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  مقدمة

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

 ذلك فيبما  لها،لتدابير التي تتخذها الدول األعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لو 
 .والتعاون الدولي المساعدة الفنيةو  ،وأفضل الممارسات ،تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية

 ا، إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ، وفق22/231قرارها طلبت اجلمعية العامة، يف 
م منع اجلرمية ظ  ن  : من إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية 22للفقرة 

، فريق  خرباء حكومملوالعدالة اجلنائية وتطورها يف عا دويل مفتوح العضوية من أجل إجراء دراسة شاملة  ي متغري،ر
اجلرمية السيربانية وللتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصدي هلا، مبا ملشكلة 

والتعاون الدويل، بغية  املساعدة الفنيةيف ذلك تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل املمارسات و 
ة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصعيدين الوطين والدويل دراس

 1.الشأنذا للتصدي للجرائم السيربانية واقرتاح تدابري جديدة يف ه

، بعمل فريق اخلرباء احلكومي الدويل 63/009أحاطت اجلمعية العامة علما مع التقدير، يف قرارها 
فتوح العضوية املعين بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة اجلرمية السيربانية، وشج،رعته على حتسني اجلهود اليت امل

 .يبذهلا من أجل إجناز أعماله وعرض نتائج الدراسة يف الوقت املناسب على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

يناير /كانون الثاين  20 إىل 02الفرتة املمتدة من وقد ع قدت الدورة األوىل لفريق اخلرباء يف فيينا يف 
 2.منهجية للدارسة لككذجمموعة من املواضيع و  باستعراض واعتماد اخلرباء ، وقام خالهلا فريق2100

 ،لجرمية السيربانيةلتضمنت جمموعة املواضيع املطروحة للنظر فيها ضمن إطار الدراسة الشاملة 
 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع قدراتو السيربانية،  للجرمية القانونية تدابري التصد،ريو مشكلة اجلرمية السيربانية، 

املوضوعات مث قسمت هذه . املساعدة الفنيةو  ،املنظمات الدوليةو السيربانية،  للجرمية األخرى التصد،ري وتدابري
املوصولية ( 0: )ومت تناول هذه املوضوعات يف سياق هذه الدراسة يف مثانية فصول 3.عا فرعياو موض 03إىل 

إنفاذ ب املعنيةسلطات ال (5) ؛التجرمي( 4) ؛واألطر تالتشريعا( 2) ؛الصورة العاملية( 3) ؛اجلرمية السيربانيةو 

                                                           
1

 .22/231قرار اجلمعية العامة مرفق  
2

 E/CN.15/2011/19. 
3

الصالحيات اإلجرائية؛ ( 2)التجرمي؛ ( 2)املناهج املشرتكة للتشريعات؛ ( 2)حتديات اجلرمية السيربانية؛ ( 3)معلومات إحصائية؛ ( 2)؛ ظاهرة اجلرمية السيربانية( 0) 
ئية وتدابري التصد،ري رمية والعدالة اجلنامنع اجلقدرات ( 01)اخلاص؛  والقطاع اخلدمات مقدِّمي ومسؤوليات أدوار( 2)األدلة اإللكرتونية؛ ( 8)التعاون الدويل؛ ( 2)

 . املساعدة الفنية( 02)املنظمات الدولية؛ ( 00)؛ األخرى للجرمية السيربانية
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 ؛التعاون الدويل( 7) ؛اجلنائيةاألدلة اإللكرتونية والتدابري املتخذة يف جمال العدالة ( 6) ؛القانون والتحقيقات
 .منع اجلرمية السيربانية( 8)و

ويف إطار منهجية الدراسة؛ ك ل،رف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بإعداد الدراسة، 
 .الدراسة لنص مشروع وإعداد ،ومجع البيانات وحتليلها ،استبيان هبدف مجع املعلومات إعدادمبا يف ذلك 

ملنهجية الدراسة اليت أعدها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  اوتقرَّر يف إطار مجع املعلومات وفق
واجلرمية، توزيع استبيان على الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية وممثلني عن القطاع اخلاص 

إىل مكتب  توقد ورد. 2102 ويولي/إىل شهر متوز 2102فرباير /واملؤسسات األكادميية من شهر شباط
أفريقيا : دولة عضوا، فيما يلي توزيعها اإلقليمي 22األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية معلومات من 

