سالمة
النظم احلاسوبية .فاالعتداء على املصاحل القانونية
ليس فقط عندما يقوم أحد األشخاص ،وبدون إذن
مسبق ،بتغيري أو "سرقة" البيانات املوجودة يف نظام
حاسويب خيص شخصا آخرـ بل أيضا عندما يقوم
1

نفاذ غير مشروع :اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة
السيبرانية

المادة  - 0النفاذ غير المشروع

يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وغري تشريعية لكي
يدرج يف عداد األعمال اإلجرامية االخرتاق املتعمد الكامل أو
اجلزئي ألحد أنظمة احلاسوب بدون وجه حق ،وذلك مبوجب قانونه
الداخلي .وجيوز ألي طرف أن يشرتط توافر نية احلصول على
معلومات حاسوبية ،أو أيا من النوايا األخرى غري الشريفة ،عند
ارتكاب جرمية من خالل انتهاك التدابري األمنية ،أو عندما يتعلق
األمر بنظام حاسويب متصل بنظام حاسويب آخر.

لقد مت حتليل املصدر الرئيسي للتشريع لـ  22دولة ،مبا فيها  22من الدول اجمليبة على االستبيان املرافق هلذه الدراسة .وكان التوزيع اإلقليمي كالتايل :أفريقيا (،)02

األمريكتني ( ،)22وآسيا ( ،)22وأوروبا ( ،)31وأوقيانوسيا ( .)2بيد أنه كان من اجلائز ضم  03دولة من الدول اجمليبة على االستبيان املرافق هلذه الدراسة يف التحليل
اخلاص باملصدر الرئيسي للتشريع نظرا لعدم كفاية املعلومات بشأن التشريعات ذات الصلة الواردة يف االستبيان.
2

مسات املصدر( :أ) االستبيان املرافق لدراسة اجلرمية السيربانية( ،ب) حتليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية للتشريعات .وجيب مالحظة أن حتليل املصدر

الرئيسي للتشريع يعترب غري قادر بسهولة على مراعاة التفاعالت القانونية بني األحك ام اخلاصة واألجزاء العامة األخرى للقانون اجلنائي ،أو تأثري القرار القضائي أو القانون
التفسريي األخر الذي يؤثر على قراءة األحكام التشريعية األصلية.
3

للمزيد من املناهج املستخدمة يف القانون اجلنائي املقارن ،انظر:

4

لقد مت حتليل عدد  21دولة حبد أقصى (أحكام غري النفاذ املشروع) ،وعدد  21دولة كحد أدىن (األحكام املعنية باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وسوء استخدام

Sieber, U., 2006. Strafrechtsvergleichung im Wandel. In: Sieber, U., Albrecht, H.J. Strafrechtsvergleichung und Kriminologie unter einem
Dach. Berlin: Duncker & Humblot, pp.78 and 111-130.

أدوات احلاسوب).
See Kabay, M., 2009. History of Computer Crime. In: Bosworth, S., Kabay, M.E. and Whyne, E., Computer Security Handbook. 5th ed.
New York: Wiley; Sieber, U., 1986. The International Handbook of Computer Crime. Chichester: John Wiley & Sons, pp.86-90.
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5

أحد اجلناة "باسرتاق الن،رظر" يف النظام احلاسويب ،حيث يعترب ذلك انتهاكا لسرية البيانات ،ويف هذه احلالة قد
يطلب من اجملين عليه إجراءات أساسي،رة للتحقق من سالمة النظام احلاسويب أو حالته .هذا ،وال يتطلب "جمرد"
اقتحام نظام حاسويب أو االخرتاق "الب ْحت" لنظام حاسويب أن يصل اجلاين مللفات النظام أو بيانات أخرى خمزنة.
هاما للعديد من األفعال الالحقة األخرى ضد
ومن مث ،فإن جترمي النفاذ غري املشروع للنظام احلاسويب يعترب ردعا ،ر
السرية ،والنزاهة ،وتوافر البيانات ونظم احلاسوب ،أو كذلك استعمال احلاسوب يف ارتكاب جرائم أخرى مثل
1
سرقة اهلوية واألعمال ذات الصلة باالحتيال والتزوير.
وكنتيجة لذلك ،بستلزم اعتماد
صكا
األحكام الواردة يف اإلحدى عشر ،ر
املنوط هبا جترمي اقتحام نظام أو بيانات
حاسوبية بصورة غري شرعية 2،حيث
تعكس التشريعات هذا املطلب بشكل
واضح على املستوى الوطين .يبـ ،رني الشكل
 3-2أن ما يقرب من  21يف املائة من
الدول اجمليبة على االستبيان املرافق هلذه
الدراسة قد أفادت بوجود جرمية سيربانية
خاصة تتمثل يف النفاذ غري املشروع ألحد أنظمة احلاسوب 3.إىل جانب ذلك ،ذكر ما يقرب من  21يف املائة
من الدول اجمليبة أن األحكام العامة للقانون اجلنائي قد تناولت هذا الفعل .هذا ،ويوجد عدد قليل جدا من الدول
بنسبة تصل إىل  2يف املائة مل جترم على اإلطالق ،النفاذ غري املشروع ألحد أنظمة احلاسوب.
يظهر حتليل املصدر الرئيسي للتشريع لألحكام املعنية بالنفاذ غري املشروع لنحو  21دولة ،خالفات عرب
احلدود الوطنية فيما يتعلق مبحل اجلرمية واألفعال اليت تتناوهلا ،باإلضافة إىل الركن املعنوي للجرمية.
حمل اجلرمية  -تنص كافة الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية باجلرمية السيربانية على جترمي النفاذ غري
املشروع لنظام احلاسوب سواء كان كليا أو جزئيا .ومع ذلك ،يتبع هذا النهج ما يقرب من نسبة  22يف املائة
فقط من الدول املدرجة يف حتليل املصدر الرئيسي للتشريع.
See Council of Europe, 2001. Explanatory Report to Council of Europe Cybercrime Convention, ETS No. 185, para. 44: ‘Illegal access covers the
’basic offense of dangerous threats to and attacks against the security (i.e., the confidentiality, integrity and availability) of computer systems and data.
2

1

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،املواد /02ج/02 ،ج ،مشروع ميثاق الكوميسا املادتان 08و  ،02القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة ،2اتفاقية جملس

أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة ،2املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادة  ،2قرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات
املادة 0/2مقرتح توجيهي لدول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة  ،3النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة
والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت املادة  ،2االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة  ،2القانون النموذجي للدول العربية املواد ،3
 ،02 ،2و ،22اتفاقية كومنولث الدو املستقلة املادة /0( 3أ).
3
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يبني الشكل  2-2أن بعضا من القوانني الوطنية تعترب البيانات أو املعلومات مبثابة حمل جرمية النفاذ غري
املشروع بدال من النظام ،أو أحيانا جترم يف أحكام خمتلفة مسألة اقتحام نظام حاسويب أو االطالع على بيانات
حاسوبية بصورة غري شرعية .بيد أن بعض الدول تذهب إىل أبعد من ذلك يف تـ ْقييد النهج املستخدم حيال ذلك.
ويف هذا الصدد ،وعلى سبيل املثال؛
جترم عدة دول يف غرب آسيا وشرق
أوروبا االخرتاق غري الشرعي
"للمعلومات احملمية مبوجب القانون".
األفعال املشمولة  -يشكل
جترمي "جمرد" النفاذ غري املشروع ،أو
الشرط القاضي بتوافر مزيد من األفعال
أو النية نقطة خالفية أخرى ،حيث
تنص كافة الصكوك الدولية على خيار
جترمي جمرد النفاذ غري املصرح به لنظام حاسويب .ومع ذلك ،جتيز بعض الصكوك مزيدا من الشروط .فعلى سبيل
املثال؛ متنح اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية 1،والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل
لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت 2،الدول إمكانية إرفاق شروط إضافية ،مثل "التجاوز
األمين" أو "هدف احتيايل" .ومن املالحظ أن قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات مينح
الدول األعضاء فرصة لتجنب جترمي احلاالت البسيطة 3.هذا ،وتشرتط اتفاقية كومنولث الدول املستقلة لتجرمي
النفاذ غري الشرعي أن ينتج عنه "تعطيل أداء احلاسوب ،أوتدمريه أو إيقافه أو تعديله أو نسخ املعلومات املخزنة،
4
ويسري ذلك أيضا على الشبكات ذات الصلة".
غين عن البيان ،أن هذه الشروط متكن الدول من
أضيق بشأن اقتحام نظام حاسويب بصورة
اعتماد تشريعات ْ
غري شرعية .يف الواقع ،ال يعترب توافق اآلراء بشأن الرغبة
يف جترمي جمرد النفاذ غري املشروع لألنظمة غري احملمية 5ذا
مي .قد تقود بعض الشروط اليت تنص عليها
منحى عال ،ر
1
2
3
4

دخول غير مشروع :مثال وطني من دولة في
جنوب أوروبا
أي شخص يصل إىل نظام حاسويب بدون تصريح قانوين
أو تفويض من املالك أو صاحب احلق على النظام كله أو
جزء منه ،يعاقب باحلبس ملدة تصل إىل ___ سنة ،أو
بغرامة تصل إىل ___.

املادة الثانية من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية.
املادة اخلامسة من النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت /اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت
املادة الثانية من قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات
الفقرة/0أ من املادة  3من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة.
5

انظر على سبيل املثال:

Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Cologne: Carl Heymanns Verlag, p.49.
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النـهج الدولية والسيما اليت تشتمل على متطلبات إضافية بشأن الفعل اإلجرامي ،إىل حتديات تتمثل يف متييز
النفاذ غري املشروع من اجلرائم الالحقة ،مع احتمال تشابك احلدود بني النفاذ غري املشروع واجلرائم األخرى ،مثل
اعرتاض البيانات أو التجسس على البيانات.
يوضح الشكل  2-2أن حنو  21يف املائة ،من بني تلك الدول اليت جترم الدخول غري املشروع ،جترم
جمرد الدخول غري املشروع لنظام حاسويب ،يف حني أن النسبة الباقية 31 ،يف املائة ،تضع شروطا إضافية للفعل
الذي يشكل إحدى اجلرائم السيربانية ،بيد أنه ال يوجد منط إقليمي واضح هلذه النتيجة .فمن املالحظ أن عددا
قليال من الدول تشرتط إما "انتهاك التدابري
األمنية" أو هدفا إضافيا ،مثل "اجتاه نية

اجلاين إىل ارتكاب جرمية أخرى جبانب
اجلرمية األصلية" ،كما أن بعض القوانني

الوطنية حتصر النفاذ غري املشروع فقط يف
حاالت "االنتهاكات اجلسيمة" أو اجلرائم
اخلطرية" ،كما هو احلال يف إحدى بلدان
أوقيانوسيا 1.باإلضافة إىل ذلك ،جترم
بعض القوانني الوطنية النفاذ غري املشروع
فقط إذا مت "نسخ" البيانات أو "حظرها"،
أو "سرقتها" ،أو "تعديلها" ،أو حذفها"،
أو إذا ارتكب النفاذ غري املشروع باالرتباط مع التدخل غري املشروع يف النظام" .ويف بعض الدول ،جيرم اقتحام
نظام حاسويب بصورة غري مشروعة باعتباره أحد جرائم التدخل غري املشروع يف البيانات أو النظم .على سبيل
املثال :جتِّرم إحدى دول أوروبا الشرقية فعل "التدخل غري املشروع يف البيانات أو النظم" فقط إذا ارتكب
"بالتزامن" مع النفاذ غري املصرح به ألحد أنظمة احلاسوب ،إال أن ذلك له تأثري يف احلد من جترمي التدخل غري
املشروع يف البيانات إىل احلاالت اليت يعترب النفاذ غري املشروع خطوة أوىل يف ارتكاب اجلرمية ضد البيانات
واألنظمة.
الركن املعنوي  -تشرتط كل الصكوك متعددة األطراف أن ترتكب جرمية اقتحام نظام حاسويب بصورة
غري مشروعة بشكل متعمد أو ،يف حالة وجود صكني ،احتيايل 2.ومع ذلك ،جرت العادة أن يرتك تعريف ما
ي املرافق التفاقية جملس أوروبا
يشكل اجتاه "نية اجلاين" إىل الدولة املنفذة .فعلى سبيل املثال :ينص التقرير التـ ْفسري ،ر
1

هذه الدولة حتصر التجرمي لألفعال املرتكبة بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرمية خطرية ضد أحد القوانني عن طريق النفاذ غري املشروع .وتعرف اجلرمية اخلطرية

بأهنا جرمية معاقب عليها بالسجن مدى احلياة أو على األقل ملدة أكثر من مخس سنوات.

2

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي املواد /02ج/02 ،ج؛ املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادتان  ،2و.3

009

بشأن اجلرمية السيربانية ،صراحة على أنه يتعني تعريف املعين الدقيق "للفعل املتعمد" وفقا "للتفسري الوطين" 1.ويف
هذا الشأن؛ وعلى النحو املذكور أعاله ،خيتلف تشكيل احلالة الذهنية الصحيحة "للفعل املتعمد" بني العديد من
2
األنظمة القانونية الوطنية ،تبعا للقانون اجلنائي بقسميه العام واخلاص.
ومع ذلك؛ يظهر حتليل املصدر الرئيسي للتشريع  -لتلك األحكام املعنية بالنفاذ غري املشروع اليت تدل
بشكل خاص على احلالة الذهنية للجاين  -أن الركن املعنوي املتمثل يف "الفعل املتعمد" ،و"العلم واإلدراك"،
و"اإلصرار" ،و"النية االحتيالية" يشري إىل أن بعضا من أشكال الفعل املتعمد تشكل أغلب العناصر املطلوبة لقيام
اجلرمية .كما أنه من املالحظ أنه من اجلائز ارتكاب جرمية اقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة
متهور" ،وهذا ما عرب عنه حتليل املصدر الرئيسي للتشريع يف دولتني من دول منطقة الكارييب وأوقيانوسيا.
"بشكل ،ر
الظروف املشددة  -تتضمن أربعة صكوك دولية متعددة األطراف بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية ظروفا
مش ِّددة للعقوبة يف األحكام اخلاصة باقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة[ .أوال] :ينص القانون العريب
النموذجي ملكافحة اجلرمية السيربانية على تشديد العقوبات مىت اقرتن ارتكاب جرمية النفاذ غري املشروع "بنية إلغاء
أو حذف أو إتالف أو تدمري أو الكشف عن أو تغري أو إعادة نشر البيانات أو املعلومات الشخصية" (املادة
 ،)3كما تقتضي املادة ( )2بتشديد العقوبة إذا ارتكب اجلاين جرمية اقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة
"عند اضطالعه مبهامه ،أو قام بتسهيل ارتكاب اجلرائم من قبل طرف ثالث"[ .ثانيا] :تنص االتفاقية العربية
ملكافحة جرائم تقنية املعلومات على الظروف املشدَّدة للعقوبة إذا كان النفاذ إىل النظام احلاسويب يؤدي إىل "حمْو

البيانات احملفوظة أو تعديلها أو حتْريفها أو استنساخها أو إزالتها أو تدمريها ،أو تدمري األدوات اإللكرتونية
وشبكات االتصال واألنظمة احلاسوبية ،وإحلاق أضرار باملستخدمني أو املستفيدين ،أو احلصول على معلومات
حكومية سرية" (املادة [ .)2ثالثا] :قد أضاف مشروع امليثاق النموذجي للسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا
أحكاما تتعلق بتجرمي اقتحام "نظام حاسويب حكومي" بصورة غري مشروعة أو استخدام أنظمة احلاسوب يف

عمليات البنية التحتية احليوية" (املادة [ .)02رابعا] :تطرح املادة ( )01من املشروع التوجيهي لقرار دول االحتاد
األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات شروط تشديد العقوبات الرتكاب جرائم اقتحام نظام حاسويب
بصورة غري مشروعة )0( :أن يتم ذلك يف إطار "منظمة إجرامية" )2( ،أو من خالل استخدام "إحدى األدوات
املصممة لشن هجمات تؤثر على عدد كبري من نظم املعلومات" أو هجمات تتسبب يف أضرار كبرية ،مثل

1

جملس أوروبا  ،2110التقرير التـ ْفسري ،ري املرافق التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،سلسلة املعاهدات األوروبية رقم  ،082الفقرة " :32جيب أن ترتكب كل

اجلرائم الواردة يف االتفاقية عمدا حىت تسري املسؤولية اجلنائية .ويف حاالت حمددة؛ يشكل عنصر توافر النية اخلاصة جزء من اجلرمية .فعلى سبيل املثال ،يف املادة  8املعنية
باستخدام احلاسوب يف ارتكاب أعمال االحتيال؛ يعترب توجه النية حنو حتقيق منفعة مادية مبثابة العنصر املكون للجرمية .وقد وافق واضعو االتفاقية على أن املعين الدقيق لـ
"الفعل العمدي" جيب أن يرتك تعريفه إىل التفسري الوطين".
2

انظر على سبيل املثال:

LaFave, R.W., 2000. Criminal Law. 3rd ed. St. Paul: MN. pp. 224-234; Fletcher, G., 1998. Basic Concepts of Criminal Law. Oxford University
Press, pp.99-100, 111-129; Fletcher, G., 1971. The Theory of Criminal Negligence: A Comparative Analysis. University of Pennsylvania Law
Review, 119(3):401-403.
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تعطيل خدمات النظام ،تكبد نفقات مالية أو فقد البيانات الشخصية )3( ،أو من خالل "إخفاء اجلاين اهلوية
احلقيقية" والتسبب يف إحلاق الضرر باملالك القانوين للهوية.
أما على املستوى الوطين ،فإن العديد من الدول اليت جترم جمرد النفاذ غري املشروع ،تضطلع بدورها لتقنن
ظروفا مشددة للعقوبة ،بيد أن هذه الظروف ختتلف من دولة إىل أخرى ،وقد مت حتديدها كالتايل:
 ارتكاب الفعل بقصد مايل أو بقصد إحلاق ضرر؛

 التدخل غري املشروع يف أداء أحد أنظمة احلاسوب؛
 طمس البيانات أو تغيريها؛
 نسخ برامج أو بيانات حاسوبية أو استعماهلما أو اإلفصاح عن أي منها ،أو أي انتهاك آخر من
انتهاكات برامج احلاسوب والبيانات احلاسوبية؛
 اخرتاق جهاز حاسوب ثالث؛
 التسبب يف إحلاق ضرر كبري؛
 إحداث فوضى عامة؛

 تسهيل أو دعم اإلرهايب؛

 ارتكاب الفعل كعضو يف مجاعة منظمة؛
 اقرتان الفعل بسلوك عنيف.

وكما ذكر أعاله ،فإن العديد من هذه الصكوك يظهر إمكانية وجود تداخل مع جرائم أخرى أو
منفصلة ،مثل التدخل غري املشروع يف البيانات أو إتالف النظام احلاسويب .هذا ،وقد أكتشف خالل استعراض
املصدر الرئيسي للتشريع أن أكثر الظروف املشددة للعقوبة بشكل سائد متثلت ،مع ذلك ،يف استخدام أنظمة
احلاسوب يف عمليات البنية التحتية احليوية ،مثل البنوك واالتصاالت واخلدمات الصحية واخلدمات العامة أو
أجهزة احلاسوب احلكومية .ويتضح مما تقدم ،أن أكثر من نصف القوانني الوطنية اليت مت تناوهلا منحت محاية
خاصة جتسدت يف زيادة العقوبات عند النفاذ غري املشروع حلاسوب حكومي أو قد يكون مرتبط باألعمال احليوية
للبنية التحتية.

البقاء غير المشروع في نظام حاسوبي

يتناول صكان من الصكوك متعددة األطراف جترمي "البقاء" يف نظام حاسويب بدون احلق يف ممارسة ذلك
بعد انتهاء مدة صالحية الرتخيص املمنوحة له ،وذلك جبانب جترمي النفاذ غري املشروع لنظام حاسويب 1.ومتنح
النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت حرية عدم
1

املادة  3من املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب افريقيا ،واملادة  2النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/االحتاد

الكارييب لالتصاالت
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جترمي جمرد البقاء يف النظام بدون تصريح ،شريطة أن تتوافر إجراءات فعالة أخرى .ومن ناحية ثانية؛ يشرتط املشروع
التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا توافر اهلدف االحتيايل يف البقاء يف نظام حاسويب بصورة غري
قانونية.
تنعكس هذه االختالفات يف التشريعات الوطنية ،حيث تدرج بعض القوانني مفهوم البقاء غري القانوين
يف األحكام اخلاصة باقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة ،بينما تفرد بعض القوانني األخرى أحكاما خاصة
بالبقاء غري القانوين .ومع ذلك ،وبشكل أكثر شيوعا،
البقاء غير المشروع :المشروع التوجيهي لإليكواس
فإن البقاء غري القانوين مل جيَّرم بشكل خاص على
اإلطالق .الدول اليت أدرجت ضمن الدول اخلاضعة
المادة  - 3البقاء في نظام حاسوبي بشكل احتيالي
إىل حتليل املصدر الرئيسي للتشريع ،وجد أن تسع دول
هو الفعل الذي يقوم مبوجبه شخص بالبقاء أو حماولة البقاء يف كل
النظام احلاسويب أو جزء منه.
فقط ،موزعة على مناطق ،جترم البقاء غري القانوين،
بينما قامت مثاين دول بتجرمي ذلك من خالل إدراجه
يف األحكام اخلاصة باقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة ،يف حني قامت دولة واحدة بتجرمي البقاء غري
القانوين يف حكم مستقل بذاته.

االعتراض غير المشروع للبيانات الحاسوبية
ميتد جترمي االعرتاض غري القانوين بداية من محاية سالمة وسرية البيانات احلاسوبية والبيانات املستقرة يف
أحد األنظمة احلاسوبية إىل البيانات املرسلة .ويتجسد أحد الشواغل الرئيسية وراء حظر اعرتاض البيانات
احلاسوبية عند إرساهلا يف انتهاك سرية املراسالت
االعتراض غير المشروع :المشروع التوجيهي
1
اخلاصة.
تتضمن تسعة صكوك دولية أحكاما خاصة
بتجرمي اعرتاض البيانات احلاسوبية 2.فعلى املستوى
الوطين ،من املالحظ أن لدى العديد من الدول جرائم
حمددة تغطي اعرتاض البيانات احلاسوبية ،ومنها حظر
اعرتاض املراسالت بشكل عام ،يف حني أن الدول

لإليكواس

المادة ( - )5االعتراض االحتيالي للبيانات الحاسوبية
هو قيام شخص باعرتاض أو حماولة اعرتاض  -بشكل احتيايل
 بيانات حموسبة -غري عامة -أثناء نقلها إىل أحد أجهزةاحلاسوب أو تنقل منه أو داخله ،وذلك من خالل وسائل
تقنية.

1

Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, p.184.

2
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األخرى تضطلع بتطبيق القوانني احلالية .ويتمثل السبب الوحيد وراء ذلك يف حقيقة مفادها أن اعرتاض البيانات
احلاسوبية ميكن رؤيته سواء من وجه نظر سالمة البيانات أو محاية اخلصوصية ،أو أي منهما.
استفسر استبيان دراسة اجلرمية السيربانية عن االعرتاض غري املشروع للبيانات احلاسوبية يف سياق اعرتاض
البيانات احلاسوبية أو االطالع عليها أو احلصول عليها ،بيد أن الدراسة مل حيالفها التوفيق يف مجع معلومات
مباشرة بشأن االعرتاض غري املشروع
بشكل منفصل .وبالرغم من ذلك ،فإن
الشكل  2-2يظهر أن نسبة  82يف
املائة من الدول اجمليبة على االستبيان
املرافق هلذه الدراسة لديها أحكام جترم
االعرتاض غري املشروع للبيانات احلاسوبية
أو االطالع عليها أو احلصول عليها ،يف
حني أن نسبة تزيد قليال عن  22يف
املائة من الدول تعترب ذلك جرمية خاصة
تتعلق بالفضاء السيرباين ،حيث يظهر
حتليل املصدر الرئيسي للتشريع يف هذه الدول وجود اختالفات بني حمل اجلرمية والركن املادي هلا.
حمل اجلرمية  -تعرف معظم الصكوك الدولية متعددة األطراف واملعنية مبكافحة اجلرمية السيربنية االعرتاض
القانوين بأنه نقل بيانات حاسوبية "غري عامة" ،ومن مث؛ يقتصر حمل جرمية االعرتاض القانوين على املراسالت
"اخلاصة" .ويشري هذا القيد إىل الطبيعة املقصودة لعملية اإلرسال .على سبيل املثال؛ إحدى املراسالت اليت حتمل
طبيعة خاصة ولكن قد أرسلت للعامة عرب شبكة الالسلكيات الدقيقة ( ،)Wi-Fiميكن أن تكون هذه الرسالة
حممية ألغراض االعرتاض غري القانوين ،ح ،رىت ل ْو كانت عملية االرسال متر عرب شبكة عامة 1.ومن املالحظ أن
القانون النموذجي العريب ملواجهة اجلرمية السيربانية يعترب الوثيقة الوحيدة فقط اليت ال حت ،رد من جترمي اإلرسال إىل غري
العامة (املادة  .)8تتناول بعض الصكوك املتعدة األطراف ،أيضا جبانب عمليات اإلرسال إىل غري العامة ،مسألة
2
اعرتاض االتصاالت الكهرومغناطيسية ،وهو مصطلح مت استخدامه لتوسيع نطاق اجلرمية.

 1انظر على سبيل املثال ،جملس أوروبا  ،2110التقرير التفسريي املرافق التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،سلسلة املعاهدات
األوروبية رقم .082
 2مبا يف ذلك القانون النموذجي لكومنولث الدول املستقلة ،والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة
والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،املقرتح التوجيهي لدول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات،
اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
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حتد األغلبية الساحقة من
بينما ،ر
الصكوك متعددة األطراف من تطبيق
االعرتاض غري القانوين على انتقاالت البيانات
احلاسوبية ،إال أن حتليل التشريعات لـ  28دولة
يظهر أن نطاق اجلرمية يف العديد من احلاالت
ال يقتصر على نقل بيانات غري العامة ،وذلك
على املستوى الوطين .ويف هذا الشأن ،يبني
الشكل  2-2أن ما يقل عن نسبة  31يف
حتد من
املائة من الدول اليت تناوهلا التحليل ،ر
االعرتاض غري املصرح به للمراسالت اخلاصة
أو احملمية .ولكن من الناحية العملية ،ونظرا إىل التفسري الواسع ملاهية "غري العامة" ،فإنه من املرجح أن ذلك ال
ميدد من نطاق اجلرمية بشكل كبري.
،ر
االعتراض غير المشروع :نموذج وطني لدولة في األمريكتين

وتوجد مسألة إضافية تتعلق مبفهوم
أي شخص يقوم عن علم وبدون عذر أو مربر قانوين من خالل الوسائل عملية "اإلرسال" ،حيث تعترب البيانات يف عداد
التقنية باعرتاض:
اإلرسال مىت مل تصل إىل الوجهة النهائية  -إما
(أ) أي إرسال من أو إىل ،أو داخل ،أحد األنظمة احلاسوبية اليت ال
النظام أو املستلم املعين .كما ميكن اعتبار عملية
تعترب متاحة للجمهور ،أو (ب) االتصاالت الكهرومغناطيسية اليت حتمل
نقل البيانات قد انتهت عندما تصل إىل نظام
البيانات احلاسوبية من نطام حاسويب يعترب يف حالة إدانته مرتكبا جلرمية
معاقب عليها بغرامة ___ أو بالسجن ملدة ___ أو كليهما معا.
احلاسوب باعتباره الوجهة النهائية .وإىل جانب
ذلك؛ ميكن اعتبار البيانات "يف عداد اإلرسال"
عندما يتم ختزينها يف النظام حىت يتحصل عليها امل ْستلم املعين .فمن املالحظ أن أي صك متعدد األطراف ال
يقدم تـ ْوجيها بشأن نقطة النهاية لعملية اإلرسال ،حيث تعترب التمييز من األمور اهلامة فيما يتعلق بالتخزين املؤقت
للبيانات الذي حيدث عندما ترسل البيانات احلاسوبية باستخدام بروتوكوالت تعمل على أساس "التخزين
1
واإلرسال".
لقد تناولت العديد من الدول هذه املسألة يف التشريعات الوطنية .فعلى سبيل املثال؛ إحدى الدول يف
أوقيانوسيا ،تتبىن حكما قانونيا يستبعد "املراسلة املخزنة على أساس انتقايل كجزء من وظيفة ال تتجزأ من
التكنولوجيا املستخدمة يف نقلها" من املراسلة املخزنة واحملددة .وبالتايل ،فإن مثل هذه البيانات ميكن إدراجها
ضمن نطاق جرمية االعرتاض غري القانوين للبيانات احلاسوبية.

Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, p.185
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األفعال املشمولة  -حتصر
الصكوك متعددة األطراف الركن املادي
جلرمية االعرتاض غري القانوين على األفعال
اليت ترتكب باستعمال وسائل تقنية،
باستثناء صك واحد فقط مل يتعرض هلذا
األمر 1.وميثل هذا املطلب طبقا للتقرير
التفسريي املرافق التفاقية جملس أوروبا بشأن
اجلرمي السيربانية شرطا مقيدا لتجنب املغاالة
يف عملية التجرمي 2.وبالرغم من ذلك ،فإن
الت ْحديد ال ينعكس دائما يف النـهج الوطنية .ويظهر الشكل  8-2أن أكثر من نصف الدول  -يف مجيع مناطق
العامل  -اليت خضعت تشريعاهتا للتحليل مل تدرج الوسائل التقنية كعنصر من العناصر املكونة للركن املادي جلرمية
االعرتاض غري املشروع.
الركن املعنوي  -تشرتط عادة الصكوك متعددة األطراف أن تتوافر نية الفعل املتعمد عند ارتكاب جرمية
االعرتاض غري املشروع ،فعلى سبيل املثال؛ تقتضي اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية أنه بإمكانية الدول
األطراف أن حتد من األفعال اليت تشكل
التدخل غير المشروع :قرار االتحاد األوروبي بشأن الهجمات
جرمية االعرتاض القانوين يف احلاالت اليت
على أنظمة المعلومات
ارتكبت فيها ،واملقرتنة بتوافر نية ا ْحتيالي،رة
المادة  - 4التدخل غير المشروع في البيانات
جيب على كل دولة عضو أخذ التدابري الالزمة لضمان أن حذف نظم لدى اجلاين .وقد أظهر استعراض التشريعات
املعلومات بشكل عمدي أو اإلضرار هبا أو إتالفها أو تغيريها أو طمسها الوطنية أن هناك دوال قليلة تشرتط نية
أو ما جيعل الوصول إليها متعذرا بلوغه ،يعترب جرمية جنائية معاقب عليها
إضافية ،بينما ترى دول أخرى أن نية
مىت ارتكبت بدون وجه حق ،على األقل للحاالت اليت ال تعترب بسيطة.
التدخل غير المشروع :اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة ارتكاب جرمية االعرتاض غري القانونية
تصاحبها نية ارتكاب جرائم أخرى دون
السيبرانية
المادة  - 6التدخل في نظام
الفصل بني النيتني .فعلى سبيل املثال ،جترم
جيب على كل طرف أن يعتمد تدابري تشريعية وتدابري أخرى قد تكون إحدى دول أوروبا الشرقية االعرتاض غري
ضرورية ليجرم مبوجب قانونه الداخلي ،عندما ترتكب عمدا ،عرقلة أداء
القانوين للبيانات احلاسوبية فقط إذا كان
نظام حاسويب بشكل خطري دون وجه حق ،وذلك عن طريق إدخال
بيانات حاسوبية أو إرساهلا أو إحلاق ضرر هبا أو مسحها أو إتالفها أو اهلدف ارتكاب جرائم حاسوبية حمددة .إىل
تغيريها أو طمسها.
جانب ذلك ،تعترب بعض الدول وجود نية
1

املادة ( )8من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات

2

جملس أوروبا .2110 ،التقرير التفسريي املرافق التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية ،سلسلة املعاهدات األوروبية رقم .082
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إضافية مبثابة شرط مشدد للعقوبة .ويف هذا الصدد ،تعترب دولتان من دول أوروبا الغربية أن االعرتاض غري املصرح
به بقصد حتقيق مكاسب مالية مبثابة ظرف لتشديد العقوبات.

التدخل غير المشروع في نظام حاسوبي أو بيانات حاسوبية
يهدد التدخل غري املشروع يف أنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية سالمة وتوافر بيانات احلاسوب،
عالوة على التشغيل الصحيح لربامج
احلاسوب وأنظمته .ونظرا للطبيعة غري
املادية للبيانات احلاسوبية ،فإن العديد من
نظم التشريعات الوطنية تعجز عن متديد
أحكام القانون اجلنائي التقليدية اليت تتعامل
مع املمتلكات املادية أو تديرها لتشمل
التدخل غري القانوين يف البيانات
احلاسوبية 1.ومن مث ،فإن أغلب الصكوك
متعددة األطراف تتضمن جرائم خاصة
تتعلق بالتدخل غري القانوين يف أنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية.
وعلى املستوى الوطين ،يظهر الشكل  2-2أن أكثر من  21يف املائة من الدول اجمليبة على االستبيان
اخلاص هبذه الدراسة لديها جرمية جنائية تتناول التدخل غري القانوين يف أنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية،
كما أفادت نسبة سبعني يف املائة من هذه الدول بأن لديها جرائم خاصة بالفضاء السيرباين .أفادت نسبة  2يف
املائة من الدول اجمليبة أن كال من اجلرمية العامة واجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين تتناول هذا الفعل .وتظهر
مراجعة املصدر الرئيسي اخلاص بتشريعات 83
دولة ،أن هناك اختالفات يف التشريعات
الوطنية تتعلق بشروط حمل اجلرمية والركن
املعنوي ،والظروف املشددة املرافقة للجرمية.
حمل اجلرمية  -تشرتط أغلب الصكوك
متعددة األطراف اعتماد أحكام منفصلة
لتجرمي التدخل غري القانوين يف أنظمة
احلاسوب أو البيانات احلاسوبية 1،بيد أن
Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. In: DelmasMarty, M., Pieth, M. and Sieber, U., (eds.) Les chemins de l’Harmonisation Pénale/Harmonising Criminal Law. Collection de L’UMR de Droit
Comparé de Paris. Vol. 15. Paris: Société de législation comparée.
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القانون العريب النموذجي ملواجهة اجلرمية السيربانية يعترب الصك الوحيد الذي يتضمن اجلمع بني الرأيني دون
2
أحكام منفصلة.
وقد اتضح من خالل استعراض التشريعات الوطنية أن أغلبها تتضمن أحكاما منفصلة تتصدى للتدخل
غري القانوين يف أنظمة احلاسوب أو البيانات
احلاسوبية .ومع ذلك ،فإن ما يقرب من 31
يف املائة من الدول اليت خضعت لعملية
التحليل ليس لديها أحكام منفصلة للجرائم
بشكل واضح ،إىل جانب أن هذه النسبة من
الدول جترم التدخل غري القانوين يف البيانات
فقط عندما يؤثر هذا التدخل على األداء
الوظيفي لنظام احلاسوب .بينما يكون ذلك
هو األمر املعمول به عملي،را ،إال أنه من املمكن
أن يرتك النهج املتبع ثغرات يف عملية جترمي التدخل غري القانوين يف البيانات مبفردها .وبالرغم من ذلك ،ال يزال
القانون اجلنائي العام يضطلع بتناول هذه املسألة يف بعض الدول .فعلى سبيل املثال ؛ تستخدم إحدى دول
عاما بشأن تدمري أو إحلاق اخللل "بالسلع" ،حيث تدرج البيانات احلاسوبية ضمن تعريف
األمريكتني ،حكما ،ر
"السلع".
وفيما يتعلق بعنصر النظام يف التدخل غري املشروع ،فإن حتليل األحكام املتاحة يظهر أن معظم القوانني
الوطنية غالبا ما تتناول "نظم" احلاسوب .ومع ذلك ،ربطت ما يقرب من نسبة  31يف املائة من الدول اجلرمية إما
حيد من التجرمي ،حنو استبعاد احلاالت اليت ال
"بالشبكات" أو "أحد أجهزة احلاسوب" .ومن مث ،فإن هذا قد ،ر
يعترب فيها احلاسوب املتعرض للضرر من قبيل الشبكية ،أو احلاالت اليت تعاين فيها عدة أجهزة ،مبا يف ذلك
موجهات الشبكة ،من التدخل ،وذلك من خالل هجوم الربجميات اخلبيثة أو حجب اخلدمة املوزعة ،على سبيل
املثال.
األفعال املشمولة  -تتناول الصكوك متعددة األطراف جترمي عدد من األفعال املختلفة اليت تشكل جرمية
التدخل غري القانونية يف البيانات ،وال يتضمن ذلك فقط إحلاق الضرر بالبيانات ،بل ميتد ليشتمل على "حذف"
البيانات أو "إتالفها" أو "تغيريها" أو "طمسها" ،وحىت "إدخاهلا" ،ومن مث تتوفر محاية سالمة البيانات مبدلول
1

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،املواد /02ج/21 ،ج ،مشروع ميثاق الكوميسا املادة /21ب ،القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املاد ،22اتفاقية جملس

أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة ،2املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادتان  ،2و ، 2قرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم
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واسع النطاق .ويظهر الشكل  02-2أن
أغلبية القوانني الوطنية ،اليت خضعت
للتحليل ،تتناول األفعال املتعلقة بإتالف
البيانات أو حذفها ،أو تعديلها .ويف هذا
الصدد؛ فإن نسبة  32يف املائة فقط من
الدول أدرجت "إدخال" البيانات يف األحكام
املعنية بتجرمي التدخل غري القانوين .أما فيما
يتعلق "بطمس" البيانات؛ فإن ما يزيد عن
نسبة  21يف املائة من الدول تناولت هذا الفعل .بيد أن نسبة  02يف املائة فقط من الدول اليت جترم عملية
"إرسال" البيانات مبوجب األحكام اليت
جترم التدخل غري القانوين .فمن املتوقع جترمي
"إرسال" البيانات يف الدول يف حالة إذا مت
إدماج التدخل غري القانوين يف البيانات
والنظام احلاسويب يف حكم واحد ،تأسيسا
على أن إرسال البيانات له تأثري على
النظام احلاسويب .ومع ذلك؛ يظهر التحليل
عدم وجود ا ْرتباط بني ذلك وذاك .وجدير
بالذكر؛ أن الدول اليت جترم التدخل غري
القانوين بأحكام منفصلة ،تدرج أيضا عملية إرسال البيانات ضمن قائمة األفعال احملظورة.
جتيز بعض الصكوك متعددة األطراف
إبداء حتفظات بشأن اآلثار النامجة عن التدخل
غري القانوين يف البيانات احلاسوبية .فعلى سبيل
املثال؛ تنص اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية
السيربانية على إمكانية قصر جترمي التدخل غري
1
القانوين يف البيانات يف حاالت الضرر اجلسيم،
كما مينح قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات
ضد نظم املعلومات حرية التجرمي من عدمه
1
للحاالت البسيطة.
1

التدخل في النظام :مثال وطني من دولة في جنوبي أفريقيا
اإلضرار بنظام حاسوبي أو حجب الدخول إليه

أي شخص يضطلع بدون تفويض قانوين أو عذر قانوين بأي فعل من شأنه
أن يسبب بشكل مباشر أو غري مباشر (أ) تراجع أحد األنظمة احلاسوبية أو
تـعط،رل أو عرقلة تشغيلها ،أو (ب) حيول دون الوصول إليه أو إتالف أي من
الربامج أو البيانات املخزنة ،يعترب مرتكبا جلرمية ،ويعاقب –يف حالة إدانته-
بغرامة ال تتجاوز ___ والسجن مع األشغال الشاقة ملدة ال تتجاوز ___
سنة.

املادة ( )2من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
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ويبني الشكل  02-4أن نسبة  03يف املائة فقط من الدولة اليت خضعت للتحليل تدرج الضرر أو
اخلسارة كعنصر ضروري لقيام جرمية التدخل غري القانوين يف البيانات احلاسوبية .كما أن نسبة  21يف املائة من
الدول تدرج الضرر الناجم عن التدخل غري القانوين يف البيانات كأحد الظروف املشددة للعقوبة .هذا ،وال تشري
نصف القوانني الوطنية يف أحكامها ذات الصلة إىل الضرر برمته الناجم عن التدخل غري ااملشروع يف البيانات.
وبنفس منط التدخل غري املشروع يف البيانات ،فإن أنظمة احلاسوب قد تتعرض لإلتالف بطرق خمتلفة،
وقد يتم ذلك على سبيل املثال عن طريق
إرسال أو تغيري أو حذف البيانات
احلاسوبية،

أو

من

خالل

التدخل

الكهرومغناطيسي أو عن طريق قطع
إمدادات الطاقة عن النظام .وعادة ما
تتضمن األحكام الواردة يف الصكوك متعددة
األطراف واملعنية بالتدخل غري القانوين يف
النظام "حذف أو تغري أو إرسال البيانات"،
أو أي وسيلة أخرى من وسائل "التدخل" يف البيانات .وبالرغم من ذلك ،فإن التعريفات الواسعة الواردة يف
القانون النموذجي لدول الكومنولث والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/جمموعة
الكارييب/االحتاد الكارييب لالتصاالت اليت ال تتضمن التالعب بالبيانات فقط وإمنا تتضمن أيضا قطع التيار
الكهربائي عن أحد األنظمة احلاسوبية ،وكذلك أي وسيلة من وسائل إفساد النظم احلاسوبية أو التدخل فيها.

2

ويبني الشكل  :02-2أن أغلبية التشريعات الوطنية اليت خضعت للتحليل أدرجت أفعال
"اإلتالف/اإلضرار" ،و"التدخل" ،و"اإلعاقة/اإليقاف" ضمن أحكامها .وقد متت مالحظة اجتاهني تشريعيني،
أوهلمها يتبىن بشكل واسع استخدام مصطلح "اإليقاف بأي وسيلة" مما يولد قاعدة عريضة من جترمي التدخل يف
األنظمة احلاسوبية ،أما االجتاه الثاين قائم على ا ْرتباط األحكام املعنية للتدخل يف األنظمة باألحكام املنوط هبا
التدخل غري القانوين ،مما يشكل ذلك قاعدة ضيقة من التجرمي.
الركن املعنوي للجرمية  -يشرتط العديد من الصكوك متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة اجلرمية
السيربانية أن تتوافر نية "الفعل املتعمد" ،أو نية "القصد االحتيايل" لقيام جرمية التدخل غري القانوين يف النظم أو

1
2

املادة ( )3قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات
املادة  2من القانون النموذجي لدول الكومنولث واملادة  01/3من النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/موجوعة الكارييب/االحتاد الكارييب

لالتصاالت
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البيانات احلاسوبية 1.بيد أن القانون النموذجي العريب ملواجهة اجلرمية السيربانية مل يذكر النية يف األحكام املعنية
2
بالتدخل يف البيانات ،ومع ذلك ،فإنه يشرتط وجود غرض حمدد يهدف إىل توقف سري أداء النظام أو البيانات.
غري أن القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث قد حذا هنجا خمتلفا حيث نص صراحة على جترمي أفعال
التدخل املرتكبة "بتهور" 3.وهذا يولد بشكل خاص قاعدة عريضة من التجرمي يف ضوء حقيقة مؤداها أن التدخل
غري املتعمد يف البيانات احلاسوبية أو عملية تشغيل نظم احلاسوب غالبا ما تكون أيسر من استهداف املمتلكات
أو األغراض يف العامل املادي 4.وباستقراء الواقع ،فإن ستة دول فقط من أصل  80دولة من الدول اليت خضعت
أحكامها املعنية بالتدخل لالستعراض
التدخل غير المشروع في البيانات :مثال وطني من دولة في جنوب-
اتبعت هذا النهج ،كما جترم أفعال
شرق آسيا
التدخل يف البيانات سواء كان ذلك
التعديل بدون تصريح حملتويات أي حاسوب
( )0يعترب أي شخص مرتكبا جلرمية إذا قام بدون تصريح بأداء فعل يعلم أن من
"بتهور" أو بإمهال" .وجدير بالذكر أن
شأنه تعديل حمتويات أي حاسوب.
أغلبية هذه الدول ليست عضوا يف
( )2وألغراض هذه املادة ،ليس من األمهية أن يكون الفعل حمل اجلرمية موجها إىل-
دول احتاد الكومنولث ،ولكن وجدت
(أ) أي برنامج أو بيانات حمددة؛
هذه الدول يف أمريكا اجلنوبية ،وأوروبا
(ب) أي نوع من الربامج أو البيانات؛ أو
(ج) برنامج أو بيانات موجودة يف أي حاسوب معني.
الغربية ،وأفريقيا.
الظروف املشددة للعقوبة -
ال تشرتط الصكوك متعددة األطراف
واملنوط هبا مكافحة اجلرمية السيربانية
يف أ ْكثر ْاأل ْحيان تشديد العقوبات
املفروضة جلرائم التدخل غري القانوين
يف البيانات ،بيد أن هناك استثنائني
من هذه الصكوك؛ ومنها املشروع
التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول

1

( )3وألغراض هذه املادة ،ليس من األمهية أن يكون التعديل غري املصرح به مؤقتا
أو بصفة دائمة.
وألغراض هذا القانون ،يعترب يف نطاق تعديل حمتويات أي حاسوب ،إذا كان من
خالل تشغيل أي مهام وظيفية للحاسوب املعين أو حاسوب من احلواسيب
األخرى -
(أ) أي برامج أو بيانات موجودة يف احلاسوب قد مت تغيريها أو حموها؛
(ب) أي برامج أو بيانات يتم إضافتها أو إدخاهلا يف حمتويات احلاسوب املعين؛
(ج) أي فعل حيدث يكون من شأنه تعديل عملية التشغيل العادي ألي حاسوب؛
وأي فعل يساهم يف إحداث هذا التعديل ينبغي اعتباره متسببا يف ضرر.

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي املادة /02ج/21 ،ج ،مشروع القانون النموذجي لدول الكوميسا املادة /21ب ،اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة ،2

املشروع التوجيهي للجماعات االقتصادية لدول غرب أفريقيا املادة  ،2 ،2قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة رقم  ،3املشروع التوجيهي
لالحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة رقم  ،2النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/موجوعة الكارييب/االحتاد الكارييب لالتصاالت
املادة  ،2االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة.8
2
3

القانون النموذجي العريب ملواجهة اجلرمية السيربانية ،املادة.2
القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة ،2

4
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غرب أفريقيا الذي ينص على تشديد العقوبة مىت اقرتنت بنية إحداث ضرر جسيم أو هتديد السالمة العامة ،أو
إذا كانت مقرتنة بتعطيل البنية التحتية للمنشآت احليوية أو لألغراض اإلرهابية 1.أما االستثناء الثاين من هذه
الصكوك ،يتمثل يف املشروع التوجيهي لالحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات (كما يف حالة النفاذ
غري املشروع) الذي طالب الدول بأن تقر الظروف املشددة يف حالة تورط منظمات إجرامية ،أو إذا ارتكبت
اجلرمية من خالل استعمال أدوات مصممة للهجوم على عدد من نظم املعلومات اهلامة ،أو عند إخفاء اهلوية
2
احلقيقة للجاين.
العديد من الدول على املستوى
الوطين تلحق جترمي التدخل يف البيانات
بظروف مشددة تستدعي عقوبات أشد.
ويظهر الشكل  02-2أن غالبية الدول عادة
ما تشدد العقوبات مىت تسبب التدخل يف
"ضرر بليغ" أو إذا ارتبط التدخل "بالبنية
التحتية احليوية" .بيد أن عددا قليال من الدول
اليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض تأخذ أيضا
بالظروف املشددة للعقوبة مىت ارتبط التدخل باإلرهاب ،كما أن عددا أق ،رل من القوانني تعترب ارتكاب الفعل يف
شكل منظم وهبدف اكتساب ملكية من قبيل الظروف املشددة للعقوبة .وأخريا ،قام عدد قليل من الدول أيضا
بوضع محايات إضافية ألنواع معينة من البيانات .فعلى سبيل املثال ،وضعت إحدى الدول اآلسيوية ظروفا مشددة
للعقوبة مىت اقرتن التدخل ببيانات تتعلق بالسجالت الطبية أو الرعاية الصحية.

أدوات إساءة استعمال الحواسيب
لقد أصبح استعمال الربجميات واألدوات األخرى يف ارتكاب اجلرائم إىل جانب اخرتاق كلمات املرور
والكلمات السرية للدخول اخلاصة بالضحية يف البيئة الرقمية مبثابة ما ،ردة غري مشروعة يف األسواق الس،رري،رة للجرمية
السيربانية 3.بيد أن جترمي هذه "األدوات املستخدمة يف ارتكاب أعمال إجرامية" يواجه عددا من التحديات،
ليست أقل من احلدود املرنة بني "اإلعداد للجرمية" و"الشروع" يف ارتكاهبا ،فضال عن إشكالية "االستخدام
املزدوج" هلذه األدوات ،واليت قد تستخدم إما يف ارتكاب أعمال إجرامية أو أعمال غري مؤذية .وبالرغم من ذلك،
فقد وضعت الصكوك متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة اجلرمية السيربانية جرائم مماثلة لتلك املوجودة يف
1
2
3

القانون النموذجي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،املادة  ،21الفقرات ج ،د ،ه ،و.
املشروع التوجيهي لالحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة 01
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السوابق القضائية املعنية مبكافحة اجلرمية "التقليدية" ،واليت جترم األدوات املستخدمة يف ارتكاهبا مثل "األدوات
املستخدمة يف جرمية السطو املسلح" 1.فعلى سبيل املثال ،تفيد املذكرة التفسريية املرافقة التفاقية جملس أوروبا
بشأن اجلرمية السيربانية بأن األساس املْنطق ،ري لتجرمي أدوات إساءة استعمال احلاسوب يتمثل يف استهداف األفعال
السابقة للجرمية مثل "القرصنة" ،باإلضافة إىل منع إنشاء أسواق سوداء هلذه املواد 2.ومن أجل منع املغاالة يف
جترمي حيازة أدوات إساءة استعمال احلاسوب غري معروف اهلدف من حيازهتا أو حيازهتا بنية مشروعة ،فإن
الصكوك الدولية واإلقليمية عادة ما تتطلب توافر نية خاصة الستخدام هذه األدوات ألغراض جنائية.
يظهر الشكل  02-2أن أكثر
من نصف الدول اجمليبة على االستبيان
اخلاص هبذه الدراسة جيرمون أدوات إساءة
استعمال احلاسوب ،وغالبا من خالل
استعمال إحدى اجلرائم اخلاصة بالفضاء
السيرباين .ومع ذلك ،فإن حوايل نسبة
 21يف املائة من الدول اجمليبة ال جترم
أدوات إساءة استعمال احلاسوب .وقد
أظهر حتليل املصدر الرئيسي لتشريع 21
دولة ،أن هذه التشريعات تتضمن أحكاما
تكشف عن مناهج متنوعة لتحديد ماهية
حمل اجلرمية والركن املادي والركن املعنوي
املطلوبني لقيام جرمية أدوات إساءة
استعمال احلاسوب.

أدوات إساءة استعمال الحاسوب :القانون النموذجي للكومنولث
المادة  - )1(9األدوات غير المشروعة

يعترب أي شخص مرتكبا جلرمية ،إذا:
(أ) قام عمدا أو بتهور ،وبدون عذر أو مربر قانوين؛ بإنتاج أو بيع أو شراء
من أجل االستخدام ،أو استرياد أو تصدير أو توزيع ،أو يتيح بوسائل
أخرى:
( )0أحد األجهزة ،مبا يف ذلك برنامج حاسويب ،اليت قد صممت أو مت
تكييفها ألغراض ارتكاب جرائم على النحو الوارد يف املواد  ،6 ،5و ،3أو
املادة 0؛ أو
( )3كلمات مرور أو رموز دخول ألحد احلواسيب أو البيانات املماثلة اليت
متكن من اخرتاق النظام كليا أو جزئيا؛
بنية استخدامه من قبل أي شخص لغرض ارتكاب إحدى اجلرائم الواردة
يف املواد  ،6 ،5و ،3أو املادة 0؛ أو
(ب) كانت أي من املواد املذكورة يف الفقرة الفرعية ( )0أو ( )3يف
حيازته ،وذلك بنية استخدامه من قبل أي شخص لغرض ارتكاب إحدى
اجلرائم الواردة يف املواد  ،6 ،5و ،3أو .0
(ج) أي شخص يدان بارتكاب أي من اجلرائم الواردة يف هذه املادة،
يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد عن ___ ،أو بغرامة ال تتجاوز ___ ،أو
بالعقوبتني معا.

حمل اجلرمية  -تتضمن الصكوك
متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة
اجلرمية السيربانية أحكاما تتعلق بنوعني
متكن من
من أدوات إساءة استخدام احلواسيب )0( :الربجميات واألجهزة )2( ،كلمات املرور والرموز اليت ،ر
الوصول إىل األنظمة احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية .بيد أن تسعة من هذه الصكوك تتضمن جترمي كل من
الربجميات والرموز .ومع ذلك ،يوجد صك واحد (اتفاقية دول كومنولث الدول املستقلة) يتضمن جترمي استعمال

1

See, Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown & Co. pp.199-202.

2

جملس أوروبا  ،2110املذكرة التفسريية املرافقة التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،سلسلة املعاهدات األوروبية رقم 082
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وتوزيع الربجميات اخلبيثة ،ومن مث؛ تستبعد االتفاقية األجهزة والرموز من نطاق حمل التجرمي 1.ومن اجلدير بالذكر،
أنه يف حالة استعمال مصطلح "أجهزة" ،فإن ذلك يتناول كال من األجهزة والربجميات.
وإىل جانب األحكام اليت تتناول
األدوات املستخدمة يف ارتكاب جرمية سيربانية
بشكل عام ،فإن بعضا من الصكوك متعددة
األطراف تتناول أيضا األجهزة واألدوات
املستخدمة يف ارتكاب جرائم حمددة .فعلى
سبيل املثال؛ يتضمن قرار دول االحتاد
األورويب بشأن االحتيال وتزوير وسائط الدفع
غري النقدية جترمي "األجهزة" ،و"األدوات"،
"برامج احلاسوب" وأي وسائل أخرى مت
تكييفها بشكل استثنائي الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من املادة ( "2تزوير وتزييف
وسائط الدفع الستعماهلا بشكل احتيايل) ،فضال عن "برامج احلاسوب ،ألغراض ارتكاب أي من اجلرائم
2
املنصوص عليها يف املادة ( "3اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب ،وخباصة االحتيال احلاسويب).
تظهر النهج الوطنية بشأن تعيني حمل جرائم األجهزة غري املشروعة نوعا من التـع ،ردد .ويبني الشكل -2
كال من األجهزة والرموز .ومع ذلك ،فإن عددا كبريا
 02أن أغلبية الدول اليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض جترم ،ر
من القوانني الوطنية حتصر التجرمي إما يف األجهزة مبفردها ( 31يف املائة) ،أو كلمات السر والرموز مبفردها (حوايل
 01يف املائة) .بيد أن تعيني حمل اجلرمية يف بعض الدول األخرى قد اختذ منهجا مغايرا ،حيث جترم استحداث
فريوسات حاسوبية ونشرها بدال من الربجميات
والرموز أو جبانبهما .كما أن العديد من الدول
جترم أيضا األفعال ذات الصلة حبيازة أو توزيع
"أدوات تستعمل لالحتيال احلاسويب" ،حيث إن
األحكام اليت جترم هذا النوع بدت واضحة يف
 02دولة من أصل  21دولة من الدول اليت
خضعت للتحليل.

1

اتفاقية دول كومنولث الدول املستقلة ،املادة /0(2ب).

2

القرار اإلطاري جمللس االحتاد ألورويب  30 ،2001/413/JAI ofآيار/مايو ( ،3110قرار االحتاد األورويب بشأن مكافحة االحتيال وتزوير وسائط الدفع غري

النقدية).

022

وهناك مسة أخرى هامة للجرمية تتمثل يف ماهية الغرض من األداة .فعلى سبيل املثال؛ اشرتطت أغلب
الصكوك متعددة األطراف أن يكون "سوء
استخدام أحد األجهزة" قد مت تصميمه بشكل
أساسي الرتكاب إحدى اجلرائم ،وإىل جانب
ذلك ،فإن العديد من الصكوك تشرتط أيضا
أن تتجه نية اجلاين حنو استعمال األداة
الرتكاب إحدى اجلرائم .ومع ذلك ،يوجد
صكان من الصكوك متعددة األطراف (اتفاقية
االحتاد األورويب واتفاقية كومنولث الدول
املستقلة) يتناوالن فقط ماهية الغرض من األداة ،دون نية اجلاين .ويظهر الشكل  08-2أن ما يزيد عن نسبة
 21يف املائة-على املستوى الوطين-من الدول اليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض تشرتط كال من األداة املصممة
بشكل رئيسي الرتكاب جرمية ونية اجلاين املتجهة حنو استعمال هذه األداة 1.ومع ذلك ،فإن بعض النـهج الوطنية
تركز فقط – بشكل منفصل  -على ماهية الغرض من األداة ،أو ماهية نية اجلاين لوحده.

أدوات إساءة استعمال الحاسوب :مثال وطني من دولة في أوقيانوسيا
جرائم الحاسوب واالتصاالت-

( )0ال جيوز ألي شخص... :
(و) أن يقوم عمدا وبدون حق وبشكل احتيايل أو بنية غري مشروعة؛ باستعمال ،حيازة ،إنتاج ،بيع ،شراء من أجل االستخدام،
استرياد ،توزيع أو إتاحة أو الشروع يف استعمال أو حيازة أو إنتاج أو بيع أو شراء من أجل االستخدام أو استرياد أو توزيع أو
إتاحة أحد األجهزة ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،أحد برامج احلاسوب ،ألغراض ارتكاب أي من اجلرائم الواردة يف
الفقرات (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د) ،أو (ه)؛
(ز) أن يقوم عمدا وبدون حق وبشكل احتيايل أو بنية غري مشروعة؛ باستعمال ،حيازة ،إنتاج ،بيع ،شراء من أجل االستخدام،
استرياد ،توزيع أو إتاحة أو الشروع يف استعمال أو حيازة أو إنتاج أو بيع أو شراء من أجل االستخدام أو استرياد أو توزيع أو
إتاحة كلمات املرور ألحد احلواسيب أو رموز الدخول أو البيانات املماثلة اليت متكن من الدخول بشكل كلي أو جزئي إىل
إحدى شبكات االتصاالت هبدف استخدام هذه الشبكة أو النظام ألغراض ارتكاب أي من اجلرائم الواردة يف الفقرات (أ)،
(ب)( ،ج)( ،د) ،أو (ه)؛ ...
( )2كل شخص يتصرف مبا خيالف أيا من األحكام الواردة يف البند ( )0يرتكب جرمية ،ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة
___.

1

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (استعراض التشريعات).
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األفعال املشمولة  -تتضمن الصكوك
متعددة األطراف جمموعة كبرية من األفعال
ذات الصلة بأدوات إساءة استخدام احلاسوب،
ومنها؛ "إنتاج"" ،بيع"" ،استرياد"" ،توزيع"،
"نشر"" ،عرض"" ،نقل" ،و"إتاحة" هذه
ملبني يف الشكل -2
األدوات .وعلى النحو ا ،ر
02؛ فإن حتليل القوانني الوطنية يظهر أن ما
يزيد عن نسبة  81يف املائة من الدول جترم
عملية "ن ْشر" هذه األدوات .كما تضطلع نسبة  22يف املائة من الدول بتجرمي "حيازة" أدوات إساءة استخدام
احلاسوب .باإلضافة إىل ذلك ،فإن بعض القوانني الوطنية جترم أيضا األفعال اليت ترد يف الصكوك الدولية أو
اإلقليمية ،واليت ميكن اعتبارها مبثابة أحكام تتعلق بأدوات إساءة استخدام احلاسوب .فعلى سبيل املثال؛ جترم
العديد من دول منطقة الكارييب الفعل املتعلق "بالكشف غري املصرح به" عن كلمات السر ورموز الدخول
للحواسيب.

رسائل البريد اإللكتروني الطفيلي ()Spam
تشري التقديرات إىل أن الرسائل اإللكرتونية الطفيلية تشكل حوايل  21يف املائة من حركة مرور الربيد
اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ،يف منتصف عام ،2102
البريد اإللكتروني الطفيلي :مشروع القانون النموذجي
على الصعيد العاملي 1.فالرسائل اإللكرتونية الطفيلية
للكوميسا
تعترب باألحرى مسألة تتعلق بالقبول من احملتوى.
المادة  -91الدخول غير المصرح به لبرامج الحاسوب ،وغالبا ما تعرف الرسائل اإللكرتونية الطفيلية بأهنا
البيانات الحاسوبية ،بيانات المحتوى ،بيانات الحركة
إرسال كميات كبرية من الرسائل غري املرغوب
...
فيها 2.وغين عن البيان أن املشكلة اليت تسببها
(ز) إرسال الربيد اإللكرتوين الطفيلي
أي شخص يرسل أي معلومات إلكرتونية غري مرغوب فيها إىل الرسائل اإللكرتونية الطفيلية تتعدى حد ا ْستياء
شخص آخر بغرض التجارة أو التـعامل غري املشروع أو أي أنشطة مستخدمي اإلنرتنت 3،نظرا ألن هذه الرسائل
أخرى غري قانونية ،يعترب مرتكبا جلرمية ،معاقب عليها بغرامة
تستهلك املصادر مثل عرض النطاق الرتددي ،قدرة
[قيمتها]___ و/أو السجن ملدة___عاما ،أو كليهما.
اخلادم ،والبنية التحتية للشبكات ،عالوة على أن
هذه الرسائل تشكل نقطة دخول النتشار أي من
1

Symantec Intelligence Report, June 2012; Kaspersky Lab Report, June 2012
For a working (rather than legal) definition, see http://www.spamhaus.org/consumer/definition/
3
Sorkin, D., 2001. Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. University of San Francisco Law Review,
35(2):325-384
2
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الربجميات اخلبيثة وانتحال الصفة للحصول على كلمات سر الدخول ،باإلضافة إىل املعلومات املالية .وبالتايل ،ويف
ضوء ما تقدم ،فإن هذه الرسائل ترتبط بسلوك التدخل غري القانوين يف البيانات احلاسوبية أو نظم احلاسوب،
سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ،مما يهدد سالمة وتوافر البيانات والنظم.
وبالرغم من ذلك؛ تعترب مواءمة
االجتاهات القانونية جتاه الربيد اإللكرتوين
الطفيلي مل تكتمل بعد 1.ويطرح اثنان
من الصكوك (غري امللزمة) متعددة
األطراف املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية
جترمي الربيد اإللكرتوين الطفيلي يف املادة
( )02من مشروع القانون النموذجي
للسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا،
واملادة ( )02من النصوص التشريعية
النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/جمموعة الكارييب/االحتاد الكارييب لالتصاالت .هذا ،وتتضمن الصكوك -
غري امللزمة  -متعددة األطراف املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية أحكاما تتعلق بالربيد اإللكرتوين الطفيلي ،رغم أن
ديباجة توجيه االحتاد األورويب بشأن محاية البيانات تنص على أنه" :من الضروري حظر استعمال هويات مزورة أو
2
عناوين ا ْرتدادية غري حقيقية أو حلظة إرسال عدد من الرسائل غري املرغوب فيها ألغراض التسويق املباشر".
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الفقرة  3من املادة  03من نفس التوجيه تتطلب من الدول أن "تتخذ التدابري املناسبة"
لضمان أن "الرسائل غري املرغوب فيها
ألغراض التسويق املباشر بغري مقابل
البريد اإللكتروني الطفيلي :مثال وطني من دولة في جنوب آسيا
وتعترب غري مسموح هبا بدون موافقة".
عقوبة التسبب بإتالف حاسوب ،نظام حاسوبي ،إلخ.
ومع ذلك ،فإن التوجيه مل يشرتط
أي شخص:
صراحة إقْرار جرمية خاصة مبوجب
القوانني الداخلية للدول األعضاء.
(ح) ألغراض اإلعالن عن سلع أو خدمات يقوم أو يضطلع بإرسال بريد
تشري الردود على االستبيان
إلكرتوين طفيلي ،أو يرسل بريدا إلكرتونيا غري مرغوب فيه بدون أي تصريح
امللحق هبذه الدراسة إىل أن حوايل ثلث
من املنشئ أو املشرتك....،
( )2كل شخص يقوم بأي من األفعال اليت ختالف أيا من األحكام الواردة
الدول اجمليبة فقط تعترب إرسال أو
يف البند ( )0يرتكب جرمية ،ويعاقب طبقا للعقوبات الواردة يف البند___.
السيطرة على إرسال بريد إلكرتوين
1

De Hert, P., Fuster, G., Koops, B. J., 2006. Fighting cybercrime in the two Europes. The added value of the EU framework decision
and the Council of Europe Convention. International Review of Penal Law, 77(3-4):503-524
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كال من اجلرائم العامة واجلرائم
بشكل عشوائي جرمية جنائية ،كما أنه من الواضح أن هذه الدول استخدمت ،ر
اخلاصة بالفضاء السيرباين .وقد متخض عن استعراض املصدر الرئيسي للتشريعات املتاحة أن تسع دول فقط من
 011دولة تقريبا لديها أحكام جنائية خاصة -ميكن حتديدها -تتعلق بالربيد اإللكرتوين الطفيلي .أما يف ما يتعلق
مبحل جرمية الربيد اإللكرتوين الطفيلي فإنه خيتلف من "إرسال عدد ضخم من الرسائل غري املرغوب فيها" إىل جترمي
ْحتريف "أصل الرسائل" أو "العناوين الرئيسية للرسالة" .وعلى سبيل املثال يف هذا الصدد ،فإن إحدى دول
األمريكتني قد اعتمدت أحكاما جنائية تعاقب على التحريف يف سطور موضوع الرسالة اإللكرتونية .ويف بعض
الدول ،فإنه من املرجح أيضا وجود جزاءات إدارية إلرسال أو السيطرة على إرسال رسائل إلكرتونية طفيلية.
وتتضمن األفعال الرئيسية اليت تعترب حمل جترمي الربيد اإللكرتوين الطفيلي "إرسال" رسائل طفيلية ،أو
إرسال عدة رسائل إلكرتونية ،أو األفعال اليت ختدع متلقي الرسالة ،مثل "التالعب" يف معلومات موضوع الرسالة
أو مصدرها .أما فيما يتعلق بالركن املعنوي ،فإن مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب
األفريقي يشرتط أن يكون الفعل عمدا ومقرتنا بنية ارتكاب أغراض غري مشروعة .أيضا تشرتط النصوص التشريعية
النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/جمموعة الكارييب/االحتاد الكارييب لالتصاالت جترمي األفعال املرتكبة بشكل
متعمد ،وإىل جانب ذلك ،فإن الفعل املتعمد يعترب مطلوبا أيضا من قبل تلك األحكام الوطنية اليت ميكن حتديدها
وحتليلها.
وختاما ،بينما مل يتصد أي صك دويل غري ملزم ملشكلة الربيد اإللكرتوين الطفيلي صراحة ،إال أن
العناصر التهديدية اليت تنتج عن الربيد اإللكرتوين الطفيلي مثل الربجميات اخلبيثة والتصيد االحتيايل ،قد مت تناوهلا
من خالل األحكام الواردة يف الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية حبماية السرية ،والنزاهة ،وتوافر بيانات حاسوبية
أو نظم حاسوب.

االحتيال
بالحاسوب

والتزوير

المتعلق

من املستقر أن املصلحة
القانونية احملمية عند ارتكاب جرائم ضد
السرية ،والنزاهة ،وتوافر بيانات حاسوبية
أو نظم حاسوب تتمثل يف سالمة
املعلومات والبيانات احلاسوبية نفسها.
على الن،رقيض م ْن ذلك ،فإن األحكام
اجلنائية بشأن استعمال احلواسيب يف
االحتيال والتزوير تعمل على محاية

االحتيال المرتبط بالحاسوب :اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة
السيبرانية
المادة :0
يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وغريها حبسب احلاجة للنص على
اعتبار األفعال التالية ،عندما ترتكب عن عمد أو دون وجه حق ،جرائم مبوجب
قانونه الداخلي ،وتتسبب يف خسارة يف ممتلكات لشخص آلخر ،من خالل:
أي إدخال بيانات حاسوبية أو تعديلها أو حذفها أو طمسها؛
أ.
أي تدخل يف وظائف نظم أحد احلواسيب،
ب.
مع توافر نية احتيالية أو تدليسية لتحقيق مكاسب مالية بدون وجه حق لنفسه أو
لشخص آخر.
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املصاحل املتمثلة يف املمتلكات واألصول املالية واملستندات املوثقة 1.وبالنظر إىل املستوى الدويل واإلقليمي ،فإن
مثانية صكوك تتضمن أحكاما بشأن جترمي استعمال احلاسوب يف االحتيال 2.أما األفعال اليت تناولتها هذه
الصكوك فإهنا تتعلق بالتالعب يف البيانات احلاسوبية ،أو التدخل غري القانوين يف أحد أنظمة احلاسوب والذي
حيقق مكاسب مالية للجاين أو لشخص آخر.
هذا ،وتتضمن أيضا ستة صكوك أحكاما خاصة بشأن التزوير 3.ومن األفعال اليت تناولتها األحكام
املعنية بالتزوير ،تغيري البيانات احلاسوبية أو حذفها ،أو نقلها ،ووسائل التالعب األخرى يف البيانات احلاسوبية،
مما يؤدي إىل تزييف التاريخ ،وذلك بنية
استعمال البيانات أو التصرف فيها كما لو
كانت بيانات أصلية.
ومع ذلك ،وعلى املستوى الوطين،
خيتلف الوضع إىل حد كبري فيما يتعلق بوجود
أحكام سيربانية خاصة جترم االحتيال والتزوير.
ويف هذا الصدد ،أشارت الدول اجمليبة على
االستبيان املرافق هلذه الدراسة إىل أن
التشريعات العامة املوجودة قد تناولت
استعمال احلاسوب يف االحتيال والتزوير (أكثر من  21يف املائة) ،وتقريبا نفس النسبة املذكورة أفادت بوجود
4
جرائم خاصة بالفضاء السيرباين ،يف حني أن نسبة  02يف املائة فقط تستعمل كال من املنهجني.

1

Sieber, U., 1998. Legal Aspects of Computer-Related Crime in the Information Society COMCRIME-Study. Available at:
www.edc.uoc.gr/~panas/PATRA/sieber.pdf.
2
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ينبع هذا التنوع جزئيا من االختالف بني النظم القانونية الوطنية يف سياق إمكانية تطبيق اجلرائم
"التقليدية" يف بيئة اإلنرتنت .فعلى سبيل املثال؛ جرائم االحتيال التقليدية غالبا ما تتطلب اخلداع املباشر "ألحد
األشخاص" ،ورمبا مت،رر بـتحديات يف
استعمال الحاسوب في أعمال التزوير :مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي
توسيع نطاقها لألفعال املرتكبة خالل
المادة 0 – 3
التالعب بإحدى البيانات احلاسوبية أو
نظم احلاسوب 1.وعلى حنو مماثل؛ فإن
جيب على كل دولة عضو يف االحتاد األفريقي اختاذ التدابري التشريعية العتبار
حقيقة إنتاج أو تصنيع جمموعة واسعة من البيانات الرقمية من خالل مدخل
جرائم التزوير التقليدية غالبا ما تشرتط
احتيايل أو حذف أو طمس بيانات حموسبة مْنـقولة أو معاجلة أو إرساهلا من قبل
تغريا يف "التمثيل املرئي" ،وفقا للنهج
أحد األنظمة احلاسوبية ،واليت تؤدي إىل وجود بيانات ومهية هبدف اختاذ البيانات
القانوين الوطين ،بيد أن ذلك يعد متطلبا
املذكورة بعني االعتبار أو استعماهلا يف أغراض غري قانونية كما لو كانت هذه
قد ال يكفي عند تغيري بيانات غري
البيانات مبثابة بيانات أصلية ،مبثابة جنحة جزائية.
2
ملموسة حتتويها أجهزة إلكرتونية.
ومن أجل التعامل مع هذه التحديات القانونية ،غالبا ما تركز األحكام الوطنية املعنية باالحتيال اخلاص
بالفضاء السيرباين على التالعب بالبيانات احلاسوبية أو نظم احلاسوب بنية مضللة أو احتيالية ،أو باألحرى
عناصر خداع أي شخص .ويف بعض
ض ّم أحكام االحتيال والتزوير المتصلين بالحواسيب:
الدول ،جترم أحكام استعمال احلاسوب
مثال وطني من دولة في جنوبي أفريقيا
يف عمليات االحتيال أيضا استخدام
( )0يعترب مرتكبا جلرمية أي شخص يقوم بأداء أي من األفعال املنصوص عليها
البيانات بدون تصريح ،إىل جانب ذلك
مبوجب هذا اجلزء ،ألغراض احلصول على أي مزية غري مشروعة عن طريق
استعمال بيانات ومهية (انظر املثال
التسبب يف تزوير بيانات قد يتم انتاجها بقصد اعتبار هذه البيانات كما لو
الوارد أدناه بشأن إحدى دول جنوب
كانت أصلية أو التصرف بناء على أهنا أصلية ،يعاقب يف حالة اإلدانة بغرامة
آسيا) .وهذا ميكن أن يؤدي  -على
___ أو بالسجن ___ ،أو العقوبتني معا.
( )2يعترب مرتكبا جلرمية أي شخص يتسبب بشكل احتيايل يف إحلاق خسائر
سبيل املثال  -إىل تطبيقات واسعة
مبمتلكات ختص شخصا آخر بقصد احلصول على أي منفعة لنفسة أو لشخص
لألحكام املعنية باستعمال احلاسوب يف
آخر عرب -
االحتيال لكل احلاالت اليت يستخدم
(أ) أي إدخال بيانات أو تعديلها أو حذفها أو طمسها؛ أو
3
فيها احلاسوب يف اإلثراء غري املشروع.
(ب) .أي تدخل يف األداء الوظيفي للحاسوب أو نظم احلاسوب،
ويعاقب يف حالة اإلدانة بغرامة ___ أو بالسجن ___ ،أو العقوبتني معا.
وجتدر اإلشارة؛ إىل أن عددا من الدول
تواصل تعديل القوانني الوطنية إلدراج
1

Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace : The harmonization of computer-related criminal law. In :
Delmas-Marty, M., Pieth, M. and Sieber, U., (eds.) Les chemins tie l’Harmonisation Penale/Harmonising Criminal Law. Collection tie
L’UMR tie Droit Compare tie Paris. Vol. 15. Paris: Société de législation comparé
2

املرجع السابق.
See Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Cologne: Carl Heymanns Verlag, p.39.
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استعمال احلاسوب يف االحتيال ضمن اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين .ومن املالحظ ،على سبيل املثال ،أن
إحدى دول أوروبا الشرقية قامت مؤخرا باعتماد مادة جديدة يف قانوهنا اجلنائي تتعلق باالحتيال املتصل
باحلاسوب ،وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من املالحقات القضائية حلاالت االحتيايل احلاسويب مبوجب مزج
األحكام العامة املعنية باالحتيال باألحكام املعنية بالنفاذ غري املشروع ،وبالرغم من أهنا قد دعمت هذا النهج يف
وقت سابق ،إال أن عملية اإلصالح اليت قد أطلقتها احملكمة العليا هبدف ضمان وجود مالحقة قضائية أكثر
كفاءة للمشتبه هبم ،باإلضافة إىل إزالة أي التباس قانوين متبقي بشأن تطبيق أحكام التزوير التقليدية.
كما تطبق بعض الدول أيضا أحكاما تتعلق بالسرقة يف حاالت االحتيال احلاسويب على اعتبار أن
البيانات احلاسوبية تندرج حتت تعريفات "السلع" ،و"األشياء" ،وقد أخذت بعض الدول يف أوروبا الغربية وأوروبا
الشمالية ،وأمريكا الشمالية هبذا النهج .ومن ناحية أخرى ،فإن العديد من الدول تزيد عن ذلك ،حيث لديها
أحكام تتعلق "بالسرقة التقنية" أو السرقة اليت تتضمن استخدام نظم احلاسوب الرتكاب اجلرمية (انظر املثال الوراد
أدناه بشأن إحدى دول غرب آسيا).
وعادة ما تشرتط األحكام الوطنية املعنية بالتزوير املتصل باحلاسوب عنصرين أساسيني )0( :تغيري
البيانات احلاسوبية أو التالعب فيها )2( ،توافر نية حمدد تتمثل يف استعمال البيانات كما لو كانت بيانات
حقيقي،رة .وكبديل لذلك ،ميكن للدول أن توسع من نطاق تعيني حمل جرمية التزوير التقليدية .فعلى سبيل املثال؛
قامت إحدى الدول األوروبية
استعمال الحاسوب في أعمال التزوير :مثال وطني من دولة في جنوب
بالتصدي للتزوير املتصل باحلاسوب
أوروبا
من خالل توسيع نطاق تعريف ماهية
"الوثيقة" لتدرج ضمن تعريفات
المادة  ---التزوير الحاسوبي
( )0أي شخص أيا ما كان يقوم بدون تصريح بتطوير أو تركيب أو تغيري أو
البيانات احلاسوبية .بيد أن الدول
حذف أو جيعل بيانات احلاسوب أو براجمه غري صاحلة لالستعمال واليت تعترب
األخرى تطبق أحكاما عامة على
ذات أمهية للعالقات القانونية بغية استخدامها باعتبارها عالقات صحيحة ،أو
استخدام احلاسوب يف أعمال
أي شخص يستعمل هذه البيانات أو الربامج ،يعاقب بغرامة ___ وبالسجن
احلاسوب دون تعديل التشريعات،
ملدة ال تتجاوز ___.
( )2يف حالة إذا كان حمل ارتكاب اجلرمية اجلنائية املشار إليها يف املادة  0بيانات
حبيث يف حالة تفسري األحكام املتعلقة
حاسوبية أو برامج حاسوبية ختص إحدى اهليئات احلكومية أو مؤسسة عامة أو
جبرمية التزوير التقليدية فإن ذلك
شركة خاصة ذات مصلحة عمومية ،أو إذا كان الضرر املتسبب كبريا ،يعاقب
التفسري يشمل الوثائق الرقمية
اجلاين يف هذه احلالة بالسجن ملدة ___.
والتوقيعات الرقمية ،عالوة على
البيانات الرقمية.
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الجرائم المتصلة بالهوية
لقد شكلت املوصولية
الجرائم المتصلة بالهوية
العاملية واملعاجلة اآللية للبيانات
نصوص تشريعية نموذجية لالتحاد الدولي لالتصاالت/الجماعة
باإلضافة إىل تطور املعامالت
الكاريبية/االتحاد الكاريبي لالتصاالت
التجارية اليت ال تتم وجها لوجه،
مزيدا من فرص سرقة املعلومات ذات
المادة 94
عمدا وبدون عذر أو مربر قانوين ،أو يتجاوز العذر واملربر
الصلة باهلوية والبيانات الشخصية
أي شخص يقومً ،
1
القانوين ،باستعمال نظام حاسويب (يف أي مرحلة من مراحل اجلرمية) بشكل عمدي
ومن خالل نظم احلاسوب.
بإرسال أو حيازة أو استعمال ،بدون عذر أو مربر قانوين ،هوية شخص آخر بنية
وتتجسد أهداف هذه اجلرمية يف كل
ارتكاب أو ملساعدة أو للتحريض أو للعمل مبوجبها يف أي نشاط غري مشروع
من املعلومات "التقليدية" بشأن
يشكل جرمية ،فإنه واحلالة يعترب مرتكبا جلرمية ،معاقب عليها (يف حالة اإلدانة)
بالسجن ملدة ال تتجاوز [ ]....أو بغرامة ال تتجاوز [ ،]...أو العقوبتني معا.
اهلوية ،إىل جانب األنواع اجلديدة
من املعلومات التعريفية ،ومنها أرقام
بطاقات االئتمان ،ومعلومات بشأن احلسابات املصرفية ،وأرقام جوازات السفر ورخص القيادة ،وحسابات
اإلنرتنت ،وكلمات املرور ،وعناوين برتوكوالت اإلنرتنت .ومن اجلائز أن تكون حمل العديد من األعمال اليت تشكل
جرائم سرقة اهلوية ،مبا يف ذلك احلصول على معلومات تتعلق باهلوية واستخدامها .فعلى سبيل املثال ،ميكن
التحصل على البيانات عن طريق النفاذ غري
املشروع للنظام احلاسويب ،وذلك من خالل
استعمال برجميات ضارة أو استخدام
التصيد االحتيايل (وهو يف حد ذاته يشكل
جرمية تزوير تتصل باحلاسوب) أو عن طريق
االستحواذ غري املشروع على البيانات
احلاسوبية ،مثل األشخاص "املطلعني" على
أمور الشركات.
وتوجد جمموعة من االجتاهات
تتعلق بتناول القانون اجلنائي لألفعال املتمثلة يف احلصول على بيانات اهلوية واستعماهلا وإرساهلا وذلك لألغراض
اجلنائية .ومن املالحظ أن النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/االحتاد
الكارييب لالتصاالت (املادة  )02تعترب الصك الوحيد (غري ملزم) على املستوى الدويل واإلقليمي الذي تعىن
1

UNODC, 2011. Handbook on Identity-related Crime. Available at:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/10-57802_ebooke.pdf
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أحكامه بسرقة اهلوية .ويتناول هذا احلكم األفعال املرتكبة باستعمال أحد أجهزة احلاسوب يف أي مرحلة من
مراحل اجلرمية واليت تتمثل يف قيام اجلاين بشكل متعمد بإرسال أو حيازة أو استعمال ،بدون عذر أو مربر قانوين،
هوية شخص آخر "بنية ارتكاب أو للمساعدة أو للتحريض أو للعمل مبوجبها يف أي نشاط غري مشروع يشكل
جرمية.
وعلى املستوى الوطين ،تظهر
ردود الدول على االستبيان املرافق هلذه الجرائم المتعلقة بالهوية :مثال وطني من دولة في الكاريبي
الدراسة بأن نسبة قليلة نسبي،را من
سرقة الهوية .المادة ---
أي شخص يستخدم حاسوبا أو جيعل احلاسوب عن علم أن يؤدي أي وظيفة
الدول 22 -يف املائة  -تفيد بوجود
هبدف الوصول لعناصر تأمني أي برنامج أو بيانات موجودة يف هذا احلاسوب أو
أحكام خاصة بالفضاء السيرباين تتعلق
يف أي حاسوب آخر هبدف انتحال شخصية صفة شخص آخر أو سرقة أو
باجلرائم ذات الصلة باهلوية ،وعلى
انتحال هوياهتم ،يعترب مرتكبا جلرمية ويعاقب يف حالة إدانته بغرامة قدرها ___
النقيض من ذلك ،أفاد ما يزيد عن
وباحلبس ملدة ___.
نسبة  21يف املائة من الدول بأهنا
تستعمل األحكام العامة .بيد أن نسبة  01يف املائة من الدول قد أفادت بأن األفعال ذات الصلة باهلوية ال
تشكل جرمية جنائية.
وباستقراء حتليل املصدر الرئيسي للتشريعات ،يتضح أن-جلرائم اهلوية اخلاصة يف الفضاء السيرباين -حمل
جرمية سرقة اهلوية يعترب عادة مبثابة "بيانات" (أو "بيانات شخصية") أو املعلومات التعريفية .ومن املالحظ أن يف
حالة وجود أحكام ،فإهنا ال تتناول دائما كل األفعال اليت ميكن أن تشكل على األرجح أركان جرمية سرقة اهلوية.
فعلى سبيل املثال؛ ال تدرج بعض الدول األفعال املعنية "بإرسال" البيانات الشخصية ولكن باألحرى تقصر
التجرمي على األفعال اليت "تستخدم فيها" وسائط اهلوية و"احلصول" عليها .بيد أن األحكام األخرى تقتصر فقط
على مسألة "احلصول" على بيانات اهلوية ،أو تستبعد كال من احلصول واالستخدام على اإلطالق من نطاق
األفعال املشكلة جلرائم اهلوية (انظر املثال املدرج اخلاص بإحدى دول منطقة الكارييب) .وباستجالء الواقع ،فإن
بعض القوانني الوطنية ذهبت أبعد من ذلك ،حيث جترم تأليف بيانات شخصية كاذبة .وبإجياز؛ فإن استعراض
املصدر الرئيسي للتشريعات يشري إىل االخنفاض النسيب لعدد الدول اليت لديها أحكام تتعلق جبرائم اهلوية يف
الفضاء السيرباين ،إىل جانب الدول اليت قامت باعتماد مثل هذه األحكام ،يوجد تباين كبري يف النهج املتبعة.
وغين عن البيان ،إذا تناولت القوانني العامة اجلرائم ذات الصلة باهلوية ،فإن ذلك ميكن حتقيقه من خالل عدد من
األحكام املختلفة ،مبا فيها األحكام املعنية بالنفاذ غري املشروع ،والتدخل غري القانوين يف البيانات ،وأدوات إساءة
استعمال احلاسوب ،واالحتيال والتزوير املتصلني باحلاسوب.
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جرائم استغالل األطفال في المواد اإلباحية
ترسل تقريبا كل الصور املتضمنة
استغالل الطفل في المواد اإلباحية :البروتوكول االختياري التفاقية
مواد إباحية تتعلق باألطفال إلكرتونيا من
حقوق الطفل
خالل التبادالت الثنائية أو متعددة
األطراف 1.وتتضمن املصاحل احملمية من
المادة 3
خالل جترمي استغالل األطفال يف املواد
( )0تكفل كل دولة طرف أن تغطي ،كحد أدىن ،األفعال واألنشطة التالية تغطية
اإلباحية ،محاية القصر من االعتداء
كاملة مبوجب قانوهنا اجلنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه اجلرائم
ترتكب حملي،را أو دولي،را أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم... :
وتعطيل أسواق الصور املتضمنة مواد
(ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد
إباحية تتعلق باألطفال ،واليت من شأهنا
املعرف يف املادة ... .2
إباحية متعلقة بالطفل على النحو َّ
أن تدفع اجلناة إىل السعي حنو إنتاج
( )3تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة اليت جتعل هذه اجلرائم موجبة للعقوبات
وتوريد املزيد من الصور 2.هذا ويوجد
املناسبة واليت تضع يف االعتبار خطورة طابعها.
على املستوى الدويل واإلقليمي ،تسعة
3
صكوك حمددة تتضمن أحكاما جترم األفعال ذات الصلة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية .بالرغم من أن
األطر الدولية تظهر العديد من أوجه التشابه فيما يتعلق بتجرمي استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،إال أنه توجد
اختالفات أيضا تتعلق مبحل اجلرمية والفئة العمرية لألطفال ،وماهية األفعال اليت تتناوهلا.
أشار ما يزيد عن نسبة  81يف املائة من الدول اجمليبة  -على املستوى الوطين  -على االستبيان امللحق
هبذه الدراسة إىل أن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية يعترب جرمية جنائية ،كما أفادت غالبية الدول بأن هذه
األفعال تعترب جمرمة من خالل إحدى اجلرائم العامة .األفعال اليت تنطوي على استغالل الطفل يف املواد اإلباحية
ميكن ارتكاهبا عرب جمموعة واسعة من الوسائط اإلعالمية ،ومنها الصور "دون االتصال باإلنرتنت" ،ويعترب النهج
العام "للتكنولوجيا واحلياد اإلعالمي" مبثابة أحد أساليب جرائم احلاسوب اخلاصة اليت تأخذ هبا العديد من الدول.
ويف هذا الصدد ،أوضح عدد من الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة أن استغالل الطفل يف املواد
اإلباحية جمرم يف سياق املواد اإلباحية بشكل عام .وهذا ما عززه حتليل املصدر الرئيسي للتشريعات ،حيث وجد
أن هناك دولتني لديهما أحكام عامة بشأن املواد اإلباحية ،مبا يف ذلك استغالل الطفل يف املواد اإلباحية .أما فيما
1

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ،2101عوملة اجلرمية .تقييم هتديد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،الفصل العاشر .متاح على الرابط التايل:

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/10.Cybercrime.pdf, p.212.
See Hamilton, M., 2011-2012. The child pornography crusade and its net-widening effect. Cardozo Law Rev, 33(4):1679-1732.
3

2

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،املواد /22ج/32 ،ج ،القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة  ،01اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة،2

اتفاقية دول االحتاد األورويب بشأن محاية الطفل املادة  ،21املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادة  ،02و ،02التوجيه األورويب بشأن استغال
الطفل املادة  ،2النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت املادة  ،03االتفاقية العربية
بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة  ،02األمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل -الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزعات املسلحة-
الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية املادة 3
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يتعلق بالدول اليت ليس لديها أحكام خاصة بشأن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية ،فإنه من املمكن املالحقة
القضائية هلذه املواد من
خالل استخدام قوانني ذات
نطاق أوسع تستوعب جترمي
املواد املتعلقة بالف ْحش أو
املواد املسيئة .وأخريا ،يظهر
حتليل التشريعات ،من تلك
الدول اليت لديها أحكام
خاصة باستغالل الطفل يف
املواد اإلباحية ،العديد من
أوجه التشابه ،فضال عن
وجود اختالفات بني حمل اجلرمية والركن املادي املكون هلا.
حمل اجلرمية  -تستخدم م ْعظم الصكوك الدولية واإلقليمية مصطلح "استغالل الطفل يف املواد اإلباحية"
لتحديد ماهية حمل اجلرمية .بيد أن االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات تستخدم مصطلح "املواد
اإلباحية املتعلقة بتصوير أحد
األطفال" .ويبني الشكل -2
 22تباينا يف املصطلح
املستخدم على املستوى
الوطين .وتستخدم تقريبا
نسبة  21يف املائة من 21
دولة من اليت خضعت
لالستعراض،
أحكامها
مصطلح "استغالل الطفل يف
املواد اإلباحية" ،بيد أن ما
يزيد عن نسبة  01يف املائة تستخدم مصطلح " املواد اإلباحية املتعلقة بتصوير أحد األطفال" .أما املصطلحات
األخرى املغايرة ملا ذكر أعاله ،فتتمثل يف "مواد فاحشة تتعلق بتصوير أحد األطفال"" ،مواد إساءة التعامل مع
الطفل"" ،املواد اليت تنطوي على أحد األطفال مبا يناهض األخالق العامة" ،و"تصوير أحد األطفال بشكل
داعر" .ومن املالحظ يف هذا الصدد؛ هو عدم قدرة النصوص التشريعية وحدها ومبنأى عن تفسري السلطات
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القضائية الوطنية لألحكام على تقييم ما إذا كانت ترتجم االختالفات يف املصطلحات املستخدمة إىل اختالفات
عملية بنفس الطبيعة للمواد اجملرمة.
ومع ذلك ،فإن التشريعات ميكنها أن حتدد نطاق الوسائط املدرجة ضمن اجلرمية ،فعلى سبيل املثال،
تشري بعض من الصكوك الدولية
استغالل الطفل في المواد اإلباحية :مثال وطني من دولة في أوروبا
واإلقليمية إىل "املواد البصرية"
الغربية
و"النصوص" اليت تبـ ،رني كيفية استغالل
يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد عن ___ عاما أو بغرامة ___ أي شخص يقوم
الطفل يف املواد اإلباحية .بيد أن حتديد
بنشر أو عرض أو يعرض علنا أو يصنع أو يستورد أو يرسل أو يصدر أو
الوسائط املدرجة هبذه الطريقة قد
يكتسب ،أو حيوز إحدى الصور أو يضع على أحد حوامل البيانات صورة -
يشكل ،مع ذلك ،خطرا يتمثل يف
لفعل جنسي يشرتك أو يظهر فيه شخص مل يبلغ سن الثامنة عشر ،أو من يتمكن
من كسب الدخول إىل مثل هذه الصورة من خالل جهاز أو نظام حموسب أو من
استبعاد املواد السمعية من نطاق
خالل خدمة اتصاالت.
الوسائط .ولذلك ،هناك عدد من
الصكوك (منها النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب
لالتصاالت ،والتوجيه األورويب بشأن استغالل األطفال) تشري إىل استخدام "أي عرض من العروض باستخدام
أي وسيلة كانت" .إال أنه من ناحية أخرى ،مييل كل من اتفاق جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية والقانون
النموذجي لدول احتاد الكومنولث إىل استعمال "التفسري البصري" الستغالل الطفل يف املواد اإلباحية ،وبالتايل
تستبعد املواد السمعية .ويظهر استعراض التشريعات على املستوى الوطين أن حوايل ثلث الدول اليت خضعت
للتحليل تقصر حمل التجرمي على املواد املرئية أو العروض البصرية .أما فيما يتعلق بالدول األخرى الباقية ،فإهنا تتبين
1
النصوص وامللفات الصوتية (بشكل أقل يف أغلب األوقات) أو تشري إىل أي عرض من العروض أيا كان.
أما االختالف الثاين بني
االجتاهات القانونية فيتعلق بإنتاج املواد
اليت ال تنطوي على أطفال ،ويتضمن
ذلك ،استخدام احلاسوب يف عروض
احملاكاة أو الصور الواقعية لطفل غري
موجود أو مواد تنطوي على أشخاص
بلغوا سن الرشد (ألغراض حظر انتاج
صر.
املواد اإلباحية) ولكن يبدو أهنم ق ،ر
وتتضمن أغلب الصكوك الدولية أو

1

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،استعراض التشريعات.
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اإلقليمية هذا النمط من املواد اليت تدخل يف نطاق التجرمي 1،بالرغم من أن بعض الصكوك جتيز للدول عدم جترمي
الصور احلقيقية 2.بيد أنه على املستوى الوطين ،ال تتبع مجيع الدول هذا النهج .وأما ما يتعلق بالنتائج املستخلصة
من الدول اليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض ،فإن نسبة  32يف املائة من الدول تتناول الصور احلقيقة للراشدين
صر"،
صر" ،أو الصور اليت تعترب "صور حقيقية لق ،ر
صر" ،أو الصور اليت "تبدو أهنا تنطوي على ق ،ر
الذين "يبدون كالق ،ر
فيما تنص نسبة  22يف املائة فقط من الدول اليت خضعت تشريعاهتا للتحليل على جترمي املواد اإلباحية "الص ْوري،رة"
أو االفرتاضية" املتعلقة بالطفل.
أما االختالف الثالث
فيتمثل يف الفئة العمرية للطفل
املستخدم يف التمثيل اإلباحي.
فقد عنيت املادة األوىل من اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق الطفل
بتحديد الطفل بأنه كل إنسان مل
يتجاوز الثامنة عشرة ،بيد أن املادة
من ناحية أخرى أبدت حتفظا متثل
يف "قبل ذلك" مبوجب القانون
املنطبق على الطفل "ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك" 3.وبينما تعترب الدول األطراف وفقا لالتفاقية غري مقيدة من
حيث املبدأ حبد عمري ألقل من  08عاما يف التعريفات املعنية باستغالل الطفل يف املواد اإلباحية ،إال أن جلنة
األمم املتحدة حلقوق الطفل قد أوصت يف عدة مناسبات بأن التعريفات يتعني أن تتناول كل األطفال دون سن
الثامنة عشر 4.ويف هذا الصدد ،تشري صكوك أخرى إىل حدود عمرية خمتلفة .فعلى سبيل املثال؛ حتدد اتفاقية
جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية بأن مصطلح "قاصر" ميتد ليشمل كل األشخاص دون سن  08عاما ،كما
حدا عمري،را أقل "حبيث ال يقل عن  02عاما" .إىل جانب ذلك ،فإن
جتيز االتفاقية للدول األطراف أن تضع ،ر
 1مت تناول ذلك بشكل صريح يف :مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،املواد /0ج ،القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة  ،01اتفاقية
جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة ،2اتفاقية دول االحتاد األورويب بشأن محاية الطفل املادة  ،21املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا املادة  ،0التوجيه األورويب بشأن استغال الطفل املادة/2ج ،النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت
السلكة والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت املادة  ،03االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة ،2/3
األمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزعات املسلحة-الربتوكول
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية املادة /2ج
 2اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،التوجيه األورويب بشأن محاية الطفل ،مىت استخدمت املادة ألغراض انتاجها وال تشكل خطر
من نشرها.
 3اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ،املادة ()0
See, for example, CRC/C/OPSC/MNE/CO/1 (2010); CRC/C/OPSA/NOR/CO/1 (2005); CRC/C/OPSC/YEM/CO/1
(2009); and CRC/C/CUB/CO/2/ (2011).
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الصكوك األخرى ،مثل االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات أو القانون النموذجي لدول احتاد
الكومنولث ،تستخدم مصطلح "الطفل" أو "القاصر" دون حتديد فئة عمرية.
على املستوى الوطين ،يعترب حتديد الفئة العمرية ،اليت ميكن معها تطبيق األحكام املعنية باستغالل
األطفال يف املواد اإلباحية ليس واضحا ،حيث إن العديد من الدول تشري إىل مصطلح "قاصر" أو "طفل" بدون
حتديد فئة عمرية يف املادة القانونية نفسها .وباألحرى فإنه ميكن العثور على الفئات العمرية ذات الصلة يف األجزاء
األخرى من التشريعات الوطنية ،ملا فيها محاية الطفل أو التشريعات املعنية حبقوق الطفل .هذا ،ويظهر الشكل
 22-2أنه يف ضوء حتليل العديد من أحكام القانون اجلنائي املتاحة ،فإنه من غري املمكن حتديد الفئة العمرية
ذات الصلة بشكل يسري (بدون حتليل
مفصل لألجزاء األخرى للقانون
الوطين) .وجتدر اإلشارة هنا ،إذا كان
من اجلائز حتديد الفئة العمرية من
القانون اجلنائي الوطين ،فإن السواد
األعظم من األحكام يشري إىل فئة الـ
 08عاما .وأخريا ،فإن القوانني
اجلنائية يف عدد قليل من الدول
تضمنت فئات عمرية حمددة بـ 02
عاما أو  02عاما ،وذلك ألغراض حتديد ماهية املواد اإلباحية ذات الصلة بالطفل .ويف هذا الصدد ،فقد أعربت
1
جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء حتديد استخدام الفئة العمرية بـ  02عاما.
األفعال املشمولة  -تشرتط أغلبية الصكوك الدولية واإلقليمية جترمي جمموعة واسعة من األفعال املرتبطة
باستغالل الطفل يف املواد اإلباحية ،ومن هذه األفعال؛ "إنتاج" و"عرض" ،و"إتاحة" ،و"توزيع" ،و"إرسال"،
و"حيازة" .وجترم بعض الصكوك أيضا معرفة "التمكن من الوصول" إىل املواد اإلباحية املتعلقة بالطفل 2.بيد أن
القوانني الوطنية تظهر بعضا من التنوع فيما يتعلق بتلك األفعال املدرجة ضمن أحكامها .وبالنظر إىل الشكل -2
 ،22يتضح أن نسبة  21يف املائة من األحكام التشريعية الوطنية اليت خضعت لالستعراض جترم عموما األفعال
املتعلقة "بإنتاج" و"توزيع" مواد إباحية متعلقة بالطفل .كما أن ما يزيد عن نسبة  21يف املائة من الدول اليت مت
استعراض تشريعاهتا جترم األفعال املتعلقة "باحليازة" مع نسبة  21يف املائة تتضمن أحكاما بشأن "احلصول على"
1

انظر على سبيل املثال؛ CRC/C/OPSC/EST/CO/1 (2010) and CRC/C/OPSC/AUT/CO/1 (2008).

وترى اللجنة أيضا أن استعمال ظروف اجلرمية مثل "نية النشر" و"ويف حالة عدم موافقة القاصر" جلرائم استغالل الطفل يف املواد اإلباحية املنطوية على أطفال ترتاوح
أعمارهم ما بني  02و 08عاما تعترب خمالفة للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل.

 2مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،اتفاقية جملس أوروبا املعنية حبماية الكفل ،التوجيه األورويب بشأن استغالل الطفل ،النصوص التشريعية
النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت
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مواد إباحية تتعلق بالطفل .وختاما ملا ذكر ،فإن يف بعض الدول ،تعترب إمكانية ا ْمتداد تطبيق األحكام املعنية
"باحليازة" على حالة املشاهدة عرب اإلنرتنت أو الصور املتحركة ال تزال غري واضحة .بيد أن عددا من الدول
األوروبية تدرج أيضا مشاهدة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال عرب اإلنرتنت داخل نطاق احليازة ،وعلة ذلك تتمثل
يف حقيقة مفادها أن مشاهدة الصور تتضمن بالضرورة نسخ الصورة يف ذاكرة احلاسوب و/أو ملفات ذاكرة
التخزين املؤقت عرب اإلنرتنت .أما فيما يتعلق بالدول األخرى ،فقد قامت بوضع حلول ،مثل اشرتاط "األنشطة
االعتيادية" من جانب اجلاين.

استمالة األطفال أو "استدراجهم" المتعلق بالحاسوب
تنظر القوانني اجلنائية إىل "استدراج" األطفال عرب اإلنرتنت باعتباره أحد أشكال جترمي األفعال التحضريية
لالعتداء على األطفال "دون االتصال
باإلنرتنت" 1.ويف هذا الصدد ،طالب صكان من
املنطقة األوروبية  -اتفاقية جملس أوروبا بشأن
محاية الطفل (املادة  )23والتوجيه اخلاص
باالحتاد األورويب بشأن استغالل الطفل (املادة
 - )2بتجرمي هذه األفعال .وتتضمن العناصر
الرئيسية للجرمية؛ عرضا متعمدا من قبل أحد
األشخاص الراشدين ،من خالل وسائل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،للقاء أحد
األطفال "ألغراض" ارتكاب إحدى اجلرائم .ومن أجل اكتمال اجلرمية ،فإن كال من الصكني املذكورين اشرتط
أيضا "أفعال مادية" تقود إىل هذا اللقاء من قبل اجلاين.
على املستوى الوطين ،تظهر ردود الدول على االستبيان املرافق هلذه الدراسة ،تباينا يف االجتاهات
املستخدمة .وتفيد نسبة  21يف املائة تقريبا من الدول بأن االستدراج يعترب جرمية ،بالرغم من أن غالبية هذه
الدول تفيد بأهنا تتعامل مع االستدراج بوصفه أحد اجلرائم العامة ،وباألحرى من اجلرائم اخلاصة يف الفضاء
السيرباين .بيد أن ما يزيد عن نسبة  22يف املائة تعترب الفعل ال ميثل جرمية جنائية.

Eneman, M., Gillespie, A. A., Bernd, C. S., 2010. Technology and Sexual Abuse: a Critical Review of and Internet Grooming Case.
ICIS 2010 Proceedings. Paper 144; Kool, R., 2011. Prevention by All Means? A Legal Comparison of the Criminalization of Online
Grooming and its Enforcement. Utrecht Law Review, 7(3):46-69.
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وقد أدى حتليل املصدر الرئيسي للتشريعات املتاحة إىل حتديد أحكام خاصة تتناول استمالة األطفال عرب
اإلنرتنت يف  02دولة من أصل  22دولة ،حيث يقع نصف هذه الدول يف أوروبا .وهذا يعكس على األرجح
تأثري األحكام املعنية باالستدراج يف اتفاقية جملس أوروبا حلماية الطفل وتوجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل
الطفل .ومع ذلك ،فإن جترمي استدراج الطفل قد مت حتديده أيضا يف بعض القوانني الوطنية لدول يف آسيا وأفريقيا
واألمريكتني وأوقيانوسيا.
االستدراج :اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الطفل

االستدراج :مثال وطني من دولة في جنوب أوروبا

المادة  - 03استمالة األطفال ألغراض جنسية

أي شخص يستعمل اإلنرتنت أو اهلاتف أو أي وسيلة أخرى
من وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالتصال بأحد
األشخاص حتت سن الثالثة عشر عاما وعرض عليه أن يلتقيه
الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف املواد ___،
وبقدر ما رافق هذه االستمالة من أفعال مادية هتدف إىل هذا
املنحى ،يعاقب بالسجن ملدة ___ عاما أو بغرامة قدرها
___ ،وذلك بدون اإلخالل بالعقوبات ذات الصلة للجرائم
اليت ترتكب فعال .وتفرض العقوبات الواردة يف اجلزء املتقدم من
القانون مىت مت احلصول على املنحى باإلكراه أو التهديد أو
اخلداع.

كل دولة طرف تتخذ ما يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري
أخرى لتجرمي العرض املتعمد ،من خالل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،من قبل شخص راشد للقاء طفل مل يبلغ السن
املنصوص عليه يف تطبيق الفقرة  2من املادة  08لغرض
ارتكاب أي من األفعال اجملرمة وفقا للمادة  ،08الفقرة /0أ،
او املادة  21الفقرة /0أ ضد هذا الطفل أو الطفلة ،ويف حالة
إذا اتبع هذا العرض بأفعال مادية تقود إىل هذا اللقاء.

جرائم حقوق المؤلف والعالمات التجارية المتعلقة بالحاسوب
يعترب اإلطار الدويل يف جمال قانون امللكية الفكرية أوسع ،إىل حد ما ،من اإلطار االفرتاضي للصكوك
الدولية واإلقليمية املعنيتني باجلرمية السيربانية اليت عنيت هبما هذه الدراسة بشكل مباشر .وتتضمن العناصر
والصكوك الرئيسية جمال قانون امللكية الفكرية ،كال من :منظمة التجارة العاملية واالتفاق املتعلق باجلوانب املتصلة
بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية( 1واليت تضمنت ألول مرة أحكاما جنائية تتعلق بانتهاكات احلقوق التجارية
2
للتأليف والنشر على املستوى الدويل) ،عالوة على معاهدة حقوق املؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
ومعاهدة فناين األداء والتسجيالت الصوتية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 3.وقد صدرت يف اآلونة األخرية
اتفاقية مكافحة التزوير التجاري واليت هتدف إىل ترسيخ أحكام جنائية بشأن تقليد العالمات التجارية بشكل
متـع ،رمد ،أو حقوق التأليف والنشر أو النطاق التجاري للحقوق املتعلقة بانتحال مؤلفات اآلخرين أو اخرتاعاهتم أو
1
2
3

االتفاقية املتعلقة باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،مت اعتمادها يف 02نيسان/أبريل .0222
معاهدة حقوق املؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،مت اعتمادها يف  21كانون األول/ديسمرب .0222
ومعاهدة فناين األداء والتسجيالت الصوتية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وقعت يف  21كانون األول/ديسمرب 0222
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أفكارهم أو استخدامها من غري ترخيص 1.بيد أن الربملان األورويب يف عام  2102صوت ضد هذه االتفاقية.
كما أنه من املالحظ ،أن عددا من التشريعات على مستوى دول االحتاد األورويب تتناول جوانب املؤلف واحلقوق
اجملاورة ،ولكن أيا منها ال تتضمن صراحة أحكام جنائية 2.ويف عام  ،2112سن االحتاد األورويب مشروع قرار
وتوجيه إطاري بشأن التدابري املعنية باألعمال اإلجرامية املرتكبة ضد قانون حقوق املؤلف على نطاق جتاري 3.وقد
4
مت تنقيح هذا التوجيه يف عام  ،2112ولكن مل تتم املصادقة عليه حىت اآلن.
ولقد شهد العقد املاضي تطورات على املستوى الوطين جتسدت يف زيادة العقوبات املقررة جلرائم حقوق
التأليف والنشر ،والسيما يف حاالت األفعال اإلجرامية املنظمة والتجارية .فعلى سبيل املثال ،تنص اتفاقية جملس
أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية على جترمي التعدي
على حقوق التأليف والنشر واألعمال ذات
الصلة ،إذا "ارتكبت بشكل متعمد" وعلى
"نطاق جتاري من خالل استخدام نظام
حاسويب" 5.ويف هذا الصدد ،أشارت الدول
اجمليبة على املستوى الوطين على االستبيان
اخلاص هبذه الدراسة إىل وجود مستوى عال من
جترمي األعمال اإلجرامية اليت تستهدف االعتداء
على حقوق التأليف والنشر وتقليد العالمات
التجارية ،حيث ذكرت نسبة ما يزيد عن  81يف املائة من الدول بأن هذه األفعال ميكن تصنيفها على أساس أهنا
جرمية .وجدير بالذكر ،أن الغالبية العظمى من هذه الدول أفادت بأهنا تستعمل اجلرائم العامة باألحرى من اجلرائم
اخلاصة يف الفضاء السيرباين.
غالبا ما يعين الكم الكبري من املواد املخالفة على شبكة اإلنرتنت (انظر الفصل الثاين (الصورة العاملية
للجرمية السيربانية)) أن موارد إنفاذ القانون تعترب من الناحية العملية غري كافية للمالحقة القضائية هلذا الكم الكبري
من احلاالت املر ،رجح حدوثها .وهلذا السبب ،تدعم العديد من الدول أيضا املفاهيم اجلديدة الواردة يف إجراءات
القانون املدين ،مثل التحذيرات املكتوبة ،ومطالبات التعويض عن األضرار ،واحلق يف احلصول على معلومات.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن بعض الدول قد وضعت مناذج "هلدفني" و"ثالثة أهداف" ،حيث تلزم هذه املفاهيم
1

انظر املاد 23من اتفاقية مكافحة التزوير التجاري
Sieber, U., Brüner, F.H., Satzger, H., Von Heintschel-Heinegg, B. (eds.) 2011. Europäisches Strafrecht, pp.442 et seq.
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2

اقرتاح بشأن توجيه متعلق بتدابري جنائية هتدف إىل ضمان إنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،ومقرتح بشأن قرار إطاري لتعزيز إطار القانون اجلنائي ملكافحة جرائم امللكية

الفكرية يف الفرتة من  02آب/أغسطس  ،2112اللجنة التنفيذية ( ،222 )2112هنائي.
4

تعديل مشروع توجيه متعلق بتدابري جنائية هتدف إىل ضمان إنفاذ حقوق امللكية الفكرية من  ،2112/12/22اللجنة التنفيذية ( ،028 )2112هنائي

5

اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة .01

051

مقدمي خدمة اإلنرتنت بتسجيل عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت للمعتدين على حقوق التأليف والنشر بغية إرسال
إخطار حتذيري للجاحنني يف املرة األوىل ،وحتمل مسؤولية معاقبتهم عند معاودهتم لفعل ذلك جمددا ،أو للتعاون من
1
خالل إخطار أصحاب احلق أو السلطات.