 21واست لمت املعلومات من (. 2)وأوقيانوسيا  ،(22)وأوروبا  ،(02)وآسيا  ،(03) األمريكتنيو  ،(00)
واستعرضت األمانة أيضا . منظمة حكومية دولية 00أكادميية ومنظ،رمة  02ومنظ،رمة من القطاع اخلاص 

تضمن امللحق اخلامس هبذه الدراسة مزيدا من التفاصيل بشأن يو . وثيقة من مصادر مفتوحة 211أكثر من 
 .نهجيةامل

 (األزرق)  اإلنترنت وانتشار(األخضر) بالدراسة الخاص االستبيانعلى  األعضاء الدول ردود

 

 

 
 
 

 MaxMind GeoCityLiteالردود اخلاصة باالستبيان، إعداد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية : املصدر

 
املتاحة لتعزيز اخليارات  اختبار" بغية، مت إعداد هذه الدراسة 65/321ووفقا لقرار اجلمعية العامة 

 السيربانيةالقائمة على الصعيدين الوطين والدويل للتصدي للجرائم  التدابريالقانونية أو غريها من  التدابري
ويأيت التكليف يف سياق عدد من التكليفات، وغريها من األنشطة  ".جديدة يف هذا الشأن تدابريواقرتاح 

ز ويف هذا الصدد، اقتصر تركي 1.املتعلقة باجلرمية السيربانية واألمن السيرباين داخل منظومة األمم املتحدة
 . تهاومكافح السيربانية ميةيف إطار منع اجلر  اجلنائية العدالةو اجلرمية منع  الدراسة على جوانب

                                                           
1

 A/RES/66/24 انظر. تصاالت يف سياق األمن الدويلاالمبا يف ذلك العمل يف سياق التطورات اليت يشهدها جمال املعلومات و  
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اجلرمية  الوقاية منو يف الوقت املناسب جلهود العدالة اجلنائية " اسريع ااستعراض"ومتثل هذه الدراسة 
 .  هاومنع اجلرمية السيربانيةملكافحة 

عاملية، وتسلط الضوء على الدروس املستفادة من اجلهود املبذولة إن هذه الدراسة ترسم صورة 
اجلرمية "هذه الدراسة تدور حول  ورغم أن. املستقبل يف احلالية والسابقة، كما تقدم خيارات ممكنة لالستجابة

العامل إىل جمتمع  مع انتقالو  .اجلرائم جلميعذات أمهية منقطعة النظري  ا، إال أهنكما ينص،ر عنواهنا  ،"السيربانية
ال تنطوي أخرى جرمية  ورمبا أيِّ " يةجرمية حاسوب"وقوع ر تصو  من الصعب  أصبح، يتسم باملوصولية البالغة

 طريقةريات جوهرية يف يويف ضوء ذلك، فإن هذه التطورات تتطلب تغ. تتعلق باملوصوليةعلى أدلة إلكرتونية 
 .الدويل يف املسائل اجلنائيةآليات التعاون إنفاذ القانون ومجع األدلة و 
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 االستنتاجات الرئيسية والخيارات

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

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

 االستنتاجات الرئيسية 
 تتعلق بقضايا االستنتاجات الرئيسية للدراسة :  

  اجلرمية الدويل وتنو،رع القوانني احمللية املتعلقة بتأثري عدم اتساق اإلجراءات على الصعيد
 على التعاون الدويل  السيربانية

  االعتماد على الوسائل التقليدية للتعاون الدويل الرمسي يف املسائل اجلنائية اليت تنطوي على
 جرائم اإلنرتنت واألدلة السيربانية جلميع اجلرائم 

  األدلة" موقع"دور 
 الوطنية تنسيق األطر القانونية 
 سلطات إنفاذ القانون وقدرات العدالة اجلنائية 
 أنشطة منع اجلرمية السيربانية 

األوساط و القطاع اخلاص، و تناولت الدراسة مشكلة اجلرمية السيربانية من خالل منظور احلكومات،  
اصة بشبكة اإلنرتنت لية اخلو األكادميية، واملنظمات الدولية، وقد مت طرح النتائج يف مثانية فصول تناولت املوص

 ميةاجلر  وجترميأطر وتشريعات مكافحة اجلرمية السيربانية، و الصورة العاملية للجرمية السيربانية، و واجلرمية السيربانية، 
التعاون الدويل و والعدالة اجلنائية،  اإللكرتونيةاألدلة و السيربانية،  ميةإنفاذ القانون والتحقيقات يف اجلر و السيربانية، 

 . اجلرمية السيربانية الوقاية، و مية سيربانيةاملسائل اجلنائية اليت تنطوي على جر يف 

فيما يلي االستنتاجات الرئيسية يف هذه اجملاالت، مع مزيد من التوضيح والتفصيل يف املوجز و 
 : هذا اجلزء يليالتنفيذي الذي 

قد يعزيان  ،السيربانية ميةوتنو،رع القوانني احمللية املتعلقة باجلرا ،ةالدولي التشظي الذي يطبع الساحةإنَّ  (أ) 
الصكوك شرعي،را جتسِّد  بينماو . إىل وجود صكوك متعددة ذات نطاق موضوعي وجغرايف خمتلف

االختالفات االجتماعية والثقافية واإلقليمية القائمة، فإنَّ التباين يف نطاق الصالحيات اإلجرائية 
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من البلدان، مما ال  تعاون" جمموعات"ة بالتعاون الدويل قد يفضي إىل نشوء واألحكام املتعلق
 ؛ السيربانية ميةللجر  ةالعاملي الطبيعةمع  مايتناسب دائ

السيربانية ال يكفي  اجلرميةإنَّ االعتماد على الوسائل التقليدية للتعاون الدويل الرمسي يف مسائل  (ب)
. قتضيات احلصول على أدل،رة إلكرتونية سريعة الزوال والتغري  لالستجابة يف الوقت املناسب مل حاليا

من اجلرائم يشتمل على أدل،رة إلكرتونية توجد يف أماكن جغرافية متعددة،  عددا متزايداومبا أنَّ 
 ؛السيربانية، وإمنا بشأن كل اجلرائم عموما ميةسيشك،رل ذلك مشكلة ليس فقط بشأن اجلر 

، الدليل" موقع"ومراكز البيانات، جيب إعادة حتديد مفهوم دور  يف عامل احلوسبة السحابية (ج)
سلطات إنفاذ القانون  بوصولألهداف منها التوص ل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل املتعلقة 

 ؛املعلومات املوجودة خارج نطاق واليتها القضائية إىلمباشرة 

 اجلرمية السيربانيةبإنَّ حتليل األطر القانونية الوطنية املتوافرة يشري إىل عدم كفاية التنسيق فيما يتعلق  (د)
وميث،رل القانون الدويل حلقوق . دليل اإللكرتوينومقبولية ال ،وصالحيات التحقيق ،"األساسية"

 ؛ئيةهاما فيما يتعلق مبسائل التجرمي واألحكام اإلجرا اخارجي مرجعااإلنسان 

حتتاج إىل  ،والسلطات القضائية يف البلدان النامية ،واملد،رعني العامني ،إنَّ سلطات إنفاذ القانون (هـ)
 ميةاجلر من أجل التحقيق يف  ،وعلى املدى البعيد ،على حنو مستدام ،قنيني شاملنيدعم ومساعدة ت  

 ؛السيربانية ومكافحتها

العام  عنيالسيربانية يف مجيع البلدان تتطلب تعزيز الشراكات بني القطا ميةاجلر  إنَّ أنشطة منع (و)
، سيرباينالسيربانية ضمن منظور أوسع لألمن ال ميةوإدماج االسرتاتيجيات اخلاصة باجلر  ،واخلاص

 .وذلك من خالل هنج كلي يشتمل على زيادة الوعي

ر قانونية أو تدابير أخرى جديدة الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية واقتراح تدابي
 السيبرانية  يمةللجر وطنية ودولية للتصدي 

  تتضمن اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية واقرتاح تدابري قانونية أو تدابري أخرى جديدة
 :السيربانية ميةوطنية ودولية للتصدي للجر 

 أحكام منوذجية دولية صوغ 
 يف املسائل  لكرتونيةصك متعدد األطراف بشأن التعاون الدويل فيما يتعلق باألدل،رة اإل صوغ

 اجلنائية

 السيربانية ميةصك شامل متعدد األطراف بشأن اجلر  صوغ 

  السيربانية ومكافحتها يف البلدان النامية ميةاجلر للوقاية من توفري مساعدة تقنية معز،رزة 
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يف االستبيان اخلاص السؤال الذي ورد ردود الدول على من اخليارات املقدمة مدت قد است  و 
بالدراسة بشأن اخليارات اليت يتعني النظر فيها لتعزيز التدابري القانونية واقرتاح تدابري قانونية أو تدابري أخرى 