إستعراض
يظهر التحليل السابق أوجه التشابه واالختالفات يف نـهج التجرمي الوطنية للجرمية السيربانية .ومن
الواضح ،يف بعض احلاالت ،أن اخلالفات على املستوى الوطين تعترب مماثلة أيضا لتلك على املستوى الدويل.
وتتضمن أمثلة على هذه االختالفات والتشاهبات مشول البقاء غري القانوين يف الصكوك متعددة األطراف من
عدمه ،واحل ،رد من عدمه ،واعرتاض اإلرسال "غري العام" ،وإمكانية جترمي "التهور" يف التدخل غري القانوين يف
البيانات أو النظام احلاسويب ،وإدراج أو استبعاد "رموز الوصول" يف األحكام املعنية بأدوات إساءة استعمال
احلاسوب .وعلى النحو الذي مت استعراضه يف الفصل الثالث (األطر والتشريعات) يشكل تـع ،رقب التأثري الدقيق
للصكوك امللزمة وغري امللزمة للتشريعات الوطنية حتديا واضحا .بيد أنه من املمكن يف بعض احلاالت تبين اجتاهني
للعمل معا ،وذلك كتأثري املناهج التشريعية الوطنية يف تطوير الصكوك الدولية واإلقليمية ،والعكس صحيح .وبينما
قد يبدو هذا التحليل جمرد حتليل تقين ،إال أنه اشتمل على تفاصيل املسائل املعنية باألعمال اإلجرامية اليت تشكل
اجلرمية السيربانية .وعلى النحو اليت متت مناقشته يف الفصل السابع (التعاون الدويل) ،على سبيل املثال ،فإن
اجلوانب التفصيلية للجرمية تعترب يف بعض الدول مبثابة األركان اليت تشكلها؛ مثل "استعمال الوسائل التقنية" يف
ارتكاب إحدى اجلرائم (على سبيل املثال ،يف حالة االعرتاض غري القانوين) ،مما يعين أنه ال توجد جرمية بدون
النص عليها .وأخريا ،فإن يف هذه الظروف ميكن أن يكون لتفاصيل اجلرمية تأثري على متطلبات التجرمي املزدوج،
باإلضافة إىل تأثريها الفعال يف التعاون الدويل.
ومن ناحية أخرى ،تكشف تفاصيل التحليل النقاب عن عدد من املمارسات اجليدة يف جمال تطوير
القوانني اجلنائية لتستوعب األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية ،حيث أوجد ذلك فرقا واضحا يف تناول القوانني
الوطنية للنفاذ غري املشروع والدخول غري القانوين يف النظم احلاسوبية والبيانات احلاسوبية .وتتجسد أمهية ذلك،
على سبيل املثال ،يف ضمان أن األفعال املنفصلة ميكن متييزها بشكل صحيح .عالوة على ما تقدم ،فإن استخدام
الظروف املشددة للعقوبة ميكن أن يكون آلية فعالة لفصل اجلرائم األساسية للشواغل الوطنية احملددة ،وذلك من
خالل مراعاة اجلرائم األساسية اليت ميكن موائمتها مع املعايري الدولية واإلقليمية .ومن أجل جتنب املغاالة يف
التجرمي ،تكفل العديد من الدول أن األحكام املعنية بأدوات إساءة استخدام احلاسوب تضمنت شرطني ،أوهلما
أن تكون األداة قد صممت الرتكاب جرمية ،وثانيهما أن تتجه نية اجلاين إىل استعمال األداة الرتكاب هذه
1

See Bridy, A., 2010. Graduated Response and the Turn to Private Ordering in Online Copyright Enforcement. Oregon Law Review,
89:81-132; Stamatoudi, I., 2010. Copyright Enforcement and the Internet. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International; Haber,
E., 2011. The French Revolution 2.0: Copyright and the Three Strikes Policy. Harvard Journal of Sports & Entertainment Law, 2(2):297-339
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اجلرمية .هذا ،وتعترب متطلبات الفعل املتعمد فيما يتعلق بالتدخل غري القانوين يف البيانات احلاسوبية والنظم
احلاسوبية من األمور اهلامة لضمان أن األفعال اليت تنطوي على إمهال أو رعونة لن ختضع لعقوبات جنائية بشكل
غري متكافئ.
وأخريا ،ميثل التوازن املناسب لعملية التجرمي فيما يتعلق باجلرائم ذات الصلة باحملتوى احلاسويب حتديا
أكرب من اجلرائم املرتكبة ضد السرية ،والنزاهة ،وتوافر بيانات حاسوبية أو نظم احلاسوب .ومن املالحظ أنه حىت
يف أحد اجملاالت اليت تناولتها املعايري الدولية مثل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على سبيل املثال ،تظهر
اجتاهات الدول اختالفا فيما يتعلق بإدراج أو استبعاد مواد احملاكاة ،عالوة على الفئة العمرية للطفل احملمي .ويف
هذا الصدد ،يعترب القانون الدويل حلقوق اإلنسان مبثابة املعيار اخلارجي األساسي الوحيد الذي يقدم توجيهات يف
هذا اجملال .هذا ،ويتناول القسم التايل من هذا الفصل املسامهة اليت ميكن أن يقدمها هذا الكيان املتمثل يف
القانون الدويل ملساعدة الدول يف حتقيق توازن مقبول بني منع اجلرمية ومكافحتها وبني محاية احلريات الفردية.
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 3-4القانون الدولي لحقوق اإلنسان والتجريم
االستنتاجات الرئيسية:
 ودفع االستخدام املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي وحمتوى اإلنرتنت الذي ينتجه املستخدمون
احلكومات إىل اختاذ تدابري تنظيمية ،ومن ذلك اللجوء إىل القانون اجلنائي ،والدعوة إىل احرتام احلق
يف حرية التعبري
 وأبلغت البلدان اجمليبة عن االستبيان عن قيود خمتلفة على التعبري ،ومن ذلك القيود املفروضة على
التشهري واإلهانة والتهديد والتحريض على الكراهية وإهانة املشاعر الدينية واملواد الفاحشة وتقويض
الدولة
 وجي َّسد العنصر االجتماعي والثقايف لبعض القيود ليس فقط يف القانون الوطين وإمنا أيضا يف الصكوك
متعددة األطراف .فبعض الصكوك اإلقليمية املتعلقة باجلرمية السيربانية تشمل على سبيل املثال جرائم
واسعة النطاق بشأن انتهاك اآلداب العامة واملواد اإلباحية واملبادئ أو القيم الدينية أو العائلية
 ويعمل القانون الدويل حلقوق اإلنسان مبثابة سيف ودرع على حد سواء ،إذ إنه يقضي بتجرمي أشكال
يتعني على الدول األطراف يف الصكوك
تعبري متطرفة (حمدودة) ،وحيمي أشكال تعبري أخرى .ومن مث ،ر
الدولية حلقوق اإلنسان فرض بعض القيود على حرية التعبري ،مبا يف ذلك التحريض على اإلبادة
تشكل حتريضا على التمييز أو العداء أو العنف وحتريضا على اإلرهاب ودعاية
اجلماعية والكراهية اليت ،ر
للحرب
 ومن جهة أخرى ،مثة "هامش تقدير" يتيح للبلدان اجملال لوضع حدود للتعبري املقبول مبا يتماشى مع
ثقافاهتا وتقاليدها القانونية
 ومع ذلك ،يكون للقانون الدويل حلقوق اإلنسان دور عند نقطة معينة .فتطبيق القوانني اجلنائية
املتعلقة بالتشهري وعدم احرتام السلطة واإلهانة مثال على التعبري على اإلنرتنت ،سيواجه صعوبات
كبرية إلثبات تناسب التدابري ومالءمتها واتِّسامها بأقل قدر من التدخل

 وعندما يكون احملتوى غري قانوين يف بلد ما ،ويكون إنتاجه ونشره قانونيا يف بلد آخر ،سيتعني على
الدول الرتكيز يف تدابري العدالة اجلنائية اليت ستتخذها على األشخاص الذين يط،رلعون على احملتوى
يعد غري قانوين ضمن واليتها القضائية الوطنية ،بدال من الرتكيز على احملتوى املنتج خارج البلد
الذي ،ر
ينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان على جترمي جماالت اجلرمية السيربانية وحيظرها .وقد مت تطوير الفقه
القانوين املتعلق حبرية التعبري بشكل خاص ملساعدة الدول على وضح حدود حول جترمي التعبري يف جماالت متنوعة
مثل خطاب الكراهية والتحريض على اإلرهاب ،والتشهري ،والفحش واإلهانة.
052

حقوق اإلنسان بمثابة "سيف" و"درع"
منذ أكثر من ثالثني عاما ،ذكر رئيس جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومكافحتها وقتئذ أن" :اجلرمية تعترب
كذلك إذا عرفها القانون على هذا النحو 1.ومن ناحية أخرى ،جيب أن يراعي التعريف وجود حقوق اإلنسان
واحرتامها ،وال تكن جمرد تعبري عن سلطة تعسفية" 2.وبعبارة أخرى؛ ال تعترب القوانني اجلنائية الوطنية مبنأى عن
3
إشراف القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
مع بعض االستثناءات الوجيهة (مثل االلتزام باعتبار كل أفعال التعذيب مبثابة جرمية جنائية ،وحظر األثر
الرجعي للجرائم اجلنائية) 4،فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان مل حيدد بشكل مباشر وعلى حنو تقليدي ما جيب
أو ما ال جيب اعتباره جرمية جنائية يف القانون الوطين 5.وبالرغم من ذلك ،فإن الفقه القانوين املعين بالقانون الدويل
حلقوق اإلنسان يواجه بشكل متزايد تساؤال عما إذا كان جترمي سلوك مع ،رني يعترب متوافقا مع حقوق اإلنسان
الفردية ،أو حىت يقتضي ذلك .ويف االضطالع بذلك ،فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يعترب "درعا" و"سيفا"،
6
فإما حتييد القانون اجلنائي أو إطالقه.

1

تأسست اللجنة مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف أيار/مايو  .0220انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة رقم

.0220 )L( 0228
López-Rey, M., 1978. Crime and Human Rights. Federal Probation 43(1):10-15, p.11.
3

2

وألغراض هذه الدراسة؛ تعترب حقوق اإلنسان الواردة يف القانون الدويل اإلنساين ،املعاهدات التسعة األساسية املعنية حبقوق اإلنسان وبروتكوالهتم ،فضال عن آليات

املعاهدات الثالثة اإلقليمية ،والتفسريات الرمسية هلذه الصكوك من قبل اآلليات املنشأة مبوجبه ،أو خالف ذلك ألغراض تعزيزهم وتنفيذهم ،قد اختذت كتعبري أساسي
مرادفا "للقانون الدويل حلقوق اإلنسان" ،ويشتمل ذلك على :العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اتفاقية حقوق الطفل ،االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،االتفاقية الدولية حلماية
مجيع األشخاص من االختفاء القسري ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .باإلضافة إىل الربتوكوالت االختيارية لكل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،اتفاقية حقوق الطفل ،اتفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتغطي جماالت مثل إلغاء عقوبة اإلعدام (العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية-الربتوكول االختياري الثاين) ،اخنراط األطفال يف النزاعات املسلحة (الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال
يف املنازعات املسلحة)  ،وبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ،عالوة على استغالهلم يف املواد اإلباحية (الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية) (أيضا مت إدراج اجلرمية السيربانية كأحد الصكوك يف هذه الدراسة) .فعلى املستوى اإلقليمي ،تتضمن االتفاقية الدولية
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واخلمسة عشر برتوكوال امللحقني هبا ،ويشتمل ذلك على محاية امللكيات واحلق يف التعليم وحرية التنقل ،إلغاء عقوبة اإلعدام،
وحظر عام على التمييز ،اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف األمريكتني وأفريقيا ،واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان .ويف الوقت احلايل ال توجد أي اتفاقيات على
مستوى آسيا يف جمال حقوق اإلنسان.
4

املادة ( )2من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،واملادة  )0( 02من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية

والسياسية.
5

ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يشرتط تعويضات النتهاكات حقوق اإلنسان ،وقد يشتمل هذا بدوره على سن قوانني جنائية مناسبة

كافية للردع والرد على االنتهاكات احملددة.

6

Tulkens, F., 2011. The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights. Journal of International Criminal
Justice, 9(3):577-595
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بينما لدى الدولة الطرف يف معاهدات حقوق اإلنسان التزام بوضع نظم وقوانني جنائية كافية للردع والرد
على اهلجمات ضد األفراد 1،إال أنه جيب أال نذهب بعيدا إىل حد إنكار احلقوق الفردية عن طريق جترميها لسلوك
3
معني 2.وعند إجراء هذا التقييم ،جيب تقييم احلكم الوارد يف القانون اجلنائي على أساس "كل حق على حدة"،
وذلك لفحص ما إذا كان حمتوى احلكم ينتهك جمموعة من احلقوق الفردية ،مثل احلق يف عدم التعرض لتدخل
تعسفي أو غري قانوين يف اخلصوصية أو العائلة أو املنزل أو املراسالت 4،وكذلك احلق يف حرية الفكر واملعتقد
6
والدين 5،أو احلق يف التجمع السلمي.

تحقيق التوازن
كثريا ما يتطلب مثل هذا التقييم من اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان أن تتدب،رر بعناية عددا من املصاحل.
حيث ال تعترب العديد من األحكام الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان مطلقة .فعلى سبيل املثال :قد ختضع
احلقوق املتعلقة حبرية الفكر ،والرأي والدين ،والتعبري ،والتجمع إىل قيود (مبا يف ذلك القيود الواردة يف القانون
اجلنائي) 7تبدو ضرورية جملموعة من املصاحل ،منها األمن القومي ،والسالمة العامة ،والنظام العام ،ومحاية الصحة
8
العامة أو صيانة األخالق العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم.
إن التدخل املسموح يف حقوق اإلنسان جيب أن يكون عادة )0( :منصوص عليه يف القانون أو وفقا ملا
يقتضيه القانون؛ ( )2متوافق مع األهداف املشروعة؛ ( )3ضروريا يف جمتمع دميقراطي 9.ويف حتديد ماهية حالة
الضرورة  -يف السياق األورويب -ترى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إذا ما كان التدخل يعترب متوافقا لتحديد
حاجة اجتماعية اضطرارية 10.وقد منحت الدولة "هامشا من التقدير" يف هذا الصدد 1.ويعترب اهلامش املمنوح
مبثابة "سياق م ْشروط" ،والسيما فيما يتعلق بطبيعة احلق املعين واهلدف املتوخى من التدخل ملتابعته.

1

انظر على سبيل املثال :احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،التماس رقم  28 .22/23222تشرين األول/أكتوبر  ،0228حيث انتهت احملكمة إىل أن احلق يف احلياة

(احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املادة الثانية الفقرة األول) ،تتضمن االلتزام بوضع (أحكام جنائية فعالة لردع ارتكاب اجلرائم ضد األشخاص مدعومة بآلية إنفاذ القانون
ملنع ومكافحة انتهاكات هذه األحكام فضال عن العقوبات املقررة لذلك).
2

جلنة األمم املتحدة املعنية باملخدرات وجلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،2101 ،املخدرات ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية :منظور حقوق اإلنسان .مذكرة

من املدير التنفيذيE/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1. 3 March 2010:
3
4
5
6
7

املرجع السابق.
املادة  02من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
املادة  08من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
املادة  20من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
فقد توصلت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن وجود حظر جنائي لسلوك معني يعترب كافيا للتدخل املستمر يف حقوق اإلنسان (تتعلق هذه احلالة باحلق يف

احلياة) حىت عندما توجد سياسة ثابتة بعدم حتريك الدعوى اجلنائية .انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .الطلب رقم  22 .82/02121نيسان/أبريل .0223
8
املادة  20من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
9

انظر على سبيل املثال :الصياغات املستخدمة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،املواد .00-8

احملكمة األوروبية حلقوق االنسان ،الطلب رقم  2 .22/2223كانون األول/ديسمرب .0222
10

احملكمة األوروبية حلقوق االنسان ،الطلب رقم  2 .22/2223كانون األول/ديسمرب .0222
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الجريمة السيبرانية – حقوق اإلنسان والقانون الجنائي
يسري تأثري "الدرع" و"السيف" للقانون الدويل حلقوق اإلنسان أيضا على جترمي أفعال اجلرمية السيربانية،
حيث تقدم األخرية جماال واسعا للتجرمي ،يشتمل على جترمي األفعال ضد السرية ،والنزاهة ،وتوافر بيانات حاسوبية
أو نظم حاسوب ،واستخدام احلاسوب لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية أو تسبب ضررا ،واألفعال املتعلقة
باحملتوى احلاسويب .وجتدر اإلشارة إىل أن بعضا من هذه األحكام اجلنائية قد ترتبط بااللتزامات الواردة يف القانون
الدويل حلقوق اإلنسان إىل حد كبري أكثر من غريها.
ومن املمكن أن ترتبط اجلرائم املتصلة باحملتوى احلاسويب بشكل خاص حبقوق تعاهدية ،مثل احلق يف
حرية التعبري 2،واحلقوق ذات الصلة باملمتلكات 3،والتزامات الدول املقررة لضمان أمن األشخاص ومحايتهم من
اإليذاء البدين 4.وخيضع احملتوى املتاح عرب اإلنرتنت إىل نظام حقوق اإلنسان البادئ ذ ْكره ،باعتباره من حيث
املبدأ كوسيط إعالمي تقليدي ،مثل املواد واملحادثات املطبوعة .وباستقراء قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة رقم  ،8/21فإنه يؤكد على أن "ذات احلقوق املقررة للناس دون االتصال باإلنرتنت جيب محايتها أيضا
عرب اإلنرتنت ،والسيما حرية التعبري واليت تنطبق بغض النظر عن احلدود ومن خالل أي وسيلة إعالمية من اختيار
5
أي شخص.
بالرغم من ذلك ،فإن احملتوى عرب اإلنرتنت لديه مسات خاصة ،مبا يف ذلك حقيقة أن تأثري وطول بقاء
للقصر.
املعلومات ميكن مضاعفتها مىت وضعت على اإلنرتنت ،حيث يعترب الوصول للمحتوى من األمور البسيطة ،ر
ولقد بدأت التطويرات يف شبكات التواصل االجتماعي ،وحمتوى اإلنرتنت الذي ينتجه املستخدمون تشكل حتديا
لالحتكارات التقليدية بشأن املعلومات 6.وكنتيجة لذلك ،جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند تفسري األحكام املعنية
7
حبقوق اإلنسان الطبيعة اخلاصة لشبكة اإلنرتنت باعتبارها أحد وسائل نـ ْقل املعلومات.

1

For a general review, see Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford
Monographs in International Law
2

املادة  02من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة  2من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،املادة  03من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،

واملادة  2من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
3

املادة  0من الربتوكول األول املرافق لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،املادة  20من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،واملادة  02من امليثاق األفريقي حلقوق

اإلنسان والشعوب.
4

املواد من  02-2من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املواد من  8-3من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،املواد  ،2و 00من االتفاقية األمريكية

حلقوق اإلنسان ،واملادة  2من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.
5

جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،2102 ،قرار رقم  8/21بشأن تعزيز ومحاية والتمتع حبقوق اإلنسان على شبكة اإلنرتنت02 ،متوز /يوليو .2102

A/HRC/RES/20/8
6

جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .2102 ،ملخص للنقاش جملس حقوق اإلنسان املعين بتعزيز ومحاية حرية التعبري على اإلنرتنت .تقرير مكتب مفوض األمم

املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 2 .متوز/يوليو A/HRC/21/30 ،2102
7

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،قسم البحوث  ،2100اإلنرتنت :السوابق القضائية الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

056

الجريمة السيبرانية والحق في حرية التعبير
لقد أظهر عدد من القضايا البارزة مؤخرا ،باإلضافة إىل أداء آليات حقوق اإلنسان على املستوى الدويل
واإلقليمي 1،مدى أمهية حرية التعبري على اإلنرتنت .وقد سئلت الدول خالل مجع املعلومات عن كيفية محاية
القانون حلرية التعبري يف شكله اإللكرتوين ،كما طلب منها حتديد ما إذا كان جيوز تقييد حرية التعبري ألغراض منع
أو مكافحة اجلرمية السيربانية ،وحتت أي ظرف من الظروف ميكن أن يتم ذلك.
وقد أشارت كل
الدول تقريبا اليت أجابت
على هذا السؤال (حنو 21
دولة) إىل أن حرية التعبري
بشكل عام تعترب حممية-
عادة مبوجب الدستور-
وتسري هذه احلماية بشكل
متسا ٍو على التعبري اإللكرتوين
وغري اإللكرتوين 2.أيضا،
وأشار عدد من الدول إىل
القوانني "بشأن املعلومات"،
وقوانني "الصحافة والنشر"،
وقوانني "الوسائل املرئية
واملسموعة" ،وقوانني "وسائل
اإلعالم" تتضمن محايات
3
مناسبة.

حرية التعبير على اإلنترنت  -نموذج حالة
يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2100قضت حمكمة العدل األوروبية بأن ال جيوز أن يطلب من
تنقية احملتوى ألغراض إنفاذ حقوق املؤلف والنشر ،حيث ينتهك
مقدمي خدمة اإلنرتنت ،ر
ذلك حقوق املشرتكني يف اخلصوصية ،وحرية التعبري .وطبقا للمحكمة ،فإن إلزام مقدمي
اخلدمة بتصفية احملتوى ال يتعارض فقط مع توجيه االحتاد األورويب بشأن التجارة
اإللكرتونية ،بل يعترب انتهاكا للحقوق األساسية لعمالء مقدمي خدمة اإلنرتنت ،أي
حقوقهم يف محاية بياناهتم الشخصية وحريتهم يف إرسال واستقبال املعلومات[ ...أوال] ،قد
ينطوي أمر اإللزام برتكيب نظام لتنقية احملتوى املتنازع عليه على حتليل منهجي لكافة احملتوى
ومجع وحتديد عناوين برتوكوالت اإلنرتنت للمستخدمني مما يعترب مبثابة إرسال للمحتوى غري
القانوين عرب الشبكة[ .ثانيا] ،من احملتمل أن يقوض هذا األمر حرية اإلعالم حبيْث ال مييز
هذا النظام بشكل مالئم بني احملتوى القانوين واحملتوى غري القانوين ،مما قد ينجم عنه
حجب االتصاالت املشروعة .ولقد أقامت إدارة إحدى الشركات اليت متثل مبدعي
املصنفات املوسيقية واليت هلا احلق يف الرتخيص باستخدام املواد احملمية حبقوق هؤالء املبدعني
اخلاصة بالتأليف والنشر من قبل الغري دعوى قضائية ضد أحد موزعي خدمة اإلنرتنت الذي
يوفر الوصول إىل اإلنرتنت بدون تقدمي خدمات أخرى مثل تبادل امللفات أو حتميلها .وقد
طلبت الشركة من موزع خدمة اإلنرتنت أن يضطلع بالرقابة ،وبالتايل حجب التواصل لنقل
امللفات املعنية مبواد أنتجها عمالء أوروبيون قد اضطلعت الشركة بتمثيلهم أمام احملكمة.
املصدر :حمكمة العدل األوروبية ،القضية رقم

C-70/10

وفيما يتعلق بالقيود
املفروضة على حرية التعبري ،أشارت الدول اجمليبة على االستبيان إىل جمموعة واسعة من القيود احملتملة ،حيث
اشتملت على القيود العامة الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مثل تلك الرامية إىل محاية "األمن القومي"،

1

انظر على سبيل املثال ،املقرر اخلاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والتعبري ،وممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن حرية وسائل اإلعالم ،واملقرر اخلاص ملنظمة

الدول األمريكية بشأن حرية التعبري ،واملقرر اخلاص للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حرية التعبري والوصول إىل املعلومات .إعالن مشرتك حول حرية التعبري

واإلنرتنت ،متاح على الرابط التايلhttp://www.osce.org/fom/78309 :
2

االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم .21
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املرجع السابق.
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والسالمة العامة ومنع الفوضى أو اجلرمية" ،و"النظام العام" ،و"الصحة العامة" ،و"اآلداب واألخالق العامة" .كما
تضمنت قيودا أكثر حتديدا ،مثل" :انتهاك السرية" ،و"ميزة قانونية" ،و"القذف" ،و"هتديد األشخاص أو
املمتلكات" ،و"التحريض على اجلرمية" ،و"املساعدة املادية لإلرهاب" ،و"الدعاية للحرب" ،و"التحريض على
اإلبادة اجلماعية" ،و"التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية" ،و"إهانة املشاعر الدينية" ،و"ازدراء
األديان احملمية أو ذمها أو الت ْجريح فيها" ،و"املواد اليت تقوض العالقات املتساوقة بني الشعوب والطوائف والقبائل
واجملتمعات" ،و"الف ْحش" ،و"اإلباحية" ،و"النيل من هيبة الدولة أو تـ ْقويض الثقة يف الوضع املايل للدولة" ،وأخريا
1
"نشر األسرار الرمسية".
اعترب عدد من الدول القانون الدويل واإلقليمي مبثابة املصدر لبعض من هذه القيود املفروضة ،ومنها
القرار اإلطاري جمللس االحتاد األورويب بشأن مكافحة العنصرية وكراهية األجانب 2،وكذلك برتوكول جملس أوروبا
املرافق التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية 3.بيد أن الدول األخرى اعتربت القوانني الوطنية فقط مبثابة
4
مرجعتيها .ويف هذا الصدد ،فقد قدم عدد من الدول معلومات تتعلق بالطريقة اليت مبوجبها حتدد شرعية القيود.
ومع ذلك ،فإن أغلب الدول مل تقدم معلومات بشأن النهج املستخدم يف حتديد شرعية القيود املفروضة على حرية
التعبري .ومن ناحية أخرى ،فقد أوضحت بعض الدول أن القيود احملددة على حرية التعبري انبثقت من احملظورات
اجلنائية .وبشكل عام؛ مع ذلك ،مل حتدد الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ماهية طبيعة القيود
املفروضة ،إذا كانت جنائية أو مدنية أو إدارية.

القيود على حرية التعبير والقانون الدولي
إن بعض القيود املفروضة على حرية التعبري  -اليت أشارت إليها الدول اجمليبة  -حتظى بدرجة عالية من
الدعم من القانون الدويل حلقوق اإلنسان .تتطلب وظيفة "السيف" للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،يف أشكاله
القصوى ،حظر (تقييد) أشكال حمددة من التعبري .وحيدد املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية احلق يف
حرية الرأي والتعبري ،أربعة أشكال من التعبري جيب حظرها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان :استغالل

1

2

املرجع السابق
القرار اإلطاري جمللس االحتاد األورويب  2008/913/JHAالصادر يف  28تشرين الثاين/نوفمرب  2118بشأن مكافحة أشكال ومظاهر العنصرية وكراهية األجانب

من خالل وسائل القانون اجلنائي  2 ،OJ L 328كانون األول/ديسمرب .2118
3

تتطلب املواد من  3إىل  2من برتوكول جملس أوروبا املرافق التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،من الدول األعضاء اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى إذا

اقتضى األمر ذلك ،العتبار نشر املواد املتعلقة بالعنصرية وكراهية األجانب من خالل نظم احلاسوب ،أو التهديدات ذات الدوافع العنصرية أو املعادية لألجانب ،أو
اإلهانات اليت تنطوي على عنصرية كراهية لألجانب مبثابة جرمية جنائية .باإلضافة إىل إنكار أو التقليل اجلسيم أو املوافقة على أو تربير اإلبادة اجلماعية أو إنكارها أو
التقليل من جسامتها أو املوافقة عليه ،إىل جانب ذلك اجلرائم ضد اإلنسانة.
4

ذكرت أحد الدول األفريقية ،على سبيل املثال ،أن احلقوق الواردة يف ميثاق احلقوق قد تكون مقيدة فقط يف سياق التطبيق العام للقانون إىل احلد الذي يعترب معه أن

هذه القيود مسببة أو مربرة يف جمتمع دميقراطي ومنفتح قائم على الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية ،مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة ،مبا فيها (أ) .طبيعة احلقوق( ،ب)
أمهية الغرض من القيد املفروض( ،ج) وسائل تقليل حد احلقوق املقي،ردة لتحقيق الغرض .االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم .21
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األطفال يف املواد اإلباحية 1،التحريض املباشر والعلين على ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية 2،والدعوة إىل الكراهية
4
القومية أو العرقية أو الدينية واليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف 3،والتحريض على اإلرهاب.
هذا ،وقد أضاف املقرر اخلاص الدعاية للحرب 5.وكما هو مبني أدناه ،فإن القيود األخرى املفروضة على حرية
الرأي حتظى بدعم أقل يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
يفصل اجلدول عددا من األحكام املعنية حبقوق اإلنسان واحلاالت ،وفقا للنتائج املرتتبة على ما إذا كان
التجرمي يعترب مطلوبا أو مقبوال أو غري مطلوب ،أو من احملتمل أال يتوافق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان .ويربز
اجلدول أنه جيوز للدول ،على األقل يف ظل الوالية القضائية الدولية املتاحة ،أن تقيد حرية التعبري بشكل مشروع
مىت انطوت على خطاب كراهية أو فحش .ومن ناحية أخرى ،فإن القيود اليت تعترب أكثر من الالزم بشكل كبري
تعددي قد تتعارض مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
أو اليت تفتقر إىل اليقني القانوين أو اليت حتد من النقاش ال ،ر
ويف هذا السياق ،يعمل القانون الدويل اإلنساين كدرع وا ٍق ضد املغاالة يف التجرمي.
التجريم المطلوب من جانب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
الفقرة ( )0من المادة  02من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة  4من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري ،والمادة  93من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.

أية دعوة إىل [ الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية)][ ،العنف غري القانوين أو أي من األفعال املماثلة األخرى (االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان)] [التحريض على التمييز
العنصري أو وكل عمل من أعمال العنف ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل أثين آخر (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع
أشكال التمييز العنصري)] ،ويتعني [حظرها مبوجب القانون (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية)][ ،وتعترب مبثابة جرائم يعاقب
عليها القانون ( االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان)].
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية ،المادة 3
يتعني أن يتناول القانون اجلنائي أو قانون العقوبات بشكل كلي إنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد
إباحية متعلقة بالطفل على النحو املذكور أعاله ،وسواء أكانت هذه اجلرائم ترتكب حملي،را أو دولي،را أو كانت ترتكب على أساس فردي أو
منظم.
الفقرة ( )9من المادة  02من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والمادة  93من االتفاقية األمريكية لحقوق

اإلنسان
أي دعاية للحرب [يتعني حظرها مبوجب القانون (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية)] [ /واعتبارها إحدى اجلرائم املعاقب
عليها مبوجب القانون (االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان)].

التجريم المقبول وفقا لقرارات حقوق اإلنسان
1
2

األمم املتحدة ،الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية ،املادة .3
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية املادة  ،3النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الفقرة/3هـ املادة ،22النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا

السابقة الفقرة /3ج ،املادة  ،2النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا الفقرة ج ،3/املادة .2
3
4
5

العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية ،الفقرة ،2املادة 21
قرار جملس األمن لألمم املتحدة رقم  02 Para 1.S/RES/1624 (2005),)2112( 0222أيلول /سبتمرب .2112
العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية ،الفقرة  ،0املادة 21

059

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .االلتماس رقم 23/6445
أن املادة قد تعترب مشروعة يف بلد
الر ْغم م ْن ،ر
ال تعترب إدانة نشر مواد تندرج حتت أفعال الفحش عرب اإلنرتنت انتهاكا للحق يف حرية التعبري .ب ،ر
آخر حيث خيضع تسيري مواقع اإلنرتنت فيها إىل الرقابة .ومل جيادل مقدم االلتماس يف أن املادة كانت بذيئة وفقا للقانون ،وانتهت احملكمة
إىل أن التدخل كان متناسبا مع األخذ بعني االعتبار الطبيعة التجارية للموقع على شبكة اإلنرتنت.
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .االلتماس رقم 26/92003
ال تعترب إدانة التحريض على التمييز القومي أو العرقي أو الديين الناتج ع ْن التصرحيات اليت أدىل هبا رئيس بلدية املدينة أو املنشورة على
املوقع الشبكي جمللس البلدية انتهاك للحق يف حرية التعبري ،حيث طالبت التصرحيات مبقاطعة املنتجات من إحدى الدول األخرى .وقضت
احملكمة أن التدخل قد يكون ذا صلة وكافيا ،مع األخذ يف االعتبار املنصب العمومي الذي يشغله مقدم الطلب.

التجريم غير المطلوب وفقا لقرارات حقوق اإلنسان
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .االلتماس رقم 23/39360
ال تعترب دولة املدعي عليه ملتزمة بإجراء حتقيق يف أحد الشكاوى املقدمة إىل الشرطة بشأن استالم رسائل إلكرتونية طفيلية غري مرغوب
فيها ،نظرا ألن القانوين اجلنائي املعمول به ال يتناول هذا السلوك.

قيود التجريم وفقا لقرارات حقوق اإلنسان
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .االلتماس 20/93012
تعترب اإلدانة اجلنائية لقذف موظف عمومي عرب التعليقات املنشورة على أحد مواقع اإلنرتنت حول قرارات املوظف املسؤول مبثابة تدخل غري
متجانس مع احلق يف حرية التعبري .وقد قضت احملكمة بأنه جيب أن يكون لدى املسؤولني املنتخبني قدر من التسامح فيما يتعلق بالنقد
املوجه إليهم عالوة على التجاوزات اللفظية اليت قد ترافق النقد يف بعض األحيان.
األمم المتحدة  -اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان البالغ رقم CCPR/C/103/D/1815/2008
خلصت اللجنة إىل أن إدانة أحد املذيعني العاملني يف الراديو بتهمة القذف تشكل قيدا غري مشروع على احلق يف حرية الرأي .وأوضحت
اللجنة أنه يتعني أن تتضمن هذه القوانني دفاعا عن احلقيقة ،وال ينبغي سرياهنا على حرية التعبري اليت ال جيوز أن ختضع للتحقيق.
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .االلتماس رقم 20/0234
اإلدانة اجلنائية "لإلهانة اجلسيمة ضد امللك" تعترب تدخال غري متجانس مع احلق يف حرية التعبري .وأشارت احملكمة إىل أن هذا اجلزاء
بطبيعته سيكون له حتما تأثري سليب.
األمم المتحدة  -اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان البالغ رقم CCPR/C/85/D/1180/2003
ب اجلنائي الوارد يف أحد املقاالت بشأن زعيم إحدى اجلماعات احلزبية متثل تدخال غري
انتهت اللجنة إىل أن إدانة مقدم الطلب للس ،ر
اإلباحي ،تعترب للشخصيات يف اجملال
متجانس مع احلق يف حرية التعبري .وذكرت اللجنة أن القيمة اليت وضعها العهد الدويل بشأن التعبري
،ر
السياسي مرتفعة بشكل خاص.
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .االلتماس رقم 20/00602
يعترب ْجترمي " تشويه مسعة الوطن ،اجلمهورية ،اجلمعية الوطنية الكربى ،وحكومة اجلمهورية أو األجهزة القضائية للدولة" تدخال غري متكافئ

مع احلق يف حرية التعبري .والحظت احملكمة أن املصطلح كان ذا نطاق ضيق وغامض ،وال ميكن األفراد من تنظيم سلوكهم أو األخذ بعني
االعتبار عواقب أفعاهلم.
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .االلتماس رقم 10/36209
يعترب ْجترمي " التحريض على الكراهية والعداء على أساس الطبقة االجتماعية ،أو العرق ،أو الدين ،أو املذهب ،أو القومية" الوارد يف
التعليقات اليت تنتقد املبادئ الدميقراطية وتدعو إىل فرض الشريعة تدخال غري متكافئ مع احلق يف حرية التعبري .وانتهت احملكمة إىل أن تلك
التعليقات قد أبديت يف سياق نقاشات تعددية.
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خطاب الكراهية
تنص املادة  21من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -على املستوى الدويل  -على أنه:
" حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو
العنف" 1.وردا على السؤال بشأن جترمي استخدام احلاسوب يف األفعال اليت تنطوي على عنصرية أو كراهية
األجانب ،أفادت ثالثة أرباع الدول اجمليبة على االستبيان بأن ذلك يعترب من قبيل اجلرائم اجلنائية املوجودة ،غري أن
باقي الدول ذكرت بأنه هذه
2
خطاب الكراهية :مثال وطني من دولة في أوروبا الغربية
األفعال ال تشكل جرمية.
فإذا مت جترمي هذه
األفعال ،فإن أغلبية اجلرائم
تصنف كجرائم عامة ،بدال من
جرائم خاصة يف الفضاء
السيرباين .وتظهر االجتاهات
املتبعة للتجرمي يف هذا اجملال
مساحة كبرية من التـنـ ،روع.
فبعض الدول لديها جرائم
تتناول التحريض على الكراهية
العرقية والدينية ،يف حني أن
دوال أخرى لديها جرائم تتناول
فقط األفعال املتعلقة بالكراهية
العرقية أو اإلثنية 3.وتتمثل
املواقف اليت تدعم جمموعة من
القيود الضيقة فقط يف اخلطاب
الذي يهدف إىل "توليد خوف
من الضرر املستقبلي" إىل
1

التحريض على الكراهية
( )0أي شخص يسلك طريقا من شأنه أن يعمل على تكدير السلم العام
 .0حيرض على الكراهية ضد شرائح من السكان أو يدعو إىل اختاذ إجراءات عنيفة أو
تعسفية ضدهم؛ أو
 .2يعتدي على الكرامة اإلنسانية لآلخرين من خالل إهانتهم أو قذفهم ،أو التشهري هبم،
يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح من ثالثة شهور إىل مخس سنوات.
( )2أي شخص:
 .0فيما يتعلق مبواد مكتوبة تتضمن حتريضا على الكراهية ضد شرحية من شرائح اجملتمع أو
مجاعة وطنية أو عرقية أو دينية أو أي فرد متسم بعادته العرقية والذي يدعو إىل استعمال
العنف أو التعسف ضدهم ،أو تتضمن هذه املواد املكتوبة حتريضا على االعتداء على
الكرامة اإلنسانية لآلخرين من خالل إهانتهم أو قذفهم ،أو التشهري هبم أو جمموعة سبق
اإلشارة إليها
(أ) نشر هذه املواد املكتوبة؛
(ب) عرض هذه املواد علنا أو تعليقها أو عرضها أو جيعلها متاحة يف متناول اجلميع؛
(ج) يقدم ،أو يدعم ،أو جيعل هذه املواد يف متناول أي شخص دون الثامنة عشر؛
(د) ينتج أو حيصل أو يدعم أو يشهر أو يعلن أو يوصي أو يتعهد باسترياد أو تصدير هذه
املواد املكتوبة الستخدامها أو نسخها لتحقيق املعىن الوارد يف الفقرات أ إىل جـ أو تسهيل
هذا االستخدام من قبل شخص آخر؛ أو
 .2نشر عرض حملتوى مشار إليه يف البند  0أعاله من خالل الراديو أو وسائل اإلعالم أو
خدمات االتصال
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو غرامة مالية... .

ينبغي مالحظة أن املادة  21من العهد الدويل مل تشرتط التجرمي ،بل جمرد حظر مبوجب القانون .بيد أن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان االتفاقية الدولية للقضاء

على مجيع أشكال التمييز العنصري اشرتطا أن تعترب هذه الدعوات مبثابة جرائم يعاقب عليها القانون.
2

االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم .32

3

مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان .2102 ،خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضا

على التمييز أو العداوة أو العنف .االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن حلقات عمل اخلرباء اإلقليمية األربعة اليت نظمتها مفوضية حقوق اإلنسان ،يف عام ،2100
واعتمدت من قبل خرباء يف الرباط ،املغرب يف  2أكتوبر/تشرين األول عام .2102
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توسيع نطاق التجرمي ليشمل "اإلدالء بتصرحيات مهينة" حول جمموعة من األشخاص على أساس العرق أو الدين
1
أو املعتقد أو اجلنس أو التوجه اجلنسي أو اإلعاقة.
لقد أدى تزايد استخدام شبكات التواصل االجتماعي إىل ظهور عدد من احلاالت مؤخرا عرب شبكة
اإلنرتنت تثري القضايا املتعلقة خبطاب الكراهية ،مبا يف ذلك املواد املرئية (فيديو) تتضمن حمتويات معادية لإلسالم
ورسائل حترض على العنصرية عرب توتري 2.وبينما تفرض املادة  21من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية التزاما ملكافحة مثل هذه التعابري ،إال أنه من اهلام تذ ،ركر أن املادة  21من العهد الدويل اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية تتطلب مستوى عاليا ،حيث جيب أن تستويف القيود املفروضة مقياسا لثالثة أجزاء :الشرعية
والتناسب والضرورة .ويتعني عند ت،رقييم شدة الكراهية ،ومن مث تربير القيود املفروضة على حرية التعبري ،أن يتضمن
مستوى التقييم( :أ) سياق البيان( ،ب) وضع وحالة املتكلم( ،ج) النية (يتعني أال يعترب اإلمهال والتهور كافيا)،
(د) حمتوى البيان أو شكله( ،هـ) نطاق البيان( ،و) درجة اخلطر الناتج عن الضرر 3.تستجلي املبادئ غري امللزمة
أن مصطلحي "الكراهية" و" العداوة" قد استعمال يف املادة  21من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية ،حيث تشري إىل " جمموعة مكثفة من العواطف غري املنطقية متعلقة باالزدراء والعداوة وامل ْقت جتاه
4
ث
جمموعة مستهدفة" .وعلى املستوى األورويب؛ فإن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تؤكد على احلاجة إىل ح ،ر
5
وجاد ضد التطرف بدال من األفكار اليت ببساطة تسيء إىل اآلخرين وتزعجهم أو تر،روعهم.
حقيقي ،ر
فعندما يتعلق األمر "بالكراهية الدينية" بشكل خاص ،فإن جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
تؤكد على أن احملظورات بشأن العروض اليت تظهر يف "عدم احرتام أي دين من األديان أو نظم املعتقدات
األخرى ،مبا يف ذلك قوانني التكفري" تعترب خمالفة لـلعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،فيما عدا
الشروط املتوخاة يف املادة  21من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 6.فعلى سبيل املثال ،تالحظ

1

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  ،2100حرية التعبري عرب اإلنرتنت :دراسة األحكام واملمارسات القانونية املتعلقة حبرية التعبري وحرية تدفق املعلومات والتعددية

اإلعالمية على شبكة اإلنرتنت يف الدول املشاركة يف املنظمة؛ هالبني أس  ،2101خطاب الكراهية العنصري :دراسة حتليلية مقارنة لتأثري القانون الدويل حلقوق اإلنسان
على قانون اململكة املتحدة والواليات املتحدة .استعراض قانون ماركيه.222-223 :)2( 22 ،
2
انظر اىل سبيل املثال:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19606155 and http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-gloucestershire20560496
3

مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان .2102 ،خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضا

على التمييز أو العداوة أو العنف .االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن حلقات عمل اخلرباء اإلقليمية األربعة اليت نظمتها مفوضية حقوق اإلنسان ،يف عام ،2100
واعتمدت من قبل خرباء يف الرباط ،املغرب يف  2أكتوبر/تشرين األول عام .2102
4

املادة  ،2112 .02مبادئ كادمن بشأن حرية التعبري واملساواة ،املبدأ 02

5

جملس أوروبا 2102 ،صحيفة الوقائع-خطاب الكراهية

6

جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة .2100 ،تعليق عام رقم  .32املادة  02من حرية الرأي والتعبري  02 CCPR/C/GC/34أيلول/سبتمرب ،2100

الفقرة .28

063

اللجنة أنه قد ال يسمح باستعمال هذه احملظورات "ملنع أو معاقبة انتقاد الزعماء الدينيني أو التعليق على العقيدة
1
الدينية واملبادئ العقائدية".

التحريض على اإلرهاب
طالب عدد من الصكوك على املستوى الدويل واإلقليمي الدول بأن حتظر التحريض على اإلرهاب ،وقد
استخدمت حيال ذلك لغة متثلت يف "التحريض العلين على ارتكاب إحدى اجلرائم اإلرهابية" ،أو "التحريض على
ارتكاب عمل إرهايب" 2.وعندما سألت هذه الدول عن جترمي دعم اجلرائم اإلرهابية (مبا يف ذلك؛ استعمال
احلاسوب يف التحريض على اإلرهاب) ،أفادت نسبة  21يف املائة تقريبا بوجود اجلرائم ذات الصلة باإلرهاب .ويف
حالة اعتبار أن هذه األفعال جمرمة ،فإن ما يقرب من نسبة  81يف املائة من الدول أفادت بأهنا قد استخدمت
"أحد اجلرائم العامة" ،بيد أن نسبة  02يف املائة فقط أفادت بوجود جرائم خاصة بدعم باإلرهاب يف الفضاء
السيرباين ،أما النسبة الباقية ( 2يف املائة) من الدول أفادت بأهنا تستخدم كل من اجلرائم العامة واجلرائم اخلاصة
3
يف الفضاء السيرباين.
وباستقراء الواقع ،فإن خطاب الكراهية وشبكة اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي أنشأت منابر
جديدة ،واسعة النطاق ،للتحريض على اإلرهاب 4.وحيث إن احلكومات تضطلع بتطبيق القوانني احلالية ووضع
قوانني جديدة على غرار من نشره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن استعمال شبكة اإلنرتنت
لألغراض اإلرهابية ،فمن األمهية مبكان أن تقر الدول توازنا مناسبا بني متطلبات إنفاذ القانون وبني محاية حقوق
اإلنسان واحلريات يف هذا اجملال 5.وتظهر التقارير اليت سلمتها الدول األعضاء إىل جلنة مكافحة اإلرهاب يف األمم
املتحدة بشأن تنفيذ جملس األمن رقم  )2112( 0222تـنـ ،روعا كبريا يف طريقة حظر وتعريف التشريعات الوطنية
ملاهية التحريض على اإلرهاب 6.وبشكل خاص ،فإن االستجابات الوطنية ميكن أن تتضمن أو تستبعد أعماال
7
أوسع نطاقا مثل تربير األفعال اإلرهابية أو الثناء عليها.
1

2

املرجع السابق.
انظر على سبيل املثال ،اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة اإلرهاب ،املادة  ،2والقرار اإلطاري جمللس دول االحتاد األورويب  2002/475/JHAالصادر يف 28

تشرين الثاين/نوفمرب  2112بشأن مكافحة اإلرهاب (بصيغته املعدلة من قبل والقرار اإلطاري جمللس دول االحتاد األورويب  2008/919/JHAالصادر يف  28تشرين
الثاين/نوفمرب  )2118املادة  ،3وقرار جملس األمن لألمم املتحدة رقم  02 1.S/RES/1624 (2005), )2112( 0222أيلول/سبتمرب 2112
3

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم 38

5

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،2102 ،استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية ،ص 20

4

See, for example, http://www.justice.gov/opa/pr/2011/February/11-nsd-238.html and
http://www.cps.gov.uk/news/press_releases/137_07/
6

تقارير الدول األعضاء بشأن التدابري املتخذة حلظر التحريض على اإلرهاب مبوجب القانون ومنع ارتكاب أي فعل من األفعال اإلرهابية .متاحا على الرابط التايل:

http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/1624.html.

انظر ايضا كموجز عام:

For an overview, see also van Ginkel, B., 2011. Incitement to Terrorism: A Matter of Prevention or Repression? ICCT Research
Paper. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism.

7

املرجع السابق ،وانظر أيضا ،التقارير املقدمة من قبل الربازيل ومصر ،والتفيا ،وإسبانيا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
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قد يشكل استخدام مصطلحات مْلتبسة  -من منظور حقوق اإلنسان  -مثل "تقديس" أو "تشجيع"
اإلرهاب إشكالية عند وضع قيود على حرية التعبري 1،حيث أن مفهوم "التقديس" ،قد ال يكون مصطلحا ذو
ضبوط ليكون أساسا لفرض عقوبات جنائية متوافقة مع متطلبات مبدأ املشروعية.
مفهوم ضيق بشكل كاف أو م ْ
وباألحرى ،فإن مصطلح التحريض ميكن أن يفهم منه بأنه دعوة مباشرة لالخنراط يف اإلرهاب ،مع توافر نية أن
هذا االخنراط يعزز اإلرهاب،
التحريض على اإلرهاب  -نموذج حالة
إىل جانب أن سياق الدعوة
املباشرة قد تكون سببا مسؤوال
يف عام  ،2100قد أهتم شاب يبلغ من العمر  22عاما من مواطين أحد دول أمريكا
الشمالية بتورطه يف توزيع معلومات تتعلق مبتـف ،رجرات ،وتوجيه نداء الرتكاب العنف على
عن تصاعد إمكانية وقوع عمل
أرض البالد .هذا ،وقد وجهت إليه هتمة إضافية تضمنت االعتداء على أحد ضباط إنفاذ
إرهايب فعلي 2.وبشكل خاص،
القانون ،وحيازة سالح ناري للت ْشجيع ارتكاب إحدى جرائم العنف .وكان املتهم أحد
يقرتح املقرر اخلاص لألمم
املديرين النشطاء ،املعروفني دوليا ،ألحد املواقع اإلسالمية املتطرفة ،حيث وضع عددا من
املتحدة املعين بتعزيز ومحاية
املنشورات اليت تعرب عن ميوله لآلراء املتطرفة ،وذلك بالتزامن مع جتشيع األعضاء األخرين
باتباع عقيدته لإلشراك يف ارتكاب جرائم عنف يف أمريكا الشمالية ضد أهداف مثل أقسام
احلق يف حرية الرأي والتعبري أن
الشرطة ،ومكاتب الربيد ،واملعابد ،واملنشآت العسكرية ،ومرافق النقل .وألجل دعم هذه
الصياغة الواردة يف قرار جملس
اهلجمات ،قام املتهم أيضا بنشر رابط إلكرتوين لوثيقة مطولة حتتوي على خطوات تفصيلية
األمن رقم )2112( 0222
عن كيفية تصنيع املتفجرات .وقد أدين املتهم بالتحريض على جرائم العنف وحيازة سالح
(حظر التحريض على ارتكاب
ناري لدعم أحد جرائم العنف ،وذلك يف صيف عام  ،2100وبالرغم من صدور احلكم
ضده ،إىل أن قرارا صدر بإعادة إدراج الدعوى حىت كانون الثاين/يناير .2103
عمل إرهايب أو أعمال أخرى
مبوجب القانون) متثل أفضل
معاجلة مناسبة للموقف املعين باعتبار أن توزيع رسالة بشكل متعمد وغري مشروع أو جعلها متاحة إىل اجلمهور
بنية التحريض على ارتكاب أحد األعمال اإلرهابية ،يعترب جرمية ،وكذلك يف حالة إذا تسبب السلوك  -سواء كان
3
التحريض صراحة الرتكاب جرائم إرهابية من عدمه  -يف وجود خطر قد يتيح ارتكاب جرمية أو أكثر".

األشكال األخرى للتعبير وتحدي التقاليد القانونية والوالية القضائية
من املستقر ،أن هناك عادة أشكاال أخرى للتعبريات احملظورة؛ توجد بشكل متشابه ولكن بنسبة أقل يف
التوافق بني القوانني الوطنية واالجتاهات الدولية واإلقليمية .وقد أشار عدد من الدول-يف مجيع مناطق العامل -

 1اجلمعية العامة لألمم املتحدة .2118 ،ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب .تقرير األمني العام
 28 ،A/63/337آب/أغسطس .2118
 2املرجع السابق
 3اجلمعية العامة لألمم املتحدة .2100 ،تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري .تقرير املقرر اخلاص  01 ،A/66/290آب/أغسطس
.2100
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أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،إىل تأثري القوانني اجلنائية العامة على حرية الرأي ،مبا يف ذلك :السب
1
والقذف ،والفحش ،واملواد اإلباحية ،واحلض على الفجور ،واآلداب العامة ،واملنشورات غري املرغوب فيها.
وعلى اعتبار أن اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي أصبحت من األمور اهلامة يف جمال النشاط
السياسي والتعبري الثقايف واالجتماعي ،فإن ذلك يرافقه حاجة ناشئة لكل من ( )0تصنيفات وطنية فيما يتعلق
بأشكال التعبري عرب اإلنرتنت اليت يسري عليها القانون اجلنائي )2( ،مناقشة تتعلق بتجرمي األمور املختلفة اليت
تنجم عن املسائل القضائية واألعراف القانونية املختلفة.
ويف إطار مواجهة التصاعد الكبري "للجرائم" 2النامجة عن استعمال شبكات التواصل االجتماعي ،فقد
أصدرت بعض الدول مؤخرا ،على سبيل املثال ،إرشادات م ْرحلي،رة بشأن املالحقة القضائية للحاالت اليت تنطوي
على رسائل مرسلة عرب شبكات التواصل االجتماعي 3.وتؤكد هذه اإلرشادات التوجيهية على أنه جيب تفسري
األحكام اجلنائية مبا يتوافق مع مبادئ حرية التعبري ،عالوة على إمكانية أن يساعد تفسري هذه األحكام يف توضيح
نطاق التعبريات املقبولة .ويف هذا الصدد ،يسمح "هامش التقدير" ملبدأ حقوق اإلنسان مبنح الدول م ْهلة حمددة
تضطلع خالهلا بتحديد ماهية التعبريات املقبولة اليت تتماشى مع ثقافاهتا وتقاليدها القانونية 4،رغم أن القانون
الدويل حلقوق اإلنسان قد يتدخل عند نقطة معينة .هذا ،وقد وجدت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
أن قوانني القذف اجلنائي ،على سبيل املثال ،قد تنتهك حقوق حرية التعبري ،مما يستوجب أن تتضمن هذه
القوانني دفاعات مثل الدفاع عن احلقيقة 5.وقد أعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء القوانني املعنية مبسائل مثل:

1

2

االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم  ،32 ،32و32
يف إجنلرتا وويلز ،على سبيل املثال ،يف عام  ،2118كانت هناك تقارير تقدر بـ  222بشأن مزاعم حول جرائم ارتكبت عرب شبكات التواصل االجتماعي واملتهم فيها

 22شخص .ويف  ،2102كان يوجد عدد  2.218تقرير يتهم  223شخص .انظر:

 ،http://www.bbc.co.uk/news/uk-20851797ويف غرب آسيا مت اإلبالغ عن عدد من القضايا اجلنائية احلديثة تتعلق مبحتوى شبكة اإلنرتنت وشبكة التواصل

االجتماعي ،انظر http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20587246
3

دائرة االدعاء امللكية ،2102 ،املبادئ التوجيهية املؤقتة ملالحقة احلاالت اليت تنطوي على الرسائل املوجهة عرب وسائل التواصل االجتماعي .الصادرة عن مدير النيابة

العامة02 ،كانون األول /ديسمرب .2102
4

يف حالة إذا كانت أحد احلقوق أو القيم اهلامة بشكل خاص تعترب على احملك ،فإن هامش التقدير املمنوح ألحد الدول سيتم تقييده ،بشكل عام (احملكمة األوروبية

حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم  08 .12/22322نيسان/أبريل  .)2112وعلى النقيض من ذلك ،إذا كان اهلدف املنشود ال حيظى بإمجاع عاملي-مثل املقصود بـ"محاية
األخالق العامة" .سيتم توسيع نطاق هامش التقدير يف هذه احلالة (احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم  22 .82/01232أيار/مايو  .)0288هذا،
وتوظف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،من بني أمور أخرى ،معيار التوافق (األورويب) املشرتك يف حتديد اهلامش املتاح ،حيث يتم توسيع هامش تقدير عند غياب توافق
صعب تعريف
األرداء بشأن املعين أو احلاجة إىل فرض قيود على حقوق معينة .وعلى العكس من ذلك ،ففي وجود توافق اآلراء ،يؤخذ معىن املفهوم "األساسي" للحق مما ي ،ر
هذا احلق ،إىل جانب تعديل هامش التعهدات .وبالتايل ،فإن هامش التقدير الداخلي يسري جنبا إىل جنب مع "إشراف األوروبيني" ،وذلك فيما يتعلق بكل من اهلدف من
التدخل و"الضرورة" اليت تستوجب ذلك .إن مبدأ هامش التقدير يعترب أقل تطورا يف أداء حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم
املتحدة .وبالرغم من ذلك ،يفيد املعلقون أن هناك تصاعد لدور هامش التقدير يف منظومة البلدان األمريكية ،باإلضافة إىل أن م ْسألة أشكال املْبدأ يدعم باألدلة الكثرية،
حيث يعترب جزء من ممارسة جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ( ،Legg, A., 2012هامش التقدير يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان .أكسفورد :أكسفورد
الدراسات التخصصية يف القانون الدويل)
United Nations Human Rights Committee Communication CCPR/C/85/D/1180/2003 and United Nations Human Rights
Committee, 2011. General Comment No. 34. Article 19: Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34, 12 September
2011. para. 47.
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الطعن يف الذات امللكية ،وانتهاك حرمة احملكمة ،وعدم احرتام السلطة ،وعدم احرتام العلم والرموز ،والتشهري
1
برئيس الدولة ،ومحاية شرف املوظفني العموميني.
وعندما يتعلق األمر باحملتوى العاملي لإلنرتنت ،فإن قضايا مثل بريين ( 2)Perrinوالرابطة الدولية ملناهضة
العنصرية ومعاداة السامية ( )LICRAضد شركة ياهو 3،تسلط الضوء على الصعوبات اليت تثار يف حالة إذا كان
حمتوى اإلنرتنت يعترب مقبوال ومول،ردا يف إحدى الدول ،بينما يعترب متاحا يف دولة أخرى .ففي قضية "برين" ،على
سبيل املثال ،وجدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن تطبيق قوانني مكافحة الفحش يف دولة املدعي عليه
على حمتوى اإلنرتنت يف أحد املواقع اإللكرتونية والذي يتم تشغيله والتحكم فيه يف دولة ثالثة ،ويف حالة إذا كان
احملتوى غري قانوين ،فإن ذلك ال يعترب جتاوزا هلامش التقدير اخلاص بدولة املدعي عليه 4.ولقد أدىل املعلقون برأيهم
يف هذه القضية ،حيث قالوا إن احملكمة األوروبية طبقت هامش التقدير بشكل مفرط ومل حيالفها التوفيق يف
التصدي بشكل كاف للمسائل القضائية ،ومتثل ذلك يف إجازة احملكمة لنطاق قضائي عريض بصورة كامنة للدول
على منتجي احملتوى يف دول أخرى طبقا ملعايري احملتوى اخلاصة هبم 5.ومل تتناول احملكمة ،على سبيل املثال،
التقارب أو الروابط من ناحية أخرى بني مقدم الطلب (الشركة املالكة للموقع واليت يقع مقرها يف دولة أخرى)
وبني دولة املدعي عليه 6.ويف هذا الصدد ،أوصى اإلعالن املشرتك بشأن اآلليات الدولية لتعزيز حرية التعبري،
وحرية التعبري عرب اإلنرتنت بأنه يتعني تقييد الوالية القضائية يف احلاالت القانونية ذات الصلة مبحتوى اإلنرتنت
على "الدول اليت لديها اتصال حقيقي وجوهري هبذه احلاالت" .ويعترب ذلك "من األمور االعتيادية بسبب أن
صاحب البالغ قد أنشأ هناك احملتوى احلقيقي الذي مت حتميله هناك أيضا و/أو ووجه احملتوى بشكل خاص إىل
7
تلك الدولة".

1

2
3

املرجع السابق ،فقرة 38
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 12/2222
ويف قضية الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية ضد شركة ياهو ،أمرت احملكمة الوطنية شركة ياهو بأن تتخذ اإلجراءات ملنع املستخدمني يف تلك الدولة من

الوصول إىل أحد املواقع اخلاصة باملزاد ومقرها يف دولة ثالثة حيث كان يتم بيع أشياء تذكارية ختص العهد النازي (( Ordonnance de référérendue le 20
 .)Novembre 2000. Tribunal de grande Instance de Paris. No. RG : 00/05308).ويف اإلجراءات الالحقة يف الدولة املستضيف
للموقع اإللكرتوين ،قضت أحد احملاكم الوطنية يف الطعن املقدم بأنه ال توجد أسباب ملنح الوالية القضائية إال إذا مت تنفيذ احلكم القضائي األجنيب أمام احملاكم الوطنية،
كما أن التذرع حبرية التعبري ال جيوز بالتايل أن تكون مبثابة أمر من األمور املسلية يف تلك الوقت (Yahoo Inc. v La Ligue Contre le Racisme et l’Antisemitisme.
)No. 01-17424. United States Court of Appeals, Ninth Circuit.
4

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 12/2222

5

جملس أوروبا ،مفوضية حقوق اإلنسان ،2102 ،وسائل التواصل االجتماعي وحقوق اإلنسان .إصدار ورقة نقاشية 18 ، Comm DHشباط/فرباير 2102

6

املرجع السابق ،ص 02

7

املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري ،ممثل اجلماعات االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية اإلعالم ،املقرر اخلاص منظمة البلدان األمريكية بشأن

حرية التعبري ،واملقرر اخلاص امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حرية التعبري والوصول إىل املعلومات .اإلعالن املشرتك بشأن حرية التعبري واإلنرتنت .متاح
على الرابط التايلhttp://www.osce.org/fom/78309 :
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وبشكل عام؛ ميكن للقانون الدويل حلقوق اإلنسان أن يستوعب النهج الوطنية املتباينة لتجرمي حمتوى
اإلنرتنت أو حمتوى شبكات التواصل االجتماعي ،ضمن حدود مق،رررة .ويتضمن ذلك ،احملظورات اجلنائية املباحة
بشأن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية ،والتحريض املباشر والعلين على ارتكاب اإلبادة اجلماعية ،والدعوة إىل
الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية واليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ،أو التحريض على
اإلرهاب أو الدعاية للحرب .مع ذلك ،فإن اجلرائم اجلنائية ذات الصلة بالقذف ،واملواد البذيئة ،واإلهانة ،من
املرجح أن ت صطدم بأحد احلدود العالية ،حىت يف نطاق هامش التقدير ،واليت تربهن على أن التدابري تتوافق مع
مبدأ التناسب ،مما يعترب مناسبا لتحقيق
"يتعني على املدعيني العامني أن يراعو أن هناك اختالفا بني السياق
وظائفها الوقائي،رة ،إىل جانب ذلك ،فإن
التفاعلي للمحادثات اليت جترى عرب شبكات التواصل االجتماعي،
هذه التدابري تعترب على األقل مبثابة األداة
والسياق الذي حيدث عرب االتصاالت األخرى...
املتد ،رخلة من بني تلك اليت ميكن من
قد تصل اتصاالت منوي إرساهلا إىل قليلني ،إىل املاليني ،وهلذا السبب،
1
ينبغي للمدعني العامني الشروع يف حتريك الدعوى اجلنائية فقط يف حالة
خالهلا حتقيق احلماية.
إذا حتققوا أن الرسائل حمل البالغ تعترب أكثر من عدوانية أو صادمة أو
مزعجة ،أو تـه ،ركمي،رة أو حتض على التمرد ،أو وقحة أو تتضمن عبارات
مكروهة ،أو آراء غريبة بشأن مسائل خطرية أو تافه ،أو مداعبة أو
فكاهة ،حىت لو كانت بغيضة للبعض أو مؤملة للذين يتلقوهنا".

عالوة على ما تقدم؛ فإذا
حاولت الدول فرض الوالية القضائية
على احملتوى احلاسويب تأسيسا على
معايريها الوطنية ،فمن املرجح أن يبلور
مبادئ توجيهية بشأن املالحقة القضائية للحاالت اليت تنطوي على
القانون الدويل بشكل متزايد أحد
الرسائل املوجهة عرب وسائل التواصل االجتماعي (دولة يف مشال أوروبا)
االحتياجات إلثبات أن احملتوى الذي مت
إنشاءه أو استضافته يف دول أخرى يعترب بشكل خاص مستهدفا ألشخاص داخل دولة التطبيق أو الوصول هلم
بشكل متكرر .فإذا كان احملتوى غري مشروع يف إحدى الدول ،ولكن يعترب إنتاجه ونشره مشروعا يف دولة أخرى،
فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،باعتباره الدرع والسيف ،يقدم يف هذه احلالة أداة هامة تساعد يف تعيني
التعابري املقبولة .ويف هذا الصدد ،تقوم نظم حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بتطوير فقهها القانوين على األقل يف
بعض اجملاالت ومن ناحية أخرى فإنه من احملتمل أن مي َّكن "التوافق" بشأن أحد حقوق اإلنسان من تو ،رجيه حجم
هامش التقدير على املستوى الدويل .وختاما ،إذا كانت االختالفات الوطنية ال ميكن التقريب بينها يف هناية
املطاف ،فمن املرجح أن حتتاج الدول الرتكيز على استجابات العدالة اجلنائية بشأن األشخاص الذي يصلون
للمحتوى احلاسويب ضمن سياق واليتهم القضائية الوطنية ،بدال من الرتكيز على منتجي احملتوى خارج نطاق
الوالية القضائية الوطنية.
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الفصل الخامس :إنفاذ القانون والتحقيقات
يتناول هذا الفصل السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون والتحقيقات بشأن الجريمة السيبرانية وفقا
لمجموعة من وجهات النظر ،تشتمل على ،الصالحيات القانونية لتدابير التحقيق ،وم ْسألة ضمانات
الخصوصية ،والتحديات التي تواجه التحقيقات ،والممارسات الجيدة ،والتفاعل بين إنفاذ القانون والقطاع
الخاص ،باإلضافة إلى قدرات السلطات المعنية بإنفاذ القانون وتدريبها .مما يبرهن على التعقيدات التي

فعالة ،والجمع بين موارد إنفاذ
تعترض التحقيقات في الجريمة السيبرانية ،والحاجة إلى أطر قانونية ّ
القانون والمهارات العملية.

 1-5إنفاذ القانون والجريمة السيبرانية
االستنتاجات الرئيسية
 أشار أكثر من  21يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان إىل أ َّن السلطات املسؤولة عن إنفاذ
املقدمة من الضحايا األفراد أو الضحايا من
القانون تبلَّغ مبعظم اجلرائم السيربانية من خالل البالغات ،ر
الشركات
 وقدَّرت البلدان اجمليبة عن االستبيان أ َّن نسبة التأذ،ري الفعلي من اجلرمية السيربانية املبل،رغ عنها إىل الشرطة
تبدأ من واحد يف املائة .وتشري دراسة استقصائية عاملية للقطاع اخلاص إىل َّ
أن  81يف املائة من
الضحايا األفراد للجرائم السيربانية األساسية ال يبلغون الشرطة عن اجلرمية
 هتدف سلطات إنفاذ القانون إىل التصدي إىل تدين اإلبالغ عن هذه اجلرائم من خالل جمموعة من
التدابري تتضمن التوعية ورفع الوعي
 جيب أن تقرتن تدابري التصدِّي للجرمية السيربانية اليت تتخذ ملعاجلة حوادث معينة ،بتحقيقات
اسرتاتيجية على املدى املتوسط والبعيد ،تركز على أسواق اجلرمية ومدبري املخططات اإلجرامية
 تعترب نسبة الكشف عن أفعال اجلرمية السيربانية من خالل التحقيقات االستباقية منخفضا ،بيد أن
عددا من الدول تركز على العمليات االسرتاتيجية السرية
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دور إنفاذ القانون
مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 1على أن دور
تسلط املادة  0من َّ
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يتجسد يف أداء الواجب املفروض عليهم "من خالل خدمة اجملتمع" ،و"محاية
مجيع األشخاص من األفعال غري املشروعة" .بيد أن هذا الواجب الوظيفي ميتد ليتشمل على جمموعة من
احملظورات الواردة يف القوانني اجلزائية 2.ويف إطار انتشار أفعال اجلرمية السيربانية 3،فإن أجهزة إنفاذ القانون تواجه
بشكل متزايد سؤاال يتعلق مباهية املقصود بـ "خيدم" ،و"حيمي" يف سياق جرمية ذات أبعاد عاملية.
وقد تبني خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة أن أكثر من نصف الدول أفادت أن ما بني 21
و 011يف املائة من أفعال اجلرمية السيربانية تواجه من قبل الشرطة عندما تنطوي هذه األفعال على أحد عناصر
اجلرمية عرب الوطنية 4.ويف نفس الوقت؛ أشارت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة إىل أن غالبية
أفعال اجلرمية السيربانية تلتفت إليها الشرطة من خالل البالغات الفردية للمجين عليهم .وبالت،رايل فإن اجلرمية
السيربانية تأخذ املنحى العاملي ،ولكن تتمثل البالغات املقدمة يف وقوعها على املستوى احمللي .وقد يصل البالغ
إىل أحد اخلطوط الوطنية الساخنة أو أحد الوحدات الشرطية املتخصصة ،ولكن قد يصل أيضا إىل أحد مكاتب
الشرطة الريفية أو احمللية األكثر اعتيادا على التعامل مع اجلرائم التقليدية "كالسطو املسلح" ،أو "السرقة" ،أو
"السْلب" ،أو "القتل" .ومع ذلك ،وعلى غرار اجلرمية "التقليدية" ،يعترب كل من ضحايا اجلرمية السيربانية ومرتكبو
اجلرمية السيربانية أفرادا حقيقيني متواجدين يف أماكن جغرافية حقيقية ،كما يقع كليهما ضمن اختصاص إحدى
دوائر الشرطة احمللية.
ويف كثري من األحيان ،ترسل أقسام الشرطة احمللية قضايا اجلرمية السيربانية إىل إحدى هيئات إنفاذ القانون
املتخصصة على املستوى الوطين .ومع ذلك؛ فمن املتوقع أن يقود تنامي تدخل األدلة اإللكرتونية يف كل أنواع
اجلرائم إىل إحداث ثـ ْورة يف التقنيات الشرطية يف العقود املقبلة سواء على املستوى املركزي أو احمللي .ففي بعض
الدول ،على سبيل املثال ،جتهز بشكل روتيين أقسام الشرطة احمللية بتكنولوجيا مكتبية الستخراج بيانات اهلواتف
احملمولة من املشتبه هبم 5.ويف هذا الصدد؛ تسلط الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة الضوء على
التفاوت الكبري يف قدرة قوات الشرطة لالضطالع بالتحقيق يف اجلرمية السيربانية سواء إذا كانت اجلرائم داخل
الدولة أو عرب احلدود الوطنية .ومن املالحظ أن إحدى الدول أفادت بأن" :هناك تفاوت كبري بني مقرات هيئة

1
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انظر الفصل الثاين (الصورة العاملية للجرمية السيربانية).
4
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الشرطة بعضها البعض عندما يتعلق األمر جبرمية سيربانية ،فبعض منها لديه وحدات متخصصة على علم جيد مبثل
1
هذه اجلرائم ،يف حني أن لدى أقسام الشرطة األخرى يكاد يوجد عدد قليل من الضباط املدربني".
ومع ذلك ،جيب أن ترافق إجراءات للجرمية السيربانية اليت تتخذ ملعاجلة حوادث معينة ،بتحقيقات
اسرتاتيجية على املدى املتوسط والبعيد ،تركز على أسواق اجلرمية وتقدمي مدبري املخططات اإلجرامية إىل العدالة.
وغين عن البيان؛ أن مكافحة أي شكل من أشكال اجلرمية يتطلب اتباع هنج استباقي موجه حلل مشاكل حفظ
األمن والنظام العام ،حيث تعمل الشرطة جنبا إىل جنب مع الشركاء اآلخرين متعددي االختصاصات 2حنو هدف
3
عام يتمثل يف احملافظة على النظام االجتماعي والسالمة العامة.
وتتطلب مفاهيم الشرطة عن "اجملتمع" املرتبط "بالسالمة العامة" أن تنتقل هذه املفاهيم من عامل غري
متصل باإلنرتنت إىل عامل متصل باإلنرتنت .وبالرغم من ذلك؛ ترى الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه
الدراسة أن هذا يعترب مبثابة مبدأ جيب أن يسري بصورة متساوية على حد السواء عندما يتعلق األمر جبرمية
سيربانية ،وذلك فضال عن العديد من عناصر املمارسات اجليدة للشرطة يف منع اجلرمية التقليدية .وهذه األمور
تتطلب بشكل خاص حاجة هيئات إنفاذ القانون للعمل مع القطاع اخلاص والشركات من منظمات اجملتمع
املدين ،عالوة على تطبيق حفظ األمن والنظام العام املستند إىل معلومات استخباراتية ملنع ومكافحة اجلرمية
السيربانية بشكل استباقي ،واستخدام مناهج حل اإلشكاليات القائمة على املعلومات الدقيقة واستكشاف
اآلفاق .ومن املالحظ أن إحدى الدول أفادت بأن" :اهلجمات أصبحت أكثر تقدما وأكثر صعوبة للكشف
4
عنها ،ويف الوقت نفسه جتد التقنيات طريقها بسرعة إىل مجهور أوسع".
وعلى النحو املذكور يف هذا الفصل؛ فإن العناصر احليوية ألحد حتركات هيئات إنفاذ القانون التـوافقي،رة
فعاال لتدابري التحقيق يعمل على
ملواجهة أفعال اجلرمية السيربانية املبل،رغ عنها ،تتضمن بالتايل )0( :إطارا قانونيا ،ر
إجياد توازن مناسب بني احرتام اخلصوصية الفردية وصالحيات التحقيق )2( ،الوصول إىل أدوات وتقنيات
التحقيق بشكل عملي ،مبا يف ذلك وسائل احلصول على األدلة اإللكرتونية من األطراف الثالثة ،مثل :موزعي
خدمة اإلنرتنت )3( ،القدرات التقنية والتدريب الكايف للضبَّاط املتخصصني وغري املتخصصني.

ماهية الفعل الذي تتصدى له أجهزة الشرطة
خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،ذكرت الدول اجمليبة على االستبيان بأن ما يزيد عن  21يف
املائة من األفعال اليت تصل إىل علم الشرطة ،تأيت من خالل البالغات املقدمة من الضحايا األفراد أو الضحايا
االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم .002
2
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ،2101كتيب عن املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية :العمل مبوجبها.
1

Bowling, B., and Foster, J., 2002. Policing and the Police. In: Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. (eds.). The Oxford Handbook of
Criminology. 3rd edn. Oxford: Oxford University Press.
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من الشركات 1.أما النسبة الباقية من األفعال ( 01يف املائة) فقد أفادت الدول بأن حمققي الشرطة يكتشفوهنا
بشكل مباشر أو حيصلون عليها من تقارير مقدمي خدمة اإلنرتنت.
وتعترب صورة اجلرمية السيربانية يف نظر سلطات إنفاذ القانون ،كأي جرمية ،بالضرورة ناقصة لك ْوهنا مر،ركبة
من ا ْمتزاج قضايا فردية مت التحقيق فيها ومعلومات استخباراتية جنائية بشكل أوسع .وتثري طبيعة اجلرمية السيربانية
عرب احلدود الوطنية حتديا  -بوصول خيوط إجراءات التحقيق إىل اخلوادم أو عناوين برتوكوالت اإلنرتنت خارج
البالد  -يولد تأخريات ،يف حني تعترب هناك ترابط بني آليات التعاون الرمسية أو غري الرمسية.
وكما ذكرت إحدى الدول
يف أفريقيا ،على سبيل املثال ،بأن
"أغلب اجلرائم ،مبا فيها اجلرائم اليت
مل يبلغ عنها ،تنطوي على أبعاد
عابرة للحدود الوطنية ،حيث تعترب
معظم األهداف خارج نطاق احلدود
الوطنية" 2.يف حني أن دولة أخرى
يف أفريقيا أيضا ،ذكرت أن "أغلب

اجلرائم املبلغ عنها قد بدأت خارج
هذه الدولة ،حيث تعمل يف معظم احلاالت كممر" ،بينما أوضحت دولة يف أوروبا أن "كل التحقيقات اليت مت
إجراؤها بشأن اجلرمية السيربانية يف السنوات اخلمس املاضية كانت ذات بعد عابر للحدود الوطنية .واألمثلة على
3
ذلك جرائم ذات صلة باستخدام حسابات بريد إلكرتوين ،وشبكات تواصل اجتماعي ،وخوادم فرعية".
وباإلضافة إىل العناصر عرب الوطنية ،فإن التقاعس عن عدم اإلبالغ عن أفعال اجلرمية السيربانية قد يسهم
يف املقام األول يف تضييق صورة هذه الظاهرة الرئيسية .ويف هذا الصدد؛ فإن نسبة  21يف املائة من أفعال اجلرمية
السيربانية اليت تصل إىل علم الشرطة من خالل إبالغ الضحايا ،فإن الدول-يف هذا املقام-تقدر النسبة الواقعية
لضحايا اجلرمية السيربانية اليت مت إبالغ الشرطة عنها متثل تقريبا واحدا يف املائة فقط 4.هذا ،وتظهر إحدى
الدارسات اليت اضطلع بإجرائها أحد كيانات القطاع اخلاص ،أن نسبة  81يف املائة من الضحايا األفراد لألفعال
5
الرئيسية اليت تشكل اجلرمية السيربانية ال يبلغون الشرطة عن اجلرمية.
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وتعزي الدول اجمليبة على االستبيان تدين اإلبالغ عن أفعال اجلرمية السيربانية إىل عدد من العوامل ،منها:
انعدام ثقة العامة يف قدرة الشرطة على التصدي للجرمية السيربانية ،عدم الوعي باإليذاء وآليات اإلبالغ ،عالوة
على شعور الضحايا باخلجل واالرتباك ،وإىل ختوف الشركات من املخاطر املتصورة اليت قد هتدد مسعتها .وقد
ذكرت إحدى الدول ،على سبيل املثال ،أن" :مسألة وضع تقديرات تعترب من األمور البالغة الصعوبة .فالبنوك
والشركات تنأى بنفسها من اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية نظرا للمخاطر اليت قد تنال من مسعتيهما" 1.إىل جانب
ذلك ،أوضحت دول أخرى أن" :معظم الضحايا ال يدركون حىت أهنم أصبحوا أهدافا ،أو أن األضرار اليت حلقت
هبم تعترب غري ذات أمهية مبا فيه الكفاية هلم ،ولذلك ال يعريوها أي اهتمام" 2.وعندما تصل احلاالت إىل علم
الشرطة ،فإن التحقيق عقب الواقعة يكشف عن جمموعة من الضحايا واجلناة أوسع بكثري مما مت حتديده أساسا مع
بداية إحدى احلاالت .وقد ذكرت إحدى الدول اجمليبة أن "بعضا من هذه [اجلرائم] قد تكون أكثر شيوعا [من
3
تلك اليت مت اإلبالغ عنها].
وأفادت العديد من الدول اجمليبة بأن هناك اسرتاتيجيات ونـهجا مستخدمة لزيادة اإلبالغ عن اجلرمية
السيربانية .وكما هو موضح يف الشكل 2-2؛ فإن من هذه االسرتاتيجيات والنـهج املستخدمة :استخدام محالت
التوعية العامة ،إنشاء نظم لإلبالغ عرب اإلنرتنت وإتاحة خطوط ساخنة لذلك الغرض ،االت،رصال بني كيانات
القطاع اخلاص ،وأخريا تعزيز التوعية الشرطية وتبادل املعلومات .هذا ،وقد أفادت نسبة  01يف املائة من أصل
 21يف املائة من الدول اجمليبة
على االستبيان امللحق هبذه
الدراسة ،بأهنا مل تضطلع باختاذ
أية تدابري هتدف إىل زيادة
اإلبالغ عن أفعال اجلرمية
4
السيربانية.
وأظهرت أيضا ردود
الدول احلاجة إىل أن تعمل
سلطات إنفاذ القانون بشكل
مباشر مع اجلهات الفاعلة األخرى ،مثل القطاع اخلاص ،وذلك بغية زيادة اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية عالوة
على األغراض االستخباراتية .فعلى سبيل املثال ،أوضحت إحدى الدول أنه من األمهية مبكان "التواصل على
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مدار الـ 22ساعة بني اإلداريني القائمني على إدارة أحد املواقع اإللكرتونية اهلامة ومقدمي خدمة اإلنرتنت وأجهزة
الشرطة ،باإلضافة إىل مركز لتنسيق اجملريات األمنية" .وأيضا ،أفادت دولة أخرى من إحدى دول األمريكتني بأن

"الشرطة االحتادية تسعى إلبرام اتفاقيات مع الشركات العامة واخلاصة حبيث يتم إبالغ الشرطة االحتادية إلكرتونيا
عن اجلرائم املرتكبة ضد أي من هذه الشركات أو عمالئها" 1.مع ذلك ،وبشكل عام ،فإن نسبة البالغات
املقدمة بشأن أفعال اجلرمية السيربانية من الشركات الضحايا أو مقدمي خدمة اإلنرتنت تعترب نسبة منخفضة
بشكل نسيب ،مما يوحي بضرورة التوعية اإلضافية وتطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،وذلك من أجل
تعزيز عمليات اإلبالغ عن أفعال اجلرمية السيربانية من هذه املصادر .بيد أن تكوين الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص ومسؤوليات مقدمي خدمة اإلنرتنت قد تناوهلا الفصل الثامن مبزيد من التفصيل (املنع) .أما التفاعالت
بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات اآلخرين أثناء حتقيقات الشرطة قد مت تناوهلا أدناه يف هذا الفصل.

من الواضح أن السمة البارزة يف الشكل  0-2تتمثل يف اخنفاض نسبة أفعال اجلرمية السيربانية اليت يتم
الكشف عنها من قبل احملققني املكلفني بإنفاذ القانون يف ضوء غياب بالغات الضحايا .ووفقا لذلك؛ مل تشر
الدول اجمليبة بشكل عام  -يف ردودها اخلطية على االستبيان  -إىل إجراء أية حتقيقات استباقية .ومع ذلك،
فإحدى الدول قد الحظت أن "بعض قضايا أفعال اجلرمية السيربانية تصل إىل علم أجهزة الشرطة أثناء أداء
األخرية ألنشطتها املهنية" .2ويف هذا الصدد أيضا ،أفادت إحدى الدول األوروبية أن "التحقيقات تبدأ غالبا يف
جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية من املعلومات اليت ترد من إحدى هيئات الشرطة األخرى ،واملصادر
املفتوحة" ،مما يشري إىل األعمال االستخباراتية الض ْمني،رة اليت تضطلع هبا الشرطة.
ويعترب توزيع مصدر األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية احملددة ذا داللة ،بشكل جزئي ،للتحديات
املتمثلة يف التصدي لكل من األهداف االسرتاتيجية والتكتيكية حلفظ األمن والنظام العام .حيث تعترب األهداف
االسرتاتيجية حلفظ األمن والنظام العام مبثابة هتديد مو ،رجه ويتعلق بأهداف سلطات إنفاذ القانون على املدى
الطويل ،مع الرتكيز على مالبسات اجلرائم اجلسيمة وأسباهبا اجلذرية .إىل جانب ذلك ،تعترب األهداف التكتيكية
حلفظ األمن والنظام العام مبثابة وقائع مو ،رجهة ويف وقت حرج ،مع التأكيد على احلفاظ على األدلة وخيوط
التحقيق التالية ،حيث يعترب ،يف حالة اجلرمية السيربانية؛ ا ْست ْغالل وقت الشرطة واملوارد الضرورية للتعامل مع
القضايا الفردية من األمور اجلوهرية .وكما متت مناقشته الحقا يف هذا الفصل؛ فقد سلطت العديد من الدول
الضوء على الكميات اهلائلة من األدلة املرتبطة بالتحقيقات يف اجلرمية السيربانية ،وطبيعة الوقت املستغرق يف
التحقيقات بشأن احلاالت املبلغ عنها .فعلى سبيل املثال ،ذكرت إحدى دول األمريكتني ،بأنه "قد زادت الطبيعة
املعقدة للجرمية السيربانية ،وأركان اجلرمية السيربانية كجرائم تقليدية ،مما يضع متطلبات إضافية تتمثل يف التدريب
ورعاية احملققني ذوي املهارات العالية ،واخلرباء التقنيني ،وأيضا زيادة الفرتات الزمنية اليت حتتاجها جمريات التحقيق
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يف القضايا الفردية" 1.وعند هذا املنحى ،فإن قدرة هيئات إنفاذ القانون يف العديد من الدول مكرسة بشكل كامل
الستعراض احلاالت اليومية .ويف مستعرض الرد على تساؤل بشأن قدرة السلطات املعنية بإنفاذ القانون على
االضطالع بإجراءات حتقيقات الطب الشرعي ،فعلى سبيل املثال ،أفادت إحدى الدول األفريقية ردا على هذا
التساؤل بأن "املتاح من حمققي /م ْست ْجويب الطب الشرعي على املستوى الفيدرايل يعترب عددا قليال ،ولكن ليس مبا
يكفي خلدمة الدولة بأكملها" ،حيث يوجد خمترب فين واحد فقط 2.كما أوضحت دولة أخرى من إحدى دول
األمريكتني بأن "التحدي ال يتجسد يف اخلْبـرة ،إمنا يكمن يف كمية البيانات اليت جيب حتليلها" 3.وقد مت تناول
طبيعة التحقيقات القضائية وقدرة هيئات إنفاذ القانون يف هذا اجملال مبزيد من التفصيل يف الفصل السادس (األدلة
اإللكرتونية والعدالة اجلنائية).
باإلضافة إىل التحديات اليت حتوم حول القدرات واملوارد ،فإن نطاق التحقيقات االستباقية املعنية باجلرمية
السيربانية اليت ميكن أن جتريها هيئات إنفاذ القانون ،قد تتأثر أيضا باالختالفات اجلوهرية بني نظم القانون العام
والقانون املدين فيما يتعلق بالرقابة القضائية وجهاز النيابة العامة على املراحل األولية من التحقيق 4،فضال عن
ماهية نطاق إجراءات التحقيق التدخلية اليت يسمح هبا يف التحقيقات القائمة على املعلومات االستخباراتية أو
التحقيقات امل ْرتـقبة ملثل هذه املعلومات .وعلى النحو الذي مت تناوله يف هذا الفصل ،فإن التحقيقات املعنية
باجلرمية السيربانية غالبا ما تستخدم أساليب خلدمة التحقيق ،منها اعرتاض االتصاالت واملراقبة اإللكرتونية ،واليت
من شأهنا أن تنتهك احلقوق القائمة على اخلصوصية .ومن ناحية أخرى ،فإن التزامات الدول املعقودة مبوجب
القانون الدويل حلقوق اإلنسان حباجة إىل ضمان التوازن النسيب بني محاية اخلصوصية واالنتهاكات لألغراض
املشروعة املراد هبا منع اجلرمية ومكافحتها .ويتناول القسم أدناه املعين باخلصوصية والتحقيقات هذا اجملال بشكل
صل.
مف ،ر
وبالرغم من ذلك ،فإن سلطات إنفاذ القانون يف الدول املتقدمة ،وعددا منها يف الدول النامية أيضا قد
شاركت يف حتقيقات متوسطة األجل وطويلة األجل .وغالبا ما تتشكل هذه اهليئات من وحدات سرية تستهدف
اجملرمني على مواقع التواصل االجتماعي وغرف احملادثة والرسائل الفورية وخدمات النظراء ( .)P2Pومن األمثلة
على ذلك ،اخرتاق منتديات "قرصنة بطاقات االئتمان" 5عرب اإلنرتنت أو العثور عليها ،واستخدام البحث اجلنائي
لفحص املنتديات اليت يستخدمها اجلناة يف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية 6،وتنكر املوظفني املكلفني بإنفاذ
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أنظر على سبيل املثال ،الشبكة الدولية لتعزيز سيادة القانون  ،2102دليل املمارس :تقاليد القانون العام والقانون املدين
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See
http://www.fbi.gov/news/stories/2008/october/darkmarket_102008
and http://www.fbi.gov/newyork/pressreleases/2012/manhattan-u.s.-attorney-and-fbi-assistant-director-in-charge-announce-24-arrests-in-eight-countries-as-part-ofinternational-cyber-crime-takedown
See https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/2csefactsheet2012_0.pdf
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صر عرب اإلنرتنت 1،وفحص خوادم القيادة والسيطرة للربجميات اخلبيثة 2.وجدير بالذكر ،أن هذه
القانون كق ،ر
التحقيقيات تتضمن مشاركة هيئات إنفاذ قانون متعددة ،وجمموعة واسعة من إجراءات التحقيق ،منها تلك اليت
تنفذ بناء على أوامر من السلطة القضائية ،مثل أوامر البحث واالعرتاض .ويف الواقع ،يتطلب كل من التحقيقات
االسرتاتيجية والتكتيكة الوصول إىل جمموعة من الصالحيات التحقيقية  -طبقا ملبادئ سيادة القانون  -وفقا
ألساس متأصل يف سلطة قانونية .هذا ويتناول القسم التايل من هذا الفصل صالحيات التحقيق يف اجلرمية
السيربانية الواردة يف الصكوك الدولية واإلقليمية ،عالوة على القوانني الوطنية.

 2-5استعراض عام لصالحيات التحقيق
االستنتاجات الرئيسية:
 ترى العديد من الدول غري األوروبية أن أطرها القانونية الوطنية غري كافية للتحقيق يف اجلرمية السيربانية

 عموما ،تظهر النهج الوطنية لصالحيات التحقيق يف اجلرمية السيربانية ،قواسم مشرتكة أساسية أقل
من تلك اخلاصة بالتجرمي
 بينما ختتلف النـهج القانونية ،فإن صالحيات التحقيق تتطلب أن تشتمل هذه النـهج على التفتيش
واملصادرة ،وأوامر قضائية للحصول على البيانات احلاسوبية ،وماهية الوقت احلقيقي الذي مت استغراقه
جلمع البيانات ،والتحفظ على البيانات
 ع ْرب العشرات من إجراءات التحقيق ،أبلغت الدول يف أكثر األحيان عن وجود صالحيات عامة (غري
خاصة باجملال السيرباين) يف كل مستويات التحريات ،أبلغ عدد من البلدان أيضا عن تشريعات خاصة
باجملال السيرباين ،وال سيما لضمان التعجيل يف حفظ البيانات احلاسوبية واحلصول على بيانات
املشرتكني املخزنة
متقدمة ،مثل التحاليل اجلنائية
 أبلغت دول عديدة عن عدم وجود صالحيات قانونية الختاذ إجراءات ،ر
احلاسوبية عن بعد

الجرائم الخاصة بالسيبرانية والصالحيات العامة للتحقيق
خمزنة أو عابرة ،وقد تتخذ
من املعروف أن كل املواد اإلثباتية تتخذ الشكل اإللكرتوين أو الرقمي ،وتكون ،ر
شكل ملفات حاسوبية أو مواد منقولة أو سجالت أو بيانات فوقية أو بيانات شبكية .فاحلصول على هذه األدلة
يتطلب مزجيا من التقنيات التقليدية وتقنيات جديدة حلفظ األمن والنظام العام .ويف هذا الصدد ،جيوز لسلطات
See http://cdrc.jhpolice.gov.in/cyber-crime/
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إنفاذ القانون أن تستعري عمل الشرطة "التقليدي" (عقد لقاءات مع الضحايا ،املراقبة البصرية السرية للمشتبه هبم)
يف بعض مراحل التحقيق ،بيد أن النهج املتعلقة باحلاسوب تتطلب أجزاء أخرى من ذلك العمل التقليدي ،حيث
ميكن أن تشتمل على املراقبة واملصادرة ،أو نسخ البيانات احلاسوبية من األجهزة اليت ختص املشتبه هبم ،كما ميكن
أن تتضمن احلصول على بيانات حاسوبية من أطراف أخرى مثل مقدمي خدمة اإلنرتنت ،واعرتاض املراسالت
اإللكرتونية ،إذا اقتضى األمر ذلك.
ويف حني ميكن تنفيذ بعض إجراءات التحقيق بواسطة الصالحيات التقليدية ،فإنه يصعب تكييف
توجهه يف احلي،رز املكاين لألشياء جلعلها تستند إىل هنج
العديد من القواعد اإلجرائية اليت تستند إىل هنج يقوم على ،ر
يشمل ختزين البيانات اإللكرتونية وتدف،رق البيانات يف الوقت احلقيقي .ويف بعض الدول؛ ميكن احلصول على
البيانات احلاسوبية من خالل الصالحيات "التقليدية" املتمثلة يف البحث واملصادرة "ألي شيء" يعتقد أن له صلة
بإحدى اجلرائم ،كما يساهم وجود قوانني معنية "بالتنصت" و"اعرتاض االتصاالت" أيضا يف توفري ما يكفي من
الصالحيات لبعض اجلوانب املتعلقة بالتحقيقات يف اجلرمية السيربانية .ومع ذلك ،ال تعترب القوانني اإلجرائية
التقليدية -يف دول أخرى -مؤ،رهلة للتفسري لتستوعب البيانات غري املادية أو االتصاالت القائمة على برتوكوالت
اإلنرتنت .باإلضافة إىل ذلك؛ جيب أن تتمتع صالحيات التحقيق بالقدرة على التصدي للتحديات ،مثل طبيعة
وتغريها ،واستخدام اجلناة لتقنيات التشويش ،مبا يف ذلك استعمال
األدلة اإللكرتونية اليت تتسم بسهولة زواهلا ،ر
التشفري ووحدات اخلدمة النائبة ،وخدمة احلوسبة السحابية ،ونظم احلاسوب "النظيفة" املصابة بربجميات خبيثة،
ووصالت اإلنرتنت متعددة املوجه( ،أو برامج إخفاء اهلوية) 1.هذا ،وتشكل هذه الن،رواحي ،بشكل خاص،
حتديات خاصة تعرتض طريق الصالحيات التقليدية .ويف هذا الشأن ،أفاد العديد من الدول اجمليبة على االستبيان
اخلاص بالدراسة بأن صالحيات التحقيق تعترب يف أ ْغلب ْاأل ْوقات "ال تتماشى مع التكنولوجيات اجلديدة

والناشئة" ،كما أن "التشريعات [تعترب] خمص،رصة لتتالءم مع البحث والتفتيش املادي ،ولذلك فإن تعليمات القانون
2
ال تشبع املتطلبات واملصاحل واإلجراءات الدستورية ذات الصلة بالتحقيقات يف اجلرمية السيربانية".

ويف ضوء ما تقدم ،فإن األطر القانونية للتحقيق يف اجلرمية السيربانية  -ما إذا كانت بالدرجة األوىل
قوانني "عامة" أو "خاصة باجملال السيرباين" – تتطلب كال من )0( :نطاقا واضحا لتطبيق الصالحية املمنوحة بغية
ضمان اليقني القانوين يف استخدامها؛ و( )2سلطة قانونية كافية لالضطالع باختاذ اإلجراءات مثل ضمان
التحفظ على البيانات احلاسوبية ،والوقت احلقيقي جلمع البيانات املخزنة .ويف هذا الصدد ،متنح األطر اإلجرائية
املتخصصة إمكانية حتديد املفاهيم ذات الصلة بشكل واضح ،مثل" :البيانات احلاسوبية" يف املقام األول ،فضال

See, for example, Feigenbaum et al., 2007. A Model of Onion Routing with Provable Anonymity. Financial Cryptography and Data Security
Lecture Notes in Computer Science, 4886:57-71; and Schwerha, J.J., 2010. Law Enforcement Challenges in Transborder Acquisition of
Electronic Evidence from “Cloud Computing Providers,” Council of Europe Discussion paper, pp.9-10; Walden, I., 2013. Accessing
Data in the Cloud: The Long Arm of the Law Enforcement Agent. Privacy and Security for Cloud Computing. Computer
Communications and Networks 2013, pp.45-71.
2
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عن البيانات "الباقية" والبيانات "العابرة" 1.كما أن هذه األطر اإلجرائية املتخصصة تسمح أيضا بالت ْمييز بني أنواع
البيانات؛ مثل بيانات "املشرتك" (تفاصيل التسجيل األساسية ملستخدمي خدمة احلاسوب ،مثل االسم والعنوان)
و "حركة مرور" البيانات (البيانات اليت تشري إىل املنشأ ،املقصد ،املسار ،الوقت ،التاريخ ،احلجم ،املدة الزمنية ،أو
أي نوع من االتصاالت متت من خالل أحد النظم احلاسوبية) ،وأخريا بيانات "احملتوى" (احملتوى احلقيقي ألي من
2
االتصاالت).
وقد سئلت الدول ،أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدارسة ،عن وجود إما صالحيات قانونية عامة أو
خاصة بالفضاء السيرباين لعشرة إجراءات خمتلفة ذات الصلة بالتحقيقات اليت تضطلع هبا سلطات إنفاذ القانون
يف اجلرمية السيربانية (واجلرائم األخرى اليت تنطوي على أدلة إلكرتونية) .ومتثلت اإلجراءات التحقيقية اليت سئلت
الدول بشأهنا يف )0( :البحث الذي تضطلع به سلطات إنفاذ القانون عن البيانات احلاسوبية أو أجهزة
احلاسوب )2( ،مصادرة البيانات احلاسوبية أو أجهزة احلاسوب )3( ،األمر الصادر ألي شخص من األشخاص
إلمداد سلطات إنفاذ القانون مبعلومات عن أحد املشرتكني )2( ،األمر الصادر ألي شخص من األشخاص
إلمداد سلطات إنفاذ القانون حبركة البيانات املخزنة )2( ،األمر الصادر ألي شخص من األشخاص إلمداد
سلطات إنفاذ القانون مبحتوى
البيانات املخزنة )2( ،الوقت
احلقيقي املستغرق جلمع حركة
البيانات )2( ،الوقت احلقيقي
املستغرق جلمع حمتوى البيانات،
( )8األمر الصادر ألي شخص من
األشخاص باحلفاظ على سالمة
البيانات احلاسوبية وصيانتها
ووضعها حتت سْيطرهتم لفرتة زمنية
حمددة ("األمر املعجل بالتحفظ"
على البيانات) )2( ،استخدام
التحاليل اجلنائية احلاسوبية عن بعد )01( ،وصول سلطات إنفاذ القانون املباشر للبيانات احلاسوبية خارج حدود
3
الدولة (وصول للبيانات احلاسوبية "عرب احلدود").

Walden, I., 2003. Addressing the Data Problem. Information Security Technical Report, 8(2); Nieman, A., 2009. Cyberforensics:
Bridging the Law/Technology Divide. JILT, 2009(1).
Sieber, U., 2008. Mastering complexity in the global cyberspace: The harmonization of computer-related criminal law. In:
Delmas-Marty, M., Pieth, M., Sieber, U. (eds.). Les chemins de l’HarmonisationPénale/Harmonising Criminal Law. Collection de
L’UMR de Droit Comparé de Paris. Paris: Société de législation comparée.
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ويقدم الشكل  3-2حملة عامة عن األحكام القانونية القائمة اليت تتناول اإلجراءات العشرة اخلاصة
بالتحقيق ،حسبما أفادت أكثر من  21دولة من الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة .وتبني الردود
أن غالبية الدول تعول على الصالحيات القانونية العامة املمنوحة للتحقيق يف اجلرمية السيربانية .ويعترب ذلك مبثابة
احلالة املعمول هبا يف جمموعة من إجراءات التحقيق ،واليت تشتمل على البحث واملصادرة واألوامر بشأن بيانات
عناوين األطراف األخرى ،الوقت احلقيقي املستغرق يف مجع البيانات ،وكذلك األمر بالتحفظ املعجل على
البيانات .ومن املالحظ أن ما يقرب من نصف الدول اجمليبة أشارت إىل أن إجراءات التحقيق اليت تتسم
بالتدخلية والتعقيد ،مثل استخدام التحاليل اجلنائية احلاسوبية عن بعد ،مل يقَّرها القانون .بيد أن ما يقرب من
نسبة  21يف املائة من الدول اجمليبة ،أفادت بأنه ال توجد صالحية قانونية بشأن الوقت احلقيقي املستغرق يف مجع
البيانات احلاسوبية ،أو تـْنظيم التحفظ املعجل على البيانات احلاسوبية .عالوة على ذلك ،أفادت نسبة  01يف
املائة من الدول بأنه ال توجد صالحية قانونية ،حىت ألغراض البحث ومصادرة البيانات احلاسوبية وأجهزة
احلاسوب.
وأخريا ،أظهرت الدول اليت أفادت بوجود صالحيات خاصة باجملال السيرباين توزيعا جغرافي،را عريضا يف
كافة أحناء أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكارييب ،وجنوب شرق آسيا وغرهبا ،ومشال وغرب أفريقيا .ومن
املالحظ أن غالبية إجراءات التحقيق تناولتها أحكام خاصة باجملال السيرباين متثلت يف أوامر بالكشف عن بيانات
املشرتك ،وقرارات للتحفظ املعجل على البيانات ،هذا ،وأفاد ما يقرب من  22إىل  31يف املائة من الدول اجمليبة
بوجود أحكام خاصة باجملال السيرباين تتناول هذه اجملاالت .وجدير بالذكر ،أن اإلجراءات املتعلقة بالبحث
ومصادرة البيانات احلاسوبية وأجهزة احلاسوب تتناوهلا كل من األحكام العامة واألحكام اخلاصة باجملال السيرباين،
وتعترب هذه إحدى األمثلة اليت ذكرها ما يقرب من نسبة  21يف املائة من الدول اجمليبة.

كفاية صالحيات التحقيق للجريمة السيبرانية
وفيما يتعلق بالكفاية املتوقعة لصالحيات التحقيق ،أظهرت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه
الدراسة منطا مماثال لقوانني التجرمي ،حيث أفاد ما يقرب من نسبة  21يف املائة من الدول األوروبية اجمليبة بكفاية
صالحيات التحقيق .بيد أن النسبة الباقية ارتأت أن صالحيات التحقيق كافية "بشكل جزئي" ،يف حني اعتربت
دولة واحدة فقط من هذه النسبة الباقية بأن صالحيات التحقيق غري كافية .ويف مناطق أخرى من العامل ،أفاد ما
بني نسبة  21و 22يف املائة من الدول اجمليبة بأن صالحيات التحقيق ال تعترب كافية.
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وعندما سئلت الدول عن ماهية الفجوات الرئيسية اليت تعرتي صالحيات التحقيق ،أشار العديد منها
إىل عجز الصالحية
املمنوحة للدخول يف
الشبكات اإللكرتونية
بغية البحث عن املواد
الثبوتية ،فضال عن عدم
وجود صالحية للتحفظ
البيانات
على
احلاسوبية .كما أفادت
دول أوروبية وأخرى من
أوقيانوسيا بأن هناك
حاجة "آللية للتحفظ

املعجل على البيانات
لدعم
احلاسوبية
صالحيات البحث" ،بينما سلطت إحدى دول أمريكا اجلنوبية الضوء على "عدم وجود تنظيم للوصول إىل
1
البيانات وسجالت االتصال [فضال عن] عدم وجود تنظيم إلمكانيات البحث االفرتاضي".
ومن جهة أخرى؛ بينما أبلغت العديد من الدول بانعدام اإلطار القانوين لتحديد ماهية اجلرمية السيربانية،
فإن عددا قليال من الدول األخرى ذكرت أيضا جناح توسيع نطاق الصالحيات العامة .فعلى سبيل املثال؛ أفادت
إحدى دول جنوب أفريقيا بأن "قانون اإلجراءات اجلنائية جييز للدولة مصادرة أي شيء [ ...على الرغم من أن]
القانون مل يأت على ذكر اجلرمية السيربانية بشكل خاص" 2.وأفادت بعض الدول أيضا بأن صالحيات التحقيق
ذات الصلة باحلاسوب واألجهزة األخرى تعترب مبثابة ممارسة جيدة "تسري على كافة اجلرائم وليس فقط جرائم
3
احلاسوب التقليدية" ،وأن القوانني اإلجرائية ذات الصلة ينبغي أن تكون "شاملة" و"حمْكمة".

وبشكل عام؛ توجد ثالثة اجتاهات رئيسية متخضت عن ردود الدول على االستبيان امللحق هبذه
الدراسة :فبعض الدول ليست لديها قوانني خاصة تتعلق بالتحقيقات يف اجلرمية السيربانية ،وتطبق الصالحيات
اإلجرائية التقليدية مب ْقدار ما ت ْقتضى أحد التفسريات الواسعة .وعند منحى آخر ،قد قامت دول أخرى بتعديل
الصالحيات العامة للتحقيق فيما يتعلق ببعض القضايا احملددة ،وذلك من خالل استعمال صالحيات عامة
1

املرجع السابق.
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وصالحيات خاصة بالفضاء السيرباين مؤهلة للتطبيق على جمموعة من اإلجراءات مثل األوامر اخلاصة بالبيانات،
وأوامر البحث واملصادرة ،باإلضافة إىل
الصالحيات الشاملة للتحقيق في الجريمة السيبرانية :مثال وطني من
قرارات التحفظ على البيانات .وأخريا؛ قد
دولة في جنوب
أدرجت عدد من الدول جمموعة شاملة
من صالحيات التحقيق اجلديدة خمصصة
مصادرة البيانات الحاسوبية
حمدد للحصول على األدلة
مصادرة البيانات احلاسوبية ،اعتمادا على ما يعترب األكثر تناسبا أو غري
بشكل ،ر
متناسب ،مع األخذ يف االعتبار مصاحل احلالة واليت قد تأخذ األشكال التالية:
اإللكرتونية .ويف هذا الصدد على سبيل
أ) مصادرة أدوات دعم النظام احلاسويب ،أو متوسط البيانات احلاسوبية املخزنة،
املثال؛ حتدد األحكام التشريعية يف إحدى
عالوة على األجهزة املطلوبة لقراءة البيانات؛
دول جنوب أوروبا أربعة طرق خمتلفة ميكن
ب) عمل نسخة من هذه البيانات احلاسوبية يف أحد وسائل الدعم املستقلة
مبوجبها اعتبار أن البيانات "مصادرة" -
واليت ينبغي إرفاقها مع امللف؛
ج) احملافظة على سالمة البيانات احلاسوبية باستعمال الوسائل التكنولوجية،
( )0مصادرة الوسيط (املستخدم) نفسه؛
وذلك بدون نسخ البيانات أو إزالتها؛
( )2عمل نسخة؛ ( )3احلفاظ على
د) إزالة البيانات احلاسوبية أو حجب الدخول أيضا.
سالمة البيانات بدون إزالة أو نسخ،
و( )2إزالة البيانات أو حجب الوصول إىل البيانات .وتساعد مثل هذه األحكام يف التخلص من عدم اليقني
القانوين احمليط بتطبيق صالحيات التحقيق "التقليدية".
يظهر تتبع العالقة بني الصالحيات التشريعية املتخصصة القائمة واال ْكتفاء املتصور ألطر التحقيق يف
اجلرمية السيربانية ،قدرا من املالءمة للدول اليت أجابت على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة .وفيما يتعلق بالدول
اليت أفادت بأن أطر التحقيق تعترب "كافية" أو "كافية بشكل جزئي"؛ فإن ما يقرب من نسبة  21يف املائة من
كل إجراءات التحقيق اليت سئلت بشأهنا الدول قد تناولتها صالحيات خاصة باجملال السيرباين .وعلى النقيض
من ذلك ،فإن الدول اليت أفادت بعدم كفاية أطر التحقيق ،فإن نسبة  21يف املائة فقط من كل إجراءات
التحقيق قد تناولتها صالحيات خاصة بالفضاء السرياين 1.وتربز هذه النتيجة أمهية تطوير صالحيات التحقيق
املتخصصة ،كحد أدىن ،يف حالة إذا تطرق الشك يف نطاق الصالحيات التقليدية .ويوضح الفصل السابع
(التعاون الدويل) من هذه الدراسة أن الطبيعة العاملية للجرمية السيرباين تعين أن االفتقار إىل صالحيات التحقيق يف
إحدى الدول ميكن أن يكون لديه تأثري على دول أخرى إذا طلبت األخرية التعاون الدويل يف مجع األدلة خارج
احلدود الوطنية.
وكما مت مناقشته يف الفصل الثالث (األطر والتشريعات) ،فإن عددا من الصكوك الدولية واإلقليمية توفر
أطرا شاملة لصالحية التحقيق 2.هذا ،ويوجز اجلدول الوارد يف امللحق الثالث ماهية الصالحيات  -كل بند على
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انظر الفصل الثالث (التشريعات واألطر) القسم  0-3مقدمة-دور القانون ،تصنيفات القانون ذات الصلة.
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حدة  -يف عدد من هذه األطر .ويستمر القسم التايل من هذا الفصل يف تناول ،بالتفصيل ،طبيعة األحكام املعنية
بصالحيات التحقيق ،الواردة يف كل من الصكوك متعددة األطراف وعلى النحو املذكور من الدول على املستوى
الوطين من خالل االستبيان املرافق هلذه الدراسة ،وذلك للحصول على صالحيات إلجراءات تتعلق :بـ ()0
التفتيش واملصادرة )2( ،ح ْفظ البيانات احلاسوبية )3( ،األوامر املتعلقة بالبيانات احلاسوبية )2( ،الوقت احلقيقي
املستغرق جلمع البيانات احلاسوبية )2( ،استخدام أدوات التحليل اجلنائي عن بعد ،و( )2الوصول املباشر
لسلطات إنفاذ القانون إىل البيانات خارج احلدود الوطنية.

التفتيش والمصادرة
كما ذكر
أوامر التفتيش والمصادرة :مثال وطني من دول األمريكتين
أعاله؛ فإن العديد
من الدول قد تواجه
( )2أي أمر يصدر مبوجب هذه املادة ،خي ،رول ألي من ضباط الشرطة صالحية:
من
جمموعة
(أ) مصادرة أي حاسوب ،بيانات ،برامج ،معلومات ،وثائق أو أي شيء يعتقد معه ضابط الشرطة
بشكل مناسب بأنه دليل على ارتكاب جرمية أو على وشك ارتكاب جرمية وفقا هلذا القانون؛
عند
التحديات
(ب) فحص تشغيل ،أو التحقق من تشغيل أي حاسوب وفقا للمشار إليه يف الفقرة (أ)؛
نطاق
توسيع
(ج) استخدام أو ما يدعو إىل استخدام أي حاسوب وفقا للمشار إليه يف الفقرة (أ) للتفتيش عن أية
البحث واملصادرة
برامج أو بيانات موجودة يف جهاز احلاسوب أو متاحة؛
"التقليدية" للبيانات
(د) الوصول إىل أي من املعلومات ،رمزا أو تكنولوجيا واليت من شأهنا أن تكون لديها قدرة نقل أو
املشفرة  -املوجودة يف جهاز احلاسوب أو متاحة  -إىل شكل أو نصوص
غري املادية 1.وهلذه
حتويل أحد الربامج أو البيانات ،ر
قابلة للقراءة وم ْفهومة ،وذلك ألغراض التحقيق يف أي جرمية وفقا هلذا القانون؛
األسباب؛ تتضمن
املشفرة املوجودة يف جهاز حاسوب آخر وارد بشكل حمدد يف أمر
(ه) حتويل أحد الربامج أو البيانات ،ر
2
سبعة من الصكوك
التفتيش واملصادرة ،يف حالة إذا كانت هناك أسباب مناسبة لالعتقاد بأن البيانات احلاسوبية ذات
الدولية أو اإلقليمية
العالقة بارتكاب اجلرمية قد تكون خمزنة يف ذلك النظام احلاسويب اآلخر؛
(و) عمل نسخة من أي برامج أو بيانات موجودة يف احلاسوب ،مع احلفاظ عليها ،املشار إليه يف الفقرة
مبكافحة
املعنية
(أ) أو الفقرة (هـ) ،وأي برامج أو بيانات أخرى موجودة يف احلاسوب.
اجلرمية السيربانية
أحكاما منوط هبا
حتديد الصالحيات اخلاصة بتفتيش نظم احلاسوب أو وسائط ختزين البيانات احلاسوبية ،أو الوصول إليها بشكل
مماثل .وجدير بالذكر أن ستة من هذه الصكوك توفر أيضا متهيدا لنطاق البحث لنظام حاسويب آخر داخل إقليم
See, for instance, Brenner, S. W., Frederiksen, B.A., 2002. Computer Searches and Seizures: Some Unresolved Issues. Mich. Telecomm.
Tech. L. Rev. 39(8); Kerr, O.S., 2005. Search Warrants in an Era of Digital Evidence. Mississippi Law Journal, 75:85.
2
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الدولة ،يف حالة إذا ثبت أن املعلومات املعنية غري موجودة يف النظام األصلي أو يف الوسائط اليت مت تفتيشها.
أيضا؛ تستجلي عددا من الصكوك متعددة األطراف والطرائق اليت ميكن مبوجبها "مصادرة" البيانات احلاسوبية.
فعلى سبيل املثال؛ ينص القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث على أن مصطلح " مصادر" يشتمل على
"تناول نسخة مطبوعة من خمرجات البيانات احلاسوبية".
أظهرت الردود  -على املستوى الوطين  -على االستبيان امللحق هبذه الدراسة أن أوامر تفتيش ومصادرة
البيانات احلاسوبية وأجهزة
احلاسوب تعترب خم ،رولة
مبوجب قوانني اإلجراءات
اجلنائية العاملة لغالبية
الدول (حوايل  21يف
املائة) ،باألحرى من
صالحيات خاصة باجملال
السيرباين 2.أما فيما يتعلق
بتطبيق الصالحيات العامة
للتفتيش؛ أوضحت إحدى
دول شرق آسيا أن األحكام التقليدية بشأن أوامر التفتيش ميكن تطبيقها على "تفتيش احلاسوب" ،بيد أن هذا
احلكم جماز فقط لتفتيش أجهزة احلاسوب وال يسري على البيانات احلاسوبية 3.كما أن املالحظ يف هذا الصدد،
أن أقل من نسبة  21يف املائة من الدول اجمليبة أشارت إىل وجود صالحيات خاصة بالفضاء السيرباين تتعلق
بالتفتيش واملصادرة.
وقد ذكرت فقط نسبة تقل عن  01يف املائة من الدول بأنه ال توجد أي صالحية للتفتيش واملصادرة
على اإلطالق ،على األقل للبيانات احلاسوبية .وعلى سبيل املثال؛ ذكرت إحدى دول غرب آسيا أنه "فيما يتعلق
بالوصول إىل األجهزة واألدوات ،فإن قانون اإلجراءات اجلنائية يتعامل مع حاالت التفتيش املادي للمنازل من قبل
أحد أعضاء الشرطة القضائية ،ولكن ال يتصدى القانون اإلجرائي للجرمية اإللكرتونية" .ومن جهة أخرى فإن
النصوص ال جتيز ألعضاء الشرطة القضائية الدخول على الشبكات اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين على أساس

1
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االشتباه يف ارتكاب جرمية" 1.هذا ،وقد ذكرت أيضا هذه الدولة أن هناك حاجة إلصالح قانوين بغية توفري
صالحيات ،وحاليا "إن هذا الدخول [قد] مت يف عدم وجود أحد األحكام القانونية ،فإن ذلك يعين انتهاك
أحكام الدستور والقانون".