 .  السيربانية، فضال عن النتائج الرئيسية ميةللجر جديدة وطنية ودولية للتصدي 

  جاءت حيث ،على هذا السؤال، طرحت الدول جمموعة من االحتماالتويف مستعرض اإلجابة 
االنضمام إىل صكوك دولية أو حملية قائمة و  ،مواءمة القوانني: مبجاالت مثل متعلقة غالبية اخليارات املقرتحة

 تعزيز آليات التعاون الدويل واحلصول على األدلةو وضع صكوك دولية جديدة، و السيربانية،  ميةباجلر  تعىن
الواقعة خارج نطاق الوالية القضائية بشكل عملي، وبناء قدرات هيئات إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة 

  1.اجلنائية

إتاحة آلية سريعة إلجراءات التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  أمهية أبرزت العديد من الدولوقد 
الدول تعزيز شبكات أجهزة الشرطة القائمة ويف هذ الصدد، اقرتحت بعض . مية سيربانيةاليت تنطوي على جر 

غري الرمسية، بيد أن بعض الدول األخرى افرتضت حتقيق ذلك من خالل تطوير قنوات التعاون الدولية 
كما أكدت بعض الدول أن كل اخليارات . ، مبا يف ذلك االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطرافأكثر القائمة

 .يري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف حرية التعبري واخلصوصيةجيب أن تنفذ مبا يتماشى مع املعا

من شأنه  اجلرمية السيربانية بشأن جملس أوروباوقد أوصت بعض الدول بأن االنضمام إىل اتفاقية 
األخرى ز التعاون الدويل وا تِّساق القوانني الوطنية املتعلقة باجلرمية السيربانية، يف حني أن بعض الدول يتعز 

منوذجية على مستوى األمم  قانونية أوصت بأنه ميكن تعزيز مواءمة التشريعات من خالل وضع أحكام
 .املتحدة

كما أوصى عدد من الدول بأنه يتعني وضع معايري دولية بشأن حتقيقات إنفاذ القانون فيما يتعلق 
 .مع مبادئ السيادة الوطنيةبالبيانات خارج احلدود اإلقليمية، هبدف توضيح عالقة هذه التحقيقات 

وأجهزة النيابة العامة  ،هليئات إنفاذ القانون املساعدة الفنيةعدد من الدول تعزيز  تاقرتحو 
 . مكافحتهاو  السيربانية جلرميةا والسلطات القضائية يف جمال منع

الدراسة أن اخليارات  إرتأت ضوء املقرتحات املقدمة من الدول األعضاء واالستنتاجات الرئيسية، يف
 ميةللجر املتاحة لتعزيز التدابري القانونية واقرتاح تدابري قانونية أو تدابري أخرى جديدة وطنية ودولية للتصدي 

 : أو أكثر مما يلي داواحميكن أن تشمل السيربانية، 

، بغية دعم الدول يف جرمية سيربانيةصوغ أحكام منوذجية دولية بشأن جترمي األفعال األساسية اليت متثل  (أ) 
 :ميةللجر ذات اآلمنة من خالل اعتماد عناصر مشرتكة الالقضاء على امل

                                                           
 .00السيربانية، السؤال رقم  ميةاجلر  االستبيان اخلاص بدراسة 1
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بقى األحكام على هنج الصكوك القائمة فيما يتعلق باجلرائم اليت متس بسرية النظم ميكن أن ت   (0) 
 ؛والبيانات احلاسوبية وسالمتها وحقوق النفاذ إليها

املرتكبة أو امليس،ررة باستخدام النظم " التقليدية"اجلرائم  يضاأميكن أن تشمل األحكام  (2) 
 ؛احلاسوبية، على أن يقتصر ذلك على احلاالت اليت ت عترب فيها هنج التجرمي القائمة غري كافية

الربيد اإللكرتوين  ميكن أن تعاجل األحكام جماالت غري مشمولة يف الصكوك القائمة، كتجرمي (3) 
  ؛(SPAM)الطفيلي 

ميكن وضع األحكام على حنو ينسجم مع أحدث املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بشأن  (2) 
 .يف حرية التعبري للحقالتجرمي، مبا يف ذلك بصورة خاصة، األحكام التعاهدية 

اليت تطرحها مشكلة  تالتحديامن شأن استخدام الدول لألحكام أن يقلل إىل أدىن حد  (2) 
 ؛الدويلازدواجية التجرمي يف التعاون 

، بغية دعم الدول يف اإللكرتونيةصوغ أحكام منوذجية دولية بشأن صالحيات التحقيق اخلاصة باألدلة  (ب)
 :إلكرتونيةأدلة ضمان وجود األدوات اإلجرائية الضرورية للتحقيق يف اجلرائم اليت تشتمل على 

مبا يف ذلك أوامر احلفظ ميكن أن ترتكز األحكام على النهج املعتمد يف الصكوك القائمة،  (0) 
 ؛العاجل للبيانات وأوامر احلصول على البيانات املخز،رنة واآلنية

ميكن أن توف،رر األحكام إرشادات بشأن توسيع نطاق الصالحيات التقليدية، مثل التحري  (2) 
 ؛بشأن األدل،رة السيربانية ومصادرهتا

املناسبة فيما خيص تقنيات  ميكن أن توف،رر األحكام إرشادات بشأن تطبيق الضمانات (3) 
التحقيق التدخلية، مع مراعاة القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك األحكام التعاهدية 

 ؛اليت حتمي احلق يف اخلصوصية

صوغ أحكام منوذجية بشأن الوالية القضائية، من أجل توفري أسس فع،رالة مشرتكة للوالية القضائية يف  (ج)
 :السيربانية ميةاصة باجلر املسائل اجلنائية اخل

كتلك املستمدة من مبدأ اإلقليمية املوضوعية ومبدأ اآلثار  أسساميكن أن تتضمن األحكام  (0) 
 ؛اجلوهرية

 ؛ميكن أن تتضمن األحكام إرشادات ملعاجلة املسائل املتعلقة بالوالية القضائية املشرتكة (2)

، بغية إدراجها يف الصكوك اإللكرتونيةصوغ أحكام منوذجية بشأن التعاون الدويل فيما يتعلق باألدل،رة  (د)
الثنائية أو متعددة األطراف، مبا يف ذلك إعداد معاهدة منوذجية منق،رحة لألمم املتحدة بشأن املساعدة 
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باملؤمتر الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة  لالقرتاحات الواردة يف دليل املناقشة اخلاص وفقاالقانونية املتبادلة، 
 :اجلنائية

ميكن أن ترك،رز األحكام على آليات التعاون العملي اليت ميكن إدراجها يف الصكوك القائمة  (0) 
 ؛يف الوقت املناسباإللكرتونية، يف املسائل اجلنائية، األدل،رة وتقدمي من أجل حفظ 

ميكن أن تتضمن األحكام مقتضيات لتحديد جهات اتصال سريعة االستجابة فيما خيص األدل،رة  (2) 
 ؛اتوجداول زمنية متَّفق عليها لالستجاب اإللكتورنية

يف املسائل اجلنائية،  اإللكرتونيةصوغ صك متعدد األطراف بشأن التعاون الدويل فيما يتعلق باألدل،رة  (هـ)
 :واحلصول عليها لكرتونيةاون جيد التوقيت بغية حفظ األدل،رة اإلبغية توفري آلية دولية للتع

ملعاهدات التعاون الدويل القائمة، وأن يرك،رز بشكل  ميكن أن ي ضاف الصك باعتباره مكم،رال (0) 
 ؛أساسي على آلية لطلب احلفظ العاجل للبيانات لفرتة زمنية حمدَّدة

حمدَّدة بشأن التعاون يف تنفيذ تدابري حتقيق إضافية،  اأحكام اأيضميكن أن يتضمن الصك  (2) 
 ؛لبياناتل آين مبا يف ذلك توفري البيانات املخز،رنة ومجع

أو اجلرائم " السيربانية ميةاجلر "لزم حتديد نطاق تطبيق الصك، غري أنه جيب أال يقتصر على ي   (3) 
 ؛"اسوبباحل علقةاملت"

د جهة ميكن أن يقضي الصك باالستجابة للط (2)  لبات يف غضون فرتة زمنية حمدَّدة، وأن حيدِّ
اآلليات القائمة العاملة  باالستناد إىلاتصال واضحة ألغراض قنوات تنسيق االتصاالت، 

 ؛من إنشاء آليات جديدة تفضي إىل ازدواجية اجلهود العلى مدار الساعة، بد

ات مناسبة فيما يتعلق ميكن أن يتضمن الصك ضمانات تعاون دويل تقليدية، واستثناء (2) 
 ؛حبقوق اإلنسان