التحفظ على البيانات الحاسوبية
من املعروف أن ختزين البيانات احلاسوبية حيتاج إىل موارد ومال ،ونتيجة ذلك؛ تعترب البيانات احلاسوبية
إمجاال خمزنة لفرتة زمنية فقط واليت تعترب يف أمس احلاجة للمعاجلة .ففي حالة حمتوى "احملادثة النصية" أو "نقل
ْ
الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت" ،على سبيل املثال ،اليت متر من خالل إحدى اخلدمات اليت يقدمها مزودو
خدمة اإلنرتنت ،قد حتتاج فقط فرتة زمنية لألغراض التشغيلية ،مثل حتديد عيوب النظام ،أو إعداد فاتورة العميل.
ويرتاوح الوقت املستغرق هلذه العملية ما بني بضع ثوان إىل ساعات ،أو بضع أيام أو أسابيع .باإلضافة إىل التكلفة
الواقعي،رة للنتائج املرتتبة على ختزين البيانات،
فإن لدى العديد من الدول أيضا أطر محاية
األمر المستعجل بالتحفظ على البيانات الحاسوبية :مثال وطني
البيانات اليت حتدد أنه ال جيب االحتفاظ
من دولة في جنوبي أفريقيا
بالبيانات لفرتات زمنية أطول من تلك
أوامر التحفظ
املطلوبة لألغراض اليت متت معاجلة البيانات
( )0جيوز ألي سلطة حتقيق يف حالة وجود أسباب مناسبة لالعتقاد بأن
من أجلها 2.ونظرا ملتطلبات اإلجراءات
البيانات معرضة للفقد أو التعديل ،أن ختاطب هيئة احملكمة املنعقدة
غرفة املشورة الستصدار أمر بالتحفظ املعجل على البيانات اليت قد مت
القانونية ،يف احلاالت العابرة للحدود الوطنية،
ختزينها أو معاجلتها عن طريق أحد أنظمة احلاسوب ،وكذلك التحفظ
أو طلبات التعاون الدويل ،فإن ذلك قد
املعجل على أي من تقنيات املعلومات واالتصاالت األخرى.
يستغرق بشكل ميسر وقتا أطول من العمر
( )2ألغراض املادة ( ،)0فإن البيانات تتضمن حركة البيانات
االفرتاضي للبيانات قبل أمر التفتيش ذات
ومعلومات املشرتك .
( )3أي أمر يصدر مبوجب املادة ( ،)0تعترب سارية املفعول:
الصلة أو احلصول على أمر بتوريد البيانات
(أ) حىت الوقت الذي يستغرقه بشكل مناسب التحقيق يف اجلرمية؛
3
املخزنة.
وبالتايل؛ تنطوي سبعة صكوك دولية
وإقليمية على أحكام هتدف إىل تأسيس
آليات هامة للتحقيقات يف اجلرمية السيربانية

1

2

(ب) يف حالة حتري ك الدعوى اجلنائية ،حىت صدور حكم هنائي يف
القضية؛ أو
(ج) حىت الوقت الذي تعتربه هيئة احملكمة املنعقدة يف غرفة املشورة
مناسبا.
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James Tetteh, A.-N., Williams, P., 2008. Digital forensics and the legal system: A dilemma of our times. Available at:
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منوط هبا منع حذف البيانات احلاسوبية 1.فهذه اإلجراءات ميكن أن متنح تأثريا بإعطاء أمر ألي شخص يتح ،ركم
يف البيانات احلاسوبية بأن حيافظ ويصون سالمة البيانات لفرتة زمنية حمددة ،أو خالفا لذلك ،االضطالع
بإجراءات سريعة لتأمني البيانات ،وذلك من خالل أحد أوامر التفتيش واملصادرة .هذا ،وقد تشتمل املواصفات
الرئيسية لألحكام املعنية بالتحفظ "املعجل" تطبيق جمموعة من الشروط والضمانات أكثر حمدودية من الكشف
عن البيانات ،ويرجع ذلك إىل كوهنا أقل عرضة من الطبيعة امل ْجحفة إلجراءات التحفظ .وجيب مع ذلك مالحظة
أن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان قد قضت بأن جمرد ختزين كميات من املعلومات الفردية يعترب يف هذا الصدد
أحد أشكال التدخل يف احلق يف احلياة اخلاصة 2.ولذلك؛ الزال يتطلب إصدار أوامر التحفظ تقييما ملدى
تـناسب هذا اإلجراء ،والسيما إذا تطلب االمتثال إىل األمر الصادر بيانات حمددة لالحتفاظ هبا ملدة أطول من
الفرتة الزمنية املتوخاة من قبل التشريعات املعنية حبماية البيانات.
وبالرغم من ذلك ،فإن التحفظ على البيانات يعترب إجراءً هاما يتمثل يف احلفاظ على األدلة اجلوهرية قبل
أمر الكشف الكامل ،وخباصة يف سياق التحقيقات عرب احلدود الوطنية .بيد أنه يف الواقع ،يعترب الفصل بني
االلتزامني املعنيني "بالتحفظ على البيانات" و"الكشف عن البيانات" ذا داللة أساسية يف اإلجراء املتخذ.3
وأخريا – على الصعيد الوطين  -يعترب األمر بالتحفظ املعجل على البيانات مبثابة اإلجراءات اليت حتظى
بنسبة عالية بني الدول اليت
ذكرت أنه يشكل أحد
الصالحيات اخلاصة يف
اجملال السيرباين ،وذلك رمبا
يرجع لتأثري الصكوك
الدولية واإلقليمية املعنية
مبكافحة اجلرمية السيربانية.
وبالرغم من ذلك؛ فقد
أشارت الدول اجمليبة أيضا
إىل أن األحكام العامة
ميكنها أن تتناول اإلجراء بطرق خمتلفة .فعلى سبيل املثال؛ ذكرت إحدى دول غرب آسيا أن األحكام املعنية
1
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احتاد الكومنولث املادة 02؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة  ، 02املشروع التوجيهي للجماعات االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،املادة  ،33مشروع
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See Brown, I., 2010. Communications Data Retention in an Evolving Internet. International Journal of Law and Information Technology,
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بالتفتيش واملصادرة قد ف ،رسرت على أهنا تنص على األمر بالتحفظ املعجل .ويف هذا السياق ،أوضحت أيضا
إحدى دول اجلنوب األفريقي بأنه ميكن التحفظ على البيانات احلاسوبية طبقا لتشريعاهتا من خالل مصادرة
احلاسوب ،يف حني أن إحدى دول غرب أوروبا أفادت بأهنا تستخدم األحكام العامة املعنية مبصادرة املراسالت
واملعلومات األخرى 1.وإضافة إىل ذلك؛ فقد أشار ،من ناحية أخرى ،أكثر من نسبة  21يف املائة من الدول
اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن القانون الوطين ال يتضمن صالحية لضمان التحفظ املعجل على
البيانات .وغين عن البيان؛ أن عدم وجود سلطة قانونية ملثل هذه األداة اهلامة للتحقيق متثل حتديا كبريا ،ليس فقط
لتلك الدول املعنية ،إمنا أيضا ألي دولة من الدول األخرى اليت تسعى لطلب املساعدة يف التحقيق.

األوامر الخاصة بالبيانات الحاسوبية
وعلى النحو الذي نوقش يف الفصل األول (املوصولية واجلرمية السيربانية) ،فإن القطاع اخلاص ميلك
ويس ،رري جزءا كبريا من البنية التحتية ونظم احلاسوب املستخدمة التصاالت اإلنرتنت .ولذلك يسيطر مقدمو خدمة
اإلنرتنت ،فضال عن مقدمي االتصاالت اإللكرتونية ومقدمي خدمات استضافة املواقع اإللكرتونية ،على مسار
وختزين والتحكم يف كمية كبرية من البيانات احلاسوبية املتعلقة بات،رصاالت اإلنرتنت واملعامالت واحملتوى .ومن مث
يعترب استخدام سلطات إنفاذ القانون إجراءات قسرية مثل التفتيش والبحث للحصول على هذه البيانات أمرا
متعذر التطبيق يف أغلب األحوال ،ويرجع ذلك إىل حجم القضايا الفردية اخلاضعة للتحقيق وتعطيل األنشطة
التجارية املشروعة .لذلك؛ إصدار األوامر لألطراف األخرى للتحقيق يف البيانات احلاسوبية يوفر مسارا إلجراءات
قانونية كافية للحصول على األدلة
أمر بشأن بيانات حاسوبية :مثال وطني من دولة في األمريكتين
اإللكرتونية.
فمن املالحظ أنه يف العديد من
الدول ،تعترب هذه األوامر جائزة يف نطاق
صالحيات التحقيق املوجودة ،مثل األوامر
العامة بتقدمي أي متطلبات يقتضيه مسار
التحقيق ،أو األوامر املعنية بالكشف عن
إحدى الوثائق .وبالرغم من ذلك؛ ميكن أن
تظهر أيضا حتديات إجرائية يف هذا الشأن،
قد تتمثل يف املتطلبات "التقليدية" لتحديد
املعلومات بشأن املشتبه هبم قبل إصدار أوامر
تتعلق باألدلة .ويف نطاق التحقيقات يف
1

يف حالة إذا اقتنع القاضي بناء على طلب أحد ضباط الشرطة بأن
البيانات احلاسوبية احملددة أو املطبوعة او املعلومات األخرى تعترب مطلوبة
بشكل مناسب ألغراض أحد التحقيقات اجلنائية أو اإلجراءات اجلنائية،
فإنه جيوز للقاضي أن يصدر أمرا لـ:
(أ) أحد األشخاص يف إقليم <الدول> املسيطر على إنتاج أحد
احلواسيب من البيانات احلاسوبية احملددة أو املطبوعة أو املخرجات
الواضحة األخرى لتلك البيانات.
(ب) أحد مقدمي خدمة اإلنرتنت يف <دولة> الذي لديه معلومات
بشأن األشخاص املشرتكني يف اخلدمة أو خالفا لذلك.
(ج) أحد األشخاص يف إقليم <الدول> الذي لديه حق الوصول إىل
أحد عمليات احلاسوب احملددة وجتميع البيانات احلاسوبية احملددة من
احلاسوب وأعطاه إىل شخص حمدد.

االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم 50-43

005

اجلرمية السيربانية ،قد تتمثل املعلومات املعروفة فقط يف أحد عناوين برتوكوالت اإلنرتنت أو اتصاالت مماثلة قائمة
على معلومات ،يف وقت طلبها من أحد مقدمي خدمة اإلنرتنت.
ووفقا لذلك؛ تتضمن مخسة صكوك دولية أو إقليمية من الصكوك املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية
بأحكام حمددة تتعلق باألوامر اخلاصة باحلصول على البيانات املخزنة 1.وعند القيام بذلك؛ تشري الصكوك بشكل
إمجايل إىل التباين  -الذي كشف عنه النقاب سابقا يف هذا الفصل  -بني "بيانات املشرتك"" ،بيانات احلركة"،
و"بيانات احملتوى" .هذا ،وعادة ما تتعلق هذه األحكام باملعلومات اليت تعترب يف حيازة أو حتت سيطرة الشخص
أو مقدمي اخلدمة .وبالتايل ،فإن األمر يسري فقط على النطاق الذي توجد يف البيانات يف وقت إصدار األمر،
كما ميكن اسرتجاعها من قبل مصدر األمر .ومن املالحظ أن وجود هذه الصالحيات التحقيقية مفردة فإهنا ال
تلزم يف حد ذاهتا مقدمي اخلدمة جبمع املعلومات أو احلفاظ عليها ،حيث لن يقوموا خالفا لذلك مبعاجلة هذه
املعلومات .أما فيما يتعلق "حبركة البيانات" ،فإن بعضا من الصكوك 2متعددة األطراف تتضمن أيضا آلية
للكشف املستعجل جزئيا عن بيانات احلركة بشكل كاف مما ميكن سلطات إنفاذ القانون من حتديد مقدمي
اخلدمة واملسار الذي قد أرسلت من خالله الرسالة .وقد يعترب هذا األمر هاما يف حال اخنراط عدد متـع ،ردد من
مقدمي اخلدمات يف معاجلة البيانات احلاسوبية أو املراسالت اإللكرتونية.
ويظهر الشكل  2-2أن
الصالحيات العامة ،على املستوى
الوطين ،مرة أخرى معمول هبا بني
الدول إلجازة األوامر املعنية ببيانات
املشرتك وحركة البيانات وحمتوى
البيانات 3.وتعترب نسبة الدول اليت
توظف أوامر خاصة بالفضاء السيرباين
للحصول بيانات املشرتك أعلى بقليل
من الفئتني الباقيتني من البيانات .إىل
جانب ذلك؛ تأثري الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية والذي قد يعكس مطلبا عاما هلذا

1

مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي ،املادة (أ) 32؛ القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة  ،02اتفاقية جملس أوروبا

بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة /0( 08أ)؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،املادة
( 22ه)؛ االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة .)0( 22
2

مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي ،املادة (أ32 )2/؛ القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة  ،02اتفاقية جملس

أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة /0( 02ب)؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب
لالتصاالت ،املادة 22؛ االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة .22
3
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النمط من البيانات ،عالوة على أحد املطالب (املرفوعة نيابة عن مقدمي اخلدمة) املتمثلة يف وجود صالحيات
وإجراءات قانونية واضحة عند طلب هذه املعلومات.
وهذا ما أيدته تعليقات الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة .فعلى سبيل املثال؛ ذكرت
إحدى دول األمريكتني أنه بالرغم من أن مقدمي
أمر بشأن حركة البيانات :مثال وطني من دولة في
اخلدمات غالبا ما يتعاونون مع هيئات إنفاذ القانون
أوقيانوسيا
ط ْوعا ،إال أن تطبيق األحكام اإلجرائية العامة
املعمول هبا الستصدار أمر بدعم البيانات اتَّصف
الكشف عن حركة البيانات
بـعدم العملي،رة عالوة على التكلفة الباهظة .ولذلك،
يف حالة ما إذا اقتنع القاضي بناء على طلب أحد ضباط الشرطة
بأن البيانات املخزنة احملددة يف أحد نظم احلاسوب تعترب مطلوبة
خاص
قد بدأت هذه الدولة بعملية اعتماد حكم
،ر
بشكل مناسب ألغراض أحد التحقيقات اجلنائية أو اإلجراءات
1
باجملال السيرباين لألوامر اخلاصة ببيانات املشرتك.
اجلنائية ،جيوز للقاضي أن يستصدر أمرا بأن يكشف الشخص
ومن ناحية أخرى ،أفاد عدد قليل من الدول بنجاح
املسيطر على النظام احلاسويب عن حركة البيانات بشكل كاف
استخدام األحكام العامة .ويف هذا الصدد؛
واملتعلقة بأحد املراسالت املعي،رنة ،وذلك لتحديد:
(أ) مقدمي اخلدمة ،و
أوضحت إحدى دول جنوب شرق آسيا ،على
(ب) واملسار الذي قد أرسلت من خالله الرسالة
سبيل املثال ،إمكانية متديد نطاق إحدى
الصالحيات العامة للتحقيق بشأن إصدار أحد
األوامر "ألي وثيقة أو أي شيء أخر" .ويف هذا السياق أيضا ،أفادت إحدى دول أمريكا اجلنوبية أن الصالحية
2
املمنوحة ألحد القضاة "لفحص املراسالت امل ْختومة" قد متتد إىل البيانات املخزنة.
بصرف النظر عن الشكل القانوين لصالحيات التحقيق ،فإن التفاعل بني هيئات إنفاذ القانون ومقدمي
خدمة اإلنرتنت للحصول على أدلة إلكرتونية قد يتسم بالتعقيد البالغ .وتتناول األقسام الالحقة من هذا الفصل؛
استخدام الصالحيات بشكل عملي ،فضال عن التحديات اليت جاهبتها سلطات إنفاذ القانون يف احلصول على
البيانات من مقدمي اخلدمة ،باإلضافة إىل املمارسات اجليدة اليت استخدمتها سلطات إنفاذ القانون حيال ذلك.

جمع البيانات في الوقت الحقيقي/آنيا
متثل األوامر املعنية بالبيانات أحد إجراءات التحقيق للحصول على البيانات احلاسوبية املخزنة .ومع
ذلك ،لن ختزن أيضا األدلة اإللكرتونية األساسي،رة على اإلطالق (املوجودة فقط يف نطاق املراسالت العابرة) ،أو
تتطلب الوقت الفعلي جلمع البيانات ،ويرجع ذلك إىل احلاجة املل َّحة إلحدى التحقيقات اليت تضطلع بإجرائها
إحدى هيئات إنفاذ القانون ،أو دقتها أو صعوبتها.
 1االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم .20-22
 2االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم .20-22
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ووفقا لذلك؛ تتضمن ستة من الصكوك الدولية أو اإلقليمية أحكاما بشأن الوقت احلقيقي جلمع
البيانات احلاسوبية .وحنو ذلك؛ فإن الصكوك بشكل إمجايل متيز بني الوقت احلقيقي لبيانات احلركة 1والوقت
احلقيقي لبيانات احملتوى 2.ويتعلق هذا التمييز ،ليس على األقل ،باختالفات على مستوى التد ،رخل يف احلياة
اخلاصة لألشخاص
اخلاضعني لكل من
اإلجراءات 3.هذا،
ويتناول القسم املعين
بالتحقيقات
واخلصوصية يف هذا
الفصل مزيدا من
الضمانات املمكنة
املطلوبة من قبل
القانون الدويل حلقوق
اإلنسان .ويف هذا الصدد؛ يشري أحد الصكوك الدولية (اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية) صراحة إىل
اعرتاض حمتوى البيانات املتعلقة "مبجموعة من اجلرائم اجلسيمة اليت حيددها القانون احمللي" 4.ومن منظور عملي؛
تصور الصكوك متعددة األطراف أن الوقت احلقيقي جلمع البيانات ميكن تنفيذه إما بشكل مباشر من
غالبا ما ،ر
قبل سلطات إنفاذ القانون من خالل تطبيق وسائلها التقنية اخلاصة هبا ،أو عن طريق إرغام أحد مقدمي اخلدمات
ضمن قدراهتم التقنية املوجودة جلمع البيانات احلاسوبية أو تسجيلها ،أو للتعاون ومساعدة السلطات يف أداء
ذلك.

1

مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي ،املادة 38؛ القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة 02؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن

اجلرمية السيربانية ،املادة 21؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،املادة 22؛
االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات ،املادة .28
2

مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ،املواد 23-3؛ مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي ،املادة 32؛ القانون النموذجي لدول احتاد

الكومنولث املادة 08؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة 20؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية/اجلماعة
الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،املادة 22؛ االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات ،املادة .22
See Walden, I. Addressing the Data Problem: The Legal Framework Governing Forensics in an Online Environment. Second International
Conference iTrust 2004, Proceedings. Oxford, 29 March-1 April 2004.
4
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على املستوى الوطين ،أفاد ما يقرب من نسبة  21يف املائة من الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه
الدراسة بأنه قد مت استخدام إحدى الصالحيات العامة للتحقيق للتص،رريح مباهية الوقت احلقيقي العرتاض حركة
البيانات وحمتوي البيانات .هذا ،وقد أشار عدد من الدول ،على سبيل املثال ،إىل متديد نطاق "اعرتاض أعمال
صت" للوقت احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية 1.وبشكل
االتصاالت السلكية والالسلكية" العامة ،أو "قوانني التـن ،ر
إمجايل؛ أفادت أكثر من نسبة  21يف املائة من الدول اجمليبة بوجود صالحية قانونية للوقت احلقيقي جلمع
البيانات ،إما من خالل
جمع البيانات في الوقت الحقيقي :مثال وطني من دولة في غرب آسيا
صالحية عامة أو صالحية
خاصة باجملال السيرباين.
الوقت الحقيقي لجمع بيانات الحركة
ومن ناحية أخرى؛ أبرزت
 .0يـف ،روض أحد وكالء النائب العام يف تقدمي طلب إىل إحدى احملاكم صاحبة االختصاص
املكاين بالتحقيق الستصدار أمر جلمع بيانات احلرمة آنيا ،وبناء على ذلك يلتزم مقدم اخلدمة
بعض الدول تطبيق
بالتعاون مع هيئة التحقيق مع تقدمي املساعدة هلا يف حتديد الوقت احلقيقي جلمع حركة
ضمانات على هذه
البيانات أو تسجيلها واملرتبطة مبراسالت حمددة مت إعدادها ونقلها عرب أحد أنظمة احلاسوب
الصالحيات ،مبا فيها حتديد
داخل اإلقليم ،مىت كان هناك سبب حمتمل بأن أحد األشخاص يستعمل نظام حاسويب
الوقت احلقيقي جلمع حمتوى
الرتكاب جرمية...
 .2تعترب املقرتحات املنصوص عليها يف الفقرة  0يف املادة احلالية مبثابة قدرة تقنية ملقدم اخلدمة
البيانات للجرائم اجلسيمة
لتحديد الوقت احلقيقي جلمع حركة البيانات أو تسجيلها .ال جيوز أن تتجاوز م ،ردة "الوقت
2
فقط.
احلقيقي جلمع حركة البيانات أو تسجيلها" امل ،ردة الضرورية جلمع األدلة يف القضية اجلنائية.
 .3تنظر احملكمة يف املقرتحات املنصوص عليها يف الفقرة  0و 2من هذه املادة طبقا لإلجراء
الوارد يف املادة < >...من هذا القانون.

يتعلق
وفيما
بالتطبيقات العملية العرتاض
البيانات ،فإنه يف أغلب
األحيان يتم التمييز بني مقدمي اخلدمة العام ومقدمي اخلدمة اخلاص .فعلى سبيل املثال؛ تنص إحدى التشريعات
الوطنية لدولة من دول غرب أوروبا على أن اعرتاض البيانات احلاسوبية من قبل املقدمني العموميني يعترب اعرتاضا
بالتعاون مع مقدمي اخلدمة ،ما مل يكن هذا التعاون غري ممكن أو يعترب خمالفا ملصاحل التحقيق .أما فيما يتعلق
مبقدمي اخلدمة غري العامة ،فتنص التشريعات الوطنية على "منح" مقدم اخلدمة الفرصة للتعاون يف االعرتاض ،ما
3
مل يكن هذا مستحيال أو غري مرغوب فيه.

1

االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،السؤال رقم  22و.28
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املرجع السابق.
Koops, B-J. 2010. Cybercrime legislation. Electronic Journal of Comparative Law, 14(3).
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استخدام أدوات التحاليل الجنائية الحاسوبية عن بُعد
توفر جمموعة األدوات التكنولوجية هليئات إنفاذ القانون إمكانيات لكل من مجع األدلة بشكل مباشر من
نظم احلاسوب عن بعد ،ومجع معلومات استخباراتية أو معلومات تتعلق بالتحقيق بشكل عام .فهذه األدوات مثل
برامج رصد لوحة املفاتيح وإدارة الربامج عن بعد ،وعندما توضع مثل هذه األدوات يف جهاز أحد املشتبه هبم فإن
بإمكاهنا نقل معلومات عن بعد بشأن نشاط لوحة
برمجيات التحاليل الجنائية عن بُعد :مثال وطني من
املفاتيح والبيانات احلاسوبية املخزنة -أو البيانات املرسلة
دولة في أوقيانوسيا
أو البيانات املستقبلة -بواسطة اجلهاز 1.نظرا إىل
جمموعة املعلومات الشخصية املخزنة على أجهزة
يخول تفتيش الشيء عن بعد بأمر تفتيش
ّ
احلاسوب ،فإن استعمال هذه األدوات متثل انْتهاكا
جيوز ألي شخص ينفذ أمرا بالتفتيش؛ خي ،رول البحث املتاح
عن بعد ،أن
جسيما للحياة اخلاصة لألشخاص الفاعلني حمل
(أ) يستعمل تدابري مناسبة للوصول إىل الشيء موضوع
التحقيق .ومن وجهة نظر اإلثبات؛ فاحلصول على
التفتيش؛ و
األدلة عرب استخدام أدوات عن بعد بشأن "حياة" نظم
(ب) يف حالة خضوع أي من املواد غري املادية يف الشيء
احلاسوب قد تفتح أيضا أبواب التحدي .ويف هذا
للبحث ،أو للمصادرة خالفا لذلك ،تنسخ هذه املادة
(وذلك عن طريق املعاينة ،االستنساخ أو أساليب
الصدد على سبيل املثال؛ جيب توضيح أن العمليات
التحليل اجلنائي األخرى).
اليت يضطلع هبا املح ،رقق ال تغري حبد ذاهتا من حالة
2
النظام احلاسويب قيد التحقيق.
يشري أحد الصكوك الدولية أو اإلقليمية (غري امللزمة) إىل استخدام أدوات التحاليل اجلنائي عند بعد،
كأحد إجراءات التحقيق .ويف هذا الصدد تنص املادة ( )22من مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل
لالتصاالت/اجلماعة
الكارييب
الكاريبية/االحتاد
لالتصاالت على أنه جيوز
للقاضي تفويض أحد ضباط
الشرطة يف ا ْست ْخدام "برنامج

حتليل جنائي عن بعد"

إلحدى املهام احملددة املطلوبة
ألغراض التحقيق .وبشكل
عام؛ أيضا تشري اتفاقية جملس
See, for example, Gartner. 2012. Remote Forensics Report 2012.
Hay, B., Nance, K., Bishop, M. 2009. Live Analysis: Progress and Challenges. IEEE Security and Privacy, 7(2):32
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1
2

أوروبا حلماية الطفل (املادة  ))2( 31إىل االلتزام باختاذ التدابري التشريعية الضرورية والتدابري األخرى اليت جتيز
إمكانية القيام "بعمليات سرية".
أكثر من ثلث الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة مل يقدموا إجابة بشأن وجود تشريع جييز
استعمال أدوات التحاليل اجلنائية احلاسوبية عن بعد يف التحقيقيات اليت تضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانون.
ويف حني أفادت إحدى هذه الدول بأهنا فعلت ذلك ،إال أن نصف الدول تقريبا أفاد بعدم وجود هذه الصالحية.
أما فيما يتعلق بالنصف اآلخر من الدول اجمليبة ،فقد أشار إىل أن هذه الصالحيات مت إدراجها يف التشريع ،حيث
أشارت األغلبية منها إىل الصالحيات العامة ،بدال من الصالحيات اخلاصة باجملال السيرباين .بيد أن التعليقات
اليت أبدهتا الدول قد تراوحت "ما بني التصريح صراحة بعدم وجود أحكام تشريعية تعىن باستخدام أدوات التحاليل
اجلنائية احلاسوبية عن بعد ،إىل التأكيد على أن القانون الوطين جييز تركيب جهاز مراقبة للبيانات" 1.وأخريا؛
علقت الدول األخرى ،بشكل عام ،بأن األطر اإلجرائية يف ظروف معي،رنة تنص على استعمال "اخلربة التقنية أو
2
العلمية" ،بغية احلصول على املعلومات املطلوبة أثناء التحقيق.

وصول هيئات إنفاذ القانون المباشر إلى البيانات الموجودة خارج نطاق إقليمها
تعين املوصولية العاملية أن البيانات احلاسوبية ذات الصلة بالتحقيقات اليت جتريها سلطات إنفاذ القانون
بالتحريات ،سواء كانت جرمية عامة
تعترب متواجدة بشكل متزايد خارج احلدود اإلقليمية للوالية القضائية القائمة
ِّ
أو جرمية سيربانية .وعلى النحو الذي متت مناقشته يف الفصل السابع (التعاون الدويل) ،فإن الوسائل التقليدية
الرمسية للتعاون الدويل مل تعد كافية يف وقته لضمان الوصول إىل بيانات عابرة جتاوزت احلدود اإلقليمية .واعرتافا
هبذا التحدي؛ تتضمن ثالثة من الصكوك الدولية أو اإلقليمية أحكاما بشأن الوصول إىل البيانات احلاسوبية عرب
احلدود .3وتصور هذه األحكام بشكل منوذجي أن سلطات إنفاذ القانون جيوز هلا الوصول أو تلقي-من خالل
أحد النظم احلاسوبية املوجودة يف اإلقليم الوطين -بيانات حاسوبية خمزنة موجودة يف دولة أخرى مبوجب موافقة
4
قانونية أو موافقة إرادية من أحد األشخاص الذين لديهم السلطة القانونية للكشف عن البيانات.

1
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املرجع السابق

 3انظر مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرف إفريقيا واجلنوب األفريقي ،املادة /22ب؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة /32ب؛ االتفاقية
العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات ،املادة /21ب
4

عادة ما متيز األحكام بشأن الوصول إىل البيانات احلاسوبية عرب احلدود بني الوصول إىل املواد املتاحة للجمهور (مفتوحة املصدر) واملواد األخرى ،حيث أصبح الوصول

إىل مواد املصادر املفتوحة ألغراض العدالة اجلنائية من قبيل املمارسات املقبولة بشكل عام( .انظر جملس أوروبا  ، 2102الوالية القضائية والوصول عرب احلدود اإلقليمية:
ماهية اخليارات؟ تقرير الفريق العامل عرب احلدود-الذي اعتمده  T-CYيف  2كانون األول/ديسمرب .2102استعمال مصطلح الوصول "عرب احلدود" يف هذه الدراسة يعين
لذلك الوصول إىل مواد املصادر املغلقة.

090

كما هو احلال مع استخدام أدوات التحليل اجلنائي عن بعد؛ مل جيب أكثر من الدول اجمليبة على
االستبيان اخلاص هبذه الدارسة على السؤال املتعلق بوجود صالحيات للوصول "عرب احلدود" .بيد أن إحدى هذه
الدول قامت بذلك ،حيث
أشار أكثر من نصف الدول إىل
وجود مثل هذه الصالحية .ومع
ذلك ،فمن املالحظ أن الدول
قد فسرت املصطلح على نطاق
واسع ليستوعب أيضا املوقف
حيث يتم احلصول على املوافقة
بشأن اإلجراء من سلطات
الدولة اليت قد نفذت اإلجراء.
فعلى سبيل املثال؛ جييز تشريع
إحدى الدول إصدار أمر قضائي يسمح برتكيب أجهزة مراقبة يف "األماكن/األشياء اخلارجية" .ومع ذلك؛ قد
ميكن فعل ذلك فقط إذا "اقتنع القاضي مصدر األمر بأنه متت املوافقة على املراقبة من قبل أحد املسؤولني يف
الدولة األجنبية والذي أيد ذلك بشكل كاف" .1وأخريا ،فقد ذكرت بعض الدول إىل أن صالحيات الوصول "عرب
احلدود" يف القانون الوطين ،مشار إليه يف تعليقات مكتوبة الستعمال الصكوك املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة.
وبالتايل؛ فإن النسبة اإلمجالية للدول اليت أفادت بوجود سلطة تشريعية للوصول "عرب احلدود" خالل االستبيان
املرافق هلذه الدراسة ،قد تعترب أكرب من جمموعة الدول اليت لديها صالحية للسماح بالوصول "عرب احلدود" بشكل
أكثر صرامة (أي دون ترخيص من السلطات الوطنية) على النحو املتوخى من بعض الصكوك الدولية واإلقليمية.
هذا ويتناول الفصل السابع (التعاون الدويل) املسائل املتعلقة بوصول سلطات إنفاذ القانون املباشر إىل
البيانات خارج احلدود اإلقليمية مبزيد من التعمق ،مبا يف ذلك االستخدام العملي هلذه اإلجراءات من قبل الشرطة.

استعراض
يكشف استعراض األساس القانوين لصالحيات التحقيق املستخدمة يف اجلرمية السيربانية (ويف الواقع،
ألي جرمية تنطوي على أدلة إلكرتونية) تعددا كبريا يف النهج املستخدم على املستوى الوطين .وهذا يشتمل على ما
يتعلق بالنطاق الذي ميكن معه تفسري الصالحيات "التقليدية" لتطبيقها على البيانات غري املادية ،فضال عن وجود
نطاق للسلطة القانونية لإلجراءات التدخلية بشكل خاص ،مثل استخدام التحاليل اجلنائية عن بعد يف
التحقيقات .وتظهر النـهج الوطنية ،بشكل إمجايل ،لصالحيات التحقيق يف اجلرمية السيربانية قواسم مشرتكة بشكل
1
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أقل من جترمي العديد من أفعال اجلرمية السيربانية .بالرغم من ذلك ،وبينما تتسم الصالحيات القانونية بالتنوع ،إال
أن ذلك يظهر درجة جيدة من التوافق بشأن وجود أنواع من إجراءات التحقيق واليت جيب أن تكون متاحة .ومن
املالحظ أن هناك توافقا ومتاثال لتلك الصالحيات الواردة يف العديد من الصكوك متعددة األفراد؛ ومنها)0( :
الصالحيات املعنية بالتفتيش واملصادرة )2( ،الصالحيات املعنية باحلصول على البيانات احلاسوبية املخزنة)3( ،
الصالحيات املعنية بالوقت احلقيقي جلمع البيانات ،و( )2صالحيات تكفل التحفظ املعجل على البيانات.
باإلضافة إىل األساس القانوين هلذه الصالحيات ،جيب النظر يف مسألتني( :أ) ماهية احلدود والضمانات
اليت جيب تطبيقها على هذه الصالحيات ،و(ب) استعمال صالحيات التحقيق بشكل عملي .هذا ،ويتناول
القسم التايل من هذا الفصل ماهية احلدود والضمانات اليت ارتأهتا معايري حقوق اإلنسان الدولية بشأن
اخلصوصية ،يف حني يتناول القسم الالحق استعمال إجراءات التحقيق بشكل عملي.

 3-5الخصوصية وإجراءات التحقيق
االستنتاجات الرئيسية:
 تفيد تقريبا مجيع الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة بأن اخلصوصية القائمة على
احلمايات تعترب سارية يف سياق البيانات احلاسوبية واملراسالت اإللكرتونية
 تفيد الدول بوجود جمموعة كبرية من الضمانات حلماية اخلصوصية أثناء حتقيقات هيئات إنفاذ
القانون ،تشتمل على القيود بشأن البيانات اليت ميكن الوصول إليها ،احلدود الزمنية ،متطلبات
"السبب احملتمل" ،وإ ْشراف القضاء والنيابة العامة
 حيدد القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشكل واضح جمموعة من احلمايات خلصوصيات األشخاص
الذين خيضعون لتحقيقات هيئات إنفاذ القانون .وتتضمن املبادئ األساسية وجوب أن تعطي
صالحيات التحقيق مؤشرا واضحا لألوضاع والظروف اليت قد تستعمل مبوجب هذه اإلجراءات،
وذلك جنبا إىل جنب مع ضمانات فعالة ضد إساءة استعمال مثل هذه الصالحيات
 تطوير احلوسبة السحابية يطرح درجة عالية من الغموض للمستخدمني فيما يتعلق بنظام اخلصوصية
الذي سيطبق على بياناهتم ،باإلضافة إىل الظروف اليت جتعل التدخل يف اخلصوصية أمرا مشروعا
ألغراض التحقيقات اليت جتريها هيئات إنقاذ القانون أو هبدف املراقبة األمنية
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حقوق اإلنسان وتحقيقات سلطات إنفاذ القانون
تتمثل إحدى شواغل القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف الطرائق اليت تنتهجها الدول يف مكافحة اجلرمية
وحتقيق أهداف العدالة اجلنائية 1.ومن املستقر؛ أن هناك ْإمكاني،رة الرتباط معايري حقوق اإلنسان بكل جوانب
التحقيق واملالحقة القضائية للجرمية وقانون اإلجراءات اجلنائية ،واملمارسة ،ومن مث يـتب،رع القانون الدويل حلقوق
2
اإلنسان بشكل خاص كل هذه املعايري.
فهناك جمموعة من احلقوق رمبا تطبق على التحقيقات اليت تضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانون،
ومنها حق الشخص يف احلرية واألمان ،واحلقوق املتعلقة باحملاكمة العادلة 3.ومع ذلك؛ تظهر غالبا حتديات يف
هذا اجملال ،تتعلق باخلصوصية القائمة على احلمايات يف إطار القانون الدويل والقانون الوطين.
وتتضمن كل الصكوك الدولية كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واالتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،حمظورات بشأن التدخل التعسفي يف
اخلصوصية واألسرة واملنزل واملراسالت 4.ويتمتع نطاق "اخلصوصية" مبفهوم واسع 5وفقا للقانون الدويل والسوابق
القضائية ،ومن الواضح أن الطبيعة التدخلية للتحقيقات اجلنائية سرتتبط خبصوصية قائمة على حقوق 6تندرج
حيث ال يدرك املشتبه به أن املعلومات يتم مجعها 7،وبشكل متجانس؛ إذا كان التشريع القائم الذي مينح
8
صالحيات للتحقيق جم،ررد هتديد.
فعلى النحو املعمول به يف احلقوق األخرى؛ فإن حقوق اخلصوصية يف القانون الدويل ليست حقوقا
مطلقة بيد أهنا ختضع لقيود ،مبا يف ذلك القيود الواردة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
والسيما القيد املعىن بـ "حفظ النظام ومنع اجلرمية" 9.ويف هذا الصدد؛ تعترب الضمانات الواردة يف قانون اإلجراءات
اجلنائية مثل :حتديد األوضاع واحلاالت اليت ميكن معها استعمال صالحيات احلقيق ،حتديد املسؤولني املفوضني،
1

جلنة األمم املتحدة املعنية باملخدرات وجلنة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية والعدالة اجلنائية  .2101مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من منظور حقوق

اإلنسان .مذكرة من املدير التنفيذي 3 E/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1آذار/مارس 2101
Colvin, M., and Cooper, J. (eds.) 2009. Human Rights in the Investigation and Prosecution of Crime. Oxford: Oxford University Press.

2

3

املادتان  2و 02من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

5

انظر على سبيل املثال؛ جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  ،0288التعليق العام رقم  :02احلق يف احرتام اخلصوصية والعائلة واملنزل واملراسالت ،ومحاية الشرف

 4املادة  02من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واملادة  8من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،واملادة  00من
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.
والسمعة8 ،نيسان/أبريل .0228

6

See for example, United Nations Human Rights Committee. Communication CCPR/C/82/D/903/1999; IACtHR Tristán Donoso.
Judgement of 27 January 2009; and ECtHR Application No’s 35394/97 and 13710/88.
7
8
9

انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 22/8220
انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 11/22232
انظر الفقرة ( )2من املادة  8من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،واليت تنص على أن " ال جيوز للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا احلق إال

وفقا للقانون ومبا متليه الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن القومي وسالمة اجلمهور أو الرخاء االقتصادي للمجتمع ،أو حفظ النظام ومنع اجلرمية ،أو محاية الصحة
العامة واآلداب ،أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم"
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الطريقة اليت يصدر هبا التصريح ،وم ْقدار املدة الزمنية اليت ميكن تطبيقها على إجراءات التحقيق ،أمرا حيويا لتقييم
حقوق اإلنسان عما إذا كانت التحقيقات اجلنائية اليت تنتهك اخلصوصية تعترب مقبولة يف نطاق الضرورة
1
املشروعة.
ومىت تعلق األمر بالتحقيق يف اجلرمية السيربانية ،فإنه جيب تقييم كل إجراء من إجراءات التحقيق يف
سياقه القانوين والعملي ،وذلك لتحديد ما إذا كان للمتدخل يف اخلصوصية أو العائلة أو املنزل أو املراسالت له ما
يربره للتدخل .ويف هذا اإلطار؛ غالبا ما تثري طبيعة املراقبة السرية و/أو اإللكرتونية كأحد أساليب التحري يف
اجلرمية السيربانية حتديات معي،رنة للخصوصية 2،إال أنه من اهلام التذكر بأن متطلبات التـوافق حلقوق اخلصوصية
تسري بشكل متساو على إجراءات التفتيش واملصادرة "االعتيادية" 3.وبالتايل ،جيب أن تعكس احلدود
والضمانات الواردة يف القانون اإلجرائي التدخل التبايين إلجراءات التحقيق ،مع ضمان أن كل إجراء يتم
استخدامه فقط يف مىت اقتضى األمر ذلك يف أحد اجملتمعات الدميقراطية.

وجود حماية خصوصية وضمانات إجرائية
خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،أجابت الدول على األسئلة املعنية باحلماية القانونية
للخصوصية يف سياق البيانات احلاسوبية أو املراسالت اإللكرتونية ،وكيف توظف حقوق اخلصوصية كضمانات
أثناء حتقيقات سلطات إنفاذ القانون .كما سئلت الدول أيضا عن ماهية الظروف اليت ميكن فيها تقييد حقوق
اخلصوصية ألغراض الكشف والتحقيق يف اجلرمية السيربانية ،إىل جانب ماهية العناصر ذات الصلة حبقوق
اخلصوصية خارج نطاق الوالية القضائية والتعاون الدويل.
أشارت تقريبا كافة الدول اجمليبة على االستبيان إىل أن محاية اخلصوصية تعترب معموال هبا يف سياق
البيانات احلاسوبية واملراسالت اإللكرتونية .ومع ذلك ،فإن طريقة احلماية اليت يتناوهلا القانون قد أظهرت
اختالفات كثرية .كما أشار العديد من الدول إىل حقوق اخلصوصية الدستورية الشاملة اليت طبقت أيضا على
البيانات احلاسوبية ،كما أن عددا قليال من الدول سلط الضوء على هنج "حمايد من الناحية التكنولوجية" للحق يف
اخلصوصية يف تشريعاهتم الوطنية .يف حني ذكرت الدول األخرى تشريعات حمددة تتضمن أعمال "اخلصوصية"؛
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يتمثل النهج العام الذي اعتمدته جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التساؤل ما إذا كان التدخل يف اخلصوصية يعترب منصوص عليه قانونا ،ويتفق مع األحكام

واألهداف والغايات الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،كما يعترب من املناسب يف الظروف اخلاصة للحالة (انظر جلنة األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان ،البالغ رقم  CCPR/C/82/D/903/1999وجلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،التعليق رقم  .)02أما هنج احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف
القضايا اليت يضطلع بالتحقيق فيها هيئات إنفاذ القانون يتمثل يف توجيه سؤال يتعلق بـ ( )0ما إذا كان هناك تدخل يف حقوق اخلصوصية احملمية مبوجب املادة  8من
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ ( )2ما إذا كان هذا التدخل كان وفقا للقانون ،ويشتمل ذلك ليس فقط على األسس يف القانون احمللي ،بل أيضا
"نوعية" القانون من حيث إمكانية الوصول إليه ،وتبصره بعواقب األمور قبل وقوعها ،وتوافقه مع مبدأ سيادة القانون ،و( .)3ما إذا كان التدخل ضروريا يف جمتمع
دميقراطي (انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم .)11/22221
2

انظر على سبيل املثال ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  .2112املمارسات احلالية يف املراقبة االلكرتونية يف التحقيق يف اجلرائم اخلطرية واملنظمة.
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قوانني "محاية اخلصوصية"؛ أعمال "تنظيم االتصاالت (السلكية والالسلكية)"؛ أعمال "محاية اخلصوصية يف
املراسالت اإللكرتونية"؛ جرائم انتهاك اخلصوصية يف "القانون اجلنائي"؛ قوانني سرية املراسالت"؛ و"األعمال
أسرار املراسالت" 1.ومن املالحظ أن بعض الدول اختذت الصكوك الدولية – كاالتفاقية
املتعلقة مبحتوى ْ
األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية  -كأحد مصادر احلماية الوطنية .بيد أن عددا قليال من الدول ذكر
صراحة بأن ليس لديها قانونا "عاما" يتعلق باخلصوصية ،وبالرغم من ذلك ،فإن هذه الدول استفادت من محاية
2
البيانات احلاسوبية واملراسالت اإللكرتونية يف هذه الدول ،مثل قوانني السرية واالمتيازات املهنية القانونية.
ويف هذا السياق أيضا؛ أكد عدد من الدول أن محاية اخلصوصية معمول هبا يف سياق التحقيقات اليت
يضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانون ،بيد أهنا أبرزت أن اخلصوصية جيب أن تكون متوازنة نظري احلاجة إىل منع
اجلرمية والتحقيق فيها .وبينما وصفت بعض من الدول كيفية حتقيق هذا التوازن ،إال أن غالبية الدول أشارت فقط
إىل ماهية متطلبات إصدار األوامر ،أو متطلبات كل من السلطة القضائية أو النيابة العامة ،للتفتيش االقتحامي أو
الرقابة .وجدير بالذكر؛ أن إحدى الدول سلطت الضوء على أن القانون الوطين حدد أنه "يتعني إيالء العناية

الواجبة [أثناء عمليات البحث واملصادرة] بغية منع الكشف عن املراسالت اخلاصة اليت ال ترتبط باإلجراءات
اجلنائية املتخذة" 3.إىل جانب ذلك ،فإن إحدى الدول األخرى ذكرت أيضا أنه جيب استخدام التنصت على
االتصاالت فقط كوسيلة "تكميلية" لتيسري أعمال التحقيق اجلنائي .هذا ،وأوضحت بعض الدول بشكل خاص
أن قوانني محاية البيانات (اليت يعترب أداؤها أمرا هاما حلماية اخلصوصية يف سياق البيانات الشخصية املراقبة
واملعاجلة من األطراف األخرى) متضمنة استثناءات تسمح ،على سبيل املثال ،لألطراف الثالثة بالكشف عن
4
املعلومات إىل إحدى هيئات إنفاذ القانون يف حالة وجود "ضرورة مناسبة" لتنفيذ القانون اجلنائي.

وقد توجه االستبيان اخلاص هبذه الدراسة بطلب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون لتقدمي مزيد من
التفاصيل بشأن طبيعة الضمانات اإلجرائية اليت تساعد يف تأمني حقوق اإلنسان واحرتام اخلصوصية أثناء عمليات
التحقيق .ويف الرد على هذا السؤال؛ قد أفادت أ ْكثري،رة الدول ( 82يف املائة) بوجود حدود وضمانات وطنية
إلجراءات التحقيق اليت تضطلع هبا سلطات إنفاذ القانون بشأن اجلرمية السيربانية 5.وبناء على ذلك ،فإن ما يدعو
لالستغراب أن عددا قليال من الدول ذكرت عدم وجود ضمانات ،مما يعترب ذلك حالة قد تؤدي إىل عدم التوافق
مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
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وقد جتسدت الضمانات اليت ذكرهتا الدول يف شكل قيود على أنواع البيانات احلاسوبية اليت قد يتم
الوصول إليها من قبل سلطات
إنفاذ القانون ،فضال عن
إشراف احملكمة أو النيابة العامة
على إجراءات التحقيق.
وأشارت أيضا بعض الدول إىل
احلدود الزمنية املفروضة على
1
استخدام إجراءات التحقيق.
ويف هذا الصدد أيضا،
استشهدت الدول األخرى
بأنظمة للحماية تتضمن قيودا
على الوصول إىل البيانات احلاسوبية جمرد حصول سلطات إنفاذ القانون عليها ،قيود على استخدامها ،املتطلبات
املتعقلة بعدم إتْالفها ،إىل جانب آليات مستقلة للرقابة الداخلية 2.وأفادت إحدى الدول أن "احلدود والضمانات

التعددية الواسعة ،مع القيود املختلفة واألنظمة الوقائية مطب،رقة على كل صالحية من صالحيات الوصول إىل
(بيانات االتصاالت السلكية والالسلكية ،احملتوى املخزن ،واحملتوى املباشر) .هذا ،وتتضمن هذه األنظمة الوقائية:
متطلبات جيب حتقيقها قبل منح الوصول ،وقيود على الوصول جمرد منحه ،وقيود على استعمال املواد مبجرد
3
الوصول ،ومتطلبات عدم التعرض ،وأنظمة مستقلة للرقابة الداخلية ،ومتطلبات إبالغ العامة".

وصرحت غالبية الدول (ما يزيد عن نسبة  22يف املائة) أن الضمانات قد وردت يف التشريع األساسي،
بينما أفادت باقي الدول بأن الضمانات مشتقة من تشريعات فرعية مثل مرسوم حكومي ،وقرارات احملاكم أو
سياسيات املالحقات القضائية اليت تضطلع هبا هيئات إنفاذ القانون 4.وبينما تستمد الضمانات شرعيتها من
مصادر غري التشريعات الرئيسية ،إال أهنا جيب أن تظل  -كما هو مبني أدناه  -مكرسة يف "القانون" الذي ينص
على ضمانات كافية وفعالة ملكافحة إساءة استعمال إجراء التحقيق حبد ذاته.

1
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املرجع السابق.
املرجع السابق .باإلضافة إىل ذلك ،جيب مالحظة أن دول االحتاد األورويب تعترب خاضعة إىل القرار اإلطاري للمجلس األورويب  ،2008/977/JHAالصادر يف

 22تشرين الثاين/نوفمرب  2118بشأن محاية البيانات الشخصية املعاجلة يف إطار تعاون الشرطة والقضاء يف املسائل اجلنائية ،واليت تنظم عملية معاجلة البيانات الشخصية
من قبل هذه السلطات.
3
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وقد طلب من الدول أيضا أن
تقدم مزيدا من التفصيل بشأن
ماهية الضمانات اإلجرائية
املح ،رددة ،وكذلك الطبيعة
القانونية للمتطلبات اليت يتعني
استيفاؤها قبل استخدام أحد
إجراءات التحقيق بشكل
خاص ،فضال عن حتديد ماهية
السلطات املعنية بإعطاء اإلذن .أما فيما يتعلق باملتطلبات اإلجرائية ،فقد أفادت أغلبية الدول أن هناك نطاقا
واسعا من إجراءات التحقيق ميكن البدء هبا على أساس "وجود دليل بشأن أحد أفعال اجلرمية السيربانية أو بالغ
بوقوع أحد أفعاهلا" 1.وتشرتط الدول يف أغلب األحيان  -نظرا لتدخل اإلجراءات بدرجة عالية ،مثل الوقت
احلقيقي جلمع البيانات أو مجع حمتوى البيانات  -وجود أدلة على قيام جرمية سيربانية جسيمة أو بالغ بشأهنا،
2
أو متطلبات إجرائية مثل إثبات "السبب احملتمل" أو "األسباب املناسبة" لالشتباه يف وقوع أحد اجلرائم.
وقد لوحظ وجود
منط مماثل فيما يتعلق بتحديد
ماهية السلطات املنوط هبا
إصدار التصريح بشأن
إجراءات التحقيق املختلفة.
ويف هذا الصدد ،أفادت الدول
أنه يف أغلب األوقات تعترب
اإلجراءات التدخلية قليلة إىل حد ما ،مثل التحفظ املعجل على البيانات أو األوامر الصادرة بشأن بيانات
املشرتك ،وميكن أن تصدرها سلطات إنفاذ القانون ،باملقارنة مع تدابري تدخلية بشكل أكرب 3.فعلى سبيل املثال؛
ذكرت أكثر من نسبة  81يف املائة من الدول اجمليبة أن اإلجراءات التدخلية ،مثل األوامر املعنية مبحتوى
البيانات أو الوقت احلقيقي جلمع البيانات ،تتطلب إذنا من النيابة العامة أو إحدى احملاكم ،أو باألحرى مباشرة
من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون .وبالرغم من ذلك؛ أفاد عدد قليل من الدول أن سلطات إنفاذ القانون
لديها القدرة على إصدار اإلذن هلذه التحقيقات ،بيد أن ذلك يثري خماوف إزاء كفاية الضمانات اليت تستوعب

1
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هذه اإلجراءات .وأخريا؛ أفادت  -على سبيل املثال  -إحدى دول األمريكتني أن احملكمة العليا قضت بعدم
دستورية املادة الواردة يف قانوهنا اإلجرائي واليت نصت على جواز االعرتاض بدون أمر قضائي يف ظروف
1
استثنائية.

تقييم الضمانات من خالل منظور حقوق اإلنسان
شددت السوابق القضائية املستوحاة من احملاكم واجملالس الدولية حلقوق اإلنسان على أن احلماية
اإلجرائية تعترب من األمور الدامغة الحرتام اخلصوصية يف سياق حتقيقات سلطات إنفاذ القانون .ويوضح اجلدول
أدناه احلق الدويل األساسي املتعلق بأحكام اخلصوصية ،فضال عن قرارات حقوق اإلنسان املتعلقة باملسائل مثل
عدم وجود تشريع معين باإلذن املتعلق بإجراءات التحقيق؛ الضمانات التشريعية ،واالستخدام العملي إلجراءات
التحقيق .بيد أنه حىت اآلن؛ تصدى بشكل مباشر عدد قليل من القرارات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان
2
للتحقيقات يف اجلرمية السيربانية اليت تضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانون.
ومع ذلك ،قد ميثل أحد األحكام اهلامة
الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التوازن

بالرغم من أن حرية التعبري وسرية املراسالت تعترب من قبيل
االعتبارات األولية ،كما جيب أن مينح مستعملو االتصاالت
السلكية والالسلكية وخدمات اإلنرتنت ضمانا بأن
خصوصيتهم وحرية تعبريهم حمل احرتام ،بيد أن هذه الضمانة
ال جيوز أن تكون مطلقة ،وجيب أن ختضع إىل سياق
األولويات املشروعة ،مثل منع الفوضى واجلرمية ...حيث تكمن
مهمة املشرع يف هذا الصدد بتوفري إطار للتوفيق بني املطالبات
املختلفة اليت تـبارى للحماية يف هذا السياق.

بني اخلصوصية والتحقيقات اليت تضطلع بإجرائها
سلطات إنفاذ القانون .ويف سياق جرائم احملتوى عرب
اإلنرتنت اليت يتورط فيها أحد القصر ،فإن سلطات
إنفاذ القانون قد تكون غري قادرة على احلصول على
بيانات املشرتك من مقدم خدمة اإلنرتنت نظرا حلماية
السرية الواردة يف قانون االتصاالت السلكية

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 12/2822

والالسلكية .وقد قضت احملكمة يف هذا الصدد ،بأن
ذلك يعيق اختاذ خطوة فعالة لتحديد اجلاين ومالحقته
قضائيا.
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على سبيل املثال ،بالرغم من أن احلكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد اعتربت رقابة الربيد اإللكرتونية واستخدام اإلنرتنت يف سياق العمل .انظر احملكمة األوروبية

حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم  .11/22202يف هذه القضية ،جلأت احملكمة إىل تطبيق اختبارات التحديد بشأن ما إذا كان هناك تدخل يف اخلصوصية و(كشفت
عن ذلك) ما إذا كان التدخل طبقا للقانون.
3
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أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان
المادة  90من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة  0من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية،
المادة  99من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
[ ال جيوز تعريض أي شخص ،على حنو تعسفي أو غري قانوين ،لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته (العهد الدويل)][ ،لكل
إنسان حق احرتام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته (االتفاقية األوروبية)] [ ،ال جيوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي يف حياته
اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو منزله أو مراسالته (االتفاقية األمريكية).
عدم وجود تشريع يجيز اإلذن إلجراءات التحقيق
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 01/0519
االختياري،رة
قضت احملكمة بأنه يف حالة عدم وجود قواعد قانونية تتعلق بنطاق وممارسة السلطة التقديرية ،عند غياب القواعد القانونية ،فإن املمارسة ْ
لس َّد احلاجة من قبل مقدمي خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية لتسجيل أرقام اهلواتف املتلفنة ومدة املخابرة التليفونية ،بناء على طلب إىل
الشرطة مىت" كان ذلك يشكل أمرا جوهريا لتحقيقات الشرطة ،باإلضافة إىل ما يتعلق باجلرمية اجلسيمة" يعترب ذلك منافيا للحق يف اخلصوصية.
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 11/04994
اعرتاض رسائل جهاز االستدعاء من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون باستعمال "نسخة" من جهاز االستدعاء اخلاص بأحد املشتبه هبم يف
غياب القانون الذي ينظم اعرتاض رسائل أجهزة االستدعاء ،فإن ذلك يعترب متـعارضا للحق يف اخلصوصية .وقضت احملكمة بأنه جيب على القانون
احمللي أن يتضمن محاية ضد التدخل التعسفي يف اخلصوصية.
الضمانات التشريعية إلجراءات التحقيق
األمم المتحدة-اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان البالغ CCPR/C/82/D/903/1999

ال يعترب اعرتاض وتسجيل حركة البيانات بناء على إذن كتايب من أحد قضاة التحقيق يف سياق يف إطار التحقيق القضائي االبْتدائ ،ري بشأن تورط
أحد األفراد يف إحدى اجلماعات اإلجرامية املنظمة ،انتهاكا حلق اخلصوصية .وأوضحت اللجنة أن التشريع الذي مبوجبه يصدر اإلذن جيب أن
صل الظروف احملددة اليت جتيز التدخل ،واعتباره مناسبا وضروريا لتحقيق األغراض املشروعة املتوخاة من مكافحة اجلرمية.
يـ ْف ِّ

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 20/0000
عدم فعالية التحقيق اجلنائي نظرا لغياب حكم قانوين صريح جييز الكشف عن بيانات االتصاالت يف حالة جرائم احملتوى عرب اإلنرتنت ،تعترب
فعالة.
متـعارضة مع االلتزامات الثابتة للحق يف اخلصوصية .وقضت احملكمة بأن اجملين عليه مل حيظ حبماية ،ر

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 22/00642
تعترب األحكام الواردة يف أحد القوانني الوطنية املعنية بتنظيم إجراءات املراقبة السرية مغايرة للحق يف اخلصوصية ،حيث أكدت احملكمة على أن
القانون مل ينص على أي استعراض لتنفيذ اإلجراءات من قبل هيئة خارجية أو من قبل أحد املوظفني من خارج الدائرة ،باإلضافة إىل ذلك؛ مل
ينص القانون على إجراءات منوط هبا احلفاظ على سالمة األدلة املتحصل عليها وكذلك سريتها ،أو إجراءات تتعلق حبماية األدلة من اإلتالف،
والتـ ْوجيه الكامل للمراقبة مرتوكة ألحد أعضاء السلطة التنفيذية ،بدال من هيئة مستقلة.
إجراءات التحقيق عملِيّا
الحكم الصادر عن محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في  5تموز /يوليو ( 0221قضية إيتشر)
يعترب تسجيل الدولة للمحادثات اهلاتفية ،ونشرها يف وقت الحق دون االحرتام الكامل للمتطلبات القانونية الوطنية متض ،رادا للحق يف اخلصوصية.
وقد أكدت احملكمة أن طلب املراقبة مل يرتبط بأحد حتقيقات الشرطة أو اإلجراءات اجلنائية .وأوضحت احملكمة أيضا أن االعرتاض املصرح به وفقا
ألحد التفسريات القضائية فحسب ال يرتبط باملنطقية أو الشروط اإلجرائية أو الفرتة الزمنية لإلجراء.
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 00/93092
يعترب تفتيش أحد مكاتب احملامني مبوجب إذن قضائي للتفتيش عن "وثائق" ومصادرهتا من قبيل التعدي على سرية املهنة ،عالوة على تعارض
اإلجراء مع احلق يف اخلصوصية .وقضت احملكمة أن اإلجراءات جتاوزت اهلدف منها.
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وهناك عدد من القرارات األخرى اليت تعترب أيضا ذات الصلة بشكل خاص بسياق التحقيق يف اجلرمية
السيربانية .ففي النظام األورويب؛ على سبيل املثال ،يعترب الدعم التط ،روع ،ري لسجالت اهلواتف من قبل مقدمي خدمة
االتصاالت السلكية والالسلكية من قبيل األمور اليت تتعارض مع احلق يف اخلصوصية يف ظل غياب قواعد قانونية
حمددة .1وعلى حنو مماثل؛ يف األمريكتني ،فإن تسجيل احملادثات اهلاتفية املصرح به وفقا ألحد التفسريات القضائية
2
فح ْسب ال يرتبط بأحد التحقيقات القائمة؛ يعترب انتهاكا للحق يف اخلصوصية.
من املرجح تطبيق املبادئ املستوحاة من هذه القضايا يف املستقبل على القضايا املعنية باجلرمية السيربانية.
فعلى سبيل املثال ،يظهر البحث عن ملفات يف أحد أنظمة احلاسوب أو املراقبة السرية للربيد اإللكرتوين أو حركة
بروتوكوالت اإلنرتنت ،متوازيات متقاربة مع التفتيش املادي التقليدي والتصنت على املكاملات .وتعترب أفعال
مقدمي خدمة اإلنرتنت املتمثلة يف تسليم البيانات إىل سلطات إنفاذ القانون (سواء كان مبوجب اتفاق تعاون غري
رمسي ،أو مبوجب أمر قضائي ،أو تكليف باحلضور أو أي من األوامر القانونية األخرى) مكافئة لتلك اليت يضطلع
هبا مقدمو خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية .وبشكل خاص ،فإن أرجحية وصول التحقيقات يف اجلرمية
السيربانية إىل جمموعة كبرية من املعلومات الشخصية ،ومنها رسائل الربيد اإللكرتوين ،حمادثات بروتوكول االتصال
الصويت الثنائي االجتاه عرب االنرتنت ،تواريخ تصفح اإلنرتنت ،الصور الفوتوغرافية ،ميثل مستوى عاليا من التدخل
احملتمل بشكل خاص .ففي العديد من القضايا؛ مثل طلب تسجيالت من أحد مقدمي خدمة اإلنرتنت أو الوقت
احلقيقي جلمع البيانات بشكل رمسي ،وبالتايل ترتبط باالجتهاد القضائي يف جمال حقوق اإلنسان بشأن املراقبة
السرية 3،بيد أن الشخص القائم بالتحقيق على األرجح غافل عن حقيقة متجسدة يف التحقيق وطبيعة البيانات
اليت مت مجعها باإلضافة إىل نطاقها .ويف مثل هذه الظروف ،وليس أقل منها ،ونظرا للثغرات النامجة عن سوء
4
استخدام ،فإن احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان حثت على احلذر بشكل خاص.
وفيما يتعلق بنطاق اخلصوصية ومناهج الضمان ،أفادت الدول من خالل االستبيان امللحق هبذه
الدراسة ،أن واقع جمموعة احلاالت اليت نظرهتا احملاكم الدولية حلقوق اإلنسان تظهر تـنـ ،روعا كبريا يف محاية
اخلصوصية أثناء التحقيقات اليت تضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانون .هذا ،وسلطت القرارات الوطنيةاملتعلقة
باخلصوصية  -اليت مت تناوهلا  -مزيدا من الضوء على هذه النقطة .فعلى سبيل املثال فيما يتعلق بالقرارات الوطنية
بشأن اإلجراءات املعنية بوصول سلطات إنفاذ القانون إىل معلومات مشرتك عن طريق أحد مقدمي خدمات
اإلنرتنت؛ فإن جمموعة من هؤالء يرون أن طلبات الشرطة من مقدمي خدمات اإلنرتنت إلمدادهم مبعلومات عن

1

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم 22/8220

2

احلكم الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف 2متوز /يوليو ( 2112قضية إيتشر)

3

باإلضافة إىل القضايا الواردة يف اجلدول ،انظر أيضا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم .11/22232

4

يف على سبيل املثال؛ قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن "صالحيات املراقبة السرية للمواطنني ،يوازي ما تفعله الدولة البوليسية ،تعترب م ْقبولة مبوجب االتفاقية

األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية فقط بقدر الضرورة القصوى حلماية املؤسسات الدميقراطية .احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،االلتماس رقم .95/28320

310

أحد املشرتكني بدون إذن قضائي يعترب متوافقا مع التوق،رعات اليت ترد على اخلصوصية اليت حيظى هبا العمالء ،بيد
1
أن آخرين يرون أن اإلجراء القضائي املناسب يعترب أمرا مطلوبا من قبل حقوق اخلصوصية.
وأخريا؛ كما يف سياق تقييم حقوق اإلنسان للتجرمي ،فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يعترب ،إىل حد
ما ،مؤهال ليتسع هلذه االختالفات من خالل املبادئ ،مثل مبدأ هامش التقدير 2.وبالرغم من ذلك؛ فمن الواضح
أن االجتاهات الوطنية املختلفة بشأن اخلصوصية ستولد حتديات بشكل متزايد يف سياق حتقيقات سلطات إنفاذ
القانون عرب احلدود اإلقليمية ،إىل جانب تطورات مثل احلوسبة السحابية.

الخصوصية ،الوالية القضائية ،والحوسبة السحابية
تنطوي معاجلة بيانات احلوسبة السحابية على بيانات متعددة باملواقع أو بيانات املراكز ،واملوزعة عرب
واليات قضائية وطنية خمتلفة ،مع وحدات خمتلفة للتحكم يف البيانات اخلاصة ومعاجلتها 3.وبالرغم من أن موقع
البيانات قابل للمعرفة بشكل تقين ،إال أن مستخدمي احلوسبة السحابية يف ظل الظروف احلالية ال يبلغون دائما
مبكان وجود بياناهتم .وتعترب االجتاهات القضائية بدورها لكل من نظام محاية البيانات اليت تدير البيانات املوجودة
من قبل مقدمي خدمة احلوسبة السحابية ،وقانون اإلجراءات اجلنائية الذي حيكم حتقيقات سلطات إنفاذ القانون
4
الوطنية من األمور املتشابكة.
يقدم درجة عالية من االلْتباس للمستخدمني بشأن نظام اخلصوصية الذي سيسري على بياناهتم،
وهذا ،ر
إىل جانب ماهية الظروف اليت تتيح انتهاك اخلصوصية ألغراض حتقيقات هيئات إنفاذ القانون أو املراقبة األمنية.
ويف هذا الصدد ،فإن التشريعات يف بعض الدول ،على سبيل املثال ،تتضمن صالحيات للمراقبة واسعة النطاق
جيوز تطبيقها على البيانات اليت ختص غري املواطنني واليت تعترب "متـوق،رفة" يف خوادم احلوسبة السحابية الواقعة يف
نطاق الوالية القضائية الوطنية 5.ويف حالة متييز ضمانات اخلصوصية الوطنية بني املواطنني وغري املواطنني 6،فإن
املستخدمني )0( :قد ال يكونوا على دراية هبذه اإلجراءات ،و( )2ال يوجد مْلجأ قانوين ،إما مبوجب قانون الدولة
اليت تطبق هذه اإلجراءات التحقيقية أو  -يعتمد على التطبيق املكاين لقوانينهم الوطنية (والد ْمج القانوين لكيان
مقدم خدمة احلوسبة السحابية)  -داخل أوطاهنم.

See for example, R v Ward, 2012 ONCA 660 and State v. Reid, 194 N.J. 376 (2008).
Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford Monographs in International Law.
3

1
2

مفاهيم أخرى "لوحدات التحكم يف البيانات ومعاجلتها" ،انظر التوجيه رقم  95/46/ECالصادر عن الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب يف  22تشرين

األول/أكتوبر  0222بشأن محاية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات (بصيغته املعدلة مبوجب الالئحة (جملس أوروبا) رقم
 2113/0882الصادر من الربملان األورويب وجملس أوروبا يف  22أيلول .)2113
4

انظر على سبيل املثال؛ اإلدارة العامة للسياسات الداخلية بالربملان األورويب ،حقوق املواطنني والشؤون الدستورية  .2102مكافحة جرائم اإلنرتنت ومحاية اخلصوصية يف

احلوسبة السحابية.
5
املرجع السابق.
See for example, Verdugo-Urquidez 494 U.S. 259 (1990) and USFISCR No. 08-01
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6

وقد أفادت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة بوجود اختالفات يف اخلصوصية اليت تتناوهلا
الوالية القضائية للقانون ،كما أفادت أيضا بوجود جمموعة من األحكام القانونية تتعلق بتطبيق محاية اخلصوصية
الوطنية خارج نطاق احلدود اإلقليمية .فمن املالحظ يف املقام ،أن عددا قليال من الدول ذكرت أن محاية
اخلصوصية لديها تأثري خارج احلدود الوطنية ،ومنها؛ تلك اليت ختضع لشروط ما إذا كان الفعل أو املمارسة منحدرا
من خارج اإلقليم ،بالرغم من وجود "روابط تنظيمية" مع إحدى هذه الدول .هذا ،وأكدت دول أخرى أن
القوانني الوطنية املعنية باخلصوصية ال تسري على البيانات احلاسوبية أو املراسالت اإللكرتونية ،إما يف الوقت
احلقيقي جلمعها أو املخزنة خارج اإلقليم .يف حني ذكرت إحدى الدول أن ذلك يعترب مبثابة "سؤال مفتوح" بشأن
ما إذا كانت حتظى املواد احلاسوبية الواقعة خارج البالد بنفس احلماية املقررة [للخصوصية] باعتبارها مواد حاسوبية
موجودة يف أحد اخلوادم [داخل اإلقليم] 1.بالرغم من ذلك؛ فإن أغلبية الدول اجمليبة قد أوضحت أن احلماية
الوطنية للخصوصية تسري على إجراءات التحقيق الذي مت االضطالع به داخل اإلقليم بناء على طلب إحدى
سلطات إنفاذ القانون األجنبية .كما أن إحدى الدول الحظت ،على سبيل املثال ،أنه "عندما يقدم طلب
للمساعدة القانونية املتبادلة من قبل دولة أجنبية يعترب دخيال على القانون احمللي الذي حيمي اخلصوصية ،فإن هذا
2
الطلب ميكن استبعاده.

يبني أحد األعمال األخرية للربملان األورويب أنه "يف جمال اجلرمية السيربانية ،فإن حتدي اخلصوصية "يف
،ر
3
سياق احلوسبة السحابية يعترب ذا أمهية أقل إذا مل يتم جتاهلها" .وبينما قد قامت الدول بتطوير جمموعة من

ضمانات اخلصوصية إلجراءات إنفاذ القانون ضمن سياق وطين ،إال أن ذلك يعترب متـع ،رددا إىل جانب عدم
سهولة توافقه يف حاالت التحقيق يف اجلرمية السيربانية عرب احلدود الوطنية ،ور،رمبا يقود إىل تنازع القوانني أو ثغرات
يف الوالية القضائية .ومن املالحظ يف هذا الصدد؛ أن الدول تعمل على سن قوانني للتصدي إىل التوازن الدقيق
بني اخلصوصية الفردية ومنع اجلرمية ومكافحتها ،بيد أنه من األمهية مبكان أن تعكس القوانني الوطنية املبادئ
العامة لسيادة القانون وحقوق اإلنسان إلجراءات التحقيق اليت تضطلع بإجرائها هيئات إنفاذ القانون.

توضح إحدى نقاط البدء القوية الواردة يف فقه حقوق اإلنسان واليت متت مناقشتها أعاله وأوجزت يف
اجلدول أدناه ،ماهية مبادئ سيادة القانون لقوانني املراقبة .ومع ذلك ،فإن مثل هذه املبادئ مل تصطدم حىت اآلن
بالتحديات املعنية بقضايا نقل البيانات عرب احلدود اإلقليمية .ويف هذا الصدد؛ بينما تعمل مواءمة معايري
اخلصوصية على املساعدة على زيادة إمكانية توق،رع وصول هيئات إنفاذ القانون إىل مستخدم البيانات ،مبا يف ذلك
السلطات األجنبية ،فإن الدول أيضا ستحتاج للتصدي بشكل متزايد لنطاق الوالية القضائية للحماية الوطنية
كال من )0( :ضمان أن دعم التحقيقات اليت جتريها سلطات إنفاذ القانون
للخصوصية .وقد يتطلب ذلك ،ر
1
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األجنبية ختضع بشكل كامل إىل املعايري الوطنية للخصوصية ،و( )2اعتبار أسباب اإلجراء متاحة لألشخاص
خارج نطاق الوالية القضائية الوطنية ،واليت قد تأثرت باإلجراءات اليت اختذهتا سلطات إنفاذ القانون للتلك الدولة.

قوانين المراقبة ومبادئ سيادة القانون
 جيب أن يكون القانون واضحا ليعطي مؤشرا كافيا لألوضاع والظروف عندما خت ،رول السلطات يف استعمال أحد إجراءات التحقيق ،مبا
يف ذلك:
 oطبيعة اجلرائم اليت تستدعي استعمال اإلجراء
 oحتديد ماهية فئات الناس املعرضة هلذا اإلجراء
حد الفرتة الزمنية لإلجراء
، oر
 oاإلجراءات اليت يتعني اتباعها عند فحص واستخدام وختزين البيانات املتحصل عليها
 oاالحتياطات اليت يتعني اختاذها عند نـ ْقل البيانات إىل أطراف أخرى
صل عليها أو جيوز فيها أداء ذلك
 oماهية الظروف اليت جيب حمو أو تدمري البيانات املتح َّ

 الضمانات الكافية والفعالة اليت جيب وجودها ملواجهة إساءة االستخدام ،مع األخذ يف االعتبار ما يلي:
 oطبيعة ونطاق اإلجراءات احملتملة واملدة الزمنية اليت ستستغرقها
 oاألسباب املطلوبة إلصدار األمر يف مواجهتها
 oالسلطة املختصة باإلجازة والتنفيذ واإلشراف عليها
 oالتدابري املنصوص عليها يف القانون الوطين
 يتعني أن ينص القانون على قيام إحدى اهليئات أو املوظفني باستعراض تنفيذ اإلجراءات إىل جانب اإلشراف عليها ،مع مراعاة أن
تكون اهليئة أو املوظف املكلف باالستعراض واإلشراف إما من خارج نطاق خدمات نشر هذا اإلجراء أو لديه مؤهالت مؤكدة تكفل
استقالهلا



جيب أن ينص القانون على أنه مبجرد عمل اإلخطار بدون املساس بالغرض من اإلجراء عقب انتهاء العمل به ،ينبغي تقدمي املعلومات
لألشخاص املعنية
ECtHR Application No. 62540/00

 4-5استعمال إجراءات التحقيق عمليا
االستنتاجات الرئيسية
 بغض النظر عن الشكل القانوين لصالحيات التحقيق ،فإن كافة الدول تستعمل التفتيش واملصادرة
لال ْستيالء املادي على جهاز احلاسوب وأخذ البيانات احلاسوبية
 تستعمل أيضا غالبية الدول أوامر قضائية للحصول على البيانات احلاسوبية من مقدمي خدمة
اإلنرتنت ،والوقت احلقيقي جلمع البيانات ،والتحفظ املعجل على البيانات

 تواجه سلطات إنفاذ القانون جمموعة من التحديات يف املمارسة العملية ،منها التقنيات اليت
يستعملها اجلناة إلخفاء أو حذف البيانات احلاسوبية ذات الصلة بإحدى اجلرائم
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بغض النظر عن الشكل القانوين للصالحيات املمنوحة ،فقد أشارت سلطات إنفاذ القانون اجمليبة على
االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن نطاق تدابري التحقيق -من التفتيش واملصادرة ،إىل التحفظ املعجل على
البيانات  -تعترب مستخدمة
بشكل واسع من الناحية
العملية .فعلى سبيل املثال؛
أفادت مجيع الدول تقريبا
باستخدام التفتيش واملصادرة
لال ْستيالء املادي على جهاز
احلاسوب وضبط البيانات
احلاسوبية .عالوة على ما تقدم،
فقد أفاد أيضا الضباط املكلفون
بإنفاذ القانون (اجملبيون على االستبيان) بأن ما يزيد عن نسبة  21يف املائة من الدول تستعمل األوامر يف احلصول
على البيانات احلاسوبية املخزنة ،بيد أن ما يقرب من نسبة  81يف املائة من الدول اجمليبة أفادت باستعماهلا أوامر
التحفظ املعجل على البيانات احلاسوبية 1.وبالتزامن مع النسبة املنخفضة من الدول اليت أفادت عن الصالحيات
القانونية ذات الصلة ،فإن ما يقل عن نسبة  21يف املائة من الدول أدلت باستعماهلا أساليب التحليل اجلنائي عن
2
بعد أو الوصول "عرب احلدود اإلقليمية".
بينما تتناسب هذه الردود
بشكل عام مع الصالحيات القانونية
اليت أفادت الدول اجمليبة بوجودها ،إال
أن األمر املعين بالتحفظ املعجل على
البيانات احلاسوبية قد استخدم عمليا
بشكل أ ْكثر تكرارا إىل حد ما من
الردود اليت أفادت بوجود صالحيات
قانونية 3.مما قد يعترب ذلك ذا داللة
بالتحفظ املعجل على البيانات بشكل
عملي من خالل عالقات العمل غري الرمسية بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات.
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وقد أوضحت الدول اجمليبة أيضا بشأن صالحيات التحقيق األكثر استعماال ،أمهية التفتيش واملصادرة،
فضال عن استعمال األوامر املعنية باحلصول على بيانات عن أحد املشرتكني من مقدمي اخلدمة .ويف ظل الزيادة
الكبرية لألجهزة املتصلة باإلنرتنت ،فإن البيانات احلاسوبية اليت قد سبق ومت ختزينها فقط يف أحد أجهزة احلاسوب
احمللية تعترب معاجلة بشكل متزايد من قبل مقدمي خدمات القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك خدمات احلوسبة
السحابية .هذا ،وقد عكست أمهية حصول املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون على األدلة اإللكرتونية من مقدمي
اخلدمة ،حقيقة أن األوامر القضائية للحصول على معلومات بشأن أحد املشرتكني تعترب من أكثر اإلجراءات
املستخدمة يف التحقيق ،حسبما أفادت الدول بذلك .ويتناول القسم التايل املعين بالتحقيقات والقطاع اخلاص،
التفاعالت بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات ،مبزيد من التفصيل.

التحديات التي تواجه التحقيق والممارسة السليمة
حددت الدول اجمليبة ،على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ،عددا من التحديات واملمارسات السليمة
ذات الصلة باستخدام إجراءات التحقيق والتحقيقات يف اجلرمية السيربانية بشكل عام .وفيما يتعلق باملمارسة
اجليدة ،فقد أبرزت الدول أمهية التنظيم الدقيق وترتيب وتنسيق التحقيقات .فعلى سبيل املثال؛ أفادت إحدى
الدول بأن "التحفظ على البيانات ومصادرة البيانات املخزنة والبيانات احلاسوبية بشكل سليم يتفق مع أساليب
التحليل اجلنائي يعترب أحد أسس جناح التحقيقات يف اجلرمية السيربانية" 1.ويف هذا الصدد أيضا ،ذكرت دولة
أخرى أنه "يتعني تسجيل كافة اإلجراءات وإفراغها يف سجل قابل للمراجعة ،إىل جانب ذلك ،يتعني أن يكون
2
كل إجراء وموقع إلكرتوين وعنوان الربيد اإللكرتوين مؤرخا وموقوتا ،مع تسجيل مصادر املعلومات واالتصاالت".
باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ذكر عدد من الدول بأن نقطة البداية للتحقيقات الناجحة تتجسد يف املعلومات يف
أغلب األوقات ،مثل عناوين برتوكوالت اإلنرتنت .وبالتايل ،تتمثل املمارسة السليمة يف الرتكيز على ضمان
3
ا ْستطاعة احلصول على املعلومات عن أحد املشرتكني يف الوقت املناسب.
أما فيما يتعلق بالتحديات اليت واجهت التحقيق ،فإن العديد من الدول اجمليبة أدلت مبالحظاهتا بشأن
التحقيقات اليت تضطلع بإجرائها هيئات إنفاذ القانون ،وذلك من خالل تسليط الضوء على مستوى تصاعد
تطور األعمال اإلجرامية ،مع ضرورة تتبع حتقيقات هيئات إنفاذ القانون مرتكيب اجلرمية السيربانية .فعلى سبيل
املثال يف هذا الشأن ،ذكرت إحدى الدول األوروبية أن "اهلجمات أصبحت أكثر فأكثر تقدما ،عالوة على أن

الكشف عنها أصبح أيضا أكثر فأكثر صعوبة ،ويف نفس الوقت؛ فإن التقنيات جتد بشكل سريع طريقها حنو
مجْهور أوسع ،وقد الحظنا أيضا أن املقو،رمات الرقمية (باعتبارها وسائل أو مسرحا للجرمية أو هدفا هلا) أصبحت
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أكثر فأكثر أمهية يف ارتكاب كل اجلرائم بشكل أساسي" 1.هذا ،وقد أكدت دولة أخرى على أن "زيادة وقوع
جرائم اإلنرتنت يعترب مسريا من قبل تـقد،رم األدوات التقنية والربناجمية املتاحة للجناة امل ْدعومني بسوق غري مشروع
2
لتسويق أدوات تستخدم يف ارتكاب اجلرمية السيربانية".
فمن املالحظ أن تصاعد مستويات التطْوير يرافقه زيادة التحديات يف جماالت ،مثل :حتديد مكان األدلة
اإللكرتونية ،واستخدام اجلناة تقنيات للتشويش ،وجماهبة أحجام كبرية من البيانات لتحليلها ،باإلضافة إىل
التحديات اليت تصاحب احلصول على بيانات من مقدمي اخلدمات .فعلى مستوى التحقيق األساسي ،تعترب
االرتباطية الرقمية والتخزين الرقمي مْندجمة مع األدوات املنزلية واألغراض الشخصية املألوفة ،مثل؛ األقالم
الكامريات والساعات ذات الذاكرة الوميضية ،ومشغل الذاكرة الوميضية للناقل التسلسلي العاملي يف شكل حلى.
باإلضافة إىل ذلك؛ أجهزة التخزين الالسلكية اليت ميكن إخفاؤها يف جتاويف احلائط واألسقف واملساحات
األرضية .وعلى النحو الذي الحظته إحدى الدول ،فإن "سهولة اإلخفاء" املادي (واإللكرتوين) للبيانات
احلاسوبية ميكن أن ميثل صعوبات عند إجراء التحقيقات 3.ويف هذا الشأن أيضا ،أبرزت الدول إشكاليات تتعلق
"بأجهزة ْحمو البيانات املخزنة" .ففي حالة استعمال اجلناة خدمات االتصال عرب اإلنرتنت ،مثل نقل الصوت
باستخدام بروتوكول اإلنرتنت ،قد تتدفق البيانات احلاسوبية بشكل مباشر من مستخدم إىل مستخدم (وليست
من خالل خوادم مقدمي اخلدمة) 4،مما يعين ذلك إتاحة النسخ احمللية فقط من بيانات معي،رنة ،مع األخذ يف
االعتبار تعرضها للحذف الحقا .إىل جانب ذلك؛ فإن اجلناة قد يستخدمون رسائل "النقاط امليتة" يف مس ،رودة
اجمللدات حلسابات الربيد اإللكرتوين (يسمح باالتصال بدون "إرسال" بريد إلكرتوين) ،جنبا إىل جنب مع
استعمال الوحدات العامة اجملانية لتقنية االتصال الالسلكي ،أو اهلاتف احملمول املدفوع مسبقا ،أو بطاقات
االئتمان .هذا ،وأبرزت إحدى الدول ،على سبيل املثال ،التحديات املتمثلة يف " حتديد موقع" االتصال نظرا
لتوافر كم كبري من وحدات االتصال اجملانية 5.وقد أفادت أيضا العديد من الدول باستخدام اجلناة لتقنيات
التشويش والتشفري ،وسوف يتناول الفصل السادس (العدالة اجلنائية واألدلة اإللكرتونية) هذه املسألة مبزيد من
التفصيل.
وأخريا ،أفادت العديد من الدول أن التحديات الكبرية تكمن يف احلصول على معلومات من مقدمي
اخلدمة .فعلى سبيل املثال؛ أفادت إحدى دول األمريكتني أن تقدمي مقدمي خدمة اإلنرتنت معلومات عن أحد
املشرتكني بشكل تتطوعي قد أدى إىل ممارسة متناقضة عرب الدولة 6.كما أفادت دول أخرى؛ "بأن مقدمي اخلدمة
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4

ال يضطلعون بتخزين البيانات احلاسوبية ملدة "طويلة كافية" ،حيث تأخذ مسألة تقدمي البيانات إىل الشرطة من
قبل املشرتك وقتا كبريا" 1.وأضافت إحدى الدول اآلسيوية يف هذا الشأن؛ أن التحدي يتمثل يف ختزين مقدمي
اخلدمة لـ "تفاصيل تسجيل غري دقيقة" 2.وسيتم تناول التفاعل بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات سواء
بشكل رمسي أو غري رمسي يف القسم التايل من هذا الفصل.

 5-5التحقيقات والقطاع الخاص
االستنتاجات الرئيسية:
معقدة بصفة خاصة .ذلك
ومقدمي خدمات اإلنرتنت عالقة ،ر
عد التفاعل بني سلطات إنفاذ القانون ،ر
 ي ،ر
َّ
مقدمي اخلدمات املعلومات اخلاصة باملشرتكني والفواتري وبعض سجالت االتصال ومعلومات
أن لدى ،ر
عن املواقع ،وحمتوى االتصاالت
 وختتلف االلتزامات القانونية الوطنية املت،ربعة يف القطاع اخلاص بشأن االحتفاظ بالبيانات وإفشائها
اختالفا كبريا حسب الدولة وأوساط الصناعة ونوع البيانات .وقد أبلغت البلدان يف معظم األحيان
مقدمي اخلدمات
عن اللجوء إىل أوامر قضائية للحصول على أدلة من ،ر

 يتمثل أكثر ما يطلبه مقدمو اخلدمات لإلبالغ يف عملية قانونية واجبة للكشف عن بيانات العميل.
ولذلك؛ فإن غالبية الدول اجمليبة أفادت بأهنا تلجأ إىل األوامر القضائية للحصول على األدلة
اإللكرتونية من مقدمي اخلدمات
تتمكن سلطات إنفاذ القانون يف بعض احلاالت من احلصول مباشرة على البيانات ،مما ييسر
 قد ،ر
ذلك الشراكة غري الرمسية بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمة

الحصول على البيانات من مقدمي الخدمة
تقدم الردود اليت أبدهتا الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة وكذلك القطاع اخلاص ،صورة
مشوشة متشابكة بشأن التفاعالت بني سلطات إنفاذ القانون والقطاع اخلاص .وتتسم هذه الصورة مبا يلي)0( :
اختالفات بني الدول يف الصالحيات القانونية املمنوحة الستصدار أمر باإلفراج عن البيانات احلاسوبية بناء على
طلب مقدمي اخلدمة )2( ،تربز التحديات حْيثما يقيم مقدمو اخلدمات خارج احلدود اإلقليمية ،و()3
اختالفات يف السياسات اليت ينتهجها القطاع اخلاص ،إىل جانب تباين درجات التعاون الرمسي وغري الرمسي بينه
وبني سلطات إنفاذ القانون.
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مقدمي اخلدمات املعلومات اخلاصة باملشرتكني والفواتري وبعض سجالت االتصال
فمن املستقر ،أن لدى ،ر
قدمي خدمات اهلواتف اجلوالة) وحمتوى
ومعلومات عن املواقع (كبيانات أبراج االتصاالت الالسلكية اخلاصة مب ،ر
االتصاالت؛ وقد متثل كل هذه العناصر أدل،رة إلكرتونية مهمة عن جرمية معي،رنة .ومع ذلك؛ فإن مقدمي اخلدمة
ي عن أي نشاط إجرامي يتم
اإللكرتونية بشكل عام غري ملتزمون بإبالغ سلطات إنفاذ القانون بشكل تأكيد ،ر
على شبكاهتم( ،بالرغم من أنه يف ع ،ردة دول ،يعترب استغالل الطفل يف املواد اإلباحية واجبا إلزامي،را جيب اإلبالغ
عنه) .وكنتيجة لذلك؛ تتجه الدول اجمليبة حنو استعمال الصالحيات القانونية للحصول على البيانات احلاسوبية
من مقدمي اخلدمة ،وذلك يف إطار املطلوب ألحد التحقيقات اجلنائية .وكما ذكرنا آنفا؛ فقد أفادت غالبية الدول
اجمليبة بوجود صالحيات عامة وصالحيات خاصة بالفضاء السيرباين الستصدار أمر باحلصول على البيانات من
األطراف الثالثة ،مثل مقدمي اخلدمات.
هذا ،وقد ذكرت على سبيل املثال الدول اجمليبة ،أنه "طبقا لقانون اإلجراءات اجلنائية ،جيوز ألي شخص
تـ ْوجيه اإلجراءات املأذون هبا من قبل املدعي العام ،عند الضرورة ،لطلب التحفظ على البيانات اليت قد ترتبط
جبرمية مرتكبة" 1.وذكرت الدول أيضا؛ أنه "حيوز للشرطة أن تطلب من األشخاص والشركات أن يدلوا بالشهادة
باعتبارهم شهودا أو تسليم البيانات أو أداء أي شيء آخر من شأنه أن يساعد يف القضية" 2.وبالرغم من ذلك؛
فإن تعليقات الدول اجمليبة على االستبيان أشارت إىل أن هناك عددا من الدول إما ال تزال تعاين من عدم كفاية
الصالحيات التشريعية أو تواجه حتديات بشكل عملي يف احلصول على البيانات 3.فمن املالحظ أن الدول
أفادت مبسألة مشرتكة مفادها أن مقدمي خدمة اإلنرتنت يعتربون غري مقيدين أحيانا كثرية بأي التزام لالحتفاظ
بالبيانات احلاسوبية ،واليت حبلول الوقت قد صدر بشأهنا اإلذن باألوامر الالزمة ،يف حني مل تعد سجالت
االتصال متاحة 4.وأخريا؛ أبرز أيضا
عدد من الدول التحديات اليت تثريها
مواجهة قضايا اخلصوصية املتعلقة
بتقدمي البيانات من قبل مقدمي
5
اخلدمة.
وقد أبلغت دول من خارج
أوروبا بشكل متواتر عن هذه
التحديات ،يعترب هذا النمط من
1
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التحديات مدعوما من قبل الردود اليت أبدهتا سلطات إنفاذ القانون بشأن التساؤل حول القدرة على إجبار
أشخاص ال يستهدفهم التحقيق لتقدمي معلومات .ويظهر الشكل  02-2أن ما يقرب من نسبة  21يف املائة من
الدول يف أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا ،واألمريكتني أكدت على إمكانية وجود ذلك .بيد أن كافة الدول األوروبية
تقريبا تفيد ،من ناحية أخرى ،بفعالية على أطراف ثالثة للحصول على املعلومات .تقدم هذه املعلومات سلطات
إنفاذ القانون من منظور "عملي" ،وذلك على النقيض من البيانات السابقة الواردة يف هذا الفصل بشأن
الصالحية "القانونية" من حيث املبدأ.
أفاد أغلب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون باستخدامهم يف املمارسة العملية األوامر القضائية الرمسية
بغية احلصول على بيانات حاسوبية من مقدمي اخلدمة .ويوضح الشكل  02-2التوزيع النسيب لالستجابات
بشأن األساليب املستخدمة للحصول على البيانات اخلاصة باملشرتكني ،وحركة البيانات املخزنة وحمتوى البيانات،
باإلضافة إىل الوقت احلقيقي حلركة البيانات وحمتوي البيانات .وعلى النحو املتوقع من طبيعتها األقل تدخلية ،تعترب
األساليب املستخدمة للحصول على بيانات املشرتكني ذات طبيعة أكثر تنوعا ،مبا يف ذلك األوامر الصادرة من
القضاء والنيابة العامة والشرطة.
وقد أفاد عدد من
الدول أن هناك وسائل متـع ،رددة
متاحة للحصول على البيانات،

وهذا متـوق،رف على عدد من
العوامل،
التحقيق

تتضمن
أو

مرحلة

اإلجراءات،

واحلاجة امللحة للطلب .ويف
هذا الصدد ،أفادت ،على
سبيل املثال ،إحدى دول غرب
آسيا أنه ميكن احلصول على حمتوى البيانات املخزنة من أحد مقدمي اخلدمة "بناء على أمر صادر من النائب
العام أثناء عملية التحقيق ،أو أمر يصدر من احملكمة أثناء إحدى مراحل احملاكمة 1.ويف سياق اإلطار ذاته،
ذكرت دولة أخرى أن البيانات اخلاصة باملشرتكني ميكن احلصول عليها مبوجب "أمر من املدعي العام ،أو يف حالة
الطوارئ؛ مذكرة من الشرطة مبوافقة رمسية من املدعي العام 2.هذا ،وقد أشري إىل الوسائل "األخرى" املنوط هبا
احلصول على البيانات .ومن املالحظ أن إحدى الدول ،على سبيل املثال ،سلطت الضوء على وسائل مي ،رسرة
1
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للحصول على البيانات اخلاصة باملشرتكني ،وذلك من خالل "الوصول إىل قاعدة بيانات األرقام العامة املو ،رحدة"،

واليت تعترب مبثابة قاعدة بيانات للمعلومات اخلاصة باملشرتكني واليت ترفع على حامل كبري خيضع للقانون 1.وبشكل
عام ،فإن الردود أوضحت وجود تباين كبري يف الوسائل اليت تستخدمها الدول ،ومنها؛ االستدعاء من قبل
الشرطة ،االستدعاءات "الرمسية" ،واإلشعارات القانونية ،ومذكرات التفتيش ،واألوامر القضائية ،وأوامر التكليف
باحلضور.
الحصول على بيانات من مقدمي الخدمة :مثال إلحدى التشريعات الوطنية إلحدى الدول في األمريكتين
تنص إحدى التشريعات الفيدرالية يف إحدى الدول من األمريكتني على أنه جيوز ألي كيان حكومي مبوجب مذكرة تفتيش فقط أن يطلب من قبل أحد
مقدمي خدمة االتصاالت اإللكرتونية الكشف عن حمتويات أحد الرسائل اإللكرتونية أو الربقيات اليت تعترب خمزنة إلكرتونيا يف أحد أنظمة االتصاالت
اإللكرتونية ملدة  018يوم أو أقل .وجيوز ،مبوجب هذا القانون ،لسلطات إنفاذ القانون احمللية الوصول إىل بعض أنواع البيانات واحلصول عليها من خالل
أمر استدعاء (صادر عادة من أحد املدعني العامني) ،بشرط إصدار مذكرة تفتيش من إحدى احملاكم بغية احلصول على األنواع األخرى من البيانات.

إجراء التصريح

إتصال بريد إلكتروني
يف التخزين عن بعد ،فتح
يف التخزين عن بعد ،غري مفتوح ،وخمزن ملدة تزيد عن  081يوم

استدعاء

يف اإلرسال
مذكرة تفتيش

يف التخزين يف احلاسوب املنزيل
يف التخزين عن بعد ،غري مفتوح ،وخمزن ملدة تزيد عن  081يوم أو أقل

تتضمن أيضا التشريعات الوطنية أحكاما تلزم مقدم خدمة اإلنرتنت بالكشف عن مراسالت أحد العمالء يف "الظروف الطارئة" .وجتيز العديد من القوانني
الوطنية ألحد الكيانات الوطنية الكشف عن حمتوى وغري حمتوى املراسالت ،يف حالة إذا كان مقدم اخلدمة يعتقد حبسن نية أن حالة الطوارئ تنطوي على
خطر املوت أو إصابة بدنية جسيمة ألي شخص مما يتطلب ذلك الكشف وبدون تأخري عن املراسالت ذات الصلة حبالة الطوارئ.
كما جيوز أيضا للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون إصدار مذكرة إىل أحد مقدمي اخلدمات بتكليفه بالتحفظ على السجالت واملواد الثبوتية األخرى يف
حيازته ملدة تصل إىل  21يوم حلني صدور أمر من إحدى احملاكم أو مذكرة حضور أخرى .يف حالة عدم االمتثال إىل أحد هذه األوامر ،فإن ذلك ي ْقتصر
على اجلزاءات املدنية والغرامات ضد الشركة.

منظور القطاع الخاص
تضمن مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة أيضا جتميع املعلومات من كيانات القطاع اخلاص بشأن
وجهة نظرها بشأن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ،إىل جانب خربهتا يف هذا اجملال .وأفادت كيانات القطاع
اخلاص  -اليت أجابت على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة  -أن هناك جمموعة من السياسات الداخلية
وااللتزامات اخلارجية متعلقة بطلبات سلطات إنفاذ قانون أجنبية ووطنية بشأن احلصول على بيانات .باإلضافة إىل
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أن العديد من سياسات القطاع اخلاص تعترب متاحة للجمهور يف شكل "كتيبات إنفاذ القانون" واليت تقدم
1
إرشادات توجيهية بشأن سياسات اإلبقاء على البيانات وأطر طلبات سلطات إنفاذ القانون.
يف مستعرض الرد على االستبيان اخلاص هبذه الدارسة ،أبْرزت سلطات إنفاذ القانون حتديات تتعلق
بقصر املدة الزمنية لالحتفاظ بالبيانات من قبل كيانات القطاع اخلاص ومقدمي اخلدمة 2.وفيما يتعلق بتوفري
معلومات بشأن ممارسة االحتفاظ بالبيانات ،يقدم اجلدول أدناه معلومات من إحدى عينات احتفاظ القطاع
اخلاص بالبيانات وسياسات وصول هيئات إنفاذ القانون .ويب ،رني اجلدول أن نطاق البيانات يتم توليده وختزينه أثناء
تقدمي خدمات احلوسبة واالتصاالت اإللكرتونية ،كما يظهر أيضا السياسات املختلفة لالحتفاظ بالبيانات هلذه
األمناط املتباينة من البيانات ،مما يعطى مؤشرا قويا للتحديات اليت تواجها سلطات إنفاذ القانون وكيانات القطاع
اخلاص يف حتديد املعلومات املستخدمة يف األدلة والتأمني املناسب هلا .هذا ،وال يضطلع مقدمو اخلدمة مبراجعة
املعلومات املتطابقة وامل ْحفوظة لفرتات زمنية مماثلة .وتراوحت فرتة االحتفاظ العالنية املتاحة ما بني أقل من يوم
واحد إىل أجل غري مسمى ،حيث إن بعض املعلومات ظهرت ليتم االحتفاظ هبا فقط أثناء الفرتة الزمنية اليت ظل
فيها حساب املشرتك نشطا وفعاال .وجدير بالذكر؛ أن عددا من كيانات القطاع اخلاص أشارت إىل أن االستجابة
إىل طلبات سلطات إنفاذ القانون ميكن أن يكون مبثابة استهالك للوقت ،فتنفيذ هذه الطلبات ال يتم دائما بي ْسر،
ويرجع ذلك إىل برتوكوالت وسياسات التخزين والتسجيل واالحتفاظ .وأخريا ،فإن توافر عدد كاف من املوظفني
للرد على الطلبات قد يشكل عائقا أمام االمتثال أو دميومته .أما فيما يتعلق بكيانات القطاع اخلاص األصغر ،فإن
3
االمتثال إىل طلبات سلطات إنفاذ القانون قد يبدو هلم أكثر عبئا من حيث نفقات العاملني واملوارد.

تخزين البيانات واالحتفاظ بها من قبل منظمات القطاع الخاص
الشركة
مقدم خدمات االتصال

والمعلومات 1#

الفترة الزمنية لالحتفاظ

المنتجة
نوع البيانات ُ

بالبيانات

حمادثات غرف الدردشة

شروط الطلب

الرسمي للكشف

ال يوجد

حمادثات الرسائل الفورية
سجالت دليل األعضاء
سجالت االتصال/بروتوكول اإلنرتنت

1

انظر على سبيل املثال الرابط التايل:

2

انظر الفصل الثامن (املنع) القسم  3-8مكافحة اجلرية السيربانية ،القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ،مكافحة اجلرمية السيربانية من قبل مقدمي خدمة اإلنرتنت

; https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ ; http://pages.ebay.com/securitycenter/LawEnforcementCenter.html
http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-for-law-enforcement# ; and
http://myspace.desk.com/customer/portal/articles/526170-law-enforcement-support

ومقدمي خدمة استضافة املواقع.
3
املقابالت اليت متت بشأن دراسة اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).

303

للربيد اإللكرتوين
 61يوم

سجالت جمموعة بروتوكوالت
اإلنرتنت

نعم

سجالت الوصول إىل االتصال
باإلنرتنت
سجالت اتصال (اهلواتف املتلفزة)
ANI

مقدم خدمات اتصال

ومعلومات 2#

سجالت تواريخ اتصال بروتوكوالت  61يوم
اإلنرتنت
البيانات اخلاصة باملعامالت التجارية

91يوم (خاص) 61/يوم
(جمموعات)

نعم

سجالت تسجيل حساب الربيد
طوال فرتة وجود احلساب
االلكرتوين
حساب األلعاب اإللكرتونية
سجالت بطاقات اهلوية
خدمات اتصال ومعلومات معلومات بشأن حساب مواقع الربيد
سجل ملفات عناوين بروتوكوالت  001يوم
3#
اإلنرتنت

فرتات زمنية خمتلفة لالحتفاظ

سنتان حبد أدىن

سجالت احلساب

نعم

سجالت تفاصيل املكاملات

مقدم خدمات اتصال

 91-21يوم

الرسائل الفورية
حمتوى الرسائل املرئية (عرب الفيديو)
الربيد الصويت

بقدر الضرورة

املعامالت املالية

نعم

تسجيل البيانات
معلومات بشأن اخلدمة واحلساب

مطور لعبة ومقدم شبكة
ّ

1#

املراسالت اخلاصة باملستخدم

فرتات زمنية خمتلفة (تصل إىل 001
يوم)

معلومات احلساب

إىل أجل غري مسمى

نعم

سجالت برتوكوالت اإلنرتنت

مقدم معلومات وخدمات

1#

فرتات زمنية خمتلفة (من يوم إىل ما ال
هناية)

نطاقات
بريد الكرتوين
سجالت اتصال برتوكوالت اإلنرتنت
للخوادم النائبة
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 3-5أيام

نعم

سجالت اتصال برتوكوالت اإلنرتنت
للعضو

 91يوم

سجالت مصادر اتصال برتوكوالت
اإلنرتنت

مقدم معلومات وخدمات

2#

سجالت الدورة

 6أشهر

نطاقات/سجالت وحمتوى نشاط
استضافة مواقع

 21يوم حبد أدىن بعد انتهاء
اجملموعة/املوقع اإللكرتوين/النطاق

سجل حمتوى اجملموعات والنشاط
حمادثة نصية/سجالت الرسائل
الفورية

 61-45يوم

بريد الكرتوين

 4أشهر أو أكثر من عدم النشاط

معلومات مشرتك

 00شهر بعد عدم النشاط

حمتوى حساب

 91يوم بعد حذف احلساب

نعم

حملات خمتصرة

مقدم خدمة تراسل

سجالت حساب عناوين
بروتكوالت اإلنرتنت

تصل إىل سنة واحدة

معلومات املشرتك

فرتات احتفاظ خمتلفة

حمتوى احلساب

تصل إىل  23يوما بعد حذف

وصالت/روابط ،ملفات تعريف احلساب
االرتباط
معلومات املوقع
معلومات الدخول
بيانات الـويدجت

مقدم

شبكة

مقدم

شبكة

اجتماعي 1#

اجتماعي 2#
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حذف احلساب
املستخدم ،سجالت عامة
سجالت عناوين برتوكوالت اإلنرتنت  91يوم
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نعم

اتضح أن الشاغل الرئيسي للشركات املعنية بطلبات سلطات إنفاذ القانون يتمثل يف القدرة على تقدمي
البيانات عند طلبها ،ولكن "بدون التدخل يف نطاق املتطلبات التشريعية أو التنظيمية األخرى" 1.ويف هذا
السياق ،أشارت كيانات القطاع اخلاص إىل شروط استعمال اخلدمة من قبل العميل واعتبارات اخلصوصية.
وبالرغم من ذلك؛ فإن كيانات القطاع اخلاص أبرزت بشكل خاص وجوب استجابتها بسرعة وبشكل إجيايب إذا
كانت "احلياة معرضة للخطر" ،ولكن الحظت أيضا أن ذلك حيدث "بشكل قليل جدا" 2.هذا ،وتشتمل ردود
كيانات القطاع اخلاص على مقدمي اخلدمة ،ووضع متييز واضح بني املتطلبات القانونية الرمسية لتقدمي البيانات
وبني الطلبات غري الرمسية .وأفادت تقريبا كافة الشركات اجمليبة بأنه "جيب" علينا "االستجابة" لألوامر الرمسية
الصادرة عن احملاكم احمللية لتقدمي معلومات "طبقا للقوانني املعمول هبا 3،و"متماشيا مع مسؤوليتنا القانونية" 4.ويف

هذا الصدد على سبيل املثال ،فقد أفادت إحدى كيانات القطاع اخلاص أنه عند ورود أحد الطلبات ،فإن اخلطوة
األوىل تتمثل يف حتديد "إذا كان هناك حق قانوين أساسي لطلب املعلومات أو يوجد التزام قانوين بالكشف عن
املعلومات وتقدميها ،مع احلرص على ضمان أننا ال ننتهك أي،را من القوانني األخرى أو االلتزامات التعاقدية للشركة
5
أمام العمالء ،وخصوصيتهم".

هذا ،وقد أفادت غالبية كيانات القطاع اخلاص بأهنم ال يعتربون أنفسهم حتت وطأة أي التزام لتقدمي
بيانات استجابة ألحد الطلبات "غري الرمسية" -مثل املكاملة اهلاتفية  -الواردة من سلطات إنفاذ القانون .وبالرغم
من أن عددا من كيانات القطاع اخلاص قد أفادت بأهنا قد تفضل تقدمي بيانات بشكل تطوعي يف استجابة منها
للطلبات غري الرمسية طبقا لسياستها الداخلية اخلاصة هبا .فعلى سبيل املثال ،ذكرت إحدى الشركات الدولية بأهنا
على استعداد لالستجابة ملثل هذه الطلبات "إذا كانت البيانات متاحة ويتوافق تقدميها مع اللوائح القانونية للموارد
البشرية بالشركة" 6.فمن املالحظ أن عددا كبريا من كيانات القطاع اخلاص قد أفادت بأهنا على استعداد
للتجاوب مع الطلبات الرمسية لسلطات إنفاذ القانون بتقدمي البيانات ،مثل أحد املذكرات الرمسية .ومع ذلك،
فجميع الكيانات تقريبا أشارت إىل أن ذلك ال يعترب التزاما مطلقا ،وأن مسألة تقدمي البيانات مرهونة بشروط
حمددة ،مثل إذا كان "هناك التزام قانوين بتقدمي معلومات والكشف عنها ال يشكل انتهاكا للقوانني األخرى أو

االلتزامات التعاقدية للشركة".
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فكثريا ما أفادت الشركات الدولية ومقدمو اخلدمة الوطنيون أن هيئات إنفاذ القانون ختصص وحدات
اتصال بغية تيسري التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ،وتشتمل هذه الوحدات على :وحدات االستجابة حلوادث
األمن السيرباين ،وإدارة خماطر وأمن وشرعية تكنولوجيا املعلومات أو وحدات تأمني تكنولوجيا املعلومات .بيد أن
الشركات األخرى لديها أفرقة متعددة التخصصات أو أفرقة عمل إلدارة العالقات مع سلطات إنفاذ القانون .وقد
أفادت بعض كيانات القطاع اخلاص بأن آليات تعزيز التعاون وتبادل املعلومات مع سلطات إنفاذ القانون ال تزال
يف مسار التنمية 1.وجدير بالذكر؛ أن هذه اآلليات تعترب من األمور اهلامة يف ضوء تزايد عدد طلبات سلطات
إنفاذ القانون بشأن تقدمي البيانات من مقدمي اخلدمة .فعلى سبيل املثال ،أفاد أحد مشغلي االتصاالت السلكية
والالسلكية متعددة اجلنسيات بأن هناك زيادة تقدر بـ  21ضعفا يف عدد الطلبات الرمسية الواردة بشأن البيانات
2
احلاسوبية ما بني عامي  2118و.2101
وأبرزت أيضا كيانات القطاع اخلاص حقيقة مؤداها أهنا غالبا ما تتلقى طلبات من سلطات إنفاذ القانون
الوطنية واألجنبية .إىل جانب ذلك؛ أفاد العديد من الشركات بأهنا تنظر طلبات سلطات إنفاذ القانون األجنبية
الواردة فقط عرب "القنوات الرمسية" الوطنية 3.هذا ،وقد ذكرت بعض الشركات ،على سبيل املثال ،أنه يتعني على
سلطات إنفاذ القانون األجنبية احلصول على أمر بشأن البيانات من إحدى احملاكم الوطنية ،وذلك من خالل
طلب املساعدة القانونية املتبادلة .باإلضافة إىل ذلك؛ أفادت الشركات اليت لديها مكاتب يف دول متـع ،رددة بأن
العمليات الوطنية املختلفة دائما يف حاجة إىل مراعاة القوانني واللوائح احمللية .ومع ذلك؛ فإن كيانات القطاع
اخلاص متعددة اجلنسيات حددت بشكل عام "مقر" الوالية القضائية الرئيسي الستالم طلبات إنفاذ القانون على
4
املستوى العاملي.
باإلضافة إىل أحد املتطلبات العامة املعنية بالضمانات اإلجرائية الواجبة "ملقر" الوالية القضائية إلحدى
الشركات ،فإن عددا من كيانات القطاع اخلاص ذكرت أنه يتعني أن متتثل الطلبات غري الرمسية لسلطات إنفاذ
القانون األجنبية إىل مْبدأ "السلطة التقديرية" 5.وتشري املعلومات املتاحة عالنية ملقدمي اخلدمة العاملية ،مثل
جوجل على سبيل املثال ،إىل أن" :استعمال معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة واإلجراءات الدبلوماسية
والتعاونية األخرى ،فإن اهليئات [األجنبية] ميكنها العمل من خالل ["مقر" السلطات الوطنية] جلمع األدلة
اخلاصة بالتحقيقات املشروعة" ،وأنه على املستوى التط ،روع ،ري ،فإنه ميكننا تقدمي بيانات أحد املستخدمني يف
استجابة منا لإلجراءات القضائية الصحيحة هليئات إنفاذ القانون [األجنبية] ،يف حالة إذا كانت هذه الطلبات
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تعترب متوافقة مع املعايري الدولية ،واألسس الوطنية القانونية ،وسياسات شركة جوجل ،وقانون الدولة مقدمة
1
الطلبة".
وهذا يضيف إىل إحدى صور الشرط التكميلي لسلطات إنفاذ القانون األجنبية للحصول على أوامر
االستدعاء الضرورية أو األوامر القضائية أو األوامر الصادرة يف نطاق "مقر" الوالية القضائية ألحد مقدمي اخلدمة،
إىل جانب نطاق التـ ْقدير احملدد لتقدمي البيانات إىل سلطات إنفاذ القانون يف إطار القيود الواردة يف القوانني
الوطنية وشروط استخدام اخلدمة من قبل العميل .ومن املالحظ أن هذه العالقات التقديرية بني القطاع اخلاص
وهيئات إنفاذ القانون تعترب مؤ ،رسسة بشكل واسع على الثقة وليس على افرتاض االلتزام القانوين ،ولذلك ،عادة ما
توجد هذه العالقات ضمن مناطق جغرافية أو اجتماعية أو سياسية حمدودة .هذا ،وذكرت إحدى الشركات
الكائنة يف أمريكا الوسطى ،على سبيل املثال ،أهنا قبلت االلتزامات املنبثقة من طلبات سلطات إنفاذ القانون،
ولكن االمتثال يقتصر بالتحديد على الطلبات الواردة من السلطات احمللية .إىل جانب ذلك ،فقد حددت إحدى
الشركات األوروبية بأهنا تعاملت مع الطلبات غري الرمسية الواردة من سلطات إنفاذ القانون األجنبية بنفس الطريقة
اليت تتعامل هبا مع الطلبات الواردة من السلطات احمللية 2،ولكنها ال تعترب نفسها ملتزمة قانونيا باالمتثال إىل أي
أسلوب أيا كان 3.وعلى النحو الذي ذكرته إحدى الشركات الرائدة يف توفري اخلدمات عرب اإلنرتنت" ،بأهنا تعمل
أن
حبسن نية مع السلطات ،ولكن ليس لدينا أي التزامات ألداء ذلك ،ويف حالة انتهاك حسن النية ،فإننا نفكر بت ،ر
أكثر يف التعاون مع تلك السلطات" 4.وبعبارة أخرى؛ فإنه يف حدود قوانني محاية البيانات ،وشروط ومتطلبات
استعمال اخلدمة ،فإن مقدمي اخلدمة لديهم قدر كبري من حرية التصرف يف البيانات اليت مت الكشف عنها ،مبا يف
ذلك؛ هيئات إنفاذ القانون األجنبية .وغين عن البيان؛ أن هذه القرارات غالبا ما تصدر على أساس وجود
عالقات عمل وأواصر من الثقة .ويف هذا الصدد ،فقد ذكرت إحدى الشركات الدولية العاملة يف معدات
الشبكات ،على سبيل املثال ،أن مجيع الطلبات "ختضع للمراجعة" من أجل ضمان إمكانية التحقيق التقين
5
واملالءمة مع ش ْرعي،رة [ ]...لدولة معنية و[ ]...لوائح حقوق اإلنسان.
إن مزج )0( :القدرات املتباينة لسلطات إنفاذ القانون األجنبية لكفالة الضمانات اإلجرائية الواجبة يف
"نطاق" الوالية القضائية من خالل املساعدة القانونية املتبادلة ،و( )2وجود شبكات ا ْعتماد غري رمسية ،يؤدي إىل
تـغاير يف نطاق االمتثال للطلبات األجنبية للحصول على معلومات من الشركات الدولية املعنية بتقدمي اخلدمات.
هذا ،ويظهر الشكل  08-2عددا من الطلبات الواردة من دول خمتلفة وتنفيذها (على النحو املدرج لكل

See, for example, http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/legalprocess/
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جملس اللوردات وجملس العموم .مشروع اللجنة املشرتكة بشأن قانون بيانات االتصال-التقرير األول .املادة ( 2املسائل املتعلقة بالوالية القضائية-الطلبات املوجهة إىل
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 0110111مستخدم من مستخدمي اإلنرتنت يف الدولة مقدمة الطلب) حسبما أفاد تقرير شركة جوجل بشأن
الشفافية 1.أما فيما يتعلق بالطلبات الواردة من الدول األخرى ،فقد تباينت ما بني صفر يف املائة من الطلبات اليت
مت تنفيذها ،إىل  81يف املائة تقريبا ،مبتوسط قدره حوايل  81يف املائة من الطلبات اليت مت تنفيذها .ومما ال شك
شتق على األرجح من العديد من العوامل ،مبا يف ذلك النطاق الذي تتم فيه طلبات سلطات
فيه أن هذا النمط ي ،ر
إنفاذ القانون األجنبية بشكل غري رمسي أو مباشرة ،باألحرى من خالل املساعدة القانونية املتبادلة ،وسياسات
الشركة جتاه الطلبات غري الرمسية من الدول املختلفة ،وا ْستطاعة السلطات األجنبية على إعداد طلبات املساعدة
القانونية املختلفة.
ميكن متديد
نطاق العالقات غري
الرمسية بني سلطات
إنفاذ القانون وكيانات
القطاع اخلاص بشكل
أوسع من تقدمي
البيانات احلاسوبية
ألغراض التحقيقات.
وقد أفادت كل من
الدول وكيانات القطاع
اخلاص ،أثناء مجع
املعلومات اخلاصة هبذه
الدراسة ،بأن هناك جمموعة واسعة من جماالت التعاون .ويف هذا الصدد ،أفادت إحدى دول مشال أوروبا ،على
سبيل املثال ،أن "لدى سلطات إنفاذ القانون عالقة عمل غري رمسية مع مقدمي اخلدمات األساسي،رني لتحديث
معلومات االتصال ووضع إجراءات لتبادل البيانات بشكل رمسي" 2.يف حني ذكرت دول أخرى ،أن "هناك قواعد
3
للممارسات التطوعية تسمح بتبادل املعلومات ،جنبا إىل جنب مع التشريعات الرمسية".
وباستقراء الواقع العملي ،فقد أفادت عدة دول برتكيزها بشكل خاص على العالقات مع شركات
ومقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية .فعلى سبيل املثال ،أحملت إحدى الدول إىل أن "هيئات إنفاذ
القانون تبقي على عالقات وثيقة مع شركات صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية ،والسيما املشاركون يف
See http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/
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الصناعات الض ْخمة" .وتستثمر هذه العالقات يف املقام األول يف مناقشة التدابري العملية (مثل ماهية أفضل
اإلجراءات املعنية بأوامر التبليغ ،ونشر القدرات ،وتقدمي املعلومات اليت مت اعرتاضها بصورة قانونية) ،واملسائل
التقنية (مثل تشغيل شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية) ،وقضايا السياسة العامة 1.وتشري أيضا املعلومات
املقدمة من كيانات القطاع اخلاص إىل أن العديد من الشركات ترتبط بشراكات ليس فقط مع مقدمي اخلدمة
اإللكرتونية ،بل أيضا مع هيئات إنفاذ القانون .ويشتمل ذلك على أغراض تقاسم املعلومات العامة بشأن
هتديدات ا ،رجتاهات اجلرمية السيربانية من أجل تيسري عمليات اإلبالغ عن حاالت االشتباه بوقع جرمية سيربانية.2
أما ما يتعلق بالشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص بشأن اجلرمية السيربانية ،فقد متت مناقشتها على نطاق
أوسع يف الفصل الثامن (املنع).
وتظهر ردود
الدول على االستبيان
املرافق هلذه الدراسة
أن العالقات غري
الرمسية بني هيئات
القانون
إنفاذ
اخلدمة
ومقدمي
تعترب من األمور
املتعارف عليها يف
خمتلف املناطق .ويوضح الشكل  02-2أن بني نسبة  21يف املائة و 21يف املائة من الدول يف كافة املناطق قد
3
أفادت بوجود مثل هذه العالقات.
أفاد عدد من الدول بشكل حذر أن العالقات غري الرمسية بني هيئات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمة
تنطوي على تقاسم معلومات "ال تزج بالبيانات اخلاصة بأحد العمالء" 4.ومع ذلك ،فإن دوال أخرى تشري إىل أنه
5
بدا هلا أنه ميكنها تقدمي البيانات الفردية ألحد العمالء إىل سلطات إنفاذ القانون من خالل هذه االستعدادات.
الفعالة بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمة بشكل كبري يف تقدمي
بينما ميكن أن تساهم العالقات الثابتة و ،ر
مساعدة فـ ،رعالة للتحقيقات يف اجلرمية السيربانية ،فمن األمهية مبكان أن تتفق هذه الرتتيبات مع سيادة القانون
واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان .وعلى النحو الذي مت استعراضه يف هذا الفصل ،فإن هذه الرتتيبات يتعني أن
1
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انظر أعاله؛ القسم  2-3إجراءات التحقيق واخلصوصية ،وجود محاية للخصوصية والضمانات اإلجرائية
3

See, for example, http://www.edri.org/edri-gram/number6.24/bulgarian-administrative-case-data-retention
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5

تتضمن وضوحا كافيا بشأن األوضاع والظروف اليت يـ ْعهد هبا إىل سلطات إنفاذ القانون للحصول على البيانات
احلاسوبية ،مع وضوح ماهية الضمانات الفعالة واملالئمة ضد أي إساءة استعمال 1.ومثال على غرار الرتتيبات،
فقد ختضع "حمط،رة" وصول سلطات إنفاذ القانون إىل املشرتكني غري املقي،ردين أوحركة البيانات أو حمتوى البيانات
2
املخزنة من قبل مقدمي اخلدمة إىل مستويات معينة من مراقبة حقوق اإلنسان.