السيربانية، يصنع معامل هنج دويل يف جماالت  ميةاجلر صوغ صك شامل متعدد األطراف بشأن   (و)
 :والتعاون الدويل ،والوالية القضائية ،والصالحيات اإلجرائية ،التجرمي

شار إليها أعاله  (0) 
 
يف شكل ملزم ومتعدد ميكن أن يتضمن الصك عناصر من مجيع اخليارات امل

 ؛األطراف

ميكن أن يستند الصك إىل القواسم املشرتكة األساسية القائمة يف اجملموعة احلالية للصكوك  (2) 
 ؛الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة

تعزيز الشراكات الدولية واإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك الشراكات مع القطاع اخلاص واملؤسسات  (ز)
 :السيربانية ومكافحتها يف البلدان النامية ميةاجلر األكادميية، من أجل توفري مساعدة تقنية معز،رزة ملنع 
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حكام منوذجية على باالستناد إىل معايري توضع من خالل أ املساعدة الفنيةميكن توفري  (0) 
شار إليها أعاله

 
 .النحو املبنيَّ يف اخليارات امل

ذلك  يفأصحاب مصاحل متعددين، مبا  الرتكيز على من خالل املساعدة الفنيةميكن توفري  (2) 
 .ممثلني من القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية من
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 تنفيذي موجز

 الموصولية والجريمة السيبرانية 

بليون نسمة، أي ما يعادل أكثر  3.2، ال يقل عن 3100كان عدد املوصولني باإلنرتنت يف عام  
يف املائة من مجيع مستخدمي اإلنرتنت يف البلدان النامية،  61ويعيش أكثر من . من ثلث جمموع سكان العامل

، من املتوقع أن 3103وحبلول عام . اعام 35من جمموع مستخدمي اإلنرتنت الـيف املائة  45وال يتجاوز عمر 
سكان لموع الكلي اجمليف املائة من  31اإلنرتنت النقالة ذات النطاق العريض  اتتناهز نسبة املشرتكني يف خدم

عدد الناس "( ملتصلة باإلنرتنت"األشياء ا)، سيفوق عدد األجهزة املتصلة بالشبكة 3131وحبلول عام . العامل
ففي عامل الغد املتسم باملوصولية البالغة، . بنسبة ستة إىل واحد، مما سيؤدي إىل تغيري املفاهيم احلالية لإلنرتنت

ورمبا أيِّ جرمية أخرى ال تنطوي على أدلة إلكرتونية تتعلق باملوصولية " جرمية حاسوبية"سيصعب تصو ر وقوع 
 .(IP) بواسطة بروتوكول اإلنرتنت

 ميةفاجلر . اجلرمية السيربانية، يف املقام األول، على الغرض من استخدام املصطلح" تعاريف"وتتوقف  
السيربانية األساسية تتمثل يف عدد حمدود من األعمال اليت متس بسرية البيانات أو النظم احلاسوبية وسالمتها 

حتقيق مكاسب شخصية أو مالية أو إحداث أمَّا األعمال املنف،رذة بواسطة احلواسيب والرامية إىل . وتوافرها
واليت تندرج كلها ضمن نطاق أوسع من )املتصلة باهلوية ومبحتوى احلواسيب  ميةأضرار، مبا يف ذلك أشكال اجلر 

. ، فال ميكن تطويعها بسهولة لتنضوي ضمن تعاريف قانونية ملصطلح جامع"(اجلرمية السيربانية"معىن مصطلح 
يتسم بنفس  اجلرمية السيربانية ال" تعريف"، وإن كان سيربانيةساسية اليت تشكِّل جرمية ويلزم تعريف األعمال األ

القدر من األمهية فيما خيص األغراض األخرى، كتحديد نطاق صالحيات اهليئات املختصة بالتحريات والتعاون 
الرتكيز على تركيبة واسعة  فيما خيص أيِّ جرمية، بدال من لكرتونيةل الرتكيز على األدلة اإلالدويل، حيث يفض،ر 