 6-5قدرات سلطات إنفاذ القانون
االستنتاجات الرئيسية:







بدأ أكثر من  21يف املائة من البلدان اليت أجابت عن االستبيان بإنشاء هياكل متخصصة
للتحقيق يف اجلرمية السيربانية واجلرائم اليت تنطوي على أدل،رة إلكرتونية
تفتقر هذه اهلياكل يف الدول النامية إىل ما يكفي من املوارد والقدرات
منوا عدد أقل بكثري من أفراد الشرطة املتخصصني ،مبعدل يبلغ حنو  1.2لكل
لدى الدول األقل ،ر
املعدل أعلى مبرتني إىل مخس
 0110111مستخدم إنرتنت ضمن البلد املعين ،يف حني يكون هذا ،ر
مرات يف البلدان اليت تفوقها تقدما
منوا يفتقرون إىل
 21يف املائة من املوظفني املتخصصني املكلفني بإنفاذ القوانني يف الدول األقل ،ر
املهارات واملعدات احلاسوبية

يتناول هذا القسم املعلومات اليت مت مجعها بشأن قدرات سلطات إنفاذ القانون ملنع ومكافحة اجلرمية
السيربانية ،حيث تشتمل "القدرة" املؤسسية ،يف سياق حفظ األمن والنظام العام ،على عدد من العناصر ،منها:
القدرات التشغيلية واالسرتاتيجية ،املهارات الفنية للموظفني ،وكفاية الضباط واملوارد 3.بيد أن هناك عنصرا آخر
صص" .فاجلرائم اليت تقتضي ردا "متخصصا" تعترب تلك اليت
هاما من عناصر القدرات يتمثل يف مستوى "التخ ،ر
،ر
4
تشكل حتديات من حيث تعاريف اجلرمية ،وتطبيق القانون ،أو مجع األدلة وحتليلها .وتظهر اجلرمية السيربانية كل
هذه السمات ،حيث يعترب مستوى ختصص سلطات إنفاذ القانون من األمور احليوية ملكافحة أي جرمية بشكل
فعال ،إىل جانب االستجابة للعدالة اجلنائية .هذا وميكن أن جيري ختصص سلطات إنفاذ القانون على كل من
املستوى التنظيمي ومستوى شؤون املوظفني ،فغالبا ما يتداخالن كالمها معا .فبينما يعترب التخصص من األمور
املتـوق،رع طلبها يف جمال اجلرمية السيربانية واألدلة اإللكرتونية ،إال أنه من املتوقع أيضا  -مع تقدم العامل حنو زيادة
1
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3
4

املوصولية باإلنرتنت  -أن يضطلع بشكل متزايد كافة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون جبمع األدلة اإللكرتونية ،إىل
جانب التعامل بشكل روتيين.

التخصص التنظيمي
أفادت أغلبية الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة بوجود هياكل من سلطات إنفاذ القانون
متخصصة يف اجلرمية السيربانية ،حيث أفاد ما يزيد عن نسبة  22يف املائة من الدول؛ بوجود وحدة متخصصة
ومك،ررسة داخل اهليئات القائمة املنوط هبا إنفاذ القانون .هذا وأفاد ما يقرب من نسبة  02يف املائة من الدول
1
بوجود وكالة متخصصة ومك،ررسة للحاالت املتعلقة إما باجلرمية السيربانية أو اجملال السيرباين.
وجدير بالذكر ،أن كال من الدول األكثر تقدما ( )HDI>0.8والدول األقل تقدما ) (HDI<0.8قد أفادت
بأمهية مستويات التخصص .وبالرغم من ذلك؛ قد أظهرت الدول األقل منوا جمموعة عريضة من اهلياكل ،بيد أن
بعض الدول أفادت بعدم وجود موظفني متخصصني ،يف حني ذكرت بعض الدول األخرى وجود موظفني
متخصصني ولكن غري مع ،ردين
يف وحدات خمصصة .ومع
وجود استثناء وحيد (يف
أفريقيا) ،أن الدول اليت أفادت
بافتقارها للوحدات أو الوكاالت
املتخصصة ،أشارت إىل خطط
إلنشاء واحدة يف املستقبل
2
القريب.
أظهرت أيضا الدول
اجمليبة اختالفات عرب مستويات التنمية املتعلقة بطريقة إدماج الوحدات املتخصصة داخل إدارات وهيئات إنفاذ
القانون على املستوى الفيدرايل أو اإلقليمي أو على مستوى الدولة ،أو على مستوى الشؤون احمللية .ففي بعض
الدول؛ "لدى كافة هيئات التحقيق الفيدرالية وحدات خمصصة للجرمية السيربانية" 3.ويف هذا السياق أيضا؛
أفادت دول أخرى أن الوحدات على املستوى الفيدرايل متغرية مع ترتيبات إنفاذ القانون على مستوى الدولة
واإلقليم ،وبني الواليات القضائية املختلفة 4.ومن املالحظ أن هناك أيضا تباينا كبريا داخل الدول-حسبما
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أفادت-من حيث التغطية اجلغرافية وتـوافق الوحدات داخل هيئات أو وكاالت إنفاذ القانون 1.إىل جانب ذلك،
فالعديد من الدول أفادت بإنشاء وحدة أو هيئة وطنية متخصصة مع وجود خطط تكميلية إلضافة موظفني
ووحدات بشكل تزايدي يف مواقع املكاتب امليدانية.
لطالما أفادت الدول املتقدمة بوجود "جمموعة عريضة من املواد" أو "بكفاية املوارد" ،بالرغم من أن
العديد من هذه الدول أشارت إىل أن "املوارد تعترب بشكل أساسي كافية إلجراء التحقيقات هبدف رفع مستوى
القدرات إىل مستوى أعلى" و"تعترب كل املوارد كافية لدرجة أهنا تساعدنا على إجناز هذه املهمة" .ومن أجل
حتسني النتائج وكفاءهتا وسرعة إجنازها ،فإننا حنتاج إىل موارد من األجهزة والربجميات اجلديدة واملتطورة 2.أيضا،
أشارت عدد من الدول األكثر منوا إىل أن هناك متطلبات حمددة تتمثل يف تـْنمية قدرات املوظفني ،مبا يف ذلك،
"عدم كفاية املوارد البشرية واالختالفات القائمة بني مستوى موارد أجهزة الشرطة على املستوى الفيدرايل ومستوى
الواليات ،إىل جانب أن مستويات الشرطة يف بعض الواليات لديه من القدرات الكافية ،بيد أن ذلك ال يتوفر
ألجهزة الشرطة يف بعض الواليات األخرى 3.كما أشارت الدول النامية يف أفريقيا وآسيا إىل متطل،ربات تتعلق
"بأدوات التحليل اجلنائي عن بعد" ،حيث أكدت على أن "التحليل اجلنائي احلاسويب ،وتطبيقاته" يعتربان من
4
األمور القدمية".

الموظفون المتخصصون
أفاد العديد من الدول بوجود موظفني
متخصصني مكلفني بإنفاذ القانون يف اجلرمية
السيربانية 5،ولدى الدول األقل منوا عدد أقل
بكثري من أفراد الشرطة املتخصصني ،مبعدل
يبلغ حنو  1.2لكل  0110111مستخدم
إنرتنت ضمن البلد املعين ،يف حني يكون هذا
املعدل أعلى مبرتني إىل مخس مرات يف البلدان
،ر
اليت تفوقها تقدما .أما نسبة الشرطة املتخصصة

 1املرجع السابق
2
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يف اجلرمية السيربانية يف كل الدول متثلت يف أقل من واحد يف املائة من إمجايل الشرطة.

1

وبإجياز ،فإن ما يقرب من نسبة  21يف املائة من الدول اجمليبة؛ أفادت بأن املوظفني املتخصصني يف
اجلرمية السيربانية لديهم مهارات "متقدمة "خاصة بتكنولوجيا املعلومات ،يف حني أفاد ما يزيد عن نسبة  31يف
املائة من الدول اجمليبة بأن لديها موظفني متخصصني ولكن ذو مهارات "متوسطة" .بيد أن نسبة  21يف املائة من
الدول أشارت إىل أن املوظفني املتخصصني لديهم مهارات "أساسية" بتكنولوجيا املعلومات ،إىل جانب ذلك،
أفادت نسبة  2يف املائة من هذه الدول أن املوظفني املتخصصني ليس لديهم أي مهارات خاصة بتكنولوجيا
املعلومات.
ومع ذلك؛ فإن هذه الصورة العامة ختفي اختالفات أساسية طبقا ملستوى منو الدولة .ففي الدول األعلى
تقدما ،قد أفادت نسبة  21يف املائة من املوظفني املتخصصني بامتالك مهارات تقنية متقدمة ،عالوة على أن
لديهم أجهزة حاسوب متط ،رورة .وعلى النقيض من ذلك؛ فإن يف الدول األقل منوا؛ ذكر ما يقرب من نسبة  22يف
املائة من هذه الدول بأن
املوظفني املتخصصني يف
اجلرمية السيربانية لديهم فقط
مهارات أساسية بتكنولوجيا
املعلومات ،إىل جانب
ذلك ،فإن املوظفني
املتخصصني لديهم أجهزة
حاسوب متوسطة املستوى.
ومع ذلك ،فإن
الصورة داخل واحدة من هذه الدول قد تبدو خمتلفة بشكل ملحوظ؛ فعلى سبيل املثال :أفادت إحدى الدول بأنه
"ال يوجد تـ ْقرير عام متـي ،رسر قدم نطاقا كامال بشأن الوحدات املتخصصة" 2،فبعض الوحدات لديها أجهزة
وبرجميات مناسبة ،إال أن مستوى مهارة (املوظفني) يعترب غري كاف للتصدي للكثري من القضايا ،يف حني أن
3
الوحدات األخرى "جمهزة مبوظفني متخصصني ،ولكنها تفتقر إىل موارد متطورة".

1

تعترب هذه احلسابات تأسيسا على الردود على السؤال رقم  002الوارد يف االستبيان اخلاص بالدراسة ،باإلضافة إىل للدراسة االستقصائية لألمم املتحدة بشأن

الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية( ،متاح آخر السنة).
2
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تنمية قدرات الموظفين
أفادت أغلبية الدول بأهنا تقدم بعضا من التدريبات املتعلقة باجملال السيرباين لكل من املوظفني
املتخصصني واملكلفني بإنفاذ القانون واملوظفني غري املتخصصني ،حيث تلقى املوظفون املتخصصون واملكلفون
بإنفاذ القانون تدريبا تناول
جمموعة من املوضوعات
بداية من التوجيه التقين
وأسس التحقيقات إىل
املسائل املتعلقة جبمع األدلة
اإللكرتونية واستخدام أدوات
التحليل اجلنائي عن بعد.
هذا ،وتناولت موضوعات
التدريب متعددة املسائل
املتعلقة ( 32يف املائة)
بالتحفظ على األدلة احلاسوبية (ما يقرب من  21يف املائة) ،واستغالل األطفال عرب اإلنرتنت (ما يقرب من 02
يف املائة) ،حيث يعترب ذلك من املواد التدريبية األكثر شيوعا لتدريب املوظفني املتخصصني .باإلضافة إىل ذلك؛
فهناك موضوعات أخرى تتعلق بالتدريبات ،منها :التحقيقات املتقدمة بشأن اإلنرتنت ،والتحليل اجلنائي الرقمي،
واستعمال برجميات خاصة بالتحليل اجلنائي ،وحتليل الربجميات اخلبيثة.
فمن املالحظ التباين بشكل واسع يف نطاق وتناول الربامج التدريبية اليت حصل عليها املوظفون
املتخصصون .ففي بعض الدول؛ فإن كافة املوظفني املتخصصني حصلوا على تدريبات متخصصة يف اجلرمية
السيربانية ،إما عن طريق احلضور الشخصي أو عرب اإلنرتنت .بيد أنه يف دول أخرى؛ مينح التدريب على املستوى
الوطين للموظفني يف وحدات خمتارة بشأن املصطلحات األساسية للجرمية السيربانية أو املنهجية األساسية
للتحقيق .ويف هذا الصدد أيضا؛ أفادت بعض الدول بأهنا تقدم برامج تدريبية إضافية تتعلق مبوضوعات مثل
الوعي األساسي بتكنولوجيا املعلومات ،والوعي مبواجهة اجلرائم التقنية ،والتحفظ على البيانات باعتبارها أحد
األدلة اإللكرتونية ،واستعمال أساليب التحليل اجلنائي احلاسويب عن بعد .فالتدريب ،حسبما أفادت الدول ،إما
يدخل يف نطاق تدريب املوظفني املتخصصني أو يكون متاحا بقدر احلاجة إليه أو عند الطلب من قبل املوظفني.
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ويعترب التدريب
املنتظم أحد األمور اهلامة
لتنمية قدرات املوظفني
املكلفني بإنفاذ القانون،
حيث متكن املوظفني
املتخصصني من إحاطتهم
التقنيات
بأحدث
والتطورات .هذا وترتاوح
نسبة التدريب املنتظم
(أكثر من مرة واحدة يف
السنة) سواء يف الدول األكثر تقدما أو يف الدول األقل منوا – حسبما أفادت الدول  -ما بني  21يف املائة إىل
 21يف املائة .بيد أن بعض الدول األقل منوا أفادت أهنا ،مع ذلك ،تفتقر إما للتدريب أو ال يوجد تدريب متاح
1
على اإلطالق.
وجدير بالذكر ،أن املواد التدريبية للموظفني املتخصصني غالبا ما حيصلون عليها بشكل مباشر من قبل
إحدى الوحدات التدريبية هليئات إنفاذ القانون ذاهتا .وذكرت املنظمات اإلقليمية أو الدولية أهنا تضطلع بتقدمي
مواد تدريبية للموظفني املكلفني
بإنفاذ القانون واملتخصصني يف
اجلرمية السيربانية يف ما يقرب من
نسبة  02يف املائة من الدول،
مما يدل ذلك على أحد األدوار
اهلامة للمساعدة التقنية اليت
تتلقها الدول من قبل هذه
املنظمات .ويتناول الفصل
السادس (األدلة اإللكرتونية
والعدالة اجلنائية) مبزيد من
التفصيل املتطل،ربات املعنية باملساعدة الفنية ،وتنفيذها.

1
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وباعتبار أن األدلة اإللكرتونية أصبحت إحدى عناصر التحقيق اهلامة يف كافة أنواع اجلرائم ،فإن
املطلوب من موظفي إنفاذ القانون "غري املتخصصني"  -بشكل متزايد  -إجراء التحقيقات األساسية املعنية
باألفعال ذات الصلة باحلاسوب .ويف هذا الصد؛ أظهرت الردود على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة اختالفات
واضحة بني الدول فيما يتعلق بتنفيذ التدريبات املتعلقة باجلرمية السيربانية للموظفني غري املتخصصني واملكلفني
بإنفاذ القانون .هذا ،وأفاد ما يقرب من نسبة  22يف املائة من الدول ،سواء األكثر تقدما أو األقل منوا ،بتلقي
املوظفني غري املتخصصني تدريبا على هيكل اإلنرتنت واملفاهيم ذات الصلة به .ومع ذلك ،فإن ما يقرب من نسبة
 21يف املائة من الدول األقل منوا أفادت بأن املوظفني غري املتخصصني ال حيصلون على أي تدريب بشأن اجلرمية
السيربانية أو األدلة اإللكرتونية .وبالرغم من ذلك؛ أبدى عدد من الدول مبادرات لتحسني التدريب املتعلق باجلرمية
السيربانية للموظفني غري املتخصصني .ويف هذا السياق ،أفادت إحدى الدول ،على سبيل املثال، " ،راختذت مبادرة
بشأن "توحيد" الربامج اليت تدرس لكل املوظفني ،وذلك ملنحهم مفهوم أساسي مباهية اجلرمية السيربانية والتقنيات
ذات الصلة بالتحقيقات والتشريعات" 1.بيد أن إحدى الدول األخرى أشارت إىل أن "املوظفني النظامني يتلقون

تدريبا بشأن التحفظ على
األدلة احلاسوبية ،كجزء من
املواد التدريبية اخلاصة
بالتحقيقات العامة" 2.يف
حني أن باقي الدول أفادت
بأن موضوعات اجلرمية
السيربانية تعترب "م ْشمولة يف

املناهج التعليمية للموظفني
النظامني" 3،إىل جانب
"إتاحة التدريب ،للموظفني الراغبني يف ذلك ،من خالل دورات تدريبية عرب اإلنرتنت يف براجمنا املعنية بالتدريب
4
التقين".

1
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3
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الفصل السادس :األدلة اإللكترونية والعدالة الجنائية
يتناول هذا الفصل عملية العدالة الجنائية في حاالت الجريمة السيبرانية ،بدءا من الحاجة إلى تحديد
وجمع وتحليل األدلة اإللكترونية من خالل األدلة العدلية الرقمية .ويستعرض مقبولية واستخدام األدلة

اإللكترونية في المحاكمات الجنائية ،فضال عن أنه يعرض كيف يمكن لمجموعة من التحديات القضائية
أن تؤثر على أداء نظام العدالة الجنائية .ويربط الفصل بين إنفاذ القانون واحتياجات قدرة العدالة الجنائية

الهادفة إلى أنشطة المساعدة الفنية ،المقدمة والالزمة.

 1-6مدخل إلى األدلة اإللكترونية واألدلة العدلية الرقمية
االستنتاجات الرئيسية
 األدلة هي الوسائل اليت تربط الوقائع بإدانة وإبراء األفراد أثناء إقامة احملاكمات .األدلة اإللكرتونية هي
مجيع املواد املوجودة يف شكل إلكرتوين أو رقمي
 هتتم األدلة العدلية الرقمية باستعادة – عادة ما تكون متقلبة وسهلة اإلفساد – املعلومات اليت قد
يكون هلا قيمة داللية
 تتضمن تقنيات األدلة اجلنائية إجياد نسخ "شيئا فشيئا" من املعلومات املخزنة أو احملذوفة" ،منع
الكتابة" من أجل ضمان أن املعلومات األصلية مل يتم تغيريها ،وأن ملفات التشفري "أدوات التشفري"،
أو التوقيعات الرقمية ،اليت ميكن أن تبني التغيريات يف املعلومات

األدلة اإللكترونية في اإلجراءات الجنائية
األدلة هي الوسائل اليت تربط الوقائع بإدانة وإبراء األفراد أثناء إقامة احملاكمات .األدلة اإللكرتونية هي
مجيع املواد املوجودة يف شكل إلكرتوين أو رقمي ،وكما هو مالحظ يف الفصل األول (التواصل العاملي) ،فإن األدلة
اإللكرتونية هي أمر حموري ليس فقط فيما خيص التحقيق والقضاء ألشكال اجلرمية السيربانية ،ولكن تتزايد فيما
خيص اجلرمية على حنو عام .تعد اإلطارات القانونية املثلى لألدلة جنبا إىل جنب مع إنفاذ القانون وقدرة العدالة
اجلنائية على حتديد ومجع وحتليل األدلة اإللكرتونية ،أمرا جوهريا للحصول على استجابة فعالة للجرمية.
وأثناء مرحلة مجع املعلومات لدراستها ،مت طرح أسئلة على البلدان حول قدرة سلطات إنفاذ القانون
واملدعني العامني على مجع وتناول األدلة اإللكرتونية ،كما مت طرح أسئلة على البلدان حول اإلطارات القانونية
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لألدلة اإللكرتونية ،مبا يف ذلك مقبولية واستداللية القوانني والقواعد اليت تطبق على األدلة اإللكرتونية .1وقبل النظر
يف استجابات البلدان ،فيتضمن هذا القسم مقدمة موجزة إىل طبيعة األدلة اإللكرتونية والوسائل اليت ميكن مجعها
من خالهلا ،مبا يف ذلك األدلة العدلية الرقمية.
مجع األدلة – ينتج عن تفاعل املستخدم مع أجهزة احلاسوب جمموعة كبرية من اآلثار الرقمية (يطلق
عليها أحيانا البصمات الرقمية أو األشياء االصطناعية) .وقد حتتوي بيانات احلاسوب واالتصاالت اإللكرتونية اليت
حيتمل أن تكون ذات صلة بعمل إجرامي على العديد من غيغابايت من الصور والفيديوهات ورسائل الربيد
اإللكرتوين وسجالت احملادثات وبيانات النظام .وميكن أن يكون حتديد املعلومات ذات الصلة داخل هذه
البيانات مستنفذا للوقت .وكذلك يصب تنوع أشكال امللفات احملتملة ونظام التشغيل والربجميات التطبيقية
وتفاصيل األجهزة يف تعقيدات عملية حتديد املعلومات ذات الصلة.
ميكن تعديل األشياء االصطناعية اخلاصة باحلاسوب أو الكتابة فوقها أو حذفها بسهولة ،األمر الذي
يطرح حتديات حيث جيب املصادقة والتحقق من مصادر املعلومات الرقمية 2.وختتلف قواعد األدلة اختالفا
ملحوظا بني الواليات القضائية ،حىت بني البلدان ذات أعراف قانونية متشاهبة .وبصورة عامة ،ومع ذلك فإن
األنظمة القانونية ألعراف القانون العام متيل إىل أن حتظى بقواعد حمددة فيما خيص مقبولية األدلة .وفيما خيص
األنظمة القانونية ألعراف القانون املدين اليت حيتفظ فيها القضاة املختصون بدرجة عالية من السيطرة على
إجراءات احملكمة ،فقد تكون مقبولية األدلة مرنة على الرغم من أن ترجيح األدلة (مبا يف ذلك التأكد من
3
مصداقيتها وصحتها) ميكن أن ميتثل أيضا جملموعة شاملة من القواعد.
ويف العديد من األنظمة القانونية ،جيب على مؤيدي األدلة عرض جودة اإلجراءات املطبقة للحفاظ على
سالمة املعلومات الرقمية بدءا من حلظة إنشائها ووصوال ملرحلة تقدميها أمام احملكمة .لسالمة وصحة املعلومات
الرقمية تأثري مباشر على ترجيح األدلة من حيث املوثوقية واجلدارة بالثقة .فيجب على الطرف الذي يسعى إىل
تقدمي أدلة أن يعرض استمرارية األدلة دائما ،أو "سلسلة املسؤوليات" حبيث ميكن إثبات أنه مل يتم العبث باألدلة
أو تغيريها خبالف ذلك .تعد استمرارية األدلة مبثابة مسألة واقعية ،فضال عن أن عملية سلسلة املسؤوليات هي
4
اآللية املطبقة فيما خيص حفظ وتوثيق التاريخ الزمين لألدلة حيث أنه يتحرك من مكان إىل آخر.
ويف حالة املعلومات الرقمية ،فيجب احلفظ على استمرارية األدلة على كل من األجهزة املادية اليت حتتوي
على البيانات (عند تلقيها أو االستيالء عليها) ،والبيانات املخزنة املوجودة على األجهزة 5.وعلى هذا النحو،
1

انظر دراسة استبيان اجلرائم السربانية  ،Q109-112و .Q143-150

 2انظر على سبيل املثال قضية الواليات املتحدة ضد ويتاكر.127 F3d 595, 602 (7th Cir. 1997) ،
 3انظر جاكسون ،جيه دي ،وسامرز ،اس .جيه .2102 ،تدويل األدلة اجلنائية :ما وراء أعراف القانون العام والقانون املدين .كامربيدج :مطبعة جامعة كامربيدج.
 4كيسي ،إي .2100 ،.األدلة الرقمية وجرائم احلاسوب :علم األدلة اجلنائية ،أجهزة احلاسوب واإلنرتنت .نيويورك :إلسفري.

5

وزارة العدل األمريكية .2112 ،األدلة الرقمية املوجودة يف حجرة احملكمة :دليل إلنفاذ القانون واملدعيني العامني .معهد العدالة الوطين ،صفحة.02 :
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جيب على الطرف الذي يقدم األدلة عرض التايل )0( :أن املعلومات الرقمية اليت مت احلصول عليها من اجلهاز هي
مبثابة متثيل حقيقي وسليم للبيانات األصلية اليت يتضمنها اجلهاز (الصحة) ؛ ( )3وأن اجلهاز والبيانات املراد
تقدميها بصفتها أدلة هي ذاهتا اليت مت اكتشافها يف األصل ومت إدراجها سلسلة املسؤوليات (السالمة) .ويكمن
اهلدف يف إظهار أن اجلهاز هو ما يفرتض أن يكون ،وأن املعلومات الرقمية جديرة بالثقة ومل يتم العبث فيها أو
1
تغيريها.
مت الطعن أيضا يف موثوقية املعلومات املولدة من احلاسوب وتلك املخزنة على احلاسوب على أساس
الثغرات األمنية املوجودة يف أنظمة التشغيل والربامج اليت ميكن أن تؤدي إىل طرح هتديدات على سالمة املعلومات
الرقمية .وقد نظرت احملاكم يف قابلية املعلومات الرقمية للتعرض للتالعب أثناء تقدمي الدالئل اإللكرتونية ،فضال
عن تسليط الضوء على "احلاجة لتبيان صحة احلاسوب فيما خيص قدرته على االحتفاظ باملعلومات موضوع
القضية واستعادهتا" 2إن مقبولية املعلومات املتولدة من احلاسوب (مثل سجالت ملف التسجيل) تعطي تفاصيل
عن األنشطة اخلاصة باحلاسوب ،والشبكة وغريها من األجهزة اليت ميكن أن تكون عرضة للطعن يف حال كان
3
النظام الذي يقوم بتوليد املعلومات ال حيتوي على ضوابط أمنية قوية.
وباإلضافة إىل عرض صحة وسالمة األدلة ،تنشأ الطعون يف استخدام األدلة اإللكرتونية ،يف بعض
الواليات القضائية ،نتيجة تطبيق قواعد داللية معينة .ورمبا تكون يف حاجة إىل أن يتم عرضها ،وعلى سبيل املثال،
تلك األدلة اإللكرتونية اليت تقع ضمن استثناءات معينة لفرض حظر عام على "اإلشاعات" األدلة 4،أو تلك
"املطبوعة" من بيانات احلاسوب واليت تليب املتطلبات مثل قاعدة "الدليل األفضل" 5.يتناول هذا الفصل املناهج
الوطنية ملثل هذه القضايا املنوه عنها يف استبيان الدراسة.

 1مارسيال االبن ،آيه جيه ،غرينفيلد،أر .اس( ،حمرران) .2112 ،األدلة اجلنائية اإللكرتونية :الدليل امليداين جلمع ودراسة وحفظ أدلة جرائم احلاسوب ،النسخة الثانية.
بوكا راتون :مطبعة سي أر سي ،الصفحة.032 :
 2ري فيي فينهي ،قضية شركة ديبتور أمريكان إكسربيس ترافل ريالتد سريفيس ،ضد شركة فيي فينهي 02 336 BR 437 (9th Cir BAPديسمرب)2112 ،
صفحة.08 :
 3تشايكني ،دي .2112 .حتقيقات الشبكة حول اهلجمات اإللكرتونية :حدود األدلة الرقمية .اجلرمية والقانون والتغري االجتماعي،222 – 232 :)2- 2( 22 ،

.222
 4عادة ما يتم تعريف اإلشاعة على أهنا " األدلة املقدمة عن بيان أدىل به يف بعض املناسبات األخرى ،عندما يقصد هبا أن تكون مبثابة دليل على حقيقة ما جرى التأكيد
عليه' (قوانني هالربي ،اجمللد  .)02قد تشكل بدقة أنواع معينة من األدلة الرقمية اإلشاعات ،ولكن ميكن قبوهلا حتت استثناءات مثل "السجالت التجارية" .انظر
طومسون .2100LL ،مقبولية الوثائق اإللكرتونية بصفتها أدلة يف احملاكم األمريكية .امللحق  ،2ب ،0 .مركز للمكتبات البحثية ودراسة األدلة االلكرتونية حلقوق
اإلنسان".
 5بصفته مبدأ عام ،حيق للمحاكم احلصول على أفضل األدلة املتاحة .ويف حالة تطبيق قاعدة أفضل األدلة ،فقد تنتفي مقبولية النسخ األصلية بصفتها أدلة ما مل كان
ميكن عرض أن األصول غري متوفرة نظرا لتلفها أو لظروف أخرى .وقد ال يتم اعتبار املعلومات املطبوعة من أي حاسوب أو غريه من أجهزة التخزين مبثابة "أصول" .ويف
بعض الواليات القضائية ،على الرغم من أن قاعدة األدلة األفضل ال تقتضي استبعاد املطبوعات ،شريطة أن تعكس املطبوعات البيانات الفعلية بدقة .انظر على سبيل
املثال ،قضية دو ضد الواليات املتحدة 812 ،ملف .ملحق( 0202 ،0203 .دي .هاواي )0222؛ ولوغنر ضد الوالية769 N.E.2d 1147, 159 ،
(إنديانا .Ct .التطبيق.)2112 .
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األدلة الجنائية الرقمية
قد تكون العديد من أشكال األدلة اإللكرتونية صرحية نسبيا ،مثل مطبوعات رسائل الربيد اإللكرتوين
املتوفرة بسهولة اليت يرسلها مرتكب اجلرمية ،أو سجالت اتصال بروتوكول اإلنرتنت اليت يبلغ عنها مباشرة من قبل
موفر خدمة اإلنرتنت .ومن جانب آخر ،قد تتطلب أشكال أخرى تقنيات متطورة من أجل استعادة آثار
األنشطة أو البيانات اليت يتم
سيناريو األدلة الجنائية :أدلة التحايل عبر الحاسوب من أحد مقاهي اإلنترنت
احلصول عليها من احلاسوب
سيناريو :مت القيام مبحاولة احتيال عرب الربيد اإللكرتوين .حصلت الشرطة على أدلة تفيد بأن
والشبكات اليت من شأهنا أن
أن رسائل الربيد اإللكرتوين املعنية قد مت إرساهلا من حاسوب مكتيب يف مقهى إنرتنت حملي
تقدم أدلة على سلوك
إعداد منوذجي ملقهى إنرتنت يشبه بيئة الشبكة املنزلية يف العديد من النواحي .ومن احملتمل أن
إجرامي .تشكل األدلة
تتضمن العديد من أجهزة احلاسوب احملمول أو احلاسوب املكتيب املتصلة عرب مزيج من أجهزة
العدلية الرقمية فرعا من العلوم
الشبكات املتصلة الالسلكية والسلكية .وفيما خيص أغراض فواتري أجهزة احلاسوب ومقاهي
اجلنائية املعنية باستعادة
اإلنرتنت ،فقد تتطلب التحقق من هوية املستخدم؛ ويكون هذا إلزاميا يف العديد من الواليات
القضائية ،فضال عن أنه يوفر خط سري مراجعة لربط األفراد بأي أجهزة حاسوب معنية يف أي
وإجراء حتقيق بشأن املواد اليت
وقت معني .وقد يكون من املمكن أيضا حتديد أي فرد يستخدم أي حاسوب يف أي وقت
مت احلصول عليها من األنظمة
من خالل لقطات تلتقطها كامريات املراقبة.
الرقمية وأنظمة احلاسوب.
يف حالة إجراء حتقيق سريع مبا فيه الكفاية ،أو يف حال وجود علم مسبق باألنشطة ،فمن مث
ولتعقب هذه اآلثار ،يستفيد
قد يكون حمققوا األدلة اجلنائية يف وضع ميكنهم من الوصول الفعلي إىل احلاسوب وإجراء
خرباء األدلة العدلية الرقمية
حتقيق معياري .وتزداد تعقيدات هذه العملية نتيجة للطابع العام للجهاز ،والذي حيتوي بدوره
من قابلية احلواسيب لتخزين
آثارا لنشاط الكثري من املستخدمني.
وتسجيل وحفظ بيانات عن
وعادة ما تتعامل مقاهي اإلنرتنت مع الكثري من املستخدمني وحركة بيانات مقارنة بالشبكة
املنزلية ،ويرجح أن حتظى بأجهزة شبكة إضافية مثل خوادم بروكسي اليت حتتفظ بنسخ من
أغلب األنشطة اليت تقوم هبا،
صفحات الويب املطلوبة عادة من أجل تسريع حركة االتصاالت؛ وأجهزة جدار احلماية
وبالتايل اليت يقوم هبا
اخلاص بالتأمني .وميكن حتليل هذه األجهزة فيما خيص آثار نشاط الشبكة املرتبطة باألنشطة
مستخدموها.
املشبوهة للمستخدم.
املعلومات
إن
املخزنة على األجهزة اإللكرتونية ،مبا يف ذلك أجهزة احلاسوب واهلواتف احملمولة هي معلومات متقلبة ويسهل
تغيريها أو العبث هبا أثناء التحقيقات .ويف الوقت ذاته ،فإن هذه املعلومات من السهل مضاعفتها .ولذلك فإن
إحدى اخلطوات األولية اهلامة يف العديد من التحقيقات القائمة على األدلة العدلية الرقمية هي إجياد صورة أدلة
جنائية غري مضطربة (أو نسخ مطابقة متاما) جلهاز التخزين ،حتتوي على نسخة من اجلهاز األصلي مفصلة بقدر
اإلمكان .ومن خالل العمل على الصورة بدال من اجلهاز األصلي ،فيمكن فحص البيانات دون إحلاق أي
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اضطراب بالنسخة األصلية ،لذا نوفر محاية ضد أي تالعب أو تزوير .وعادة ما يتم إجياد صورة األدلة اجلنائية
1
مبساعدة جهاز خمتص يطلق عليه مانع الكتابة والذي من شأنه منع إحلاق أي تغيريات على البيانات األصلية.
وباإلضافة إىل القدرة على إجياد نسخة "خطوة خبطوة" للمعلومات املخزنة ،وغريها من أدوات األدلة
اجلنائية اهلامة مبا يف ذلك استخدام برامج "حنت البيانات" أو "حنت امللفات" واليت من شأهنا استعادة امللفات
احملذوفة أو التالفة من بقايا
البيانات األولية اليت تبقى
سيناريو األدلة الجنائية :أدلة تم الحصول عليها من حامل متنقل بخصوص مؤامرة
على أجهزة التخزين حىت بعد
الرتكاب جريمة خطيرة
2
زوال امللف األصلي.
سيناريو :التحقيق مع أحد األفراد قيد االهتام بالتآمر الرتكاب جرمية قتل .وكجزء من هذا
باإلضافة إىل أنه ملقارنة
التحقيق ،طلبت الشرطة احلصول على بيانات من شبكة اهلاتف احملمول الذي يستخدمها
هذا الفرد.
امللفات بسرعة وبدقة،
تستخدم أدوات التحليل
تتشابه قدرات مقدمي خدمات اهلاتف احملمول مع مقدمي خدمات اإلنرتنت ،جبانب إضافة
هامة أال وهي البيانات اخلاصة بتحديد املوقع اجلغرايف واليت تكشف عن املوقع املادي ألي
جتزئات التشفري اليت تتوافق
مستخدم.
مع 'توقيع' صغري وفريد من
ستقوم بيانات حركة اتصاالت اهلاتف ،يف أغلب الواليات القضائية ،بتخزين أرقام اهلواتف
نوعه جلزء معني من البيانات.
اليت مت االتصال هبا فضال عن زمن االتصال ومدته .تعمل قدرات التنصت بنفس القدر اليت
إذ أن أي تغيري بسيط
يعمل به مقدمو خدمات االتصاالت اهلاتفية األخرى .وميكن أن تكشف هذه املعلومات عن
للبيانات ينتج عنه حدوث
أمناط االتصاالت الصادرة إىل أفراد آخرين ،فضال عن توفري ارتباطات بني األحداث اليت
وقعت يف العامل احلقيقي ،مثل إجراء مكاملة هاتفية قصرية قبل ارتكاب جرمية ما.
تشفري خمتلف.
أجهزة
تتطلب
خمتلفة نوعية خمتلفة من
تقنيات التحقيق واألدلة
اجلنائية .ويتطلب فحص
أجهزة احملمول جمموعة خمتلفة
من األدوات مقارنة بتلك
اليت يتم استخدامها عند
فحص جهاز حاسوب
مكتيب أو خادم شبكة.
تعرض األنواع املختلفة من

ومع ذلك يكمن االختالف األكرب مالحظة بني اهلواتف احملمولة يف أنه عادة ما يقوم املالك
حبمل اجلهاز يف مجيع األوقات ،ويتصل باستمرار مبحطات أساس احملمول احمللية اليت تنقل
إشارات اهلاتف .ومن خالل تعقب حمطات األساس اليت يتصل هبا اهلاتف يف أي وقت
معني ،فيمكن االستدالل على موقع املالك داخل أي منطقة معينة .فإذا ما مت النجاح يف
عمل مثلث بالعديد من حمطات األساس بفعالية؛ فيمكن حصر مكان اهلاتف داخل نطاق
عشرات األمتار.
وباالعتماد على الوالية القضائية وسياسات االحتفاظ بالبيانات ،فرمبا يقوم مقدمو اخلدمات
بتخزين املواقع اجلغرافية للهواتف احملمولة يف أي وقت تتلقى فيها رسائل أو مكاملات هاتفية،
كما هو احلال فيما يتعلق بتوصيات االحتاد األورويب املتعلقة باإلبقاء على البيانات .وقد ال
تقوم واليات قضائية أخرى بتخزين هذه البيانات إطالقا ،ما عدا حينما تطلب جهات إنفاذ
القانون هذا صراحة ،ويف هذه احلالة ميكن السماح بإجراء تثليث املوقع بغية حتديد موقع
األفراد بدقة من خالل هواتفهم.

 1املعهد األمريكي الوطين للمعايري والتكنولوجيا .2112 ،جهاز مانع الكتابة ( )HWBمواصفات ،اإلصدار .2.1
 2غومتان ،يب .0222 ،.احلذف اآلمن للبيانات من الذاكرة املغنطيسية وذاكرة احلالة الصلبة .وقائع الندوة األمنية السادسة الحتاد احلوسبة التقنية املتقدمة.
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األجهزة والربجميات وأنظمة التشغيل التحديات اليت متثلها فيما يتعلق باستعادة املعلومات.
تركز األدلة اجلنائية احلاسوبية على حتليل أجهزة احلاسوب املكتيب واحلاسوب احملمول على النحو املوجود
يف املنازل وأماكن العمل .عادة ما حتتوي أجهزة احلاسوب على أقراص صلبة ذات سعة كبرية من شأهنا ختزين كمية
كبرية من املعلومات ،مبا يف ذلك الصور ومقاطع الفيديو ،فضال عن تواريخ تصفح املواقع اإللكرتونية ورسائل
الربيد اإللكرتوين ومعلومات الرتاسل الفوري .وعادة ما تقوم بتشغيل عدد صغري من أنظمة التشغيل املشهورة مبا يف
ذلك ويندوز ،ماك أو إس ،لينوكس.
األدلة
تقوم
اجلنائية القائمة على
مثال حالة :تحديد ابتزاز على اإلنترنت (بلد في أمريكا الشمالية)
أجهزة احملمول بفحص
تعرض إحدى حتقيقات إنفاذ القانون يف عملية ابتزاز مزعومة بعض التقنيات املستخدمة يف
أجهزة احملمول اليت تعمل
تعقب اجملرمني عرب اإلنرتنت .يف هذه احلالة هدد املتهم بنشر صور جنسية لضحاياه على
بطاقة منخفضة ،ذات
صفحات شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة.
سعة ختزين أقل ،مقارنة
تلقى احملققون معلومات من قسم األمن اخلاص مبوقع شبكة التواصل االجتماعي حول
بأجهزة احلاسوب ،وذات
تسجيل الدخول إىل احلسابات اخلاصة بالضحايا ،فجميعهم يتأصلون من عنوان بروتوكول
إنرتنت واحد .قام أحد املتهمني بالوصول إىل  022حساب خمتلف من خالل عنوان
برامج أبسط لتسهيل
بروتوكول إنرتنت واحد يف أقل من شهرين ،وأغلبهم من على جهاز حاسوب واحد .ولقد قام
املكاملات اهلاتفية وتصفح
العديد من مستخدمي هذه احلسابات بتعطيل حساباهتم عقب اخرتاقها .ولقد مت استخدام
اإلنرتنت .ومع ذلك فإن
نفس عنوان بروتوكول اإلنرتنت للوصول إىل احلساب اخلاص باملتهم  021مرة أكثر من أي
الفجوة املوجودة بني
عنوان آخر .ولقد مت استخدامه أيضا لتسجيل الدخول  22مرة إىل حسابات الربيد
اإللكرتوين اخلاص بأحد الضحايا .وظهر تسجيل دخول منفصل إىل حساب املتهم من عنوان
اهلواتف وأجهزة احلاسوب
بروتوكول إنرتنت مسجل باسم شركة مدرجة بصفتها صاحب عمل املتهم على صفحته
هي التوجه إىل الصغر من
الشخصية بشبكات التواصل االجتماعي .ومن هذا املنطلق ،فقد مت تقدمي طلب إىل مقدمي
حيث الوظائف والطاقة
خدمات اإلنرتنت للحصول على معلومات مشرتك متصل بعنوان بروتوكول اإلنرتنت .ويف
التشغيلية والربجميات .أن
غضون أسبوع واحد ،قام مقدمو خدمة اإلنرتنت املسؤولني عن عنوان بروتوكول اإلنرتنت
اخلاص باملتهم بتقدمي معلومات املشرتك ،مبا يف ذلك العنوان املادي الذي يطابق السجالت
إحدى السمات املميزة
العامة األخرى .قام احملققون بتحرير مذكرة تفتيش هلذا املبىن ،والسيطرة على املزيد من األدلة
ألجهزة احملمول هي
اليت استخدمت إلدانة املتهم الحقا يف نفس الشهر.
قابليتها على التنقل –
املصدر http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/2013/016.html :و
فهي عادة ما تكون
http://arstechnica.com
بصحبة مالكها يف كل
األوقات – واتصاهلا املستمر .وهذا ما يساعد على احلصول على مراقبة للموقع اجلغرايف دقيقة إىل حد معقول يف
النظم احلديثة .عادة ما حتتوي على كل من قائمة جهات االتصال كاملة نسبيا ،فضال عن سجالت املكاملات.
كما تتدفق عادة مجيع البيانات واملعلومات عرب شبكات مقدمي خدمات إنرتنت احملمول ،مما ِّ
ميكن احملققني من
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احلصول على جمموعة كبرية من املعلومات املتعلقة باستخدام اهلاتف .واألجهزة اللوحية غالبا ما تكون مبثابة نسخ
مطورة من أجهزة احملمول األمر الذي جيعل األدوات املصممة ألجهزة احملمول مطبقة أيضا.
وحتظى تقنيات األدلة اجلنائية اخلاصة بالشبكة بأمهية حاليا حيث ترتبط باهلواتف احملمولة وأجهزة
احلاسوب فضال عن العديد من اإلجراءات اليت تستخدم من أجلها خدمات اإلنرتنت والتخزين السحايب .وختزن
تلك اخلدمات البيانات على اإلنرتنت بدال من ختزينها على جهاز املستخدم ،األمر الذي يقلل من كمية
املعلومات اليت ميكن جتميعها بدون استخدام حتليل الشبكة .ويكون نقل بيانات الشبكة مؤقتا يف العموم.
وللحصول على معلومات مفصلة خبصوص األنشطة اليت جتري يف الشبكة ،يتعني مجع البيانات بصورة نشطة
وختزينها للتحليل الحقا .وميكن أن يشمل هذا حتليال مللفات السجالت من أجهزة الشبكة مثل جدران احلماية
1
وكشف التسلل فضال عن نظم الوقاية وكذلك حتليل حمتوى نقل بيانات الشبكة املسجلة يف حال توفرها.
ويف املواقف اليت قد ينجح فيها املهاجم يف الوصول اإللكرتوين ألحد أنظمة احلاسوب ،تصبح أي
بيانات على هذا احلاسوب معرضة للخطر من طرف املهاجم .ويف هذه احلاالت ،قد ال يعتد مبلفات السجالت
لنشاط هذا النظام ،وال متثل التحقيقات اجلنائية للشبكة الصيغة الوحيدة املتاحة ألي حملل .ويكمن التحدي
األساسي يف التحقيق اجلنائي ألي شبكة يف إعادة القيام باإلجراءات اليت اختذت على أي شبكة من بيانات
السجالت احملدودة املتاحة .وقد يستخدم هذا بتحديد حماوالت التسلل والوصول غري املصرح به لألنظمة وحماولة
قطع اخلدمة ،إضافة إىل البيانات بشأن أي املوارد اليت وصل إليها األفراد يف أي وقت.

1

Chappell, L., 2012. Wireshark Network Analysis (Second Edition): The Official Wireshark Certified Network Analyst
Study Guide. Laura Chappell University
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 2-6القدرة على التعامل مع األدلة الجنائية (العدلية) الرقمية
واألدلة اإللكترونية
االستنتاجات الرئيسية
 بينما متتلك معظم البلدان بعض قدرات األدلة العدلية ،أفادت العديد من الدول اجمليبة ،يف مجيع
املناطق ،بوجود عدد غري ٍ
كاف من احملققني اجلنائيني ،واالختالف بني القدرات على املستوى االحتادي
واحمللي ،ونقص أدوات التحقيق اجلنائي ،وتأخر األعمال نتيجة للكميات الضخمة من البيانات اليت
تستلزم التحليل
 أبلغت أكثر من نصف الدول أن املشتبه فيهم يستخدمون التشفري ،مما يؤدي إىل صعوبة الوصول إىل
هذا النوع من األدلة وضياع الوقت دون فك الشفرات
 وتفيد مجيع الدول يف أفريقيا وثلث دول املناطق األخرى عدم كفاية املوارد للمدعني للتعامل مع هذه
األدلة اإللكرتونية وحتليلها
 األدلة اإللكرتونية معرتف هبا يف احملكمة بأكثر من  82يف املائة من البلدان اجمليبة ،وذلك مع قلة عدد
العوائق القانونية مثل عدم االعرتاف جبميع األدلة اإللكرتونية وعدم االعرتاف باألدلة اإللكرتونية خارج
حدود الدولة والعوائق اخلطرية احلالية اليت تواجه مقاضاة أفعال اجلرمية السيربانية

قدرات األدلة الجنائية
ميكن أن تكون قدرات جهات إنفاذ القانون على جتميع األدلة اإللكرتونية وحتليلها أثناء التحقيقات
حامسة يف النجاح يف التعرف على مرتكيب االنتهاكات ومقاضاهتم .وقد أوضحت البلدان اجمليبة على االستبيان
امللحق هبذه الدراسة جمموعة من القدرات يف هذا الشأن .وقد أفادت أكثر من  21يف املائة من البلدان ،يف مجيع
مناطق العامل ،بعض القدرة على إجراء حتقيقات تعتمد على األدلة اجلنائية (العدلية) الرقمية 1.وتشري املعلومات
اإلضافية املقدمة من البلدان بشأن الوصول إىل املصادر اجلنائية ومستويات القدرة ،برغم ذلك ،إىل صورة متباينة.
وقد أفاد أقل من نصف البلدان يف أفريقيا وحوايل ثلثي بلدان األمريكتني كفاية موارد إنفاذ القانون (مثل الكهرباء
واألجهزة والرباجميات والوصول إىل اإلنرتنت) من أجل إجراء التحقيقات وحتليل األدلة اإللكرتونية 2.ويف املقابل،
أفاد ما يصل على  81يف املائة من البلدان يف أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا كفاية املوارد.

1

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .001

 2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .012
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ولكن أفادت بلدان عدة مثل
بعض الدول املتطورة وجود حتديات
مرتبطة مبعاجلة كميات كبرية من
البيانات وزيادة عدد األدلة املقدمة من
أجل التحليل اجلنائي 1.أفادت إحدى
البلدان يف أوروبا ،على سبيل املثال:
"على املستوى القومي ،الشرطة قادرة

على إجراء مستوى ٍ
عال من التحقيق
اجلنائي احلاسويب .وعلى مستوى
املقاطعات واملستوى احمللي ال تتوفر إال
القدرة على إجراء العمل اجلنائي احلاسويب األساسي" .وقد أفاد البلد ذاته :أن "زيادة عدد األدلة اإللكرتونية اليت
جيري احلصول عليها أثناء التحقيق يف مجيع أنواع اجلرائم ،تشكل حتديا السيما بالنسبة للشرطة احمللية اليت تتعامل
مع عدد كبري من احلاالت" .وعلى غرار ذلك ،سلطت إحدى بلدان األمريكتني الضوء على أن" :التحدي ال
يكمن يف اخلربة ،وإمنا يف كمية البيانات اليت جيب حتليلها 2".بينما أشار بلد آخر أن" :كم املعلومات والبيانات
3
اليت جيري احلصول عليها ينتج عنه املزيد واملزيد من املشكالت بالنسبة للتخزين والتحليل".

بينما أفادت بعض البلدان توفر القدرة االحتادية أو املركزية "لدى أي معمل [جنائي] مركزي أو الوحدات
اخلارجية املسؤولة عن حتليل اخلربة لألدلة اإللكرتونية اليت جرى احلصول عليها يف حتقيقات الشرطة" 4.بينما أفادت
غريها من بلدان أخرى استخدام هنج موزع مع "وحدات التحقيق اجلنائي يف مجيع أحناء البلد" 5اليت "جتري
الفحوصات اجلنائية اإللكرتونية باستخدام أدوات التحقيق اجلنائي املتخصصة  ...املستخدمة بالنسبة للشبكات،
ونظم احلاسوب ،واهلواتف احملمولة ،وأجهزة التخزين 6".وقد سلطت العديد من البلدان ،خاصة الدول النامية،
الضوء على نقص املوارد من أجل احلصول على معدات التحقيق اجلنائي الفنية والتحديات اليت تواجهها يف تعيني
املوظفني ذوي املهارات الكافية إلجراء التحقيقات ومعاجلة األدلة اإللكرتونية .وقد أفادت إحدى البلدان يف
أفريقيا ،على سبيل املثال ،أنه "يتوفر عدد قليل من الفاحصني اجلنائيني على املستوى االحتادي ،ولكن مبا ال
7
يكفي خلدمة البلد بالكامل ،وال يعمل إال خمترب واحد".
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وقد أفاد عدد من البلدان أنه يعاين تشفري البيانات أثناء إجراء حتقيقات إنفاذ القانون وحتليل األدلة
اإللكرتونية .وأفادت حوايل  21إىل  81يف املائة من البلدان يف مجيع املناطق ،باستثناء آسيا وأوقيانوسيا ،أن
األدلة اجلنائية كثريا ما تشفر مبعرفة املشتبه فيهم 1.بينما أفادت العديد من البلدان زيادة استخدام التشفري مبعرفة
مرتكيب االنتهاكات .وقد رصد أحد البلدان أن "بناء على نوع اجلرمية ،يصبح التشفري أكثر انتشارا 2".ومل يكن
هذا الرأي سائدا من قبل بأي
حال من األحوال .وقد أفادت
إحدى بلدان أوروبا ،على
سبيل املثال ،أن "األدلة اليت

جيري جتميعها نادرا ما تشفر
3
مقارنة بكم البيانات اجملمعة".

عالوة على ذلك ،ال يتضح
األمر سواء كانت النسبة
األكرب من التشفري اليت أبلغت
عنها البلدان يف آسيا
وأوقيانوسيا نتيجة لالختالفات يف استخدامات التشفري الكامنة اليت يقوم هبا املشتبه فيهم أو نتيجة لقدرات إنفاذ
القانون على كشف املواد املشفرة وحتليلها.
وقد أشارت البلدان إىل "عدم وجود طريقة بسيطة" للتغلب على "التحدي الشاق" املتمثل يف التشفري
"الذي يتطلب مساعدة وقدرة فنية متخصصة 4".وقد أشارت بلدان عدة إىل عدم امتالكها لسبل وأدوات التعامل
مع مشكلة التشفري دون احلصول على املفاتيح من املشتبه فيه أو االستحواذ عليها .وقد أفادت إحدى البلدان،
على سبيل املثال ،أنه" :إذا خضع املشتبه فيه للتوقيف أو جرى التعرف عليه ،جيب احلصول على مفاتيح فك
التشفري من املشتبه فيه أثناء التحقيق 5".وقد توفرت لدى بعض االختصاصات عالجات قانونية إلجباره على
التعاون 6.إذا مل يفصح املشتبه فيه عن مفاتيح فك الشفرة ،للمحققني االستعانة بربامج الرباجميات ،أو اللجوء إىل
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اخلربة الفنية ،أو تقدمي األدلة املمكنة للمعامل اجلنائية أو املختص حملاولة فك التشفري .وقد ذكر أحد البلدان
اللجوء إىل "املختصني املعتمدين والرباجميات املعتمدة" 1يف جهود فك التشفري .وقد أشارت البلدان األخرى إىل
احتمال توقيف املشتبه فيه "أثناء فتح اآلالت وتشغيلها" 2عندما تكون البيانات غري مشفرة.
إضافة إىل التحديات اليت تواجه التحقيقات اجلنائية الرقمية يف صورة تكنولوجيا التشفري ،قد يستخدم
مرتكبو االنتهاكات تقنيات "إخفاء املعلومات يف االتصال اإللكرتوين" ("إخفاء" املعلومات) .وهذا يتضمن إخفاء
املعلومات واالتصاالت داخل ملفات الربيئة ،مثل الصور البيانية ،واملستندات ،والعينات الصوتية ،والتطبيقات.
ومتثل ملفات الوسائط مضيفات مثلى إلخفاء املعلومات؛ ألهنا عادة ما تكون كبرية ،وبالتايل ال تثري الشبهات
على الفور .من وجهة النظر اجلنائية ،قد جيري التعرف على البيانات املخفية مبقارنة تدفقات ملفات وبيانات
املشتبه فيه مع األصول املعروفة .وقد ركز عدد من الدول اجمليبة على الزيادة عامة يف استخدام أساليب التشويش
والتشفري .وقد أفادت إحدى بلدان األمريكتني أن "املنظمات اجلنائية حتاول إجراء حتقيقات صعبة بتخزين
البيانات اجلنائية يف خوادم خارجية أو يف نظم ختزين سحابية ،واستخدام التشفري وغريها من أساليب التشويش
3
على البيانات".
متثل زيادة استخدام احلوسبة السحابية حتديات خاصة لألدلة اجلنائية الرقمية .قد تصبح املعلومات اليت
خيزهنا مرتكبو االنتهاكات عن بعد يف اخلدمات السحابية مرئية للمحققني أثناء البحث أو الفحص اجلنائي ،مثل
اليت تواجهها جلسات اإلنرتنت املباشرة على األجهزة قيد التشغيل ،أو من خالل اخلدمات عن بعد املتاحة على
أجهزة اهلاتف اجلوال احملتجزة .إضافة إىل االعتبارات القانونية املتصلة بالوصول املباشر إلنفاذ القانون للمعلومات
خارج حدود الدولة (اليت جرت مناقشتها يف الفصل السابع (التعاون الدويل)) ي ِّ
عقد ختزين البيانات السحابية
عملية التحقيق اجلنائي للتعرف على املعلومات املخزنة إلكرتونيا وجتميعها وحتليلها 4.وميثل احتمال وصول أحد
مستخدمي السحابة إىل بيانات شخص آخر احتماال بوجود املزيد من التحديات أمام صحة البيانات.
مبواجهة هذه التحديات ،أفادت البلدان اجمليبة باستخدام أساليب متنوعة لضمان احلفاظ على تكامل
األدلة اإللكرتونية اجملمعة خالل التحقيقات اجلنائية الرقمية .وأشارت البلدان ،على سبيل املثال ،إىل استخدام
التصوير اجلنائي ،واستخدام اإلقرارات املشفوعة بيمني إلثبات صحة البيانات ،قيم جتزئة التحقيقات اجلنائية،
استخدام أدوات حظر الكتابة ،احلصول على بيانات اإلنرتنت من خالل لقطات الشاشة ،أساليب التسمية
والتوثيق والتعبئة والنقل املنتظمة ،وختم صور التحقيقات اجلنائية املسجلة على القرص البصري 5.وبالنسبة للمعايري
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واملبادئ التوجيهية للتحقيقات اجلنائية أشارت بضع بلدان إىل "دليل املمارسات اجليدة لألدلة اإللكرتونية
1
احلوسبية" الحتاد كبار ضباط الشرطة.
كما أفادت البلدان بعدد من املمارسات لتخزين األدلة اإللكرتونية حلمايتها من التدهور والتلف .ومشل
هذا استخدام نسخ مطابقة عدة من أصل نسخة واحدة أساسية ،وختزين بيانات احلاسوب داخل شبكة
التحقيقات اجلنائية لتكنولوجيا املعلومات املخصصة يف ظل الوصول احملدود ،واستخدام املنشآت اليت التحكم
بالرطوبة ودرجة احلرارة واإلشعاع الكهرومغناطيسي فيها ،واستخدام اخلزانات ،واستخدام األجهزة املقاومة للكهرباء
2
الساكنة ،واستخدام أقفال األدلة املراقبة ،واستخدام احلقائب احملكمة.
إضافة إىل قدرة إنفاذ
القانون يف التحقيقات اجلنائية
الرقمية ،من املهم أن يكون
للمدعني العامني موارد كافية
للتعامل مع األدلة اإللكرتونية
وحتليلها .فاألدلة اإللكرتونية اليت ال
تقدم يف احملكمة ليس هلا أي دور
يف احلكم العادل على املتهم.
وتشري إجابات البلدان أن املدعني
العامني لديهم مستوى من املوارد
اخلاصة بالتعامل مع األدلة
اإللكرتونية يقل عن نظريه اخلاص بإنفـاذ القانون 3.وقد علقت بعض البلدان ،على أن املدعني كثريا ما يعانون
صعوبة يف تفسري األدلة اإللكرتونية وحيتاجون مساعدة غريهم من املختصني لتحديد االجتاهات والوصول إىل معىن
البيانات 4.ومل يفد أي من اجمليبني األفريقيني بكفاية موارد املدعني العامني من أجل احلصول على األدلة
اإللكرتونية – مع تسليط الضوء على إحدى اجملاالت امللحة للرتكيز على املساعدة والدعم الفنيني.
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األدلة اإللكترونية في اإلجراءات الجنائية
1

أفادت أكثر من  82يف املائة من الدول اجمليبة بأن األدلة اإللكرتونية معرتف هبا يف اإلجراءات اجلنائية.
وقد أفاد عدد قليل من البلدان – معظمها يف أفريقا وآسيا – أن األدلة اإللكرتونية غري معرتف هبا .وقد أشر أحد
بلدان أفريقيا ،على سبيل املثال،
أن األدلة اإللكرتونية "غري

منصوص عليها يف القانون
وبالتايل غري معرتف هبا 2".ويف

هذه احلالة ،يوجد عائق خطري
أمام جناح القضاء يف اجلرمية
السيربانية واجلرائم اليت تتضمن
أدلة إلكرتونية .وبالنسبة هلذه
البلدان اليت يعرتف فيها باألدلة
اإللكرتونية يف العموم ،ختضع هذه
املقبولية لشروط ،مثل تكامل البيانات ،أو تقدير احملكمة ،أو إجراءات التصديق ،يف حوايل  21يف املائة من
3
البلدان.
وبرغم االعرتاف باألدلة
اإللكرتونية يف احملاكم الوطنية،
أفادت إحدى البلدان بعدم
االعرتاف باألدلة اإللكرتونية من
خارج اختصاصها 4.ويف حالة
اجلرمية عرب الوطنية ،كاجلرمية
السيربانية ،ميكن هلذا القيد أن يؤثر
على احتمال جناح التقاضي .وقد
أفاد عدد من البلدان أن قضايا
1
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املقبولية لألدلة اإللكرتونية خارج احلدود كثريا ما تثار بشأن أي اإلجراءات اليت اتبعت للمساعدة القانونية املتبادلة.
وقد ركزت إحدى البلدان ،على سبيل املثال ،على أن "األدلة األجنبية املقدمة يف اإلجراءات اجلنائية جيب أن
تكون يف صورة شهادة الشهود وأي مستند مرفق هبذه الشهادة ،وجيب أخذ شهادة الشهود بعد حلف اليمني أو
توقيع إقرار ،أو يف ظل احليطة أو احلذر املقبول من احملكمة يف البلد األجنيب ،أو يف ظل االلتزام املفروض بقول
احلق (سواء صراحة أو ضمنا) ،أو مبوجب قانون البلد األجنيب ،وجيب توقيع شهادة الشهود أو اعتمادها من
القاضي أو املسؤول 1".ويف العديد من االختصاصات ،كثريا ما حتول هذه املتطلبات دون االعتماد على األدلة
اإللكرتونية خارج احلدود اليت جيري احلصول عليها من خالل القنوات غري الرمسية من الشرطة إىل الشرطة يف
احملاكمات اجلنائية.
وأفادت معظم البلدان اليت تعرتف باألدلة اإللكرتونية أهنا تعاملها معاملة األدلة املادية .ولكن أفاد ما
يقل عن  21يف املائة من البلدان ،وجود تفرقة قانونية بني األدلة اإللكرتونية واملادية 2.وبينما تتعدد األساليب،
اعتربت معظم البلدان أنه من املمارسات اجليدة عدم التفرقة ،حيث يضمن هذا مقبولية األدلة اإللكرتونية
باإلضافة إىل مجيع أنواع األدلة األخرى .وبالنسبة للبلدان اليت ال تفرق بني األدلة اإللكرتونية واملادية ،أفاد العديد
منها أن األدلة اإللكرتونية ،على غرار مثيالهتا" ،جيب أن تكون :معرتفا هبا ،ذات حجية ،دقيقة ،كاملة ،ومقنعة
هليئة احمللفني" 3.وقد كانت مقبولية األدلة اإللكرتونية بناء على القواعد العامة السارية على مجيع األدلة ،مبا فيها
"العناصر اليت جيري احلصول عليها قانونا ،مع احرتام مبدأي وثاقة الصلة باملوضوع والوفرة 4".ويف بضع بلدان
5
يكون التقدير للمحكمة "يف تقرير مدى االعرتاف باألدلة [اإللكرتونية]".
وأفادت التقارير بإحالة األدلة اإللكرتونية إىل القضاء أو السلطات القضائية ،واستخدامها يف احملاكمات
اجلنائية بطرق شىت .وقد أفادت البلدان اجمليبة كل اآليت :النقل املادي للحواسيب احملتجزة إىل احملكمة ،واستخدام
نسخ يف احملكمة من بيانات احلاسوب املخزنة على القرص البصري ،واستخدام النسخ املطبوعة لألدلة اإللكرتونية
املقدمة يف جملدات يف احملكمة ،وتقدمي تقرير حتليلي للخبري وشهادته فقط أمام هيئة احملكمة (باستخدام بيانات
احلاسوب اليت ال تزال خمزنة) 6.وقد أفادت بضع البلدان ،على سبيل املثال" ،أن الوثائق أو البيانات اإللكرتونية
"جيب طباعتها قبل إمكانية قراءهتا يف اجللسة الرئيسة 7".كما ركزت بعض البلدان على أنه "ال حيال إىل املدعني
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العامني إال اجلزء من األدلة اجملمعة وثيق الصلة باملوضوع – ختزن املواد والبيانات اليت ال عالقة هلا باملوضوع لدى
1
الشرطة".
كما قدمت البلدان تفاصيل عن عدد صيغ وسبل تقدمي األدلة اإللكرتونية باحملكمة .ومشل هذا شهادة
الشهود اليت يقدمها ضباط الشرطة ،شهادة الشهود اليت يقدمها أخصائيو الطب الشرعي ،مبا يف ذلك تقدمي
املعلومات الرقمية على أجهزة العرض والشاشات العريضة ،واملطبوعات اليت تنص على األشياء والوثائق والصور
والسجالت ولقطات الشاشة 2.وركزت إحدى البلدان يف آسيا على اللجوء إىل تقارير اخلرباء ،باإلشارة إىل أن
"التقارير املكتوبة عادة ما تقدم مرفقة بتفسريات بشأن البيانات الفنية ".وقد أشارت غريها من البلدان إىل عرض
األدلة اإللكرتونية على شاشات احلاسوب" :يف إحدى قضايا احلاسوب املعقدة ،أثبت استخدام جهاز العرض
3
لتقدمي األدلة فاعليته يف تقدمي املعلومات من املدعي العام إىل احملكمة".
وأفادت بلدان أخرى بسبل متعددة لعرض األدلة .فقد أشارت إحدى البلدان يف أوروبا ،على سبيل
املثال ،أن عرض األدلة اإللكرتونية باحملكمة "يعتمد على حالة األدلة ومكاهنا[ .جيوز تقدمي األدلة اإللكرتونية يف

صورة] مطبوعات ورقية ،وسائط رقمية (أقراص صلبة ،أقراص مضغوطة ،أقراص الفيديو الرقمي ،الذاكرة
الوميضية) ،العروض على احلواسيب الشخصية واحلواسيب احملمولة ،العروض عن بعد ،الوصول [احلي] يف بعض
احلاالت النادرة ".وقد سلطت بعض البلدان الضوء ،رغم ذلك ،على أن قاعات احملاكم مل تكن جمهزة الستخدام

التكنولوجيا يف احملاكمات اجلنائية ،حيث أشارت إحدى بلدان األمريكتني ،على سبيل املثال ،أن "احملاكمات
اإللكرتونية ال تزال غري شائعة .فليست مجيع قاعات احملاكم موصلة لغرض السماح [للدولة] بعرض القضايا
إلكرتونيا .وحاليا ،جيب [على الدولة] أن حتصل على موافقة القضاة وهيئة الدفاع الستخدام التكنولوجيا يف قاعة
4
احملكمة".
وقد أفادت بضع البلدان بوجود قوانني خاصة باألدلة حتكم األدلة اإللكرتونية .وبالنسبة هلذه البلدان،
جيوز اعتبار اجملاالت اليت تعين هبا القوانني مثل االفرتاضات القانونية بشأن ملكية البيانات والوثائق اإللكرتونية
وتأليفها ،إضافة إىل الظروف اليت وقعت فيها األدلة اإللكرتونية على أهنا موثوق هبا 5.وقد قدمت بلدان أخرى
معلومات بشأن طريقة تفسري القواعد "التقليدية" لألدلة يف سياق األدلة اإللكرتونية .وقد أوضحت إحدى بلدان
أوقيانوسيا ،على سبيل املثال ،كيفية تطبيق قاعدة "اإلشاعات" على األدلة اإللكرتونية يف اختصاصها" :بالنسبة

لألدلة اإللكرتونية حتديدا ،ال تسري قاعدة اإلشاعات إذا كانت املعلومات الواردة يف األدلة اإللكرتونية متعلقة
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باتصال حمول بني احلواسيب واعرتف به من أجل حتديد املرسل واملرسل إليه وتاريخ التحويل وموعده 1".وقد أشار
بلد آخر إىل وجود "االفرتاض العام" حيث إنه "مىت قدمت أدلة صادرة عن آلة أو جهاز آخر ،إذا كان اجلهاز هو

املستخدم على النحو الصحيح يف احلصول على هذه النتيجة عادة ،فيعترب أن اجلهاز كان يعمل على حنو صحيح
2
عند تكوينه للدليل".
وأخريا ،فقد ،رنوهت البلدان إىل الطرق اليت ميكن هبا استخدام األدلة اإللكرتونية إلقامة صلة بني العمل
أن جهاز وساطة ،يف شكل نظام احلاسوب،
اإلجرامي ومرتكب اجلرمية احملدد .إن طبيعة اجلرمية السيربانية تعين ،ر
عادة ما يكون قائما بني اجلاين واجملين عليه  -مما يؤدي إىل حتديات يف عزو األعمال إىل أشخاص حمددين .أما
يف احلاالت اليت يتم فيها حماكمة املتهم ،على سبيل املثال ،لالستيالء على احملتوى غري القانوين للحاسوب ،فيجب
إثبات أن احملتوى قد مت وضعه عن قصد على اجلهاز من قبل املدعى عليه ،وليس من قبل شخص آخر عن طريق
الوصول إىل اجلهاز .ويف هذا الصدد ،عل،رق بلد واحد مبا يلي " :تكون األدلة الظرفية يف كثري من األحيان الوسيلة

الوحيدة اليت ميكن من خالهلا حتديد هوية املتحدث أو املتصل .وقد أثبتت األساليب التالية جدارهتا :إثبات ملكية
جهاز االتصال (احلجز وفق التوقيف أو تنفيذ األمر) ،ومعلومات املشرتك ،والرصد (بناء على إذن من احملكمة
عند اللزوم) ،حتليل حمتوى االتصال وفحص الطب الشرعي جلهاز االتصال 3".يف حني ،رنوه بلد آخر مبا يلي":عادة
ما تكون هناك جمموعات متعددة خمتلفة من األدلة اإللكرتونية اليت جيب مجعها سوي،را لوضع املشتبه فيه وراء جهاز
4
إليكرتوين يف وقت معني ومكان حمدد".
كما أشارت معظم البلدان إىل عدم وجود خطوات حمددة أو معايري معينة إلثبات الرابط .إضافة إىل
ذلك ،أشارت الدول إىل تنوع التقنيات التقليدية والسيربانية احملددة "لربط األدلة اإللكرتونية بنظام حاسوب حتت
سيطرة املدعى عليه ،أو الذي له حق الدخول إليه" .تطبيق تقنيات معيار ثبوت األدلة القياسية مبا يف ذلك احلافز

والفرصة واألدلة الداعمة غري اإللكرتونية وضبط األدلة ودليل احلالة العقلية واألدلة اليت تدعم استبعاد اآلخرين".

5

وإمجاال ،نوهت البلدان اجمليبة عن االستبيان بشكل عام عن قدر كبري من املعرفة املرتاكمة يف جمال حتديد
ومجع وحتليل وعرض األدلة اإللكرتونية .كما مت تسليط الضوء على املمارسات اجليدة يف هذا اجملال ليس من
جانب البلدان املتقدمة فحسب ،بل من جانب العديد من البلدان النامية أيضا -يف إشارة إىل زيادة مستويات
احلوار العاملي ونشر املعايري التقنية يف جماالت األدلة اإللكرتونية .ليس ذلك فحسب ،بل إن العديد من املؤسسات
يف البلدان النامية – مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية  -سل،رطت الضوء على نقص كبري يف
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القدرات واملوارد للتنفيذ الكامل ملثل هذه املعايري .باإلضافة إىل ذلك متث،رل العقبات القانونية ،يف القليل من
البلدان ،مثل عدم قبول كافة األدلة اإللكرتونية وعدم قبول األدلة اإللكرتونية خارج احلدود اإلقليمية عقبات
خطرية أمام مقاضاة أفعال اجلرمية السيربانية.

 3-6الجريمة السيبرانية ونظام العدالة الجنائية في الممارسة
االستنتاجات الرئيسية:
 نوه املدعون العامون إىل سلسلة من التحديات اليت تواجه احملاكمة الناجحة للجرمية السيربانية  ،مبا يف
ذلك كفاية األطر القانونية والصعوبات يف عزو األفعال إىل أفراد والتأخري الناجم عن إجراءات التعاون
الدويل وحتديات اإلثبات
 تنعكس مثل هذه التحديات يف اإلحصاءات املتوفرة عن نسبة املشتبه فيهم يف الشروع يف أعمال
املسجلة
مسجلة لدى الشرطة وتدابري "االستنزاف" اليت تقارن عدد اإلدانات مع عدد األعمال ،ر
يوسع هذا القسم النقاش من الطب الشرعي واألدلة اإللكرتونية إىل تطبيق نظام العدالة اجلنائية ،ككل،
،ر
يف حاالت اجلرمية السيربانية .كما يناقش التحديات واملمارسات اجلي،ردة اليت نوه إليها املدعون العامون واحملاكم،
وحيدد التأثري احملتمل هلذه احملاكمات واإلدانات ملرتكيب اجلرمية السيربانية.

التحديات القضائية والممارسات الجيدة
حددت البلدان اجمليبة عن االستبيان املمارسات القضائية اجليدة والتحديات من خالل عملية العدالة
اجلنائية ،من تناول القضية وحىت البت النهائي فيها .كما اقرتحت إحدى البلدان ،على سبيل املثال ،جمموعة
شاملة من املمارسات اجليدة يف جماالت إدارة القضايا واإلفصاح عن األدلة وتقدمي األدلة يف احملاكمة وهي كما
يلي )0" :التعاون والتواصل املبكر مع احملققني والعاملني يف تكنولوجيا املعلومات واملساعدين القانونيني وحمامي

الدفاع )2 .خماطبة محاية مراقبة اجلودة ،على سبيل املثال ،قواعد العمل )3 .التحقيق اجلردي واإلفصاح عن
القائمة )2 .حتديد شاهد خبري قادر على الشهادة يف قضايا مراقبة اجلودة مثل اكتمال وسالمة قاعدة بيانات
احملاكمة )2 .ضمان توافق وتبادلية أنظمة احلاسوب الشرطية واحلكومية )2 .التقابل والتشاور املبكر مع حمامي
الدفاع يف القضية )2 .جتنب خلط الوسائل )8 .القدرة على مواجهة اإلفصاح )2 .التفكري يف البيانات الفوقية
من بداية والتماس املساعدة والدعم من اخلرباء )01 .التأكد من أن الوثائق اإللكرتونية قد مت حتريرها بشكل
صحيح )00 .اختيار األداة اإللكرتونية الصحيحة لتتناسب مع نوع األدلة اليت ستقدم يف احملاكمة .ال يتناسب
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حجم واحد مع الكل )02 .احلصول على إذن القاضي )03 .حتديد معروضات احملاكمة يف وقت مبكر واختبار
1
التجهيزات يف املكتب أو قاعة احملكمة ،باإلضافة إىل وضع اخلطة االحتياطية واالستعداد التام".
املنوه إليها واليت تعيق احملاكمة الناجحة عموما بكفاية اإلطار القانوين وحتديد املشتبه فيهم
تتعلق العقبات ،ر
وتوافر األدلة وتأويلها باإلضافة إىل اإلجراءات املناسبة للتعامل مع األدلة.
أما فيما يتعل،رق بالتشريع للسلطات اإلجرائية (اليت مت مناقشتها يف الفصل اخلامس (إنفاذ القانون
والتحقيقات)) ،فقد سل،رطت البلدان اجمليبة عن االستبيان الضوء ،على سبيل املثال ،على " عدم وجود إطار

قانوين" و "عدم وجود تشريع إجرائي" و "عدم وجود سلطات التحقيق املناسبة اليت ال متس احلق يف اخلصوصية
وحرية التعبري بطريقة مفرطة" باإلضافة إىل عدم وجود "تشريع حمدد بشأن محاية اخلصوصية" 2والذي يتسبب يف
تعقيد التحقيقات وتأخريها.

وقد حدد املدعون العامون أيضا التحدي الذي متت مناقشته يف القسم السابق من هذا الفصل يف عزو
أدلة عمل ما إىل فرد .فقد ،رنوه بل ٌد واحد ،على سبيل املثال ،إىل أن "إسناد اجلرمية يف العموم هو اجلزء األصعب يف
حتقيقات اجلرمية السيربانية ،ولذا فهنا تكمن العقبة العملية اليت تعيق احملاكمة الناجحة" 3كما سل،رط املدعون
العامون من البلدان اجمليبة عن االستبيان املزيد من الضوء على التحديات يف القضايا ذوات البعد اخلارجي ،مبا يف
ذلك "صعوبة احلصول على األدلة اليت تتطلب تعاونا دولي،را من البلدان األخرى" و "والتأخري يف التحقيق واملقاضاة
4
يف اجلرمية السيربانية" نتيجة لعملي،رات التعاون الدولية الرمسية مثل املساعدة القانونية املتبادلة.

مت التنويه إىل قضايا اإلثبات كحواجز رئيسية تعيق احملاكمة الناجحة ،مبا يف ذلك "احلجم الكبري من
األدلة" و "الفرتة الوجيزة من الزمن اليت يقوم فيها مقدمو اخلدمات بتخزين املعلومات الالزمة ألغراض التحقيق" و
"احلفاظ على سالمة األدلة اإللكرتونية من وقت احلجز إىل نقطة االنتهاء من القضية" باإلضافة إىل "اإلخفاق يف
إنشاء سلسلة من مسؤوليات األدلة ،وعدم وجود مرافق التخزين املناسبة للحفاظ على األدلة" 5".إن تقدمي األدلة
على اجلرمية السيربانية ما يزال حتديا أمام احملكمة" و "عدم سالمة األدلة من سوء التعامل معها من قبل إنفاذ
القانون" 6مت حتديدها أيضا كأداة طعن خاص من قبل العديد من البلدان.
عززت البلدان بشكل مستمر من أمهية مجع األدلة وعرضها .كما أن"وجود عالقات عمل وثيقة
وقد ،ر
داخل فريق القضاء بني املدعي العام واحملقق تثمر يف مجع كافة األدلة ذات الصلة املوث،رقة بشكل صحيح" 7وهو
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شيءٌ ال غىن عنه لتحقيق النجاح يف املالحقة القضائية" .كما جيب مصادرة األجهزة ،اليت توجد فيها الربامج
املناسبة ،من املتهمني يف أسرع وقت ممكن وبصورة قانونية....يليها التقييم السريع من قبل فريق مدرب تدريبا
خاصا وذوي مهارة عالية أو متخصصني من اخلارج" 1".التحديد املنفصل وتتبع كاف،رة الوثائق والصور املتعلقة
باحلاسوب"" 2وسلسلة واضحة من مسؤوليات األدلة املعروضة"" 3وتطوير السياسات يف العالقة مع عرض األدلة
يف احملكمة بناء على جناح العروض السابقة" 4كانت مكونات هامة للمحاكمات الناجحة واإلدانات .وأخريا،
"فإن عدم وجود السالسة احملسوسة يف اجملتمع القانوين فيما يتعل،رق باملفاهيم التكنولوجية وكيفية تأثريها يف إقامة
العدالة"" 5وفهم األدلة الرقمية من قبل مأموري الضبط القضائي" 6مت التنويه إليها كعقبات إضافية تعيق احملاكمة
الناجحة واإلدانة يف قضايا اجلرمية السيربانية.
كما مت حتديد التدريب اإلضايف واملوارد كتحديات مبا يف ذلك "التوجيه األفضل للمحاكم على كافة
املستويات من خالل تلخيص (ومشاركة) اخلربة القضائية للسماح ملعايري التحديد والتنظيم يف قضايا محاية نظام
معلومات احلاسوب" 7فقد سل،رطت إحدى البلدان الضوء على "أنه من املهم واحلاسم حلسن إدارة حاالت اجلرمية
املعدات التقني،رة الالزمة 8".ضرورة الشراكة بني
السيربانية أن متتلك احملاكم الوطنية موارد مالي،رة كافية للحصول على ،ر
القطاعني العام واخلاص مع "مقدمي خدمات الوصول إىل اإلنرتنت ومقدمي خدمات استضافة املواقع باإلضافة
إىل مقدمي اخلدمات األخرى" 9وشركات البنوك واالتصاالت مت التنويه إليها أيضا كطريقة مثمرة لتعزيز مجع
األدلة.

فعالية نظام العدالة الجنائية ونتائجه
إن األهداف الرئيسية الستجابة العدالة اجلنائية ،يف أي جرمية ،هي حتقيق جمرد النتائج للجناة والضحايا،
،ر
إىل جانب الردع احملدد وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي للمجرمني املدانني واجتاه الردع العام للجناة
10
فعالية" حتقيق تلك األهداف .ترتاوح التدابري
احملتملني .ويكمن التحدي األصعب يف قياس مدى "كفاءة" أو " ،ر
من معدالت "االستنزاف" اليت توفر املعلومات عن أعداد األشخاص املشتبه فيهم واحملاكمني واملدانني من قبل
نظام العدالة اجلنائية بارتكاب جرائم حمددة إىل تدابري تتسم "بدقة التوقيت" للفصل يف القضية "الردع العقايب"
 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية السؤال رقم .083
 2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية السؤال رقم .022
 3املرجع نفسه
 4املرجع نفسه
 5استبيان دراسة اجلرمية السيربانية السؤال رقم .020
 6املرجع نفسه
 7استبيان دراسة اجلرمية السيربانية السؤال رقم .022
 8استبيان دراسة اجلرمية السيربانية السؤال رقم 083
9

املرجع نفسه
10 Albanese, J.S., 2012. Criminal Justice. 5th edn. Upper Saddle River: Prentice Hall
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و"معاودة ارتكاب اجلرمية" 1.وعلى الرغم من أن كافة هذه التدابري قد مت التنويه إليها يف العموم إال أنه ينبغي
مالحظة أهنا ال متثل مؤشرات مباشرة "جلودة" العدالة ،ومن املمكن أن تتأثر بشكل كبري بسبب االختالفات يف
تدخل
آليات نظام العدالة اجلنائية مثل تطبيق قواعد العد املشبوهة ،واحلدود املطب،رقة يف تسجيل احلاالت أو ،ر
اإلدعاء العام يف مرحلة التحقيق األويل.
إضافة إىل ذلك ومن أجل مزيد من الفهم الستجابة نظام العدالة اجلنائية للجرائم السيربانية فقد طلب
استبيان الدراسة من البلدان أن تقدم تقريرا باإلحصاءات املتوفرة عن عدد اجلرائم السيربانية املسجلة وعدد
األشخاص املشتبه فيهم (أو "الذين مت التعامل معهم رمسيا من قبل الشرطة") يف اجلرمية السيربانية فضال عن عدد
2
األشخاص الذين متت حماكمتهم أو إدانتهم يف إرتكاب جرمية سيربانية.
ظ يف الفصل الثاين (الصورة العاملية) فقد مت العثور على تقارير إحصاءات شرطية ال
وكما هو مالح ٌ
تشكل أساسا قوي،را للقياس النسيب الدويل الجتاهات اجلرمية السيربانية 3.مع ذلك ،قد يسمح إنفاذ القانون
،ر
وإحصاءات العدالة اجلنائية يف كل بلد على حدة للحالة واملشتبه بالتالعب يف احلسابات لتلك الدولة ،حيث
كانت أرقام القضايا ليست بالقليلة ،وميكن حصر اآلثار (مثل القضايا اليت مت ترحيلها من سنة واحدة إىل أخرى)
من عام إىل عام.
عام،
بشكل
كانت البلدان اجمليبة عن
االستبيان قادرة على توفري
عدد قليل نسبيا من
إحصاءات إنفاذ القانون
والعدالة اجلنائية وإحصاءات
احملاكم .ومع ذلك ،كان من
املمكن بالنسبة جملموعة
مكونة من ست بلدان،
معظمها يف أوروبا ،حساب

 1انظر على سبيل املثال .Harrendorf, S., Smit, P., 2010 0 ،مسات نظم العدالة اجلنائية-املوارد واألداء و  . punitivityيف :املعهد األورويب ملنع
ومكافحة اجلرمية التابع لألمم املتحدة ( .2101 )HEUNIاإلحصاءات الدولية بشأن اجلرمية والعدالة . Helsinki
 2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  21-22و  032-020و .080-022
3
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متوسط عدد األشخاص الذين مت التعامل معهم بشكل رمسي من خالل سلطات إنفاذ القانون يف جرائم مت
تسجيلها ،خبصوص ارتكاب أفعال اجلرمية السيربانية ،من الوصول غري املشروع واالحتيال والتزوير املتعلق
باحلاسوب وجرائم استغالل األطفال يف مواد إباحية.
يبني الشكل  2-2هذه النتائج جبانب املشتبه فيهم إىل نسب جرمية االغتصاب والقتل يف نفس الدول
الست 1.هناك فرق كبري بني جرائم استخدام األطفال يف املواد اإلباحية وجرائم احلاسوب األخرى من الوصول
غري املشروع واالحتيال أو التزوير .فنسب املشتبه فيهم يف ارتكاب جرائم استخدام األطفال يف املواد اإلباحية
مماثلةٌ لنسب اجلرائم "التقليدية" .أما بالنسبة ملرتكيب جرائم الوصول غري املشروع واالحتيال والتزوير املتعلق
باحلاسوب فنسبتها أقل من ذلك بكثري متمث،رلة يف حنو  22من حاالت االشتباه املسجلة لكل 011جرمية.
قد يكون هذا مؤشرا على عدد من العوامل ،مبا يف ذلك االختالفات يف قدرات التحقيق للشرطة يف
اجلرمية السيربانية املختلفة ،واالختالفات يف تركيز حتقيقات الشرطة والتغريات يف النقطة اليت مت تسجيل أفعال
اجلرمية السيربانية املختلفة فيها كجرائم ألهداف إحصائية .باإلضافة إىل ذلك ،قد يكشف النموذج عن اختالفات
حقيقية كامنة يف
اخلطوات ،والقدرات،
اليت يتخذها مرتكبو
اجلرميةٌ إلخفاء النشاط
وجتنب
اإلجرامي
الكشف من قبل
حتقيقات إنفاذ القانون.
يف حني أنه
ميكن حساب نسب
وقدمت إحصاءات كافية حلساب كامل "اجلرمية إىل اإلدانة" معدل
املشتبه هبم إىل اجلرمية كمتوسط لعدد البلدان، ،ر
االستنزاف من دولة واحدة فقط ردا على استبيان الدراسة .يوضح الشكل  2-2عدد اجلرائم املسجلة لدى
الشرطة ،واألشخاص الذين مت التعامل معهم بشكل رمسي ،واألشخاص الذين متت حماكمتهم واملدانني يف ارتكاب
أربعة أعمال جرائم سيربانية يف بلد واحد يقع يف أوروبا الشرقية ،جبانب البيانات املعادلة عن اجلرائم "التقليدية"
مسجلة من جرائم استخدام
مثل االغتصاب والقتل .وتؤ،ركد البيانات صورة لعدد أكرب من املشتبه هبم يف جرمية ،ر
األطفال يف املواد اإلباحية أكثر من أعمال اجلرمية السيربانية .ويتكرر هذا النمط يف جرمية متعلقة مبحتوى آخر
وهي جرائم حقوق الطبع والنشر أو العالمات التجارية املتعلقة باحلاسوب .وبشكل عام ،فإن كافة اجلرائم
1
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أقل من اجلرائم التقليدية .وبالنسبة
السيربانية تعرض أشخاصا متت حماكمتهم أو إدانتهم يف ارتكاب جرمية سيربانية ،ر
املسجلة لدى
للبلد الذي أرسل تقريره فإن إدانات اجلرمية السيربانية متثل ،يف املتوسط 01 ،يف املائة من اجلرائم
،ر
الشرطة مقارنة بنحو  81يف املائة من جرائم االغتصاب والقتل.
حتديات مقاضاة اجلرمية السيربانية اليت ،رنوهت إليها البلدان اجمليبة عن
ويظهر النموذج أن العدد الكبري من ،ر
االستبيان قد ثبت صحتها يف واقع اخنفاض معدالت اإلدانة للجرائم السيربانية  -على األقل بالنسبة هلذا البلد
النموذج .كما نوقش يف القسم التايل من هذا الفصل ،يف العديد من البلدان النامية ،مسألة أن مقاضاة اجلرمية
السيربانية تواجه حتديا ليس يف مجع األدلة عرب الوطنية والتشويش من طرف اجلاين فحسب ،بل أيضا يف القدرات
النيابية والقضائية وحمدودية االختصاصات.

 4-6قدرة العدالة الجنائية
االستنتاجات الرئيسية:
 تعد مستويات التخصصات القضائية يف اجلرمية السيربانية أقل مقارنة بسلطات إنفاذ القانون .وقد
وضعت حوايل  21يف املائة من كافة الدول اجمليبة عن االستبيان هياكل قضائية متخصصة للجرمية
السيربانية
 وأظهرت البلدان املتقدمة وجود مستويات للتخصصات القضائية أعلى من البلدان النامية

 لوحظ يف  21يف املائة من البلدان األقل تقدما أن املدعني العامني املتخصصني إما يتمتعون باملهارات
األساسية يف تكنولوجيا املعلومات واملعدات احلاسوبية املتوسطة أو ال يتمتعون بذلك على اإلطالق
 وأظهرت احملاكم مستويات أدىن للتخصصات املتصلة باجلرمية السيربانية ،حيث أن  01يف املائة من
ـوىل النظـر يف األغلبيـة العظمـى مـن قـضايا اجلرمية
البلدان تبلغ عن اخلدمات القضائية املتخصصة .ويت ،ر
السيربانية قضاة غري متخصصني ال يتلقون يف  21يف املائـة مـن البلـدان اجمليبة عـن االسـتبيان أي نوع
من التدريب املتصل باجلرمية السيربانية

وعلى غرار ما هو احلال عليه يف اجلرمية السيربانية والتحقيقات القائمة على األدلة اإللكرتونية اليت تستلزم
وجود ختصص يف إنفاذ القانون ،فإن القضاء وإصدار األحكام القضائية املتصلة بقضايا اجلرمية السيربانية تنادي
أيضا بوجود ختصص يف نظام القضاء اجلنائي .ويستلزم مثل هذا التخصص وجود موظفني هلم دراية باملفاهيم
اخلاصة باحلاسوب واإلنرتنت ،ومعرفة باألطر التشريعية للجرائم السيربانية ،والقدرة على تقدمي األدلة اإللكرتونية
وفهمها من أجل إقامة احلجة عند احملاكمة.
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ويعرض هذا القسم املعلومات اليت تقدمها البلدان بشأن قدرة املدعي العام واحملاكم على املقاضاة
وإصدار أحكام قضائية تتعلق باجلرمية السيربانية .وكما ذكر يف الفصل اخلامس (إنفاذ القانون والتحقيقات) متتلك
القدرة املؤسسية عدد من العناصر تشمل القدرات التشغيلية واالسرتاتيجية واملهارات الفنية للموظفني وكفاءة
املوظفني واملوارد باإلضافة إىل درجة التخصص .وتنطبق النقطة اليت مت تناوهلا يف الفصل اخلامس ،املتعلقة
باالحتياج املتزايد لكافة موظفي إنفاذ القانون للتعامل بشكل روتيين مع األدلة اإللكرتونية ومجعها ،بالتساوي على
القضاة واملدعني العامني إذ كلما تقدم العامل الرقمي ،يصبح من الصعب تصور البت يف أي جرمية دون تقدمي
األدلة اإللكرتونية وأخذها يف االعتبار.

التخصص التنظيمي
وتؤكد البلدان اجمليبة عن االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن درجة ختصص اجلرمية السيربانية التنظيمي
مقارنة بسلطات اإلدعاء أقل بكثري من تلك اليت وردت فيما خيص سلطات إنفاذ القانون .حيث أن أكثر من
 21يف املائة من البلدان أفادت بوجود نوع من التخصص يف اجلرمية السيربانية يف إنفاذ القانون ،وتنخفض هذه
النسبة حلوايل  21يف املائة بالنسبة لسلطات اإلدعاء يف مجيع البلدان اجمليبة عن االستبيان 1.وعلى الرغم من هذا،
خيفي هذا الرقم اختالفات جوهرية وفقا ملستويات التنمية يف البلد.
وأفادت حوايل  81يف املائة من البلدان األكثر تطورا وجود بعض أنواع التخصصات القضائية يف اجلرمية
السيربانية .ومتتلك حوايل نصف
هذه البلدان وحدات متخصصة
بينما ميتلك النصف اآلخر وكالة
متخصصة ووحدة متخصصة
(مثل ما يتعلق باجلرمية املنظمة) أو
موظفني متخصصني غري منظمني
يف وحدة منفصلة .ويف املقابل،
أفاد أقل من  21يف املائة من
البلدان األقل تطورا وجود ختصص
قضائي يف اجلرمية السيربانية ،ويف معظمها تعترب درجة التخصص يف مستوى الوحدة املتخصصة.
بالنسبة للبلدان املتقدمة اليت تبلغ عن التخصص التنظيمي ،يشري العديد إىل وجود قسم متخصص أو
وحدة متخصصة يف االحتاد داخل وزارة العدل أو وكالة القضاء الوطنية تشرف على املتخصصني والوحدات
املتخصصة وتنسيقها ودعمها بتكرار يف املكاتب احمللية وامليدانية .وأبلغت بعض الدول عن وجود دعم فين
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وحتقيقي من فريق متخصص من حمققي الشرطة ومهندسي احلاسوب واملدعني العامني الذين حيققون يف اجلرمية
السيربانية 1.ويف بعض احلاالت متتلك
هيئات القضاء الفردية كفاءات خاصة
للتعامل مع جمموعات بارزة من
اإلجراءات املتصلة جبرائم املعلومات
واالتصاالت ويف اجلرمية السيربانية باملعىن
الدقيق للكلمة .وأشارت بلد متقدمة
أخرى "أنه يوجد بعض االختالفات

ولكن ميتلك عدد قليل من املكاتب
احمللية أفرقة متخصصة حلماية األطفال
2
من االستغالل عرب االنرتنت".

يف الدول األقل تطورا مل يتم إجراء استعدادات كافية .وأفادت دولة يف أفريقيا أهنا كلفت وحدهتا اليت
أنشئت حديثا مع القضاء باإلضافة إىل تقدمي املشورة بشأن التشريعات والسياسات ،وتقدمي املساعدة الفنية
للمدعني العامني اآلخرين ووكاالت إنفاذ القانون ،ولكن باعتبارها وحدة جديدة ينبغي هلا تلبية احتياجات
التدريب واملعدات .3وأفيد "بوجود مساحة كبرية للتحسني" يف بعض احلاالت .وأفادت بالد يف أفريقيا بعدم وجود
مدعني عامني خمصصني للتعامل مع حاالت اجلرمية السيربانية ،حيث يتطلب من أي مدعي عام بالتعامل مع
4
اجلرمية السيربانية حىت هؤالء الذين مل يتلقوا أي تدريب خيص اجلرمية اإللكرتونية.
أشار عدد قليل من البلدان اليت ليس لديها هياكل قضائية إىل وجود خطط إلنشاء هياكل قضائية
للجرمية السيربانية .تضمنت هذه اخلطط مقرتحات "إلنشاء عدد من الوحدات املتخصصة" "وخطط إلنشاء أفرقة
عمل يف املدن الكربى اليت ال متتلك حاليا هياكل قضائية متخصصة 5.بلد واحد يف أوروبا يتصور إنشاء "وحدات
مستقلة يف مكاتب املدعني العامني مع مقدار كبري من األنشطة ويف املكاتب املتبقية جلمع املدعني العامني
املتخصصني يف اإلنرتنت مع األنواع األخرى من الوحدات املتخصصة 6.ومل تذكر بلدان أخرى وجود خطط
للوحدات املتخصصة على الرغم أن بعض هذه البلدان أفادت بوجود تقارير لدمج املتخصصني اإللكرتونيني يف
وحدات خمتصة أخرى.
 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية ،السؤال .022
 2املرجع نفسه
 3املرجع نفسه
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وأظهرت هياكل احملاكم درجة أقل من التخصص وقد أفاد حوايل  01يف املائة من كافة البلدان اجمليبة
عن االستبيان بوجود درجة معينة من ختصص اجلرمية السيربانية يف احملاكم .وأفاد  3يف املائة من البلدان اجمليبة عن
االستبيان بوجود وحدة قضائية متخصصة يف اجلرمية السيربانية .وأفاد  2يف املائة من البلدان بوجود نوع خمتلف من
الوحدة القضائية املتخصصة مثل حماكم اجلرائم التجارية .وأفادت  3يف املائة من البلدان بوجود اإلشراف القضائي
على حاالت اجلرمية السيربانية من خالل موظفني قضائيني خمتصني.
وأشارت القليل من البلدان إىل وجود خطط جارية سواء من خالل التشريعات أو التدابري اإلدارية
إلنشاء حماكم وهيئات متخصصة يف اجلرمية السيربانية .وبوجه عام ،على الرغم من هذا كان رأي الدول اجمليبة عن
االستبيان أهنا "بشكل عام ال تشرك حماكم متخصصة على أساس املوضوع حمل النقاش على الرغم أن بعض
القضاة على مستويات خمتلفة يتخصصون يف القضايا اجلنائية من قبل املمارسة ،ورمبا يسند إليهم رئيس احملكمة
1
القضايا اجلنائية.

تخصص الموظفين
وعلى غرار هذا ،حيث أظهرت اهلياكل القضائية ختصصات تنظيمية للجرمية السيربانية أقل منه بالنسبة
إلنفاذ القانون فقد سجلت البلدان مستويات من القدرات الفنية بني املدعني املتخصصني أقل من مسئويل إنفاذ
القانون .ويعرض الشكل  01-6ردود
البلدان فيما خيص إنفاذ القانون
ومهارات تكنولوجيا املعلومات
القضائية 2.بينما سجل عدد قليل
للغاية من املدعني العامني للجرائم
السيربانية مهارات متقدمة يف تكنولوجيا
املعلومات مقارنة مبسئويل إنفاذ القانون
املتخصصني يف اجلرمية السيربانية ،وقد
يعكس هذا على حنو جزئي األدوار
الوظيفية املختلفة لكل منهما .على
الرغم من أن املشاركة القضائية يف التحقيقات ختتلف عرب األنظمة القضائية ،وبوجه عام ،رمبا يطلب من مسئويل
إنفاذ القانون إجراء حتقيقات مبدئية قائمة على األدلة اجلنائية ومجع األدلة اإللكرتونية.

1
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وتتنوع القدرات الفنية
للمدعني العامني بدرجة كبرية
وفقا ملستوى تنمية البلد .حيث
أفادت البلدان األكثر تقدما أن
حوايل  81يف املائة من املدعني
العامني كانت لديهم مهارات
متوسطة من تكنولوجيا املعلومات
وكانت لديهم وسيلة للتعامل مع
األجهزة املتطورة .و 8يف املائة
كانوا يتمتعون مبستوى متقدم يف
مهارات تكنولوجيا املعلومات .ومل تفد أي بلد من البلدان املتطورة عدم امتالك املدعني العامني مهارات تكنولوجيا
املعلومات أو أجهزة احلاسوب.
ويف املقابل ،أفاد عدد أكثر من يف املائة من البلدان األقل تقدما أن املدعني العامني املتخصصني إما
يتمتعون باملهارات األساسية لتكنولوجيا املعلومات ومهارات متوسطة ألجهزة احلاسوب أو ال يتمتعون بشيء على
اإلطالق .وتشري تلك النتائج إىل وجود فجوة كبرية يف القدرات .يف أحد البلدان األقل تقدما يتم توفري املعدات
احلاسوبية الضرورية "عند الطلب 1"،على الرغم من أن مجيع البلدان تقريبا أفادت بأهنا تواجه حتديات يف كل من
التدريب واألجهزة" .التدريب الفين غري ٍ
كاف" وتوجد حاجة إىل املزيد من الدعم يف جمال التدريب لتحسني
النتائج 2.وأفادت إحدى البلدان األكثر تطورا أن "املدعني العامني يتمتعون مبهارات متنوعة من مهارات

تكنولوجيا املعلومات املتقدمة واملتوسطة
ولكن ليس لديهم القدرة على التعامل
مع أجهزة احلاسوب املتطورة أو حىت
3
ذات املستوى املتوسط".

تطوير الموظفين
تناول التدريب املقدم للمدعني العامني
جمموعة من املوضوعات ،وأشارت نصف
البلدان اجمليبة أن املدعني العامني تلقوا
 1استبيان دراسة الجريمة السيبرانية ،السؤال .061
 2المرجع نفسه
 3المرجع نفسه
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تدريبا يف مواضيع متعددة .باإلضافة إىل املوضوعات احملددة يف الشكل  02-2توجد موضوعات أخرى وهي

"تشغيل اإلنرتنت وأنواع اجلرمية السيربانية باإلضافة إىل التحقيقات والتشريعات 1وأمن املعلومات واحلفاظ على
األدلة اإللكرتونية املتصلة جبرائم غسيل األموال ".وأشارت إحدى البلدان "أنه من حني آلخر ،يشارك املدعون

العامون يف التدريب الذي توفره منظمات الشرطة خلربائها اخلاصني هبا 2.موضوع تدريب املدعني العامني
املتخصصني ليس متنوعا مثل ذلك الذي لوحظ فيما يتعلق مبسئويل إنفاذ القانون ورمبا يرتبط هذا مع االختالفات
املتجسدة يف أدوار كل منهم داخل عملية العدل اجلنائي .وأكدت العديد من البلدان النامية حاجتها للمزيد من
التدريب الفين للمدعني العامني .وأشارت إحدى البلدان ،على سبيل املثال" :إن اإلعداد يف القانون اجلنائي ذو
جودة عالية والتدريب الفين غري كايف 3".وأشارت أخرى "أهنم يف حاجة إىل املزيد من الدعم يف جمال التدريب
5
لتحسني النتائج 4.وأكد آخرون أهنم يف حاجة إىل املزيد من التدريب يف تكنولوجيا املعلومات.
وأظهرت البلدان اجمليبة عن االستبيان أيضا تباينا كبريا يف تكرار ومدة التدريب للمدعني العامني
املتخصصني .وبوجه عام ،أفاد أكثر
من  21يف املائة من البلدان اجمليبة
أن املدعني العامني قد تلقوا تدريبا
منتظما وأن  21يف املائة تلقوا
تدريبا أكثر من مرتني يف العام .وكما
هو احلال يف التخصص التنظيمي
والقدرات الفنية فإن االختالفات
أيضا واضحة حسب مستوى تنمية
البلد.
ربع املدعني العامني املتخصصني يف البلدان األقل تطورا ليس لديهم تدريب متخصص .ويتلقى حوايل
 21يف املائة تدريبا منتظما.
وعلى النقيض ،مل تذكر أي من البلدان يف أكثر الطوائف املتقدمة بعدم توفر التدريب وأفاد أكثر من
نصف تلك البلدان أن املدعني العامني املتخصصني قد تلقوا تدريبا منتظما ألكثر من مرة يف العام .وقد أوردت
العديد من البلدان املتطورة بالتفصيل اجلوانب اإلضافية املتعلقة مبعدل تكرار التدريب والذي يتضمن "برامج

1
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تدريبية متعددة التخصصات
سنويا" "ووحدات التعلم
اإللكرتوين" "وحضور املؤمترات"
حول
شهري
"وتدريب
املوضوعات املتخصصة اليت
داخليون
خرباء
جيريها
1
وخارجيون".
أكثر مقدمي التدريب
شيوعا للمدعني العامني
املتخصصني كانت وحدة وكالة
القضاء .قد أنشأت األكادمييات القضائية ووزارات العدل باإلضافة إىل الوكاالت املتعددة حوايل  01يف املائة من
مقدمي التدريب للمدعني العامني .وقد ذكر أن نسبة صغرية للغاية  3 -يف املائة -من املدعني العامني
املتخصصني قد تدربوا على أيدي منظمات إقليمية ودولية .وقد ذكرت  2يف املائة من البلدان أنه مل يتم إجراء أي
تدريب متخصص للمسئولني القضائيني.
وقد أقر عدد من
البلدان اجمليبة عن االستبيان
بأمهية توفري تدريب بشأن اجلرمية
السيربانية للمدعني العامني غري
املتخصصني .فعلى سبيل املثال
أفادت إحدى البلدان بأهنا
"طورت خالل األعوام املاضية
العديد من األنشطة من أجل
تيسري املعرفة الكافية بتلك اجلرمية
السيربانية لكافة املدعني العامني
هبدف تزويدهم بأفضل املهارات املتعلقة بالتكنولوجيا احلديثة 2.وأكدت إحدى البلدان أن التدريب الواسع "مل
يكن يهدف فقط إىل إثراء معرفة املبدأ القانوين هلذه اجلرائم ولكن يسعى أيضا إىل زيادة الوعي حول أمهية تبين

 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية ،السؤال .022
 2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية ،السؤال .022
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املفاهيم اإلجرائية الكالسيكية يف أمناط التكنولوجيا احلديثة وإمكانيات األدلة اجلنائية 1.وبوجه عام ،أفادت حوايل
 21يف املائة من البلدان بوجود تدريب خاص باجلرمية السيربانية للمدعني العامني غري املتخصصني .ويوضح
الشكل  02-2االختالفات وفقا ملستوى تنمية البلد؛ حيث أن حوايل  21يف املائة من البلدان األقل تطورا قد
أفادت أن املدعني العامني غري املتخصصني ال يتلقون أي شكل من أشكال التدريب خبصوص اجلرمية السيربانية.
من بني األجهزة القضائية ،أفاد حوايل  21يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان بعدم وجود تدريب
متخصص للقضاة يف اجلرمية السيربانية .وأفاد الربع بوجود تدريب على العناصر األساسية لقانون اجلرمية السيربانية.
وكانت ردود العديد من البلدان
اجمليبة عن االستبيان مشاهبة لردود
بلدان مشال أوروبا اليت ذكرت
تعليق "بأنه ال يوجد قضاة
متخصصني ،ويغطي التدريب
الربامج التدريبية املستمرة اليت
ينظمها القضاء وهو مفتوح جلميع
القضاة .وينظم سنويا وغالبا ما
يستمر ملدة يومني ،ويعترب هذا
التدريب باألحرى ذو طبيعة عامة باعتباره مقدمة للجرائم السيربانية 2.وأفادت إحدى البلدان بوجود تدريب
قضائي "يهدف إىل تناول احلاالت بشأن التشريعات الوطنية يف اجلرمية السيربانية ،إضافة إىل ملخصات القضايا
احلديثة 3.وبوجه عام ،أكدت البلدان بوجود حاجة ملحة للتدريب القضائي على قانون اجلرمية السيربانية ،ومجع
4
األدلة ،واملعرفة األساسية واملتقدمة يف احلاسوب.
وأفيد بأن ذلك التدريب الذي حيدث حاليا جتريه جمالس ومراكز التدريب القضائية ،ووحدات التدريب
القضائية واحملاكم ،والوزارات أو معاهد القضاء .وأفادت العديد من البلدان أن القضاة رمبا "خيتارون طواعية

املشاركة يف برامج التطوير املهين ،وتتنوع الربامج يف احملتويات اليت تتناوهلا وال توجد مواد تدريب حمددة للقضاة
5
املشاركني يف قضايا اجلرمية السيربانية".

 1املرجع نفسه
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 5-6بناء القدرات والمساعدة الفنية
االستنتاجات الرئيسية:
 أفاد  22يف املائة من البلدان اجمليبة يف مجيع مناطق العامل حباجتها إىل مساعدة فنية يف جمال اجلرمية
السيربانية
 ومت تقدمي املساعدة الفنية للبيانات يف الغالب يف جمال حتقيقات اجلرمية السيربانية العامة والتحقيق
اجلنائي احلاسويب .وتشري تلك احلاجة إىل وجود إمكانية للمساعدة يف جماالت التعاون الدويل
والتقاضي ودعم احملاكمات على وجه اخلصوص
 جمموعة من تقارير املؤسسات احلكومية اليت تطلب مساعدة فنية ،األمر الذي يؤكد احلاجة ألسلوب
شامل ومتعدد التخصصات للمساعدة الفنية اخلاصة باجلرمية السيربانية
 تشري سيطرة أنشطة املساعدة الفنية اليت تستمر ألقل من شهر واحد إىل احلاجة الشديدة الستمرارها
ملدة أطول فضال عن وجود استثمارات مستدامة
وكرد على األسئلة اخلاصة بقدرة إنفاذ القانون ،تقوم سلطات النيابة العامة واحملكمة مبنع اجلرمية السيربانية
ومكافحتها .وقد مشل استبيان الدراسة أسئلة حول احتياجات البلدان للمساعدة الفنية وتقدميها هلا.
وبشكل عام أفادت  22يف
املائة من البلدان اجمليبة يف مجيع مناطق
العامل حباجتها إىل مساعدة فنية يف
بعض اجملاالت املوضوعية املرتبطة
باجلرمية السيربانية حيث أشارت كل
بلد جميبة يف أفريقيا إىل حاجتها إىل
مساعدة فنية.
أفاد أكثر من  21يف املائة
من مجيع البلدان اجمليبة بتقدميها بعض
أشكال املساعدة الفنية لبلدان أخرى
على الرغم من إفادة أقل من  21يف املائة من البلدان حبصوهلا على مساعدة فنية .وقد يشري هذا إما إىل تركيز
عدد كبري من البلدان املاحنة على عدد أقل من البلدان املتلقية وإما إىل عدم جتاوب نسبة كبرية من البلدان األقل
منوا مع استبيان الدراسة.
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وبالنسبة للبلدان األوروبية ،أفاد أكثر من نصف تلك البلدان حبصوهلا على مساعدة فنية يف حني أفاد
أقل من نصفها حباجتها أو تقدميها مساعدة فنية يف جمال اجلرمية السيربانية .ففي آسيا ،وأوقيانوسيا واألمريكتني،
أفاد أكثر من  81يف املائة من البلدان حباجتها إىل املساعدة الفنية .وأفادت غالبية البلدان يف أسيا وأوقيانوسيا
قدم أقل من نصف
بتقدميها مساعدة فنية ،وحصول أقل من نصف البلدان على مساعدة فنية .ويف األمريكتني، ،ر
البلدان مساعدة فنية يف حني تلقى أكثر من ثلث البلدان بعض أشكال املساعدة الفنية.
املوضوعات -كانت "التحقيقات العامة يف اجلرمية السيربانية" جمال االختصاص األكثر ذكرا وشيوعا لكل
من املساعدة الفنية املتلقاة واملطلوبة ،وجمال االختصاص الوحيد الذي مت من أجله اإلبالغ عن مساعدة فنية
متلقاه تتجاوز الالزم منها .وميكن أن
يشري هذا إىل وجود إمكانية يف أن
تتجاوز املساعدة الفنية اخلاصة باجلرمية
السيربانية االهتمام التقليدي حول
حتقيقات نفاذ القانون فضال عن مشوهلا
جمموعة أكرب من اجملاالت .وبشكل
خاص ،متثل جماالت "التعاون الدويل" و
"التقاضي ودعم احملاكمات" ساحات يتم
اإلبالغ فيها عن املساعدة املطلوبة ،لكن
مت اإلبالغ فيها عن القليل الذي مت تقدميه .وأفادت إحدى هيئات األمم املتحدة أن "احلكومات تطلب املزيد من
1
التدريب يف تلك اجملاالت".
املؤسسات  -أفادت جمموعة كبرية من اجلهات احلكومية حباجتها وتلقيها مساعدة فنية -األمر الذي
يؤكد أمهية التعامل بأسلوب شامل
ومتعدد التخصصات مع اجلرمية
السيربانية .كما أفادت الشرطة
الوطنية ووكاالت إنفاذ القانون
بتلقيها مساعدة فنية بشكل أكرب
من احتياجاهتا من املساعدة الفنية.
ورمبا يشري هذا إىل مدى االهتمام
املنصب على قدرة مؤسسات إنفاذ
القانون بوصفها املتعاملة املباشرة مع
1
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اجلرمية السيربانية .ورمبا يتوافق مستوى أعلى من تقدمي املساعدة الفنية املبلغ عنها واملتعلقة بوكاالت إنفاذ القانون
مع مستويات أعلى مبلغ عنها من التخصص التنظيمي والوظيفي بني وكاالت إنفاذ القانون من تلك اخلاصة
بأجهزة العدالة اجلنائية (إنفاذ القانون والتحقيقات) .ويبني الشكل  02-2أيضا الدرجة احملدودة نسبيا اليت تلقت
عندها مؤسسات مثل النيابة واحملاكم املساعدة الفنية ،األمر الذي يؤكد الصورة املوضوعية يف الشكل .08-2
التسليم (للمساعدة الفنية) واجلهات املاحنة -تعترب احلكومات املؤسسات األكثر تقدميا للمساعدة الفنية
(أكثر من  22يف املائة) تليها املنظمات الدولية واالستشاريني الدوليني .وتعترب املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد
األفريقي ،ومنظمة الدول األمريكية وجملس أوروبا باعتبارها من ماحني املساعدة الفنية بنسبة  21يف املائة من
الدول اجمليبة .وجتدر اإلشارة إىل أنه من املمكن أن
تستخدم هيئات "املنح" اخلاصة باملساعدة الفنية
أساليب متعددة .ومن املمكن القيام "مبنح" مشروع
أو برنامج مساعدة فنية معينة من خالل الشراكة
بني احلكومات وبني املنظمات الدولية واإلقليمية،
وبني االستشاريني املستقلني واملؤسسات
األكادميية .ومن اجلدير بالذكر أن مؤسسات
القطاع اخلاص الدولية ،اليت غالبا ما تقوم معها
مثل تلك الشراكات ،قد منحت مساعدة فنية
حلوايل  01يف املائة من الدول اجمليبة ،األمر الذي يؤكد أمهية مؤسسات القطاع اخلاص بوصفها من الشركاء
الرئيسيني يف هذا اجملال.
وقد أكدت إجابات املنظمات احلكومية الدولية على استبيان الدراسة الدور الذي تؤديه تلك املنظمات
يف تقدمي املساعدة الفنية حيث تقدم
املنظمات املساعدات الفنية جملموعة
متنوعة من املوضوعات بدءا من أساليب
التحقيق العامة ،وحفظ التحقيقات
اجلنائية واألدلة إىل تطوير التشريعات
والتعاون بني القطاعني العام واخلاص،
ووضع املعايري الدولية فضال عن التوعية.
وقد أكد عدد من هيئات األمم املتحدة
على أمهية حتقيق "أسلوب شامل ومتعدد
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املستويات" للمساعدة الفنية 1.وقد أكد الكثريون أنه من املهم بناء قدرات يف جماالت الشراكة مثل "شبكات
مؤسسات التدريب القضائي" فضال عن استخدام أسلوب مثل "تدريب املدربني لكي يكونوا حمققني /مفتشني يف
جمال جرمية تكنولوجيا املعلومات" 2.ذكرت إحدى املنظمات على سبيل املثال أنه من املهم أن تستخدم "مجيع
املعلومات واملواد" من خالل "مشاركني يقدمون نفس التدريب يف بلداهنم بصورة حملية" 3.وبناء على االهتمام
بالربنامج ،تغري اجلمهور املستهدف من كونه شخصيا مثل ضباط إنفاذ القانون واحملققني اجلنائيني ،إىل كونه
مؤسسيا كوزراء الداخلية والعدل واالتصاالت .وقد قدمت املنظمات الدولية تدريبا يف كل منطقة؛ وأفادت تقارير
كثرية بأن برامج التدريب مستمرة وحتظى بطلب كبري ،على الرغم من أهنا أحيانا ما حيدها توافر املوارد.
وقد طرح عدد من املنظمات احلكومية الدولية سؤاال مهما خاصا باملعايري والتوثيق .وقد أشارت إحدى
املنظمات إىل استخدام التدريب اجلنائي "املعتمد مبعرفة جامعة  ...ويتم إلقائه على  3أقسام؛ دورة املستوى

التأسيسي يف عام  ،2101ودورات متقدمة يف عام  ،2100ودرجة ماجستري على اإلنرتنت مؤجلة حىت عام
 .4"2102وأكدت إحدى هيئات األمم املتحدة على التحدي اخلاص بتحديد ومعرفة املعايري املهنية اليت يتعني
إتباعها فضال عن تشجيعها أثناء إلقاء التدريب .وعلى سبيل املثال ،أفادت نفس اهليئة أنه "ال وجود ألي إمجاع
حول متطلبات املنهج [اجلنائي] .ومع تطور اجملال ،فمن احملتمل أن يكون مثة عروض لدورات فضال عن التوحيد
القياسي" 5يف حني أكدت هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة حتدي نقص املوارد فضال عن الوعي خبصوص

مشكلة اجلرمية السيربانية نظرا ملنع تقدمي املساعدة الفنية .وأشارت إحدى هيئات األمم املتحدة إىل أنه "نتمتع
6
باخلربة إال أننا ال منلك املوارد الالزمة ملكافحة اجلرمية السيربانية".

ويأيت الدعم اخلاص باملساعدة الفنية من عدد صغري نسبيا من احلكومات الوطنية واملنظمات الدولية
واإلقليمية فضال عن مؤسسات القطاع اخلاص .وتعد املنظمات الدولية أكرب مصدر دعم خاص باملساعدة الفنية
مع إشارة أغلبية البلدان ( 22يف املائة) إىل بعض أشكال املساعدة الفنية من هذا املصدر .كما أشارت إحدى
هيئات األمم املتحدة إىل أمهية "التدريب الذي يتم تقدميه مبعرفة املنظمات ذات اخلربة يف املنطقة" .7وأشار ثلث
اجمليبني تقريبا إىل احلكومات الوطنية باعتبارها جهات ماحنة داعمة يف حني تفسر املنظمات اإلقليمية ربع الدعم
باملساعدة الفنية .وأشار  21يف املائة من اجمليبني تقريبا إىل القطاع اخلاص وأنواع املنظمات األخرى باعتبارها
جهات ماحنة ورعاة للمساعدة الفنية.

1

املرجع نفسه.

املرجع نفسه.
3
املرجع نفسه.
2

املرجع نفسه.
5
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6

املرجع نفسه.
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املد،رة  -أشارت تقارير إىل استمرار  21يف املائة تقريبا من برامج املساعدة الفنية ملدة أقل من شهر
واحد .وقد استمر ربع تلك الربامج ملدة تزيد عن عامني .وعلى الرغم من أنه من املمكن أن تكون احتياجات
املساعدة الفنية املتعلقة باجلرمية السيربانية
طويلة املدى ،ومتوسطة املدى ،وقصرية
املدى ،إال أن سيطرة أنشطة املساعدة
الفنية قصرية املدى تشري إىل احلاجة ملدى
أطول ،واستثمار مستدام ينصب على
بناء القدرة اهليكلية الرئيسية اخلاصة
بنطاق السلطات احلكومية وأصحاب
املصلحة املشرتكني يف مواجهة اجلرمية
السيربانية.
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الفصل السابع :التعاون الدولي
يتناول هذا الفصل التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي استجابة لتحدي الجريمة السيبرانية عبر
الوطنية .ويتوصل إلى أن االعتماد على اآلليات التقليدية على نطاق واسع ،مثل المساعدة القانونية
المتبادلة ،وظهور تكتالت التعاون بين البلدان ،ونقص الوضوح بشأن إمكانية وصول سلطات إنفاذ

القانون إلى البيانات خارج حدود الوالية القضائية تمثل كلها تحديات أمام استجابة عالمية فاعلة.

 1-7السيادة ،والوالية القضائية ،والتعاون الدولي
االستنتاجات الرئيسية
 يظهر "البعد عرب الوطين" للجرائم السيربانية عندما ميتد أي عنصر من اجلرم ،أو األثر الفعلي
هلذا اجلرم إىل أي إقليم آخر ،أو عندما ميتد أي جزء من طريقة ارتكاب اجلرم إىل أي إقليم آخر
 أفادت البلدان اجمليبة على االستبيان خبصوص الدراسة أن املعدالت اإلقليمية لألفعال املنطوية
على جرمية سيربانية واليت تتضمن بعدا عرب وطين ترتاوح ما بني  31و 21يف املائة
 وهذا يشمل قضايا السيادة والوالية القضائية والتحقيقات عرب الوطنية واألدلة خارج حدود الوالية
القضائية وأي من متطلبات التعاون الدويل

الجريمة السيبرانية باعتبارها جريمة عبر وطنية
ال تعد اجلرمية السيربانية بأي حال
من األحوال أول صورة "جديدة" للجرمية
تتطلب استجابة عاملية .فعلى مدار العقود
السابقة تطلبت اإلجراءات العاملية التعامل
مع حتديات مثل االجتار غري املشروع
باملخدرات واجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
ويشمل ذلك العمل من خالل تطوير
اتفاقيات دولية .ورغم ذلك ،أصبح من
البديهي أن اجلرمية السيربانية متثل حتديات بالنسبة للتعاون الدويل .واثناء مجع املعلومات من أجل الدراسة ،أفادت

363

أكثر من نصف البلدان أن ما بني  21إىل  011يف املائة من األفعال اليت تنطوي على جرمية سيربانية اليت
تعاملت معها الشرطة تضمنت "عنصرا عرب وطين" 1.ويظهر الشكل أن بلدان أوروبا ينظر إليها باعتبارها صاحبة
أكرب نسبة من األفعال اليت تنطوي على جرمية سيربانية اليت تنطوي على بعد عرب وطين .بينما ينظر إىل أفريقيا
واألمريكتني باعتبارمها صاحبتا أقل نسبة.

2

وقد أفادت إحدى بلدان أوروبا الشرقية أن "حوايل  81يف املائة من األفعال اليت تنطوي على جرمية
سيربانية خاضعة للتفتيش [من قبل سلطات إنفاذ القانون احمللية] تتعلق بأكثر من بلد" 3.بينما أشار بلد آخر من

غرب أفريقيا أن معظم اجملين عليهم املستهدفني من طرف مرتكيب اجلرمية السيربانية داخل منطقتهم يقعون "خارج
احلدود الوطنية" 4.كما أشارت بلدان أخرى أن معظم املخالفات اليت جيري اإلبالغ عنها "قد ارتكبت خارج"
منطقتها .بينما الحظ آخرون أن "يف معظم احلاالت نتصرف باعتبارنا وسيط" 5.وقد أشارت البلدان أن استخدام
اخلوادم الوكيلة واألثر املتنامي ملواقع التواصل االجتماعي كانت من بني العوامل اليت أدت إىل زيادة عدد احلاالت
اليت تتضمن بعدا عرب وطين 6.وقد أفادت إحدى البلدان أن مرتكيب االنتهاكات على دراية تامة بقضايا الوالية
القضائية ويستخدمون عن عمد مصادر اإلنرتنت ،مثل خوادم الربيد ،اليت تقع يف اخلارج يف حماولة إلخفاء أي
أدلة ألنشطتهم غري القانونية .7وتعد وجهة النظر غري موحدة على أي حال .فقد أفادت إحدى بلدان أمريكا
اجلنوبية أن عددا ال بأس به من القضايا عرب الوطنية كانت "حملية األصل".

8

ويدرس هذا الفصل سبل التعاون ما بني الواليات القضائية والتعاون الدويل ملكافحة اجلرمية السيربانية –
على مستوى صكوك اجلرمية السيربانية الدولية واإلقليمية إضافة إىل قوانني الدول وممارساهتا .وهو يضع املعلومات
اجملمعة من االستبيان اخلاص بالدراسة يف اإلطار القانوين الدويل للسيادة والوالية القضائية والتعاون الدويل يف
املسائل اجلنائية.

 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  .83بعض الدول اليت مل تتمكن من تقدمي أرقام دقيقة حسبت النسبة على أهنا "مرتفعة جدا".
 2يوضح الشكل القيم املتوسطة باستخدام الربعني األعلى واألقل ممثلة بأشرطة اخلطأ.
 3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .83
 4املرجع نفسه
 5املرجع نفسه
 6املرجع نفسه
 7املرجع نفسه
 8املرجع نفسه
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نقطة البداية – السيادة والوالية القضائية
تتمثل نقطة البداية للوالية القضائية للدولة والتعاون الدويل يف السيادة .وختضع املساواة يف سيادة الدول

للحماية مبوجب قواعد القانون الدويل العام العريف .ويشمل هذا التزام الدول بعدم "التدخل بأي صورة أو ألي
سبب كان يف الشؤون الداخلية واخلارجية للدول األخرى".

1

تقع مسائل إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ضمن النطاق احلصري للدولة ذات السيادة – ونتيجة لذلك،
على حنو تقليدي ،ارتبطت الوالية القضائية اجلنائية باإلقليم اجلغرايف .لذا جيب على الدول االمتناع عن ممارسة
الضغط لتحمل الدول األخرى بشأن سلوك بعض اهليئات الوطنية ،مثل وكاالت إنفاذ القانون أو القضاء 2.ال
جيوز إلقاء القبض على األشخاص ،وال جيوز إرسال أي استدعاء ،وال جيوز إجراء حتقيقات الشرطة أو الضرائب
يف إقليم أي دولة أخرى ،إال مبوجب شروط معاهدة حمددة أو أي موافقة أخرى.

3

بالطبع ،ال حتدث مجيع اجلرائم ببساطة داخل الوالية القضائية للمنطقة .وإذا كان هذا هو احلال ،فقد
جاء القانون الدويل ليعرتف بعدد من األساسات للوالية القضائية خارج اإلقليم يف املسائل اجلنائية 4.وتلخص
األسس املشرتكة بني القانون الوطين واالتفاقيات الدولية يف اجلدول أدناه .والعامل املشرتك بني مجيع هذه املبادئ
هو املعىن الواسع لشرط وجود "صلة كافية" أو "رابط حقيقي" بني اجلرم والوالية القضائية الالزمة اليت متارسها
الدولة.

5

 1على هذا النحو ،لدى الدول احلق يف السيادة وسالمة أراضيها وحرية تقرير نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،مبا يف ذلك مجيع املسائل اليت تقع داخل نطاق
واليتها القضائية احمللية .انظر اإلعالن بشأن عدم جواز التدخل جبميع أنواعه يف الشؤون الداخلية للدول ،ملحق قرار األمانة العامة  )21( A/RES/20/2131املؤرخ
 20كانون األول/ديسمرب  .0222يرجى أيضا الرجوع إىل قضية قناة كورفو ،تقارير حمكمة العدل الدولية لسنة  ، 32 ،0222قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية،
تقارير حمكمة العدل الدولية لسنة  ،212 ،0282وقضية نيكاراغوا ،تقارير حمكمة العدل الدولية لسنة .012-01 ،02 ،0282

 2حىت ،على سبيل املثال ،عندما خيضع مواطنو إحدى الدول للمحاكمة يف اخلارج ،يكون املبدأ األساسي هو أن الدولة ال ميكنها التدخل يف اإلجراءات القضائية ألي
دولة ذات سيادة نيابة عن مواطنيها .وعلى غرار ذلك ،ال ميكن للدول اختاذ أي تدابري يف إقليم أي دولة أخرى عن طريق إنفاذ القوانني السارية على موطنيها دون موافقة
األخرية .انظر  ،Cassese, A.,International Lawصفحة .23
3
4

 .Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Pressصفحة .312

 ،Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5th edn. Berlin: Duncker & Humbold.صفحة

 022وما يليها.

5

 .Epping, V. and Gloria, C., 2004. Der Staat im Völkerrecht. In: Ipsen, K., (ed.) Völkerrecht. 5th ed. Munich: C.H. Beckصفحة

.22-320
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مبادئ الوالية القضائية الجنائية
مبدأ اإلقليمية ميكن ألي دولة حماكمة األنشطة اليت حتدث يف إقليمها ،حىت إذا كان مرتكب اجلرم أجنبيا.
(مبدأ اإلقليمية إذا كان مرتكب االنتهاك خارج اإلقليم ،يشمل االختصاص اإلقليمي املوضوعي برغم ذلك
مىت كان أحد العوامل املكونة للجرمية ،وخاصة اآلثار املرتتبة عليها ،اليت حدثت داخل
الموضوعية)
اإلقليم .يضمن مبدأ اإلقليمية أن الدولة اليت بدأ الفعل فيها ،والدولة اليت ارتكب فيها اجلرم
1
ميكنها حماكمة مرتكب االنتهاك املزعوم
2
تنشأ الوالية القضائية على التصرف األجنيب الذي تنشأ عنه آثار جوهرية داخل اإلقليم
مبدأ اآلثار
الجوهرية

مبدأ الجنسية

(اإليجابي)
(السلبي)

3

تنشأ الوالية القضائية بناء على جنسية األفراد املعنيني
تنشأ الوالية القضائية بناء على جنسية مرتكب اجلرم ،أينما ارتكبت اجلرمية
تنشأ الوالية القضائية بناء على جنسية اجملين عليه ،أينما ارتكبت اجلرمية
4

محل اإلقامة

تنشأ الوالية القضائية بناء على مكان حمل إقامة مرتكب اجلرمية

مبدأ الحمائية

تنشأ الوالية القضائية مىت كان التصرف اإلجرامي ميثل هتديدا ألمن الدولة املعنية أو ميس
5
مصاحلها احليوية.
تنشأ الوالية القضائية على أي متهم يرتكب عددا صغريا من "اجلرائم الدولية" ،مثل القرصنة
وجرائم احلرب ،واملخالفات اجلسيمة ملعاهدات جينيف ،بصرف النظر عن اإلقليم أو جنسية
األفراد املتورطني 6.ويقتصر املبدأ عادة على املواقف اليت تكون فيها الدولة ذات الوالية
القضائية غري قادرة أو ليست على استعداد للمحاكمة

مبدأ العالمية

من املهم مالحظة أن استخدام هذه الصور من الوالية القضائية للبلدان –سواء بناء على القانون الوطين
أو االتفاقيات الدولية – ال يلغي تلقائيا عملية السيادة وعدم تداخل املبادئ .وال زال اإلجراء املادي للتحقيق
اجلنائي على أرض أجنبية (يف ظل مبدأ املبدأ الوقائي أو مبدأ اجلنسية السلبية ،على سبيل املثال) موافقة الدولة

Lotus case, PCIJ, Series A, No. 10, 1927, 23, 30

1

 2انظر
 3انظر  Shaw, M., 2003. International Law. p.579 et seq. and Cassese, A., 2005. International Law.صفحة  220وما يليها.
Hayashi, M., 2006. Objective Territorial Principle or Effects Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. In Law 6:285

4

Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5th edn. Berlin: Duncker & Humbold.

.022

5

Simma, B., Mueller, A., 2012. Exercise and the Limits of Jurisdiction. In: Crawford, J. and Koskenniemi, M., (eds.) The Cambridge

 ،Companion to International Law.صفحة .023 ،032
6

صفحة

 ،Cassese, A., 2005. International Law.صفحة .222-220
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األجنبية 1.لذا تنتج الوالية القضائية اليت تطالب هبا الدولة ،على حنو منفصل ،من السؤال عن عدم التدخل أو
خمالفة السيادة.

أنظمة المساعدة القانونية الدولية
ومن أجل إدارة عملية املوافقة على إجراء حتقيقات إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية خارج إقليم الدولة،
يوجد عدد من الرتتيبات القانونية وغري الرمسية فيما بني الدول ،على مستوى ثنائي أو متعدد األطراف .وتعد
املعاهدات بشأن التسليم الرمسي للمشتبه فيهم من بلد واحد إىل بلد آخر ،على سبيل املثال ،من بعض األمثلة
القدمية املتعارف عليها يف القانون الدويل 2.وتصاغ معاهدات "التسليم" هذه –إضافة إىل غريها من صور التعاون
الدويل (اليت جيري مناقشتها أدناه)– بعناية لضمان احرتام آلياهتا ملبادئ السيادة األساسية .وتنص املادة  2من

اتفاقية اجلرمية املنظمة ،على سبيل املثال ،على" :تؤدي الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو
يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول ،ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
األخرى ".وتستمر املعاهدة يف توضيح أن" :ليس يف هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم يف إقليم دولة
أخرى مبمارسة الوالية القضائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى مبقتضى
قانوهنا الداخلي".
إضافة إىل التسليم ،تشمل األدوات الرئيسية للتعاون الدويل تقدمي املساعدة يف جتميع األدلة لتستخدم يف
القضايا اجلنائية ("املساعدة القانونية املتبادلة") وترتيبات نقل احملكوم عليهم دوليا 3.وميكن تعريف التسليم باعتباره
عملية حيث تطلب إحدى الدول إعادة أي متهم جبرمية بالقوة للمثول أمام احملاكم أو قضاء عقوبة يف الدولة اليت
طلبت ذلك 4.وال ينص القانون الدويل العريف على أي "التزام تسليم عام 5".وتكون الرتتيبات عادة بناء على
اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف يف املستقبل يف حال طلب ذلك 6.ولتجنب "فجوات" الواليات القضائية،
1

 Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press.صفحة  .312للحصول على مثال

وطين قانوين على حظر "األنشطة غري املشروعة نيابة عن أي دوبة أجنبية" انظر املادة  220من القانون اجلنائي السويسري" :كل من حياول القيام بأنشطة نيابة عن أي
دولة أجنبية يف اإلقليم السويسري دون تفويض مشروع ،ومىت كانت تلك األنشطة على مسؤولية أي سلطة عامة ألي موظف عام ،خيضع للسجن ".وللحصول على مثال
عملي على أسلوب احملققني اجلنائيني األجانب ،انظر.http://www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm :

Magnuson, W., 2012. The Domestic Politics of International Extradition. Virginia Journal of International Law, 52(4):839-891

2

 3للحصول على نبذة عامة ،انظر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .2102 ،دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني ومكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية .2102 ،كتيب النقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم.
 4املرجع نفسه( .دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني صفحة .)02

 5قضية لوكريب ،Joint Declaration of Judges Evensen, Tarassov, Guillaume and Aguilar Maudsley ،تقارير حمكمة العدل الدولية
لسنة 3:22 ،0222

 6مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .2102 ،كتيب النقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم .صفحة .23
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تعكس املعاهدات يف العموم املبدأ األساسي "للتسليم أو املقاضاة" 1.وعلى غرار ذلك ،يعمل عادة يف شان
إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة بأحكام االتفاقيات متعددة األطراف – اإلقليمية يف الغالب - 2أو الثنائية.

3

وقد تكون أحكام تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة باملعاهدات "قائمة الذات" لتشري إىل سرياهنا على
"املسائل اجلنائية" يف العموم 4،أو مقيدة يف نطاق مشوهلا يف املعاهدة ذات املوضوع احملدد.

5

ومىت كانت أي دولة طرفا يف تلك االتفاقيات ،كثريا ما ينص القانون الدويل على اإلجراءات واجبة
االتباع يف التعامل مع كل من الطلبات الواردة والصادرة .عالوة على ذلك ،يف بعض البلدان قد ينص القانون
احمللي على أساس التعاون الدويل ،بدال من االعتماد على أي معاهدة 6.باعتبار أن أحد أهم أهداف املساعدة
القانونية املتبادلة هو احلصول على األدلة لتستخدم يف املقاضاة واحملاكمات اجلنائية ،يرتبط هذا اإلجراء ارتباطا
وثيقا بقانون اإلجراءات اجلنائية الوطين .وسوف حيتاج جتميع األدلة يف اخلارج – عادة مبعرفة الدولة الطالبة ،ويف
ظل اإلجراءات اليت تفرضها – إىل استيفاء قواعد األدلة اليت تفرضها الدولة متلقية الطلب .وقد يشمل هذا املعايري
ذات الصلة باإلشاعات ومتابعة "سلسلة االستحواذ" 7على األدلة .ومن أجل تنسيق الطلبات الصادرة والواردة
لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ،خصصت دول عدة "سلطة مركزية" ذات صالحية لتلقي الطلبات
وتنفيذها أو إرساهلا إىل السلطات املختصة 8.تتطلب املادة  08من اتفاقية اجلرمية املنظمة ،على سبيل املثال ،من
الدول األعضاء ختصيص سلطة مركبة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

9

ويوجد بديل آخر للمساعدة القانونية املتبادلة وهو مبدأ االعرتاف املتبادل يف مسائل التحقيق اجلنائي.
حيث تتطلب املساعدة القانونية املتبادلة مدة طويلة للتحقق من صحة الطلب – مبا يف ذلك ما يتعلق مبا إذا كان

 1انظر اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املادة .)01(02

 2انظر  ،على سبيل املثال ،احتاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) .2112 ،اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية ،جملس أوروبا .2111 ،االتفاقية
األوروبية املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.
3

على سبيل املثال ،االتفاقية املربمة بني حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة مجهورية األرجنتني بشأن املساعد القضائية املتبادلة ملكافحة

االجتار غري املشروع يف املخدرات املوقعة بتاريخ  ،0220/18/22تاريخ السريان  ،0222/12/10معاهدة الواليات املتحدة وبنما بشأن املساعدة املتبادلة باملسائل
اجلنائية ،املوقعة بتاريخ  ،0220/00/12تاريخ السريان .0222/12/12

 4انظر  ،على سبيل املثال ،االتفاقية بني االحتاد األورويب واليابان بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية 02 .OJ L 39/20 .شباط/فرباير .2101
 5انظر  ،على سبيل املثال ،اتفاقية األمم ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  ،0228املادة  2اليت تنص على "تقدم األطراف بعضها إىل

بعض أكرب قدر من املساعدة القانونية املتبادلة يف أي حتقيقات ومالحقات وإجراءات قضائية تعلق بأية جرمية منصوص عليها يف الفقرة  0من املادة ".3
 6مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .2102 ،دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني ،صفحة .22
 7املرجع نفسه ،صفحة  .02انظر أيضا الفصل السادس (األدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية).
 8انظر استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم ( 022تسليم اجملرمني) والسؤال رقم ( 202املساعدة القانونية املتبادلة).

 9اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املادة  .)03(08سجل السلطات املختصة املعينة وفقا التفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا ،إضافة إىل اتفاقية األمم ملكافحة االجتار غري املشروع
يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  ،0228باملوقع www.unodc.org/compauth
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التصرف حمل الطلب جرما يف ظل القانون احمللي للدولة متلقية الطلب 1.يهدف االعرتاف املتبادل بني الدول إىل
فرض إجراءات مبسطة وسريعة يف ظل احتماالت حمدودة لرفض الطلب ،بناء على مبدأ الثقة املتبادلة يف أنظمة
العدالة اجلنائية ووحدة القوانني .ويتطلب جناح العمل به حدا أىن من القوانني تتعلق بتحديد اجلرائم والعقوبات
اجلنائية ،إضافة إىل االحتماالت املنسقة حلماية حقوق الفرد 2.يف السياق األورويب ،يكون إطار املساعدة القانونية
املتبادلة مصحوبا باالجتاه الناشئ جتاه االعرتاف املتبادل – مبا يف ذلك من خالل تطوير أوامر الضبط واألدلة،
ومقرتحات "أوامر التحقيق األوروبية".

3

إضافة إىل صور التعاون الدويل الرمسي ،جيوز إجراء أجزاء من حتقيقات إنفاذ القانون خارج الوالية

القضائية باالتصال غري الرمسي من الشرطة إىل الشرطة أو من وكالة إىل وكالة .وميكن إجراء هذه االتصاالت قبل
طلب التعاون القانوين املتبادل الرمسي إىل السلطة املختصة ،أو لتسهيل الطلب غري الرمسي .ومىت استخدمت
الشبكات الرمسية من الشرطة إىل الشرطة يف مسائل مثل حتديد مكان الشهود أو املشتبه فيهم أو إجراء املقابالت
أو مشاركة ملفات الشرطة أو وثائقها ،يوجد مصدران للقلق ،ومها )0( :عدم النظر يف الطلب يف الدولة متلقية
الطلب يف حماولة إلجراء حتقيقات جنائية أجنبية دون احلصول على املوافقة املناسبة )2( ،استيفاء أي أدلة جيري
احلصول عليها لتستخدم يف احملاكمة ملعايري األدلة يف الدولة املطالبة ،مبا يف ذلك متطلبات سلسلة االستحواذ على
األدلة.

4

إضافة إىل شبكة العالقات الثنائية بني وكاالت إنفاذ القانون ،حيتفظ اإلنرتبول بنظام للمكاتب املركزية
الوطنية يف  021بلد .وتعد هذه املكاتب أقساما خمصصة على حنو تقليدي مع وكالة إنفاذ القانون الوطنية 5.ومن
خالل نظام إلكرتوين " ،"I-24/7جيوز للمكاتب تسهيل الطلبات الثنائية أو متعددة األطراف غري الرمسية من
الشرطة إىل الشرطة ،أو إرسال طلب املساعدة القانونية املتبادلة الرمسي من أي سلطة مركزية إىل أي سلطة مركزية
أخرى – من خالل املكاتب املركزية الوطنية.

6

 1انظر اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املادة .)2(08
 2يف اإلطار األورويب انظر ،على سبيل املثال ،برنامج ستوكهومل  2 ،OJ C115مارس .38-0 .2101

 3انظر قرار إطار اجمللس  2008/978/JHAاملؤرخ  08كانون األول/ديسمرب  2118بشأن أوامر احلصول على األدلة األوروبية لغرض احلصول على األشياء والوثائق
والبيانات الستخدامها يف إجراءات املسائل اجلنائية ،ومبادرة مملكة بلجيكا وغريها بشأن أمر التحقيق األورويب يف املسائل اجلنائية 22 .OJ C165/22 .حزيران/يونيو
 .2101انظر أيضا وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية .2100 ،رأي وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية بشأن مشروع التوجيه بشأن أمر التحقيق األورويب.

 4مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .2102 ،دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني ،صفحة .22-22

 5انظر

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus

 6مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .2102 ،دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني ،صفحة .30
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ما هو "البعد عبر الوطني"؟
يتطلب املفهوم الشائع للجرمية السيربانية املتضمن يف "البعد" عرب الوطين التحليل بعناية .على سبيل
املثال ،مىت وكيف ميكن القول أن أي جرم سيرباين يتضمن أي بعد عرب وطين؟ تتمثل نقطة االنطالق يف منظور
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة اليت تنص على :يكون اجلرم "ذا طابع عرب وطين" إذا( :أ) ارتكب يف
أكثر من دولة واحدة ،أو (ب) ارتكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب كبري من اإلعداد أو التخطيط له أو
توجيهه أو اإلشراف عليه يف دولة أخرى ،أو (ج) ارتكب يف دولة واحدة ،ولكن ضلعت يف ارتكابه مجاعة
إجرامية منظمة متارس أنشطة إجرامية يف أكثر من دولة واحدة ،أو (د) ارتكب يف دولة واحدة ،ولكن له آثار
شديدة يف دولة أخرى.

1

يتضمن هذا املنظور العديد من السمات اهلامة – مبا فيها مبدأ "اآلثار الشديدة" داخل الدولة .ولكن
عندما يتعلق األمر باألفعال اليت تنطوي على جرمية سيربانية ،قد ال يكون املنظور مكتمال .وكما يتناول هذا القسم
"مرتكبو اجلرمية السيربانية" يف الفصل الثاين (الصورة العاملية) من هذه الدراسة ،ال توجد أي أسباب وراء تركيز
"اجملموعات اإلجرامية املنظمة" على األفعال اليت تنطوي على جرمية سيربانية 2.عالوة على ذلك ،ونظرا للحركة
العاملية للبيانات يف املعامالت اإللكرتونية ،قد يظهر "البعد" عرب الوطين" الذي قد ال يرتقي إىل "اإلعداد أو
التخطيط أو التوجيه أو التحكم" داخل أي دولة أخرى.
ويهدف منظور اجلرمية السيربانية إىل االعرتاف بأن حتديد "البعد" عرب الوطين يكون أكثر منطقية عند
التحقق منه بالرجوع إىل اعتبارات (أ) الوالية القضائية و(ب) األدلة اجلنائية .ويتمثل أحد أساليب حتديد
خصائص أي جرم ،على سبيل املثال ،يف متييز عناصر التصرف من "فعل"" ،مالبسات"" ،نتيجة" 3.ومىت حدث
واحد أو أكثر من هذه العناصر ،أو أدى إىل آثار شديدة" 4،يف والية قضائية إقليمية أخرى ،وجد "البعد عرب
الوطين" .وعلى النحو الوارد أدناه ،هذا سوف يكون له بدوره آثار على مطالبات الواليات القضائية .ويف ظل هذا
 1اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املادة .)2(3
 2برغم تضمني عدد كبري يف الواقع .انظر الفصل الثاين (الصورة العاملية) ،القسم  3-2مرتكبو اجلرائم السيربانية ،دور جمموعات اجلرمية املنظمة

 .Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. 3على سبيل املثال ،قد يتطلب أي جرم ينطوي على "تشويش
على نظم احلاسوب" " غرض" (نية) " إحداث ضرر لبيانات احلاسوب أو إلغائها أو تغيريها أو قمعها" (الفعل) من أجل "إعاقة" (النتيجة) "عمل نظام احلاسوب"
(املالبسات).
 4قد أثري اجلدل بشأن العمل "مببدأ اآلثار اجلوهرية" على أنه ميثل امتداد ملبدأ اإلقليمية املوضوعية ،بقدر ما ال يتطلب وقوع أي "عنصر" من عناصر اجلرم داخل نطاق
الوالية القضائية .انظر ،على سبيل املثال .Ahlstrom and Others v Commission of European Communities [1988] ECR 5193 ،ويف سياق اجلرمية
السيربانية ،تقرتح املبادئ الوالية القضائية اليت تعتمد احملاكم عليها يف القضايا خارج اإلقليم أن "مهما كان التوصيف [اإلقليمية املوضوعية أو مبدأ اآلثار اجلوهرية] اليت

ختتار احملكمة احمللية أن تعتمد عليه ،يكون نطاق الوالية القضائية املربر هو نفسه" .انظر .Hayashi, M., 2006

Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. In: Law 6:284-302
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املنظور قد يتعذر حتديد أي "موقع" للجرم السيرباين أو الوصول إليه يف الواقع .وباألحرى ،ما يهم هو جناح حتديد
العناصر أو اآلثار الشديدة اليت تسمح ألي دولة بتحديد الوالية القضائية – وذلك دائما مع مراعاة متطلبات
"املوصولية الكافية".
عالوة على ذلك ،ومن منظور أوسع ،قد ينشأ "البعد" عرب الوطين للجرمية السيربانية مىت وقع جزء من
أسلوب ارتكاب اجلرم يف والية قضائية خمتلفة .وقد ال يكون تزايد اخلوادم خارج اإلقليم لبيانات احلاسوب ذات
الصلة باجلرم ،على سبيل املثال( ،بناء على القانون احمللي) كافيا لتضمني الوالية القضائية لبلد اخلادم .وقد يكون
األمر ،برغم ذلك ،وثيق الصلة بالنسبة لألدلة وعملية التحقيق بأي بلد تطالب بالوالية القضائية ،مما قد يتطلب
اختاذ إجراء مثل طلب املساعدة املتبادلة إىل بلد اخلادم .ويف هذا املوقف ،قد ميكن القول أيضا أن قضية اجلرمية
السيربانبة هلا "بعد" عرب وطين .وقد يقع عدد كبري من قضايا اجلرمية السيربانية يف هذه الفئة .ولكن ،ال ميكن
وصفها دائما بذلك ،إما لكفاية األدلة يف نطاق الوالية القضائية أو لتعذر الوصول لألدلة خارج اإلقليم يف املقام
األول.
ويوجد موضوعان على قدر من األمهية اخلاصة عندما يتعلق األمر ببعد "األدلة" خارج حدود اإلقليم:
( )0زيادة األدلة اإللكرتونية يف مجيع أنواع اجلرائم وليس فقط يف اجلرائم اليت تقع يف نطاق مفهوم "اجلرمية
السيربانية" و( )2زيادة استخدام احلوسبة السحابية اليت تتضمن ختزين البيانات املوزعة واملتوازية .وعلى وجه
اخلصوص ،قد ميثل استخدام البيانات الديناميكية املؤمتتة يف نطاق اخلدمات السحابية يف مراكز البيانات تقع فعليا
يف بلدان خمتلفة حتديات أمام حتديد "موقع" البيانات 1.وبعد التعرف على كيفية تناول املنظورين الدويل والوطين
للجوانب عرب الوطنية جلرمية السيربانية عموما ،يركز هذا الفصل خصوصا على احلصول على األدلة خارج اإلقليم
من األفراد ومقدمي اخلدمات من الغري.

 1انظر ،على سبيل املثال،

Peterson, Z.N.J., Gondree, M. and Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance

of Geolocating Data in the Cloud. In: Proceedings of the ACM Conference on Data and Application Security and Privacy

) .(CODASPYعلى سبيل املثال ،تكنولوجيا استخدام البيانات املؤمتتة يف مراكز البيانات املوزعة جغرافيا ،انظر
Data Placement for Geo-Distributed Cloud Services. NSDI.
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Agarwal, S., et al., 2010. Volley: Automated

 2-7الوالية القضائية
االستنتاجات الرئيسية:
 يـنص القـانون الـدويل علـى عـدد مـن قواعـد الواليـة القضـائية فيمـا خيـص أعمـال اجلرميـة السـيربانية ،مبــا يف
ذلـك أشـكال الواليـات القـضائية املـستندة إىل اإلقلـيم واملـستندة إىل اجلنـسية
 وتوجـد بعض هذه األسس أيضا يف الصكوك متعددة األطـراف املتعلقـة بـاجلرمية السيربانية.
 وهذا يشمل قضايا السيادة والوالية القضائية والتحقيقات عرب الوطنية واألدلة خارج حدود الوالية
القضائية وأي من متطلبات التعاون الدويل
 ويف حـني ترى كل البلدان األوروبية َّ
أن قوانينها الوطنية توف،رر إطـارا كافيـا لتجـرمي األفعـال الــيت تنــدرج يف
عداد اجلرمية السيربانية واملرتكبـة خـارج نطـاق الواليـة القـضائية وملالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا ،فقد أبلغ حنـو
ثلـث إىل نـصف البلـدان يف منـاطق أخـرى مـن العـامل عـن عـدم كفايـة األطر القائمة يف هذا اجملال
 ويف بلـدان عديــدة ،جتســد األحكــام فكــرة أنَّــه لــيس مــن الــضروري أن تقــع "كــل عناصـر" اجلرميــة داخــل
البلــد مــن أجــل تأكيــد واليتــه القــضائية اإلقليميــة .وميكــن حتديـد الــروابط اإلقليميـة باإلشــارة إىل عناصــر
الفعل املعين أو آثاره ،أو موقـع الـنظم أو البيانـات احلاسـوبية املـستخدمة يف ارتكابـه للجرمية
 وجتـري عـادة تـسوية تنـازع الواليـات القـضائية مـن خـالل املشاورات الرمسية وغري الرمسية بني البلدان
 وال تكشـف إجابـات البلــدان حاليـا عــن أي حاجــة إىل أشــكال إضـافية مــن الواليـة القــضائية علــى بعــد
"فـضاء سـيرباين" مفتـرض ،فغالبـا مـا تكـون أشــكال الواليــة القــضائية املــستندة إىل اإلقلــيم واملــستندة إىل
اجلنـسية قـادرة دائمـا علـى ربـط اجلرمية السيربانية املرتكبة ربطا كافيا بدولة واحدة على األقل
ويتناول هذا القسم هنج الوالية القضائية لكل من صكوك وبلدان اجلرمية السيربانية الدولية واإلقليمية.
وكما هو مبني يف الفصل الثالث من هذه الدراسة (التشريعات واألطر) ،فإن عددا من الصكوك املتعلقة باجلرمية
السيربانية الدولية واإلقليمية حتتوي على أحكام والية قضائية .وغالبا ما حتدد الصكوك أن الدول األطراف تتبىن
تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنص على أشكال معينة من الواليات القضائية على اجلرائم القائمة وفقا للصكوك.

1

ويلخص اجلدول أدناه أحكام الوالية القضائية يف الصكوك الرئيسية امللزمة وغري امللزمة املتعلقة باجلرمية السيربانية
الدولية واإلقليمية .ومت إدراج املزيد من التفاصيل وأرقام املقاالت يف اجلدول يف املرفق  3يف هذه الدراسة.

 1انظر على سبيل املثال :اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الـسيربانية ،املادة .22
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أحكام الوالية القضائية في الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالجريمة السيبرانية
صكوك ملزمة
مشروع ميثاق االحتاد األفريقي

اتفاقية كومنولــث الــدول املــستقلة

الـسيربانية

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية

اتفاقية جامعة الدول العربية

اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون

الكوميسا

مشروع امليثاق النموذجي لدول

الكومنولــث

مشروع امليثاق النموذجي لدول

الكارييب ،واالحتاد الكارييب لالتصاالت

االحتاد الدويل لالتصاالت ،وجمموعة

أسس الوالية القضائية

صكوك غير ملزمة

الوالية القضائية المستندة إلى اإلقليم
إقليمي

─

─

■

■

─

■

■

■

موجهـ ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــد األنظم ـ ـ ـ ــة
احلاسـ ـ ـ ــوبية -البيانـ ـ ـ ــات يف

─

─

─

─

─

■

─

─

اإلقليم
سفن/طائرات

─

─

■

■

─

■

■

■

الوالية القضائية المستندة إلى الجنسية
نشط

─

─

■

■

─

■

■

■

سليب

─

─

─

─

─

─

─

─

واليات قضائية أخرى
اإلقامة االعتيادية

─

─

─

─

─

─

─

─

مصاحل الدولة

─

─

─

■

─

─

─

─

عند رفض تسليم اجملرمني

─

─

■

■

─

■

─

─

أحكام إضافية
قواع ـ ـ ــد بش ـ ـ ــأن الوالي ـ ـ ـ ــات
القضائية املتزامنة

─

─

■

■

─

■

─

─

وتتم دراسة تفاصيل األحكام الفردية أدناه إضافة إىل األمثلة واملمارسات ذات الصلة من املعلومات
املستقاة من البلدان من خالل استبيان دراسة عن اجلرمية السيربانية.
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المالحقة القضائية للجرائم المرتكبة خارج اإلقليم
خالل فرتة مجع املعلومات هلذه الدراسة ،سئلت البلدان عن الكفاءة املتصورة لقوانينها الوطنية كإطار
1
لتجرمي األفعال الـيت تنـدرج يف عداد اجلرمية السيربانية واملرتكبـة خـارج نطـاق االبلد وملالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا.
ويوضح الشكل  2-2أن الصورة العامة هي إحدى الدرجات املعقولة من الكفاءة ولكن مع اختالفات إقليمية
ملحوظة .إذ يعتقد حوايل ثلث إمجايل البلدان اجمليبة عن االستبيان أن اإلطار القانوين الوطين للجرائم املرتكبة
خارج اإلقليم " ٍ
كاف"،
واعتربته  21يف املائة من
ٍ
كاف "على حنو
البلدان
جزئي" ،وأفادت  22يف
املائة من البلدان أنه "غري
ٍ
كاف" 2.ويتوقع أن تكون
األطر أقل كفاءة يف
األمريكتني حيث أفادت 21
يف املائة فقط من البلدان أن
األطر القانونية اخلاصة هبا
كانت غري كافية أو كافية جزئيا مقارنة حبوايل  22يف املائة من البلدان يف أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا .واعتربت كافة
البلدان اجمليبة عن االستبيان من أوروبا  -مجيعها باستثناء بلد وقع أو صدق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة
باجلرمية الـسيربانية  -أن تشريعاهتا كافية بالكامل أو كافية جزئيا.
استشهدت البلدان اليت مل تعترب تشريعاهتا كافية لألفعال خارج أراضيها بعدد من األسباب .وتضمنت
الفجوات املشرتكة إما االفتقار إىل األحكام يف القوانني اجلنائية اليت تتعامل مع األفعال املرتكبة خارج الوالية
القضائية ،باإلضافة  -يف بعض احلاالت  -إىل عدم تطبيق تشريع تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
3
ألفعال اجلرمية السيربانية.

 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية ،سؤال رقم .02
 2املرجع نفسه.
 3املرجع نفسه.
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وأفادت ردود البلدان اجمليبة على استبيان
الدراسة أن أسس الوالية القضائية يف قضايا اجلرمية
السيربانية خارج اإلقليم مبنية على مبادئ مثل مبدأ
اإلقليمية (مبا يف ذلك ما يفسره مبدأ اإلقليمية
املوضوعي ومبدأ اآلثار اإلجيابية املستدامة) وجنسية
مرتكب اجلرم 1.وعلى هذا املنوال ،تطلب الدول يف
العموم درجة من التأثري الداخلي ،مثل إحلاق الضرر
باملواطنني أو التسبب يف وجود آثار أو أضرار داخل
اإلقليم .وكثريا ما تفيد البلدان اجمليبة أنه يف حال
ارتكاب جرمية بالكامل خارج البلد ،دون أي تأثري
داخل إقليمها ،ميكن الطعن يف إحلاق الضرر أو
املقاضاة على وجه اخلصوص.

األسس الوطنية المشتركة للوالية القضائية في قضايا
الجريمة السيبرانية

اإلقليم

 ارتكاب اجلرمية جزئيا أو كليا يف اإلقليم.
 اآلثار/األضرار داخل اإلقليم
 احلاسوب /الربجمة /البيانات املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية
واقعة ضمن اإلقليم
 ارتكاب اجلرمية على منت السفن والطائرات املسجلة (مبا
فيها العسكرية)

الجنسية

 إجيايب – مرتكب االنتهاك
 معتاد اإلقامة
 سليب – اجملين عليه

عوامل أخرى

 تأثر مصاحل الدولة

استخدام الوالية القضائية اإلقليمية

 غري مكرر

الصكوك الدولية واإلقليمية – حتتوي مجيع

الصكوك الدولية واإلقليمية على بند خاص بالوالية القضائية اعرتافا مببدأ اإلقليمية – مبا يتطلب من الدول
األعضاء ممارسة الوالية القضائية على أي جرم وفقا هلذا الصك والذي قد "يرتكب" يف نطاق اإلقليم اجلغرايف
للدولة 2.كما ختضع األنشطة اإلجرامية على السفن والطائرات لعدد من الصكوك امللزمة وغري امللزمة.

3

ووفقا ملبدأ اإلقليمية املوضوعية ،تعرتف العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية أنه من غري الضروري وقوع
مجيع عناصر اجلرم داخل اإلقليم من أجل تطبيق الوالية القضائية اإلقليمية .ويوضح التقرير التفسريي التفاقية
جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،على سبيل املثال ،أن يف ظل مبدأ اإلقليمية ،يؤكد أي طرف على الوالية
القضائية اإلقليمية إذا وقع كل من الشخص الذي هاجم نظام احلاسوب ونظام اجملين عليه يف اإلقليم الذي يتبعه،
 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية ،سؤال رقم  08وسؤال رقم .02
 2انظر ،على سبيل املثال ،اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الـسيربانية ،املادة ()0(22أ)  ،اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة ()0(31أ) ،الربوتوكول االختياري التفاقية
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال ،املادة  ،)0(2مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا ،املادة (21أ)( ،)0نصوص القانون النموذجي لالحتاد الدويل لالتصاالت
السلكية والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،املادة (02أ) ،مشروع امليثاق النموذجي لدول الكومنولث ،املادة (2أ).
 3انظر  ،على سبيل املثال ،مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا ،املادة (21ب) ،مشروع امليثاق النموذجي لدول الكومنولث ،املادة (2ب) ،اتفاقية جملس أوروبا
املتعلقة باجلرمية الـسيربانية ،املادة ()0(22ب) واملادة (ج) ،اتفاقية جملس أوروبا بشأن حبماية الطفل ،املادة ()0(22ب) واملادة (ج) ،نصوص القانون النموذجي لالحتاد
الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت ،املادة (02ب) ،اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة ()0(31ب) واملادة (ج)،
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال ،املادة .)0(2
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"ومىت وقع نظام احلاسوب الذي تعرض للهجوم يف اإلقليم الذي يتبعه ،حىت وإن مل يكن املهاجم خاضعا هلذا
اإلقليم".

1

وينص مشروع امليثاق النموذجي لدول

مثال على التشريع السيبراني بشأن الوالية القضائية

الكوميسا على بند يف الصك نفسه بشأن "مكان وقوع

اإلقليمية في قضايا الجريمة السيبرانية دولة في

اجلرم 2".كما ينص أحد مكونات هذا البند على:

جنوبي أفريقيا

"[ارتكاب جرم] (....ب) يف أي موقع حيث تكون

الوالية القضائية للمحاكم.

النتيجة عنصرا من عناصر اجلرم وفقا  ....هلذا القانون

ألي حمكمة يف اجلمهورية جتري حماكمة بشأن أي جرم
مبقتضى هذا القانون والية قضائية يف احلاالت اآلتية:

قد وقعت أو حيتمل أن تقع 3".ويتطلب توجيه االحتاد
األورويب بشأن استغالل األطفال الوالية القضائية اليت

(أ) ارتكاب اجلرم باجلمهورية؛
(ب) القيام بأي فعل لإلعداد الرتكاب اجلرم يف اجلمهورية

ارتكب فيها اجلرم بالكامل "أو جزء منه" داخل اإلقليم.

أو أي جزء منه ،أو مىت أثرت أي نتيجة مرتتبة على
اجلرم على اجلمهورية؛
(ج) .....
(د) ارتكاب اجلرم على منت أي سفينة أو طائرة مسجلة
يف اجلمهورية أو يف أي رحلة من اجلمهورية أو إليها
وقت ارتكاب اجلرم.

وهو يوضح أن هذا يشمل اجلرم املرتكب باستخدام

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "اليت جيري الوصول
إليها من" اإلقليم "سواء" كانت التكنولوجيا يف اإلقليم
"أم ال" 4.ويغطي قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم
على نظم املعلومات بعض اهلجمات اليت يقوم هبا

مرتكب انتهاك موجود باإلقليم (سواء ضد نظام معلومات باإلقليم أم ال) ،واهلجمات جمددا على نظم املعلومات
باإلقليم (سواء كان مرتكب االنتهاك موجود باإلقليم أم ال).

5

النهج الوطنية -يظهر أثر النهج اإلقليمية يف الصكوك الدولية واإلقليمية على املستوى الوطين .وقد
أفادت البلدان مبجموعة من النصوص اليت تعكس فكرة أن اجلرم "بالكامل" ال حيتاج أن يرتكب داخل البلد
إلقرار الوالية القضائية اإلقليمية .وبرغم ذلك تعددت آليات حتديد وجود الصلة اإلقليمية.
يف بعض القضايا ،يكون "التصرف" هو حمل الرتكيز .ويف القضايا األخرى ،يكون موقع "نظم وبيانات
احلاسوب" هو حمل الرتكيز 6.وقد أفادت بعض البلدان ،على سبيل املثال ،أن الوالية القضائية اإلقليمية مشلت
 1جملس أوروبا .2110 ،لتقرير التفسريي عﻥ اتفاقية اجلرمية السيربانية.
 2مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا ،املادة (()21و).
 3املرجع نفسه ،املادة (21و)(.)3
 4توجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل األطفال ،املادة .02

 5قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات ،املادة .01
 6استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .08
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اجلرائم اليت ارتكبت واستمرت واكتملت يف مكان آخر ،ولكنها "ارتكبت" جزئيا أو "أثرت" على امللكية أو

أوقعت ضررا شخصيا داخل إقليم الدولة 1.وأشارت بلدان أخرى إىل إقرار الوالية القضائية إذا "استخدم أي
خادم أو جهاز الرتكاب اجلرمية" خارج اإلقليم ،ولكن مع وجود "أي أثر أو عنصر حملي".

2

ويوضح االطالع على قانون السوابق القضائية أن احملاكم الوطنية طالبت بالوالية القضائية على مجيع
عناصر أي جرمية يف نطاق البلد ،باستثناء النتيجة املرتتبة (ويف هذه احلالة ،الضرر الذي حلق باجملين عليه خارج
احلدود الذي يتلقى رسائل املضايقة) 3.والعكس بالعكس ،عند إصدار سلطات إنفاذ القانون الهتامات مىت

ترتبت على اجلرمية نتائج (للوصول غري القانوين أو اخلسارة الناجتة عن االحتيال) داخل نطاق البلد ،ولكن سلوك
ومكان منتهكي اجلرم كانا خارج اإلقليم 4.وقد الحظت البلدان تطبيق هذه املفاهيم على القضايا اليت تتضمن
املقامر اإللكرتونية واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 5.وقد أشار عدد صغري من بلدان أوروبا واألمريكتني،
برغم ذلك ،إىل عدم كفاية التشريع احمللي يف التعامل مع بعض األفعال اليت تنطوي على جرمية سيربانية خارج
اإلقليم – مبا فيها قطع اخلدمة ،وإرسال الرسائل الطفيلية ،واهلجمات االحتيالية.

6

وقد أفادت بلدان عدة أهنا ال تتمتع بالوالية القضائية على أي تصرف قد ارتكب ،وله أثر ،بالكامل
خارج اإلقليم .وقد أفادت إحدى بلدان آسيا ،برغم ذلك ،بإقرارها بالوالية القضائية يف ظل هذه الظروف يف
حال استخدام نظم احلاسوب أو غريها من املعدات يف ارتكاب جرم خارج إقليمها 7.وبينما يوجد فرق يف
املفاهيم بني "عناصر اجلرم وآثاره" ،و"نظم احلاسوب املستخدمة يف ارتكاب اجلرم" ،حيتمل وجود تداخل ملحوظ
بني النهجني – وخاصة إذا أمكن وصف استخدام نظم احلاسوب باعتباره جزءا من عناصر اجلرم من "سلوك" أو
"مالبسات".
وأخريا ،أحاطت بعض البلدان علما بقيود اجلنسية على اإلقليمية .وحىت يف حال إمكانية إقرار الوالية
القضائية – مثل حالة التصرف خارج اإلقليم يف ظل مبدأ اآلثار اجلوهرية – أفادت بلدان عدة بعدم وضوح
املوقف إذا كان مرتكب االنتهاك خارج اإلقليم مواطنا أجنبيا .وقد أحاطت العديد من البلدان علما بأهنا مل تتخذ

 1املرجع نفسه.

 2املرجع نفسه.
 3قضية  0 .DPP v. Sutcliffe [2001] VSC 43.مارس .2110

 4قضية  US v Tsastsinوآخرون ،حمكمة الواليات املتحدة اجلزئية ،املقاطعة اجلنوبية لنيويورك .S2 11 Cr. 878
 5استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .08
 6استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .02
7

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .08
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اإلجراءات إال عند استيفاء متطلبات إضافية 1.ويف إحدى البلدان ،على سبيل املثال ،يعتمد جترمي املشتبه فيهم
األجانب ومقاضاهتم على ما إذا كان اجلرم يوقع الضرر مبصاحل هذا البلد واألمن الداخلي له 2.بينما أفاد عدد
قليل من بلدان آسيا واألمريكتني السماح بالوالية القضائية على مرتكيب اجلرم من أي جنسية ،بصرف النظر عن
مكان ارتكاب اجلرم نفسه – يف حال وجود أي رابط ،مثل وجود مرتكب االنتهاكات أو اجلهاز أو البيانات
املستخدمة يف اجلرم داخل اإلقليم يف الوقت املادي أو وقت وقوع الضرر داخل اإلقليم 3.وبالنسبة حلالة االدعاء
بأي مرتكب االنتهاكات األجنيب ال يزال موجودا بنفسه داخل اإلقليم ،أشارت بعض البلدان إىل التزامها
"بتسليمه أو مقاضاته".

استخدام الوالية القضائية بناء على الجنسية
الصكوك الدولية واإلقليمية – بينما تعرتف مجيع الصكوك الدولية واإلقليمية مببدأ اإلقليمية ،لكنها تنص
تكرارا على مبدأ اجلنسية اإلجيايب – مما يتطلب من أي دولة التأكيد على الوالية القضائية عند القيام بالتصرف
مبعرفة أحد مواطنيها ،حىت وإن كان خارج
اإلقليم الوطين 4.بينما تتطلب بعض الصكوك
جترمي سلوك املواطن يف البلد الذي وقع فيه
التصرف.

5

وينص عدد حمدود من الصكوك على
الوالية القضائية بناء على مبدأ اجلنسية السليب –
مع اإلشارة إىل ما يتناول منها حقوق الطفل.
ويتطلب توجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل
األطفال والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق
الطفل بشأن بيع األطفال من الدولة حتديد والية

مثال على تشريع لمد الوالية القضائية اإلقليمية ليشمل غير
المواطنين من دولة في الكاريبي:
( )0خاضع للقسم الفرعي ( ،)2هذا القانون فعال فيما يتعلق بأي
شخص مهما كانت قوميته أو جنسيته ،خارج وكذلك ضمن الدولة،
وحيثما أرتكب جرم من قبل شخص يف أي مكان خارج الدولة ،قد
يتم التعامل معه على اعتبار ارتكاب اجلرم ضمن الدولة.
( )2لغاية القسم الفرعي ( ،)0هذا القانون يطبق إن ،فيما يتعلق
باجلرم املعين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(أ) كان املتهم يف الدولة وقتها؛
(ب) كان احلاسوب ،أو الربنامج ،أو البيانات يف الدولة وقتها؛ أو
(ج) وقع الضرر ضمن الدولة ،إن إنطبقت الفقرة (أ) والفقرة (ب) أو
مل تنطبق.

قضائية على اجلرم الذي يرتكب خارج اإلقليم
 1املرجع نفسه.

 2املرجع نفسه.
 3على سبيل املثال ،انظر قانون جرائم احلاسوب مباليزيا لسنة ( ،)0222املادة  ،2وقانون إساءة استخدام احلاسوب بسنغافورة (نسخة منقحة لسنة  ،)2112املادة ،00
وقانون إساءة استخدام احلاسوب برتينيداد وتوباغو لسنة ( ،)2111املادة .02
 4انظر ،على سبيل املثال ،اتفاقية جملس أوروبا بشأن حبماية الطفل ،املادة ()0(22د) ،وتوجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل األطفال ،املادة ()0(02ب).
5

مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا ،املادة (21ج) ،ومشروع امليثاق النموذجي لدول الكومنولث ،املادة (2د) ،واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الـسيربانية،

املادة ()0(22د) ،واتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة ()0(31د).
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ضد "أحد مواطنيه" ،أو أي شخص "معتاد السكن فيه" 1.بينما تنص اتفاقية جملس أوروبا بشأن حبماية الطفل
على التزام الدول األعضاء "بالسعي" لتحديد هذه والية قضائية 2.وتقدم هذه األحكام للبلدان سلطة الوالية
القضائية لضمان محاية مواطنيها من األطفال يف اخلارج.
النهج الوطنية – أشار عدد من البلدان إىل استخدام مبدأ اجلنسية اإلجيايب إلقرار الوالية القضائية على
اجلرائم اليت يرتكبها مواطنوها ،أينما كان مكان ارتكاهبا .ورغم أن هذا ليس مبتطلب شائع ،أحاطت بضع بلدان
علما بوجود متطلب ليتخذ التصرف صورة اجلرم يف الدولة اليت يرتكب فيها.

3

كما أشارت بضع بلدان إىل مبدأ اجلنسية السليب للوالية القضائية على اجلرائم اليت تؤثر على مواطنيها،
أينما كان مكان وقوعها .وقد أفادت إحدى بلدان أوروبا ،على سبيل املثال ،أن العديد من قضايا اجلرمية
السيربانية اليت واجهتها حتتوي على عناصر خارج اإلقليم ،وأن يف بعض احلاالت يقع املوطنون اجملين عليهم يف
4
تبين قانون جنائي
اخلارج – مما يرتتب عليه تعقيدات تتصل بالوالية القضائية .بينما أفادت إحدى بلدان أوروبا ِّ

جديد ينص على مبدأ اجلنسية السليب على وجه اخلصوص لتقليل الصعوبات إذا كان مرتكب اجلرم أجنبيا وكانت
اجلرمية يف اخلارج وتؤثر على أي مواطن خارج اإلقليم.

5

استخدام أسس أخرى للوالية القضائية
الصكوك الدولية واإلقليمية – ينص صكان (اتفاقية جامعة الدول العربية و مشروع امليثاق النموذجي)
على وجه اخلصوص على مبدأ احلماية ،حيث تنص االتفاقية ،على سبيل املثال ،على التزام الدول األعضاء مبد
اختصاصها ليشمل اجلرائم اليت تؤثر على "املصلحة العليا للدولة" 6.بينما تنص الصكوك األوروبية ،مبا فيها قرار
االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات ،على أساس إضايف للوالية القضائية على اجلرائم اليت ترتكب
لصاحل أي "شخصية اعتبارية" هلا مقر باإلقليم 7.وأخريا ،وفقا ملبدأ "تسليم اجملرمني أو مقاضاهتم" ،ينص عدد من

 1توجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل األطفال ،املادة ()2(02أ)  ،والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال ،املادة ()2(2ب).
 2اتفاقية جملس أوروبا بشأن حبماية الطفل ،املادة .)2(22
 3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .08
 4استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .02
 5املرجع نفسه.
 6اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة ()0( 31ه).

 7قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات ،املادة ()0(01ج) ،وتوجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل األطفال ،املادة ()2(02ب) ،وقرار االحتاد األورويب
بشأن االحتيال والتزوير ،املادة ()0(2ج) ،ومشروع توجيه االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات ،املادة ()0(03ج).
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الصكوك على الوالية القضائية على اإلقليم الذي يوجد فيه مرتكب االنتهاك ،وأن الدولة ال تسلمه إىل أي دولة
أخرى إال بناء على جنسيته وبعد طلب تسليمه.

1

النهج الوطنية – أشارت بعض البلدان اجمليبة إىل مبدأ احلماية يف سياق الشروط املتصلة جبميع صور
الوالية القضائية ،وبالنسبة ألسس الوالية القضائية األخرى ،مثل الوالية القضائية العاملية ،أشار عدد من البلدان
إىل حالة ارتكاب جرم خارج اإلقليم بالكامل مبعرفة أجنيب موجود يف اإلقليم دون تقدمي طلب لتسليمه .وقد
أحاطت بعض البلدان علما بأن الوالية القضائية العاملية كانت مقتصرة على اجلرائم الدولية احلقيقية ،وأهنا مل
تشمل يف العموم األفعال اليت تنطوي على جرائم سيربانية 2.بينما اقرتح آخرون أن بعض األفعال اخلطرة اليت
تنطوي على جرائم سيربانية ،مثل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،تقع يف نطاق هذه الوالية القضائية.

3

إختالفات الواليات القضائية
الصكوك الدولية واإلقليمية -ميكن أن يؤدي عمل جمموعة من قواعد الوالية القضائية مبعرفة دول خمتلفة
إىل حالة تؤكد فيها أكثر من دولة الوالية القضائية على أفعال معينة تنطوي على جرمية سيربانية .وتتعامل جمموعة
من الصكوك الدولية واإلقليمية مع هذا التحدي املتمثل يف الوالية القضائية "املشرتكة" .وعلى سبيل املثال ،يقوم
البعض بتخصص األمر حبيث أنه عندما تقع خمالفة ضمن الوالية القضائية ألكثر من دولة وعندما تقوم أي دولة
من الدول املعنية باحملاكمة على حنو صحيح وبناء على الوقائع ،فإنه يتعني على الدول أن "تتعاون" أو "تتشاور"
لتقرير الوالية القضائية األنسب للمقاضاة 4.وهتدف الصكوك األوروبية على وجه التحديد إىل "متركز اإلجراءات
القضائية يف [دولة] واحدة" 5.وتنص اتفاقية الدول العربية على ترتيب أولويات مفصلة لطلبات الواليات القضائية
املتعارضة على النحو التايل )0( :الدول اليت يتعرض أمنها أو مصاحلها خلطر نتيجة هذا اجلرم )2( .الدول اليت
ترتكب فيها اجلرمية )3( .الدولة اليت حيمل مرتكب اجلرمية جنسيتها .يف حالة عدم وجود رصيد وفق هذه الرتتيب،
6
فتكون األولوية ألول دولة طالبة.

1

مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا ،املادة (21د) ،واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الـسيربانية ،املادة  ،)3(22واتفاقية جملس أوروبا بشأن حبماية الطفل،

املادة  ،)2(22وقرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات ،املادة  ، )3(01وقرار االحتاد األورويب بشأن االحتيال والتزوير ،املادة  ،)0(01واتفاقية جامعة
الدول العربية ،املادة  ،)2( 31والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال ،املادة .)3(2
 2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .08
 3املرجع نفسه.

اتفاقية جملس أوروبا حلماية الطفل ،املادة )8( 22؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة  ،)2( 22قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد من
املعلومات ،املادة )2( 01؛ مشروع قانون الكوميسا املادة ( 21ه)

4

5

انظر على سبيل املثال قرار االحتاد األورويب حول اهلجمات ضد نظم املعلومات ،املادة (01ه).

6

اتفاقية الدول العربية ،املادة (31ه).
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األساليب الوطنية  -أثناء مجع املعلومات اخلاصة بالدراسة ،أفادت البلدان بشكل عام بعدم متتعها
بتشريعات حمددة هتدف حلل اختالفات الواليات القضائية يف حاالت اجلرمية السيربانية 1.ومع ذلك ،أشار عدد
من البلدان إىل خطط ملعاجلة اختالفات الواليات القضائية احملتملة يف تشريعات سيربانية معينة عن طريق
االستقصاءات القانونية أو املواقف السياسية .وعلى الرغم من ذلك ،أشارت إحدى الدول إىل أنه بقدر القلق من
اجلرمية السيربانية عرب الوطنية فإن "نطاق احلاالت والسيناريوهات احملتملة رمبا جيعلها صعبة ولذلك ال ينصح بتطوير
2
قواعد قانونية عاملية مادية على أساس خصوصية الواليات القضائية".
أفادت البلدان حبل اختالفات الواليات القضائية من خالل االعتماد على املشاورات الرمسية وغري الرمسية
مع الدول األخرى وذلك لتجنب التحقيقات املزدوجة وتنازع الواليات القضائية 3.وأشارت إحدى الدول يف
أوروبا إىل أنه "غالبا ما ميكن جتنب اختالفات الواليات القضائية من خالل املشاورات املسبقة غري الرمسية أو
التبادل التلقائي للمعلومات .وميكن أن تساهم عمليات التحقيق املشرتك يف [ 4".]...ويكون االتصال إما بشكل
ثنائي أو عرب قنوات تتيحها مؤسسات مثل اإلنرتبول ويوروبول ويوروجست 5.وأشارت إحدى الدول من
األمريكتني إىل أنه مبا أن مالحقة اجلرائم اجملزئة صعبة جدا ،فإن إجراءات التقاضي ميكن أن تبدأ عند وجود إشارة
قوية إىل أن املتهم أو الضحية أحد مواطنيها .ويتم التواصل خبصوص مجيع احلاالت األخرى مع بلدان املنشأ عرب
قنوات اإلنرتبول 6.باإلضافة إىل إشارة عدد من الدول إىل مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص على ذات اجلرم
مرتني ،حبيث تبدأ اإلجراءات القضائية يف حال عدم القيام هبا يف البلد الذي ارتكبت فيه تلك األفعال .وقبل
التسليم هلا مبطالبتها بشأن الوالية القضائية ،تطلب بعض الدول تأكيدات بأن تلتزم الدولة األخرى ،اليت تدعي
7
الوالية القضائية ،مبعايري حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات وأثناء التقاضي.

والية قضائية وافية؟
وبشكل عام ،يشري حتليل الصكوك الدولية واإلقليمية فضال عن قانون الدول وممارستها إىل أنه ميكن حل
حتديات الوالية القضائية للجرمية السيربانية من خالل تأكيد وضوح املبادئ القائمة وتطبيقها املبتكر.

ويسلط املعلقون الضوء على أن "املعامالت اليت جتري يف الفضاء اإللكرتوين تتضمن أشخاصا حقيقيني
يف إحدى الواليات القضائية اإلقليمية إما من خالل ( )0التعامل مع أشخاص حقيقيني يف واليات قضائية
إقليمية أو ( )2االخنراط يف نشاط يف إحدى الواليات القضائية اليت تسبب تأثريات واقعية يف والية قضائية إقليمية
1

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم 08

املرجع نفسه.
3
املرجع نفسه
2

املرجع نفسه.
5
املرجع نفسه.
4

6

املرجع نفسه.

7
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أخرى" 1.ونتيجة لذلك ،دائما ما استطاعت األمناط اإلقليمية والوالية القضائية القائمة على اجلنسية ضمان أنه
ميكن إقامة "عالقة وافية" أو "رابطة حقيقية" بني األفعال اليت تنطوي على جرمية سيربانية وإحدى الدول على
األقل .لذلك ال جتد هذه الدراسة حاجة ،يف الوقت الراهن ،ملزيد من الوالية القضائية ذات بعد يتعلق بـ "الفضاء
اإللكرتوين" .وتقع الغالبية الساحقة من األفعال اليت تنطوي على جرمية سيربانية ضمن الفئتني املذكورتني أعاله كما
ميكن ربطها بدول حمددة .وإذا كان األمر كذلك فضال عما نوقش الحقا يف هذا الفصل ،متثل البيانات املؤقتة
واملتفرقة عرب مراكز البيانات العاملية املزيد من التحدي جلمع األدلة أكثر منه فما يتعلق بتقرير الوالية القضائية.
وللحد الذي ميكن لعناصر وتأثريات التصرف الفردي املنطوي على جرمية سيربانية أن تكون مجيعها مؤقتة ومتفرقة،
من املمكن أن تظل أشكال الوالية القضائية معتمدة على مبادئ قائمة على اجلنسية (األشخاص االعتباريني)،
وحمل مبادئ التأسيس.
وكما نوقش يف الفصل الرابع (التجرمي) يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان فإنه من املمكن أن يكون
أحد خماطر عرض املزيد من الوالية القضائية اإلقليمية هو التأثري على تعدد حمتوى اإلنرتنت .ويكمن يف قلب
النقاش اخلاص بالوالية القضائية تفسري وضع عناصر اجلرم وآثاره داخل احلدود اجلغرافية .وسواء مت النظر إليها من
منظور "األفعال" أو "السلوك" أو "الظروف" أو "البيانات" أو "النظم احلاسوبية" ،فإن جتنب اختالفات الواليات
القضائية يعتمد على اإلبقاء على مستوى مرتفع بشكل كايف من "رابطة حقيقية" ،مع قنوات اتصال واضحة بني
الدول من أجل التنسيق يف إجراءات العدالة اجلنائية اليت تتجاوز حدود الوالية القضائية.

Post, D.G., 2002. Against ‘Against Cyberanarchy.’ Berkeley Technology Law Journal(17):1365-1387.

300

1

 3-7التعاون الدولي أ  -التعاون الرسمي
االستنتاجات الرئيسية:
 نظرا لطبيعة األدلة اإللكرتونية املتقلبة ،يتطلب التعاون الدويل يف األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية
استجابة مناسبة فضال عن القدرة على طلب إجراءات حتقيق متخصصة
 ويسود استخدام أمناط التعاون الدويل التقليدية للحصول على أدلة تتجاوز حدود الوالية القضائية يف
حاالت اجلرمية السيربانية .وأفاد أكثر من  21يف املائة من الدول اجمليبة باستخدام طلبات املساعدة
القانونية املتبادلة والرمسية هلذا الغرض
 وضمن هذا التعاون الدويل ،تستخدم ما يقرب من  21يف املائة من الطلبات صكوك ثنائية بوصفها
األساس القانوين .وتستخدم الصكوك متعددة األطراف يف  21يف املائة من احلاالت
 وتفيد التقارير أن أوقات االستجابة اخلاصة باآلليات الرمسية تكون بناء على ترتيب الشهور ٍ
لكل من
طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
 وتوجد قنوات عاجلة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف بعض البلدان ،لكن ال يتضح تأثري هذه
القنوات على أوقات االستجابة

 والصورة احلالية للتعاون الدويل هتدد ظهور جمموعات البلدان اليت حتظى بصالحيات وإجراءات ضرورية
للتعاون فيما بينها ،إال أهنا مقيدة جلميع البلدان األخرى بأمناط التعاون الدويل "التقليدية" اليت ال تراعي
خصوصيات األدلة اإللكرتونية
ويتناول هذا القسم آليات التعاون الدويل يف األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية املوجودة يف الصكوك
الدولية فضال عن القوانني واملمارسات الوطنية.

أحكام التعاون في الصكوك الدولية واإلقليمية
وكما نوقش يف الفصل الثالث (التشريعات واألطر) من هذه الدراسة ،حيتوي عدد من صكوك اجلرمية
السيربانية الدولية واإلقليمية على أحكام التعاون الدويل .فعادة ما حتتوي الصكوك إما على التزامات عامة واسعة
على الدول األطراف لتتعاون 1أو آليات تعاون حمددة ،مبا يف ذلك تسليم اجملرمني 2واملساعدة القانونية املتبادلة.3

1

اتفاق كومنولث الدول املستقلة ،املادة  ،2اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة  ،23اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ،املادة  .2-3ويشري مشروع اتفاقية

االحتاد األفريقي إىل املبدأ املوجود يف املادة .)02( 3
2
مسودة قانون كوميسا النموذجية ،املادة ( 22ج)؛ اتفاقية جملس أوروبا حلماية الطفل ،املادة )3( 38؛ قرار االحتاد األورويب بشأن االحتيال والتزييف ،املادة .01
3

اتفاق كومنولث الدول املستقلة ،املادة 2؛ اتفاقية جملس أوروبا حلماية الطفل ،املواد 22 ،22؛ التوجيه املقرتح للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،املادة 32؛

اتفاقية جامعة الدول العربية ،املواد .32 ،32
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ويلخص اجلدول أدناه أحكام التعاون الدويل يف صكوك اجلرمية السيربانية الدولية واإلقليمية الرئيسية امللزمة وغري
امللزمة .ويتضمن اجلدول يف امللحق  3من هذه الدراسة املزيد من التفاصيل وأعداد املادة.
أحكام التعاون في الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالجريمة السيبرانية
صكوك ملزمة
مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي

اتفاقية كومنولــث الــدول املــستقلة

السيربانية

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية

اتفاقية جامعة الدول العربية

اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون

مسودة قانون كوميسا النموذجية

قانون الكومنولث النموذجي

واالحتاد الكارييب لالتصاالت

الدويل لالتصاالت ،وجمموعة الكارييب،

النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد

أحكام التعاون الدولي

صكوك غير ملزمة

التعاون الدولي العام
مبدأ التعاون الدويل العام

■

■

■

─

■

■

─

─

تسليم جرائم الصكوك

─

─

■

■

─

■

─

─

املسـ ـ ــاعدة القانوني ـ ــة املتبادل ـ ــة
العامة

─

■

■

■

─

■

─

─

مساعدة محددة
مساعدة عاجلة

─

■

■

■

─

■

─

─

حفظ بيانات احلاسوب

─

─

■

■

─

■

─

─

─

─

■

■

─

■

─

─

مص ـ ــادرة بيان ـ ــات احلاس ـ ــوب/
الوص ـ ـ ـ ـ ــول إليه ـ ـ ـ ـ ــا /ومجعه ـ ـ ـ ـ ــا/
واإلفصاح عنها
أشكال أخرى من التعاون
الوصول عرب احلدود

─

─

■

■

─

■

─

─

شبكة 2/22

─

─

■

■

─

■

─

─

أحكام إضافية
متطلبات التجرمي املزدوج

─

─

■

■

─

■

─

─

ويعترب نطاق التعاون أحد نقاط االنطالق الرئيسية يف دراسة هذه األحكام .ويف حني أنه عادة ما تشري
أحكام الوالية القضائية يف الصكوك الدولية واإلقليمية إىل جرائم معينة منشأة مبوجب الصك ،فإن أحكام التعاون
الدويل إما أن "تعمل" على اجلرائم ذاهتا أو حتظى بنطاق أوسع.
ويبني فحص الصكوك اخلمسة امللزمة أن أحكام التعاون الدويل حتظى يف مجيع الصكوك بنطاق متعلق بـ
"اجلرمية السيربانية" أو املفاهيم وثيقة الصلة مثل "اجلرائم املتعلقة مبعلومات احلاسوب" أو "املعلومات وجرائم
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تكنولوجيا املعلومات" .باإلضافة إىل قيام صكني (اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة
الدول العربية) بتمديد أحكام املساعدة القانونية املتبادلة جلمع األدلة اإللكرتونية يف أي جرم .وكما ذكر يف الفصل
السادس (األدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية) ،وحيظى هذا بأمهية يف إطار الدور املتزايد لألدلة اإللكرتونية يف
التحقيقات واملقاضاة يف مجيع أشكال اجلرمية .ويتم يف هذا الفصل حبث آثار مثل تلك التغريات يف نطاق التعاون
الدويل.
الصك

مجال صكوك التعاون الدولي

مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي

" اجلرمية السيربانية"

اتفاقية كومنول ث ال دول الم ستقلة

" اجلرائم املتعلقة باملعلومات احلاسوبية"

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة

" اجلرائم اجلنائية املتعلقة بنظم احلاسوب والبيانات"
" مجع أدلة اجلرمية اجلنائية يف شكل إلكرتوين"

اتفاقية جامعة الدول العربية

" املعلومات وجرائم تكنولوجيا املعلومات"
" مجع األدلة اإللكرتونية يف اجلرائم"

اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون

" أمن املعلومات الدويل"

السيبرانية

ويتعني وضع آليات التعاون املتضمنة داخل صكوك اجلرمية السيربانية الدولية واإلقليمية يف إطار تعاون
دويل أوسع .وعلى الرغم من أن عددا من الصكوك ميكن االعتماد عليها بوصفها أساس قانون ألعمال تعاون
معينة 1،إال أنه يتعني تذكر أن الدول األطراف يف الصكوك هي طرف أيضا يف شبكات أوسع من االتفاقيات
الثنائية ومتعددة األطراف املتعلقة بالتعاون يف املسائل اجلنائية ،مبا يف ذلك املعاهدات مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة.
وبناء على طبيعة التصرف الذي خيضع للتحقيق ،فإنه من املمكن أن تقع احتياجات التعاون ضمن جمموعة من
اآلليات القانونية .ومتي،رز بعض صكوك اجلرمية السيربانية هذه املسألة .وتنص اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية
السيربانية على سبيل املثال على تعاون األطراف مع بعضها بعضا ،ليس فقط "وفق أحكام هذا الفصل" وإمنا أيضا
"من خالل تطبيق الصكوك الدولية ذات الصلة على التعاون الدويل يف األمور اجلنائية ،وخالل االتفاق على
2
الرتتيبات القائمة على التشريعات املوحدة واملتبادلة فضال عن القوانني احمللية".
وأخريا فإنه من املهم التأكيد على أن الصكوك غري امللزمة ال ميكنها تقدمي األساس القانوين الدويل نفسه
فيما يتعلق بالتعاون بالقدر الذي تقدمه الصكوك امللزمة .وعلى سبيل املثال ،فإنه على الرغم من أن مسودة قانون
كوميسا النموذجية حتدد أن "السلطات القانونية [هلذه الدولة] تتعاون مباشرة وبأكرب مدى ممكن مع السلطات

1

انظر على سبيل املثال اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املواد  22وما يليها؛ اتفاقية جامعة الدول العربية ،املواد  30وما يليها؛ اتفاق كومنولث الدول

املستقلة ،املواد  2وما يليها؛ مسودة قانون كوميسا النموذجية ،املواد  22وما يليها.
2
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القانونية لدولة أخرى" 1،إال أن هذا ميثل جمرد نص يقرتح إدراجه يف القانون الوطين .وحىت عند إدراج مثل هذا
النص ،فإن الدول عموما ال تزال حباجة إىل آلية سياسية قانونية  -سواء كانت معاهدة متعددة األطراف أو ثنائية،
أو تفاهم متبادل -مع الدول الطالبة .ويف هذا الصدد ،يتعني اإلشارة إىل إتباع بعض الدول لسياسة "الباب
2
املفتوح" للتعاون اليت مبوجبها ميكن القانون الوطين من التعاون مع أي دولة.

تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في الصكوك الدولية واإلقليمية
يعترب الصكان امللزمان اللذان مت تضمينهم يف اجلدول أعاله (اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية
السيربانية واتفاقية جامعة الدول العربية) ،وصك غري ملزم (مسودة قانون كوميسا النموذجية) تسليم اجملرمني عن
اجلرائم الواردة فيها على وجه التحديد 3.وكل تلك األمور جتعل تسليم اجملرمني معتمدا على الوصف اجلنائي للجرم
وخطورته .وتقدم ثالثة من الصكوك امللزمة (اتفاق كومنولث الدول املستقلة ،واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية
السيربانية ،واتفاقية جامعة الدول العربية) فضال عن مسودة قانون "كوميسا" النموذجية املساعدة القانونية
املتبادلة 4.وتعترب بعض الصكوك أن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من املمكن أن ختضع للوصف اجلنائي
املزدوج 5.وحتدد الصكوك أيضا أنه من املمكن رفض تلك الطلبات عندما ينظر إىل التنفيذ باعتباره "خمالفا
للتشريعات الوطنية" 6،و"يتعلق الطلب باجلرمية السياسية" 7،أو أن الطلب "من احملتمل أن ميس السيادة أو األمن
8
أو النظام العام أو املصاحل األساسية األخرى".
كما تقدم الصكوك أيضا وسائل اتصاالت عاجلة ،مثل الربيد اإللكرتوين والفاكس ،وذلك للطلبات
العاجلة 9،مع وجود البعض الذي يطلبون درجة "معقولة" من األمن ملثل تلك االتصاالت وطلب متابعة مكتوبة
خالل فرتة زمنية معينة 10.وأخريا ،تشمل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة الدول
العربية نصوصا معينة حول طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وذلك لـ )0( :احلفاظ العاجل لبيانات احلاسوب
املخزنة؛ ( )2اإلفصاح العاجل عن بيانات املرور احملفوظة؛ ( )3املساعدة املتبادلة يف التحصيل الفوري لبيانات
1

مسودة قانون كوميسا النموذجية ،املادة .20

2

أشارت بعض الدول اجمليبة إىل وجود مثل تلك السياسات (دراسة اجلرائم السيربانية .السؤال رقم .)221

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة 22؛ اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة 30؛ مسودة قانون كوميسا النموذجية ،املادة ( 22ج).
4
اتفاق كومنولث الدول املستقلة ،املادة  ،2اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة 22 ،22؛ اتفاقية جامعة الدول العربية ،املواد 32 ،32؛ مسودة قانون
3

كوميسا النموذجية ،املواد ( 23أ).22 ،
5
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة  ،)2( 22 ،)0( 22اتفاقية جامعة الدول العربية ،املواد  )3( 32 ،)2( 32و ()2؛ مسودة قانون كوميسا
النموذجية ،املواد ( 22أ)( 23 ،د).
6
انظر على سبيل املثال ،مسودة قانون كوميسا النموذجية ،املادة ( 22ج)(.)0
انظر على سبيل املثال ،اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة .22
8
انظر على سبيل املثال ،اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة ()2( 22ب).
7

9

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة )3( 23؛ اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة .)3( 32

10

اتفاق كومنولث الدول املستقلة ،املادة .)2( 2
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املرور؛ ( )2املساعدة املتبادلة فيما يتعلق باعرتاض بيانات احملتوى 1.وبسبب النطاق الواسع ألحكام التعاون
الدويل املتعلقة بتلك الصكوك ،ال تنطبق أشكال املساعدة املتخصصة فقط على اجلرائم املتعلقة باحلاسوب ،ولكن
2
أيضا على اجلرائم بشكل عام.

استخدام آليات التعاون في حاالت الجريمة السيبرانية
فعلى مستوى التشريعات الوطنية ،أفاد أكثر من ثلثي البلدان يف أفريقيا وأسيا وأوقيانوسيا ،واألمريكتني
بوجود التشريعات الوطنية اليت تنطبق على تسليم مرتكيب اجلرمية السيربانية وأمور املساعدة القانونية املتبادلة.
وأفادت مجيع البلدان يف أوروبا
تقريبا بوجود مثل تلك
التشريعات .وعادة ما تكون
التشريعات السارية اخلاصة
بتسليم اجملرمني أكثر من تلك
اخلاصة باملساعدة القانونية
املتبادلة 3.ويشري حتليل
التشريعات الذي استشهدت به
البلدان إىل أن الغالبية الساحقة
من تلك القوانني ليست حمددة
باجلرمية السيربانية ،لكنها تغطي تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف األمور اجلنائية العامة 4.وينبغي
اإلشارة إىل أن غياب التشريعات الوطنية حول تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ال متنع البلدان بالضرورة
من االخنراط يف التعاون الدويل يف األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية .فعلى سبيل املثال ،ميكن التعامل مع األمور
املتعلقة بالتعاون الدويل مبوجب اآلليات الوطنية مثل األوامر التنفيذية أو السياسات اإلدارية.

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املواد 32 ،30-22؛ اتفاقية جامعة الدول العربية ،املواد .22 ،20 ،32-32
2
على الرغم من اإلشارة إىل التحصيل الفوري لبيانات املرور واعرتاض بيانات احملتوى ،فإهنس ينبغي تقدمي املساعدة فقط وفق املدى الذي يسمح به القانون احمللي.
1

3
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4

املرجع نفسه.
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ويغلب استخدام آليات التعاون الرمسي يف حاالت اجلرمية السيربانية عرب الوطنية على أشكال التعاون
األخرى .ويبني الشكل 2-2
أن أكثر من  21يف املائة من
سلطات تنفيذ القانون أفادت
بأن املساعدة القانونية املتبادلة
الرمسية تستخدم للحصول على
جمموعة من أنواع األدلة بصورة
أكرب من الواليات القضائية
األخرى 1.وأفادت التقارير أن
اآلليات األقل استخداما تشمل
التعاون غري الرمسي بني أجهزة الشرطة ،واالتصال املباشر مع مزود خدمة ،فضال عن استخدام نقاط اتصال
2
.22/2
ويف إطار مثل هذا
التعاون الرمسي ،يعترب استخدام
الصكوك الثنائية اخلاصة باجلرمية
السيربانية أمرا شائعا جدا .فقد
أفادت  21يف املائة تقريبا من
البلدان باعتمادها على الصكوك
الثنائية بوصفها األساس القانوين
لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية
املتبادلة يف حاالت اجلرمية
السيربانية 3.وذكر  21يف املائة التبادلية بوصفها األساس .وعلى الرغم من أن حوايل  21يف املائة من البلدان اليت
أجابت على االستبيان اخلاص بالدراسة وقعت أو أقرت اتفاق اجلرمية السيربانية الدولية أو اإلقليمية مبا يف ذلك

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .012
2
املرجع نفسه.
1

3

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  .212-212كانت نسبة البلدان اليت أجابت على تلك األسئلة احملددة اليت وقعت أو أقرت صكوك اجلرمية السيربانية

الدولية أو اإلقليمية مثل تلك النسبة اخلاصة جبميع الدول اجمليبة.
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أحكام التعاون 1،كانت  22يف املائة فقط من تلك احلاالت صكوكا دولية وإقليمية مت ذكرها باعتبارها األساس
2
القانوين.
ويعترب عدد من البلدان اليت أجابت على األسئلة اخلاصة باألساس القانوين للتعاون منخفضا نسبيا.
لذلك ينبغي ترمجة النتائج حبذر .وعلى الرغم من أن االستخدام الغالب للصكوك الثنائية والتبادلية يعكس)0( :
أنه ليست مجيع البلدان طرفا يف الصكوك متعددة األطراف؛ ( )2استخدام األمناط "التقليدية" للتعاون الدويل،
حىت عندما تكون البلدان طرفا يف الصكوك متعددة األطراف .ويف هذا الصدد ،مل تذكر أي دولة وجود صكوك
ثنائية حمددة باجلرمية السيربانية ،ومل يتم حتديد أي منها يف سياق حبوث الدراسة.

ورمبا ال ميثل استخدام األمناط "التقليدية" للتعاون صعوبات عندما تستخدم بني البلدين اليت هي أيضا

طرف يف الصكوك متعددة األطراف .ومن احملتمل أن تستطيع البلدان طلب إجراءات حتقيق متخصصة للجرائم
السيربانية ،مثل تلك اخلاصة حبفظ بيانات احلاسوب حيث سيحظى الطرفان بصالحيات إجرائية ذات صلة يف
القانون الوطين .على الرغم من التحديات اليت ميثلها استخدام األمناط "التقليدية" اليت ال تكون فيها إحدى
البلدان طرفا يف الصكوك متعددة األطراف .وهذا هو احلال بالنسبة لغالبية البلدان يف العامل .وعامليا فإن أكثر من
 21يف املائة من البلدان ليست طرفا يف صك اجلرمية السيربانية متعددة األطراف مع نتيجة مفادها أن هذه الدول
ليس لديها التزام قانوين دويل سواء إلدارج صالحيات التحقيق املتخصصة للجرائم السيربانية ضمن قوانينها
3
اإلجرائية الوطنية ،وال القيام بتحقيقات متخصصة ردا على طلبات التعاون.
وعلى سبيل املثال ،أفادت  21يف املائة من الدول اجمليبة أن التشريعات الوطنية ال تقدم حفظا عاجال
لبيانات احلاسوب 4.وكما هو متوقع ،مل توقع غالبية ( 81يف املائة) تلك البلدان أو تقر أيا من صكوك اجلرمية
السيربانية الدولية واإلقليمية .وينبغي حاليا عمل تلك الطلبات اخلاصة بالتعاون الدويل لتلك البلدان من خالل
الوسائل "التقليدية" الثنائية والقائمة على التبادلية .لكن يف حال طلبت بعض األعمال مثل احلفظ العاجل
للبيانات ،فإنه من املمكن أن يعاين الطلب من )0( :نقص الوضوح فيما يتعلق مبا إذا كان من املمكن طلب مثل
تلك التدابري مبوجب صك ثنائي مناسب أو ترتيبات أو ( )2عدم وجود مثل تلك التدابري مبوجب القانون الوطين
لإلجراءات اجلنائية.

1

املوقعون والدول األطراف باتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة ( 21يف املائة) ،اتفاقية جامعة الدول العربية ( 01يف املائة) ،اتفاق كومنولث الدول

املستقلة ( 02يف املائة) ،اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ( 01يف املائة) .وتصل األرقام ألكثر من  21يف املائة نظرا لعضوية الصكوك املتعددة بالنسبة لبعض البلدان.
2
استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .األسئلة رقم  212-212واألسئلة رقم .232-222
3

على الرغم من اإلشارة إىل ذلك يف الفصل اخلامس (إنفاذ القانون والتحقيقات) إال أهنم سيستفيدون من صالحيات التحقيق العامة القائمة.

4
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الوصف الجنائي المزدوج والشروط األخرى في التعاون المتعلق بالجريمة السيبرانية
وميكن أن ميثل استخدام التعاون الدويل للتحقيق يف أعمال اجلرمية السيربانية حتديا فيما يتعلق بتكافؤ
التجرمي .وعادة ما ختضع طلبات التعاون إىل جمموعة من املتطلبات اإلجرائية واملوضوعية حيث يتعني رضا الدولة
متلقية الطلب عليها قبل منح املوافقة .وأحد املتطلبات الرئيسية هي تلك اليت تتعلق بالوصف اجلنائي املزدوج.
ويتطلب املبدأ اخلاص بالوصف اجلنائي املزدوج أن يكون التصرف املتعلق به الطلب جرمية وفق القانون اجلنائي
للدولة متلقية الطلب وكذلك للدولة الطالبة 1.مالمح الوصف اجلنائي املزدوج يف صكوك اجلرمية السيربانية الدولية
واإلقليمية .فهي من األمور املطلوبة لتسليم اجملرمني واملتصورة ألشكال املساعدة القانونية املتبادلة على سبيل املثال
2
مبوجب اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة الدول العربية.
أحد العوامل يف تقرير الوصف اجلنائي املزدوج هو السلوك األساسي املوضوعي وليس املصطلحات أو
التعريفات الفنية للجرم يف القوانني الوطنية 3.وتوضح اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية أن الوصف
اجلنائي املزدوج سيكون مستوىف "بصرف النظر عما إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج اجلرم
املعين ضمن نفس فئة اجلرائم أو تستخدم يف تسميته نفس املصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة" ،إذا
"كان السلوك الذي يقوم عليه اجلرم" الذي تلتمس بشأنه املساعدة "يعترب فعال إجراميا يف قوانينها" 4.ووفقا هلذا
النهج ،يكون الرتكيز على "حتويل" عناصر التصرف إىل قانون الدولة متلقية الطلب من أجل التأكد من أن
5
التصرف من شأنه أيضا أن يكون جرمية جنائية.
ميكن جترمي بعض أفعال اجلرمية السيربانية بشكل واضح يف أحد البلدان وليس يف آخر ،ولذلك يفشل
جمرما
اختبار الوصف اجلنائي املزدوج .فإنتاج أدوات إساءة استخدام احلاسوب فضال عن توزيعها أو امتالكها ليس ،ر

1

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .2102 ،دليل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني .ال يعترب الوصف اجلنائي املزدوج قاعدة من قواعد

2

ميكن أن جتد إشارات إىل هذا املفهوم يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املواد  ،)3( 22 ،)2( 22 ،)0( 22و ()2؛ اتفاقية جامعة الدول العربية،

القانون الدويل العريف مثل املعاهدة والنظام األساسي القائمة على السياسة واملالئمة (وليامز ،إس.إيه .0220 ،قاعدة الوصف اجلنائي املزدوج وتسليم اجملرمني :حتليل
مقارن .مراجعة قانون نوفا.)282 :02 ،
املواد  ،)3( 32 ،)2( 32و (.)2
 3على سبيل املثال ،تنص املادة  )2( 23من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على أنه" :يف مسائل التعاون الدويل ،كلما اشرتط توافر الوصف اجلنائي املزدوج وجب

اعتبار ذلك الشرط مستوىف بصرف النظر عما إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج اجلرم املعين ضمن نفس فئة اجلرائم أو تستخدم يف تسميته نفس
املصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة ،إذا كان السلوك الذي يقوم عليه اجلرم الذي تلتمس بشأنه املساعدة يعترب فعال إجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني".

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة .)2( 22
5
يوجد هنجان يف هذا الصدد :الوصف اجلنائي املزدوج نظريا والوصف اجلنائي املزدوج من حيث ماهيته .فتعين نظريا أن النظر يف السلوك الذي حنن بصدده يقتصر على
4

مسألة ما إذا كان السلوك يعاقب عليه بصرف النظر عن املؤهل القانوين أو وجود األسباب املمكنة اليت متنع املعاقبة .ومن حيث ماهيتها تعين أن السلوك يستويف مجيع
متطلبات املعاقبة ،مبا يف ذلك غياب أي مربر مثل الدفاع عن النفس ،أو العذر أو أسباب أخرى متنع املعاقبة( .انظر جملس أوروبا ﺍللجنة ﺍألﻭﺭﻭبية ﺍلمعنية بمشاكل
ﺍلجﺭيمة .2102 ،مالحظات على الوصف اجلنائي املزدوج ،نظريا ومن حيث املاهية ،جلنة اخلرباء اخلاصة باالتفاقيات األوروبية حول التعاون يف املسائل اجلنائية
( 12 )2102النهائي 00 ،مايو ).2102
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يف  21يف املائة من البلدان اليت أجابت على االستبيان اخلاص بالدراسة 1.وستواجه الطلبات املتعلقة هبذا اجلرم
املوجه لتلك البلدان حتديات الوصف
اجلنائي املزدوج.
مثال لتشريع مخصص بالجريمة السيبرانية بشأن التعاون الدولي أصدره
بلد في غرب أفريقيا

اجملرمة
وخبصوص األفعال ،ر
حفظ البيانات الحاسوبية واإلفصاح العاجل عنها ضمن التعاون الدولي
على نطاق واسع عرب البلدان مثل
( )0ميكن أن يطلب من [الدولة] اإلسراع يف حفظ البيانات املخزنة على نظام
األفعال املتعلقة باحلاسوب واليت
احلاسوب املوجود يف [الدولة] ،مع اإلشارة إىل اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
تسبب ضررا شخصيا ،فإن الكثري من
القانون ،ووفقا لتسليم الطلب اخلاص باملساعدة يف تفتيش تلك البيانات وحجزها
االختالفات الدقيقة اليت نوقشت يف
والكشف عنها.
(... )2
الفصل الرابع (التجرمي) لن تشكل
( )3خالل تنفيذ طلب سلطة أجنبية مبوجب األجزاء السابقة ،فإنه جيوز للنائب
عائقا أمام إنشاء الوصف اجلنائي
العام لالحتاد أن يصدر أمرا حبفظ تلك البيانات ألي شخص يتحكم يف هذه
املزدوج .وعلى الرغم من ذلك ،فإنه
البيانات أو تتوافر لديه ،مبا يف ذلك مزود اخلدمة.
بناء على النهج الذي تتبعه السلطات
( )2إىل (... )2
( )2ميكن رفض الطلب اخلاص باإلسراع يف حفظ بيانات احلاسوب إذا كان مثة
الوطنية يف إجراءات التعاون مثل
أسباب معقولة تفضي لالعتقاد برفض طلب املساعدة القانونية للتفتيش الالحق
جلسات استماع تسليم اجملرمني،
لتلك البيانات وكذلك حجزها وإصدارها نظرا لعدم التحقق من الوصف اجلنائي
ميكن أن تكون االختالفات يف جترمي
املزدوج.
أفعال اجلرمية السيربانية أمرا مناسبا.
ويف بعض البلدان ،ميكن أن تعترب أمور مثل "استخدام الوسائل الفنية" الرتكاب جرمية (يف حالة االعرتاض غري
القانوين) أو "حدود" اإلهانة (يف حالة جرائم احملتوى) عناصر مكونة للجرمية ،األمر الذي يعين أنه ال توجد جرمية
ما مل تكن تلك العناصر موجودة .ويف مثل تلك الظروف ،ميكن أن تنشأ بشكل مشروع حتديات أمام الوصف
اجلنائي املزدوج .وأشارت إحدى البلدان اجمليبة إىل حتديات الوصف اجلنائي املزدوج يف حالة جرائم حقوق التأليف
والنشر املتعلقة باحلاسوب واالحتيال احلاسويب ،مع اإلشارة وفق البلد متلقية الطلب أنه ال يوجد جرم مكافئ
2
للذي هو موضوع الطلب.
باإلضافة إىل أن الوصف اجلنائي املزدوج ميكن أن يلعب دورا هاما يف طلبات املساعدة القانونية
املتبادلة 3،مبا يف ذلك تعلق تدابري املساعدة جبمع األدلة اإللكرتونية اخلاصة بـ "أي جرم" (بدال من "جرمية
سيربانية" معينة أو جرائم "متعلقة باحلاسوب") .وعلى سبيل املثال تتيح اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية
1

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .28

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .202
3
فيما يتعلق بالتعاون اجلنائي بشكل عام ،ميكن أن يرتاوح الوصف اجلنائي املزدوج للمساعدة القانونية املتبادلة من كوهنا غري مطلوبة على اإلطالق إىل كوهنا مطلوبة لبعض
2

األفعال القسرية اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة فضال عن كوهنا مطلوبة ألي نوع من أنواع املساعدة القانونية املتبادلة( .انظر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات

واجلرمية .2102 ،دليل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني).
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السيربانية للدول األطرف إمكانية تطبيق متطلبات الوصف اجلنائي املزدوج على الطلبات اخلاصة حبفظ بيانات
احلاسوب 1.وتصبح األدلة اإللكرتونية املتفرقة جغرافيا هامة بشكل متزايد بالنسبة للتحقيقات اجلنائية "التقليدية"
للحد الذي يصبح فيه الوصف اجلنائي املزدوج مطلوبا بوصفه حبثا رئيسيا .فمن ناحية أفاد عدد من البلدان
حباجتها إىل وجود وصف جنائي مزدوج ،عندما تكون التدابري املطلوبة "تدخال بشكل خاص" ،مثل التفتيش أو
احلجز أو التنصت أو املراقبة2.من ناحية أخرى ،يلعب الوصف اجلنائي املزدوج دورا هاما يف محاية سيادة الدولة
وإنفاذ قانوهنا فضال عن شؤون العدالة اجلنائية .وميكن أن يقدم الوصف اجلنائي املزدوج ،على سبيل املثال ،أساسا
قانونيا للبلدان لرفض طلبات منح األدلة اإللكرتونية املتعلقة جبرائم اإلنرتنت املتعلقة باحملتوى وغري اجملرمة يف البلد
متلقية الطلب .ويف احلاالت اليت تتضمن املساعدة القانونية املتبادلة وحمتوى اإلنرتنت بشكل خاص ،توضح
القواعد اإلضافية للرفض ،مثل استثناءات اجلرمية السياسية ،استثناءات املصاحل األساسية 3،وميكن االستعانة
بااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان 4.ويف الواقع ،عند السؤال عن األسباب الشائعة لرفض طلبات املساعدة
القانونية املتبادلة املتعلقة باجلرمية السيربانية ،فقد كشفت بعض الدول اجمليبة حتديدا عن "خرق اللتزامات حقوق
5
اإلنسان".
وأخريا  ،فباإلضافة إىل قضية وجود جرمية جنائية يف قانون الدولة متلقية الطلب ،فإن الكثري من الصكوك
الثنائية ومتعددة األطراف تنشأ مستويات جدية لطلبات التعاون الدويل 6.ويتم إدراج املستويات على سبيل املثال
يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة الدول العربية ،حيث تنص االتفاقيتان على تسليم
اجملرمني على اجلرائم املقررة وفق االتفاقية "واملعاقب عليها مبوجب قوانني كال الطرفني" (متطلب الوصف اجلنائي
املزدوج) من خالل "احلرمان من احلرية  ...ملدة عام على األقل ،أو بعقوبة أشد" (معيار املستوى) 7.وخالل مجع
املعلومات اخلاصة بالدراسة ،أفادت البلدان بأن األفعال اليت تنطوي على اجلرمية السيربانية تليب بشكل كبري معايري
اجلدية وبالتايل تشكل جرائم ميكن تسليم مرتكبيها .وأفادت مجيع البلدان يف أوروبا واألمريكتني و  21يف املائة
من البلدان يف أفريقيا وأسيا وأوقيانوسيا بأن األفعال اليت تنطوي على اجلرمية السيربانية هي بشكل عام جرائم ميكن
8
تسليم مرتكبيها.

1

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة  .)2( 28الحظ أن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف االتفاقية تنطبق على اجلرائم اجلنائية املتعلقة باحلاسوب

والبيانات وكذلك مجع أدلة اجلرمية اجلنائية يف صورة إلكرتونية.
2
استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .028
انظر على سبيل املثال ،اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة .)2(22
4
انظر على سبيل املثال ،كوري ،أر .جي .2111 ،حقوق اإلنسان واملساعدة القانونية املتبادلة الدولية :حل التوترات .منتدى القانون اجلنائي.080-023 :)2( 00 ،
3

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .232
6
انظر على سبيل املثال ،تفاقية اجلرمية املنظمة ،املواد  ،3 ،2و .02
5

7

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ،املادة .22

8

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .022
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وأظهرت بلدان قيودا على الوصف اجلنائي املزدوج عندما سئلت عن "الشروط املسبقة" لطلبات التعاون
يف اجلرمية السيربانية .وميكن اعتبار تلك الشروط بأن لديها طبيعة إجرائية وطبيعة موضوعية ،وميكن أن ختتلف نظرة
1
البلدان للشروط املختلفة.
ففي حني أفادت بلدان
ٍ
بكل من العناصر اإلجرائية
واملوضوعية إال أنه مت حتديد
الوصف اجلنائي املزدوج
بوصفه متطلب ٍ
لكل من
تسليم اجملرمني واملساعدة
القانونية املتبادلة 2.يف حال
تسليم اجملرمني ،حددت
البلدان أيضا متطلبات اإلجراءات املتوقعة مثل نسخة من مذكرة التوقيف أو حكم احملكمة فضال عن الدليل على
أن املشتبه به ضمن الوالية القضائية 3.ويف حال املساعدة القانونية املتبادلة ،حددت البلدان شروطا مثل
4
التأكيدات اخلاصة بكفاية األدلة املطلوبة وبيان وقائع موثق.
وعلى الرغم من إشارة عدد من البلدان إىل أهنا مل ترفض تسليم أي مرتكبني للجرائم السيربانية أو ترفض
طلب مساعدة حىت اآلن إال أن البلدان أكدت عدم تلبية املتطلبات اإلجرائية واملوضوعية عندما سئلت عن
األسباب الشائعة لرفض الطلبات 5.وأفادت البلدان كثريا مبخالفات إجرائية وعدم كفاية األدلة ،األمر الذي يؤكد
احلاجة إلعداد دقيق لطلبات التعاون 6.وقدمت األسباب املوضوعية وصفا جنائيا مزدوجا حيظى باهتمام فضال
عن التزامات القانون الدويل حلقوق اإلنسان 7.ومن اجلدير بالذكر أن إحدى البلدان أفادت مبشكلة عملية تتعلق
بـ "سرعة تأثر بيانات احلاسوب" بوصفها سببا لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 8،ورمبا تشري إىل الطلبات
اليت ال ميكن استيفائها باعتبارها دليال إلكرتونيا مت حذفه بالفعل .ويرتبط هذا بشكل وثيق بالوقت املطلوب للرد
على األشكال الرمسية للتعاون ،وهذه قضية مت تناوهلا أدناه.
بالنسبة لتسليم اجملرمني ،ميكن على سبيل املثال اعتبار نسخة مذكرة التوقيف والوصف املادي للمشتبه به عناصر إجرائية ختضع للفحص األويل اخلاص "باالمتثال
للقواعد النظامية" .ومن ناحية ميكن النظر بعمق يف وجود الوصف اجلنائي املزدوج عند جلسة استماع تسليم اجملرمني أمام السلطة القضائية (رد من خبري إقليمي ترشحه

1

دول أوروبا الغربية ودول أخرى على النتائج األولية اليت مت استخالصها من الدراسة).
2
استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  028و السؤال رقم .221
املرجع نفسه.
4
املرجع نفسه.
3

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  202و السؤال رقم .232
6
املرجع نفسه.
5

7

املرجع نفسه (السؤال .)232

8

املرجع نفسه (السؤال .)232
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تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في الواقع العملي
أوضحت اإلحصاءات املتاحة من خالل االستبيان خبصوص هذه الدراسة أن البلدان تستخدم تسليم
اجملرمني واملساعدة القانونية حبدود متفاوتة ،وأفاد حوايل نصف الدول اجمليبة أن أقل من  01حاالت تسليم جمرمني
أو مساعدة قانونية متبادلة يف جرائم سيربانية مرسلة أو مستلمة سنويا 1.وكان الرقم املتوسط للحاالت  8سنويا،
على أن ثالثة أرباع البلدان اجمليبة تقع يف مدى  3إىل  22حالة سنويا .وكانت الدول ذات أعلى عدد من
احلاالت هي الدول األكرب يف أوروبا أو أمريكا الشمالية.
يتشابه توزيع اجلرمية السيربانية
اخلاضعة لطلبات تسليم اجملرمني واملساعدة
القانونية املتبادلة مع إمجايل القضايا اليت
تتعامل معها سلطات إنفاذ القانون يف العموم
– مبا ميثل حوايل ثلث األفعال اليت تضر
بسرية نظم أو بيانات احلاسوب وسالمتها
وإتاحتها ،واألفعال اليت يرتتب عليها ربح أو
ضرر شخصي أو مايل ،واألفعال ذات الصلة
باحملتوى.

2

تشمل التدابري األكثر شيوعا

ملطالبة الدول بالتحقيق يف هذه األفعال تقدمي احملتوى املخزن أو بيانات نسبة استخدام الشبكة ،أو البحث عن
أجهزة وبيانات حاسوبية أو احتجازها 3.وفقا حلقيقة أن بعض البلدان ال تتمتع بسلطات حتقيق متخصصة ،مثل
حفظ بيانات احلاسوب أو الزمن الفعلي لتجميع بيانات االتصال أو نسبة استخدام الشبكة يف القوانني الوطنية،
أفادت حوايل  32يف املائة و 22يف املائة من البلدان ،على التوايل ،بأن هذه اإلجراءات ميكن طلبها من خالل
املساعدة القانونية املتبادلة.