 ".جلرمية السيربانيةا" لـواصطناعية 

 العالمية الصورة

شهدت بلدان عديدة زيادة  
هائلة يف املوصولية العاملية يف وقت يتَّسم 

وبتزايد  ،بتحوالت اقتصادية ودميغرافية
وتقييد اإلنفاق يف  ،التفاوت يف الدخل

. واخنفاض السيولة املالية ،القطاع اخلاص
وعلى الصعيد العاملي، الحظ موظ،رفو إنفاذ 
القانون املشاركون يف الدراسة ارتفاع 

السيربانية، حيث يستغل  ميةمستويات اجلر 
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األفراد واجلماعات اإلجرامية املنظمة الفرص اجلديدة املتاحة الرتكاب اجلرائم بغية حتقيق األرباح واملكاسب 
يف املائة من اجلرمية السيربانية هو شكل من أشكال  81التقديرات إىل أنَّ مصدر أكثر من وتشري . الشخصية

النشاط املنظم، حيث تقوم األسواق السوداء للجرائم السيربانية على دورة تتسم بإعداد الربجميات اخلبيثة 
وتلق ف البيانات ( "Botnet -اعتداءات البوت نت )"والفريوسات احلاسوبية والتحك م بشبكات حاسوبية 

السيربانية حباجة إىل مهارات  ميةومل يعد مرتكبو اجلر . الشخصية واملالية وبيع البيانات واملتاجرة باملعلومات املالية
يرتكبون أعمال  افرعية تضم شبان ثقافاتففي سياق البلدان النامية بصورة خاصة، ظهرت . أو تقنيات معق،ردة

 .السيربانية يف أواخر سنوات املراهقة ميةثريون منهم بالتورط يف اجلر احتيال مايل باحلواسيب، بدأ ك

واجلرائم  ،السيربانية طائفة واسعة من اجلرائم املرتكبة بدافع مايل ميةوعلى الصعيد العاملي، تشمل اجلر 
. النفاذ إليهاوسالمتها وقابلية  ،عن األعمال اليت متس بسرية النظم احلاسوبية املتصلة باحملتوى احلاسويب، فضال

ويف الوقت الراهن، . غري أنَّ تصو،ررات اخلطر والتهديد النسبيَّني ختتلف بني احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص
، على الرغم من أنَّ هذه الدوليةللمقارنات  اسليم اال متث،رل إحصاءات اجلرائم املسج،رلة لدى الشرطة أساس

ويرى ثلثا البلدان أنَّ نظم إحصاءات . على الصعيد الوطين ما تكون مهمة لوضع السياسات ااإلحصاءات غالب
السيربانية املسج،رلة لدى الشرطة  ميةوترتبط معد،رالت اجلر . السيربانية ميةالشرطة لديها غري كافية لتسجيل اجلر 

 .أكثر من ارتباطها مبعد،رالت اجلرائم املرتكبة ،طرية وقدرة الشرطة املتخصصةمبستويات التنمية الق  

وت ظهر هذه االستبيانات أنَّ حاالت التأذي . أسلم للمقارنة اومتث،رل استبيانات اإليذاء اإلجرامي أساس
وترتاوح ". التقليدية"السيربانية هي أكثر بكثري من حاالت التأذي من أشكال اجلرائم  ميةالفردية من اجلر 
إلنرتنت والوقوع ضحية حملاوالت تصي د من تزوير بطاقات االئتمان وانتحال الشخصية على ا ،معد،رالت التأذي

يف املائة من نسبة السكان  03و 0بني  ،احتيايل وحماوالت اطالع دون إذن على حسابات الربيد اإللكرتوين
يف مجيع أحناء العامل، مقارنة مبعدالت التأذ،ري من السطو والسلب  ابلد 30الذين يستخدمون اإلنرتنت يف 

وكانت معدالت . يف املائة من نسبة السكان يف هذه البلدان نفسها 5يت تقل عن وسرقة السيارات التقليدية ال
السيربانية أعلى يف البلدان اليت تشهد مستويات منو منخفضة، مما ي ربز احلاجة إىل تعزيز  ميةاإليذاء بسبب اجلر 

 .جهود منع اجلرائم يف هذه البلدان

يف  06و 3تراوحت بني  –ت تأذي مماثلة وأبلغت مؤسسات القطاع اخلاص يف أوروبا عن معدال 
والساحة اليت ت ستخد م فيها هذه . د االحتيايلوكانت تتعلق بانتهاك البيانات بسبب االقتحام أو التصي،ر  –املائة 