4

وبينما يتسع مدى اجلرائم املشمولة ،وسلطات التحقيق املتاحة من خالل التعاون الدويل الرمسي ،إال أن
االستجابة هلذه اآللية قد تستغرق زمنا أطول يف الواقع العملي .وقد بلغ متوسط زمن االستجابة  021يوما

 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  212-212والسؤال رقم .230-222
 2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  200-218والسؤال رقم .232-233
 3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .220
 4املرجع نفسه.
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لطلبات تسليم اجملرمني 021 ،يوما لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة املستلمة منها واملرسلة 1.وينبغي دراسة
البيانات مع توخي احلذر نظرا للعدد املنخفض جدا من البلدان اليت تستجيب للطلب ،ونظرا الحتمال تطبيق
البلدان جملموعة من تعريفات اإلطار الزمين استجابة للطلب – على سبيل املثال ،من "استالم الطلب" حىت
"االستجابة املبدئية" ،أو من "استالم الطلب" حىت التوصل إىل "قرار موضوعي" .ومع األخذ يف االعتبار أن 22
يف املائة من مجيع أزمنة االستجابة املذكورة تقع يف إطار خط "شريط اخلطأ" 2،ولكن يتضح أن استخدام آليات
التعاون الدويل حتدث يف إطار زمين ميتد ألشهر ،وليس أياما.
وقد ترتبط األطر الزمنية الطويلة يف التعاون الدويل باالعتماد على قنوات االتصال الرمسية "التقليدية" اليت
حتتاج إىل دخول العديد من السلطات يف سلسلة االتصال .وقد أفادت مجيع البلدان ،على سبيل املثال ،استخدام
الربيد أو اخلطابات الدبلوماسية يف طلبات تسليم اجملرمني والتعاون الدويل املتبادل يف قضايا اجلرمية السيربانية 3.هذا
بينما سلط عدد من البلدان الضوء على
أن أسلوب تقدمي الطلبات تنظمه
أحكام املعاهدة الثنائية أو االتفاقية
متعددة األطراف ذات الصلة .ويف
بعض احلاالت ،تشمل هذه املعاهدات
أو االتفاقيات أمناطا رمسية من
االتصاالت.

4

وعادة ما تتطلب آليات
التعاون الرمسي حتديد "السلطات املركزية" – وهي تلك السلطات اليت تتعامل بصورة تقليدية مع الطلبات الواردة
والصادرة بالربيد أو خبــطاب دبلوماسي .اتفاقية كومنولث الدول املستقلة ،على سبيل املثل تتطلب من الدول
األعضاء إعداد "قائمة بالسلطات املختصة 5".بينما تتطلب اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الـسيربانية حتديد
السلطات املختصة املركزية املختصة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة 6.ومبا أن قضايا اجلرمية السيربانية
 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  203والسؤال رقم .238
 2أشرطة اخلطأ على الشكل متثل األرباع ذات القيم العليا والدنيا.

 3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  022والسؤال رقم .202
 4املرجع نفسه.

 5اتفاقية كومنولث الدول املستقلة ،املادة .2
 6اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الـسيربانية ،املادة  22واملادة  .22السلطات املختصة املخطر عنها يف ظل هذه املواد مذكورة على:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Internationalcooperation/Res_internatcoop_authoritie
s_en.asp
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جيري الت عامل معها على نطاق واسع على غرار قضايا اجلرائم األخرى ،أفادت البلدان باملؤسسات التقليدية اليت
يسند إليها دور السلطة املركزية من أجل مسائل التعاون بشأن اجلرمية السيربانية 1.وهي تشمل النائب العام أو
املدعي العام ووزارات العدل 2.وأحاطت بعض البلدان علما بإسناد دور السلطة املركزية لسلطات خمتلفة بناء على
مراحل اإلجراءات 3.وبينما تتحمل السلطة املركزية املسؤولية عن تنسيق أي طلب ،فإن القرار النهائي بشأن أي
طلب غالبا ما يكون لسلطة وطنية خمتلفة 4.فبالنسبة لبلدان أوروبا ،على سبيل املثال ،طلبات التصريح ال جيري
التعامل معها بانتظام – بدءا من قرار احملكمة احمللية الدنيا إىل قرار الفرع التنفيذي للحكومة 5.ويف األقاليم
األخرى ،يضطلع املدعون والقضاة بدور هام .وميكن للتفاعل (كلما دعت الضرورة) بني جمموعة املؤسسات
احلكومية ،يف بعض القضايا ،املسامهة يف طول األطر الزمنية لالستجابة للطلبات.
وكما ركز الفصل اخلامس (األدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية) ،فاألدلة اإللكرتونية سريعة التأثر وقد ال
توجد إال لفرتات زمنية قصرية – ويف كثري من احلاالت ،تكون الفرتات الزمنية أقصر مما أفادته الدول عاليه .وقد

سلط عدد من البلدان اجمليبة الضوء ،على سبيل املثال ،بأن" :ميكن أن تستهلك آليات التعاون الدويل الرمسية مثل
املساعدات القانونية املتبادلة الوقت ،وأن تتسبب يف تأخري التحقيق واحملاكمة بشأن اجلرمية السيربانية 6".ونادرا ما
حتتوي القوانني الوطنية اليت تنظم املساعدة القانونية املتبادلة على أحكام خاصة باجلرمية السيربانية اليت تعكس هذه
احلقيقة 7.وبرغم هذا ،فإن بعض الصكوك الثنائية ومتعددة األطراف ،إضافة إىل القوانني الوطنية ،تسمح بوسائل
االتصال العاجل ،مثل الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو األنظمة اإللكرتونية 8،حيث تنص اتفاقية جملس أوروبا
املتعلقة باجلرمية الـسيربانية واتفاقية جامعة الدول العربية ،على سبيل املثال ،أنه "يف احلاالت الطارئة" جيوز لألطراف
تقدمي طلبات املساعدة املتبادلة عرب وسائل االتصال العاجل ،مبا فيها الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ،يليها تأكيد

رمسي بالوصول 9.كما تنص الصكوك غري امللزمة على استخدام "أكثر الوسائل كفاءة ،].....[ ،بشرط أن
استخدام املستويات املناسبة من التوثيق واألمن ،وأن يلي الطلب أو الرد تأكيد رمسي بالوصول".

 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  022والسؤال رقم .202
 2املرجع نفسه.
 3املرجع نفسه.
 4استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .208
 5املرجع نفسه.
 6استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .020

 7استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  023والسؤال رقم .202
 8املرجع نفسه.

 9اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الـسيربانية ،املادة  ،)3(22واتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة .)3(32

 10مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا ،املادة (23ب).
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10

أثناء جتميع املعلومات من أجل هذه الدراسة ،أفاد حوايل نصف البلدان اجمليبة باستخدام الربيد
اإللكرتوين أو الفاكس من أجل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ،بينما أفادت نسبة أصغر بكثري –  2يف املائة
– باستخدام النظام اإللكرتوين .وعلى النحو املتوقع ،عند األخذ يف االعتبار دور املساعدة القانونية املتبادلة يف
مرحلة التحقيق ،كان استخدام وسائل االتصال العاجلة أكرب بالنسبة لطلبات املساعدة القانونية مقارنة بطلبات
تسليم اجملرمني 1.ووفقا ملتطلبات الصكوك الدولية واإلقليمية بشأن اجلرمية السيربانية ،أحاطت بلدان عدة أن هذه
االتصاالت كانت خاضعة للمتابعة باستخدام الربيد واخلطابات الدبلوماسية 2.وقد أفادت إحدى دول أمريكا
اجلنوبية أهنا استخدمت الربيد اإللكرتوين والفاكس ملتابعة عملية تسليم اجملرمني ،بينما أشارت البلدان اجمليبة من
وسط آسيا أهنا مل تلجأ إال لالتصاالت اإللكرتونية يف احلاالت عاجلة.

3

ووفقا ملستويات استخدام الربيد اإللكرتوين والفاكس واهلاتف اليت جرت اإلفادة هبا ،أفادت  21يف املائة
من بلدان أفريقيا واألمريكتني
وأوروبا وجود قنوات لطلبات
القانونية

املساعدة

املتبادلة

العاجلة ،بينما أفادت  21يف
املائة من بلدان آسيا وأوقيانوسيا
بوجود هذه القنوات .ومن ناحية
أخرى ،أشار أكثر من ثلث
البلدان اجمليبة إىل آليات خاصة للقنوات العاجلة ،مبا فيها املكاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول ،وجمموعة البلدان
الثمانية ،وشبكات عمل جملس أوروبا على مدار الساعة 4.يكون لالنضمام ألحد الصكوك الدولية أو اإلقليمية
اليت حتدد قنوات املساعدة القانونية املتبادلة أثر معتدل –  22يف املائة من البلدان اجمليبة اليت مل تكن طرفا يف أي
صك متعدد األطراف اليت مل متتلك قنوات للطلبات العاجلة مقارنة بنسبة  21يف املائة من البلدان اليت كانت
أطرافا يف أي صك بشان اجلرمية السيربانية متعدد األطراف.

5

ويتجه استخدام الوسائل العاجلة لطلبات املساعدة القانونية بشأن اجلرمية السيربانية بطر ٍ
يقة ما حنو
التعامل مع حتديات تأثر األدلة اإللكرتونية .ولكن ،مل يفد إال نصف إمجايل البلدان اجمليبة باستخدام هذه
 1استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  022والسؤال رقم .202
 2املرجع نفسه.
 3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .222
 4املرجع نفسه.
 5املرجع نفسه.
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اآلليات .إضافة إىل ذلك ،إذا كان زمن االستجابة للمساعدة الرمسية الواردة خالل االستبيان خبصوص هذه
الدراسة شامال الطلبات اليت جرى التعامل معها على أساس "عاجل" ،ال يزال متوسط زمن االستجابة – وبالطبع
التوزيع السائد لزمن االستجابة باألشهر ،وليس باأليام .وكما هو وارد أدناه ،خيتلف املوقف فيما يتصل بوسائل
التعاون غري الرمسي .وبينما يقدم التعاون غري الرمسي مدى حمدود من املساعدة ،لكن زمن االستجابة أسرع.

 4-7التعاون الدولي ب  -التعاون غير الرسمي
االستنتاجات الرئيسية:
 طرائق التعاون غري الرمسية ممكنة حلوايل ثلثي البلدان اجمليبة عن االستبيان ،على الرغم من أن عددا قليال
من البلدان لديها سياسة الستخدام هذه اآلليات
 يوجد عدد من شبكات التعاون غري الرمسية يف جمال اجلرمية السيربانية ،مبا يف ذلك جمموعة الثماين
وجملس أوروبا ،وشبكات ""2-22
 مبادرات للتعاون غري الرمسي وتسهيل التعاون الرمسي ،مثل شبكات " ،"2-22واليت تقدم إمكانيات
هامة ألوقات استجابة أسرع ،تعد باأليام
 ومع ذلك ،قد تكون هذه املبادرات مستغل،رة بشكل غري كاف .ميثل عدد القضايا اليت متت معاجلتها
بواسطة شبكات " "2-22اليت ،رنوهت إليها البلدان اجمليبة عن استبيان الدراسة حنو  3يف املائة من
إمجايل عدد قضايا اجلرمية السيربانية اليت واجهتها سلطات إنفاذ القانون هلذه اجملموعة من البلدان
 حتليل آليات التعاون الرمسي وغري الرمسي غري قادر على استنتاج أن وضع التعاون العاملي احلايل كاف.
على الصعيد العاملي ،االختالفات يف نطاق أحكام التعاون يف أصول املعاهدات متعددة األطراف
والثنائية؛ عدم التزام زمن االستجابة؛ شبكات إنفاذ القانون غري الرمسية املتعددة؛ والتباين يف ضمانات
التعاون الذي ميث،رل حتديات كبرية يف وجه التعاون الدويل الفعال بشأن األدلة اإللكرتونية يف املسائل
اجلنائية

وجهات النظر الدولية واإلقليمية
باإلضافة إىل أشكال التعاون الدويل الرمسية ،قد يتم الشروع يف خطوات تتعلق بعملية حتقيقات إنفاذ
القانون خارج اإلقليم من خالل االتصال غري الرمسي من شرطة إىل شرطة وجها ٍز إىل جهاز .ميكن استخدام هذا
االتصال قبيل طلب املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية إىل السلطة املختصة ،أو لتسهيل الطلب الرمسي.
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مت تصور أساليب التعاون غري الرمسية بالقرار ،على وجه اخلصوص ،من قبل اتفاقية جملس أوروبا بشأن
اجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة لدول العربية .بينما ميكن توسيط التعاون غري الرمسي من خالل االتصال املباشر
بني شرطة وشرطة ،أو من خالل
الشبكات الدولية مثل اإلنرتبول،
كل من هذه الوسائل يتطل،رب
من الدول األطراف أن تعني
"نقطة اتصال متخصصة" .هتتم
نقطة االتصال بضمان تقدمي
املساعدة الفورية يف التحقيقات
اجلنائية املتعل،رقة بأنظمة احلاسوب
والبيانات أو جلمع األدلة يف الشكل اإللكرتوين من اجلرمية اجلنائية 1.ومبوجب اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية
السيربانية ،ينبغي أن تسهل النقاط " "2/22من االتصال ،أو ،إذا مسحت القوانني واملمارسة الوطنية ،تنفيذ ما
يلي بشكل مباشر )0( :تقدمي املشورة التقنية؛ ( )2احلفاظ على البيانات؛ و ( )3مجع األدلة وتوفري املعلومات
القانونية وحتديد املشتبه فيهم 2.وعلى ٍ
نطاق أوسع ،تتطلب اتفاقية اجلرمية املنظ،رمة أيضا من الدول األطراف النظر
3
يف الدخول يف ترتيبات خبصوص "التعاون املباشر بني أجهزهتم املعنية بإنفاذ القانون".
على الصعيد العاملي ،يوجد عدد من شبكات التعاون غري الرمسية ملكافحة اجلرمية السيربانية .باإلضافة إىل
شبكة  2/22للدول األطراف يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية 4،أنشأت اجملموعة الفرعية للدول
الثمانية بشأن جرائم التكنولوجيا املتقدمة شبكة  2/22هبدف تعزيز وتكميل الطرائق التقليدية يف احلصول على
املساعدات يف احلاالت اليت تنطوي على االتصاالت الشبكية وغريها من التكنولوجيا ذات الصلة 5.وكما تظهر
اخلريطة ،فإن عضوية شبكة الدول الثماين تشمل البلدان اليت هي طرف يف عدد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية
املختلفة – اليت توفر فرصا للتعاون غري الرمسي ووصوال أسرع إىل التعاون الرمسي ،وسط البلدان اليت قد ال تكون
6
بطريقة أخرى قادرة على االعتماد على اتفاقيات اجلرمية السيربانية القانونية متعددة األطراف املشرتكة.

 1اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة 32؛ اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة .23
 2املرجع نفسه( .اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية).
 3معاهدة اجلرمية املنظمة ،املادة .)2( 22
4

نقاط االتصال  2/22احملددة يف إطار اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،املادة  32املتوفرة على العنوان التايل:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Document
/Internationalcooperation/Res_internatcoop_au thorities_en.asp

5
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تقدم شبكات  2/22امليزة العملية للوصول
"يتم استخدام التعاون غير الرسمي [ 81 ]...يف املائة
بسهولة لنقطة االنطالق املعروفة لطلبات التعاون .قد
من الوقت ،ألنه أسرع ،خاصة مع ما تكشفه
تطور الشبكات املتعددة ،مع ذلك ،إىل خطورة
يؤدي ،ر
التحقيقيات .فليس هناك وقت إلهداره يف تقدمي طلبات
االنتقاص من قوة "االتصال الفردي" للنظام .فخالل مجع
رمسية ،والذي يؤدي إىل إحباط التحقيق".
املعلومات للدراسة ،على سبيل املثال، ،رنوهت إحدى
املصدر :استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم
أن نقطة االتصال الوطين لشبكة الدول الثماين
البلدان إىل ،ر
( 223رد من بلد يف غريب أفريقيا)
تقع ضمن مؤسسة إنفاذ القانون ،يف حني أن نقطة
االتصال الوطنية لشبكة  2/22املنشاة مبوجب اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية تقع ضمن مكتب
اإلدعاء التابع للمحكمة العليا 1.كما أن وجود نقاط اتصال متعددة يف بلد من شأنه خلق ٍ
حتد للبلدان األخرى
يف معرفة أي نقاط املركزية ينبغي التوجه إليها .وقد يؤدي ذلك أيضا إىل تأخري االستجابة للطلبات عندما حتتاج
البلدان املطلوبة للمساعدة للتحقق من صحة أو هوية النقطة املركزية من اآللية اليت مل يسبق هلا االتصال معها.

النهج الوطنية نحو التعاون غير الرسمي
أشارت غالبية البلدان اجمليبة عن االستبيان أن املساعدة ميكن تقدميها بشكل غري رمسي ،باإلضافة إىل
تقدميها من خالل املساعدة القانونية
املتبادلة الرمسية2.كانت نسبة البلدان
القادرة على تقدمي املساعدة غري
الرمسية أعلى بدرجة ملحوظة يف
أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا واألمريكتني
(ما بني  21و 21يف املائة) أكثر مما
كانت عليه يف أفريقا (حنو  21يف
3
املائة).
كما أشارت الدول اليت تعتمد على االستفادة من التعاون غري الرمسي إىل أن هذه اآلليات كانت تعتمد
على وجود نظري أجنيب مؤهل ومنظم بشكل جيد .وأوضحت الدول أن هذا كان أكثر احتماال عندما كان
ٍ
بشكل من أشكال االتفاق، .رنوه عدد من البلدان أن التعاون غري
التعاون غري الرمسي يف جمال إنفاذ القانون حمكوما
الرمسي يتم بناء على ذلك وفق االتفاقيات اإلقليمية والثنائية ،من خالل استخدام الشبكات اليت أنشأهتا املنظمات
واملؤسسات الدولية واإلقليمية؛ ومبساعدة من السفارات والقنصليات وكذلك من خالل الشبكات اخلاصة بني
 1رد من خبري إقليمي عينته جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى للنتائج األولية من الدراسة.
2
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ضباط إنفاذ القانون 1.يف حني أشارت بعض البلدان إىل التعاون املباشر بني الشرطة والشرطة ،حتدث آخرون يف
املقام األول عن التعاون غري الرمسي من خالل قنوات اإلنرتبول 2.وقد ،رنوه أحد البلدان إىل أن هذا يتفق مع واقع
التعاون القانوين الدويل ،بقدر وسائل االتصال غري الرمسية – اليت ميكنها أن تكون مع ذلك مفيدة ومرنة –
املوجودة يف كثري من األحيان بني الدول اليت وضعت عالقات عمل طويلة األمد 3.مت تعريف تبادل املعلومات
القضائية الدولية من خالل قنوات الشرطة الدولية املعمول هبا كخطوة ضرورية للتحقيقات الناجحة.
وعلى الرغم من أن أشكال التعاون غري الرمسي تكون على األرجح أكثر فعالية عندما تستند إىل اتفاق
واضح ،أفادت غالبية البلدان أن استخدام التعاون غري الرمسي بدال من املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية مل يكن
خاضعا لسياسة حمددة 4.ومع ذلك ،سل،رط عدد من البلدان الضوء على وجود مبادئ توجيهية وبروتوكوالت ،مبا
يف ذلك القواعد "غري املكتوبة".
ونوهت أيضا إىل أنه
نص
عندما توجد قواعد فإهنا ي ،ر
عليها يف التشريعات الوطنية ،مثل
املساعدة املتبادلة يف أعمال املسائل
اإلجرامية 5.وختتلف املمارسة
السي،رما فيما يتعل،رق مبن مت تعيينه
ليسمح باملساعدة غري القانونية.
وتراوحت اخليارات الواردة من املراقب احمللي أو ضابط التحقيق ،إىل رئيس قسم اجلرمية السيربانية ،إىل حالة املدعي
ٍ
سلطة قضائية ،إىل وزارة العدل 6.كما متيل معظم البلدان للسماح باختاذ القرارات على مستوى
العام أو أية
املختصني 7.وقد
التحقيق  -من قبل الشرطة احمللية أو املدعي العام ،يف بعض األحيان بالتنسيق مع رؤساء اجلهة
،ر
أشارت إحدى البلدان من جنوب شرق آسيا ،على سبيل املثال ،إىل أنه يف حني مشاركة مكتب املدعي العام
8
ٍ
طلبات رمسية ،فإن مشاركته ليست إلزامية للحصول على املساعدة املقدمة من خالل قنوات التعامل غري الرمسية.
إن النقص العام يف
السياسات مل مينع البلدان ،مع
 1املرجع نفسه.
2
استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم  012و .223
رد من خبري إقليمي عينته جمموعة الدول اآلسيوية للنتائج األولية من الدراسة.
4
خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية .السؤال رقم .222
3

املرجع نفسه.
6
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5
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ذلك ،من اإلشارة الواضحة ألنواع املساعدة اليت ميكن تقدميها من خالل التعاون غري الرمسي – ولكن مع بعض
االختالفات .ذكرت بعض البلدان أن املشورة الفنية والقانونية العامة تتم مبادلتها مع النظائر يف جهات إنفاذ
القانون األجنيب تقريبا على بصفة يومية .تتعل،رق غالبية هذه املعلومات بالتحقيقات املشرتكة أو استخبارات التشغيل
العام 1.كانت كافة البلدان اجمليبة عن االستبيان تقريبا قادرة على توفري هذه املعلومات بشكل غري رمسي ،مع 01
2
يف املائة فقط من البلدان مشرية إىل أن " كافة الطلبات الرمسية حمالة إىل سلطة املساعدة القانونية املتبادلة".
وذهبت بعض البلدان إىل أبعد من ذلك؛ إذ أشارت إىل أن مشاركة بعض البيانات الشخصية (مبا يف ذلك مالكي
أرقام اهلاتف وصندوق الربيد ،واملعلومات من سجالت الفندق ،وأصحاب عناوين بروتوكول اإلنرتنت املتاحة دون
تدابري إلزامية) ،واحلصول على السجالت العامة مثل السجالت اجلنائية ،وأخذ إفادات الشهود الطوعية ،واملراقبة
3
ميكن توفريها من خالل التعاون املباشر إلنفاذ القانون.
وعموما ،فقد مت التنويه إىل أن طلبات تدابري حتقيق حمددة مثل احلفاظ املعجل للبيانات واالعتقال
املؤقت ألحد املشتبه فيهم أو حبث ومصادرة األجهزة أو البيانات تتطلب إما تقدمي طلب املساعدة القانونية
املتبادلة ،أو أن يتم متابعة طلب رمسي يف غضون فرتةٍ ٍ
زمنية قصرية 4.كما ذكر بلد يف أمريكا الشمالية ،على سبيل
املثال ،التعاون بني شرطة وشرطة "ال يسمح باستخدام أوامر مجع األدلة أوامر اإللزامية ،مثل إصدار مذكرات
االستدعاء أو أوامر االنتاج ،وتنفيذ أوامر التفتيش أو غريها من مذكرات القانون اجلنائي" 5.وأشار بلد واحد فقط
إىل أن كافة أمناط املساعدة الرمسية كانت أيضا متاحة من خالل وسائل غري رمسية .كان الوضع املعتاد يف غالب
األحيان (بالنسبة ألكثر من ثلثي البلدان اجمليبة عن االستبيان) أن "بعض املساعدة" كان من املمكن تقدميها
ٍ
بشكل غري رمسي 6.يتناسب هذا مع النتيجة أن غالبية الدول تعتمد على الوسائل الرمسية للحصول على الدالئل
7
خارج اإلقليم يف حتقيقات اجلرمية السيربانية.
نقاط االتصال – 7/42
جنبا إىل جنب مع املبادرات على
املستوى الدويل واإلقليمي ،مثل
شبكة  3/34للدول الثماين،
وأكثر من  31يف املائة من كافة
نوهت
البلدان اجمليبة عن االستبيان، ،ر
1
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إىل وجود مؤسسة خادمة مثل نقطة االتصال  1.3/34ومن املرجح ،مع ذلك ،أن تبالغ هذه النسبة بشكل
ٍ
ملحوظ يف الدرجة اليت تتواجد فيها نقاط االتصال  3/34على مستوى العامل  -يف ضوء االمتداد احلايل
لشبكات  3/34الدولية واإلقليمية وعدد قليل نسبيا من البالد اجمليبة عن االستبيان من مناطق مثل أفريقيا.
صرح أحد
إضافة إىل ذلك ،سلط عدد من البلدان اجمليبة عن االستبيان الضوء على أمهية شبكات  .3/34كما ،ر
البلدان ،على سبيل املثال ،بأنه "من الضروري امتالك نقطة مركزية (مكتب املقر رئيسي) للوصول إىل قائمة اتصال
اإلنرتبول  3/34باإلضافة إىل نقاط طوارئ االتصال  3/34للدول الثماين" 2.وعلى حن ٍو أكثر شيوعا فإن نقاط
االتصال  3/34مت االعرتاف هبا يف الشرطة الوطنية وجهات إنفاذ القانون ،تليها وزارات الداخلية ووزارات
العدل 3.وكما هو مالحظ أعاله ،فإن نقاط االتصال  3/34تستطيع على حدس سواء أن تيسر ،وإذا أذن هلا،
أن تتصرف بشكل مباشر ،سواء فيما يتعل،رق بالتعاون الرمسي وغري الرمسي .رمبا يكون من غري املتوقع أنه قد مت
التنويه إىل أن معظم الطلبات شيوعا مت استالمها من قبل نقاط اتصال  3/34خبصوص هوية املشرتك أو
املعجل وتوريد بيانات املرور املخزنة 4.هذا يف ٍ
املتصورة لنقاط
متاش مع املهام
معلوماته ،تليها طلبات احلفاظ ،ر
،ر
5
اتصال  3/34من خالل معاهدة جملس أوروبا ،على سبيل املثال.

1
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وفيما يتعلق بأكثر أمناط
مثال لتشريع محددة بشأن الجريمة السيبرانية في شبكات  0/04من بلد في
اجلر ٍ
مية شيوعا ،رنوهت البلدان اجمليبة
غرب أفريقيا
عن االستبيان إىل أن طلبات
تعيين نقطة االتصال لشبكة 0/04
هتتم يف الغالب
املساعدة
،ر
( )0من أجل تقدمي املساعدة العاجلة لغرض التعاون الدويل مبوجب هذا القانون ،يتعني
الصلة
ذات
باملنتجات
على مستشار األمن القومي تعيني نقطة االتصال اليت ستكون متاحة على مدار األربع
باحلاسوب ،وتوزيع أو حيازة املواد
والعشرين ساعة يف اليوم وملدة سبعة ٍ
أيام يف األسبوع ،واحلفاظ عليها.
اإلباحية عن األطفال باإلضافة
( )2ميكن توصيل نقطة االتصال هذه بنقاط االتصال األخرى وفقا لالتفاقات
واملعاهدات أو االتفاقيات اليت تلتزم هبا [هذه الدولة] ،أو تنفيذا لربوتوكوالت التعاون مع
إىل مراودة و"استمالة" األطفال.
اجلهات الدولية إلنفاذ القانون أو القضاء.
يعقب ذلك الطلبات املتعلقة
( )3حتتوي املساعدة الفورية اليت ستقدمها نقطة االتصال على:
باالحتيال أو التزوير املتعلق
أ) تقدمي املشورة الفنية إىل نقاط االتصال األخرى.
باحلاسوب 1.ترتفع نسبة القضايا
ب) احلفاظ عل البيانات على وجه السرعة يف حاالت الطوارئ أو اخلطر.
ج) مجع األدلة اليت متتلكها السلطة القانونية يف حاالت الطوارئ أو اخلطر يف التأخري.
املتعلقة باستغالل األطفال يف
د) الكشف عن املشتبه هبم وتوفري املعلومات لقانونية يف حاالت الطوارئ أو اخلطر يف
املواد اإلباحية ،اليت اطلعت عليها
التأخري.
النقاط احملورية  ،3/34إىل ٍ
حد
ه) اإلرسال الفوري للطلبات بشأن التدابري املشار إليها يف  ...هذا القسم بغية التنفيذ
ما عن كافة اجلرائم السيربية اليت
املستعجل هلا.
تعاملت معها سلطات إنفاذ
ٍ
بشكل عام 2.قد يعكس ذلك درجة عالية من اإلنفاق العابر للحدود من الضحايا واجلناة يف هذه اجلرمية.
القانون
ويف املقابل ،رنوه بلد يف أمريكا اجلنوبية إىل أن النقطة احملورية  3/34اخلاصة به تتعامل بشكل متكرر مع اجلرائم
املتعلقة باهلجمات على األنظمة
احلكومية والتشويش على املواقع
3
وهجمات الروبوت والتصيد االحتيايل.
كان عدد قليل من البلدان
فقط (على الرغم من التوزيع اجلغرايف
الواسع للغاية) قادرا على توفري
اإلحصاءات املتعلقة بعدد الطلبات
ملرسلة واملستلمة من قبل نقاط االتصال
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املنوه إليها من خالل استبيان الدراسة أن أكثر من  21يف املائة من البلدان
 2/22يف كل عام .تظهر البيانات ،ر
تعاملت مع أقل من  21طلبا (مت إرساله أو استالمه) من خالل نقطة االتصال  2/22سنويا .وتعاملت بلدان
1
فقط من البلدان اجمليبة عن االستبيان مع أكثر من  011طلب سنويا.
وعلى سبيل املقارنة ،فقد أبلغت سلطات إنفاذ القانون يف هذه البلدان متوسط ما يقرب من 0111
حالة جرمية سيربانية سنوي،را 2.وعموما ،فإن العدد اإلمجايل لطلبات  3/34الذي ذكر سنويا هلذه اجملموعة من
3
البلدان ميثل  2يف املائة من العدد اإلمجايل حلاالت اجلرمية السيربانية اليت واجهها املكلفون بإنفاذ القانون يف سنة.
وبأي حال من األحوال فإن كافة اجلرائم السيربانية اليت تنموا إىل علم إنفاذ القانون تتطلب اشرتاك شبكة 3/34
بنجاح على املستوى الوطين وحده .إضافة إىل ذلك، ،رنوهت جمموعة من
– ميكن التحقيق يف كثري من القضايا
ٍ
قدمت بيانات عن استخدام نقاط اتصال  3/34إىل أن  61يف املائة من القضايا ،يف املتوسط،
البلدان اليت ،ر
تشمل بعدا عرب احلدود 4.وعلى هذا النحو ،قد يكون هناك جمال كبري لتوسيع استخدام اآللية.
جيازف القصور يف
استخدام شبكات  3/34بفقدان
املكاسب احملتملة يف وقت
االستجابة للطلب، .رنوهت البلدان
اجمليبة عن استبان الدراسة إىل أن
ما يقرب من  91يف املائة من
الطلبات اليت متت معاجلتها
بواسطة نقاط االتصال 3/34
5
تلقت ردا يف غضون شهر واحد.
تلقت أكثر من  31يف املائة من
الطلبات ردا يف غضون يوم إىل يومني .ميكن توقع وقت استجابة أسرع لطلبات  3/34من طلبات املساعدة
القانونية املتبادلة ،ليس فقط بسبب بطبيعة نظام  3/34ولكن أيضا يرجع ذلك إىل حقيقة أن – كشكل من
أشكال التعاون غري الرمسي -جمموعة اإلجراءات اليت ميكن أن تقوم هبا نقطة اتصال  3/34أكثر حمدودية من
إجراءات تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية.

 1نفس املرجع
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على هذا النحو ،يتوافق "وقت االستجابة" املدروس مع جمموعة خمتلفة من إجراءات املساعدة أكثر من
تلك اليت مت عرضها من خالل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة – وكال شكلي "وقت االستجابة" ال ميكن
مقارنتهما مباشرة .وكما ذكرنا آنفا ،فإن آلية غري رمسية ،مثل نقطة االتصال  ،3/34تكون أكثر عرضة لقدمي
1
املشورة الفنية والقانونية العامة وتسهيل اإلجراءات األكثر رمسية أكثر من القيام بإجراءات مجع األدلة نفسها.
تقدم الرد يف كث ٍري من األحيان يف غضون ٍ
أيام ميثل بداية
إضافة إىل ذلك ،فإن احلقيقة أن نقاط االتصال ، 3/34ر
هامة لقنوات االتصال لتسهيل التعاون يف الوقت املناسب ،مبا يف ذلك – رمبا  -اإلجراءات اليت تتطلب طلبا
أكثر رمسية.

تعاون كاف؟
توصل هذا الفصل مبكرا إىل أن القواعد احلالية للوالية القضائية كافية ،على الراجح ،لتجنب الثغرات
،ر
القضائية يف التحقيقات ومكافحة أعمال اجلرمية السيربانية .ويعد حتليل آليات التعاون الرمسي وغري الرمسي ،من
التوصل إىل أن الوضع العاملي احلايل يكفي لتلبية حتقيقات اجلرمية السيربانية وحتديات
ناحية أخرى ،غري قاد ٍر على ،ر
اإلدعاء العام.
يف حني أن عددا من اخليارات املوجودة  -مبا يف ذلك استخدام التعاون غري الرمسي ،إما مباشرة أو
لتسهيل التعاون الرمسي -إال أن  31يف املائة من البلدان ،رنوهت يف معظم األحيان إىل استخدام طلبات املساعدة
القانونية املتبادلة الرمسية للحصول على األدلة اإللكرتونية اليت تقع يف والية قضائية أخرى .ومن ضمن املساعدة
القانونية املتبادلة الرمسية ،األدوات الثنائية اليت هتيمن  -باالعتماد على وسائل االتصال التقليدية مثل الربيد
والرسائل الدبلوماسية والناجتة يف متوسط أوقات استجابة يف ترتيب األشهر بدال من األيام .وكما ذكرت الدول من
ٍ
حتديات كبرية بسبب تقل،رب األدلة اإللكرتونية.
قبل فإن أوقات استجابة التعاون الطويلة ختلق
بينما تنخرط العديد من البلدان يف التعاون غري الرمسي يف جماهبة قضايا اجلرمية السيربانية يف نطاق زمين
أسرع ،ختتلف جمموعة إجراءات التحقيقات اليت ميكن تقدميها بشكل كبري ،فضال عن وجود أو عدم وجود
سياسات واضحة يف استخداماهتا .وتعرتف العديد من البلدان بأن األدلة اليت مت احلصول عليها من خالل التعاون
غري الرمسي ال ميكن اعتبارها إمداد مستداما لألدلة يف احملاكمة .ورمبا يكون بسبب تنوع النهج ،قد يعترب حىت
التعاون غري الرمسي يف بعض احلاالت آلية مرهقة 2.بينما تربم شبكات  3/34وعدا لتبسيط التعاون غري الرمسي
وتسهيل التعاون الرمسي ،فإهنا متيل إىل أن تستخدم بشكل نسيب يف النادر عند مقارنتها بالتجمع احملتمل حلاالت
اجلرمية السيربانية العابرة للحدود اليت تنموا إىل علم سلطات إنفاذ القانون.

 1انظر أعاله ،القسم  2-2التعاون الدويل  – 2التعاون غري الرمسي والنهج الوطنية إىل التعاون غري الرمسي.

 2رد من خبري إقليمي عينته جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى للنتائج األولية من الدراسة.
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تنشأ الكثري من هذه التحديات من اختالف عضوية الصكوك الدولية واإلقليمية .ميكن مالحظة ذلك
يف جماالت مثل االختالفات يف توافر قنوات املساعدة القانونية املتبادلة العاجلة ،والقدرة على تقدمي التدابري
املتخصصة ،مثل التحفظ على البيانات ،وذلك يف استجابة لطلبات التعاون .جتازف صورة التعاون الدويل احلايل
بظهور تكتالت البالد اليت لديها الصالحيات واإلجراءات الالزمة للتعاون فيما بينها ،ولكنها مقيدة ،بالنسبة
لكافة البلدان األخرى ،إىل األشكال "التقليدية" من التعاون الدويل الذي ال يراعي خصوصيات األدلة
اإللكرتونية .وهذا هو احلال يف التعاون يف إجراءات التحقيق بشكل خاص .ويعين عدم وجود هنج مشرتك ،مبا يف
املعجل على
ذلك ضمن صكوك اجلرمية السيربانية احلالية متعددة األطراف ،أن طلبات اإلجراءات ،مثل التحفظ ،ر
البيانات خارج تلك البلدان مع االلتزامات الدولية لضمان مثل هذا التسهيل وجعله متاحا عند الطلب ،قد ال يتم
الوفاء به بسهولة .إن إدراج هذه السلطة يف صياغة اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن األمن السيرباين قد يتجه صوب
إغالق هذه الثغرة .وعلى الصعيد العاملي ،فإن االختالفات يف نطاق أحكام التعاون يف الصكوك متعددة األطراف
والثنائية؛ وعدم االتزام بوقت االستجابة؛ وشبكات إنفاذ القانون غري الرمسية املتعددة؛ والتباين يف ضمانات التعاون
متثل حتديات كبرية تؤثر على التعاون الدويل الفعال بشان األدلة اإللكرتونية يف املسائل اجلنائية.
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 5-7األدلة خارج اإلقليم من السحابية ومقدمي الخدمات
االستنتاجات الرئيسية:
 أصبحت إمكانية حتديد موقع البيانات زائفة على حنو متزايد ،رغم إمكانية معرفتها من الناحية الفنية،
وذلك بسبب التطورات يف جمال احلوسبة السحابية ،إىل حد أن طلبات املساعدة القانونية التقليدية
موجهة إىل البلد الذي يتواجد فيه مقر مزود اخلدمة بدال من البلد الذي توجد
املتبادلة غالبا ما تكون ،ر
فيه البيانات فعليا
 من خالل استخدام االتصال املباشر من جهاز املشتبه فيه أو من خالل استخدام بيانات اعتماد
الوصول ،أو من خالل وصول احملققني على حنو متزايد – بقصد أو بدون قصد – إىل البيانات خارج
احلدود خالل مجع األدلة دون احلصول على ٍ
إذن من البلد الذي توجد فيه البيانات ماديا
 قد حيصل احملققون يف بعض األحيان على البيانات من مقدمي اخلدمة خارج اإلقليم من خالل
الطلبات املباشرة غري الرمسية على الرغم من أن مقدمي اخلدمة يف الغالب يطلبون اإلجراءات القانونية
الواجبة
 ال تغطي األحكام القائمة ذات الصلة بشأن الوصول "عرب احلدود" املنصوص عليها يف اتفاقية جملس
أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة الدول العربية املتعل،رقة جبرائم تكنولوجيا املعلومات مثل
بشكل ٍ
ٍ
كاف بسبب الرتكيز على احلصول على "موافقة" الشخص صاحب السلطة
هذه احلاالت
القانونية للكشف عن البيانات ،واملعرفة املفرتضة ملكان البيانات يف وقت الوصول أو االستالم
أي مدى ميكن استخدام "موقع
 تتطل،رب هذه التحديات ما يلي )0( :إعادة صياغة مفهوم إىل ،ر
ٍ
ٍ
الضمانات املتعل،رقة باملالبسات ،إن وجدت،
تطور املعايري املشرتكة و ،ر
البيانات" كقاعدة توجيهية، )2( .ر
اليت مبوجبها قد يتم الوصول املباشر إىل البيانات خارج احلدود من قبل املكل،رفني بإنفاذ القانون

التحدي
حتديات
كما أوضح هذا الفصل ،فإن النهج احلالية للتعاون الدويل يف قضايا اجلرمية السيربانية تواجه ،ر
كبرية – مبا يف ذلك فرتات االستجابة الطويلة للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة ،وعدم متاثل سلطات
التحدي الثالث  -والذي مت التلميح إليه يف القسم
التحقيق الوطنية يف احلصول على بيانات احلاسوب كدليل .أما ،ر
املتعل،رق بالسلطة القضائية ولكن مل يتم تفصيله  -فيكمن يف حتديد الوالية القضائية ذات الصلة اليت ينبغي توجيه
التحدي متزايد احلدة حال انتقال
طلب التعاون إليها يف املقام األول للحصول على األدلة اإللكرتونية .يصبح هذا ،ر
موز ٍ
عة جغرافيا ،واليت تعرف باسم احلوسبة السحابية.
خدمات احلاسوب إىل خوادم ومراكز بيانات ،ر
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اتسمت خدمات احلوسبة السحابية بأهنا "بنية حتتية كخدمة" و "برجمي،رات كخدمة" و "ونظام أساسي
كخدمة" تغط،ري توفري األجهزة "االفرتاضية" على اإلنرتنت ونظام اخلادم ونظام التشغيل والتخزين على التوايل 1.يف
تسخر البنية التحتية وخربات منظ،رمة أخرى لتقدمي
هذا السياق تكون "السحابية" مصطلحا جديدا لفكرة قدمية – ،ر
ٍ
حوسبة كخدمة عرب اإلنرتنت .أما األجهزة الفيزيائية وراء اخلدمات السحابية املوجودة يف مراكز البيانات
موارد
املوجودة يف نقاط اسرتاتيجية هتدف إىل تقليل التأخري يف تقدمي اخلدمات باإلضافة إىل تكاليف الكهرباء وأجهزة
املخزنة أو املعاجلة يف أمريكا
التربيد .قد يستطيع مستخدمو جوجل ،على سبيل ،من الوصول إىل البيانات ،ر
2
الشمالية وجنوب شرق آسيا ومشال أو غرب أوروبا.
يسود زعم فحواه أنه ال ميكن معرفة مكان ختزين البيانات يف السحابية ،وأنه من املمكن أن تكون
جمزأة عرب مواقع متعددة .ومن املؤ،ركد الصحيح أن قواعد البيانات ميكن استضافتها عرب مراكز بيانات
البيانات ،ر
متعددة ،توجد يف ٍ
نسخ متعددةٍ من نفس البيانات 3.قد يشمل هذا وضع بيانات
بلدان خمتلفة ،وحتتوي على ٍ
4
أن االتفاقات التعاقدية بني
حيوية آلي،را عرب مراكز البيانات املوجودة فعلي،را يف بلدان خمتلفة .ومن الصحيح أيضا ،ر
مقدمي اخلدمات السحابية واملستخدمني ال تكشف دائما موقع مركز البيانات أو حتتوي على بيانات أو شروط
،ر
5
مقدمي السحابية ميكنون
متعلقة باملوقع اجلغرايف الذي ستستلم فيه البيات .ومن ناحية أخرى ،فإن بعض ،ر
املستخدمني من تعيني املنطقة الفعلية اليت ستوجد فيها اخلدمات واخلوادم اخلاصة هبم ،ويتعهدوا بعدم نقل احملتوى
من املنطقة احملددة دون إخطار العمالء 6.باإلضافة إىل ذلك ،فإن بروتوكوالت األدلة اجلغرافية أيضا قيد التطوير
للتحديد البعيد ملنشأ مصدر البيانات – متكني التحقيق املستقل للموقع اجلغرايف للبيانات يف السحابية 7.وعموما،
فإن تزايد متطل،ربات التوافق ،ومتطل،ربات العمالء ،وتكنولوجيا إدارة البيانات تتجه حنو موقع بيانات سحابية دقيق.
 1انظر ،على سبيل املثال ،املديرية العامة يف الربملان األورويب للسياسات الداخلية وحقوق املواطنني والشؤون الدستورية  .2102مكافحة اجلرمية السيربانية ومحاية
اخلصوصية يف السحابة.

 2انظر http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

 3انظر ،على سبيل املثال http://www.datastax.com/wp-content/uploads/2012/09/WP-DataStax-MultiDC.pdf ،يف إشارة إىل استخدام التحكم يف
عمليات مركز البيانات املتعددة عرب "عدة مناطق جغرافية" من قبل  eBayو  Netflixمن بني غريها.
 4انظر ،على سبيل املثال،
Peterson, Z.N.J., Gondree, M., Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance of Geolocating
Data in the Cloud.

وكمثال لتكنولوجيا التنسيب اآليل عرب مراكز البيانات املوزعة جغرافيا ،انظر
Agarwal, S., et al., 2010. Volley: Automated Data Placement for Geo-Distributed Cloud Services.
Benson, K., Dowsley, R., Shacham, H., 2011. Do you know where your cloud files are? Proceedings of the 3rd ACM Workshop 5
on Cloud Computing Security, pp.73-82.
 6انظر ،على سبيل املثال Amazon Web Services, 2012. Risk and Compliance. November 2012 ،متاح على:
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf

 7املرجع نفسه .عرض التحديد الناجح للمواقع اجلغرافية التقريبية للبيانات يف سحابة األمازون .انظر أيضاAlbeshri, A., Boyd, C. and Gonzalez ،
 .Nieto, J., 2012األدلة اجلغرافية :أدلة املواقع اجلغرافية لبيئة احلوسبة السحابية .أعمال املؤمتر الدويل  32لورش عمل نظم احلوسبة املوزعة  .2102مجعية
مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ( )IEEEيف ماكاو والصني من الصفحة .212-212
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ومع ذلك ،فإن القضية تظل – حىت عند حتديد البيانات السحابية – تكشف عن ٍ
منط من البيانات
املتناثرة ،والعابرة يف بعض األحيان ،والبيانات ،مبا يف ذلك النسخ يف سلطات قضائية متعددة .وعندما تعترب
البيانات السحابية دليال يف حتقيقات اجلرمية السيربانية قد تكون أيضا "خارج احلدود" (يف بلدان متعددة) فيما
يتعل،رق بالبلد احملقق .ويف كثري من احلاالت ،وحىت احلقيقة األساسية أن االختصاص القضائي اخلارجي قد ال يكون
معروفا على وجه اليقني من قبل احملققني املكل،رفني بإنفاذ القانون 1.تعد نقطة البداية ،يف كثري من األحيان ،جمرد
اسم مزود اخلدمة السحابية – مثل األمازون أو جوجل .ويف حني وجود اإلمكانية التقنية يكون من غري احملتمل
مقدرة حمقق إنفاذ القانون – يف بداية التحقيق  -على معرفة البلد الذي تقع فيه البيانات السحابية بشكل فعلي
(حىت لو مت إثبات عدم نقلها بالفعل) .وإذا كان البلد احملقق ليس مقر مزود اخلدمة السحابية فإن أسلوب
املختصة بالسلطة القضائية الوطنية ملزود
املساعدة القانونية املتبادل "التقليدي" قد يتطل،رب بالغا إىل السلطة املركزية
،ر
السحابة ،مع طلب احلفظ أو إنتاج البيانات احلاسوبية أو كليهما معا.
ومن اجلدير بالذكر أنه يف إطار هذا األسلوب قد ال يتم حىت إرسال طلب املساعدة القانونية املتبادلة إىل
البلد الذي تتواجد فيه البيانات فعليا .فموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ،على سبيل املثال ،يستضيف
بيانات العديد من املستخدمني يف مركز بيانات يف بلد واحد أوروبا الشمالية 2،ولكنه حيدد أنه يفصح عن
السجالت وفقا للقوانني املعمول هبا واملقتبسة من بلد يف أمريكا الشمالية 3.أما بالنسبة إلنفاذ القانون األجنيب،
،ر
فإن املبادئ التوجيهية لفيس بوك تشري إىل أن طلب املساعدة القانونية املتبادلة أو اإلنابة القضائية املوجهة إىل ٍ
بلد
،ر
يف أمريكا الشمالية قد يتطل،رلب فرض الكشف عن حمتويات حساب الفيس بوك 4.ويف الواقع فإن مصاحل الدولة
اليت يتم فيها ختزين البيانات السحابية تفقد أمهيتها بالنسبة ملصلحة الدولة اليت يتم على أراضيها "التحكم" يف
5
البيانات.
سلطت البلدان الضوء على هذه التحديات خالل مجع املعلومات للدراسة .وعندما مت السؤال ،على
سبيل املثال ،عن كيفية احلصول على األدلة اإللكرتونية من مقدمي اخلدمة اخلاضعني لسلطة قضائية أخرى ،عل،رق
ٍ
بصعوبات يف حتديد
مطولة مصحوبة
عدد من البلدان بأن عملية احلصول على البيانات من خارج اإلقليم عملي،رة ،ر
6
"السلطات األجنبية مع ٍ
كل من السلطات القانونية واخلربة التقنية يف األماكن اليت تقع فيها األدلة الرقمية ماديا".

مقدم اخلدمة السحابية ومركز البيانات.
 1على الرغم من أنه رمبا قد يفرتض بناء على معرفة واسعة مبواقع ،ر

 2انظر https://www.facebook.com/luleaDataCenter
 3انظر http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/

 4املرجع نفسه

5 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck.
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النهج الدولية واإلقليمية
إن حتديات احلصول على البيانات من خارج اإلقليم واليت تسيطر عليها أطراف أخرى شيء مت االعرتاف
به منذ زمن .فأثناء صياغة اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،على سبيل املثال ،مت تضمني املادة
(32ب) هبدف متكني األطراف ،دون احلصول على إذن من طرف آخر ،من( :أ) إتاحة الوصول عالنية (مصدر
مفتوح) إىل البيانات املخزنة بغض النظر عن موقع وجود البيانات جغرافيا( .ب) الوصول إىل أو استالم ،من
املخزنة الواقعة يف طرف آخر ،إذا حصل الطرف على
خالل نظام احلاسوب يف أراضيها ،بيانات احلاسوب ،ر
املوافقة القانونية واالختيارية من الشخص الذي لديه السلطة القانونية لإلفصاح عن البيانات للطرف من خالل
2
نظام احلاسوب ذلك 1.ومنذ ذلك احلني مت تضمني مادةٍ ب ٍ
شروط مطابقة تقريبا يف اتفاقية جامعة الدول العربية.
،ر
وألن األمر يتعل،رق بشكل ٍ
خاص باحلصول على البيانات من خارج اإلقليم يف حتقيقات إنفاذ القانون،
فإن هذه املناقشة تر،ركز على اإلجراءات الواردة يف املادة (32ب) من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
املخزنة مع املوافقة) .تسمى مثل هذه اإلجراءات بشكل عام الوصول "عرب احلدود".
(الوصول إىل البيانات ،ر

تصور أن الدول األطراف يف اتفاقية جملس
متت صياغة املادة (32ب) بشروط متساهلة ،بقدر ما ،ر
أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية قد تشرع يف مثل هذه اإلجراءات .إهنا ال حتظر بشكل مباشر على الدول األطراف
املخزنة يف أراضيها  -ولكن إن قام بلد طرف بفعل ذلك
منع الدول األطراف األخرى من الوصول إىل البيانات ،ر
فإن هذا ما ميكن اعتباره متنافيا مع روح املادة .فالوصول "دون إذن" من ٍ
بلد طرف آخر يتم تفسريه على أنه
طرف واحد إىل بيانات احلاسوب املخزنة يف ٍ
"الوصول من ٍ
طرف آخر دون البحث عن املساعدة املتبادلة" 3كما
،ر
تغض املادة الطرف عن نقطة إشعار الطرف اآلخر – ال حتظر ذلك وال تتطل،ربه .وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن املادة
(32ب) هتتم بالوصول إىل بيانات احلاسوب املخزنة أو استالمها بشكل عام ،وليست مقصورة على سياق
تشكل قاعدة تسمح بشكل صحيح
التحقيقات يف اجلرمية السيربانية .املنظور األول هو أن املادة (32ب) ،ر
نص عليها القانون الدويل 4.أما املنظور
مبمارسة سلطة الدولة على أراضي دولة أخرى ضمن االستثناءات اليت ،ر
اآلخر فهو أن هذا الوصول يتناىف مع مبدأ السيادة وعدم التدخل إذا مت تنفيذه دون موافقة الدولة اليت تيتم ختزين
البيانات يف إقليمها 5.وأما املنظور الثالث فهو أن مثل هذه األعمال ال متث،رل احلد األدىن من "التدخل" يف الشؤون
1
الداخلية أو اخلارجية للدولة اليت تيتم ختزين البيانات يف إقليمها.
 1انظر ،اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية ،املادة .32
 2انظر ،اتفاقية جامعة الدول العربية ،املادة .21
 3جملس أوروبا ،جلنة إتفاقية اجلرمية السيربانية ( ،)T-CYاجملموعة الفرعية املخصصة يف الوالية القضائية والوصول إىل البيانات عرب احلدود  .2102الوصول عرب احلدود
والوالية القضائية :ما هي اخليارات؟  2-3 )2102( T-CYديسمرب ،الصفحة .20
 4.املرجع نفسه ،يف الصفحة  ،22نقال عن "قاعدة حمررة مستمدة من العرف واملعاهدة الدوليه" كما وردت يف قضية لوتس السلسلة  PCIJالسلسلة  Aرقم  01يف
.)0222( 08

5 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck.
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متطورة بالتأكيد يف وقت صياغة املادة (32ب) من اتفاقية جملس أوروبا
مل تكن احلوسبة السحابية ،ر
بشأن اجلرمية السيربانية .ومع ذلك ،فإن واضعي الصياغة تصوروا على وجه التحديد تطبيق املادة (32ب) ،من
بني أمور أخرى ،إىل احلالة اليت "قد يكون فيها الربيد اإلليكرتوين اخلاص بالشخص خمزنا يف ٍ
بلد آخر من قبل مزود
،ر
اخلدمة" 2.على هذا النحو ،من املمكن أن تطبق املادة (32ب) يف ٍ
نطاق واسع من الظروف ،مبا يف ذلك
،ر
الوصول أو استالم بيانات احلاسب من أفراد خارج اإلقليم؛ ومنظمات القطاع اخلاص؛ ومقدمي اخلدمة؛ ويف عامل
اليوم – مشغلي اخلدمة السحابية .هناك ميزة حمتملة للمادة (32ب) إلنفاذ القانون وهي أنه إذا وردت موافقة
قانونية واختيارية فال يتوجب على احملققني اتباع إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة اليت تتحرك ببطء شديد
اللتقاط البيانات العابرة.

الممارسة الوطنية
مت سؤال البلدان ،خالل مجع املعلومات للدراسة ،عن استخدام "الوصول عرب احلدود إىل نظام احلاسوب
أو البيانات" كإجراء
حتقيقي 3،وعما إذا كان من
املسموح به "الوصول عرب
احلدود" إىل نظام احلاسوب
أو البيانات يف داخل البلد
من خالل إنفاذ قانون
4
أجنيب.
يتعل،رق
وفيما
باستخدام الوصول "عرب
احلدود" من قبل سلطات
إنفاذ القانون، ،رنوه حنو  21يف املائة من البلدان يف األمريكتني وآسيا وأوقيانوسيا إىل أن هذا اإلجراء قد مت
استخدامه ،إما من أجل التحقيقات يف اجلرمية السيربانية أو غريها من اجلرائم .ارتفع ذلك إىل نسبة  21يف املائة

 1جملس أوروبا ،جلنة إتفاقية اجلرمية السيربانية ( ،)T-CYاجملموعة الفرعية املخصصة يف الوالية القضائية والوصول إىل البيانات عرب احلدود  .2102الوصول عرب احلدود
والوالية القضائية :ما هي اخليارات؟  2-3 )2103( T-CYديسمرب ،الصفحة .22
بلد و ٍ
فيما يتعل،رق باعرتاض املواقع السلبية يف ٍ
احد يراقب االتصاالت الالسلكية من بلد أجنيب ،انظر أيضا ،احملكمة األوروبية ،الطلب رقم  22 .54934/00يونيو
يتصرف بطريقة تدخلت يف السيادة اإلقليمية البلدان األجنبية كما هي حممية يف القانون الدويل العام.
 ،2112واليت وجدت احملكمة أن البلد املدعى عليه مل ،ر
 2جملس أوروبا .2110 ،التقرير التفسريي التفاقية اجلرائم السيربانية.
3
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من البلدان اجمليبة عن االستبيان يف أفريقيا ،و  21يف املائة يف أوروبا 1.قد يعكس ارتفاع النسبة يف أوروبا تأثري
املادة (32ب) من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية.
ويف الرد على االستبيان ،وضعت بلدان معىن واسعا على شرط الوصول "عرب احلدود" – مع بعض
البلدان اليت تشمل الوضع عندما مت تنفيذ الوصول املباشر إىل البيانات خارج احلدود هبا ،ولكن فقط بعد احلصول
على موافقة وردت من السلطات األجنبية 2.كما أشار عدد من البلدان إىل ٍ
قيود معينة على هذه املمارسة ،مثل
احلاجة إىل احلصول على موافقة املالك وشروط اإلخطار واحلاجة لضمان أن البيانات خمزنةٌ بالفعل يف اخلارج .وقد
استشهدت البلدان اليت مل تستفد من املمارسة بشكل متكرر إىل عدم وجود اإلطار القانوين كسبب رئيسي لعدم
القيام بذلك .كما سل،رطت بعض البلدان الضوء بشكل خاص على أهنا كانت مقي،ردة يف مجع األدلة من اخلارج
3
باستخدام املساعدة القانونية املتبادلة واإلنابة القانونية.
وفيما يتعل،رق جبواز
وصول أجهزة إنفاذ القانون
األجنبية إىل أنظمة احلاسوب
أو بياناته ،ذكر حنو ثلثي
بلدان العامل أن هذا شيء ال
جيوز 4.وقد ذكر بل ٌد واحد
من أوقيانوسيا ،على سبيل
املثال ،أن سلطات إنفاذ
القانون الوطنية تستطيع
"الوصول إىل أنظمة احلاسوب/وبيانات احلاسوب نيابة عن البلد األجنيب من خالل عمليات املساعد القانونية
املتبادلة الرمسية" ،على الرغم من أن نطاق املساعدة "يقتصر على احلاالت اليت يتم فيها تنفيذ أمر التفتيش على
املخزنة بالنيابة عن البلد
املباين[الوطنية] [ "،]...والسلطات الوطنية غري قادرة على "الوصول إىل االتصاالت ،ر
األجنيب 5".وتدرك بلدان أخرى أن املمارسة مل تكن تتفق مع مبدأ السيادة الدولية .عندما تسمح البلدان
بالوصول عرب احلدود إىل أنظمة احلاسوب أو البيانات داخل أراضيها ،مت ذكر ذلك يف كثري من األحيان ليكون
على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانة .وأشارت إحدى البلدان إىل أن املمارسة
كان مسموح هبا على أساس التبادل .ويف حاالت أخرى ،كما هو احلال بالنسبة لبلد واحد يف أمريكا اجلنوبية،
1

املرجع نفسه

املرجع نفسه
3
املرجع نفسه
2

4
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امللحة اليت تنطوي على جرمية خطرية هتدد سالمة أو حياة الشخص 1.وقد
فإن املمارسة
مسموح هبا "يف احلاالت ،ر
ٌ
،رنوهت بلدان أخرى إىل أن الوصول عرب احلدود يكون جائزا "إذا هددت املسألة األمن القومي ".فقد ذكرت
إحدى بلدان مشال أوروبا أنه سيسمح بالوصول "يف حالة استحالة معرفة [البلد] الذي تكون فيه البيانات يف
2
الواقع".
ومن الناحية العملية ،فإنه يبدو أن الدول اجمليبة عن االستبيان تعتمد عند احلصول على املعلومات عرب
احلدود على القنوات الرمسية – استوجاب الطلبات للمساعدة القانونية املتبادلة 3.وعموما ،فإن أقل من  01يف
املائة من البلدان قد نوهت إىل االتصال "يف الغالب" مبقدمي اخلدمات خارح اإلقليم مباشرة للحصول على أدلةٍ
مثل بيانات املشرتك وحركة السري واحملتوى 4.أوضحت إحدى البلدان الواقعة يف غرب آسيا أن الشروع يف اتصال
مقدم اخلدمة التعاون فإن سلطات إنفاذ
مقدم اخلدمة خارج احلدود يتم تنفيذه بطريقة غري رمسية ،وإذا رفض ،ر
مع ،ر
5
القانون تعود إىل القنوات الرمسية من أجل احلصول على األذون الالزمة والبيانات املطلوبة.

وضع مفاهيم الوصول المباشر إلى البيانات خارج اإلقليم
من أجل وضع مفهوم االعتبارات املتضمنة يف الوصول إىل البيانات خارج اإلقليم دون طلب مساعدة
قانونية متبادلة رمسي ،أو تعاون آخر غري رمسي بني شرطة وشرطة ،يوضح الشكل التايل أربعة سيناريوهات ممكنة
يف سياق احلوسبة السحابية.
يشمل املثال مقدم اخلدمة السحابية مع املقر الرئيسي ومراكز البيانات يف البلد (ب) ،ولكن مع مراكز
بيانات إضافية يف البلد (ج) ،ومقرات إضافية يف البلد (أ) .تصل سلطات إنفاذ القانون يف البلد (أ) أو تستلم
بيانات سحابية يعتقد أنه مت ختزينها يف البلد (ب) عن طريق:
( )0فرد يقع يف البلد (أ) مع سيطرة على بيانات السحابة .ميكن احلصول على الوصول إما بسبب ()0
موافقة الفرد ،أو ( )2استفادة السلطات من اتصال مباشر من جهاز الفرد.
( )2فرد يقع يف البلد (ب) مع سيطرة على بيانات السحابة .ميكن احلصول على الوصول بسبب موافقة
الفرد.

 1املرجع نفسه
 2املرجع نفسه.
 3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .012
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مقدم اخلدمة السحابية يف البلد (ب) .ميكن احلصول على الوصول إما بسبب ( )0موافقة مقدم
(، )3ر
اخلدمة السحابية ،أو ( )2أوراق إعتماد وصول إىل البيانات مت احلصول عليها من قبل سلطات إنفاذ
القانون.
مقدم اخلدمة السحابية يف البلد (أ) .ميكن احلصول على الوصول من خالل ترتيبات حملية غري
مقرات ،ر
(، )2ر
رمسية بني سلطات إنفاذ القانون ومقدم اخلدمة السحابية.

يف كافة احلاالت ،بينما تعتقد سلطات إنفاذ القانون أن البيانات يف حيازة مقدم اخلدمات السحابية يف
مراكز البيانات اخلاصة به يف البلد (ب) ،ومن املمكن أيضا أن تكون البيانات ،أو نسخ منها ،موجودة فعليا يف
البلد (ج) .كما أنه يف أمثلة أخرى حمتملة قد ال متتلك سلطات إنفاذ القانون يف البلد (أ) معلومات أولية على
1
اإلطالق بشأن موقع البيانات  -مبا يف ذلك إذا ماكانت فعلي،رة خارج نطاقها أم ال.

توضح جمموعة االحتماالت مدى تعقيد الوصول املباشر من قبل سلطات إنفاذ القانون إىل البيانات
خارج احلدود اإلقليمية .فضمن املثال ،توجد أيضا املزيد من الفروق البسيطة مبا يف ذلك )0( :تأثري شروط عميل
مقدم اخلدمة السحابية وأحكامه على طلبات إنفاذ القانون األجنيب )2( .قانونية التفاعل بني سلطات إنفاذ
،ر

 1خالل الوصول "املباشر" جلهاز املشتبه فيه ،على سبيل املثال ،قد ال يكون واضحا ما إذا كان يتم ختزين البيانات (أو "ختبئتها") حملي،را على اجلهاز ،الوصول عرب اتصال
شبكة اتصال إىل خادم خارج اإلقليم.
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القانون األجنيب يف البلد (ب) وبني األفراد واألشخاص االعتباريني داخل اإلقليم ،باإلضافة إىل ( )3قانونية
الطريقة اليت يتم هبا احلصول على أي اعتمادات الوصول من خالل إنفاذ القانون يف البلد (أ).
عدد من
بالنظر يف جمموع من السيناريوهات املماثلة يف تقرير صدر مؤخرا عن جملس أوروبا وجد ٌ
االختالفات يف أساليب تعامل البلد .مت تضمني هذه االختالفات يف النهج مع اإلشارة إىل :ما إذا كان من
الواضح للمحققني أن البيانات مت ختزينها يف سلطات قضائية خمتلفة؛ ما إذا كان قد مت السماح للمحققني يف
احلص ول على حق الوصول عن بعد عن طريق برامج مثل كيلوجرز وسنيفرز؛ ما إذا كان الشخص الذي يقدم
الوصول لديه السلطة القانونية لإلفصاح عن البيانات مبوجب القوانني يف املكان الذي يتم فيه ختزين البيانات؛
1
يقدم الوصول يقع فعال يف الدولة املطالبة أو خارج إقليمها.
وعما إذا كان حيدث فرق إذا كان الشخص الذي ،ر

االعتبارات الرئيسية
سل،رط املثال االفرتاضي الذي مت التنويه إليه أعاله جنبا إىل ٍ
جنب مع إجابات البلدان عن استبيان الدراسة
الضوء على عدد من االعتبارات الرئيسية.
أوال :من الواضح أن سلطات إنفاذ القانون قد تصل بشكل مباشر ،يف املمارسة ،إىل البيانات خارج
احلدود دون احلصول على موافقة من أي فرد أو مقدم للخدمة .وهذا قد حيدث على سبيل املثال ،عندما يستفيد
احملققون من اتصال مباشر موجود من جهاز املشتبه فيه ،أو عندما يستخدم احملققون أوراق اعتماد الوصول إىل
البيانات اليت مت احلصول عليها بشكل قانوين للوصول إىل البيانات السحابية.
ثانيا :لن يكون بوسع سلطات إنفاذ القانون اليت تنفذ مثل هذه األعمال أن تعرف دائما ما إذا كان
الوصول إىل البيانات يف احلقيقة خارج أراضيها ،أو إذا كانت كذلك ،يف أي بلد أو بلدان تقع .ميكن أن حيدث
هذا ،على سبيل املثال ،عندما يقوم مقدمو خدمة احلوسبة السحابية بتخزين البيانات يف مسخ متعددة يف مراكز
البيانات يف بلدان خمتلفة ،ويقوموا باالستفادة من اإلدارة الديناميكية للبيانات بني مراكز البيانات هذه.
لكال هاتني النقطتني صلة بالنهج الدولية واإلقليمية القائمة مثل أحكام املادة (32ب) من اتفاقية جملس
أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ،واملادة  )2(21من اتفاقية جامعة الدول العربية – وكالمها يتطل،رب موافقة شخص
له سلطة قانونية للكشف عن البيانات ،ومقصور على الوصول التصوري إىل البيانات الواقعة يف ٍ
طرف آخر .ال
ٌ
تغطي مثل هذه األحكام الوضع عندما ال يتم احلصول على املوافقة وتكون البيانات تقع بشكل فعلي يف ٍ
بلد ليس
طرفا يف املعاهدة ذات الصلة.

1

جملس أوروبا ،جلنة إتفاقية اجلرمية السيربانية ( ،)T-CYاجملموعة الفرعية املخصصة يف الوالية القضائية والوصول إىل البيانات عرب احلدود  .2102الوصول عرب احلدود

والوالية القضائية :ما هي اخليارات؟  2-3 )2103( T-CYديسمرب ،الصفحة .30-22
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وبشكل خاص ،فيما يتعلق مبسألة املوافقة ومقدمي احلوسبة السحابية  -نوهت العديد من البلدان اجمليبة
عن االستبيان أن مقدمي اخلدمات العاملني يف نطاق الوالية القضائية اخلاصة هبم ملزمون فقط بالكشف عن
البيانات بناء على إيصال أمر من احملكمة أو استدعاء أو أمر قضائي 1.تنطبق هذه االلتزامات – إن مل يكن أكثر
من ذلك  -لطلبات إنفاذ القانون األجنبية .كما أشار عدد من مقدمي اخلدمة الذين أجابوا عن الدراسة إىل
أهنم ال ينظرون إىل الطلبات غري الرمسية من سلطات إنفاذ القانون األجنبية ليحدثوا أي التزام خبصوص الكشف
2
تلقي طلبات ٍ
رمسية من خالل األنظمة
فضلت ،ر
عن البيانات .وعموما، ،رنوهت الشركات اجمليبة عن الدراسة إىل أهنا ،ر
القائمة على معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة .كما أوضحت دراسةٌ للمبادئ التوجيهية من مقدمي خدمة
اإلنرتنت أيضا هذا األسلوب .وتنص املبادئ التوجيهية إلنفاذ القانون من تويرت ،على سبيل املثال ،على أن "...
خيول تويرت للرد على طلبات احلصول على معلومات املستخدم من جهات إنفاذ القانون األجنبية اليت
القانون ،ر
3
تصدر عن طريق  ....احملكمة إما عن طريق معاهدة للمساعدة القانونية املتبادلة أو عن طريق اإلنابة القضائية".
مقدم اخلدمة خارج
على هذا النحو ،قد جتد سلطات إنفاذ القانون األجنبية صعوبة يف احلصول على البيانات من ،ر
احلدود مبوافقة مباشرة.
تصل الصورة إىل و ٍ
احد من التوازنات املعقدة .فمن ناحية ،تشري بعض حجج (نقاشات) السيادة
واخلصوصية الفردية إىل أن الوصول إىل بيانات احلاسوب خارج اإلقليم ال يكون مناسبا إال من خالل إجراءات
املساعدة القانونية املتبادلة – واليت يرتب عليها النظر رمسيا يف مثل هذه القضايا على أساس كل قضية على
حدة 4.ومن ناحية أخرى ،فإن حقائق إنفاذ القانون تشري إىل أن الوصول ،من خالل عدد من الوسائل ،إىل
البيانات خارج اإلقليم حيدث ،يف املمارسة ،يف سياق التحقيقات – إما من خالل احملققني أو بدون علمهم.
تشمل القوى الدافعة لذلك طول الفرتة الزمنية املطلوبة إلجراءات التعاون الرمسية؛ احلاالت اليت يتم فيها مواجهة
األجهزة ذات االتصال املباشر؛ وعندما تصبح أوراق اعتماد الوصول معروفة أثناء التحقيق.
متث،رل النهج الدولية واإلقليمية احلالية عددا من القيود من خالل الرتكيز على "املوافقة" واملعرفة املفرتضة
"ملوقع" البيانات .يف الواقع ،من النادر معرفة املوقع "احلقيقي" للبيانات يف بداية التحقيق ،أو يف النقطة اليت قد
يكون فيها إىل الوصول إىل البيانات مطلوبا .حىت عندما تستخدم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية ،قد
تكون هذه الطلبات موجهة إىل السلطة القضائية ملركز مقدم اخلدمة السحابية بدال من السلطة القضائية للمركز
5
الفعلي للبيانات.
استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .20
2
استبيان دراسة اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص) .السؤال رقم .20
1

انظر
 4قدمت هذه التوصية ،على سبيل املثال ،من خالل مبادرة الشبكة العاملية  .2102احلريات الرقمية يف القانون الدويل :خطوات عملية يف حقوق اإلنسان على

3

http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-for-law-enforcement#

اإلنرتنت.
 5قدرة االتفاقيات بني مشغلي مراكز البيانات اليت متلكها الشركات العاملية والبلدان املضيفة على معاجلة هذه النقطة.
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امللح إىل
من منظور منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،تتواجد عدد من الظروف اليت يكون فيها الوصول ،ر
البيانات السحابية مطلوبا – مبا يف ذلك عند وجود هتديد وشيك بالضرر .يتطل،رب حتقيق توافق يف اآلراء بشأن
الطريقة األكثر فعالية اليت قد يتحقق هبا إحراز ذلك مع ضمان احرتام حقوق اإلنسان الفردية ما يلي)0( 1:
أي مدى ميكن استخدام "موقع البيانات" كقاعدة توجيهية )2( .تطوير املعايري املشرتكة
إعادة صياغة مفهوم إىل ،ر
الضمانات املتعل،رقة باملالبسات ،إن وجدت ،اليت مبوجبها قد يتم الوصول املباشر إىل البيانات خارج احلدود من
و ،ر
قبل املكل،رفني بإنفاذ القانون.

 1انظر الفصل اخلامس (إنفاذ القانون والتحقيقات) القسم  3-2اخلصوصية وإجراءات التحقيق.
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الفصل الثامن :منع الجريمة السيبرانية
يلقي هذا الفصل نظرة شاملة على منع الجريمة السيبرانية من منظور الحكومات والقطاع الخاص فضال
عن األوساط األكاديمية ،حيث يقيم العديد من الروابط بين أصحاب المصالح ويؤكد على مجموعة من

فعالة لمنع الجريمة السيبرانية.
التفاعالت بينها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تدابير ّ

 1-8منع الجريمة السيبرانية واالستراتيجيات الوطنية
االستنتاجات الرئيسية:
 أفاد  21يف املائة من البلدان اجمليبة بوجود قانون وطين أو سياسة وطنية ملنع اجلرمية السيربانية .وما
زالت املبادرات قيد اإلعداد يف  21يف املائة من البلدان
الفعالة ،وتطوير العدالة اجلنائية وقدرة إنفاذ
 تشمل املمارسة السليمة إصدار التشريعات ،والقيادة ،ر
القانون ،والتعليم والوعي ،فضال عن تطوير قاعدة معرفية قوية ،وكذلك التعاون عرب احلكومة

والقطاع ،اخلاص وعلى املستوى الدويل
 أفاد حوايل  21يف املائة من مجيع البلدان أن االسرتاتيجيات الوطنية تشمل العناصر اخلاصة برفع
مستوى الوعي والتعاون الدويل والقدرة على إنفاذ القانون
 أفاد أكثر من  21يف املائة من البلدان بأهنا أقامت شراكات بني القطاع العام واخلاص ملنع اجلرمية
السيربانية ومكافحتها

مقدمة لمنع الجريمة
يشري مصطلح "منع اجلرمية" إىل االسرتاتيجيات والتدابري اليت ترمي إىل تقليل خطر اجلرمية وتأثرياهتا
الضارة واحملتملة على األفراد واجملتمع من خالل التدخالت اليت توثر على األسباب املتعددة للجرمية 1.وتسلط
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية الضوء على أن قيادة احلكومة تلعب دورا هاما يف منع اجلرمية مع
التعاون والشراكات عرب الوزارات وبني السلطات واملنظمات اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية وقطاع األعمال

1

املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية ،مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة  2112/03بشأن تدابري تعزيز منع اجلرمية منعا فعاال  22يوليو ،2112

الفقرة .3
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التجارية واملواطنني العاديني 1.وتبدأ املمارسة السليمة ملنع اجلرمية باملبادئ األساسية (مثل القيادة والتعاون وسيادة
القانون) ،مما يسمح باقرتاح أشكال للتنظيم (مثل خطط منع اجلرمية) ،وتؤدي إىل تنفيذ األساليب (مثل تطوير
قاعدة معارف سليمة) وكذلك النهج (اليت تشمل خفض الفرص اجلنائية وحتصني اهلدف).

متثل اجلرمية السيربانية حتديات خاصة يف طريق منع اجلرمية .ويشمل هذا تزايد القدرة االقتنائية ألجهزة
اإلنرتنت وتوفرها يف كل مكان ،األمر الذي يؤدي إىل وجود عدد كبري من الضحايا احملتملني ،وكذلك رغبة
األشخاص يف القيام بسلوك "خطر" على اإلنرتنت مقارنة مبا كان عليه األمر يف السابق ؛ وتقنيات إخفاء اهلوية
والتشويش من جانب مرتكيب اجلرائم ،والطبيعة العابرة للحدود للكثري من األفعال املنطوية على جرمية سيربانية،
وسرعة وترية االبتكار اجلنائي .ويسهم كل حتدي من هذه التحديات بتأثرياته على التنظيم واألساليب والنهج
املتبعة ملنع اجلرمية السيربانية؛ إذ يتعني على اهلياكل التنظيمية ،على سبيل املثال ،أن تعكس احلاجة إىل تعاون دويل
وإقليمي يف منع اجلرمية السيربانية .ويتعني على األساليب أن تضمن صورة حمدثة باستمرار للمخاطر السيربانية،
كما يتعني على النهج أن تتضمن جمموعة من أصحاب املصاحل ،وعلى وجه التحديد منظمات القطاع اخلاص
اليت متلك وتشغل البنية التحتية لإلنرتنت وخدماهتا.

النهج الوطنية لمنع الجريمة السيبرانية
تتجسد إحدى األوجه املتكاملة للجانب التنظيمي ملنع اجلرمية يف وضع خطة ملنع اجلرمية ذات أولويات
وأهداف واضحة 1.وتنص املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية على أن تقوم احلكومات بتضمني املنع كجزء دائم يف

1

املرجع نفسه .املواد  2و .2
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هياكلها وبراجمها الرامية إىل
السيطرة على اجلرمية،
وكذلك ضمان وجود
مسؤوليات حمددة وأهداف
واضحة داخل احلكومة
2
لتنظيم منع اجلرمية.
وقد أشارت حوايل
 41يف املائة من البلدان
اجمليبة ،أثناء مجع املعلومات
اخلاصة بالدراسة ،إىل وجود تشريعات وطنية أو سياسة خاصة مبنع اجلرمية السيربانية 3.كما أشارت  31يف املائة
أخرى من البلدان بأن القانون أو السياسة قيد التطوير .وأفادت بلدان يف أوروبا واألمريكتني غالبا بوجود قانون أو
سياسة ختص منع اجلرمية .وأفاد عدد قليل من البلدان بوجود قانون أو سياسة ملنع اجلرمية ،على الرغم من أن
أكد
حوايل  41يف املائة من البلدان اجمليبة من أفريقيا أفادت بأن تلك الوسيلة قيد التطوير .وعلى الصعيد العاملي ،ر
أكثر من نصف جمموع البلدان اجمليبة على أن عدم وجود تشريع أو سياسة وطنية ملنع اجلرمية السيربانية يشري إىل
وجود إمكانيات كبرية لتعزيز اإلجراءات يف هذا اجملال.
وخبصوص البلدان اليت تتوفر على قوانني أو سياسات خاصة مبنع اجلرمية السيربانية ،أفادت هذه البلدان

بأن اهلدف من وراء وضع قوانني وسياسات منع اجلرمية السيربانية هو "تنظيم البيئة القانونية وتنسيقها ،ووضع نظم
مؤسسية فعالة ومنسقة ،وإسناد مسؤوليات األوجه املختلفة للجرمية السيربانية ،وإعداد برامج توعية للمستخدمني
والكوادر الفنية وصناع القرار" 4.وأكدت بلدان أخرى أيضا على أن قوانني املنع حتدد األدوار املختلفة ومسؤولية
املؤسسات العامة ومزودي اخلدمة واملنظمات غري احلكومية يف برامج منع اجلرمية السيربانية.
ونوه عدد من البلدان  -يف كل من دول العامل املتقدم والنامي  -إىل ما تقوم به يف جمال منع اجلرمية
السيربانية أو أنشطة التوعية اليت يتم إجراؤها مبا يف ذلك من خالل وكاالت إنفاذ القانون واملؤسسات احلكومية
األخرى واألوساط األكادميية ومنظمات القطاع اخلاص .وأفادت إحدى البلدان يف أمريكا اجلنوبية بالعمل مع
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مقدمي خدمة اإلنرتنت ومقاهي اإلنرتنت على االمتثال للقوانني التنظيمية وكذلك أنشطة احلد من املخاطر يف
جمتمعات حمددة من خالل تشكيل جلان منع اجلرمية اليت هتدف إىل تعزيز منع اجلرمية الرقمية 1.وأبرزت بلدان
أخرى العمل مع احتادات البنوك على تعزيز أمن اإلنرتنت ،وتطوير تدريب األمن السيرباين بالشراكة مع املنظمات
غري احلكومية يف املدارس وتفاعل وكاالت إنفاذ القانون يف املؤمترات واملنتديات األخرى اخلاصة باجلرمية السيربانية.

2

وأشارت البلدان أيضا إىل أمهية حتديد نقطة اتصال للمواطن ميكنه الوصول إليها بسهولة وكذلك تقارير الشركات
عن اجلرمية السيربانية واحلصول على نصائح منعها .وستجري مناقشة أنشطة رفع مستوى التوعية بالتفصيل الحقا
يف هذا الفصل.

استراتيجيات الجريمة السيبرانية
وضع العديد من

البلدان إجابات متعلقة مبنع
اجلرمية السيربانية ضمن
السياق العام لالحتياج إىل
اسرتاتيجية قومية للجرمية
السيربانية.

3

يف املقابل،

أكدت كثري من البلدان
أيضا على الروابط القوية
بني اجلرمية السيربانية واسرتاتيجيات األمن السيرباين .وعند السؤال عن وجود اسرتاتيجية وطنية (أو نظرية هلا) لـ
"اجلرمية السيربانية" ،أشارت البلدان إىل مجيع االسرتاتيجيات "السيربانية" واسرتاتيجيات "األمن السيرباين"،
واسرتاتيجيات "أمن املعلومات" ،واسرتاتيجيات "الفضاء السيرباين" ،واسرتاتيجيات "اجلرمية السيربانية" 4.وتؤكد
هذه اجملموعة من اإلجابات على الرتابط املتزايد بني أمن املواطن والتعرض للجرمية السيربانية ،وأمن البنية التحتية
احلاسوبية الوطنية ،وكذلك أمن الشركات عرب الوطنية .وعلى الرغم من أن وجود تداخل كبري بني هنج اجلرمية
السيربانية واألمن السيرباين ،إال أن كال اجملالني حيظيان بوجود بعض االختالفات .وميكن تلخيص هذا يف املربع
املوجود يف هذه الصفحة.
استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .2
2
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وبقدر ما أفادت البلدان اجمليبة حول جمموعة من االسرتاتيجيات ذات الصلة باجلرمية السيربانية ،فإن
التحليل يف هذا الفصل ال يقتصر على تعريف "دقيق" السرتاتيجية اجلرمية السيربانية ،بل يسعى ألن يعكس
املعلومات املقدمة من خالل استبيان الدراسة ،وأن يشمل مجيع أنواع االسرتاتيجيات املبلغ عنها.
وعموما ،أشار حوايل  31يف املائة من البلدان اجمليبة إىل وجود اسرتاتيجية وطنية للجرمية السيربانية
(باملعىن األوسع) .ووفقا
للمنطقة أفاد ما بني  21إىل
 21يف املائة من البلدان
بوجود

اسرتاتيجية

قيد

اإلعداد .وأفادت بلدان يف
أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا
بأقل

مستويات

اسرتاتيجيات

من
اجلرمية

السيربانية  -مع إشارة 21
يف املائة أو أكثر من البلدان

استراتيجيات الجريمة السيبرانية واألمن السيبراني
املصاحل الوطنية واألمن والثقة واملرونة
وموثوقية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

سيادة القانون ،وحقوق اإلنسان ،ومنع
اجلرمية ،والعدالة اجلنائية

استراتيجيات األمن السيبراني

استراتيجيات الجريمة السيبرانية

اهلجمات املتعمدة ضد اجلرائم
احلوادث األمنية غري
سرية نظم احلاسوب املتعلقة
لتكنولوجيا
املتعمدة
وسالمتها باحلاسوب
والبيانات
املعلومات واالتصاالت
واحملتوى
وتوفرها

أي جرمية
تنطوي على
أدلة
إلكرتونية

Adapted from Seger, A. 2001. Cybercrime strategies. Octopus conference
2001.

إىل عدم وجود تلك الوسيلة .وتعترب اسرتاتيجيات اجلرمية السيربانية مهمة للتأكد من أن إجابات إنفاذ القانون
الوطين والعدالة اجلنائية تأخذ يف احلسبان متاما التحديات اخلاصة باجلرمية السيربانية وكذلك عناصر األدلة
اإللكرتونية جلميع اجلرائم .وميثل تطوير اسرتاتيجية اجلرمية السيربانية خطوة أولية هامة يف حتديد األولويات
االسرتاتيجية والتشغيلية قبل املشاركة يف عمليات مثل اإلصالح التشريعي .وكما يتضح من خالل جمموعة من
أجوبة البلدان ،فإنه ميكن إعداد االسرتاتيجيات اخلاصة باجلرمية السيربانية باعتبارها وثائق قائمة بذاهتا أو إدماجها
باعتبارها من عناصر االسرتاتيجيات اخلاصة باألمن السيربانية.
وخالل مجع معلومات الدراسة ،سئلت البلدان عن اجملاالت اليت تغطيها اسرتاتيجيات اجلرمية السيربانية.
وتشمل اجملاالت املبلغ عنها مجيع تلك اجملاالت اليت مت تناوهلا يف هذه الدراسة ،مبا يف ذلك منع اجلرمية السيربانية
وزيادة مستوى الوعي ،والقدرة على إنفاذ القانون والعدالة االجتماعية ،والشراكات بني القطاع العام واخلاص،
والتشريعات والتعاون الدويل .وميثل منع اجلرمية عنصرا أساسيا ملا يقرب من  31اسرتاتيجية وطنية يتم تقدمي
املعلومات املتعلقة هبا .وعموما ،مت إدراج "منع" اجلرمية السيربانية فيما يقرب من نصف االسرتاتيجيات الوطنية
املبلغ عنها ككل .باإلضافة إىل ذلك ،فإن اجملال األكثر ذكرا والذي مشلته تلك االسرتاجتيات هو نشاط املنع
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اخلاص بـ "زيادة الوعي"  -وتشمل  21يف املائة من االسرتاتيجيات املبلغ عنها هذا املوضوع 1.ويستعرض القسم
التايل يف هذا الفصل هذا اجملال بالتفصيل.
التعاون الدويل هو
اجملال التايل األكثر ذكرا وشيوعا
ضمن االسرتاتيجيات الوطنية
امللبغ عنها للجرمية السيربانية.
وأكد عدد من البلدان على
األمهية االسرتاتيجية هلذا اجملال،
مبا يف ذلك منظور منع اجلرمية
السيربانية .وأشارت إحدى
البلدان إىل أنه" :ينظر للتعاون

الدويل باعتباره الركن األساسي
للتحديات الكبرية اليت يفرضها اإلجرام السيرباين الذي يتميز بكونه عرب وطين وعايل السرعة فضال عن كونه معقدا
ومنتشرا يف مجيع الدول األعضاء اليت يتعني عليها حتقيق توازن بني احلاجة لتحقيق سريع وفعال وتدابري إنفاذ
القانون مقابل محاية السيادة الوطنية فضال عن احرتام املعامالت واحلاجة لضمان محاية حقوق اإلنسان
لألشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية" 2.وتتم مناقشة التعاون الدويل يف األمور اجلنائية املشتملة على جرمية
سيربانية يف الفصل السابع (التعاون الدويل) من هذه الدراسة.

ونفس النسبة (ما يقرب من  21يف املائة) من البلدان مشلت "قدرة إنفاذ القانون" ضمن اجملال الرئيسي
السرتاتيجيتها الوطنية بشأن اجلرمية السيربانية .وتصف إحدى البلدان التحديات املبلغ عنها خبصوص القدرة على
إنفاذ القانون بأهنا تتمثل يف "األدوات ،والقدرة ،وحقوق اإلنسان" 3.ويدرس الفصل اخلامس (إنفاذ القانون
والتحقيقات) من هذه الدراسة هذا اجملال بشكل أكثر تفصيال .وتشمل اجملاالت األخرى ،الواردة يف
االسرتاتيجيات الوطنية اخلاصة باجلرمية السيربانية ،تشريعات اجلرمية السيربانية ،والقدرة على حتقيق العدالة اجلنائية.
حددت بعض
وظهر اهتمام مشرتك حول ترسيخ إمكانيات وتعليم املدعني العامني ،والقضاة وموظفي القضاء .و ،ر

الدول أهدافا وخططا حمددة مثل وضع "نائب عام واحد على األقل مسؤول حصريا عن قضايا اجلرمية السيربانية
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يف مجيع احملاكم االبتدائية حبلول  1"2102أو أن "تشكل جمموعة من اخلرباء القضائيني من القطاع العام واخلاص
لتبادل اخلربات واملعرفة 2".ويدرس الفصل السادس (األدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية) هذا اجملال.
ويتجلى املوضوع اآلخر واحملدد عادة يف أولويات منع اجلرمية السيربانية يف أمهية محاية البىن التحتية الوطنية

اهلامة .مت التنبيه على هذا حىت يشمل "تطوير معايري املعلومات واألمن السيرباين والوعي ،وكذلك آليات حتديد
التهديدات السيربانية والتخفيف من حدهتا 3".ويوصف التعاون يف هذا الصدد ،بني احلكومة الفيدرالية واحمللية

والقطاعات األخرى ،على وجه اخلصوص ،باعتباره ضروريا "لتسهيل تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات،
ومعلومات التحقيق ،وتنسيق التعامل مع احلوادث ،وإدارة احلوادث واإلجراءات والعمليات".

4

قيادة الجريمة السيبرانية
إعرتفت البلدان اجمليبة أن جمموعة من املؤسسات واهليئات احلكومية مطلوب منها دعم منع اجلرمية
وتدابري العدالة اجلنائية يف جمال اجلرمية السيربانية .إال أن العديد من البلدان أشارت إىل أن منع اجلرمية السيربانية
يتطلب قيادة مركزية وتعزيزا للموارد لتنسيق املبادرات احلكومية ملنع اجلرمية السيربانية 5.وأشار  22يف املائة من
البلدان اجمليبة إىل أهنا قامت بتحميل مؤسسة حكومية رائدة مسؤولية منع اجلرمية السيربانية ومكافحتها 6.وكانت
املؤسسة اليت عادة ما يتم اإلشارة إليها (يف حوايل  31يف املائة من الدول اجمليبة) هي الشرطة الوطنية أو سلطات
إنفاذ القانون .وتشمل املؤسسات األخرى اليت عادة ما تعرف ريادهتا ،مكاتب املدعي العام أو النائب العام
ووزارات العدل .فضال عن اإلبالغ عن التنسيق "متعدد الوكاالت" يف أكثر من  01يف املائة من البلدان.

7

مت اإلبالغ يف نسبة قليلة من البلدان (حوايل  01يف املائة أو دوهنا) عن دور التنسيق الريادي يف جمال
اجلرمية السيربانية الواقعة على عاتق وزارات االتصاالت ،ووكاالت األمن السيرباين ،أو أفرقة التصدي للطوارئ
احلاسوبية ،بدال من مؤسسات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 8.وتلعب أفرقة التصدي للطوارئ احلاسوبية دورا أساسيا
يف حتديد نقاط ضعف النظام احلاسويب ،وكذلك التصدي حلوادث األمن احلاسويب 9.ونتيجة ذلك ،ميكنها أن
حتظى بنظرة ثاقبة يف اجتاهات اجلرمية السيربانية احلالية .ويؤكد استخدام وزارات االتصاالت وأفرقة التصدي
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مكتب تقييس االتصاالت .2102 ،قرار  -28تشجيع إنشاء فرق فريق االستجابة حلوادث احلاسوب ،خاصة للبلدان النامية.
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للطوارئ احلاسوبية بوصفها رائدة يف جمال اجلرمية السيربانية على الطبيعة متعددة االختصاصات لعملية التصدي
للجرمية السيربانية.
ومع ذلك ،فمن اجلدير
بالذكر بالنسبة للجزء األكرب أن
التنسيق الرائد يعكس يف املقام
األول توصيف اجلرمية السيربانية
باعتبارها حتديا أمام إنفاذ القانون
والعدالة اجلنائية بدال من أن متثل
حتديا

تكنولوجيا

أو

حتديا

لالتصاالت .وعلى الرغم من هذا،
فإن اجلرمية السيربانية تنطوي على
عناصر من كليهما ،ويشري العمل احلايل على املستوى األورويب إىل أمهية التعاون بني أفرقة التصدي للطوارئ
احلاسوبية وإنفاذ القانون يف جماالت االستجابة للحوادث وتبادل املعلومات 1.وأكدت بعض البلدان اليت أجابت
على استبيان الدراسة على هذا اجملال أيضا .كما أكدت البلدان مرارا وتكرارا على سبيل املثال على أمهية النهج
التعاوين بسبب تعقيد خماطر اجلرمية السيربانية ،مبا يف ذلك البنية التحتية االقتصادية اهلامة .ويف هذا الصدد ،تشمل
الفعال ألنشطة منع اجلرمية السيربانية ،عدم وجود إحصاءات رمسية وبيانات موثوقة
التحديات احملددة يف التنسيق ،ر

حول مدى استفحال اجلرمية السيربانية ،وعدم وجود تشريعات ذات صلة ،فضال عن "عدم وجود تبادل
للمعلومات ،والتنسيق والتعاون بني أصحاب املصاحل وتداخل أدوار اهليئات احلكومية لتكنولوجيا املعلومات".

1

الشبكة األوروبية ووكالة أمن املعلومات .2102 ،مكافحة اجلرمية السيربانية :التعاون بني فرق التصدي للطوارئ احلاسوبية ووكاالت إنفاذ القانون يف مكافحة اجلرمية

السيربانية .أول جمموعة من املمارسات.
2
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الشراكات بين القطاع العام والخاص
باإلضافة إىل الشراكة والتعاون داخل احلكومة ،أكدت البلدان اجمليبة يف مجيع أحناء املناطق على أمهية
الشراكات بني القطاع العام
واخلاص .وبشكل عام ،أفادت أكثر
من  21يف املائة من البلدان اجمليبة
بإقامة شراكات بني القطاع العام
واخلاص ملنع اجلرمية السيربانية
ومكافحتها .وأفادت أقل من 21
يف املائة من البلدان اجمليبة أن
الشراكات كانت قيد اإلعداد .يف
حني أفادت حوايل  31يف املائة من
البلدان اجمليبة بعدم وجود شراكات
بني القطاع العام واخلاص.

1

وتقع غالبية البلدان اليت

نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالجريمة
السيبرانية
تعترب األطر القانونية والثقة واحلوافز وعوامل أخرى هامة باعتبارها عوامل تساعد على

تفيد بعدم وجود شراكات يف كل

إقامة شراكات قوية بني القطاعني العام واخلاص يف جمال األمن السيرباين .ويكون
االهتمام بتحليل النموذج األفضل لتحقيق شراكة ناجحة يف إطار ميكنه تقليص
التحديات وتوفري أعظم استفادة .وقد ظهرت مخس مناذج أساسية:

البلدان اجمليبة من أفريقيا بعدم وجود

 تبادل املعلومات غري الرحبية على املستوى العاملي تبادل املعلومات املوزعة على صعيد اجملتمع احمللي تبادل املعلومات املركزية على صعيد اجملتمع احمللي احلكومة املغلقة -التعاون الصناعي غري الرمسي

من أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا .كما
أفادت أكثر من  21يف املائة من
شراكات بني القطاع العام واخلاص.
وجند هذه الصورة معكوسة يف أوروبا
واألمريكتني ،حيث أفادت  21يف
املائة أو أكثر من البلدان اجمليبة
بوجود شراكات ذات صلة.
وأشارت البلدان إىل عدد
احملفزة إلقامة الشراكات،
من العوامل ،ر
1

ومن بني السمات األساسية لتحقيق شراكة ناجحة حيادية الربنامج ،والنفوذ وقواعد
تبادل البيانات وحتقيق الثقة وعضوية غري مفتوحة فضال عن تشجيع املزايا
واالستجابة.
املصدر:

17 ECLR 1936, 31 Dec 2012
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من بينها احلاجة إىل استيعاب مشهد التهديدات املتطورة فضال عن احلاجة إىل التعامل عن قرب مع مالكي
1
القطاع اخلاص ومشغلي البنية التحتية الرقمية.
وأثناء مجع البيانات اخلاصة بالدراسة ،سئلت منظمات القطاع اخلاص عن وجود شراكات بني القطاع
العام واخلاص ملنع اجلرمية السيربانية ومكافحتها .وأشار أكثر من نصف الشركات اجمليبة إىل مشاركتها يف تلك
املبادرات 2.وعادة ما يتم اإلبالغ عن تلك الشراكات من خالل املنظمات واملؤسسات األكادميية ووزارات العدل
وسلطات إنفاذ القانون ووزارات األمن القومي ووزارات االتصاالت 3.وأفادت الشركات بوجود الكثري من جتارب
الشراكات اإلجيابية ،مبا يف ذلك إمكانية تبادل املعلومات حول خماطر اجلرمية السيربانية واالجتاهات فضال عن
أفضل ممارسة ملنع اجلرمية السيربانية 4.كما أشار عدد الشركات إىل التحديات املتمثلة يف إقامة الشراكات واإلبقاء
عليها ،حيث أكدت بعض الشركات على سبيل املثال على احتماالت وجود "أهداف متباينة" بني القطاع اخلاص
والسلطات احلكومية ،كما أوضحت حاجة الشراكات بني القطاع العام واخلاص لضمان أن "تبادل املعلومات
يسري يف االجتاهني" 5.ويف هذا
الصدد ،أكد عدد من منظمات
القطاع اخلاص متعددة على أنه يتعني
أن تركز الشراكات على "احللول
املشرتكة" ،مبا يف ذلك التنظيم ومنع
6
اجلرمية.
أشار أكثر من نصف
البلدان اجمليبة إىل أن الشراكات بني
القطاع العام واخلاص تقام من خالل
اتفاق غري رمسي بني الشركاء ،األمر الذي يشري إىل الطبيعة غري امللزمة للعديد من تلك الرتتيبات .وغالبا ما تنطوي
الشراكات القائمة مبوجب قرار حكومي على شركات تقدم بنية حتتية حيوية مثل املرافق واالتصاالت 7.وتعتمد
الشراكات األخرى املبلغ عنها على اتفاقيات قانونية بني الشركاء أو آليات أخرى ،مبا يف ذلك مذكرات التفاهم
وعضوية "جمموعة عمل" .وكان التشريع األساس األقل إبالغا (أكثر بقليل من  2يف املائة) لتنظيم ودعم أنشطة

1

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .2

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص) .السؤال رقم .22-21
3
املرجع نفسه.
2

املرجع نفسه.
5
مقابالت خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية (القطاع اخلاص).
4

6

املرجع نفسه.

7
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الشراكة .ويتوافق هذا مع استخدام الشراكات بني القطاع العام واخلاص باعتبارها استجابات ديناميكية قائمة على
قضايا ذات اهتمام مشرتك ،واالحتياجات التشغيلية ،فضال عن ضرورة التصدي لتطور اجتاهات اجلرمية السيربانية.
ومتاشيا مع املعلومات الواردة من منظمات القطاع اخلاص ،أفادت البلدان اجمليبة بأن الشركات كانت من
أبرز املشاركني يف إقامة شراكات .ومشل
 21يف املائة من الشراكات املبلغ عنها
القطاع اخلاص .باإلضافة إىل أن عددا
من البلدان ذكرت املنظمات األكادميية
والدولية واإلقليمية.
تعكس نطاقات الشراكات
بني القطاعني العام واخلاص جمموعة من
األنشطة حيث أفادت بلدان بأن
حوايل  21يف املائة من الشراكات اليت وصفت بتضمنها على تبادل معلومات حول اجلرمية السيربانية .وأفادت

البلدان على سبيل املثال أن الشراكات تستخدم من أجل "تسهيل مجع األدلة" و "التقرير التعاوين لربوتوكوالت
ومعايري العمل" ،مبا يف ذلك "إقامة مراكز اتصال واحدة" 1.وعند السؤال عن طبيعة تبادل املعلومات يف تلك
الشراكات ،أفادت معظم
البلدان

بأهنا

تتعلق

باملعلومات اخلاصة مبخاطر
اجلرمية السيربانية فضال عن
االجتاهات واملعلومات العامة
حول أنواع قضايا اجلرمية
السيربانية .ومع ذلك أشارت
نصف الدول اجمليبة إىل أن
تبادل املعلومات اشتمل على
معلومات خاصة بقضايا حمددة لألفعال املنطوية على جرائم سيربانية .وكما لوحظ يف الفصل اخلامس (إنفاذ
ومزودي اخلدمات أن
القانون والتحقيقات) ،فإنه ميكن للعالقات الدائمة والفعالة بني سلطات إنفاذ القانون ،ر
1
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الفعالة املتعلقة باجلرمية السيربانية .ويف حال اشتملت تلك الرتتيبات على تبادل
تساعد بصورة كبرية يف التحقيقات ،ر

بيانات شخصية ،فمن املهم أن يتم حتقيق سيادة القانون واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة باليقني

والضمانات القانونية بشأن منع اإلساءة.

1

وتشمل أنشطة الشراكة األخرى املبلغ عنها أهداف تتعلق بزيادة الوعي باجلرمية السيربانية ،وتبادل
املمارسات اجليدة ملنع اجلرمية السيربانية ،وتسهيل تطوير احللول الفنية ضد اجلرمية السيربانية 2.فعلى سبيل املثال،
تستشهد نصف البلدان اجمليبة "بتبادل طرائق املمارسة اجليدة" ،باعتبارها نشاط شراكة .وأشارت نسبة صغرية من
الدول األعضاء املبلغة إىل أن الشراكات سامهت يف وضع السياسات .ويف ضوء اهتمام القطاع اخلاص بالتطوير
تتطور فيه الشراكات بني القطاع
املشرتك لسبل التصدي للجرائم السيربانية ،فإن هذا ميثل جماال واحدا ميكن أن ،ر
العام واخلاص.

 2-8الوعي بالجريمة السيبرانية
االستنتاجات الرئيسية
 تبني االستقصاءات ،مبا يف ذلك يف البلدان النامية ،أن معظم مستخدمي اإلنرتنت من األفراد يف
الوقت الراهن يتخذون احتياطات أمنية أساسية
 يسلط مجيع أصحاب املصلحة الضوء على األمهية املستمرة حلمالت رفع الوعي العام ،مبا يف ذلك
تلك اليت تغطي التهديدات الناشئة ،وتلك اليت تستهدف مجاهري حمددة ،مثل األطفال
 تثقيف املستخدم يكون أكثر فعالية عندما يتم دجمه مع أنظمة تساعد املستخدمني على حتقيق
أهدافهم بطريقة آمنة

زيادة الوعي
تسلط مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية الضوء على أمهية تثقيف اجلمهور وتوعيته 3.حيث متثل
زيادة الوعي العام مبخاطر االحتيال والتدابري الوقائية اليت ميكن اختاذها اسرتاتيجية هامة يف الوقاية من أي نوع من
أنواع اجلرمية 4.وباإلضافة إىل احلكومات ،أثناء مجع املعلومات للدراسة ،سل،رطت منظمات القطاع اخلاص أيضا
الضوء على أمهية الوعي العام واملشرتك فيما يتعلق باجلرمية السيربانية .كما نوهت إحدى شركات االتصاالت
1

انظر الفصل اخلامس ،القسم  ،2.3تدابري اخلصوصية والتحقيق.
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مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية .2112 ،قرار اجمللس االقتصادي واألمين  ،03/2112املرفق .الفقرة  2و.22
2

 4انظر على سبيل املثال ،مكتب املم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ( .2101 )UNDCPدليل املبادئ التوجيهية يف جمال اجلرمية.Making them work :
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الكربى ،على سبيل املثال ،قائلة" :جيب علينا تثقيف الناس خبصوص األمن األساسي .إن مالكي األجهزة اليت
ليس هلا أمن أساسي ،أو رقع ،أو حتديثات ،يرتكون أبواهبم مفتوحة على مصاريعها .ينبغي أن تكون احلملة جزءا
من دور احلكومة كذلك ،إن علينا إرسال رسائل بشكل مستمر عن أناس حيققون أفضل محاية ألنفسهم".

1

أشارت العديد من البلدان إىل مبادرات رفع الوعي .فقد أشارت إحدى البلدان اجمليبة عن االستبيان يف

األمريكتني ،على سبيل املثال ،إىل أمهية "احلمالت اإلعالنية يف اإلعالم ،وتشغيل بوابات (الـ )2/22الدردشة

التفاعلية على اإلنرتنت[ ،و] تعزيز الشبكات واملواقع االجتماعية 2".كما نوه عدد من البلدان يف أوروبا

واألمريكتني أيضا إىل أهنا وضعت اسرتاتيجيات لرفع الوعي من خالل محالت لفرتات حمددة مثل "شهر التوعية
باألمن السيربانيي" و"يوم السالمة على اإلنرتنت".

ذكرت إحدى البلدان عالوة على ذلك أهنا "أنشأت صفحة على فيس بوك ،واليت تنشر ...نصائح أمن
سيرباين على اإلنرتنت وهلا وصالت إىل بوابة لإلبالغ عن الشكاوى .هناك أيضا رقم هاتف اجلرائم -0811
لإلبالغ عن حوادث اجلرمية السيربانية ".كما أشارت إحدى البلدان يف أوروبا إىل أن "التدابري الرامية إىل حتسني
اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية قد مت تطويرها بشكل إضايف يف  2112مع إنشاء موقع متخصص على اإلنرتنت...
خيدم هذا املوقع كمنصة معلوماتية ثنائية االجتاه ،حيث ميكن للشخص أن على معلومات باألخطار اليت تواجهه
يف فضاء االنرتنت ،ومن ناحية أخرى إرسال تقارير عن جرائم مرتكبة .ويتم توجيه التقارير بشكل مباشر إىل
مسؤويل [الشرطة] ...ويف الوقت الراهن ،يتم استالم قرابة  021تقريرا بشكل شهري عرب املوقع ...من املتوقع
عقب انطالق احلملة للرتويج للموقع أن يتزايد عدد الزيارات وعدد التقارير املقد،رمة 3".يلخص اجلدول أدناه
تفاصيل أربع محالت توعية مت ذكرها أثناء مجع املعلومات للدراسة.

مالمح حمالت التوعية

 1مقابلة دراسة اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص) .حزيران/يونيو .2102
 2املرجع نفسه.
 3املرجع نفسه.
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تم تمويلها وتنسيقها
من قِبل

الحملة 9

الحملة 0

الحملة 3

الحملة 4

حكومة أحد البلدان في

حكومة أحد البلدان في

حكومة أحد البلدان في

حكومة أحد البلدان في

شمال أوروبا

أوقيانوسيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية

المالمح الرئيسية/المركزية
االستخدام اآلمن ،سرقة
اهلوية ،احليل



محاية الطفل ،التنمر
السيرباين



احملتوى الضار (العنف،

ضمن محاية الطفل











املواد اإلباحية ،العنصرية)
القطاع اخلاص –
احلمالت املوجهة ،مبا
يف ذلك القطاع املايل
(التصيد ،السالمة ،اخل)
التوعية باإلنترنت
إعالنات اخلدمة العامة،
األفالم



صفحات الويب



محالت اخلدمة العامة





املستهدفة
األلعاب التفاعلية
التنبيهات


آر إس إس ،الفيسبوك،
تويرت

بيانات الضحية
بوابات تقرير خمصصة

التصفح اآلمن عرب
اإلنرتنت

خدمة الربيد اإللكرتوين
املخصصة


بوابة تزييف العمل

بوابة الويب

بوابة الويب

المحادثات ،اإلحاطات ،التوعية
للمواطنني وعموم
اجلماهري

حدثت على طول
األسبوع سنويا ،محالت

أسبوع توعية سنويا

شهر التوعية باألمن
السيرباين سنويا

مؤمتر ملدة يومني

إعالمية
جمموعة خاصة من
الطالب واملعلمني
واألخصائيني
واألكادمييني وإنفاذ
القانون ،والقضاء

شهر التوعية باألمن
السيرباين سنويا

املؤمترات والندوات
واالجتماعات
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التوعية املدرسية .التدريب
األساسي  2أسابيع على
االستخدام اآلمن
لتكنولوجيا املعلومات
للمتخصصني يف اجملال
والطالب

على الصعيد العاملي ،تناول استعراض دويل بشأن التوعية باألمن السيرباين واملبادرات التثقيفية يف
قدم أكثر من ثلث
 28 ،2100من هذه احلمالت ،واليت استخدمت كلها اإلنرتنت كوسائل لالتصال، .ر
ضمن أيام أو أسابيع أو أشهر لرفع الوعي ،باإلضافة إىل ندوات تدريبية
احلمالت منشورات ،وحنو  31يف املائة ،ر
وكتب إرشادية .كما استخدم الربع فيديوهات و ألعاب أو مسابقات .وقد متت استضافة معظم احلمالت من
قبل وكاالت حكومية ،وإن جاءت غالبا كجزء من احتاد يشمل شركاء من القطاع اخلاص واملؤسسات غري
الرحبية.

1

وبينما يتم تنظيم العديد من محالت التوعية على املستوى الوطين ،يوجد أيضا عدد صغري من األمثلة
اإلقليمية .نظام اإلنذار وتبادل املعلومات األورويب ،على سبيل املثال ،أنشئ عام  .2112مجعت هذه احلملة
معلومات ومواد تعليمية من أفرقة االستجابة للطوارئ احلاسوبية وجمتمعات أمنية أخرى من بلدان يف أوروبا .متت
مالئمة املواد بعد ذلك ملختلف فئات املواطنني والشركات الصغرية ومتوسطة احلجم يف كل بلد من البلدان
املشاركة .ومت نشر املواد بواسطة وسائل اإلعالم االجتماعية ،ومواقع اإلنرتنت ،والقوائم الربيدية .كما ركز نطاق
واسع جترييب على الوعي بالروبوتات ،وسرقة اهلوية ،وهتديدات اهلندسة االجتماعية ،وصلت إىل أكثر من 00211
شخصا.

2

أدارت شركات التكنولوجيا واجلماعات غري الرحبية أيضا محالت التوعية اخلاصة هبا .فحملة جوجل "من
اجليد أن تعرف" ،على سبيل املثال، ،رنفذت حبوايل  21لغة منذ  .2100كما تعطي اإلعالنات يف الصحف
توضح بعض خصائص اإلنرتنت األساسية مثل ملفات
واجملالت وعلى اإلنرتنت ووسائل النقل العام نصائح أمنية ،ر
تعريف االرتباط وعناوين بروتوكول اإلنرتنت 3.عمل معهد سالمة األسرة على اإلنرتنت أيضا مع شركات

التكنولوجيا لتجميع مواد تثقيفية/تعليمية للوالدين ،واألطفال ،واملعلمني ،يف موقعهم "."Platform for Good

4

أدار كييفستار ( ،)Kyivstarمشغل اتصاالت يف أوروبا الشرقية ،محلة "أخرب طفلك عن أمان اإلنرتنت" يف
نيسان/أبريل  ،2102مع إعالنات يف وسائل اإلعالم املطبوعة ،وعلى السيارات ،وعلى اإلنرتنت ،وأيضا مع
متطوعني يقدمون دورات معلوماتية يف املدارس 5.وأما بالنسبة للجمهور األصغر سنا فقد أدارت ديسين
،ر

 1أنظرhttp://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/galexia_report-overview_intnl_cybersecurity_awareness.pdf :
Degenhardt, W. 2012. EISAS Large-Scale Pilot: Collaborative Awareness Raising 3
for EU Citizens & SMEs, ENISA.
 3أنظرhttp://www.google.com/goodtoknow/ :
 4أنظرhttp://aplatformforgood.org/ :
 5أنظر http://en.csrukraine.org.ua/?p=367
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( ،)Disneyمحلة سالمة تلفزيونية ،ومن خالل موقع على اإلنرتنت ،وجملة ،يف  2102هدفت للوصول إىل 011
من األطفال واألهل يف أوروبا ،والشرق األوسط ،وأفريقيا.

1

وعلى الرغم من العدد املتزايد هلذه احلمالت ،إال أن عددا من البلدان ،رنوه إىل فكرة أن "محالت التوعية

العامة ستستغرق بعض الوقت لتبين ثقة العامة من أجل زيادة اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية" 2.وأثبت االستعراض
الدويل  2100للحمالت كذلك أن القليل من احلمالت تضمنت عنصر التقييم .كما سل،رط الضوء أيضا على
التحديات اليت تواجه تطوير احلمالت املالئمة والفعالة من حيث التكلفة ،وأشار أيضا إىل أن تقدمي املعلومات
للمستخدمني دون أنشطة تدريب واكتساب مهارات إضافية يكون تأثريه حمدودا على سلوكياهتم على اإلنرتنت.
وختم االستعراض بأن محالت بسيطة مرتكزة على جمموعات مستهدفة حمددة يكون هلا تأثري أكثر فعالية ،على ما
يبدو ،من حيث التكلفة.

3

ووفقا
لذلك فإن هناك
حاجة لفهم السلوك
الضمين الذي يعرض
املستخدم للخطر،
ومفاهيم
تشكل

اخلطر.
هذه

املعلومات أمهية يف
تصميم

وتنفيذ

أنشطة التوعية بشأن اجلرمية السيربانية ،فضال عن منع اجلرمية السيربانية بشكل عام .يتناول القسم التايل من هذا
الفصل املعلومات املبنية على السكان واستطالعات الشركات يف هذا اجملال.

1
2

أنظر:

http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jul/04/disney-club-penguin-child-safety

استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .82

3

حملة عامة عن التوعية الدولية باألمن السيرباين واملبادرات التثقيفية .االتصاالت األسرتالية والسلطة اإلعالمية. Galexia. 2011.
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فهم السلوك الذي يعرّض المستخدم للخطر
تظهر االستطالعات السكانية أن العديد من مستخدمي اإلنرتنت ،على األقل يف البلدان األكثر تقدما،
"مدركون" خلطورة اجلرمية السيربانية .فقد أظهرت دراسة مت إجراؤها يف بلدان أوروبية ،على سبيل املثال ،أن أكثر
من  21يف املائة من األشخاص قد سبق وأن مسع أو رأى معلومات عن اجلرمية السيربانية خالل العام املاضي،
غالبا من التلفاز أو الصحف أو اإلنرتنت أو املذياع أو من األصدقاء أو العائلة أو من الزمالء 1.وتلقي املعلومات
حول اجلرمية السيربانية ،مع ذلك ،مل يرتجم بالضرورة إىل "شعور باإلدراك" للجرمية السيربانية .فقد أفاد  2يف املائة
فقط من اجمليبني يف نفس االستطالع بالشعور بـإدراك "جيد جدا" خبصوص اجلرمية السيربانية .وما يزيد عن
النصف أفاد بالشعور بعدم "اإلدراك على اإلطالق" ،أو ب ـ "عدم اإلدراك بشكل جيد جدا".
تشري االستطالعات ،إضافة إىل ذلك ،إىل أن معظم مستخدمي احلاسوب ،مبا يف ذلك يف البلدان
النامية ،يأخذون اآلن بعض احتياطات األمن األساسية .ففي استطالع مت إجراؤه على أكثر من  030111من
مستخدمي اإلنرتنت يف  22بلدا ،أفاد ما يقرب من  21يف املائة من اجمليبني حبذفهم لرسائل بريد إلكرتوين
مشبوهة واردة من أشخاص جمهولني .كما افاد حوايل  81يف املائة من اجمليبني باستخدام برنامج أساسي ملكافحة
الفريوسات على األقل ،وعدم فتح املرفقات أو الروابط يف الربيد اإللكرتوين أو النصوص غري املرغوب فيها 2.وأفاد
نصف اجمليبني فقط ،مع ذلك ،باستخدام إعدادات اخلصوصية للشبكات االجتماعية للسيطرة على تبادل
املعلومات ،إال أن أكثر من  32يف املائة يقبلون طلبات صداقة من أشخاص جمهولني بالنسبة إليهم .يعكس هذا
النمط إىل حد كبري استطالعا دوليا آخر مشل ما يقرب من  20111من مستخدمي اإلنرتنت يف ست دول يف
أمريكا الشمالية وأوروبا وخلص إىل أن  01يف املائة من مستخدمي الربيد اإللكرتوين قد نقر على روابط قد تكون
حمفوفة باملخاطر يف رسائل يشتبه أن تكون بريدا طفيليا ،يف حني أن أقل من  01يف املائة فقط قد فتح مرفقات
يف رسائل الربيد الطفيلي.

3

أما االستطالعات اليت مت إجراؤها على اجليل األصغر يف بلدان أقل منوا فتظهر بشكل خاص مستويات
مرتفعة من خماطر الوقوع ضحية للجرمية السيربانية .فقد أفاد استطالع مت إجراؤه على أكثر من  220111طفل
1
2
3

املفوضية األوروبية.يوروباروميرت اخلاصة .321 ،2102
سيمانتك  .2102تقرير نورتن بشأن اجلرائم السيربانية لعام .2102
الفريق العامل املعين مبكافحة إساءة استعمال املراسالت ( ،)MAAWGالوعي بأمن الربيد اإللكرتوين وتقرير االستخدام  .2101نيويورك :الشؤون العامة ألبسوس.

مت ترجيح هذه الدراسة لتكون ممثلة لعدد مستخدمي اإلنرتنت يف كل بلد.
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يف سن املدرسة يف سبع دول يف وسط وجنوب أمريكا بأن ،من بني حوايل  22يف املائة من األطفال الذين كان
لديهم اتصال منزيل باإلنرتنت ،فقط حوايل  01يف املائة من اليافعني ( 01إىل  08عاما) أفاد حبيازته لربنامج
أمين مثبت (إن كان لتنقية اإلنرتنت أو مضاد فريوسات) .و  21يف املائة من اجمليبني ال يعرفون إن كان لديهم
برنامج أمين مثبت أم ال.

1

ال تنطبق املخاوف األمنية وسلوك املخاطر على استخدام احلاسوب املكتيب فحسب .وكما متت اإلشارة
يف الفصل األول (املوصولية
العاملية) ،فإن مزيدا من
املستخدمني يدخلون إىل
اإلنرتنت باستخدام جهاز
حممول أكثر من الذين
يدخلون من خالل خط
ثابت عريض النطاق .وعلى
الرغم من أن التهديدات
اإللكرتونية أصبحت سائدة
على حنو متزايد بالنسبة لألجهزة احملمولة 2،فإن املستخدمني ما يزالون يعتقدون أن اهلواتف احملمولة واألجهزة
اللوحية أكثر أمانا من احلاسوب املكتيب .كما توصل استطالع مت إجراؤه على  000111من مستخدمي
اإلنرتنت يف أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وأوروبا والشرق األوسط وآسيا وأفريقيا ،على سيبل املثال ،إىل أن
 21يف املائة من املستخدمني يعتقدون أنه من "اآلمن" أو "اآلمن إىل حد ما" استخدام اهلواتف الذكية دون
تدابري وقاية إضافية ،مقارنة بنحو  22يف املائة ممن يعتقدون ذلك بالنسبة للحواسيب املكتبية واحملمولة.

3

حدود تثقيف المستخدم
تعد املشورة بشأن خماطر اجلرمية السيربانية والتخفيف من آثارها بالنسبة لألفراد عنصرا هاما ضمن
اسرتاتيجية شاملة للحد من اجلرمية السيربانية .ومع ذلك فإن هناك حدودا بالنسبة للمدى املتوقع أن يتعلمه

FundaciónTelefónica. 2008. La generacióninteractiva en Iboamérica: Niños y5 3 adolescentes ante laspantallas.

 2انظر على سبيل املثال ،سيمانتيك  . Internet Security Threat Report.3103اجمللد .02
 3معمل كاسربسكاي 2012. Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view .الصفحة رقم .2
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1

املستخدمون من اآلليات األمنية املعقدة ،وتذكر كلمات السر الطويلة واملتنوعة لكل خدمة على اإلنرتنت يقومون
بالدخول إليها ،باإلضافة إىل اختاذ االحتياطات األخرى اليت غالبا ما تتدخل بشكل مباشر مع املهمة القائمة.

1

ومما ال يثري الدهشة ،أن العديد من املستخدمني ال يستطيعون أو لن يتبعوا املشورة األمنية ،وهو ما
يشكل عبئا أكرب بكثري من النتائج الفردية احملتملة لفشل األمن .فقد أفاد الباحثون يف جمال األمن ،على سبيل

املثال ،إىل أنه "يف حالة استغل املستخدمون دقيقة واحدة من الوقت يوميا يف قراءة عناوين املواقع لتجنب اخلداع
فإن التكلفة (من حيث وقت املستخدم) ستكون ضعفي حجم كافة خسائر اخلداع" 2.كما يتطل،رب فهم كافة
الطرق املختلفة اليت ميكن للموقع املنتحل من خالهلا أن ينتحل صفة موقع معني سيحتاج استثمارا من الوقت
والتثقيف ،غالبا ما يكون معظم املستخدمني عقالنيني يف رفضه.

3

من املتوقع أن يكون تثقيف املستخدم أكثر فعالية إذا ما مت دجمه مع األنظمة اليت تساعد املستخدمني يف
املتعمد عند حماولة املستخدمني القيام بأفعال من
حتقيق أهدافهم بطريقة آمنة .ينبغي أن يتطلب األمر التأكيد ،ر
شأهنا أن تضر بشكل خطري بأمن النظام اخلاص هبم عن طريق تثبيت برامج جمهولة األصل .وجيب أن تكون
تكلفة التدابري األمنية اليت يتخذها املستخدم مناسبة بالنظر إىل املزايا اليت تقدمها  -فعلى سبيل املثال ،قواعد
كلمة مرور معقدة تتطلب استثمار املستخدم يف تذكر كلمات مرور صعبة ،ولكن ميكن بسهولة إبطاهلا من خالل
مفتاح التسجيل أو هجمات االنتحال .إذا كانت تكلفة املستخدم أعلى من فائدته املباشرة ،يكون لألفراد حافز
قوي لتجاهل التدابري األمنية.

4

وبالتايل فإن ،العمليات التنظيمية اليت تعزز سلوك الوعي األمين من قبل املوظفني والعمالء داخل
مؤسسات وشركات القطاع اخلاص حرجة – فعلى سبيل املثال ،من خالل مساعدة املستخدمني يف اختيار كلمة
مرور آمنة بارزة للدخول يف وقت مناسب ،والتأكيد على أن كلمات املرور لن يتم طلبها على اإلطالق يف مكاملة
هاتفية أو بريد إلكرتوين ،أو عقب النقر على رابط يف رسائل الربيد اإللكرتوين .وينبغي على الثقافة االجتماعية
والتنظيمية جتنب تبين الرأي الذي ينظر إىل السلوك األمين "الرشيد" على أنه نوع من "جنون االرتياب" أو أنه
أسلوب "متحذلق" ويشكل عائقا أمام اإلنتاجية .لكن ينبغي على الثقافة التنظيمية باألحرى مساعدة تشجيع

1 Sasse, M.A., Brostoff, S. and Weirich, D., 3110. Transforming the ‘weakest link’ - a human/computer interaction approach
tousable and effective security. BT Technology Journal , 19(3):122-131.
2 Herley, C., 2009. So Long, And No Thanks for the Externalities: The Rational Rejection of Security Advice by Users. New
SecurityParadigms Workshop, Oxford.

 3املرجع نفسه.
 4املرجع نفسه.
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السلوك اآلمن ومكافئته 1.يتناول اجلزء التايل من هذا الفصل ممارسات األمن السيرباين اليت تبنتها مؤسسات
القطاع اخلاص.

 3-8منع الجريمة السيبرانية ،القطاع الخاص واألوساط األكاديمية
االستنتاجات الرئيسية:
 أفاد جميبو القطاع اخلاص بوجود قدر من التوعية وإجراءات األمن السيرباين .وقد أجرى ثلثا جمييب
القطاع اخلاص تقييما ملخاطر اجلرمية السيربانية ،حيث أفاد معظمهم باستخدام تقنية أمن سيرباين
 كما مت اإلعراب عن القلق بأن الشركات الصغرية واملتوسطة مل تتخذ اإلجراءات الكافية حلماية النظم،
أو لديها انطباع خاطئ بأهنا لن تستهدف
 وقد اختذت بعض الشركات ،من ضمنها مقدمو اخلدمات وشركات التكنولوجيا ،خطوات استباقية
ملواجهة أفعال اجلرمية السيربانية ،مبا يف ذلك استخدام اإلجراءات القانونية
 ميكن ملقدمي خدمات اإلنرتنت ومقدمي خدمات االستضافة االضطالع بدور أساسي يف احلماية من
اجلرمية السيربانية ،إذ جيوز هلم االحتفاظ بالسجالت اليت ميكن استخدامها يف التقصي عن األنشطة
اإلجرامية ومساعدة العمالء يف حتديد احلواسيب املعرضة للخطر ومنع بعض احملتويات غري املشروعة،
مثل الربيد اإللكرتوين الطفيلي ،ودعم بيئة االتصاالت اآلمنة لعمالئهم بشكل عام
 متثل املؤسسات األكادميية شريكا مهما يف منع اجلرمية السيربانية من خالل تطوير املعرفة وتبادهلا ووضع
التشريعات والسياسات ،وتطوير التكنولوجيا واملعايري الفنية ،وتقدمي املساعدة الفنية ،والتعاون مع
سلطات إنفاذ القانون
يتناول هذا القسم ثالثة جوانب من العالقة بني القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجلرمية السيربانية.
( )0نـهج األمن السيرباين اليت تتبناها منظمات القطاع اخلاص )2( ،اإلجراءات اليت ميكن ملقدمي خدمات
اإلنرتنت اختاذها ملنع اجلرمية السيربانية )3( ،دور األوساط األكادميية واملنظمات احلكومية الدولية يف منع اجلرمية
السيربانية.

1 Sasse, M.A., S Brostoff and D Weirich (2001) Transforming the ‘weakest link’ — a human/computer interaction approach to usable
and effective security. BT Technology Journal , 19(3):122-131.
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ممارسات األمن السيبراني لمنظمات القطاع الخاص
طرح أثناء مجع املعلومات املتعلقة هبذه الدراسة سؤال على منظمات القطاع اخلاص عن ممارسات األمن
السيرباين اليت تتبناها هبدف منع الوقوع ضحية للجرمية السيربانية .وقدمت هنا املعلومات الواردة من الشركات
باإلشارة إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة بأمن نظم املعلومات
والشبكات 1.وقد انعكست املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف قرار اجلمعية العامة
بشأن إنشاء ثقافة عاملية لألمن السيرباين 2،وكذلك يف الصكوك اإلقليمية 3.وقد استخدمت غرفة التجارة الدولية
هذه املبادئ التوجيهية إلصدار دليل خمتصر عن "ضمان أمن املعلومات للرؤساء التنفيذيني" والذي يشري إىل أن
"لكل األطراف دور تؤديه يف الثقافة األمنية ،ولكن للمشروعات ،مثل :املبتكر الرئيسي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومطورها ومقدمها ،دور أوسع من الباقني" 4.تؤكد املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية على ثالث جمموعات من مبادئ األمن السيرباين )0( :مبادئ "املؤسسة" و( )2املبادئ "االجتماعية"
و( )3ومبادئ "دورة حياة األمن" .وهي متثل أساسا تنظيميا لنهج منع اجلرمية السيربانية اليت أفادت هبا شركات
القطاع اخلاص.
مبادئ املؤسسة  -مبادئ "مؤسسة" لألمن السيرباين تتعلق بأمهية التوعية التنظيمية باملخاطر ،واملساءلة
بناء على تلك التوعية ،وعمليات التنسيق والتعلم للتعامل مع احلوادث.
أثناء مجع املعلومات املتعلقة بالدراسة ،أكد جميبو القطاع اخلاص على أمهية اتباع هنج شامل لألمن يف
املؤسسة .وقد علق أحد الرؤساء التنفيذيني لدى إحدى الشركات قائال" :تستفسر الكثري من شركات التأمني عن

بعض األشياء حتديدا ،مثل :هل لديك نظام التشفري ،هل لديك جدران محاية ،هل لديك برنامج مكافحة
الفريوسات ،ولكن ما حناول معرفته حقا هو هل يشكل األمن جزء ال يتجزأ من قرارات األعمال التجارية اليت
تتخذها شركة مؤمنة  -واليت من الصعب جدا احلكم فيها  -ألن الكثري من الشركات ستتخذ احلد األدىن
الضروري من أجل محاية البيانات ،لكنها ال تضع محاية البيانات على رأس أولوياهتا......فعندما تنظر إىل األمن
واخلصوصية باعتبارها وظائف منفصلة ومستقلة ،مستقلة عن كل ما عداها مما تقوم به ،فإن ذلك ال يتميز
بالفاعلية 5".وأضاف أحد مصنعي املعدات" :الشركات حباجة إىل برنامج إدارة املخاطر ووضع سياسات
 1توصية اجمللس بشأن املبادئ التوجيهية ألمن نظم املعلومات والشبكات – حنو الثقافة األمنية ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 22 ،يوليو - 2102
.C(2002)131/FINAL

 2قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،232 /22املؤرخ  30كانون الثاين/يناير .2113
 3انظر ،على سبيل املثال جملس أوروبا  ،قرار اجمللس بشأن النهج األورويب حنو الثقافة األمنية للشبكات واملعلومات  ،12/02223املؤرخ  28كانون الثاين/يناير 2113
واسرتاتيجيه منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادئ لضمان الثقة يف البيئات اإللكرتونية وتأمينها واستدامتها ،الذي أيده كبار املسئولني يف تشرين
الثاين/نوفمرب .2112

 4أنظر.http://intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/Information.security%20assurance.pdf :
 5مقابلة خبصوص دراسة اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).

220

وممارسات لتنظيم تلك املخاطر بشفافية...و كذلك القدرة على أداء املهمات آنيا يقلل من تكلفة وظيفة
1
املراجعة".
وقد ركز اجمليبون على ضرورة القيادة على مستوى جملس اإلدارة؛ حيث أضاف أحد مصنعي املعدات

قائال" :ال أعتقد أنه يوجد شخص قد صاغ متطلبات العناية الواجبة اليت عليك اتباعها .فيما يتعلق مبجلس
إدارتك عليك أن تعرف ما الذي جيب عليك العناية به ،عليك أن تكون على علم ما إذا كانت شركتك تتبع
املمارسات املناسبة اليت تشكل العناية املفروضة يف بلدك أم ال ].....[ .ومن مث،ر فإهنا ال تقوم بالرقابة املالية
فسحب ،بل تراجع نظم املعلومات للتأكد من امتثاهلا ألفضل املمارسات 2".وأشارت شركة متوسطة احلجم
خلدمات التكنولوجيا" :معظم املؤسسات لديها عدد قليل من األشخاص ممن هم على دراية تامة باملخاطر،
ومنهم من يكون على بينة من البيانات اليت جتمعها املؤسسة .ولكن تكمن املشكلة يف قلة عدد من هم على
3
دراية باألمرين معا".
أفاد تقريبا كل اجمليبني على استبيان اجلرمية السيربانية املتعلق بالقطاع اخلاص بتعاملهم مع التوعية
باملخاطر من خالل تدريب املوظفني إضافة إىل السياسات والرقابة على املوظفني والعمالء ووصول اجلهة اخلارجية
واالستخدام .وقد طورت هذه اإلجراءات داخل الشركة على الصعيد العاملي هلا ،مع اختالف تكلفة التطبيق وفقا
4
حلجم املنظمة .وهي تشمل عناصر مثل :توزيع املعلومات حول آخر التهديدات وأوجه قصور احللول الفنية.
علق العديد من اجمليبني عن االستبيان بأن التدريب يف العديد من الشركات مل يكن فعاال مبا فيه
الكفاية ،على الرغم من أن إحدى شركات اخلدمات الدولية ،رنوهت إىل أن "أسس ممارسة [أمن املعلومات
واخلصوصية] متأصلة على حنو متزايد 5".يف حني ،رنوه مدير أمن شركة تكنولوجيا متوسطة احلجم قائال" :تنتج

معظم التحديات يف الواقع بسبب ٍ
ٍ
السذج ميكن أن يكونوا هدفا
أخطاء بشر ٍية أو
هندسة اجتماعية .فاملستخدمون ،ر

للنجاح يف الوصول إىل الشركة .وهذه إحدى التحديات اليت نعمل عليها  ...فإذا ما طبقت املؤسسة التدريب
والسياسة الصحيحني فلن حيدث ذلك .ولذلك فالوقاية هي األساس 6".وافق على ذلك شركة اتصاالت عاملية

قائلة" :إن التحدي الكبري الذي يواجهنا هو التوصل إىل التزام كافة املوظفني بالقواعد األساسية للحجب
واملعاجلة".

7
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ورغم زيادة الوعي بالتهديد ،إال أن بعض البلدان اجمليبة عن االستبيان أشارت إىل أن ذلك لن يقود إىل

تغيري السلوك بشكل فوري .فقد عل،رقت إحدى الشركات املصن،رعة للمعدات قائلة" :إنين أعتقد أن هناك الكثري من

اإلنتشار حول التهديد ،لكن على األشخاص أن يربطوا بني التهديد ومسؤولياهتم الشخصية ومسؤوليات
1
وصرحت منظمة خدمات الشركات قائلة" :أعتقد أن هناك وعي حتمي بذلك مل يكن موجودا يف
الشركات"، .ر

السابق بني أهل الصناعة ،ولكن العديد من األشخاص ما يزالون على غري وعي بذلك .إنك إذا ما كنت م ْقدما
على اخرتاق شر ٍ
كة فليس من الضروري أن تدخل من الباب األمامي .إنك ستدخل من خالل إرسال ملف PDF
حمور إىل رئيس احلساب عندما يكون رئيس احلساب أو نائبه يف اخلارج لقضاء العطلة وسوف يصاب من ملف

PDF

املذكور ،ومن مث فإنك ستمتلك احلاسوب احملمول اخلاص هبم مث تنتشر أكثر يف الشبكة اخلاصة هبم،

وتدخل إىل حساباهتم وأنظمة الدفع .إهنا مسألة التوعية باألخطار والتحديث املستمر .ليس هناك حل سحري
ألي من هذه".

2

انقسم اجمليبون عن االستبيان من القطاع اخلاص بالتساوي تقريبا بني ممتلكي وحدة متخصصة مركزية
واحدة تتعامل مع قضايا اجلرمية السيربانية ،وممتلكي عدد من الوحدات املتخصصة (مثل اخلاصة باتصال إنفاذ
القانون وأمن تكنولوجيا املعلومات) ،وممتلكي موظفني متخصصني يف مناطق العمل املختلفة .ارتفع أعداد
املوظفني املعنيني يف اإلمجايل بشكل بطيء مقارنة حبجم الشركة ،متفاوتا مابني صفر إىل ( 38مع شخص واحد
من غري مكان العمل من .)021
املتقدمة ،مع بعض املراقبة لتهديدات
يتعامل املوظفون عادة مع حفظ أدلة البيانات وحتقيقات اإلنرتنت ،ر

اجلرمية السيربانية واالجتاهات الناشئة ،مباشرين التعاون يف جمال إنفاذ القانون ،ومتبعني هنج أمن نظام احلاسوب.
ٍ
بشكل رئيسي ،مع بعض التدريب اإلضايف من قبل القطاع اخلاص واألوساط األكادميية
يتم تدريبهم داخلي،را
يقدم حوايل ثلث اجمليبني عن االستبيان التدريب بشأن هذه املوضوعات
واملؤسسات غري احلكومية .ويف املقابل، ،ر
للمؤسسات األخرى ،مبا يف ذلك الشركات واملؤسسات احلكومية ،واملنظمات الدولية واملؤسسات غري احلكومية
يف بعض احلاالت.

3

يعد االستخدام املتزايد بسرعة خلدمات احلوسبة السحابية ،واستخدام املوظفني ألجهزهتم احلاسوبية
اخلاصة (وخاصة اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية) للدخول على أنظمة الشركة اثنني من التغيريات التكنولوجية
احلديثة الرئيسية اليت تؤثر على بيئة خماطر أمن املعلومات .فقد أظهرت دراسة أجرهتا إحدى شركات األمن متعددة
1مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
2مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية( .القطاع اخلاص) السؤال رقم .23-28
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اجلنسيات على  000111مستخدم لإلنرتنت يف أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط وآسيا
وأفريقيا ،على سبيل املثال ،أن حوايل  02يف املائة إىل  22يف املائة ممن مت إجراء الدراسة عليهم يستخدمون
خدمات حاسوبية شخصية
خمتلفة

يف

املكتب.

1

كما حدد اجمليبون
عن استبيان القطاع اخلاص
أيضا التأثري املتزايد خلدمات
احلوسبة السحابية على
االعتبارات األمنية .كما
،رنوهت

إحدى

شركات

االستشارات التكنولوجية اجمليبني عن االستبيان ،على سبيل املثال" :قد يكون استخدام السحابة بالنسبة للشركات
الصغرية أكثر أمانا من وجهة نظ ٍر إلكرتونية من حماولة قاليام بذلك كل بنفسه باستعمال خادم شخصي .ليس
هناك ما يكفي من خرباء األمن السيرباين لتوفري واحد يف كل شركة ،ألن القيام بذلك سيكلف أمواال طائلة بدون
شك .لذا فإن تركيز البيانات عند أمازون شيء منطقي جدا فيما يتعلق باحلماية وكذا فيما خيص االستجابة .ومما
ال شك فيه أن ذلك سيخلق فرصا ميكن استهدافها .وعالوة على ذلك ،فاخرتاق دفاعات مزود خدمات كبري
شيء مثري حقا؛ أكثر من اخرتاق دفاعات دكان يف احلي" 2.يف حني سل،رط جميبون آخرون عن االستبيان الضوء
على قضية استخدام املوظفني ألجهزهتم اخلاصة .فقد ،رنوهت إحدى شركات االستشارات التكنولوجية قائلة:

"أعتقد أن تراكم اخلطر ناتجٌ حقا عن جلب اجلهاز اخلاص .فاجلميع جيلبون أجهزة عالية الكفاءة مث يقومون
بتوصيلها بالشبكات الالسلكية ،وبذلك يتنقلون بني وسائل اإلعالم االجتماعية والربيد اإللكرتوين يف العمل
واحلياة اخلاصة .لذلك اعتقد أن التهديد الرئيسي يكمن يف وجود قصور لدى األشخاص يف اعتبار املشكلة
متسهم هم أيضا بصفة شخصية".

3

املبادئ االجتماعية – تتعلق املبادئ االجتماعية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDبالسلوك
األخالقي والدميقراطي من قبل املشاركني يف جمتمع املعلومات .ويشمل ذلك الوعي بتأثري اخلروق األمنية على

Kaspersky Lab. 3103. Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view.
2
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1

اآلخرين ،وعلى التشريعات واللوائح ذات الصلة ،وعلى كيفية مراعاة سلوك املوظف لقيم الشركة .كما يتعلق أيضا
بتوافق املمارسات األمنية مع القيم اجملتمعية مثل حرية التعبري واخلصوصية واالنفتاح والشفافية.
كان اجمليبون عن استبيان الدراسة من القطاع اخلاص مسؤولني يف املقام األول عن القرارات الفنية
والتجارية املتعلقة باألمن واجلرمية السيربانية ،بدال من فرق املسؤولية القانونية أو االجتماعية للشركات .عل،رق أحد
اجمليبني فقط فيما خيص املبادئ االجتماعية ،قائال" :كانت فلسفة معظم الشركات يف غضون السنوات القليلة

املاضية أنه "كلما زادت البيانات كلما كان ذلك أفضل" .إن عليك مجع أكرب قدر من البيانات ميكنك احلصول
عليها لكي نستطيع بعد ذلك استخراج البيانات ،واستخدام البيانات والقيام بالنمذجة املتوقعة ،وما الضرر يف مجع

البيانات؟ مع القليل من التدبر يف ماهية الضرر 1".كما سل،رط اجمليب عن االستبيان الضوء عالوة على ذلك على

إمكانية تأثري هذا النوع من السلوك على تقييم املخاطر للشركات ،يف الوقت الذي اجتهت فيه بعض الشركات إىل
التقليل من أمهية البيانات الشخصية اليت حتتفظ هبا واملخاطر املرتبطة هبا اليت قد تؤدي إليها.
مبادئ دورة حياة األمن – ركز اجمليبون من القطاع اخلاص عن االستبيان إىل حد كبري على مبادئ دورة
حياة األمن ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،األكثر عملية يف طبيعتها .هذه املبادئ تركز على تقييم املخاطر؛
وتصميم نظام للتخفيف
من

خماطر

وتطوير

حمددة؛
السياسات

والعمليات واإلجراءات
إلدارة

هذه

النظم؛

باإلضافة إىل املراجعة
املستمر اليت تواكب
تطور التكنولوجيا.
تقدم
،ر

االستطالعات

اليت

قامت هبا شركات عاملية
فكرة عن مدى تنفيذ

1
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هذه املبادئ .يظهر الشكل  ،03-8على سبيل املثال ،نسبة الشركات األوروبية اليت تستفيد من رموز األجهزة
حلماية التحقق من املستخدم 1.يسلط الشكل الضوء على االختالفات يف مدى استفادة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة والكبرية من املمارسة اجليدة لألمن السيرباين – مع املؤسسات األصغر حجما اليت تستخدم باستمرا ٍر
ممارسات ٍ
ٍ
أمنية أقل من اليت تستخدمها املؤسسات املتوسطة والكربى.
ذكر ثلثا اجمليبني من القطاع اخلاص عن استبيان الدراسة أن منظماهتم قد نفذت تقييم خماطر اجلرمية

السيربانية .يف حني نوهت إحدى شركات االستشارات التكنولوجية الكربى قائلة" :يطلب من القيادة التنفيذية
للشركة ،التحقق ،مرتني يف العام ،من خماطر أمن املعلومات ذات األولوية ،مقابل وجهة نظر قيادة منظمة أمن
املعلومات .تشمل قائمة املخاطر قيد النظر األعمال اإلجرامية غري أهنا ال تقتصر عليها" .وصرحت شركةٌ مصنعةٌ
2
للمعدات أن أساليب التقييم اخلاصة هبا تشمل "املقابالت واختبارات االخرتاق [و] واختبار املنتجات".
أشار العديد من اجمليبني إىل وجود تفاوت بني الشركات الكبرية والصغرية ومتوسطة احلجم يف تقييم

املخاطر .فقد صرحت إحدى شركات االستشارات التكنولوجية متوسطة احلجم أن[" :املؤسسات صغرية
ومتوسطة احلجم يعرتيها شعور بـ] "إننا لسنا ذوو أمهية؛ فهم لن يهامجوا أنظمتنا" وهذا غري صحيح .إهنا مشتقة
من "إننا ال نساوي الكثري؛ فهم لن يعتدوا علينا" وهو غري صحيح .إهنا مشتقة من "إننا ال نعرف ما علينا القيام

به" وهذا هو الصحيح 3".كما أضافت شركة استشارات عاملية" :إن البنوك والشركات الكربى جمهزة بشكل جيد
نسبي،را للتعامل مع نشاط إجرامي اعتيادي .أما األسواق متوسطة احلجم فليس لديها الكثري يف جمال القدرة ،إهنم
يكافحون للرد ،وملعرفة ما يتأتى عليهم القيام بفعله 4".وقد صرحت إحدى شركات االستشارات التكنولوجية

صغرية احلجم قائلة" :لقد قدمنا الكثري من الندوات التثقيفية اجملانية ،وكان هناك حضور كبري لندواتنا عرب
اإلنرتنيت من قبل الشركات صغرية ومتوسطة احلجم .من احملتمل أن تأيت أيضا الشركات الكربى للتثقيف اجملاين،
لكن األغلبية ممن سيحضرون هي الشركات الصغرى ومتوسطة احلجم .إهنا بدون شك يف حاجة هلذه
املعلومات".

5

،رنوه العديد من اجمليبني إىل أن بعض الشركات الصغرية ما تزال متوانية عن اختاذ خطوات بسيطة حلماية

أنظمتها .فقد عل،رقت إحدى شركات اخلدمات الرئيسية" :تفقد الشركات صغرية ومتوسطة احلجم البيانات بسبب
ٍ
بسيطة للغاية ،وليست بسبب وسائل التكنولوجيا املتقدمة جدا (مثل شخص نسي تغيري كلمة املرور –
وسائل
1استطالع اجملتمع يوروستات بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكرتونية يف الشركات.
2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية(القطاع اخلاص)السؤال رقم .22
3مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
4مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
5املرجع نفسه.
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وأشياء من هذا القبيل) ...رمبا ال تؤمِّن معظم الشركات البيانات اخلاصة هبا يف وقت الراحة ،وإمنا فقط يف وقت

النقل 1".وأضافت شركة استشارات تكنولوجيا قائلة" :إن النصائح اليت نقدمها للناس يف املقام األول أشياء مثل:
تأكد من أن نظامك مصحح متاما حىت اآلن؛ تأكد من أنك لديك أجهزة/برامج مكافحة الفريوسات حمد،رثة
بانتظام؛ إذا كنت يف استغناء عن منتجات جافا وأدويب فقم حبذفها؛ امتلك حاسوبا قائما بذاته تقوم باستخدامه

يف املعامالت املصرفية عرب اإلنرتنت فحسب .ولكن لن تستطيع جماهبة الدخول الفوري 2".ولكن األمر مل يسلم

حىت يف الشركات الكربى ،فقد ذكر مقدم خلدمات التكنولوجيا العاملية أن "الكثري من االخرتاقات كان ومزال من
املمكن الوقاية منها – وكلها تتعلق بإعدادات أساسية".

3

،رنوه معظم جمييب القطاع اخلاص إىل استخدام احللول التقنية ملنع اجلرمية السيربانية ،مثل جدران احلماية
واحلفاظ على األدلة الرقمية والقيود اليت تفرض على اتصاالت عنوان بروتوكول إنرتنت حمدد .كما يستخدم
الكثريون أيضا تعريف أمناط معينة من احملتوى ،وتدابري ملنع انتهاك حقوق الطبع والنشر/العالمة التجارية ،فك
مشفرة ،وتدابري ملكافحة إساءة استخدام احلاسوب .مشلت العناصر الرئيسية هلذه احللول اإلشراف
تشفري مواد ،ر
على النظام ومراقبته ،وكشف التسلل وبرامج مكافحة الفريوسات .كما مت التنويه إىل األنظمة بغية تطويرها يف
الغالب من قبل القطاع اخلاص ،مع بعض التطوير الداخلي ،وامتالك ميزانية تتبيث سنوية كبرية ،خصوصا بالنسبة
للشركات متعددة اجلنسيات اجمليبة.

4

املخولون
اختلف اجمليبون بشأن التهديد الذي يشكله "املطلعون" (املوظفون أو األشخاص اآلخرين ،ر
للوصول إىل النظام) .أشارت اثنتان من الشركات متعددة اجلنسيات إىل مدى الضخامة اليت وصل إليها عدد
جمموعة "املطلعني" احملتملني يف داخل مؤسساهتم :حيث ذكرت إحداهن عدد " 3110111موظف حول العامل،
باإلضافة إىل املقاولني" 5.يف حني ذكرت األخرى عدد " 2110111موظف و  210111-210111حماسب
أو موظفي العقود بالنيابة عن الشركة" 6.عرب أحد املصنعني عن قلقه إزاء "التواطؤ بني املطلعني واجملرمني اخلارجيني
[مع] مطلعني يعط،رلون النظم الداخلية وعمليات التصنيع 7.ولكن كانت إحدى شركات االستشارات األمنية أقل
قلقا ،خبصوص الشركات املتطورة على األقل" :نعم ،هناك أحيانا بعض املطلعني ،لكننا ال نطلعهم على الكثري.

 1مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
 2املرجع نفسه.
 3املرجع نفسه.

 4استبيان دراسة اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص)السؤال رقم .23-21
 5مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
 6مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
 7مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية (القطاع اخلاص).
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إمنا ينتج معظم الضرر من أطر ٍ
اف خارجية .وبالتأكيد فإن البنوك جمزأة للغاية؛ حىت إن وجد فيها مطلعون فإن
1
الضرر الذي قد يلحقه هذا املطلع حمدود للغاية".
يعد تقييم السياسات واإلجراءات األمنية واستعراضها جزءا رئيسا من مبادئ دورة احلياة األمنية اليت
تضعها منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية .وقد
دعوى Golden Eye v Telefónica
أشار عدد من البلدان اجمليبة
رفعت شركة إنتاج سينمائي ومالكو حقوق تأليف ونشر أفالم إباحية دعوى عام 2100
إىل أمهية الرصد يف الوقت
للحصول على أمساء وعناوين ما يقرب من  010111من عمالء مزود خدمة إنرتنت قد
احلقيقي للحوادث اليت متس
ادعت خمالفتهم حلقوق التأليف والنشر باستخدام  BitTorrentملشاركة امللفات .ومل
باألمن .وقد علقت شركة
تسمح احملكمة العليا يف أحد بلدان مشال أوروبا هبذا اإلجراء إال لواحد من املشتكني فقط،
وقد علقت أن ما هو أبعد من ذلك "سوف يعادل فرض العقوبة على بيع املدعى عليهم
استشارات عاملية" :حنتاج إىل

آليات قابلة للتنفيذ واملشاركة
يف الوقت احلقيقي .وهذه
مشكلة معقدة؛ حيث جيب
تصنيف املعلومات وإعطاؤها
األولوية وحتديدها عندما
تتسم احلوادث باخلطورة،
وجيب على اجلميع التحدث
باللغة ذاهتا حىت وإن مل
يتشاركوا يف األهداف ذاهتا،
وجمددا القابلية للتنفيذ يف
الوقت احلايل 2".وقد

املعنيني حلقوقهم يف اخلصوصية ومحاية البيانات ملن يقدم أعلى سعر" كما أعربت احملكمة عن
قلقها بأن طبيعة األفالم حمل التقاضي ميكن أن جترب العمالء األبرياء على سداد "رسوم تسوية"

مرتفعة و"غري مدعومة".
وقد وضعت احملكمة عددا من الشروط على اخلطاب الذي ميكن إرساله للمنتهكني املزعومني؛
نظرا "لألثر  ...على العمالء العاديني الذين حيتمل أن ليس هلم اإلمكانيات اليت ختوهلم
احلصول على االستشارة القانونية املتخصصة ،والذين حيتمل عدم ارتكاهبم لألفعال اليت
يتهمون بالضلوع فيها ،وكذلك ملا قد يصيبهم من الشعور باخلزي و/أو األذى النفسي بسبب
اهتامهم بالتورط يف مشاركة ملفات تتضمن مواد إباحية".
ويف ظل هذه الضمانات ،أيدت حمكمة االستئناف احلكم املستأنف من طرف إثين عشر
آخرين من املدعني .كما أمرت حمكمة االستئناف مزود خدمات اإلنرتنت باإلفصاح عن
تفاصيل بيانات مجيع العمالء الضالعني ،وذلك للتمكني من اختاذ املزيد من اإلجراءات ضد
كل واحد منهم".

أضافت شركة استشارات
عاملية أخرى" :مبجرد معرفتهم ،يستجيبون على النحو الصحيح .ولكن ما نواجهه اآلن هو أن عددا من الشركات
3
ال تصلح مبا يكفي للكشف  02 ......دقيقة ،وليس  02شهرا".
سلط عدد من اجمليبني من القطاع اخلاص ،برغم ذلك ،الضوء على أنه ميكن للشركات القيام مبا هو

أكثر من ذلك حلماية نفسها من التهديدات السيربانية .وقد قال مزود خدمات تكنولوجيا عاملي" :ترتاوح
1

المرجع نفسه.
2مقابلة خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية( .القطاع اخلاص)
3املرجع نفسه
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التهديدات/االجتاهات ما بني البسيط واألكثر تعقيدا .ويكمن األساس يف التعرف على الشبكة والتحكم فيها من
حيث إعدادات التطبيقات وتطوير نظام استخبارات معقد 1"...بينما أشار مزود خدمات تكنولوجيا عاملي آخر:

"ال يستطيع معظم العمالء إعطاء األولوية لألمن على مدار الساعة (رصد املعلومات/األمن)" 2.وقد اقرتحت

شركة استشارات عاملية أن "جيب تنفيذ بعض املهام االستخباراتية األمنية خارجيا ،للعمل تقريبا كمركز لتبادل
املعلومات أو القيام بالعمليات اخلاصة باختاذ القرارات األمنية ،بدال من قيام كل منظمة كربى بتشغيل مركز أمين
عاملي لتجميع البيانات االستخبارية اخلاص هبا".

3

وباإلضافة إىل الرتكيز داخليا على وضعها األمين السيرباين ،هنجت بعض شركات التكنولوجيا العاملي
هنجا خارجيا استباقيا للتحقيق يف اهلجمات اإللكرتونية اليت هتدد ثقة العمالء يف نظمها وإيقافها .وميكن هلذه
املبادرات يف حال تنفيذها مبا يتوافق مع القوانني ذات الصلة أن تشكل دعما لألعمال اليت تقوم هبا هيئات إنفاذ
القانون ،مما يرتتب عنه دعاية إجيابية ورفع الروح املعنوية للموظفني.
فمن املالحظ؛ أن بعضا من هذه السْلسلة األطول من اإلجراءات القانونية املتواصلة تتـعل،رق برسائل الربيد
اإللكرتوين الطفيلي ،إىل جانب بعض املراسالت األخرى غري املرغوب فيها ،مثل الرسائل الفورية .ويف عام
 ،0222أقام أحد أكرب مزودي خدمات اإلنرتنت بأمريكا الشمالية العشرات من الدعاوى القضائية ضد مرسلي
الربيد اإللكرتوين التطفلي ،ومتثلت اال ،ردعاءات يف التعدي على أمالك منقولة ،واإلثراء غري املشروع ،وإساءة
االئتمان ،فضال عن انتهاكات قوانني اجلرائم احلاسوبية .4وفيما بـ ْعد؛ ووفقا لقوانني مكافحة الربيد اإللكرتوين

الطفيلي والتآمر 5اختذت جمموعة من أحد مزودي خدمات اإلنرتنت يف أمريكا الشمالية واليت شكلت يف عام
 2113حتالفا ملكافحة الربيد اإللكرتوين الطفيلي إجراءات قانونية ضد جمموعة من املتهمني املسؤولني عن إرسال
مئات اآلالف من الرسائل غري املرغوب فيها لعمالئهم.

ولقد اختذت مؤخرا إحدى شركات الربجميات العاملية عددا من اإلجراءات القانونية مركزة على شبكات
الروبوت ،وذلك من خالل أسلوبني متداخلني رئيسيني :التم ،ركن من فرض السيطرة والتحكم يف اآلليات
املستخدمة لتوجيه اآلالت يف إحدى شبكات الروبوت ،باإلضافة إىل مصادرة اآلالت اليت تتضمن أدلة مفيدة
تتعلق باإلجراءات اجلنائية .ويف إحدى الدعاوى القضائية اليت رفعت مؤخرا ضد شبكة الروبوت ( ،)Nitolأقامت
الشركة دعوى قضائية لتتوىل السيطرة على  210111من النطاقات الفرعية اخلبيثة .هذا ،وقد وافقت الشركة على
1مقابلة خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية( .القطاع اخلاص)
2مقابلة خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية( .القطاع اخلاص)
3املرجع نفسه
4

Sorkin, D.E., 2001.Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. University of San Francisco Law Review,
35(2):359-260.
5
McGuire, D., 2004. AOL, E-Mail Companies Sue Spammers. Washington Post, 28 October.
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إجراء تسوية إلعادة توجيه اتصاالت النطاقات الفرعية اخلبيثة احملددة املوجودة واملستقبلية ألحد األجهزة اليت
يديرها فريق مواجهة الطوارئ احلاسوبية بشرق آسيا ،مما خ ،رفض من قدرة مشغل شبكة الروبوت على التحكم يف

األجهزة من أجل الوصول إىل هذه النطاقات ،كما أتاح الفرصة إلخطار هؤالء املستخدمني ومزودي خدمات

اإلنرتنت التابعني هلم بتعرض أجهزهتم للخطر.
هذا ،وقامت الشركة يف األيام الستة عشرة بعد سيطرهتا على النطاقات الفرعية اخلبيثة حبظر االتصاالت
من  2.22مليون عنوان فريد من عناوين بروتوكول اإلنرتنت ،كما قدم املشغل والشركة مجيع األدلة اليت مت مجعها
أثناء التحقيق إىل فريق مواجهة الطوارئ احلاسوبية بشرق آسيا للمساعدة على حتديد مشغلي النطاقات الفرعية
األصليني .وقد تشاركت كل من األفرقة الوطنية ملواجهة الطواري احلاسوبية ،مع (

Shadow Server

 ،)Foundationالبيانات املتعلقة باألجهزة املصابة .وجدير بالذكر أن الشركة قد اختذت مسبَّقا إجراءات مماثلة
ضد شبكات الروبوت؛  ،Kelihos ،Rustock ،Waledacو. 1Zeus
وقد اختذت الشركة يف الدعوى اليت أقامتها ضد شبكة الروبرت ( )Zeusإجراءات تدخل بشكل أكثر.
وبعد احلصول على مذكرة إحضار من أحد قضاة احملكمة الفيدرالية ،قام حمامو الشركة واملوظفون الفنيون حبجز
األدلة وتعطيل خوادم االستضافة يف والييت بنسلفانيا وإيلينوي اليت تتحكم يف شبكة الروبوت ( .)Zeusومن ناحية
أخرى؛ فرضت الشركة سيطرهتا على  811نطاق مستخدم لرتتيب احلواسيب املصابة ،حيث هتدف هذه
اإلجراءات إىل تعطيل عمل شبكات الروبوت ،نظرا لعدم إمكانية جتميد نشاطها بالكامل.

2

وتتمثل اسرتاتيجية قانونية ثالثة استخدمتها الشركة يف اختاذ إجراءات ضد م ْست ْحدثي الش ْفرات اخلبيثة
بـ ْغية منعهم من إنتاج روبوتات وش ْفرات ضارة جديدة مىت قد مت جتميد أنشطتهم السابقة .ففي عام ،2102
أقامت الشركة دعوى قضائية معدلة يف إحدى حماكم الوالية يف أمريكا الشمالية ضد أحد املربجمني يف أوروبا

الشرقية ،والذي يبدو أنه اضطلع باستخدام الشفرة اخلاصة بالشركة يف شبكة الروبوت ( ،)Kelihosبيد أن املربمج
املعين قد أبدى استعداده للدخول يف اتفاقية تسوية سرية.

3

وعلى حنو مماثل ،يف عام  ،2102اختذت إحدى شركات مواقع التواصل االجتماعي إجراءات ضد
مزودي أدوات إرسال الرسائل اإللكرتونية الطفيلية 4،حيث أقامت دعوى قضائية ضد "مخسة من أكثر مزودي

1

Microsoft Reaches Settlement with Defendants in Nitol Case. 2012. The Official Microsoft Blog, 2 October, available at:
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/10/02/microsoft-reaches-settlement-with-defendants-in-nitol-case.aspx
2
Microsoft and Financial Services Industry Leaders Target Cybercriminal Operations from Zeus Botnets. 2012. The Official Microsoft Blog,
25 March, available at: http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/03/25/microsoft-and-financial-services-industryleaders-target-cybercriminal-operations-from-zeus-botnets.aspx
3
Microsoft Reaches Settlement with Second Kelihos Defendant. 2012. The Official Microsoft Blog, 19 October, available at:
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/10/19/microsoft-reaches-settlement-with-second-kelihos-defendant.aspx
4
Shutting down spammers. 2012. Twitter Blog, 5 April, available at: http://blog.twitter.com/2012/04/shutting-down-spammers.html
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األدوات ومرسلي الرسائل اإللكرتونية الطفيلية األكثر شراسة" ،وأدعت الشركة يف دعواها أهنم قاموا بانتهاكات
لشروط اخلدمة وحتريض مستخدمي األدوات على ارتكاب خمالفات .وقد سعت الشركة للحصول على أمر قضائي
مبنع اجلناة من إنتاج هذه الربجميات وتوفريها ،كما طالبت مببلغ  2110111دوالر أمريكي على األقل كتعويض
عن األضرار اليت حلقت هبا 1.ويف هذا الشأن أيضا؛ اختذ اثنان من مزودي خدمات اإلنرتنت إجراءات قانونية
ضد املعلنني الذين أساءوا استخدام خدماهتم .وقد حصلت إحدى شركات حمركات البحث الكربى -على سبيل
2

ايل،
املثال  -على أمر هنائي ضد إحدى الشركات اليت قد أعلنت عن خمططات لتحويل األموال بشكل ْ
احتي ،ر
كما قاضت املدعى عليهم الذين قاموا عن عمد بانتهاك شروط اخلدمة اليت فرضتها 3.وعلى حنو مماثل ،أقامت
إحدى شركات شبكات التواصل االجتماعي الكربى دعوى قضائية ضد إحدى الشركات اليت قامت بتصميم

صفحات ووضع وروابط إلكرتونية خلداع املستخدمني ليقدموا معلومات شخصية ،ويسجلوا اشرتاكهم يف خدمة
ذات رسوم اشرتاك باهظة الثمن ،وليضغطوا على كلمة "أعجبين" يف أحد صفحات املواقع اإللكرتونية ،ومن مث
مشاركتهم مع أصدقائهم 4.بيد أن املدعى عليه أجرى تسوية مع الشركة.
وقد مجع عدد من شركات أمن اإلنرتنت مزيدا من البيانات التفصيلية عن انتشار الربجميات وشبكات
الروبوت الضارة ،واليت قد نشرت يف تقارير منتظمة شاركت فيها نظرياهتا من الشركات وهيئات إنفاذ القانون.
وتنشر العديد من الشركات تقارير ربع سنوية حتمل التهديدات املوجهة ،وحتتوي على بيانات بشأن مستويات
األجهزة املصابة (مبا فيها أجهزة اهلاتف اجلوال) واخرتاقات لقواعد البيانات وأعمال هجومية مثل التصيد
واالحتيال وبعض أنشطة اجلرمية السيربانية ،مثل طلب الفدية ،وأدوات برجميات اجلرمية 5.كما نشرت إحدى
شركات األمن يف أوروبا الشرقية بيانات جممعة عن جمموعات وأشخاص متورطني يف جرائم سيربانية باإلقليم،

6

بينما نشرت مؤخرا شركة أمن أخرى تقارير تتعلق باملقارنة بني امللفات التعريفية للمهامجني يف شرق آسيا وأوروبا
الشرقية 7.هذا ،وتشارك العديد من شركات االتصاالت السلكية والالسلكية البيانات املعنية حبركة األمناط
1

Twitter Inc. v. Skootle Corporation. 2012. US District Court, Northern District of California, case no. CV 12-01721, 5 April.
 2مكافحة االحتيال عرب اإلنرتنتtaking ‘Google Money’ scammers to court. 2009. Google Official Blog, 8 December, available :
at:http://googleblog.blogspot.co.uk/2009/12/fighting-fraud-online-taking-google.html
3
Taking rogue pharmacies to court. 2010. Google Official Blog, 22 September, available
at:http://googleblog.blogspot.co.uk/2010/09/taking-rogue-pharmacies-to-court.html
4
Facebook, Washington State AG Target Clickjackers. 2012. Facebook Security Notes, 26 January, available at:
http://www.facebook.com/notes/facebook-security/facebook-washington-state-ag-targetclickjackers/10150494427000766

5انظر على سبيل املثالMcAfee Threats Report: Third Quarter 2012, available at: ،

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rpquarterly-threat-q3-2012.pdf
Group-IB. 2012.State and Trends of the ‘Russian’ Digital Crime Market 2011 , available at: http://groupib.com/images/media/GroupIB_Report_2011_ENG.pdf
6

Trend Micro. 2012. Peter the Great Versus Sun Tzu, available at: http://www.trendmicro.com/cloud-

7

content/us/pdfs/securityintelligence/spotlight-articles/op_kellermann_peter-the-great-vs-sun-tzu.pdf
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واهلجمات اليت أمكن رصدها على شبكاهتم .وتربز إحدى هذه املراصد ،على سبيل املثال ،خريطة بالوقت الفعلي
للتهديدات العاملية مع ملخصات يومية عن األحداث اهلامة.

1

ومن بني الظواهر احلديثة؛ قيام الشركات بدراسة استخدام املعلومات االستخباراتية كرد على مثل هذه
اهلجمات ،ويساعد العديد من كيانات القطاع اخلاص الشركات من خالل إمدادها بلمحات خمتصرة عن اخلصوم
وعن الدوافع اليت تقف خلف قيامهم هبذه اهلجومات .و ِّ
متكن هذه املعلومات من القيام بالدفاع التقين بشكل
أفضل ،واملواءمة الدقيقة لإلجراءات القانونية ،وكشف الت ْدليس (مثل وضع معلومات خاطئة عن الشركة على
الشبكة اخلاصة هبا) واهلجمات كثيفة االستخدام للموارد 2.وقد درست بعض الشركات مسألة "إعادة االخرتاق"
احلايل مل يتضح مدى مشروعيته أو ما إذا كان مالئما تقنيا.
ضد املهامجني ،بيد أن ذلك يف الوقْت ْ

3

وتعترب الصورة اليت أشار إليها اجمليبون من القطاع اخلاص بشأن منع اجلرمية السيربانية خمتلطة بشكل
إمجايل .فلدى الشركات الكربى ،وخاصة يف قطاع اخلدمات املالية ،اسرتاتيجيات مط ،رورة ملنع اجلرمية السيربانية ،مبا
يف ذلك استخدام بعض أساليب التكنولوجيا األمنية ،مثل رموز توثيق األجهزة .وتضطلع شركات األمن برصد
ونشر تقارير منتظمة بشكل فعال بشأن ظهور هتديدات جديدة ،فيما اختذت بعض شركات التكنولوجيا الكربى
إجراءات قانونية استباقية لتجميد نشاط شبكات الروبوت واملتطفلني واحملتالني ،ومع ذلك؛ تعترب الشركات الصغرية
يف موقف غري جيد ،إذ أن بعضها ال يتخذ االحتياطات األساسية أو ليس لديه أي صورة واقعية عن املخاطر
األمنية.

منع الجريمة السيبرانية من خالل مقدمي خدمة اإلنترنت واالستضافة
مزودو خدمة اإلنرتنت ومزودو االستضافة على حنو فريد ضمن البنية التحتية لإلنرتنت .وكما هو
يعترب ،ر
موضح يف الفصل األول (املوصولية العاملية) ،ميتلك مزودو اخلدمة أليافا ضوئية عالية السعة أو يستأجروهنا؛ وكذلك
أسالك نقل ،فضال عن البنية التحتية األساسية األخرى مثل اخلوادم ،ومفاتيح التبديل ،واملوجهات ،وخاليا
السْلك ،ري (يف حالة مشغلي الشبكات احملمولة) اليت تتيح استضافة احملتوى وتقدميه ،فضال عن اتصال أجهزة سطح
املكتب واألجهزة احملمولة باإلنرتنت .بيد أنه كان من املفرتض أن يؤدي مقدمو اخلدمة دورا يف مكافحة اجلرمية
السيربانية بشكل واضح على حد سواء ،إال أن ذلك يتسم بالدقة والتعقيد ،حيث يرتبط بأمور مثل التزامات
1انظر

http://atlas.arbor.net/about/
2

Higgins, K.J., 2012. Turning Tables: ID’ingThe Hacker Behind The Keyboard. Dark Reading, 2 October, available at :
http://www.darkreading.com/threat-intelligence/167901121/security/attacks-breaches/240008322/turning-tables-id-ing-thehackerbehind-the-keyboard.html
3
Simonite, T., 2012.Fighting Hackers without Sinking to Their Level. MIT Technology Review, 26 July, available at :
http://www.technologyreview.com/news/428584/fighting-hackers-without-sinking-to-their-level
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مزود
ومسؤوليات مقدم اخلدمة عن حمتوى اإلنرتنت .ويف هذا الصدد ،حىت يتسىن دراسة املزيد من احتماالت قيام ،ر
اخلدمة مبنع اجلرمية السيربانية ،فمن الضروري أوال دراسة عدد من اجلوانب الفنية بشكل موجز.

ويقوم مقدمو خدمة اإلنرتنت بتوصيل املستخدمني باإلنرتنت من خالل نقل بيانات بني املستخدمني
واألجهزة ،مثل الويب والربيد اإللكرتوين وخوادم نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت .وميكن ملزودي خدمة
اإلنرتنت حتليل بعض من حركة البيانات ،إال إذا قام املستخدم بتشفري البيانات من خالل استخدام شبكة
ملزود
افرتاضية خاصة ،أو خادم وكيل ،أو فعالية م ْدجمة برجميات لالتصاالت .وتشمل بيانات العميل اليت ميكن ،ر
املشفرة املوجودة على املواقع اإللكرتونية أو
خدمة اإلنرتنت الوصول إليها حمتوى االتصاالت-النصوص والصور غري ،ر

يف الربيد اإللكرتوين-البيانات السياقية مثل أي من اخلدمات اليت يتم زيارهتا ،ومصدر و ْجهة الربيد اإللكرتوين،
وأي األوقات اليت تستخدم فيها خدمات خمتلفة ،وكم من الوقت يقضيه املستخدم على اخلدمات املختلفة ،حىت
ولو مت تشفري املوقع األساسي .وبشكل عام ،ميكن رصد حمتوى البيانات فقط يف وقت اإلرسال ،مث من خالل
مراقبة اتصال املستخدم وختزين البيانات من خالل استخدام أجهزة متخصصة .واجلدير بالذكر أن االستثناء يتمثل
يف إدارة مقدم خدمة اإلنرتنت خدمة مثل خادم الربيد اإللكرتوين الذي خيزن الرسائل لفرتة زمنية أطول.
وغالبا ما يستخدم شخص العديد من مزودي خدمة اإلنرتنت حيث يقومون بالدخول على اإلنرتنت من
مزود اخلدمة للمستخدم املنزيل عن نظريه من مقدمي اخلدمة املتنقلة ،إىل جانب
مواقع خمتلفة .وغالبا ما خيتلف ،ر
مزودا أخر عندما يتصلون باإلنرتنت يف العمل ،باإلضافة إىل االتصال من خالل
ذلك؛ قد يستعمل املستخدمون ،ر
مزود خدمة إنرتنت آخر .وبالتايل قد تنشر املعلومات حول أنشطة
شبكة السلكية يف أحد املقاهي احمللي من ،ر
أحد األشخاص عرب العديد من املقدمني اآلخرين.
ويتحكم مزودو استضافة اإلنرتنت يف األنظمة اليت تعمل هبا املواقع واخلدمات األخرى .وفيما يتعلق
مزودي خدمة اإلنرتنت وعمالئهم ،حتظى الشركات املستضيفة مبوقع متمي،رز فيما يتعلق مبرور البيانات
بالعالقة بني ،ر

من وإىل اخلدمات املقدمة إىل عمالئها .لذلك؛ فإن لديها اإلمكانية الفنية لتعطيل أو منع االستخدام غري القانوين
لتلك اخلدمات .وعادة ما تضع الشركات املستضيفة قيودا على طبيعة اخلدمات اليت ميكن استضافتها معها من
خالل اتفاقات اخلدمة واليت غالبا ما تتناول السلوك املسيء املعروف مثل إرسال كميات كبرية من الربيد اإللكرتوين
الطفيلي أو بريد إلكرتوين مسيء ،فضال عن استضافة حمتوى غري قانوين ،أو استخدامها النتهاك حقوق الطبع
والنشر.
وميكن أن يؤدي مزودو خدمة اإلنرتنت دورا يف منع اجلرمية السيربانية عرب جمالني رئيسيني )0( :عرب ختزين
بيانات املستخدم اليت ميكن الدخول عليها واستخدامها الحقا مبوجب سلطات إنفاذ القانون يف حتقيقات اجلرمية
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السيربانية )2( ،وأيضا عرب "التصفية" الف ،رعالة حملتوى اإلنرتنت أو املراسالت اليت تتم عرب اإلنرتنت ،واليت هتدف يف

املقام األول إىل منع األفعال اليت تنطوي على جرائم سيربانية .ويتناول هذا القسم اجلوانب الفنية والتنظيمية لكل
من تلك اجملاالت.
ختزين البيانات  -نظرا حلجم مرور البيانات عرب الشبكات ،أصبح من املتعذر ملزودي خدمات اإلنرتنت
نفذت بعض البلدان أنظمة مراقبة مطورة لإلنرتنت،
االحتفاظ بسجل كامل جلميع حركة املرور على الشبكة .وقد ،ر
لكن ميكن أن متثل القيود التكنولوجية جلمع كميات كبرية من البيانات وحتليلها حتديا .وقد حيصل تسجيل

معلومات أقل تفصيال (مثل عناوين بروتوكول اإلنرتنت اخلاصة باملستخدمني يف أوقات معينة) خالل فرتات زمنية
مزودو خدمة اإلنرتنت إجراء مراقبة مستهدفة "يف الوقت احلقيقي" للبيانات ،و
طويلة .وبشكل عام ،يستطيع ،ر
(كما نوقش يف الفصل الرابع (السلطات املعنية بإنفاذ القانون والتحقيقات)) ،وتتطلب قواعد "االعرتاض القانوين"
من مزودي خدمة اإلنرتنت يف العديد من الدول أن تكون لديهم القدرة على إجراء مراقبة مستهدفة "يف الوقت
احلقيقي" لالتصاالت اخلاصة بالفرد أو األماكن.
محاية البيانات  -خيضع ختزين و البيانات معاجلتها مبعرفة مزود خدمة اإلنرتنت إىل قوانني محاية البيانات

اليت تفرض شروط على محاية واستخدام املعلومات الشخصية 1.ففي عام  ،0221اعتمدت اجلمعية العامة لألمم

املتحدة املبادئ التوجيهية لتنظيم استخدام ملفات البيانات الشخصية احملوسبة 2.وحتتوي تلك املبادئ التوجيهية
على عشرة مبادئ مبا يف ذلك النزاهة والدقة ومواصفات اهلدف وأن تنطبق على "مجيع امللفات احملوسبة العامة

واخلاصة" .وينص مبدأ األمن على أنه يتعني محاية امللفات ضد "األخطار البشرية ،مثل الدخول غري املرخص ،أو
اختالس البيانات أو التلوث من خالل فريوسات احلاسوب" .وقد كشفت مراجعة أجريت يف عام  2102لقوانني
محاية البيانات أن وجود قوانني شاملة يف  82بلد مع وجود مشاريع قوانني يف  01بلدان أخرى.

3

1اتفقت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجملس أوروبا على جمموعة متماثلة من املبادئ اخلاصة مبعاجلة البيانات الشخصية يف بداية الثمانيات (انظر املبادئ
التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حول محاية اخلصوصية وتدفق البيانات الشخصية عرب احلدود0281 ،؛ اتفاقية جملس أوروبا حلماية األشخاص فيما
يتعلق باملعاجلة الذاتية للبيانات الشخصية ETS ،رقم  ).0280 ،018وقد اعتمدت املنظمات اإلقليمية األخرى منذ ذلك احلني قواعد محاية البيانات ،مبا يف ذلك
منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ،اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ومنظمة الدول األمريكية (انظر إطار اخلصوصية ملنتدى التعاون االقتصادي آلسيا
واحمليط اهلادئ 2112 ،القانون التكميلي  A/SA.1/01/10حول محاية البيانات الشخصية داخل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،2101 ،وقرار اجلمعية
العامة 2220حول الوصول للمعلومات العامة ومحاية البيانات الشخصية .)2112 ،وق د وضع االحتاد األورويب جمموعة شاملة من قواعد محاية البيانات يف حني أن احلق
يف محاية البيانات يعترب جزءا من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب (فضال عن احلق األوسع يف اخلصوصية ،مبا يف ذلك االتصاالت) .ويتضمن التوجيه اخلاص
حبماية البيانات قواعد مفصلة تنطب ق على منظمات القطاع العام واخلاص مبا يف ذلك مزودي خدمات اإلنرتنت (انظر التوجيه  95/46/ECلالحتاد األورويب وجملس 22
أكتوبر  0222حول محاية األشخاص فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وحول حرية نقل تلك البيانات OJ L 281 , 23/11/1995 .صفحة .)21-30

2اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،قرار  02 ،22/22ديسمرب .0221

3جرينليف .2102 ،قوانني خصوصية البيانات العاملية 82 :بلد ،ويتسارع هذا األمر .قوانني اخلصوصية &تقرير األعمال الدويل ،إصدار  ،002ملحق خاص.
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وتشمل بعض أطر محاية البيانات اإلقليمية  -مثل اإلطار القانوين لالحتاد األورويب -قواعد حمددة حول
محاية البيانات يف قطاع االتصاالت اإللكرتونية 1.ويف ظل هذا اإلطار ،البد أن تتخذ خدمات االتصاالت املتاحة

للجميع "تدابري فنية وتنظيمية مناسبة للسالمة األمنية  ...يف حالة الضرورة بالتزامن مع مزو،رد شبكة االتصاالت
العام فيما يتعلق بأمن الشبكة" .ميكن معاجلة مرور البيانات اخلاصة باملستخدمني ألغراض معينة ،ويتعني حموها
وعدم الكشف عن هويتها عندما ال يكون هناك حاجة هلا (انظر القسم الفرعي التايل حول استبقاء البيانات).
وميكن أن تقوم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بتقييد تلك احلقوق عند الضرورة حلماية بعض األهداف ،مبا يف

ذلك "األمن العام ،ومنع اجلرائم اجلنائية والتحقيق فيها والكشف عنها ومالحقتها قضائيا أو االستخدام غري
املرخص لنظام االتصاالت اإللكرتونية.
وأشارت غالبية البلدان اجمليبة خالل مجع املعلومات اخلاصة بالدراسة ،إىل بعض األحكام الدستورية أو
القانونية حلماية خصوصية البيانات الشخصية .وكان اهلدف النموذجي املنصوص عليه يف قوانني محاية البيانات

هو "ضبط عملية مجع واستخدام املعلومات الشخصية والكشف عنها بطريقة متي،رز كال من حق الفرد يف
2
مزودي خدمة اإلنرتنت يف منع
اخلصوصية واحتياجات املعلومات اخلاصة باملنظمة" .أما فيما يتعلق مبسامهة ،ر
اجلرمية السيربانية ،فإنه ميكن أن ختضع قوانني محاية البيانات لعدد من التأثريات .ويف العموم ،ال ينبغي للقيود
املفروضة على معاجلة البيانات (عند وجود استثناءات قانونية كافية على األقل) أن متنع الدخول القانوين لبيانات
أحد عمالء مزود خدمة اإلنرتنت مبوجب إنفاذ القانون ألغراض تتعلق بالتحقيق .هذا ،وقد متثل االستثناء النمطي

املبلغ عنه يف أنه "ال جيوز للكيانات غري املعنية بتطبيق القانون (مبا يف ذلك الشركة) اليت حتتفظ باملعلومات
الشخصية أن تسمح بالكشف عن املعلومات إلحدى هيئات إنفاذ القانون دون انتهاك قانون اخلصوصية إال يف
حالة "الضرورة امللحة" إلنفاذ القانون اجلنائي".

3

ومع ذلك؛ قد تؤثر التزامات محاية البيانات اليت تتطلب حمو البيانات الشخصية عندما ال تكون مثة
حاجة هلا لألغراض اليت مجعت من أجلها ،على حتقيقات الشرطة يف اجلرمية السيربانية .وكما لوحظ على سبيل
عدد من سلطات إنفاذ القانون بالتحديات
املثال يف الفصل الرابع (سلطات إنفاذ القانون والتحقيقات) ،أفاد ٌ
مزود خدمة اإلنرتنت للبيانات لفرتات قصرية ورمبا يعزى هذا يف بعض األحيان إىل تأثري قوانني
املتعلقة باستبقاء ،ر
محاية البيانات .باإلضافة إىل مسامهة قوانني محاية البيانات ،كما هو احلال بالنسبة جلميع املنظمات واألفراد اليت

1التوجيه  2002/58/ECللربملان األورويب وجملس  02يوليو  2112حول معاجلة البيانات الشخصية ومحاية اخلصوصية يف قطاع االتصاالت اإللكرتونيةOJ L .
 .201, 31.7.2002صفحة.22-32 :
2استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .22
3استبيان دراسة اجلرمية السيربانية .السؤال رقم .22
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مزود خدمة اإلنرتنت وذلك من خالل توفري معايري
تقوم مبعاجلة البيانات ،يف منع اجلرمية السيربانية من منظور ،ر
معاجلة بيانات تساعد يف ضمان أمن وسالمة بيانات املستخدم.
االحتفاظ بالبيانات  -يعين التأثري املشرتك لكل من قوانني محاية البيانات والتداعيات املالية لتخزين
مزودي خدمة اإلنرتنت ليسوا ملزمني بفرتات غري حمددة الستبقاء البيانات.
كميات كبرية من البيانات بأن ،ر
عدد من الدول استثناءات على
وهبدف املساعدة يف التحقيقات اليت تضطلع بإجرائها هيئات إنفاذ القانون، ،ر
قدم ٌ
مزودي خدمة اإلنرتنت بتخزين أمناط معي،رنة من البيانات اخلاصة بأنشطة
قوانني محاية البيانات ،وذلك بغية إلزام ،ر
العميل على اإلنرتنت لفرتات زمنية (مثل عام) ،ميكن من خالهلا دخول احملققني إىل تلك البيانات مبوجب إذن
قضائي أو إداري.
فمن املالحظ أن أكثر القوانني املعمول هبا هو توجيه االحتاد األورويب حول االحتفاظ بالبيانات 1،حيث
مزودي خدمات اإلنرتنت بتخزين البيانات اليت يشكلوهنا واليت تعترب ضرورية
تلزم الدول األعضاء باالحتاد األورويب ،ر
لتعقب مصدر االتصال وحتديده؛ وكذلك حتديد جهة االتصال ونوعه وتوقيته؛ فضال عن حتديد جهاز اتصال

عدد من احملاكم الوطنية يف
املستخدمني .ويتعني ختزين البيانات لفرتة ترتاوح بني ستة أشهر وعامني .وقد ،ر
شكك ٌ
املالءمة والتأثري الواقعي على خصوصية تلك املتطلبات.

2

وقد نظر عدد قليل من الدول األخرى يف قوانني استبقاء البيانات أو قامت بتنفيذها .فعلى سبيل املثال،
اقرتحت إحدى بلدان أوقيانوسيا نظاما على غرار ما لدى االحتاد األورويب حيث خضع للنظر من قبل جلنة برملانية
مشرتكة 3.ولدى بلد آخر يف جنوب أسيا تشريعات متكن احلكومة من حتديد متطلبات الوسطاء الستبقاء
السجالت اإللكرتونية إال أن مثل تلك القواعد مت حتديدها ملقاهي اإلنرتنت فقط 4.ويف املقابل ألغت احملكمة
العليا يف أحد بلدان أمريكا اجلنوبية يف عام  2112قانون االحتفاظ بالبيانات بناء على أسباب التدخل يف
حقوق اخلصوصية لألفراد.

5

أعرب املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أثناء مواجهة

اإلرهاب عن قلقه إزاء "تبين قوانني استبقاء البيانات يف العديد من البلدان دون أي ضمانات قانونية حول
1توجيه الربملان األورويب وجملس أوروبا  02 2006/24/ECآذار/مارس  2112حول استبقاء لبيانات املكونة أو املعاجلة بالتزامن مع توفري خدمات إلكرتونية متاحة
للجميع أو شبكات اتصاالت عامة وتعديل التوجيه 03 ،2002/58/EC (OJ L 105/54أبريل .2112
براون ،أي .2101 .استبقاء بيانات االتصاالت يف إنرتنت متطور .اجمللة الدولية للقانون وتكنولوجيا املعلومات .املعلومات .012-22 :)2( 02
3
النائب العام ،احلكومة األسرتالية .2102 ،جتهيز اسرتاليا ضد املخاطر الظاهرة واملتطورة :ورقة مناقشة تصحب نظر اللجنة الربملانية املشرتكة حول املخابرات واألمن لعدد
2

من أفكار األمن القومي اليت حتتوي على مقرتحات إصالح اعرتاض االتصاالت ،وإصالح أمن قطاع االتصاالت وإصالح التشريعات اخلاصة باالستخبارات االسرتالية.
4
اخلصوصية الدولية .2102 .تقرير البلد :اهلند ،اخلصوصية يف دول العامل النامي ،ميكن زيارته على املوقع التايل:
https://www.privacyinternational.org/reports/india-0

5
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الوصول إىل تلك املعلومات املقررة أو دون اعتبار أن التطورات التكنولوجية تضفي ضبابية على االختالف بني
احملتوى وبيانات االتصاالت اليت تؤخذ بعني االعتبار ،يف حني تطالب النصوص الدستورية بضمانات حول

الوصول إىل حمتوى االتصاالت ،وتكون محاية سجالت املعامالت حمدودة بصورة أكرب" 1.لذلك فعلى الرغم من
أنه من املمكن أن متثل قوانني استبقاء البيانات هنجا عمليا لضمان إمكانية أن يؤدي مزودو خدمات اإلنرتنت
دورا أكرب يف منع اجلرمية السيربانية من خالل التعاون املتطور إلنفاذ القانون ،فإنه من املهم تنفيذ تلك القوانني
بضمانات إجرائية كافية ومحاية للخصوصية.
مزود خدمة اإلنرتنت لبيانات العميل
اإلخطار عن اخرتاق البيانات  -وأخريا ،ميكن أن يتأثر ختزين ،ر
مبتطلبات "التقرير اإلجباري بوجود اخرتاق أمين" .حظي التقرير اإللزامي بوجود اخرتاق أمين لدى األطراف
املتضررة واملنظمني خاصة عندما يتم الكشف عن تلك البيانات الشخصية ،بدعم واسع يف العديد من البلدان.
ويهدف اإلخطار إىل متكني ضحايا االخرتاق من اختاذ التدابري اليت من شأهنا أن تقلل واقع التأثري األمين (مثل
تغيري كلمات املرور أو أرقام التعريف الشخصي أو طلب إعادة إصدار بطاقات الدفع)؛ وذلك لزيادة الضغط
التنافسي بشأن األعمال التجارية لتحسني أمنها؛ وكذلك دعم عمل املنظمني املسئولني عن محاية البيانات ،فضال
عن محاية البنية التحتية احليوية.
وتوجد قوانني اإلخطار باخرتاق البيانات على املستوى دون الوطين يف بلدان يف أمريكا الشمالية 2.ويلزم
االحتاد األورويب شبكات وخدمات االتصاالت العامة بإعداد تقرير حول االخرتاقات اهلامة للسلطات الوطنية،

3

واليت تؤثر سلبا على األفراد4.وتنظر يف الوقت الراهن متديد هذا املتطلب ليشمل مجيع املنظمات الضالعة يف معاجلة
البيانات الشخصية 5.وقد مت أيضا تقدمي متطلبات أو توجيهات اإلخطار مبعرفة البلدان املوجودة يف أوقيانوسيا
وجنوب شرق أسيا وجنوب أسيا.

6

جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،الدورة الثالثة عشرة28 ،A/HRC/13/37 ،كانون األول /ديسمرب  ،2112صفحة.02 :

1

املؤمتر الوطين للمجالس التشريعية يف الدولة .2102 ،قوانني الدولة اخلاصة باإلخطار بوجود اخرتاق أمين ،باملوقع التايل
http://www.ncsl.org/issuesresearch/telecom/security-breach-notification-laws.aspx

2

املادة 03أ للتوجيه  EC/20/2112للربملان األورويب وجملس  2مارس  2112حول اإلطار التنظيمي املشرتك لشبكات وخدمات االتصاالت اإللكرتونية ( OJ L
 ،2112/2/22 ،108صفحة.)21-33 :

3

املادة  2من التوجيه  2002/58/ECللربملان األورويب وجملس  02يوليو  2112اخلاص مبعاجلة البيانات الشخصية ومحاية اخلصوصية يف قطاع االتصاالت اإللكرتونية
( ،2112/12/30 ،OJ L 201صفحة.)22-32 :

4

املادة  30و  32للمقرتح اخلاص بتنظيم الربملان األورويب واجمللس املعين حبماية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وكذلك حرية نقل مثل تلك البيانات.
COM(2012) 11 final

5

6

Maurushat, A., 2009قانون اإلخطار باخرتاق البيانات عرب العامل من كاليفورنيا إىل اسرتاليا .قانون اخلصوصية واألعمال الدولية .ورقة حبث قانونUNSW

رقم.2112-00 .
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وعلى الرغم من أن إخطارات اخرتاق البيانات متثل عنصرا هاما ألنظمة أمن املعلومات ،مبا يف ذلك تلك
اليت تنطبق على مزودي خدمة اإلنرتنت ،فإنه ينبغي للقوانني تعريف ماهية "االخرتاق األمين" بشكل حذر وأن
الفعالة.
تستخدم بالتزامن مع جمموعة من التدابري ،مبا يف ذلك قوانني محاية البيانات ،ر
مزودي خدمة
تنقية حمتوى اإلنرتنت  -باإلضافة إىل فرص منع اجلرمية املتعلقة بتخزين البيانات ،فإن ،ر
اإلنرتنت ميكن أن يؤدوا دورا يف منع اجلرمية السيربانية من خالل املراجعة النشطة التصاالت اإلنرتنت وكذلك
البيانات اليت حتملها .وجدير بالذكر؛ أن أحد املفاهيم الرئيسية يف هذا الصدد يتمثل يف إمكانية " تـْنقية" اإلنرتنت

مبعرفة مزودي خدمة اإلنرتنت.

وحتدث تـْنقية اتصاالت اإلنرتنت عند مستوى معني على مجيع الشبكات تقريبا .ويستخدم املستوى

األساسي للتصفية لتحسني أداء الشبكة وكذلك األمن من خالل استبعاد البيانات غري الصحيحة أو التالفة .ومن
مزودي خدمة اإلنرتنت القدرة الفنية على تصفية احملتوى الضار أو غري القانوين .وينفذ
املمكن أن يكون لدى ،ر
مزودي خدمة اإلنرتنت تصفية أساسية للربيد املزعج حلسابات الربيد اإللكرتوين ملستخدميهم ،كما
الكثري من ،ر
ميكنهم أيضا ،على سبيل املثال ،بسط احلماية ضد بيانات املرور الضارة واملعروفة واليت تسببها الفريوسات ،أو

حماوالت القرصنة من خالل رفض حركة مرور البيانات اليت يتم التعرف عليها يف هذه احلالة.
الربيد الطفيلي وشبكات الروبوت  -تشكل تصفية الربيد الطفيلي مصدر قلق كبري جلميع مزودي
خدمات الربيد اإللكرتوين نظرا للكمية الكبرية لرسائل الربيد املزعج املرسل والوارد كل يوم .وتعترب الطريقة اليت تتم
ومعقدة ،مبا يف ذلك حتليل مصدر الربيد اإللكرتوين للتعرف على مصادر الربيد
هبا تصفية الربيد املزعج خمتلفة
،ر

املزعج وكذلك التحليل النصي للتعرف على األمناط والعبارات الشائعة للمحتوى يف الرسائل .ويتم استبعاد الرسائل

اليت يتم التعرف عليها باعتبارها بريدا مزعجا بشكل كامل ،أو يتم تقدميها للمستخدم باعتبارها "جملدات الربيد
املزعج" .باإلضافة إىل تصفية الربيد املزعج ،ميكن أن يؤدي مزودو خدمات اإلنرتنت دورا يف مكافحة بيانات
املرور الضارة ،مثل تلك املكونة من خالل شبكات حواسيب مصابة.
وعندما يتم إخطار مزودي خدمات اإلنرتنت ،أو التعرف من خالل أمناط بيانات مرور اإلنرتنت ،أن
جهازا يف شبكتهم يبدوا جزءا من شبكات حواسيب مصابة أو مصابا بربامج ضارة ،فيتمثل أحد اخليارات يف منع
بعض أو مجيع بيانات املرور من ذلك العنوان .يف حني يتم إخطار العميل باخلطوات اليت ميكنه اختاذها إلزالة
الربامج الضارة .ميكن أن تصدر تلك اإلخطارات من شركات األمن اليت تراقب شبكات احلواسيب املصابة من
خالل استخدام تقنيات مثل أجهزة "مصيدة قراصنة اإلنرتنت" اليت جتذب على حنو متعمد الربامج الضارة .كما
ميكن ملزودي خدمة اإلنرتنت اختاذ خطوات للمبادرة يف حتديد األجهزة اخلطرة من خالل مراقبة مرور البيانات
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فعالة .وقد خلصت نشرة صادرة من
لتوقيعات معروفة ،على الرغم من احلاجة إىل بعض االستهداف جلعلها ،ر
الشبكة األوروبية ووكالة أمن املعلومات إىل أن "التعرف على بيانات حركة شبكة احلواسيب املصابة من بني بيانات
حركة عادية وغري ضارة هو مثل البحث عن إبرة يف  011مليون كومة قش" .وكما لوحظ أعاله ويف الفصل
اخلامس (سلطات إنفاذ القانون والتحقيقات) ،فإن مراقبة بيانات احلركة العامة ميكن أن تؤدي ،يف بعض األحوال،
إىل خطورة التعارض مع محاية البيانات وقوانني اخلصوصية.

1

تنقية احملتوى  -وكما نوقش أعاله يف إطار مسؤولية مزود خدمة اإلنرتنت ،تلزم القوانني مزودي خدمة
اإلنرتنت يف بعض البلدان أن يقوموا مبنع الوصول إىل احملتوى غري القانوين مثل استغالل األطفال يف املواد
اإلباحية .فثمة أساليب خمتلفة ميكن ملزود خدمة اإلنرتنت أن يقوم هبا جبانب أساليب خمتلفة جتعل املفاضلة بني
السرعة والتكلفة والفاعلية والدقة .ومن خالل تصفية نظام أمساء النطاقات ،ميكن ملزودي خدمة اإلنرتنت التحكم
يف اإلجابات املمنوحة للمستخدمني من خالل خادم نظام أمساء النطاقات ،وبالتايل تقييد الوصول إىل نطاق مثل
" ،"google.comلكن ال يقيد الوصول لصفحة معينة أو جمموعة من نتائج البحث .وهذا أمر يسهل جتاوزه حيث
ميكن أن يستفيد املستخدمون من خوادم نظام أمساء النطاقات التبادلية ملنح نتائج حقيقية .وميكن استخدام رأس
برتوكوالت اإلنرتنت ملنع حواسيب األفراد وفقا لعناوينهم أو منع بعض اخلدمات جزئيا مثل الويب أو الربيد
اإللكرتوين .فكما هو حال الكثري من املواقع اليت يتم تشغيلها على خادم إنرتنت واحد ،فإنه من املمكن أن تؤثر
على املواقع غري ذات الصلة  -ويكون ذلك بأعداد كبرية يف بعض األحيان .وميكن استخدام "فحص حزم
البيانات" لفحص اجلزء الرئيسي من بيانات مرور اإلنرتنت .األمر الذي يتيح تصفية مرنة للغاية ،إال أنه يتطلب
أجهزة باهظة الثمن على روابط عالية السرعة ملزودي خدمات اإلنرتنت ،كما ميكنها إبطاء مجيع وصالت
املستخدم.
عمليا ،يستخدم العديد من أنظمة التصفية جمموعة من تلك األساليب لتشكيل مرشح مه ،رجن ،وغالبا
ما يتم استخدام مرشحات أبسط مثل تلك املوجودة يف نظام أمساء النطاقات لتحديد مرور البيانات حىت يتم
إعادة توجيهها ملرشحات أكثر تعقيدا .ويتيح أسلوب التهجني تصفية متط ،رورة مبوارد منخفضة بشكل كبري.
ومن بني األمور األخرى املمكنة اليت يتصدى هلا مزودو خدمات اإلنرتنت للمحتوى غري القانوين هو
إبطاء مرور البيانات بدال من حجبها متاما .وميكن استخدام هذا األسلوب جلعل اخلدمة غري طبيعية حبيث يتجنبها
املستخدمون .ومن بني تلك األمثلة إبطاء وصالت الويب املشفرة ،إلجبار املستخدمني على أن تكون غري

1

Hogben, G., (ed.) 2011. Botnets: Detection, Measurement, Disinfection &Defence. ENISA, pp.73-74
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مزود خدمة اإلنرتنت حلركة تبادل امللفات
مشفرة ،ومن مث نسخ املواقع القابلة للفحص ،وكذلك "تقييد" ممارسة ،ر
مثل برتوكول مشاركة امللفات عرب اإلنرتنت.
وقد أثارت إمكانيات تصفية أو منع احملتوى ،مبا يف ذلك تلك اليت هتدف إىل منع اجلرمية السيربانية،
عددا من شواغل حقوق اإلنسان .وعلى سبيل املثال ،أكد جملس حقوق اإلنسان على أمهية الوصول إىل اإلنرتنت
باعتباره من حرية التعبري وكذلك حقوق اإلنسان األخرى .ويؤكد القرار الذي اعتمدته يف دورهتا العشرين على "أن
نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الناس عند عدم االتصال ينبغي محايتها على اإلنرتنت ،خاصة يف حرية التعبري" ،و
"تدعوا مجيع الدول لتعزيز الوصول إىل اإلنرتنت وتسهيلها" 1.كما وصف املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز
ومحاية حقوق اإلنسان اإلنرتنت بأنه "أداة ال ميكن االستغناء عنها لتحقيق جمموعة من حقوق اإلنسان ،من بينها
مكافحة عدم املساواة ،وتسريع التنمية والتقدم البشري  ...لذلك يتعني أن يكون تسهيل الوصول إىل اإلنرتنت
جلميع األفراد أولوية جلميع الدول ،مع وضع قيود قليلة قدر اإلمكان على حمتوى اإلنرتنت".

2

مسؤولية الوساطة  -ترتبط تصفية حمتوى اإلنرتنت ارتباطا وثيقا بإمكانية حتميل مزود اخلدمة مسؤولية
احملتوى .وعادة ما يكون ملزودي خدمة اإلنرتنت مسؤولية حمدودة بوصفهم "جمرد قنوات" للبيانات .ومع ذلك؛
وكما نوقش أدناه ،وخاصة يف إطار استضافة اإلنرتنت ،ميكن أن يزيد تعديل احملتوى املنقول من املسؤولية يف بعض
األنظمة القانونية ،وكذلك يف حال كوهنم على علم ،فعليا أو استدالليا ،بنشاط غري قانوين .ومن ناحية أخرى،
ميكن أن حتد اإلجراءات العاجلة من املسؤولية بعد اإلخطار.

3

تشمل العديد من األنظمة القانونية مفاهيم املسؤولية الثانوية ،حيث يكون أحد األطراف الذي شارك يف
أعمال غري مشروعة بالنسبة لآلخر مسئول بشكل جزئي عن الضرر الناتج .وعندما أصبح اإلنرتنت يستخدم على
ٍ
نطاق واس ٍع يف منتصف  0221أثريت املخاوف بشأن تأثري ذلك على االقتصاد الرقمي الناشئ لعدم اليقني
بشأن املسؤولية عن مزودي خدمات اإلنرتنت واملضيفني للمحتوى عرب اإلنرتنت .ويف رد على ذلك ،سن عدد من
البلدان تشر ٍ
حتد من هذه املسؤولية عرب جماالت متعددة من القانون .حتمي هذه األحكام بوجه عام
يعات "أفقية" ،ر
الوسطاء من املسؤولية عن نقل أو استضافة حمتوى اآلخرين ،طاملا أهنم يستوفون شروط معينة ،والسيما إزالة

حمتوى معني عندما يوجه إليهم إخطار بذلك .كما قدم عدد من البلدان أيضا تشريعا "رأسي،را" بشأن املسؤولية

1

A/HRC/20/L.13, 29 June 2012.
2
A/HRC/17/27, 16 May 2011.
3
See OECD2011. The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives. DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, p.46
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الثانوية يف جماالت معينة ،مثل محاية األطفال والبيانات الشخصية والتزييف والتشهري والغش يف الدفع وأمساء
النطاق ولعب القمار على اإلنرتنت.

1

قدمت بلدان يف أمريكا الشمالية وأوروبا اثنني من أقدم األنظمة األفقية هلا عدد من العناصر املشرتكة.
فعلى سبيل املثال ،حيتوي التشريع يف إحدى بلدان أمريكا الشمالية على قيد واس ٍع على مسؤولية مزود اخلدمة،
باستثناء املتعلقة خبصوصية االتصاالت وقانون امللكية الفكرية والقوانني اجلنائية االحتادية ،وينص التشريع على أنه

ٍ
ٍ
"ال يعامل أي ٍ
معلومات مقدمة من
مستخدم خلدمة احلاسوب التفاعلية معاملة الناشر أو املتحدث ألي
مقدم أو
ٍ
معلومات آخر ...وال يرفع أي سبب للدعوى وال تفرض أي مسؤولية مبوجب أي ٍ
قانون ٍ
دويل أو
قبل مقدم حمتوى
حمل ٍي يتعارض مع هذا القسم".

2

حيمي التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب بشأن التجارة اإللكرتونية 3على حنو مماثل مقدمي خدمات
اإلنرتنت وغريهم من "مقدمي اخلدمات الوسيطة" الذين يقدمون السلع أو اخلدمات عرب اإلنرتنت ،كما أنه
يستبعد العديد من اجملاالت القانونية مبا يف ذلك الضرائب ومحاية البيانات ،واالحتكارات واملقامرة .أما بالنسبة
ملزود خدمات اإلنرتنت "كمجرد قناة" إرسال ،فيجب على دول االحتاد األورويب "ضمان أن مزود اخلدمة ليس
بشكل ٍ
ٍ
ٍ
بشكل أكثر
مؤقت ليمكن إحالتها
مسئوال عن املعلومات املرسلة" .كما أن اخلدمات اليت ختزن املعلومات
كفاءة فهي حمميةٌ أيضا ،شريطة أن تلتزم بالقواعد املتعلقة بالوصول إىل تلك املعلومات وحتديثها ،وإزالة أو إعاقة
الوصول إىل املعلومات عقب مالحظة أن أساس املصدر قد أزيل .وعلى مضيفي احملتوى إزالة املعلومات املخالفة

ٍ
بشكل عاجل أو إعاقة الوصول إليها عند احلصول على املعرفة الفعلية أو االستداللية بوجودها.
هذا ،وال حيق لدول االحتاد األورويب فرض التزام ٍ
عام على مقدمي اخلدمة لرصد املعلومات اليت يقومون

بنشاط للحصول عن حقائق أو ظروف تشري إىل ٍ
بنقلها أو ختزينها ،أو "البحث ٍ
نشاط غري قانوين" .ومع ذلك،
فإن للمحاكم أو السلطات اإلدارية أن تطلب من مقدمي اخلدمات "إهناء أو منع املخالفة" أو وضع "اإلجراءات
اليت تنظم إزالة أو إعاقة الوصول إىل املعلومات".

4

وقد مت إيالء حقوق الطبع والنشر القدر األكرب من االهتمام يف نطاق أنظمة املسؤولية احملددة .ففي
إحدى بلدان أمريكا الشمالية ،فإن املسؤولية الثانوية النتهاك حقوق الطبع والنشر حمددة على وجه التحديد

1

املرجع السابق.

2

47 USC § 230 - Protection for private blocking and screening of offensive material

3

التوجيه  2111/30املفوضية األوروبية الصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا يف تاريخ  8يونيو  2111على بعض اجلوانب القانونية خلدمات جمتمع املعلومات،

السيما التجارة اإللكرتونية يف السوق الداخليةOJ L 178, 17 July 2000, pp.1–16. .
4

املرجع السابق
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بواسطة التشريع 1.وهذا من شأنه أن خيلق مالجئ آمنة ملقدمي اخلدمة الذي يقدمون اتصاالت شبكة رقمية
عابرة ،وأنظمة ختزين مؤقت واستضافة احملتوى ،وأدوات موقع املعلومات .ويتطلب ذلك عموما نظام إشعار
وتفكيك ،وسياسة إلهناء حسابات أصحاب املخالفات املتكررة ،وجتهيز تدابري تقنية مستندةٍ إىل معايري للتحكم
يف الوصول إىل األفعال .هذا ،وجيوز ألصحاب احلقوق رفع دعوى قضائية للحصول على أمر قضائي مينع الوصول
إىل املواد املخالفة ،وإهناء حسابات املشرتكني ،أو غريها من اإلعانة "الفعالة نسبيا" واليت تكون "أقل عبئا" على
مزود اخلدمة لذلك الغرض.
ولقد انعقدت مناقشة دولية واسعة أيضا تتعلق مبسؤوليات الوسطاء يف اختاذ إجر ٍاء إزاء استغالل األطفال
يف املواد اإلباحية .وطالب عدد من البلدان يف جنوب أوروبا وشرق وغرب آسيا وأوقيانوسيا مقدمي خدمات
املنوه احتواؤها على هذه املواد 2.وحيتفظ االنرتبول بقائمة يف مجيع أحناء
اإلنرتنت مبنع وصول العمالء إىل املواقع ،ر
العامل لعناوين املواقع اليت حتتوي على مواد ذات "طبيعة عنيفة" ،واليت صدرت تعليمات ملزودي خدمة اإلنرتنت يف
بعض البلدان مبنعها مبوجب قوانني االتصاالت السلكية والالسلكية .وقد رفض الربملان األورويب ،مع ذلك ،اقرتاحا
تشريعيا من املفوضية األوروبية والذي من شانه أن يفرض حظرا إلزاميا على مقدمي خدمات اإلنرتنت عرب االحتاد
األورويب ،تاركا القرار للدول األعضاء.

3

إمجاال ،يستطيع مقدمو خدمات اإلنرتنت ومقدمو خدمات االستضافة أداء دوٍر رئيس ٍي يف منع اجلرمية
السيربانية بسبب وضعهم الذي يتيح هلم ربط األفراد واملنظمات باألنرتنت .إن بإمكاهنم االحتفاظ بالسجالت
اليت ميكن استخدامها للتحقيق يف النشاط اإلجرامي؛ ومساعدة العمالء يف حتديد احلواسيب اخلطرة؛ وحظر بعض
أنواع احملتويات غري القانونية مثل الربيد املزعج؛ ودعم بيئة اتصاالت آمنة لعمالئهم بشكل عام .وتتطلب قوانني
محاية البيانات يف كثري من البلدان من مقدمي خدمات اإلنرتنت محاية بيانات العمالء ،وحتتاج من سلطات
التحقيق ضمان سياسة وصول إىل هذه البيانات بشكل متناسب .كما جيب وضع قواعد حرية التعبري يف احلسبان
يف التشريع الذي ينص على التدخل يف جمرى تدفق املعلومات عرب شبكة اإلنرتنت .لقد كانت احلماية من
املسؤولية بالنسبة ملقدمي خدمات اإلنرتنت وغريهم من الوسطاء عامال أساسيا يف النمو السريع للخدمات على
شبكة اإلنرتنت ،يف حني وضع مسؤوليات ٍ
معينة على عاتق مقدمي خدمات اإلنرتنت ،مثل اإلجراء عند تقدمي
إشعار التعدي على حقوق النشر والتأليف واملخالفات األخرى.

1

17 USC § 512 - Limitations on liability relating to material online
See OECD2011. The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives. DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, p.46

 3املادة  )2( 22من التوجيه  2100 /22الصادر عن اإلحتاد األورويب بشأن مكافح االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية،
واستبدالقرار إطار اجمللس)OJ L 335 , 17.12.2011(JHA/28/2112
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2

دور األوساط األكاديمية في مجال الوقاية من الجريمة السيبرانية
تعد املؤسسات األكادميية واملنظمات احلكومية الدولية من اجلهات الفاعلة اهلامة يف منع اجلرمية السيربانية
ومكافحتها .ومن املمكن أن تسهم هذه املؤسسات ،على وجه اخلصوص ،من خالل تطوير ومشاركة املعرفة؛
وتطوير التشريعات والسياسات؛ وتطوير التكنولوجيا واملعايري التقنية؛ وتقدمي املساعدة الفنية؛ والتعاون مع سلطات
إنفاذ القانون.
تطوير املعرفة ومشاركتها – ردا على املطالب احلكومية والصناعية للمهينني العاملني يف جمال األمن
السيرباين واحتياجات تنمية القوى العاملة ،أننشات املؤسسات األكادميية برامج تعليمية متخصصة ومناهج
در ٍ
اسية ،ومراكز تدر ٍ
يب لرتسيخ املعرفة والبحث ،وزيادة التآزر يف املعرفة عرب اجملاالت والفروع .ويقدم عدد متزايد
من اجلامعات درجات وشهادات وتعليم مهين يف اجملاالت املتعلقة باألمن السيرباين واجلرمية السيربانية هبدف تعزيز
"تثقيف وتدريب الشباب املراهقني ومهنيي املستقبل خبصوص ممارسات احلوسبة اآلمنة واملسائل التقنية" 1كما
تعزز اجلامعات أيضا من التعليم التطبيقي وتطوير الشبكات االجتماعية ضد اجلرمية السيربانية من خالل تنظيم
ورش العمل واملؤمترات ،مما يوفر فرصا لتبادل املعلومات وتقدمي املشورة بشأن التدابر الوقائية واالستجابة ،وثقافة
التعاون غري الرمسي ،وأحيانا ،آليات اإلبالغ عن فعل معني وتطوير احللول التقنية.
وتنبع جهود املسامهني األكادمييني للسيطرة على اجلرمية السيربانية من جمموعة و ٍ
اسعة من التخصصات،
مبا يف ذلك علوم وهندسة احلاسوب ،والقانون ،وعلم اجلرمية وعلم االجتماع .هذا ،وقد شهد العقدان املاضيان منوا
كبريا يف عدد من الدوريات األكادميية املخصصة للمسائل املتعلقة بالفضاء اإللكرتوين واألمن السيرباين واجلرمية
السيربانية 2.وقد أمثر الوعي والبحوث بشأن القضايا ذات الصلة يف عدد متز ٍ
ايد من التقارير الفنية والبحوث
واملطبوعات ومنشورات استعراض األقران وحتليل بيانات الوكالة وحبث غري منشور مملوك ألحد األشخاص.
يقدم متخصصو اجلامعة إسهاما كبريا يف تطوير وتعديل التشريعات
تطوير التشريعات والسياسة – ،ر
والسياسات ،حيث يضطلع األكادمييون بتقدمي املشورة القانونية على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل ،باإلضافة
إىل إعداد التشريعات بشأن جمموعة من املواضيع ،مبا يف ذلك التجرمي والسرية واخلصوصية واحلماية الدستورية
والقانونية .يتم تقدمي هذه النصائح من خالل جمموعة من اآلليات ،مبا يف ذلك املشاركة يف جمموعات استشارية
1
2
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يشمل على سبيل املثال ،علم النفس السيرباين جملة البحوث النفسية يف الفضاء السيرباين؛ الفضاء السيرباين وامللكية الفكرية .األدلة الرقمية والتوقيع االلكرتوين القانون

االستعراضي؛ جملة القانون واحلرب السيربانية .اجمللة الدولية للسلوك السيرباين ،علم النفس ،والتعلم؛ اجمللة الدولية للمجتمع السيرباين والتعليم؛ اجمللة الدولية لألخالق
السيربانية يف الرتبية والتعليم.اجمللة الدولية للحروب السيربانية واإلرهاب .اجمللة الدولية لعلم اجلرائم السيربانية؛ اجمللة الدولية لألمن اإللكرتونية والطب الشرعي الرقمي .وجملة

القانون التجاري الدويل والتكنولوجيا.
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وأفرقة العمل والعقود الفردية واملؤسسية ومن خالل برامج املساعدة الفنية، .رنوه أحد اجمليبني األكادمييني ،على سبيل
املثال ،إىل أن مراكز حبوث االنرتنت املتخصصة تكون مبثابة منسقة يف كث ٍري من األحيان" :ألنشطة الباحثني
املتخصصني يف جماالت العمل املختلفة املتعلقة باجلرمية السيربانية (علم اجلرمية واخلربات القانونية والفنية)".
املعايري التكنولوجية والفنية – تشرع اجلامعات يف األحباث العلمية التطبيقية البحتة يف تكنولوجيا
احلاسوب ،إما يف سياق القطاع األكادميي اخلاص أو التعاون احلكومي ،أو األحباث اليت يشرف عليها داخليا
ٍ
كوسيلة لتأمني شبكة اجلامعات .كما تسهم اجلامعات أيضا يف علوم احلاسوب وحتاليل األدلة
وخارجيا ،أو
وحتاليل بيانات الوكالة .باإلضافة إىل األحباث الواردة املؤسسات واألفراد ،متثل اجلامعات أيضا شركاء مهمني
ومنسقي تعاون ،من خالل املشاركة يف املنظمات املهنية ومنظمات املعايري ،فضال عن جمموعات العمل الفنية.
هذا ،وقد ،رنوهت صراحة بعض اسرتاتيجيات األمن السيرباين بدور اجلامعات يف اجلهود املبذولة لتأمني الفضاء
1
اإللكرتوين.
املساعد الفنية – غالبا ما تقوم اجلامعات بتصميم برامج املساعدة القانونية يف جمال اجلرمية السيربانية
وتسليمها هليئات إنفاذ القانون الدويل ووكاالت األمن الوطين والعدالة اجلنائية .كما تقدم اجلامعات أيضا
املساعدة الفنية للشركات ومؤسسات الشركات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات األكادميية األخرى .تتناول هذه
الربامج جمموعة من اجملاالت الفنية املتعلقة بأساليب التحري وحفظ األدلة والطب الشرعي الرقمي؛ وحتليل حمتوى
حتليل الربجميات اخلبيثة (متييزا هلا عن التحليل اجلنائي)؛ والسياسة واحلكم واالمتثال؛ وصياغة وتعديل التشريعات
ودعم احملاكمات واملالحقات القضائية 2.قام العديد من اجلامعات بالتزامن مع تطوير أنشطة املعرفة واملساعدة
الفنية ،بتطوير برامج تعلي ٍم خاصة ،على سبيل املثال ،يف حتقيقات اجلرمية السيربانية واألدلة اجلنائية الرقمية ،واليت
تساند بشكل رمسي موظفي السلطات احلكومية والشرطة باعتبارهم طالب علم.
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون – قد يكون لدى سلطات إنفاذ القانون حوافز للتعاون مع اجلامعات
بسبب اجلرمية السيربانية على مستوى اجلامعات وخربة األمن السيرباين .وتتعاون اجلامعات املستجيبة مع هيئات
إنفاذ القانون يف تطوير املعرفة واملعايري الفنية واملساعدة الفنية ،على الرغم من أن العديد من األكادمييني اجمليبني
أشاروا أيضا إىل عدم وجود تفاعل مباشر مع هيئات إنفاذ القانون 3.كما يسل،رط األكادمييون املستجيبون الضوء،
يف كثري من األحيان ،على أن توفر املوارد لتوسيع هذه اجلهود التعليمية واالتصاالت يعترب إحدى الشواغل .كما
1

من بني البلدان اليت تشري اسرتاتيجيها الوطنية حتديدا إىل حتديدا إىل املؤسسات األكادميية واجلامعات بوصفهم اجلهات الفاعلة األصليني والشركاء يف اسرتاتيجيات األمن

السيرباين الوطنية اخلاصة هبم أسرتاليا ومجهورية التشيك واستونيا وأملانيا واهلند واليابان ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرييا ،اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.

2ومن بني املوضوعات األخرى التعاون الدويل واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،واالتصاالت العامة والتكنولوجيا ،وقضايا الوقاية.
3قد يكون هذا بسبب موقع اجمليب ومعرفة إدارة خطر اجلامعة واألنظمة والعمليات .كانت غالبية اجمليبني األكادمييني أعضاء هيئة التدريس يف مقابل
تكنولوجيا املعلومات أو إدارة اخلطر أو أفراد األمن.
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،رنوه أحد اجمليبني ،على سبيل املثال ،إىل أنه" :ال توجد أسباب مؤسسية عامة للتعاون – ال متلك وكاالت الدولة
أي معايري أو ميزانية للتعاون مع اجلامعات .وهبذا فإن كافة االتصاالت والتعاون القائم يتخذ الشكل غري الرمسي"
كما مت اعتبار "التمويل وحجم املوظفني وتوافر الشخصيات األكادميية املتخصصة" 1للمساعدة يف جهود السالمة
العامة شيء ضروري لتحسني النتائج ،والسيما زيادة التمويل املخصص للبحث يف وسائل الطب الشرعي
والتحليل والتدريب واملوظفني املهرة 2.وعلى الرغم من احلاجة إىل "املزيد من املوارد واالنفتاح يف جمال إنفاذ
القانون ،وإجراء املزيد من األحباث التطبيقية يف اجملال األكادميي 3"،توجد فرصة كبرية لتوسيع نطاق التعاون مع
املؤسسات احلكومية وسلطات إنفاذ القانون.

1
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الملحق األول :شرح األفعال
أفعال ضد سرية ،نزاهة ،وتوافر بيانات ونظم حاسوبية
تشري إىل األفعال اليت تنطوي على الدخول إىل أحد أجزاء النظام احلاسويب أو
الدخول إىل النظام بأكمله ،وذلك بدون تصريح أو مربر هلذا الدخول .ويف هذا
احلالة -على سبيل املثال -يقوم أحد اجلناة بالتحايل على برنامج احلماية اخلاص
بالنظام احلاسويب ألحد املصارف (على سبيل املثال) .من املمكن أيضا أن تتمثل
النفاذ غير المشروع إلى
هذه احلالة ،عند مواصلة أحد املستخدمني البقاء متصال مع أحد األنظمة احلاسوبية
نظام حاسوبي
بعد انتهاء فرتة األذن املمنوح له/هلا ،مثل؛ قيام أحد اجلناة حبجز سعة اخلادم لفرتة
زمنية حمددة ،ولكن يستمر يف االستعمال بعد انتهاء الفرتة الزمنية املسموح هبا .هذا،
وتتطلب بعض النـهج الوطنية أن يكون حتايل اجلاين منصب،را على تدابري احلماية أو
تقرتن األفعال بنية معي،رنة.

النفاذ غير المشروع إلى

بيانات حاسوبية أو

اعتراض هذه البيانات أو
االطالع عليها

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على الوصول إىل البيانات احلاسوبية بدون تصريح أو
مربر لذلك؛ ويتضمن ذلك احلصول على بيانات أثناء إحدى عمليات اإلرسال اليت
ال يقصد هبا أن تكون عالنية ،فضال عن االطالع على البيانات احلاسوبية (مثل
نسخ البيانات) بدون تصريح .وتتمثل هذه احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام أحد
اجلناة بالوصول بشكل غري قانوين إىل إحدى قواعد البيانات احلاسوبية ،تسجيل
عمليات اإلرسال بدون حق داخل إحدى شبكات االتصال الالسلكي ،أو يقوم
أحد اجلناة ،والذي يعمل لدى إحدى الشركات املعنية ،بنسخ امللفات وأخذها
بدون تصريح .وتتطلب بعض النـهج الوطنية أن تكون البيانات ذات الصلة حممية
ضد الدخول غري املصرح به .أيضا ،تتضمن بعض النـهج الوطنية اعرتاض االنبعاثات
الكهرومغناطيسية اليت ال جيوز تصنيفها كبيانات حاسوبية .وغالبا ما قد تنطوي
أغراض التج ،رسس الصناعي أو التجاري على فعل النفاذ غري املشروع أو اعرتاض
البيانات احلاسوبية أو حيازة البيانات احلاسوبية.

تشري إىل األفعال اليت تعيق أداء أحد األنظمة احلاسوبية ،فضال عن األفعال اليت
تنطوي على ضرر يلحق بالبيانات احلاسوبية أو حذفها أو تـلفها أو تغريها أو
ط ْمسها ،وذلك بدون تصريح أو مربر .وتتمثل هذه احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام
التدخل غير المشروع في
أحد اجلناة بإحالة عدد كبري من الطلبات إىل أحد أنظمة احلاسوب والذي من شأنه
البيانات أو النظم
أن يتسبب يف عدم قدرة النظام احلاسويب على االستجابة للطلبات املشروعة (وهذا
ما يعرف بـ "هجمات احلرمان من اخلدمة") ،أو حذف ملفات برامج احلاسوب
الالزمة لعملية ت ْشتغيل أحد خوادم اإلنرتنت ،أو تغيري أحد السجالت يف قاعدة
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بيانات أحد احلواسيب .وتغطي بعض النـهج الوطنية فقط األفعال ذات الصلة
بالبيانات ،بيد أن النـهج األخرى تتناول أيضا التالعب يف أجهزة احلاسوب .وقد
تسبب "القرصنة" يف أنظمة احلاسوب املرتبطة بالبنية التحتية للمنشآت احليوية (مثل
شبكات املياه أو إمدادات الكهرباء) يف التدخل غري املشروع يف البيانات أو إتالف
النظام.
إنتاج أو توزيع أو حيازة

أدوات إلساءة استعمال
الحواسيب.

انتهاك تدابير حماية

الخصوصية أو البيانات

استعمال الحاسوب في
أعمال االحتيال أو

التزوير

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على تطوير أو توزيع أجهزة أو برجميات واليت ميكن
استخدامها يف ارتكاب اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب أو اإلنرتنت .وتتجسد هذه
احلالة ،على سبيل املثال ،عندما يقوم أحد اجلناة بتطوير أحد أدوات الربجميات
لتشغيل هجمات احلرمان من اخلدمة بشكل آيل .ومن أجل جتنب التدخل يف
االستخدام املشروع هلذه األدوات (مثل من قبل خرباء األمن) ،وتتطلب بعض النـهج
الوطنية أن تكون األداة صممت خصيصا ألغراض غري قانونية ،أو تقرتن أفعال أحد
اجلناة هبدف استعمال األداة الرتكاب أحد اجلرائم.
تشري إىل األعمال اليت تنطوي على استخدام أحد النظم احلاسوبية ملعاجلة املعلومات
الشخصية أو نشرها أو الوصول إليها مما يشكل انتهاكا ألحكام محاية البيانات.
وتتمثل هذه احلالة ،على سبيل املثال ،إذا كان أحد اجلناة يعمل يف أعمال التجارة
اإللكرتونية وقام بالكشف عن املعلومات الشخصية من قاعدة بيانات عملية اليت
يتعني عليه اإلبقاء على سريتها.
تشري إىل األفعال اليت تنطوي على التدخل أو النفاذ غري املشروع ألحد األنظمة أو
البيانات احلاسوبية هبدف احلصول على املال بشكل فيه خداع أو تدليس ،أو هبدف
حتقيق منافع مالية أخرى ،أو للتـهرب من دفع إحدى الديون ،فضال عن األفعال اليت
تنطوي على التدخل يف نظام حاسويب أو بيانات حاسوبية بشكل ينجم عنه توليد
بيانات حاسوبية زائفة .وتتمثل هذه احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام أحد اجلناة
بتعديل الربجميات املستخدمة من قبل أحد املصارف إلعادة توجيه حتويل مبلغ مايل
إىل حسابه الشخصي ،أو إذا قام أحد اجلناة بتعديل إحدى رسائل الربيد اإللكرتوين
الصحيحة الواردة من إحدى املؤسسات املالية هبدف االحتيال بشكل أساسي.
ويشري أيضا إرسال العديد من هذه الرسائل يف مسعى من اجلاين للحصول على
معلومات شخصية أو لالحتيال إىل "التصيد االحتيايل" .أما فيما يتعلق باستخدام
احلاسوب يف التزوير ،فإن بعض االجتاهات الوطنية تتطلب أن تكون البيانات
احلاسوبية األصلية تتعلق بوثائق هبدف إنشاء ا ْرتباطات قانونية ملزمة .بيد أن
االجتاهات األخرى تتطلب أن يكون هدف أحد اجلناة اعتبار النسخة املعدلة مبثابة
التزامات قانونية أو أن تكون هلا حجية التزامات قانونية.
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جرائم الهوية المرتكبة
بواسطة الحواسيب

جرائم حقوق المؤلف
والعالمات التجارية
المرتكبة بواسطة
الحواسيب

تشري إىل األعمال اليت تنطوي على إرسال أو حيازة أو استعمال تـ ْعريف شخص
آخر خمزن يف البيانات احلاسوبية ،بدون حق ،وذلك هبدف ارتكاب أي نشاط
إجرامي غري مشروع أو املساعدة يف ارتكابه أو التحريض على ارتكابه .وتتمثل هذه
احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام أحد اجلناة ،بدون حق ،باحلصول على معلومات
رخصة قيادة من أحد األنظمة احلاسوبية وقام إما ببيع هذه البيانات أو استخدامها
إلخفاء هويته احلقيقية عند ارتكابه إحدى اجلرائم .وتتطلب بعض االجتاهات الوطنية
أن يقتصر تطبيق هذه األحكام على أدوات التعريف احملددة.
تشري إىل األفعال اليت تنطوي على نسخ املواد املخزنة يف البيانات احلاسوبية أو
بيانات حاسوبية مول،ردة مما يشكل انتهاكا للحماية املفروضة حلقوق التأليف والنشر
أو العالمات التجارية .وتتجسد هذه احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام أحد اجلناة
بتوزيع أحد األغاين احملمية مبوجب حبق التأليف ،وذلك من خالل نظام تبادل
امللفات دون ترخيص من الْمؤلِّف صاحب املصنف.

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استعمال أحد النظم احلاسوبية يف إرسال رسائل
إرسال أو التحكم بإرسال إىل عدد كبري من املتلقني بدون تصريح أو طلب .ومن أجل جتنب التدخل يف
األعمال االعتيادية ملراسالت العميل ،تتطلب بعض النـهج الوطنية أن يكون أحد
الرسائل الطفيلية
اجلناة قام بعنونة هذه الرسالة مبعلومات كاذبة.
تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استخدام أحد نظم احلاسوب يف إزعاج أحد
األفراد ،أو التحرش به ،أو هتديده ،أو تعقبه أو التسبب يف خوفه أو ترويعه .وتتمثل
األعمال المرتكبة بواسطة
هذه احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام أحد اجلناة بإرسال رسائل مهينة أو هتديدية أو
الحواسيب والتي تتسبّب
قبيحة ،أو صور (أيضا يشار إىل "التصيد") ،أو استعمال أحد نظم احلاسوب يف
في ضرر شخصي
صلحة أي فرد.
تتبع أو تعقب ،أو خالفا لذلك التدخل املادي أو املعنوي يف م ْ
وتستبعد أيضا من هذه الفئة األفعال اليت تشكل قذفا فقط.

األفعال المرتكبة بواسطة
الحاسوب وتنطوي على

عنصرية أو كراهية
األجانب

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استعمال أحد نظم احلاسوب يف توزيع مواد
عنصرية أو حترض على كراهية األجانب أو إتاحة هذه املواد ،أو استعمال أحد نظم
احلاسوب يف هتديد أو إهانة أحد األفراد أو جمموعة من األشخاص ألسباب عنصرية
أو حتمل كراهية لألجانب .وتعين املواد العنصرية أو مواد كراهية األجانب أي مواد
مكتوبة أو صور أو أفكار أو نظريات تدعو أو تشجع أو حتض على الت ْمييز أو
الكراهية أو العنف ضد أي فرد أو جمموعة أشخاص على أساس العرق أو اللون أو
النسب أو األصل القومي أو العرقي ،وكذلك الدين إذا ما استخدم كذريعة لتأجيج
أي من هذه العوامل.
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إنتاج أو توزيع أو حيازة

المواد اإلباحية المتعلقة

باألطفال بواسطة
الحواسيب

األفعال ذات الصلة

بالحاسوب بغرض إغواء
أو استمالة األطفال

ألغراض جنسية

أعمال دعم الجرائم

اإلرهابية بواسطة
الحواسيب

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استخدام أحد نظم احلاسوب يف انتاج أو إنشاء
أو توزيع أو الوصول أو رؤية أو تلقي أو ختزين أو حيازة أي مواد متثيلية ،بأي وسيلة
كانت ،لشخص حقيقي أو من وحي اخليال يقل عمره عن  08سنة ،أو يبدو أنه
أقل من  08سنة ،مارس نشاطا جنسي،را صرحيا سواء حقيقي،را أو باحملاكاة أو أي
تصوير األعضاء اجلنسية لطفل إلشباع الرغبة اجلنسية بشكل أساسي .وتتمثل هذه
احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام أحد اجلناة بتحميل صورة رقمية تبني االعتداء
اجلنسي على أحد األطفال.
تشري إىل األعمال اليت تنطوي على استعمال أحد نظم احلاسوب للعرض على أحد
األطفال الذين مل يبلغوا سن املوافقة على اللقاء اجلنسي ،لغرض ارتكاب إحدى
اجلرائم اجلنسية ذات الصلة .وتتمثل هذه احلالة ،على سبيل املثال ،إذا قام أحد
اجلناة باحملادثة النصية عرب اإلنرتنت مع أحد األطفال مدعيا أنه طفل أيضا ،ويعرض
على الطفل اللقاء ،وذلك مع توافر نية االعتداء على الطفل .وميكن أن يطلق على
هذا الفعل أيضا "االستمالة" .وتقصر بعض االجتاهات الوطنية اجلرمية على اإلغواء
الذي يتبعه أي فعل مادي يؤدي إىل لقاء.
تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استخدام نظام حاسويب يف دعم جرائم اإلرهاب.
ويشتمل ذلك على استعمال أحد األنظمة احلاسوبية يف إرسال إحدى الرسائل إىل
اجلمهور بقصد التحريض على ارتكاب إحدى اجلرائم اإلرهابية ،سواء كان بشكل
مباشر أو غري مباشر ،حيث ميثل إتيان هذا السلوك خطورة ارتكاب جرمية أو أكثر
من اجلرائم اإلرهابية (استخدام احلاسوب يف التحريض على اإلرهاب) .وهذا يتضمن
أيضا استخدام نظام حاسويب يف تقدمي الدعم املايل أو مجعه هبدف استعماله -مع
وجود اإلدراك باستعماله ،سواء بشكل كلي أو جزئي -يف ارتكاب عمل إرهايب أو
إحدى اجلرائم اإلرهابية (استخدام احلاسوب يف الدعم املايل للعمليات اإلرهابية).
أيضا يتضمن استخدام أحد أنظمة احلاسوب يف التخطيط أو اإلعداد أو التنظيم
الرتكاب عمل إرهايب أو إحدى اجلرائم اإلرهابية (استعمال احلاسوب يف التخطيط
الرتكاب جرائم إرهابية) .ويقصد باجلرمية اإلرهابية أي فعل جمرم طبقا للصكوك
القانونية العاملية املعنية مبكافحة اإلرهاب ،أو يراد به التسبب يف وفاة أحد املدنيني أو
إحلاق إصابة جسدية جسيمة به ،أو أي شخص آخر ال يشارك بدور نشط يف
األعمال العدائية من حالة النزاع املسلح .وتعترب أيضا جرمية إرهابية ،مىت كان الغرض
من الفعل -يف سياق طبيعته -ترويع السكان أو إجبار إحدى احلكومات أو إحدى
املنظمات الدولية ألداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل.
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الملحق الثاني :قياس الجريمة السيبرانية
إحصاءات الجريمة المسجلة لدى أجهزة الشرطة
عادة ما تعترب إحصاءات اجلرمية املسجلة لدى أجهزة الشرطة مبثابة اإلحصاءات اإلدارية األقرب إىل
إحداث اجلرمية الفعلية 1.بالرغم من ذلك؛ فإنه من املعروف أن إحصاءات اجلرمية املسجلة لدى أجهزة الشرطة
تقوم فقط على األحداث اليت تصل إىل انتباه الشرطة .وبالتايل؛ فإن هذه اإلحصاءات عادة (يف أغلب األحيان
2
بشكل كبري) ما ختفي "رقم مسترت" للجرمية.
أما فيما يتعلق بأحداث اجلرمية السيربانية ،فإن درجة االختالف بني اإليذاء واجلرمية املسجلة لدى
الشرطة تكون أضعافا مضاعفة .فقد يكون ما أفاد به ضحايا االحتيال على بطاقات االئتمان يف الدراسات
االستقصائية السكانية وحده أكثر من  81أضعاف جمموع حاالت استعمال احلاسوب يف االحتيال والتزوير
املسجلة لدى الشرطة يف نفس الدولة 3.وأيضا ،طبقا إلحدى الدراسات االستقصائية السكانية فإن نسبة  20يف
املائة فقط من عدد  210111من مستخدمي اإلنرتنت تقريبا يف  22دولة ،قد أفادوا بأهنم كانوا ضحايا أفعال
4
اجلرمية السيربانية ،كما أشاروا إىل أهنم قد أبلغوا الشرطة عن هذا الفعل.
وقد تواجه إحصاءات اجلرمية املسجلة لدى الشرطة صعوبة أخرى تتمثل يف وضع هنج وطين مطابق
لتحديد ماهية األنظمة احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية اليت تنطوي على أحد األفعال احملددة اليت تشكل اجلرمية
السيربانية .بيد أن لدى الشرطة الوطنية نظم إبالغ قائمة على التبابني يف طرائق تسجيل أحد األفعال باعتباره
جرمية سيربانية .وجيوز استخدام ملفات التسجيل كمؤشرات ،مثل "ما إذا كان احلاسوب هو حمل اجلرمية" أو "إذا
كان اجلاين استعمل أحد أدوات احلاسوب القرتاف اجلرمية" 5.هذا ،وتقوم ببساطة االجتاهات األخرى على املواد
الواردة يف التشريع اجلنائي الوطين ،ومن مث ،تتناول فقط عددا حمدودا من أفعال اجلرمية السيربانية ،مثل "إساءة
استخدام احلاسوب" 6.ويرتاوح نطاق هذه النتائج يف إحصاءات الشرطة من نسبة األفعال "التقليدية" اليت يعترب

1

األمم املتحدة .2113 .دليل تطوير نظم إحصاءات العدالة اجلنائية.

2

األمم املتحدة .مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر للعدالة اجلنائية ومنع اجلرمية .2101 .حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية يف مجيع أحناء العامل :تقرير األمني العام لألمم

املتحدة A/CONF.213/3 ،األول من شباط/فرباير .2101
UNODC calculation from Study cybercrime questionnaire. Q30; and Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012.
Symantec. 2011. Norton Cybercrime Report 2011
5

3
4

وزارة العدل األمريكية .مكتب التحقيقات الفيدرايل  .2111نظم اإلبالغ عن احلوادث الوطنية .جمل،رد :0مبادئ توجهيه جلمع البيانات .متاح على الرابط التايل:

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr
6

انظر على سبيل املثال ،جلنة األمم املتحدة االقتصادية اخلاصة بأوروبا ،مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني .املبادئ وإطار التصنيف الدويل اجلرائم لألغراض اإلحصائية

 00ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1.تشرين األول/أكتوبر  .2100امللحق األول يوجز نظم تصنيف اجلرائم الوطنية.
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فيها احلاسوب أداة اجلرمية أو حمل اجلرمية إىل اإلحصاءات املعنية فقط باجلرائم التقنية املعينة 1.ففي احلالة السابقة؛
رمبا يكون من الصعب فهم ماهية احلد األدىن الستخدام أداة احلاسوب "الرتكاب" إحدى اجلرائم املعنية 2.يف
احلالة الالحقة؛ ميكن إجراء مقارنات عرب احلدود الوطنية فقط إذا كان التشريع الوطين يعترب مكافئا للتشريعات
األخرى ،باإلضافة إىل استخدام الفئات املماثلة لألغراض اإلحصائية ولكي نفهم ما إذا كانت إحصاءات الشرطة
 على سبيل املثال  -املعنية "باستخدام أحد أجهزة احلاسوب بدون تصريح" يف إحدى الدول ميكن مقارنتها معاإلحصاءات املعنية "بالنفاذ غري املشروع إىل إحدى احلواسيب" يف دولة أخرى ،فإنه من الضرورة تناول أركان
اجلرمية األساسية من منظور القوانني اجلنائية .وبالتايل ،فإن الدفاع عن مقارنات إحصاءات الشرطة بشأن "اجلرمية
السيربانية" من الناحية املنهجية يشكل صعوبة بالغة.
وقد تضمنت املعلومات اليت مت مجعها هلذه الدراسة طلبا للدول لتقدمي عدد اجلرائم املسجلة لدى الشرطة
طبقا لكل فعل من األفعال الـ  02املدرجة يف املرفق األول (شرح أفعال اجلرمية السيربانية) .أما فيما يتعلق بوصف
كل فعل بإسهاب؛ فقد طلب من الدول تقدمي اإلحصاءات املتاحة لديها لألعوام ،2101 ،2112 ،2118
وحتديد ما إذا كانت البيانات املقدمة توافقت مع إحدى اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين أو اجلرائم العامة يف
القانون 3.على سبيل املثال؛ ما إذا كانت جرائم "النفاذ غري املشروع لنظام احلاسوب" املسجلة لدى الشرطة قد
سجلت تأسيسا على حكم جنائي خاص يتناول هذا الفعل .ومن ناحية األخرى قد يتوافق تسجيل الشرطة
جلرائم استخدام احلاسوب يف أعمال االحتيال والتزوير مع أحد األحكام الفرعية جلرمية االحتيال العام ،واليت قد
ح ،ردد استعمال حاسوب يف ارتكاهبا.
فمن املالحظ أن نسبة تقل عن  21يف املائة من الدول اليت أجابت على األسئلة املعنية بإحصاءات
الشرطة ،عرب الـ  02فعال من أفعال اجلرمية السيربانية (والثالث فئات اإلمجالية) ،أشارت إىل أن إحصاءات اجلرائم
املسجلة متـوف،ررة .بيد أن نسبة االنتهاء من جماالت البيانات املمكنة بلغت نسبة تقل عن  21يف املائة ،عرب مجيع
أفعال اجلرمية السيربانية والسنوات املشار إليها أعاله 4.وقد يشري ذلك إىل التحدي الذي تواجهه الدول يف مجع
البيانات اإلحصائية املسجلة لدى الشرطة بشأن األفعال السيربانية .وعندما سألنا عن األسباب اليت حتول دون
توافر اإلحصاءات ،أشار عدد من الدول إىل حتديات التجميع والتقسيم ،ويتجسد ذلك يف عدم اعتبار األفعال
املطلوبة متمي،رزة من األحداث املسجلة ،أو أن البيانات املوجودة ال ميكن تدوينها بسهولة طبقا للفئات املستخدمة يف
االستبيان 5.وهذا يربهن على الصعوبات اليت تعرتي حتديد أحد الفئات العامة للجرائم السيربانية واليت استخدمتها
1

املركز الكندي إلحصاءات العدالة  .2112اجلرائم السيربانية :عملية مجع القضايا والبيانات واملوارد إلحصاءات البالغات الواردة للشرطة.

2

فعلى سبيل املثال ،قد تتضمن اإلحصاءات التارخيية عدد من األحداث املتعلقة "بسرقة السيارات" أو "السطو املسلح/الكسر والدخول" واليت يعترب احلاسوب إما أداة

اجلرمية أو حمل اجلرمية .املرجع السابق.
3
االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم 30-22
4

املرجع السابق.

5
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ألغراض إحصائية .ويف هذا الصدد أيضا ،ربطت العديد من الدول التحديات يف اإلحصاءات الشرطية باألطر
القانونية ،مع مالحظة أن عدم وجود حكم قانوين حمدد معين بعدم توافق الفئة اإلحصائية الشرطية املوجودة.
هذا ،وقدمت بعض الدول إحصاءات تقديرية يف احلاالت اليت ال يوجد فيها حكم حمدد .ويف هذا الشأن،
قدمت إحدى الدول ،على سبيل املثال ،العدد اإلمجايل جلرائم االحتيال والتزوير املسجلة لدى الشرطة ،مع تقدير
1
بالنسبة املئوية للجرائم اليت ارتكبت باستخدام أحد نظم احلاسوب.
وذكرت إحدى الدول ،على سبيل املثال ،أن "حمدودية املوارد والطبيعة املعقدة "للجرمية السيربانية" جتعل
من الصعوبة البالغة مجع وحتليل املعلومات اإلحصائية بغية تقدمي صورة كاملة ودقيقة للمشكلة للحكومات
والقطاع اخلاص ومستخدمي التكنولوجيا" ".فغالبا ما تتصادف أركان اجلرمية السيربانية مع اجلرائم اجلنائية األخرى،
فالعديد من احلوادث لن يالحظها الضحايا ،أو إذا الحظوها ،ففي الغالب ال يقومون باإلبالغ عنها مطلقا (أو،
إذا قاموا باإلبالغ ،فإن من
يتقدم باإلبالغ هم فقط
مقدمو اخلدمة أو شركات
بطاقات االئتمان ،والسلطات
غري العامة)" .بيد أن هناك
مشكلة إضافية يف هذا اجملال
تتمثل يف حقيقية مفادها أن
العديد من اجلرائم تعترب جرائم
عرب احلدود الوطنية أو غري
معلومة املنشأ ،باإلضافة إىل
أن العديد من اجلرائم تنطوي
على ضحايا مستهدفني بشكل مجاع ،ري ،واليت من شأهنا أن تعطي صورا إحصائية خمتلفة بناء على ما مت إحصاؤه :ففعل
ايل إىل ماليني العناوين ميكن أن حيسب مبحاولة واحدة أو عدة ماليني من احملاوالت،
إرسال بريد إلكرتوين ا ْحتي ،ر
2
على سبيل املثال ،ورمبا يولد آالفا من اجلرائم الكاملة يف حالة جناح املخطط اإلجرامي.
وتظهر عملية فحص إحصاءات الشرطة املقدمة عددا من األمناط ،أوهلا :توجد دالئل قوية  -كما
قدمت بيانات الدراسة اإلحصائية السكانية القائمة على اجملين عليه  -على أن تسجل الشرطة للجرمية السيربانية
ال يعترب مؤشرا جيدا للمستويات الرئيسية للجرمية السيربانية .فمعدل اجلرمية السيربانية احملددة املسجلة لدى الشرطة
قد ترتبط بكل من مستوى النمو يف إحدى الدول ووجود شرطة متخصصة.
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ويعترب عدد الدول اليت قدمت بيانات صغريا نسبيا .ومع ذلك؛ تسجل هذه اجملموعة احملدودة من
الدول ،مع تلك األعداد الكبرية من الشرطة املتخصصة يف اجلرمية السيربانية نسبة عالية من اجلرمية السيربانية ،على
األقل فيما يتعلق باستخدام احلاسوب يف أعمال االحتيال والتزوير 1.وقد أظهرت املقارنة استعمال عدد من
الشرطة املتخصصة وعدد من اجلرائم املسجلة لكل  0110111مستخدم من مستخدمي اإلنرتنت يف كل دولة
2
على حدة ،بغية تقدمي ممخرج عادل للمقارنة.
ورمبا يعترب هذا النمط مف ،رسرا مبوجب حقيقة مفادها أن إحدى النسب الصغرية فقط من أفعال اجلرمية
السيربانية تصل إىل علم الشرطة يف املقام األول ،وميكن أن تزيد هذه النسبة على األرجح مع استعمال موارد
3
وقدرات حتقيقية إضافية.
أما النمط الثاين؛ يتعلق بإحصاءات الشرطة ومنو الدولة .فهنالك أربعة أنواع من أفعال اجلرمية السيربانية
املسجلة لدى الشرطة-استعمال احلاسوب يف أعمال االحتيال والنصب ،جرائم استغالل الطفل يف املواد اإلباحية،
النفاذ غري املشروع ألحد
نظم احلاسوب والتدخل يف
البيانات أو النظام بشكل
غري مشروع  -ترتفع
لكل
باستمرار
 0110111مستخدم من
مستخدمي اإلنرتنت يف
إحدى جمموعات الدول،
ويرافق ذلك ارتفاعا يف
مستويات التنمية البشرية
أكثر من جمموعة الدول ذات التطور البشري املنخفض .ويظهر الشكل التايل متوسط عدد اجلرائم املسجلة لدى
الشرطة لكل  0110111مستخدم إنرتنت يف  02دولة من الدول اليت سجلت درجة أعلى من  1.8حبسب
مؤشر التنمية البشرية ،باملقارنة مع  03من الدول اليت سجلت درجة أقل من  1.8حبسب يف مؤشر التنمية

1
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يعترب مصدر عدد مستخدمي اإلنرتنت من املؤشرات العاملية لالتصاالت السلكة والالسلكية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .2102ويستعمل عدد مستخدمي

اإلنرتنت كقاعدة ،بدال من جمموع السكان ،حيث يعترب األشخاص الغري متصلني باإلنرتنت غري معرضني لإليذاء من األغلبية الساحقة ألفعال اجلرمية السيربانية ،بيد أنه
بالرغم من ذلك ،توجد أمثلة للحصوٌل على بيانات حاسوبية من أحد احلواسيب امل ْستقل،رة.

3

See, for example, Harrendorf, S., Smit, P. 2010. Attributes of criminal justice systems – resources, performance and punitivity.
In: European Institute for Crime Prevention and Control Affiliated with the United Nations (HEUNI). International Statistics on
Crime and Justice. Helsinki
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البشرية 1.بيد أنه من اجلائز أن املستويات املطلقة لبعض هذه اجلرائم على األقل تعترب يف احلقيقة أعلى يف الدول
األكثر تقدما .ويف هذا الصدد؛ على سبيل املثال ،تدعم نتائج الدراسة االستقصائية السكانية الستعمال
احلاسوب يف االحتيال على املستهلكني مستوى إيذاء أعلى بقليل يف الدول املتقدمة األكثر تطورا 2.وبالرغم من
ذلك؛ تطرح الدراسة االستقصائية صورة عكسية ألفعال اجلرمية السيربانية األخرى املرتكبة من قبل األفراد ،مع
وجود مستويات عالية من اإليذاء عادة يف الدول األقل منوا 3.هذا ،وتعترب صورة موارد الشرطة ،م ْدموجة حبقيقة
مفادها أن مقارنة جرائم القتل 4املسجلة لدى الشرطة أكرب يف جمموعة الدول األقل منوا ،قد تظهر أن قدرات
الشرطة يف التحقيق يف اجلرمية السيربانية يف الدول املتقدمة تعترب مسؤولة بشكل جزئي عن تسيري اختالفات كبرية
بني جمموعتني الدول اليت مت تناوهلما.
يف الواقع أن
النمط الثاين الذي ِّ
يعقد
تفسري إحصاءات اجلرمية
السيربانية املسجلة لدى
الشرطة يتعلق باختالفات
يف االستعمال املقارن
للجرائم من قبل هيئات
إنفاذ القانون .فعادة ما متثل
أفعال النفاذ غري املشروع
لنظام حاسويب ،واالستيالء
على البيانات احلاسوبية بشكل غري مشروع ،والتدخل يف البيانات أو النظام بشكل غري مشروع ،سلوكا متباينا يف
القانون .ومع ذلك ،فاملمارسة العملية توضح أهنا غالبا ما قد تندمج يف أسلوب سلوك أحادي ،مثل "قرصنة"
أحد النظم احلاسوبية ،نسخ البيانات احلاسوبية من النظام ،وإتالف البيانات يف النظام احلاسويب .فقد يتم تسجيل
الشرطة جرمية واحدة أو اثنتني أو ثالثة بشكل منفصل ،اعتمادا على توافر األدلة ،ووصف السلوك ،واألولويات
إحصاء اجلرمية 5.هذا ،ويظهر استقراء إحصاءات اجلرائم الثالث املسجلة لدى الشرطة ،يف فئة
السياسية ،وقواعد ْ
1
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See, for instance, Van Dijk, K.J.M., Van Kesteren, J.N., and Smit, P. 2008. Criminal Victimization in International Perspective. Key findings

2

from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague: Boom Legal Publishers.
3

ا نظر على سبيل املثال ،فيما يتعلق باستغالل الطفل يف املواد اإلباحية ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .عوملة اجلرمية :تقييم هتديد اجلرمية املنظمة عرب

الوطنية ،الفصل .01
4

معدالت جرائم القتل املسجلة لدى الشرطة تعرض  0110111من السكان ،باألحرى من لكل  0110111من مستخدمي اإلنرتنت.

تطبيق مبدأ القاعدة اإلجرامية ،على سبيل املثال ،قد يؤدي يف تسجيل اجلرائم األكثر جسامة فقط يف م ْعرض السلوك .وأشارت نصف البلدان اجمليبة إىل أن مبدأ
القاعدة اإلجرامية قد طبق إلحصاء اجلرائم املسجلة لدى الشرطة .االستبيان اخلاص بالدراسة السؤال رقم .23
5
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أفعال متس بالسرية ،النزاهة ،توافر بيانات حاسوبية أو نظم حاسوب ،تباينا كبريا وفقا للدولة .بيد أنه ال توجد
عالقة واضحة موجودة بني اجلرائم الثالثة .فليست هذه هي احلالة ،على سبيل املثال ،اليت تظهر كافة الفئات
مستويات متوازية بالتقريب يف كل دولة .وباألحرى ،يف بعض الدول ،فإن الفئة األوىل تعترب أعلى من الفئتني
األخريتني .بيد أن يف الدول األخرى ،فإن الفئتني األخريتني أعلى من الفئة األوىل .كما أن من املالحظ ،أن عددا
من الدول ليست لديها إحصاءات متوافرة لكل الفئات الثالثة .وبينما ال ميكن إثبات أن االختالفات ال تعكس
السمات احلقيقة واألساسية للجرمية ،إىل أن هذا التنوع يعترب من املرجح بشكل كبري أن يبدو متأثرا بالتأثريات
التحقيقية والتسجيل.
وعندما وجه سؤال حول مدى كفاية النظام احلايل إلحصاءات الشرطة لتسجيل أفعال اجلرمية السيربانية،
رأى ثلثا الدول اجمليبة بأن أنظمتهم الوطنية ليست كافية 1.كما أوضحت الدول اجمليبة أيضا أن نظم تسجيل
2
إحصاءات الشرطة ميكن حتسينها بعدة طرق .وترد التفاصيل يف اجلدول يف هذه الصفحة.
ورغم هذه القيود ،أشارت الدول إىل أمهية إحصاءات اجلرمية السيربانية املسجلة لدى الشرطة لوضع
سياسة يف مكافحة اجلرمية السيربانية .وذكرت إحدى
الدول ،على سبيل املثال ،أن "كل أربعة سنوات،
تحسين إحصاءات الشرطة بشأن الجريمة السيبرانية

تدمج إحصاءات الشرطة مع املعلومات املعنية
بالتأثري والتهديد والتعرض للخطر الذي تسببه
األنواع املختلفة للجرمية ،مبا يف ذلك اجلرمية
السيربانية ،ويتم حتليل هذه اإلحصاءات واملعلومات
املدجمة معها يف صورة أمن الشرطة املدنية ،حيث
استخدمت هذه الصورة لتحديد األولويات يف خطة
3
األمن الوطين للشرطة والعدالة".

 تركيب إشارة يف نظام التسجيل لتحديد أحد أركان اجلرمية
السيربانية
 إنشاء هيئة مركزية لإلبالغ لسلطات إنفاذ القانون
وإحصاءات العدالة اجلنائية
 وضع قواعد مو ،رحدة لإلحصاء ،وخباصة لألفعال اليت
تستهدف ضحايا متعددين (مثل "التصيد االحتيايل")
 مزيد من تطوير أنظمة تصنيف اجلرمية إلظْهار اجلرمية
السيربانية

وأبرزت العديد من الدول أنه ال يتعني
استخدام إحصاءات الشرطة بشكل منعزل ،باألحرى جيب إدماجها مع مصادر البيانات األخرى .أيضا أفادت
الدول بأن هذا كان الوضع بشكل خاص مع اجلرمية السيربانية ،حيث قد ال تتوافق العملية الطويلة لتوليد
إحصاءات مسجلة لدى الشرطة مع إيقاع التغري التكنولوجي أو تطور مسار اجلرمية السيربانية .وعلى هذا النحو؛
يتعني إدماج املعلومات الواردة من تقييم اخلرباء للتغريات التكنولوجية الفعلية واملتوقعة ،فضال عن اخلربة باجلرائم

1
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2

املرجع السابق.

3

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم 33

232

الفعلية واالسرتشاد بالسوابق القضائية مع االجتاهات اإلحصائية .هذا ،وقد ذكرت دول أخرى أن إحصاءات
اجلرمية السيربانية املسجلة لدى الشرطة تعترب هامة لعمليات اإلصالح التشريعي لإلبالغ ،ورفع مستوى الوعي العام
1
بشأن طبيعة اجلرمية السيربانية ونطاقها.

االستقصاءات السكانية والتجارية
يعترب ،ببانتظام ،تعزيز الدراسات االستقصائية بشأن ضحايا اجلرمية مبثابة أكثر الطرائق فاعلية جلمع
إحصاءات اجلرمية .فمن حيث املبدأ ،فإن هذه الدراسات تزيل اال ْشتباه "للرقم املعتم" للجرمية اليت مل يبلغ الشرطة
عنها من خالل مجع املعلومات مباشرة من السكان من الضحايا احملتملني 2.ويف نفس الوقت؛ تواجه الدراسات
االستقصائية بشأن ضحايا اجلرمية حتديات منهجية ،تتضمن احلاجة إىل حتديد دقيق للسكان املستهدفني ،إلجراء
للعينات ،والتصدي بشكل كاف للدراسات االستقصائية اليت مل يستجب
دراسة استقصائية مالئمة ووضع إطار ،ر
هلا 3.وبالرغم من ذلك؛ إذا مت اعتماد منهجية م ْعياري،رة وترتيب األسئلة يف الدراسة االستقصائية ،فإن األخرية ميكن
4
أن تقدم درجة مناسبة إلمكانية املقارنة عرب احلدود الوطنية.
ومن املالحظ؛ أن الدراسات االستقصائية الدولية واإلقليمية بشأن ضحايا اجلرائم ليس لديها حىت اآلن
أسئلة مو ،رحدة وم ْدموجة بشكل منظ،رم تتعلق باجلرمية السيربانية .بيد أن بعض الدراسات االستقصائية السكانية
الوطنية تتناول "التجارب السلبية عند استعمال اإلنرتنت" 5،أو "وقائع الربجميات اخلبيثة" 6،أو "استخدام احلاسوب
يف األعمال ذات الصلة بالتهديد باإليذاء أو االعتداء أو "االحتيال عرب اإلنرتنت" 7.ويف هذا الصدد أيضا ،تتناول
إحدى الدراسات االستقصائية الوطنية األخرى اجلرائم اليت قد تنطوي على النظم احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية
 أو غريها  -مبا يف ذلك" ،انتحال الشخصية" 8،و"استنساخ البطاقات املصرفية" 9.هذا ،وقد تضمنتالدراسات االستقصائية اإلقليمية أسئلة أيضا بشأن "استالم رسائل إلكرتونية احتيالية تتضمن طلبا للمال".
"االحتيال عرب اإلنرتنت مىت مل يتم تسليم السلع املشرتاة ،واليت قد تكون مقل،ردة أو غري ذلك حسبما أوعز إليه"،
و"التعرض لمواد عرضي،را حترض على الكراهية العرقية أو التطرف الديين" 10.ويف هذا الشأن أيضا ،تتضمن
1
2
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لالطالع على نظرة شاملة على املنهجية املستخدمة يف الدراسة االسقصائية بشأن ضحاي اجلرمية ،انظر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واللجنة

االقتصادية ألوروبا  .2101دليل الدراسات االستقصائية بشأن ضحايا اجلرائم
3

املرجع السابق

See, for example, Van Dijk, K.J.M., Van Kesteren, J.N., and Smit, P. 2008. Criminal Victimization in International Perspective. Key
findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague: Boom Legal Publishers.

4

وزارة الداخلية الربيطانية .2102 .جرائم الكراهية واألمن السيرباين وممارسة اجلرمية بني األطفال :نتائج الدراسة االستقصائية الربيطانية  :2101/00اجمللد التكميلي ،3
اجلرمية يف اجنلرتا وويلز .2101/00
5

AusCert. 2008. Home Users Computer Security Survey 2008.
Hong Kong UNICVS. 2010. Final Report of the 2006 Hong Kong UNICVS.
8

وزارة العدل األمريكية ،مكتب إحصاءات وزارة العدل  .2118الدراسة االستقصائية الوطنية التكميلية بشأن ضحايا سرقة اهلوية .2118
INEGI. 2012. Encuesta Nacional de Victimizacíon y Percepcíon sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE), Cuestionario Principal
European Commission. 2012. Special Eurobarometer 390: Cybersecurity

234

6
7

9
10

الدراسات االستقصائية الدولية ،مثل الدراسة االستقصائية الدولية لضحايا اجلرمية 1،سؤاال واحدا فقط مباشرا
يتعلق باجلرمية السيربانية بشأن التعرض الحتيال أثناء التسوق عرب اإلنرتنت .وقد طلبت الدراسات االستقصائية
السكانية اليت أعدها القطاع اخلاص "ردا بشأن الربيد اإللكرتوين الومهي أو املواقع اإللكرتونية الكاذبة واليت مت من
2
خالهلا احلصول على تفاصيل شخصية" ،و"البلطجة أو التعقب أو جرائم كراهية أو حترش عرب اإلنرتنت"،
و"اخرتاق حساب الربيد اإللكرتوين أو امللف التعريفي على شبكات التواصل االجتماعي"" ،واإليذاء االحتيايل
4
بتزوير بطاقات االئتمان" 3،و"سرقة البيانات اليت ترتكب عرب شبكة اإلنرتنت".
وقامت كيانات القطاع اخلاص بإجراء مزيد من الدراسات االستقصائية بشأن ضحايا اجلرمية السيربانية
5
العينات
اليت تعاين منها الشركات التجارية .بينما قد تستخدم بعض من هذه الدراسات االستقصائية أحد أطر ،ر
اإلحصائية ،إال أن أغلبية الدراسات تعترب دراسات استقصائية معنية بالعمالء ،أو اختيار "املبلغني األساسيني".
6
ويف هذا الصدد أيضا؛ قام عدد قليل من احلكومات الوطنية بإجراء دراسات استقصائية تناولت إيذاء الشركات.
باإلضافة إىل ذلك؛ قام املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية مؤخرا بإعداد دراسة استقصائية بشأن استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الشركات ،تناولت املسائل املتعلقة باجلرمية السيربانية واألمن السيرباين يف أحد
الوحدات املخصصة 7.وقد استعملت األسئلة الواردة يف الدراسة االستقصائية التجارية لغة "احلادث األمين"
لتغطية جمموعة واسعة من أفعال اجلرمية السيربانية ،مبا يف ذلك؛ النفاذ غري املشروع من قبل اخرتاق نظام حاسويب
دخيل أو القرصنة أو التدخل يف البيانات/النظام يف شكل عدوى الربجميات اخلبيثة أو هجمات حجب اخلدمة
املوزعة ،أو استعمال احلاسوب يف أعمال االحتيال من قبل "املطلعني على أمور الشركة" ،أو احلصول على بيانات
حاسوبية بشكل غري قانوين يف شكل "اخرتاق للبيانات".
فمن املالحظ أنه يوجد تباين كبري يف استعمال املصطلحات ،ويف طريقة طرح األسئلة وتكرار ْإدراج
األسئلة املتعلقة باجلرمية السيربانية يف الدراسات اإلحصائية املعنية بضحايا اجلرائم .فليس من املألوف لألسئلة
املعنية باجلرمية السيربانية أن يتم تضمينها "كوحدة" خاصة للدراسات اإلحصائية الدورية املعنية بضحايا اجلرائم ،مما

1

ملزيد من الدراسات االستقصائية الدولية بشأن ضحايا اجلرائم ،انظرhttp://www.crimevictimsurvey.eu and http://rechten.uvt.nl/icvs:

تضمنت االستبيان امللحق بالدراسة االستقصائية الدولية بشأن ضحاي اجلرمي متابعة للمشاركني يف االستبيان الذين أشاروا إىل أهنم كانوا أحد ضحايا االحتيال على
املستهلكني .والسؤال كان :كيف حدث هذا االحتيال؟ هل وقع ذلك اثناء [التسوق عرب اإلنرتنت؟ ]..
2

3

Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012
McAfee/National Cybersecurity Alliance. 2012. Online Safety Survey
5
See, for example, Computer Security Institute. 2011. CSI Computer Crime and Security Survey 2010/2011; PricewaterhouseCoopers.
;2012. Global State of Information Security Survey; Ponemon/Check Point Software Technologies. 2012. The Impact of Cybercrime on Business
and Ponemon/HP Enterprise Security. 2012. Cost of Cybercrime Study 2012.
4

6

انظر على سبيل املثال؛ وزارة العدل األمريكية ،مكت إحصاءات وزارة العدل .2112 .دراسة استقصائية وطنية بشأن حوادث األمن االلكرتوين ،انظر أيضا املعهد

األسرتايل للدراسات اجلنائية .2112 .تقييم الشركات التجارية الستخدام األمن االلكرتوين :دراسة استقصائية وطنية.
7

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية .2100 .دراسة استقصائية بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكرتونية يف املؤسسات .متاح على

الرباط التايل:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ICT_security_in_enterprises
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جيعل من الصعب إجياد هيكل زمين للبيانات املتسلسلة .ويف حني أن بعضا من الدراسات االستقصائية تتضمن
الدول النامية 1،إال أن الرتكيز يتم غالبا على الدولة املتقدمة ،مما ينتج عن ذلك حاجة ملحة لبيانات استقصائية
من جزء كبري من العامل .ففي أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة ،فإن عددا قليال جدا من الدول اليت
كانت قادرة على تقدمي معلومات بشأن الدراسات االستقصائية السكانية أو الدراسات االستقصائية التجارية
املتعلقة باجلرمية السيربانية 2.وإذا كانت البيانات االستقصائية متوافرة ،إال أهنا ختضع إىل عدد من االنتقادات ،مبا
يف ذلك الصعوبة يف احلصول على إحدى العينات واليت متثل ليس فقط تعرض السكان للخطر وإمنا أيضا اخلسائر
3
اليت تسببها اجلرمية السيربانية ويتحملها السكان.
ويعترب املزيد من تطور املنهجية وهيكل أسئلة الدراسة االستقصائية من األمور احليوية للجهود املستقبلية
يف قياس طبيعة وسياق اجلرمية السيربانية .وبينما تعترب اجلرمية السيربانية يف بعض النواحي من اجلرائم الصعبة عند
قياسها نظرا لعدم وجود العوامل التعريفية فضال عن االفتقار إىل الوعي ،إىل جانب ذلك ،فإن السوابق القضائية
املوجودة  -لتوفيق منهجيات الدراسات االستقصائية املعنية باإليذاء  -تؤدي إىل صعوبة أخرى يف قياس اجلرائم،
مثل العنف ضد املرأة 4.باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ركزت التطورات احلديثة يف الدراسات االستقصائية الدولية املعنية
بضحايا اجلرمية على متحيص منهجيات الدراسات االستقصائية لإلنرتنت 5،كخطوة هامة يف حالة إذا كان
السكان املعنيون هم من "مستخدمي اإلنرتنت" .وتربز إحدى خرائط الطريق احلديثة لتحسني إحصاءات اجلرمية
على املستوى الوطين والدويل أمهية تطوير الدراسات االستقصائية ومتحيصها جلمع البيانات بشأن أشكال حمددة
من اجلرمية السيربانية 6.ويف هذه الدراسة؛ تعترب البيانات اإلحصائية الواردة من إحدى الدراسات االستقصائية
السكانية للمقارنة عرب احلدود الوطنية -القليلة -مستخدمة يف القسم اخلاص بـ "الصورة العاملية للجرمية السيربانية".

See, for example, Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012 (includes South Africa), and PricewaterhouseCoopers. 2011.
Cybercrime: Protecting against the Growing Threat. Global Economic Crime Survey (covers 78 countries, including 13 in Africa).

1

2

االستبيان اخلاص بالدراسة ،السؤال رقم 01

6

اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة .2102 .تقرير املعهد الوطين املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن إحصاءات

3

Florêncio, D., and Herley, C. 2011. Sex, Lies and Cybercrime Surveys. Available at:
http://research.microsoft.com/pubs/149886/sexliesandcybercrimesurveys.pdf
4
See Johnson, H., and Nevala. S. 2010. International Violence Against Women Survey (IVAWS).
5
See http://crimevictimsurvey.eu

اجلرمية :خارطة طريق لتحسني إحصاءات اجلرمية على املستوى الوطين والدويل-02 . E/CN.3/2013/11 .كانون األول/ديسمرب .2102
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المبادرات الخاصة ببالغات الضحايا
غالبا ما يفضل ضحايا اجلرمية السيربانية تقدمي بالغ عن الفعل اإلجرامي السيرباين إىل أحد مراكز
اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية ،مثل أحد املواقع اإللكرتونية أو اخلطوط الساخنة أو باألحرى من خالل قنوات
الشرطة التقليدية (بالرغم من وجود روابط وثيقة عادة بني مراكز اإلبالغ وسلطات إنفاذ القانون) .وتوجد هذه
املبادرات اخلاصة باإلبالغ يف عدد من الدول ،ومنها جنوب آسيا 1،أمريكا الوسطى 2،وأوروبا الغربية 3،وأمريكا
الشمالية 4.وتعترب املواقع اإللكرتونية املعنية باإلبالغ الذايت من قبل الضحية موجودة أيضا بشكل متزايد يف عدد
من الدول النامية ،مثل دول غرب أفريقيا 5.وعلى غرار إحصاءات الشرطة ،فإن البيانات املنبثقة عن البالغات
املقدمة إىل املراكز بشأن اجلرمية السيربانية تعاين هي األخرى من "الرقم املعتم" للجرائم اجملهولة .ولذلك تعترب هذه
البيانات غري مناسبة لالستخدام يف مقارنات مستويات اجلرمية السيربانية عرب احلدود الوطنية .حىت االجتاهات يف
6
الشكاوى قد تكون مس ،ررية إىل حد كبري طبقا ملستويات وعي الضحايا إىل جانب األحداث األساسية.
وبالرغم من ذلك؛ فإن اإلحصاءات املنبثقة من آليات إبالغ الضحايا ميكن أن يقدم استدالالت بشأن
توزيع أفعال اجلرمية السيربانية داخل إحدى الدول .وقد تظهر اإلحصاءات ،على سبيل املثال ،معامل مثل األمناط
الرئيسية الستعمال احلاسوب يف االحتيال املبلغ عنه ،توزيع الفئة العمرية للضحايا وجنسهم ،أو طبيعة احملتوى غري
القانوين املبلغ عنه 7.كما هو احلال يف اإلحصاءات املسجلة لدى الشرطة ،فإن مقارنة البيانات الواردة من
مبادرات بالغات الضحايا ميكن تعزيزها من خالل وضع تصنيفات موحدة ألفعال اجلرمية السيربانية.

المعلومات الخاصة باألمن السيبراني القائم على التكنولوجيا
رمبا تعترب أفعال اجلرمية السيربانية متفردة بني اجلرائم بشكل عام ،يف وجود تدابري وقائية ممتدة قائمة على
التكنولوجيا ،مبا يف ذلك منتجات مكافحة الفريوسات وأمن الشبكات ،جبانب برامج احلماية 8.ويقوم دور هذه
املنتجات عادة على املسح الضوئي ،وحتديد وتنقية "التوقيعات" اإللكرتونية احملددة .هذا ،وقد تكون هذه
1

See http://www.cybercellindia.com/#
See http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3029
3
;See https://www.meldpuntcybercrime.nl/english_information.html
http://www.cybercrime.admin.ch/content/kobik/en/home/meldeformular.html; and http://www.actionfraud.police.uk/home
4
See http://www.ic3.gov/default.aspx
5
See http://cybercrime.interieur.gouv.ci/?q=node/4
2

6

تشري التقارير السنوية ملركز اإلبالغ  IC3بالواليات املتحدة األمريكية ،على سبيل املثال ،إىل زيادة مطردة من عام  2111إىل  2112حىت آخر تسوية يف 2101

إىل  .2100انظر :مركز شكاوى جرائم اإلنرتنت .2100 .تقرير جرائم االنرتنت  .2100وعلى النقيض من ذلك ،فإن عدد البالغات اليت تلقاها مركز البالغات
السويسري يشري إىل اخنفاض من  2112إىل  .2100انظر:

Service de Coordination de la Lutte Contre la Criminalité sur Internet (SCOCI) 2011. Rapport Annuel 2011. Awareness of reporting
mechanisms may increase over time or decrease over time, depending on factors such as the degree and consistency of publicity
accompanying the mechanism.
7

املرجع السابق.

8

See OECD. 2002. Recommendation of the Council Concerning Guidelines for the Security of Information Systems and Networks Towards a Culture of
Security. 25 July 2002 - C(2002)131/FINAL
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املنتجات قائمة على احملتوى أو قائمة على حركة املرور ،مثل املراسالت من أو إىل "القائمة السوداء" لربتوكوالت
اإلنرتنت" 1.ويتضمن العديد من املنتجات أيضا الكشف اإلرشادي والذي من شأنه أن يقوم بفحص مسار
امللفات املشتبه هبا وظروف االتصاالت احملددة سلفا .وبالتايل ،فإن سجالت احلركة املنشأة من قبل منتجات أمنية
قائمة على التكنولوجيا ميكنها تقييد جمموعة فرعية من حمتوى احلاسوب وجمريات حركة املرور اليت قد تتوافق مع
أحد مكونات أفعال اجلرمية السيربانية ،وذلك يف بعض احلاالت .ومن ناحية أخرى؛ فإن الشروع يف  -أو اكتمال
 ارتكاب أفعال النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب أو التدخل غري املشروع يف بيانات حاسوبية أو أحد النظماحلاسوبية قد يتم كشفه ،على سبيل املثال ،من خالل استجابة هذه املنتجات .هذا ،ويعترب إنذارا ضد السرقة
املنزلية واليت يكشف عن األحداث عند األبواب والنوافذ املنزلية مبثابة مضاهاة ضعيفة ،نظرا ألن حقيقة تشغيل
أحد اإلنذارات ال يعين بالضرورة أن هناك جرمية قد مت ارتكاهبا ،وبالرغم من ذلك؛ فإن نسبة حمددة من اجلرائم قد
تستدعي تشغيل التنبيه.
وجدير بالذكر؛ أن إحدى ميزات منتجات األمن السيرباين القائمة على التكنولوجيا تتمثل يف أن أعدادا
إعداد إحصاءات
كبرية من "إنذارات السرقة" قد تبلغ كأحداث مسجلة إىل أحد املواقع املركزية  -مما يسمح ب ْ
إمجالية لألمن السيرباين .والعديد من مقدمي خدمات األمن السيرباين من القطاع اخلاص يعد تقارير مؤسسة على
هذه اإلحصاءات 2.وغالبا ما يستخدم مقدمو خدمات األمن السيرباين ،مع ذلك ،تعريفات خمتلفة بشكل
واضح :أساليب الع ،رد ،والسالسل الزمنية ،والتغطية اجلغرافية ،وعروض البيانات 3.وكنتيجة لذلك ،فإن مقارنة
اإلحصاءات عرب "تقارير التهديد" اليت يعدها القطاع اخلاص تشكل حتديا إىل أبعد حد .ويف بعض احلاالت؛
تقدم هذه البيانات باعتبارها إحصاءات بشأن "اجلرمية السيربانية" 4.ومع ذلك ،فإنه من املالئم عرض املعلومات
اخلاصة باألمن السيرباين القائم على التكنولوجيا باعتبارها ذات داللة بظاهرة األمن السيرباين واليت قد تشكل – أو
ال تشكل  -أفعال اجلرمية السيربانية.
وبالرغم من ذلك؛ فإن املعلومات بشأن "التهديدات" اإللكرتونية من منتجات األمن السيرباين ميكن
استخدامها ،مع توخي بعض احلذر ،للمساعدة يف فهم األمناط الواسعة يف الفئة األوىل للجرائم السيربانية :أفعال
ضد السرية ،النزاهة ،توافر بيانات حاسوبية أو نظم حاسوب .فهذه املعلومات ميكن أن يكون لديها بشكل
خاص درجة عالية من القابلية للمقارنة عرب الوطنية  -استعمال ذات البيانات اليت مت مجعها ومعاجلة النظام -

1

Callanan, C., Gercke, M., De Marco, E., and Dries-Ziekenheiner, H. 2009. Study on Internet blocking, balancing cybercrime responses in
democratic societies. Aconite Internet Solutions, October 2009.
2
See for example AVG. 2011. Community Powered Threat Report 2012; Cisco 2011. Cisco Threat Report 2011; IBM. 2011. IBM Trend and
Risk Report 2011; McAfee 2012. McAfee Threats Report. First Quarter 2012; Microsoft. 2011. Microsoft Security Intelligence Report.
;Volume 12; PandaLabs. 2012. PandaLabs Quarterly Report. April-June 2012; Sophos. 2012. Security Threat Report 2012
;Symantec. 2011. Internet Security Threat Report. 2011 Trends, Volume 17; Total Defense. 2011. Threat Report: End of Year 2011
and Trend Micro. 2011. TrendLabs Annual Security Roundup.
3
Ibid. See also PricewaterhouseCoopers. 2012. Eye of the storm. Key findings from the 2012 Global State of Information Security Survey; World
Economic Forum. 2012. Global Risks 2012, 7th ed.
4
See, among others, Symantec. 2011. Internet Security Threat Report. 2011 Trends, Volume 17.
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حيث من املرجح تركيب نفس املنتج يف أنظمة حاسوب متعددة يف خمتلف الدول .وتستخدم هذه الدارسة
املعلومات اخلاصة باألمن السيرباين القائم على التكنولوجيا لتوصيف أداة معينة ،شبكات الروبوت ،اليت
استخدمت غالبا يف أفعال اجلرمية السيربانية.
وأخريا ،أفادت غالبية الدول بعدم كفاية إحصاءات الشرطة املعنية بتسجيل أفعال اجلرمية السيربانية.
وبينما ذكرت أغلبية قليلة من الدول األوروبية أن إحصاءات الشرطة مت ،ركن بشكل كاف من القبض على مرتكيب
أفعال اجلرمية السيربانية ،وعلى النقيض من ذلك ،ففي مجيع املناطق األخرى ،أفادت أغلبية كبرية من الدول بأن
إحصاءات الشرطة ال تعترب كافية لتسجيل تلك احلاالت.
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الملحق الثالث :األحكام الواردة في الصكوك الدولية واإلقليمية
االتحاد األفريقي
1

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)

الكومنولث
3

كومنولث الدول المستقلة
4

2

8

5

10

مجلس أوروبا (اتفاقية بودابست والبرتوكول االختياري)

مجلس أوروبا (اتفاقية النزروات)
6

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
7

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/2002/222

االتحاد األوروبي (المشروع التوجيهي )2010/073
9

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/2001/313

االتحاد األوروبي (التوجيه )EU/92/2011

(نصوص تشريعية منوذجية)

11

االتحاد الدولي لالتصاالت (CTU/CARICOM/)ITU

االتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات
13

12

القانون النموذجي العربي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية

منظمة شنغهاي للتعاون
15

14

شبكة حاسوبية/معلوماتية
جهاز/وسائط التخزين

(بما فيها برامج الحاسوب)

املادة
2/0

التسجيل اإللكتروني

المشترك/حركة مرور/بيانات
المحتوى/معلومات

المراسالت/البريد االلكتروني

املادة
0/0

مقدمي خدمة (اإلنترنت)

الجريمة السيبرانية/الجريمة

الحاسوبية

املواد
2/3
2/3

املادة
3

املواد
/0ج
/0د
/2ي

املادة
3

املادة
/0ى

املادة
*2

املواد
/0و
/0ش
/0
ت

املادة
3

املادة
2/0

املادة
/0
ب

املادة
/0
ب

املادة
0

املادة
/0
ب

املادة
/0
ب

املواد
2/3
*2/2
املواد
02/2
*
املواد
08/3
*2/2
22/2
*
28/2
*

املادة
/0
ب
08

املادة
/0م

املادة
/0ر

املادة
0
املادة
0

املاد
ة
0

املادة
8/3

املادة
0

املادة
/0
ص

برمجيات ضارة/خبيثة

الطفل/القاصر

املادة
/0أ

املادة
/0ز

البنية التحتية الحيوية
البيانات/المعلومات الحاسوبية

املادة
3

املادة
0

املادة
/0أ

املادة
/2أ

املادة
/2
3
/2
2

16

نظام حاسوبي/معلوماتي

املادة
-3
2(0
)

املواد
/0
ب
/0ه
/0ن
املادة
/0
ف

املواد
2/3
*2/2
02/2
*

املادة
/2
0
/2
2
املادة
/2
2

األمم المتحدة (اتفاقية حقوق الطفل-البروتوكول االختياري)

التعاريف

املادة
0

املادة
/2
2

02/2
*

املادة
/0ج

املادة
3

املادة
/0ج

املادة
/01
3

املادة
3/2

املادة
3

املادة
0
(أ)
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املادة
0

املادة
/3
3

املواد
0/3
2/3
00/3
02/3

املادة
/2
2
املادة
/3ج

املادة
3/3
امللح
ق
0

االتحاد األفريقي
1

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا

الكومنولث
3

كومنولث اتحاد الدول المستقلة
3

2

8

2

10

مجلس أوروبا (اتفاقية بودابست والبرتوكول االختياري)

مجلس أوروبا (اتفاقية النزروات)
6

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
7

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/2002/222

االتحاد األوروبي (المشروع التوجيهي )2010/073
9

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/2001/313

االتحاد األوروبي (التوجيه )EU/92/2011

(نصوص تشريعية منوذجية)

11

12

االتحاد الدولي لالتصاالت (CTU/CARICOM/)ITU

االتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات
13

القانون النموذجي العربي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية

منظمة شنغهاي للتعاون

13

الحاسوب

املادة
23

املواد
02
20

املواد
2
8

املواد
02
21
22

املواد
21
(22أ)

املادة
2

املادة
0/3
(ج)

املادة
08
02

املادة
/22أ

املادة
2

املادة
0/3
(ج)

املواد
22
22
(ج)

()1
22

النفاذ واعتراض

البيانات الحاسوبية

والحصول عليها
بشكل غير مشروع
التدخل غير
القانوني في
البيانات الحاسوبية
التدخل غير

القانوني في النظام
الحاسوبي
أدوات إساءة
استخدام الحاسوب

انتهاك الخصوصية
وتدابير حماية
البيانات
استعمال الحاسوب
في التزوير
استعمال الحاسوب
في االحتيال
جرائم وسائط الدفع

أ
()0
ب-

0

املادة
2

املواد
2
2

املا
دة
2

املادة
2

املادة
3

املادة
2

املادة
8

املادة
2

املادة
2

املادة
2

املا
دة
3

املادة
2

املادة
3

املادة
2

املادة
2

املادة
2

املواد
2
3

املادة
2

املادة
02

املادة
2

املادة
3

املواد
22

املواد
22
22
املواد
22
22
20

املادة
2

املادة
0/3
(أ)

املواد
2
8

املواد
2
2
08

املواد
3
8

املا
دة
2

املادة
2

املادة
2

املادة
03

املادة
02

املادة
2

املواد
/22أ
/22
ب

املادة
8

املادة
8
املواد
2
01
23

املواد
2
2
املادة
2
2

املادة
01
املا
دة
0
2
(أ)
(0
)
0

الجرائم المتعلقة

املادة
00
املادة
02

املادة
00

املواد
01
00
02

املادة
08

املادة
00

املادة
02

بالهوية

التوجيه ( 2002/58/ECال يعترب شرطا الزما للتجرمي)

200

املادة
2

املواد
01
08

املادة
2

اإللكتروني

1

املادة
2

املادة
2

12

إلى أحد نظم

املواد
02
02

املادة
2

املواد
2
3

املا
دة
/2
0

املادة
3

16

النفاذ غير المشروع

املواد
08
02

املواد
2
2

املواد
2
2

املادة
2

املواد
3
2
02
22

األمم المتحدة (اتفاقية حقوق الطفل-البروتوكول االختياري)

التجريم

الجرائم المتعلقة

املواد
0/3
(د)

بحقوق المؤلف
والنشر وتقليد
العالمات التجارية
البريد اإللكتروني

املادة
02

املادة
01
املا
دة
0
3
(3
2
)

املادة
/02ز

الطفيلي
أعمال الحاسوب
المتعلقة بالتحرش
واالبتزاز وأعمال
التسبب في الضرر

املواد
21
20

املادة
22

املادة
02

املادة
02

املادة
2

املادة
02

الشخص
استعمال الحاسوب
في األعمال التي
تنطوي على عنصرية
وكراهية األجانب

املواد
3
2
2
OP

املواد
32
32
32

املواد
08
02
21

األعمال ذات
الصلة بالحاسوب
المتعلقة بإنكار
جرائم اإلبادة
الجماعية أو

املادة
2
OP

املادة
32

املادة
20

الجرائم ضد
االنسانية
استعمال الحاسوب
في انتاج أو توزيع
أو حيازة مواد
إباحية عن األطفال

املواد
22
31
30
32

املادة
01

استعمال الحاسوب
إغواء األطفال
في دعم اإلرهاب

استعمال الحاسوب

املادة
21

املواد
08
02
/21أ

في جرائم غسل
األموال
استعمال الحاسوب
في االتجار غير
المشروع
استعمال الحاسوب

املواد
02
02
02
02

في جرائم ضد
األمن العام
واألخالق والنظام
العام
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املادة
03

املادة
02

املا
دة
2

املادة
23

في استمالة أو
استعمال الحاسوب

املادة
2

املادة
21

املادة
02
02
02
02

املا
دة
2

املاد
ة
3

املادة
02

املادة
20

املادة
02

املادة
02

املادة
02

املواد
02
08

املواد
02
03
02
02

املواد
03
02
21

الجرائم المتعلقة

املواد
03
20

املادة
22

بتحقيقات هيئات
إنفاذ القانون

املواد
3/02
3/21
3/20

املواد
/23
3
/28
3
/22
3

املادة
02

الظروف المشددة
للعقوبة للجرائم

املادة
21

التقليدية المرتكبة
باستخدام نظام

املادة
20

املادة
22

حاسوبي

االتحاد األفريقي
1

السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي

الكومنولث
3

كومنولث اتحاد الدول المستقلة
3

2

2

مجلس أوروبا (اتفاقية بودابست والربتوكول االختياري)

مجلس أوروبا (اتفاقية النزروات)
6

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
7

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3115/333
0

الوقت الحقيقي
لجمع حركة
البيانات

االتحاد األوروبي (املشروع التوجيهي )3101/132

المخزنة

9

بحركة البيانات

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3110/402

المشتركين
األمر الخاص

01

األمر الخاص
بمعلومات أحد

املادة
/22أ

املادة
0/08
ب

املادة
/32ب

االتحاد األوروبي (التوجيه )EU/93/3100

المخزنة

تشريعية منوذجية)

الحاسوبية

00

بالبيانات

املادة
/32أ

املادة
02

02

األمر الخاص

املادة
0/08
أ

االتحاد الدولي لالتصاالت (( CTU/CARICOM/)ITUنصوص

البيانات

املادة
/22ب

13

الحاسوب أو

املادة
20

املادة
/32ج

املواد
02
02

املادة
3/02

املادة
33

املادة
21

13

أو البيانات
مصادرة أجهزة

املادة
22
املادة
0/22

املادة
0/22

املادة
2/22

املادة
/32أ
2

املادة
02

املادة
0/02
ب

املادة
22

املادة
22

املادة
38

املادة
02

املادة
21

املادة
22

املادة
28

202

16

البحث عن
أجهزة الحاسوب

املادة
21

املواد
/32أ
/32ب

املادة
02

املواد
0/02
2/02

املادة
33

املادة
21

االتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات

اإلجرائية

القانون النموذجي العربي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية

الصالحيات

منظمة شنغهاي للتعاون

مسؤولية الشركات

املادة
22

املادة
02

املادة
22

والتحريض

12

املادة
22

املادة
22

املادة
8

األمم المتحدة (اتفاقية حقوق الطفل-البروتوكول االختياري)

الشروع والمساعدة

املادة
00
OP2

الوقت الحقيقي
لجمع محتوى
البيانات

املادة
22

املادة
32

املادة
08

املادة
23

املواد
-33
/32أ
()0
32

املادة
02

التحفظ المعجل
على البيانات
الحاسوبية
استعمال أدوات

املادة
20

املادة
22

املادة
02
0/02
أ

املادة
32

املادة
23

املادة
2/31

التحليل الجنائي
عن بُعد
الوصول للبيانات

املادة
/22ب

الحاسوبية عبر
الحدود الوطنية
تقديم المساعدة

املادة
/32ب

االحتفاظ

املادة
02

املادة
2/21

املادة
2/02

املادة
20

املواد
22
31
30

بالبيانات
الحاسوبية

املواد
3
2

االتحاد األفريقي
1

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقي ا

الكومنولث
3

كومنولث اتحاد الدول المستقلة
3

2

2

مجلس أوروبا (اتفاقية بودابست والبرتوكول االختياري)

مجلس أوروبا (اتفاقية النزروات)
6

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
7

0

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3115/333

االتحاد األوروبي (املشروع التوجيهي )3101/132
9

01

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3110/402

00

االتحاد األوروبي (التوجيه )EU/93/3100

تشريعية منوذجية)

02

االتحاد الدولي لالتصاالت (( CTU/CARICOM/)ITUنصوص

دليل
المطبوعات

املادة
*8

باعتبارها أفضل
دليل
افتراض سالمة
الدليل

املادة
*2

املادة
*2/2
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االتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات

قاعدة أفضل

املادة
*2

املادة
*2

13

عبء اإلثبات

املادة
*2

املادة
*2

اإللكتروني

القانون النموذجي العربي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية

مقبولية التوقيع

املادة
02

املادة
*02

13

اإللكترونية

منظمة شنغهاي للتعاون

األدلة/السجالت

املادة
32

12

مقبولية

املواد
21
*3
*00

املواد
*2
*0/2
*02

األمم المتحدة (اتفاقية حقوق الطفل  -البروتوكول االختياري)

اإللكترونية

املادة
2/22

16

املادة
22/0

املادة
/2أ

األدلة

املادة
2/23

املادة
22

املادة
/32ب
املادة
03

املادة
22

األدلة بشأن

املادة
*8

معايير
التسجيل/التحفظ

املادة
*01

األدلة/السجالت

املواد
*02
*02

اإللكترونية من
دول أخرى
ووثائق أجنبية

االتحاد األفريقي
1

السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي

الكومنولث
3

كومنولث اتحاد الدول المستقلة
3

2

5

مجلس أوروبا (اتفاقية بودابست والربتوكول االختياري)

مجلس أوروبا (اتفاقية النزروات)
6

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
7

0

01

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3115/333

االتحاد األوروبي (املشروع التوجيهي )3101/132
9

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3110/402

02
تشريعية منوذجية)
االتحاد األوروبي (التوجيه )EU/93/3100
00

االتحاد الدولي لالتصاالت (( CTU/CARICOM/)ITUنصوص

االتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات

الموجودة

13

الحاسوبية

القانون النموذجي العربي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية

النظم/البيانات

13

استعمال أحد

منظمة شنغهاي للتعاون

مبدأ اإلقليمية

املادة
21
/0أ

املادة
/2أ

املادة
22
/0أ

املادة
22
/0أ

املادة
01
/0أ

16

املادة
03
/0أ

املادة
2
/0أ

املادة
02
/0أ

املادة
/02أ

املادة
31
/0أ

12

القضائية

األمم المتحدة (اتفاقية حقوق الطفل-البروتوكول االختياري)

الوالية

املادة
0/2

املادة
21
/2أ

داخل اإلقليم
التوجيه ضد
استعمال أحد
النظم/البيانات
الحاسوبية
الموجودة

املادة
21
/3أ

داخل اإلقليم
مبدأ المواطنة
(الجاني)
مبدأ المواطنة
(المجني
عليه)
مبدأ اإلقامة
المعتاد
الشخص
االعتباري-
مبدأ الدمج

املادة
/21ج

املادة
/2ج
د

املادة
22
/0د

املادة
22
/0د

املادة
01
/2ب

املادة
03
/2ب

املادة
01
/0ب

املادة
03
/0ب

املادة
2
/0ب

املادة
02
/0ب

املادة
/02ج

املادة
2
/2أ

املادة
31
/0د

املادة
02
/2أ

املادة
2/22
املادة2
0/2
2/22
3/22

املادة
02
/2أ
/2ج

املادة
03
/0ب
املادة
01
/0ج

املادة
03
/0ج

املادة
2
/2ب

املادة
2
/0ج

املادة
2
/2أ

املادة
02
/2ب
املادة
31
/0ج

مبدأ مصلحة
الدولة
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املادة
22

االختصاص

املادة
/21د

عند رفض
التسليم
السفن
والطائرات

املادة
3/22

املادة
/21ب

التجريم

املادة
/2د

المزدوج
االختصاص

املادة
/01ج

محل وقوع

املادة
0/21

المشترك
الجريمة

املادة
22
/0ب
ج
املادة
22
/0د

املادة

املادة
31

/0ج22
املادة
2
/0ب
املادة
8/22

املادة
3/31

املادة
2/01
املادة
3/02

االتحاد األفريقي
1

السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي

الكومنولث
3

كومنولث اتحاد الدول المستقلة
3

مجلس أوروبا (اتفاقية بودابست والربتوكول االختياري)

مجلس أوروبا (اتفاقية النزروات)
6

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
7

2

5

0

المساعدة/التحفظ
على البيانات
الحاسوبية
المساعدة لجمع
البيانات
الحاسوبية
والكشف عنها
الوصول للبيانات
الحاسوبية عبر
الحدود اإلقليمية

المادة
45

9

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3115/333

المادة
01

المادة
30

01

العاجلة

المادة
/43ب

االتحاد األوروبي (املشروع التوجيهي )3101/132

المادة
3/06

المادة
3/30

02

العامة
آليات المساعدة

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3110/402

المادة
0/5
9/0

00

المساعدة
القانونية المتبادلة

المادة
/43أ
46

تشريعية منوذجية)
االتحاد األوروبي (التوجيه )EU/93/3100

المادة
5

المواد
06
00

المادة
3/30

االتحاد الدولي لالتصاالت (( CTU/CARICOM/)ITUنصوص

للصك

13

الجريمة وفقا

المادة
0/40

االتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات

المادة
04

المادة
3/30

13

تسليم مرتكبي

المادة
49

القانون النموذجي العربي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية

المادة
6

المادة
03

المادة
9/30

منظمة شنغهاي للتعاون

للتعاون الدولي

املادة
31
/0د

06

المبادئ العامة

المادة
94

املادة
0/2

12

الدولي

املادة
3/01

املادة
2/31

المادة
6-3

المادة
36

المادة
92

المادة
92

المادة
39

المادة
6

المادة
99

المواد
30
34

المادة
5

المواد
40
40
69

المواد
32
39
34

المواد
31
49
40

املادة
/22ب

املادة
/32ب

املادة
2/21
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األمم المتحدة (اتفاقية حقوق الطفل-الربوتوكول االختياري)

التعاون

املادة
2/22

املادة
2/22

املادة
0/01

املادة
3/2

تقديم المعلومات

المعلومات

طلب السرية

املادة
/22ج

فيها/تبادل

7/23

االتحاد األفريقي
1

السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي

الكومنولث
3

كومنولث اتحاد الدول المستقلة
3

2

5

مجلس أوروبا (اتفاقية بودابست والربتوكول االختياري)

6

مجلس أوروبا (اتفاقية النزروات)

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

7

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3115/333

0
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االتحاد األوروبي (املشروع التوجيهي )3101/132

البحث

9

الموقع/محركات

االتحاد األوروبي (القرار اإلطاري )JHA/3110/402

الروابط على

املادة
02

01

املواد
32
33

مسؤولية مقدمي

االتحاد األوروبي (التوجيه )EU/93/3100

االستضافة

00

مسؤولية مقدمي

املادة
02

املادة
02

مسؤولية مقدمي

املادة
31

التخزين المؤقت

املادة
03

املادة
03

الوصول

املادة
30

مسؤولية مقدمي

املادة
02

املادة
02

املادة
22

تشريعية منوذجية)

تسجيل

02

اإلخطارات

املادة
02

االتحاد الدولي لالتصاالت (( CTU/CARICOM/)ITUنصوص

طوعا

االتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات

المعلومات

13

تقديم

املادة
/02ب

13

المراقبة

16

التزامات

املادة
02

القانون النموذجي العربي بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية

الخدمة

املادة
02

منظمة شنغهاي للتعاون

مقدمي

املادة
28

12

والتزامات

املادة
32

األمم المتحدة (اتفاقية حقوق الطفل  -البروتوكول االختياري)

مسؤولية

املادة
00

انشاء وحدة

املواد
0/22
3/22

املواد
2/32
3/32
2/32

غير المرغوب

املادة
22

املادة
02

اتصال أو شبكة

املادة
00

املادة
23
املادة
22

املادة
28

التجريم المزدوج

املادة
02

املادة
2
املادة
32

املواد
/22أ
/23ب

املادة
02
املادة
22

املادة
2

املادة
33

1
2
3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13
14
15

االحتاد األفريقي .3103 ،مشروع اتفاقية بشأن إنشاء إطار قانوين للمساعدة يف األمن السيرباين يف أفريقيا.

السوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) .3100 ،مشروع القانون النموذجي بشأن األمن السيرباين.
الكومنولث  )0( ،3113مشروع قانون احلاسوب واجلرائم ذات الصلة باحلاسوب )3( ،القانون النموذجي بشأن األدلة
اإللكرتونية (مشار إليه بعالمة (*)).
كومنولث احتاد الدول املستقلة .3110 ،اتفاقية بشأن التعاون يف مكافحة اجلرائم املتعلقة باملعلومات احلاسوبية.
جملس أوروبا .3110 ،اتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية والربتوكول اإلضايف لالتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية ،املعين بتجرمي األفعال
ذات الطبيعة العنصرية أو كراهية األجانب املرتكبة بواسطة النظم احلاسوبية.
جملس أوروبا ،3113 ،اتفاقية محاية األطفال ضد االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي.
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .3119 ،مشروع توجيهي بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية داخل دول غرب أفريقيا.
جملس أوروبا .3115 ،القرار اإلطاري للمجلس  2005/222/JHAبشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات.
االحتاد األورويب .3101 ،املشروع النهائي التوجيهي للجنة التنفيذية ( 503 )3101بالربملان األورويب وجملس أوروربا بشأن
اهلجمات ضد نظم املعلومات وإلغاء القرار اإلطاري للمجلس .2005/222/JHA
االحتاد األورويب .3110 ،القرار اإلطاري للمجلس األورويب  2001/413/JHAملكافحة االحتيال والتزوير ووسائط الدفع غري
النقدية.
االحتاد األورويب .3100 ،التوجيه  2011/92/EUللربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن مكافحة االعتداء اجلنسي واالستغالل
اجلنسي لألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،وإلغاء القرار الطاري للمجلس .2004/68/JHA
االحتاد الدويل لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/االحتاد الكارييب لالتصاالت )0( 3101 ،النصوص التشريعية النموذجية بشأن اجلرمية
السيربانية/اجلرائم اإللكرتونية )3( ،األدلة اإللكرتوين (مشار إليها بالعالمة (*)).
جامعة الدول العربية .3101 ،االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
جامعة الدول العربية .3113 ،القانون العريب النموذجي ملكافحة اجلرائم املتعلقة بنظم تكنولوجيا املعلومات.
منظمة شنغهاي للتعاون ،3101 ،اتفاقية التعاون يف جمال أمن املعلومات الدولية.

200

16

03

00

09

األمم املتحدة .3111 ،الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال
يف املواد اإلباحية.
االحتاد األورويب .3113 ،التوجيه  2002/58/ECالصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن مبعاجلة البيانات الشخصية
ومحاية اخلصوصية يف قطاع االتصاالت اإللكرتونية.
االحتاد األورويب .3116 ،التوجيه  2006/24/ECالصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن االحتفاظ بالبيانات اليت مت
إنشاؤها أو معاجلتها فيما يتعلق بتوفري خدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة للجمهور أو شبكات االتصاالت العامة.
االحتاد األورويب .3111 ،التوجيه  2000/31/ECالصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن اجلوانب القانونية احملددة
خلدمات جمتمع املعلومات يف األسواق الداخلية ،والسيما التجارة اإللكرتونية.
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الملحق الرابع :اإلنترنت
اإلنرتنت هو عبارة عن جمموعة من الشبكات اليت تتصل فيما بينها – وأما كلمة "اإلنرتنت" فهي يف حد
ذاهتا جمرد اختصار لكلمة "آلية ربط عدة شبكات صغرية ببعض لتكوين شبكة ضخمة" .تتكون هذه الشبكات
بشكل أساسي من أجهزة حاسوب فردية ،اليت ترتاوح بدءا من أجهزة احلاسوب الشخصية إىل أجهزة احلاسوب
العمالقة اليت تتصل مع بعضها بعضا من خالل البنية التحتية العاملية للكابالت املادية والروابط الالسلكية.

أجهزة

التوجيه

وتعمل
( )Routersعلى نقل البيانات من خالل
هذه الشبكات ،وترتاوح أشكاهلا ما بني
أجهزة صغرية منخفضة القدرة أو آالت
قوية عالية القدرة تتعامل مع اآلالف من
االتصاالت الفردية والكميات الكبرية من
احلركة .وتقوم أجهزة التوجيه بضم
شبكات احلاسوب الفردية معا لتشكل
شبكة اإلنرتنت ونقل املعلومات وتقدمي
التوجيهات الرقمية اليت تسمح ألجهزة احلاسوب باالتصال مع بعضها بعضا يف أي مكان يف العامل.

كيفية عمل اإلنترنت
هناك أمناط عديدة من حركة اإلنرتنت .أشهر تلك األمناط متصل بالشبكة العنكبوتية العاملية ،والذي مت
تطويره ألول مرة يف املركز األورويب لألحباث النووية ( )CERNيف هناية عام  .0281مت تصميم شبكة اإلنرتنت يف
بداية األمر كنظام وثائق حيتوي على روابط لوثائق أخرى – وهو مفهوم يعرف باسم "النص الفائق" ()hypertext
1
الذي مت اقرتاحه يف وقت مبكر من العام .0231
من خالل النقر على الرابط يف متصفح اإلنرتنت ،تبدأ سلسلة من العمليات اليت تؤدي إىل عرض
صفحة ويب جديدة على احلاسوب .تتضح هذه العملية يف الشكل املبني أدناه .تقوم اخلطوة األوىل برتمجة االسم
الذي ميكن قراءته للخدمة ،مثل  ،www.target.comإىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت العددي ( )IPالذي ميكن
ألجهزة احلاسوب استخدامه لتحديد موقع أجهزة احلاسوب األخرى على شبكة اإلنرتنت .يتم ذلك باستخدام
خادم نظام أمساء النطاقات ( ،)DNSالذي يتم تشغيله عادة من قبل مزود خدمة اإلنرتنت ( (ISPاخلاص
Ziewitz, M. and Brown, I. 2013. A prehistory of Internet governance. In Brown, I.Research Handbook on Governance of the Internet.
Cheltenham: Edward Elgar.
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1

مقدم حلاسوب املستخدم عند اتصاهلم ألول مرة .يوجد هناك العديد من
باملستخدم ،والذي يكون موقعه عادة ،ر
خوادم نظام أمساء النطاقات ( )DNSالبديلة املتاحة – ومن األمثلة الشهرية عليها على سبيل املثال تلك اليت يتم
1
تشغيلها من قبل أوبن دي إن إس ( ،)OpenDNSكذلك قبل جوجل (.)Google
مبجرد معرفة عنوان بروتوكول اإلنرتنت ( )IPللحاسوب البعيد ،ميكن إرسال املعلومات إليه .ميكن أن
يتخذ ذلك شكل طلبات للبيانات ،مثل صفحة ويب ،واليت يتم بعد ذلك إرساهلا إىل متصفح ويب املستخدم.
وللقيام بذلك يتم تقسيم املعلومات إىل سلسلة من احلزم – كميات صغرية من البيانات -اليت تنتقل بشكل
مستقل عرب اإلنرتنت قبل أن يتم جتميعها عن بعد على احلاسوب البعيد .حتتوي كل حزمة على عنوان بروتوكول
اإلنرتنت للحاسوب عن بعد ،واملعلومات املتعلقة بنمط البيانات املدرجة يف احلزمة ،وعينة البيانات نفسها.

ال تشمل احلزم عموما املعلومات خالل الطريق إىل وجهتها .بدال من ذلك ،فهي اشبه منها بالنظام الربيدي،
حيث تعطي الوجهة فقط .حتدد أجهزة التوجيه املقابلة للحزمة أجنع ٍ
وسيلة للوصول إىل الوجهة .ومن خالل القيام
بذلك ميكن لإلنرتنت االستجابة بسرعة ومرونة يف حالة تلف جزء من الشبكة أو محلت فوق طاقتها ،من خالل
اختيار مسارات بديلة للبيانات.

آليات االتصال
تستند اإلنرتنت إىل جمموعة من املعايري التقنية لنقل وتوجيه البيانات .حيدد بروتوكول اإلنرتنت كيفية
تقسيم البيانات إىل قطع لالنتقال ،وكذلك كيفية حتديد عناوين املصدر واملقصد .يعد اإلصدار الرابع هو األكثر
شيوعا )النسخة الرابعة من بروتوكوالت اإلنرتنت  ،)IPv4على الرغم من أن هناك إندفاع قوي حنو إصدار أحدث
وهو النسخة السادسة من بروتوكوالت اإلنرتنت .يتم "وضع" طبقات من الربوتوكوالت اإلضافية على رأس
بروتوكول اإلنرتنت األساسي من أجل بناء خدمات مثل الشبكة .تعد احلزمة األكثر شيوعا من هذه الربتوكوالت
1

اُنظرhttp://www.opendns.com and https://developers.google.com/speed/public-dns/ :
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هي بروتوكول التحكم يف اإلرسال ) (TCPالذي يوفر آلية تسليم موثوق به ومينع إرسال الكثري من البيانات يف
يقدم
وقت واحد .ومن تلك الربتوكوالت أيضا برتوكول آخر يسمى بروتوكول بيانات املستخدم ( )UDPالذي ال ،ر
أي ضمانات للتسليم ،ولكن يسمح بنقل يتميز بالكفاءة العالية واملرونة لالتصاالت اآلنية ( )real-timeمثل
الصوت.
لكل حاسوب على شبكة اإلنرتنت عنوان فريد مكتوب يف شكل "الرباعي املنقط" مثل .093.060.0.0
تستخدم أجهزة التوجيه عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت هذه لتوجيه كل حزمة إىل وجهتها .يقوم بروتوكول التحكم
يف اإلرسال ) (TCPوبروتوكول بيانات املستخدم ( )UDPبإضافة "أرقام املنافذ" اليت حتدد اخلدمة اليت يتم توجيه
احلزمة إليها وهي:
رقم المنفذ

الخدمة

النقل

بروتوكول نقل الربيد البسيط ( SMTPالربيد اإللكرتوين)

بروتوكول التحكم يف اإلرسال 22
)(TCP

الويب (بروتوكول نقل النصوص املرتابطة )HTTP

بروتوكول التحكم يف اإلرسال 81
)(TCP

ويب آمن (بروتوكوالت نقل النصوص املرتابطة  )HTTPsبروتوكول التحكم يف اإلرسال 223
)(TCP
23

نظام أمساء النطاقات ()DNS

بروتوكول بيانات املستخدم
()UDP

القشرة اآلمنة ( SSHالقشرة اآلمنة عن بعد)

بروتوكول التحكم يف اإلرسال 22
)(TCP

يشرف على توزيع اجملموعات الثالث من املعرفات الفريدة لإلنرتنت  -أمساء النطاقات ،وعناوين
بروتوكوالت اإلنرتنت والنظام الذايت ( ،)ASوأرقام منفذ الربوتوكول والوسيط  -هيئة نفع عام غري رحبية يف الواليات
املتحدة األمريكية :آيكان؛ (هيئة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة  1.)ICANNباإلضافة إىل ذلك ،تقوم هيئة
آيكان بتنسيق تشغيل وتطوير نظام خادم رئيسي ألمساء النطاقات ،وتنسيق وضع سياسة تتعلق هبذه الوظائف
الفنية 2.يتم تفويض مهام توزيع وتسجيل موارد اإلنرتنت إىل مخس تسجيالت إنرتنت إقليمية اليت توزع "كتل"
عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت إىل منظمات مثل مقدمي خدمة اإلنرتنت واملؤسسات األكادميية.
1

عقد تأسيس هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة المتاحة فيhttp://www.icann.org/en/about/governance/articles :

2

هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة .3103

Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
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هناك عدد حمدود من عناوين النسخة الرابعة من بروتوكوالت اإلنرتنت املتاحة .عدد عناوين النسخة
الرابعة من بروتوكوالت اإلنرتنت " - "32-bitاألرقام اليت ميكن التعبري عنها ثنائيا باستخدام  32رقم  -تسمح
لعدد  ،232أو ما يقرب من  2.3بليون
عنوان .ومبا أن اإلنرتنت قد منا فوق كل
التوقعات فإن هذه األرقام تنفذ بسرعة دون
أي مسافة إلضافة أجهزة جديدة ميكن
ترك ،ر
إضافتها .واستجابة لذلك ،جيري حاليا بذل
جهد كبري لتحديث شبكة اإلنرتنت لنسخة
جديدة من بروتوكول اإلنرتنت ،النسخة
السادسة من بروتوكول اإلنرتنت (.)IPv6
توسع النسخة السادسة من بروتوكول
اإلنرتنت العدد املتاح من العناوين اليت
تستخدم أرقام  028بت ،منشئة 2028
عنوانا – مكتوبة يف نظام العد العشري،
وهذا العدد طوله  .32من املؤمل أن يكون هذا كافيا يف املستقبل املنظور .يوضح الشكل املوجود أعاله مساحة
عنوان النسخة الرابعة من بروتوكول اإلنرتنت احلالية الكلية املتاحة واملخصصة 1.يتم ختصيص كتل كبرية من عناوين
النسخة الرابعة من بروتوكول اإلنرتنت املتاحة للسجالت اإلقليمية .وألسباب تارخيية مت ختصيص بعض الكتل ذات
املستوى العايل ،مثل الكتلة  18.x.x.xللقطاع اخلاص الفردي ،املنظمات األكادميية أو احلكومية.

نظام اسم النطاق ()DNS
ومن أجل زيادة إمكانية وصول املستخدمني ،فإن العناوين املوجودة على اإلنرتنت مكتوبة أيضا بصفتها
أمساء نطاق من خالل استخدام نظام اسم النطاق .فضال عن ختصيص عنوان بروتوكول اإلنرتنت ،تقوم هيئة
آيكان بإدارة نظام اسم النطاق من خالل سلطة مفوضة لتسجيل أمساء النطاق .تتكون عملية التسجيالت هذه
من قواعد بيانات جلميع أمساء النطاقات املسجلة ضمن النطاق العام من املرتبة العليا ،مثل ( .com, .net, .int,
 ).mil, .govونطاق عنوان البلد مثل ( ).deوتدل على أملانيا ).cn( ،وتدل على دولة الصني .وتكون التسجيالت
مسؤولة عن احلفاظ على البيانات املوثقة اخلاصة مبكان إمكانية احلصول على نطاق.
عند عملية تسجيل نطاق جديد ،فعادة ما يتم التعامل معها من خالل أحد املسجالت العديدة.
وتتحقق هذه الشركة من عدم وجود النطاق اجلديد بالفعل ،ومن مث ختطر السجل املركزي بشأن طلب نطاق
1

سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت (آيانا) 3103

IANA IPv4 Address Space Registry.
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جديد ،جنبا إىل جنب مع معلومات بشأن مكان احلصول على تفاصيل موثقة تتعلق بالنطاق .مث يتم ترحيل هذه
املعلومات ،على مدى ما يقرب من  22ساعة ،إىل خوادم نظام اسم النطاق الرئيسية يف مجيع أحناء العامل.
حتت كل نطاق من النطاقات ذات املرتبة العليا توجد أمساء منظمات متشاهبة قد قامت بتسجيل االسم.
شركة جوجل على سبيل املثال ،قامت بتسجيل اسم "جوجل" ضمن نطاق ( ).comذو املرتبة العليا ،إلجياد نطاق
 .google.comرمبا تقوم أجهزة احلاسوب بإعطاء أمساء فردية ضمن النطاق اخلاص هبا .إن االسم ’ ‘wwwهو
مبثابة اسم معياري ألجهزة احلاسوب اليت تقوم بتشغيل خادم الويب ،وكذلك فإنه من املعتاد رؤيته يف بداية عنوان
أي موقع مثل  . 1www.google.comوعلى النحو نفسه فإن  mail.google.comتشري إىل أجهزة احلاسوب اليت
تقدم خدمات  GMailالتابعة جلوجل .وتنقسم بعض النطاقات ذات املرتبة العليا إىل العديد من اجملموعات مثل
" ".coألغراض األعمال التجارية أو  .acللجامعات ،وعلى سبيل املثال ما هو قائم يف اململكة املتحدة .وهذا يعين
أن ظهور جوجل على اإلنرتنت يف اململكة املتحدة يسجل على .www.google.co.uk
سوف يسمح برنامج النطاق العام من املرتبة العليا اخلاص هبيئة آيكان إلجياد نطاقات ذات مرتبة عليا،
األمر الذي يسمح لتسجيل أمساء مثل  .babyو  .bookيرتفع مستوى تعقيد وتكلفة تسجيل نطاقات عامة ذات
مرتبة عليا ،ولكن الربنامج سيوسع من أرقام
البدائل احملتملة ألمساء النطاق توسيعا
االتصال المحدود
هائال.

الخدمات المشتركة

مت اتصال العديد من أحناء جنوب وشرق أفريقيا خبدمات اإلنرتنت

السريع ،من خالل مد كابل حبري للمرة األوىل يف أواخر عام
 .2112وحبلول عام  ،2102أصبحت قارة أفريقيا ال تشكل سوى

واحدة من أكثر التطبيقات شيوعا
على اإلنرتنت يف بدايته هي الربيد
اإللكرتوين ،وتبقى مبثابة خدمة رئيسية –
أصبح عنوان الربيد اإللكرتوين حيظى بنفس
القدر من األمهية الذي حتظى به أرقام
التليفون أو العنوان الفعلي لكثري من
املعامالت احلديثة.

من اخلدمات اليت ترمي لصاحل مستخدمي اهلواتف النقالة ،بدءا من

فضال عن الربيد اإللكرتوين ،فقد كان

العمالت اإللكرتونية اليت تستند على أرصدة اهلاتف النقال ،ووصوال

الويب مبثابة القوة الدافعة لعامل اإلنرتنت،

 2يف املائة من حجم االتصال بشبكة اإلنرتنت العاملية.
وقد فاق عدد االتصال باإلنرتنت القائم على اهلواتف النقالة عدد
االتصال القائم على اخلطوط األرضية منذ عام  .2118ويف كثري من
أحناء قارة أفريقيا ،بالرغم من التحسينات اليت حلقت بالبنية التحتية
املتوفرة ،تظل اهلواتف النقالة بعيدة إىل حد ما عن طريقة الوصول إىل
اخلدمات القائمة على اإلنرتنت األكثر شيوعا .وأدى هذا إىل جمموعة

إىل نتائج البحث اليت تنقل عرب خدمة الرسائل النصية القصرية .SMS

والذي تزامن مع االزدهار الذي شهده عدد املستخدمني املنزليني الذين يتصلون باإلنرتنت يف التسعينات .ومنذ
1

في واقع األمر تقوم شركة جوجل بتشغيل المواقع اإللكترونية الخاصة بها على العديد من أجهزة الحاسوب المختلفة .في حقيقة األمر ،فإن
اسم ’ wwwهو اسم مستعار يشير إلى العديد من أجهزة الحاسوب المختلفة على النحو المطلوب.
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ذلك احلني ،فقد ساعدت أدوات ما تسمى ’ ‘Web 2.0على منو حجم احملتوى املقدم من طرف املستخدمني.
وتسمح هذه املواقع اإللكرتونية للمستخدمني مبشاركة حياهتم واهتماماهتم مع أصدقائهم ،فضال عن رفع صور
وفيديوهات ،باإلضافة إىل إنشاء جمالت أو مدونات ،عالوة عن استضافته للعديد من األنشطة األخرى ،كما أن
خدمة نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت ( )VoIPحتتل اآلن املرتبة الثالثة من حيث االستخدام على نطاق
واسع .يسح هذا بإجراء املكاملات اهلاتفية ،واألكثر من ذلك ،مكاملات الفيديو واملكاملات اجلماعية بتكلفة
منخفضة وبسهولة على اإلنرتنت.

من التقنيات الرئيسة النهائية شبكات الند للند ( )P2Pاليت توصل حواسيب

املستخدمني مباشرة فيما بينها لغرض مشاركة امللفات أو البيانات ،وذلك على نقيض اخلدمات التقليدية حيث
تكون املوصولية من خالل خادم مركزي .من أحدث شبكات الند للند الشائعة نابسرت وجنوتيال اليت تركز يف
األساس على مشاركة ملفات املوسيقى .ويف اآلونة األخرية ،مسح نظام بت تورنت مبشاركة امللفات الكبرية بسرعة
وكفاءة ،مثل :تطبيقات الربجميات وملفات الفيديو.
ويعمل نظام بت تورنت من خالل السماح للمستخدمني بتحميل أجزاء من البيانات ورفعها .ولتوزيع
أي ملف كبري احلجم ،مثل :ملفات الفيديو ،يقسمه بت تورنت إىل أجزاء صغرية حيملها املستخدمون الذين
يتيحون األجزاء اليت قاموا بتحميلها بالفعل مع اآلخرين من أجل حتميلها  .وينتج عن ذلك زيادة عدد
املستخدمني الذين حيملون امللف وزيادة عدد املستخدمني املشاركني ألجزاء امللف ،مما يزيد سرعة التحميل
للمستخدمني اآلخرين .وينعكس جناح هذا النهج يف أن بت تورنت ميثل ما يرتاوح ما بني  01و 02يف املائة من
إمجايل استخدام اإلنرتنت يف أوروبا أمريكا الشمالية يف النصف الثاين من عام .2102

1

الحوكمة
منذ أيامها األوىل ،كان لعدد من املؤسسات تأثري على تطوير اإلنرتنت وتشغيله .بعض منها جهات
حكومية تقليدية ،والبعض اآلخر شركات ،وال يزال البعض اآلخر جمموعات من املتطوعني.

2

جهة وضع املعايري األساسية هي فريق العمل املعنية هبندسة اإلنرتنت .حيث أهنا تتألف من متطوعني من
مجيع أحناء العامل ،ويعمل فريق العمل املعين هبندسة اإلنرتنت على تطوير املعايري اجلديدة وتبنيها من أجل تعزيز
تقنيات اإلنرتنت باإلضافة إىل التنسيق مع جهات املعايري األخرى .وأشهر النتائج الصادرة عن فريق العمل املعنية
هبندسة اإلنرتنت هي طلب التعليقات .حيث أهنا تصف بروتوكوالت اإلنرتنت اجلديدة بكل صراحة حىت يستطيع
أي شخص بناء تقنيات متوافقة.
1

ساندفني .2102 .التقرير العاملي لظاهرة اإلنرتنت.2H 2012 ،

2

Ziewitz, M. and Brown, I. 2013. A prehistory of Internet governance. In Brown, I.Research Handbook on Governance of the Internet.
Cheltenham: Edward Elgar.
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كما تدير شركة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة (آيكان) عناوين بروتوكول اإلنرتنت وأمساء اجملال.
آيكان هي شركة خاصة ال هتدف إىل الربح ومسجلة
يف أمريكا الشمالية .ويتضمن اهليكل التنظيمي لشركة
آيكان ثالثة اجتماعات سنوية للجنة االستشارات
احلكومية واليت توفر منتدى لتلقي املشورة والتمثيل من
احلكومات الوطنية.
ويضع االحتاد الدويل لالتصاالت معايري
لالتصاالت اهلاتفية والتلغرافية باإلضافة إىل الطيف
الراديوي .وتعترب لوائح االتصاالت الدولية مكملة
التفاقية االتصاالت الدولية وتصحبها رؤية لتأسيس
املبادئ العامة اليت تتعلق بإمداد وتشغيل اجلوانب
املختلفة من االتصاالت العاملية مبا فيها التدفق املروري
وجودة اخلدمة .ومتت صياغة لوائح االتصاالت الدولية
قبل ظهور اإلنرتنت باعتباره نقطة انطالق لالتصاالت

توجيه االنترنت
عندما ترسل أجهزة احلاسوب معلومات عرب اإلنرتنت ،فإهنا
تسافر عرب العديد من الشبكات قبل الوصول إىل وجهتها.
ولتحديد أفضل توجيه تعلن الشبكات عن قدرهتا يف التعامل
مع بعض التوجيهات باستخدام بروتوكول يسمى بروتوكول
البوابة احلدودية.
بروتوكول البوابة احلدودية هو أحد الربوتوكوالت األساسية
على اإلنرتنت ولكنه يتمتع خبصائص أمنية قليلة حمددة يف
الربوتوكول وأخطاء تكوين ميكن أن يكون هلا عواقب وخيمة.
على سبيل املثال يف أوائل عام  2101بدأت جهات مقدمي
خدمات اإلنرتنت الصغرية يف آسيا الشرقية لإلعالن عن ما
يقرب من  320111توجيه بني الشبكات بدال من الرقم
املعتاد  .21وكانت النتيجة أن تقريبا  01يف املائة من
الشبكات العاملية أفيد بأهنا قد مت توجيهها عن طريق اخلطأ
ملدة حوايل عشرين دقيقة.

الدولية املهيمنة ،وعلى هذا النحو فإنه ال جيعل إشارة
خاصة لإلنرتنت ذاته.

التاريخ
من املمكن أن ترجع جذور نشأة اإلنرتنت إىل مشروع حبث أجرته وكالة مشاريع البحوث املتقدمة (واليت
عرفت باسم  ARPAوفيما بعد باسم  )DARPAالتابعة لوزارة الدفاع األمريكية ،وقد بدأت تلك الوكالة يف عام
 0222واليت هتدف للسماح بالوصول عن بعد إىل موارد احلوسبة النادرة آنذاك اليت تستضيفها الشركات
واملؤسسات األكادميية.
ختتلف الشبكة اليت نشأت عن هذا املشروع ،واملعروفة باسم شبكة وكالة مشاريع البحوث املتقدمة
(أربانت) ،اختالفا جذريا عن شبكات االتصاالت السابقة يف توظيف املفهوم الذي مت تطويره حديثا أال وهو
تبادل حزم البيانات عرب شبكة اإلنرتنت بدال من الطريقة التقليدية تبديل الدارة مما أدى إىل املزيد من القوة
والفاعلية يف خطوط االتصال غري املوثوق هبا املتاحة يف ذلك الوقت.
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منت أربانت بسرعة مثلما هو احلال مع شبكات مماثلة خمتلفة يف كل من الواليات املتحدة األمريكية
وأوروبا .ومع تزايد عدد الشبكات ،قامت وكالة مشاريع البحوث املتقدمة بتمويل األحباث اليت جيريها فينت سريف
وآخرون إلجياد وسيلة هلذه الشبكات للتواصل مع بعضها البعض .وكانت نتيجة هذا العمل املواصفات األوىل
لربوتوكول التحكم باإلرسال يف عام  0223الذي وفر وسيلة مشرتكة لربط الشبكات املختلفة معا وتضمنت أول
استخدام ملصطلح "اإلنرتنت" .كما ظلت التقنيات اليت مت تطويرها هلذا العمل يف صميم اإلنرتنت املتعارف عليه
حاليا.
ويف عام  0282قام تيم برينرز يل ،الذي يعمل لدى املركز األورويب لألحباث النووية ( ،)CERNبتطوير
شبكة اإلنرتنت العاملية واليت مسحت للوثائق أو الصفحات أن تتصل بالوثائق األخرى املخزنة عرب الشبكة .ومت
إعداد الربنامج ليكون متاحا باجملان وأصبح مشهورا للغاية خالل أوائل التسعينيات.
ومت ختفيف القيود على النشاط التجاري على اإلنرتنت يف عام  ،0222وتسبب هذا باإلضافة إىل زيادة
شعبية اإلنرتنت بزيادة االستخدام التجاري والشخصي لإلنرتنت خالل التسعينيات .وقام مقدمو خدمات
اإلنرتنت التجارية بتوصيل املستخدمني باإلنرتنت
ومبجموعة آخذة يف التوسع من أدوات وخدمات
اإلعالنات المستهدفة
املعلومات .وشهد منتصف التسعينيات ظهور أول
يعد اإلعالن الصورة السائدة لألعمال على الويب ،حيث
،ر
الشركات اليت تعتمد على اإلنرتنت اعتمادا كبريا
تبيع املواقع اإللكرتونية ،مثل :جوجل وفيسبوك وياهوو!
وحقيقيا ،بشكل رئيسي حمركات البحث األوىل ،اليت
مساحة إعالنية للشركات من أجل تقدمي اإلعالنات إىل
ساعدت يف فهم جمموعة كبرية من املعلومات املتاحة
ماليني املستخدمني الذين يطلعون عليها يوميا.
تتاح خدمات ،مثل :فيسبوك وجوجل ،للمستخدمني جمانا.
حاليا .وكان ياهوو الذي تأسس يف عام  0222حمرك
واألكثر من ذلك ،هذه املواقع تتبع نشاط املستخدمني ،وحتلل
البحث الرئيسي وتبعه جوجل يف عام .0228
ومنذ ذلك احلني ،أفسحت املواقع الثابتة
والبسيطة الطريق للمواقع التفاعلية اليت تسمح
للمستخدمني بتصميم احملتوى ومشاركته مما أدى إىل
ظهور الشبكات االجتماعية .وزادت سرعة االتصال
مما مسح ببث الفيديوهات واملوسيقى ألجهزة احلاسوب
املنزلية.

البيانات (أو تنقب عنها) من أجل إنشاء امللفات اليت
تستخدم فيما بعد لتقدمي اإلعالنات "املستهدفة" املوجهة
حبسب اهتمامات املستخدمني.
وقد أدى جناح هذا النوع من اخلدمات اجملانية مبساعدة
اإلعالنات املستهدفة إىل حتقيق جوجل إيرادات سنوية بقيمة
 21مليار دوالر أمريكي ،كما أصبحت قيمة شركة فيسبوك
 012مليار دوالر أمريكي عندما طرحت أسهمها ألول مرة
يف البورصة يف منتصف عام .2102

الحوسبة السحابية
مع تطور اإلنرتنت ،تظهر نـهج جديدة يف احلوسبة ،وقد يكون أبرزها هي احلوسبة السحابية.

290

فبدال من ختزين املعلومات على حواسيب املنزل أو العمل ،أو شراء الرباجميات وحتديثها ،تسمح السحابة
للمستخدمني بتحميل بياناهتم على خوادم اإلنرتنت وتشغيل براجمهم عن بعد .تسمح طريقة االستعانة مبصادر
خارجية هذه لعدد كبري من مزودي اخلدمات السحابية باالحتفاظ مبراكز خمصصة ذات نطاق واسع من البيانات
باعتبارها الوجود املادي للحوسبة السحابية .ومتثل مراكز البيانات هذه مواقع خمصصة ميكن إدارة بنوك احلواسيب
الكبرية داخلها مركزيا وتوصيلها باإلنرتنت فائق السرعة يف ظل متطلبات طاقة حمددة.
تقدم احلوسبة السحابية مميزات من حيث التكلفة والكفاءة ،ولكن أيضا تصحبها بعض املخاطر :تكون
البيانات اخلاصة أو السرية املخزنة يف السحابة جاذبة للمتسللني ،يف حال اهنيار اتصال الشركة باإلنرتنت ال ميكن
الوصول إىل البيانات أو إجراء األعمال ،يف حال انقطاع خدمة احلوسبة السحابية أو هجوم املتسللني عليها تتأثر
األعمال واألشخاص الذين يستخدموهنا.
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الملحق الخامس :النهج المستخدم
النهج الذي تبنته مجموعة الخبراء
تبنت اجملموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية بشأن اجلرمية السيربانية يف دورهتا األوىل ،املعقودة من  02حىت
 20كانون األول/يناير " ،2100هنج الدراسة":

1

 .0من أجل حتقيق والية جمموعة اخلرباء بشأن الدراسة ،وضع اهليكل املذكور أدناه لتسهيل إجراء الدراسة،
والذي سوف ينفذ حتت إشراف جمموعة اخلرباء.
 .3حيق لكل بلد أن تقدم ما لديها من آراء ،وينبغي أن تنعكس يف الدراسة.
 .2سوف يتوىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مهمة تطوير الدراسة ،مبا يف ذلك وضع استبيان،
وجتميع البيانات وحتليلها ،ووضع مسودة مكتوبة للدراسة .ولتحقيق هذه املهمة ،سوف يعتمد مكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على خربته الداخلية وإمكاناته على خمتلف الفروع املوضوعية ملكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (شعبة شؤون املعاهدات ،فرع السياسات والبحوث) .وهلذا الغرض ،ينبغي
إتاحة موارد خارج املوازنة مبا يكفي لتمكني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أداء هذه
املهام بكفاءة .وملساعدة األمانة على ضمان تقدمي ما يكفي من اخلربة واألنظمة واالحتياجات التكنولوجية
األساسية؛ سوف تقدم كل جمموعة إقليمية لألمانة أمساء خرباء احلكومات (مبا ال يزيد عن ستة) ،ومعلومات
االتصال هبم ،وجمال خربهتم .وسوف تتشاور األمانة مع هؤالء اخلرباء باعتبارهم مصدرا على أساس خمصص،
حبسب االقتضاء.
 .4سوف تقدم األمانة بانتظام مذكرة موجزة واملشورة للمكتب بشأن جمموعة اخلرباء عن عملهم ،وتعمم حماضر
املشاورات على الدول األعضاء .ليس الغرض من وضع قائمة باخلرباء هو عقد جمموعة مغلقة للخرباء أو
إنشاء جهات فرعية من جمموعة اخلرباء.
 .5بالنسبة لتجميع املعلومات ،سوف يعد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية استبيان لزيادة توزيعه
على الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية ومؤسسات القطاع اخلاص (انظر اجلدول الزمين اإلرشادي
أدناه) الذي سوف يتكون من صك دراسة استقصائية وحيد وفقا لألطر املنصوص عليها يف ورقة
املفاهيم/العمل اخلاصة باالجتماع األول جملموعة اخلرباء ،وتعديالهتا ،وبناء على مقرتحات االجتماع األول
جملموعة اخلرباء ،على النحو الوارد يف تقريرها.
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 .6يف املقام الثاين ،حبسب احلاجة ،سوف تتشاور األمانة ،مع أخذ احلاجة لتوازن العروض التقدميية من خمتلف
األقاليم يف االعتبار ،مع ممثلي القطاع اخلاص ،مبن فيهم ممثلو مزودي خدمات اإلنرتنت ،مستخدمو
اخلدمات ،غريهم من اجلهات الفاعلة املعنية األخرى ،وممثلو األوساط األكادميية ،من البلدان النامية
واملتطورة ،وممثلو املنظمات احلكومية الدولية املعنية.

اإلجراءات المتخذة
اتبع هذا النهج من خالل اإلجراءات الواردة أدناه:
 02حىت  20كانون الثاين/يناير
2100

تبين "جمموعة مواضيع للنظر فيها يف دراسة شاملة عن أثر اجلرمية السيربانية
واالستجابة هلا" و"هنج الدراسة واجلدول الزمين اإلرشادي" خالل الدورة
األوىل للمجموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية بشأن اجلرمية السيربانية.

 02أيلول/سبتمرب 2100

قرار املكتب مبراجعة اجلدول الزمين اإلرشادي نتيجة إلتاحة األموال تدرجييا
للدراسة ،وتعميم مشروع االستبيان ال تعده األمانة باإلجنليزية إال للدول
األعضاء للتعليق عليه حبلول  30تشرين األول/أكتوبر .2100

 23أيلول/سبتمرب 2100

إرسال مشروع االستبيان للدول األعضاء للتعليق عليه مبوجب مذكرة شفوية
.CU 2011/168

 01تشرين األول/أكتوبر حىت 02
تشرين الثاين/نوفمرب 2100

استالم التعليقات املكتوبة عن االستبيان من  08دولة عضو تسجلها األمانة
إىل أقصى حد ممكن.

 02كانون الثاين/يناير 2102

إهناء االستبيان مبعرفة املكتب.

 22شباط/فرباير 2102

إرسال االستبيان باللغات الستة الرمسية جلميع الدول األعضاء مبوجب مذكرة
شفوية  CU 2012/19الستيفائه حبلول  30أيار/مايو  .2102ودعوة
الدول األعضاء لرتشيح بعض منظمات القطاع اخلاص أو املؤسسات
األكادميية الستالم االستبيان خبصوص الدراسة.
إرسال دعوات ملنظمات القطاع اخلاص أو املؤسسات األكادميية واملنظمات
احلكومية الدولية الستيفاء االستبيان خبصوص الدراسة الذي أرسل.

 02-02نيسان/أبريل 2102

عقد حلقة عمل إقليمية لدعم الدراسة يف نريويب ،كينيا حبضور  01بلدان
من أفريقيا ومنظمة حكومية دولية واحدة.

 22-22نيسان/أبريل 2102

عقد حلقة عمل إقليمية لدعم الدراسة يف بريوت ،لبنان حبضور  02بلدا من
غرب آسيا ومشال أفريقيا ومنظمتني حكومتني دوليتني.

 01-2أيار/مايو 2102

عقد حلقة عمل إقليمية لدعم الدراسة يف بانكوك ،تايالند حبضور  00بلدا
من آسيا ومنظمة حكومية دولية واحدة.

 00أيار/مايو 2102

إرسال مذكرة شفوية
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CU 2012/102

بشأن االستبيان خبصوص الدراسة

جلميع الدول األعضاء.
 2حزيران/يونيو 2102

إرسال مذكرة شفوية  CU 2012/117بشأن االستبيان خبصوص الدراسة
جلميع الدول األعضاء .مد آخر موعد الستيفاء االستبيان حىت 31
حزيران/يونيو .2102

 03أيلول/سبتمرب 2102

إرسال تقرير األمانة إىل املكتب املوسع بشأن حالة اإلجابات على
االستبيان ،وتداول املكتب املوسع بشأن اخلطوات التالية.

 0تشرين األول/أكتوبر 2102

العرض املسبق للمعلومات عن التشريع ذي الصلة لتستخدمه األمانة يف
التحليل ،وإرسال املشروع إىل الدول األعضاء مبوجب مذكرة شفوية CU
 ،2012/176مع الدعوة لتقدمي التعليقات والتصحيحات حبلول  2نوفمرب
.2102

 22تشرين األول/أكتوبر 2102

بعد اجتماع املكتب املوسع املؤرخ  03أيلول/سبتمرب  ،2102إصدار قرار
رئيس اجملموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية بشأن اجلرمية السيربانية
خالل األسبوع الذي يبدأ يف  22شباط/فرباير .2103

 22تشرين األول/أكتوبر حىت 31
كانون الثاين/يناير 2103

استالم التعليقات املكتوبة بشأن التشريع من  02دولة عضو.

 2تشرين الثاين/نوفمرب 2102

إرسال النتائج املبدئية للدراسة إىل اخلرباء الذين رشحتهم اجملموعات
اإلقليمية.

 2كانون األول/ديسمرب حىت  02كانون استالم التعليقات املكتوبة بشأن النتائج املبدئية للدراسة إىل اخلرباء الذين
رشحتهم اجملموعات اإلقليمية.
الثاين/يناير 2103
 31كانون الثاين/يناير 2103

إرسال امللخص التنفيذي للدراسة الشاملة بشأن اجلرمية السيربانية إىل
املشاركني املسجلني يف الدورة الثانية للمجموعة املفتوحة خلرباء احلكومات
الدولية بشأن اجلرمية السيربانية.

 8شباط/فرباير 2103

إرسال املشروع الكامل للدراسة الشاملة بشأن اجلرمية السيربانية إىل املشاركني
املسجلني يف الدورة الثانية للمجموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية
بشأن اجلرمية السيربانية.

 22حىت  28شباط/فرباير 2103

عقد الدورة الثانية للمجموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية بشأن اجلرمية
السيربانية.
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المعلومات المجمعة
جرى استالم إجابات البلدان الستة عشر على االستبيان من الدول األعضاء ،وفقا للتوزيع اجلغرايف التايل:

أفريقيا

األمريكتين

آسيا

أوروبا

أوقيانوسيا

2
2
3
2
00
2
0
2
8
03
3
2
2
8
02
8
2
2
2
22
2
2

شرق أفريقا
مشال أفريقا
جنويب أفريقا
غرب أفريقا
اإلمجايل
منطقة البحر الكارييب
أمريكا الوسطى
أمريكا الشمالية
أمريكا اجلنوبية
اإلمجايل
شرق آسيا
جنوب شرق آسيا
جنوب آسيا
غرب آسيا
اإلمجايل
أوروبا الشرقية
أوروبا الشمالية
أوروبا اجلنوبية
أوروبا الغربية
اإلمجايل
أوقيانوسيا
اإلمجايل

دعت األمانة أكثر من  0211منظمة قطاع خاص ،و 381منظمة أكادميية ،و 81منظمة حكومية دولية
مباشرة ،وفقا لنهج الدراسة ،للمسامهة باملعلومات من أجل الدراسة .حتدد التوزيع اجلغرايف املنصف ملنظمات
القطاع اخلاص من خالل االتفاق العاملي لألمم املتحدة ،االحتاد الدويل لالتصاالت ،وعضويات االحتادات
الصناعية .كما حتددت املنظمات األكادميية من خالل قائمة بأفضل  211جامعة .كما أجابت أربعون
منظمة قطاع خاص ،و 02منظمة أكادميية ،و 00منظمة حكومية دولية على االستبيان خبصوص الدراسة أو
استكملت مقابلة هاتفية بناء على االستبيان اخلاص بالدراسة:
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المنظمات األكاديمية

منظمات القطاع الخاص
Accenture

B-Ccentre

Aconite Internet Solutions Ltd.

جامعة بكني للمعلمني

Admiral Insurance Company

جامعة براون

Allen & Overy LLP

جامعة إبرهارد كارل يف توبنغن

Betterley Risk Consultants, Inc.

النقابة الدولية حملامي تكنولوجيا املعلومات

Casdisa de Promociones, S.A.

جامعة مازاريك

Cisco Systems, Inc.

املعهد الوطين لتقنية املعلومات واالتصاالت

Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.

كلية الشرطة النروجيية

Danfoss A/S

املعهد امللكي للتكنولوجيا يف ملبورن

Digicel Group Ltd.

جامعة أديليد

Ernst & Young Global Limited

جامعة درم

Estudio de Informática Forense

جامعة إرلنغن نورنبريغ

FIRST.org, Inc.

جامعة لوزان

Gloria Group

جامعة فرجيي يف بروكسل

Hewlett-Packard Company

جامعة واسيدا/كلية احلقوق

Hogan Lovells

جامعة شيان جياو تونغ
المنظمات الحكومية الدولية

Huawei Technologies Co., Ltd.
I2 Integrity International

جملس أوروبا

InfoCom Research, Inc.

االحتاد األورويب

Intyernational Cyber Security Protection
Alliance

منظمة األغذية والزراعة

Internet Security Aliance

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

ID Experts Corp.

اإلنرتبول

Juniper Networks, Inc.

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

KPMG International Cooperative

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)

Logica Pvt Ltd

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

McKinsey & Company, Inc.

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

معهد األمم املتحدة اإلقليمي لبحوث اجلرمية والعدالة
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Nippon Telegraph and Telephone
Corporation
OSDE Organización de Servicios Directos
Empresarios

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

Palantir Technologies, Inc.
PricewaterhouseCoopers
Superintendencia de Telecomunicaciones
)(Supertel
Symantec Corporation
Team Cymru, Inc.
Threatmetrix Inc.
Trend Micro Inc.
Trustwave
Verizon Communications Inc.
Vodafone Group Plc.
WISeKey SA

قدِّمت نتائج اإلجابات على االستبيان يف صيغة دراسة جممعة ،ومتثل النتائج مجيع اإلجابات املتاحة على سؤال
حمدد ،حبسب اإلقليم أو حبسب املستوى اإلمنائي للبلد .ونتيجة الخنفاض عدد اإلجابات املقدمة من
أوقيانوسيا؛ فإن املناطق املستخدمة هي" :أوروبا"" ،آسيا وأوقيانوسيا"" ،األمريكتني" ،و"أفريقا".

1

توضح معظم األرقام "نسبة اجمليبني" الذين اختاروا خيار جواب معني .ويف احلاالت اليت تسمح بأكثر من
إجابة ،حتسب النسبة إما وفقا للعدد اإلمجايل للبلدان اليت أجابت على السؤال احملدد ("ع") أو وفقا للعدد
اإلمجايل إلجابات اخليارات احملددة ("ن") .القيمتان "ع"" ،ن" (حبسب احلالة) موضحتان يف مجيع مالحظات
املصدر ذو األرقام .هذا ،حيث تستخدم "ع" باعتبارها أساسا حلساب تلك األسئلة ،وقد يصل جمموع النتائج
املقدمة إىل  011يف املائة.
وقد مسحت أسئلة عدة يف االستبيان اخلاص بالدراسة ،باختيار اإلجابات من "القائمة املنسدلة" أو إيضاحات
إضافية من نوع "النص احلر" .يف هذه احلاالت ،خضعت مجيع املعلومات املقدمة يف اإلجابات أو اإليضاحات
اإلضافية ذات النص احلر للتحليل ،وقد خضعت البيانات للتكويد املناسب ،من أجل دمج مجيع إجابات
1

األقا ليم اجلغرافية اليت حددهتا شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة على الرابط:
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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النصوص احلرة مع إجابات القوائم املنسدلة .ويف بعض احلاالت ،أدى هذا إىل إضافة فئات إجابات جديدة يف
أرقام النتائج.
ويف احلاالت اليت مت فيها اعتماد بيانات كمية قدمها اجمليبون على االستبيان ،مت عرض ذلك بشكل متكرر
باستخدام بيانات القاسم املشرتك ،مبا يف ذلك ،حبسب احلالة ،الرقم اإلمجايل ملستخدمي اإلنرتنت يف أحد
البلدان ،أو الرقم اإلمجايل ملوظفي إنفاذ القانون .كما تستفيد بعض األرقام من التصنيف حبسب مستوى تطور
البلد 1.ومىت مجعت البيانات الكمية ،تتوافق القيم املقدمة مع املتوسطات ،وذلك مع توضيح الربع األدىن والربع
األعلى باستخدام األشرطة اإلضافية.

1

تشمل املصادر املستخدمة :دمج مؤشرات التنمية بالبنك الدويل مع مؤشرات االتصاالت العاملية/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى االحتاد الدويل
لالتصاالت (عدد مستخدمي اإلنرتنت ،حبسب البلد) ،مؤشر التنمية البشرية لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (التنمية البشرية) ،دراسة األمم املتحدة
االستقصائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية ( عدد موظفي إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ،وعدد املخالفات املسجلة واملشتبه فيهم يف
قضايا القتل واالغتصاب).
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