فقد كان أكثر من مليون . ، هي ساحة عاملية"اعتداءات البوت نت"األدوات املختارة الرتكاب اجلرائم، مثل 
للتحك م يف شبكات " بوت نت"ين بروتوكول اإلنرتنت يعمل على الصعيد العاملي كخادم عنوان فريد من عناو 

 رادمصدر قلق كبري للحكومات، فمن املواد امل اومث،رل حمتوى اإلنرتنت أيض. 3100احلواسيب ومراقبتها يف عام 
د التشهري، وانتقاد احلكومات، حذفها منه املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال، واخلطابات املفعمة بالكراهية، وموا

يف املائة من  34وي قدَّر أنَّ حوايل . األمر الذي أثار شواغل متعلقة بقانون حقوق اإلنسان يف بعض احلاالت
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زيل كثري من املواد من مواقع تبادل امللفات بني  ، إذ تشمل تنالنشرإمجايل حركة اإلنرتنت العاملية تنتهك حقوق 
 .، والسي،رما يف بلدان يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وغرب آسيا وجنوهبا(P2P)نرتنت النظراء من مستخدمي اإل

 التشريعات واألطر

وهذه التدابري ضرورية يف مجيع . تهايف منع اجلرمية السيربانية ومكافح ارئيسي راتؤدي التدابري القانونية دو  
ومسؤولية مقد،رمي  ،والتعاون الدويل ،والوالية القضائية ،والصالحيات اإلجرائية ،اجملاالت، مبا يف ذلك التجرمي

أو املخطط )ما تتعلق قوانني اجلرمية السيربانية، القائمة واجلديدة  اوعلى الصعيد الوطين، كثري . خدمات اإلنرتنت
 ةميعلى الرتكيز بصفة رئيسية على جترمي أفعال متخص،رصة تغطي اجلر  لعلى حدٍّ سواء، بالتجرمي، مما يد( هلا

ومقارنة بالقوانني . غري أنَّ البلدان ت سلِّم أكثر فأكثر باحلاجة إىل تشريعات يف جماالت أخرى. السيربانية األساسية
القائمة، تعاجل القوانني اجلديدة أو املخطط هلا اخلاصة باجلرمية السيربانية إجراءات التحقيق والوالية القضائية واألدل،رة 

وعلى الصعيد العاملي، رأى أقل من نصف البلدان اجمليبة عن االستبيان أنَّ أطر . والتعاون الدويل اإللكرتونية
ففي حني أبلغ أكثر . القوانني اجلنائية واإلجرائية اخلاصة هبا كافية، وإن كانت تنطوي على تباينات إقليمية كبرية

وآسيا  األمريكيتانريقيا و من ثلثي البلدان يف أوروبا عن وجود تشريعات كافية، كانت الصورة معكوسة يف أف
وأشار نصف . فقط، أو غري كافية البتة اوأوقيانوسيا، حيث رأى أكثر من ثلثي البلدان أنَّ قوانينها كافية جزئي

إىل قوانني جديدة أو خمطط هلا، مما يسل،رط الضوء على احلاجة  االبلدان اليت أبلغت أنَّ قوانينها غري كافية أيض
 .ريعات يف هذه املناطقامللحَّة إىل تعزيز التش

وشهد العقد األخري تطورات مهمة على صعيد إصدار الصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة  
وميكن حتديد مخس جمموعات من الصكوك، أ عدَّت يف إطار هيئات أو . السيربانية ميةالرامية إىل التصد،ري للجر 
كومنولث الدول املستقلة أو منظمة ( 3)الحتاد األورويب، وجملس أوروبا أو ا( 0: )است قيت من هيئات هي

األمم ( 5)جامعة الدول العربية، و( 4)املنظمات األفريقية احلكومية الدولية، و( 2)شنغهاي للتعاون، و
، يف جماالت منها على وجه اخلصوص اويثري كل من هذه الصكوك، الصكوك األخرى إثراء كبري . املتحدة

 اصك 09ويظهر حتليل مواد . املتعلقة باجلرمية السيربانية أوروبا جملسليت و ضعت يف اتفاقية املفاهيم والنهج ا
يف اجملاالت  اكبري   ناباجلرمية السيربانية وجود أحكام أساسية مشرتكة من جهة، وتباي متعدد األطراف متصال

 .املوضوعية املتناولة من جهة أخرى

وباإلضافة إىل  1.على صك ملزم بشأن اجلرمية السيربانية ابلد 03وعلى الصعيد العاملي، وقَّع أو صدَّق  
على بشكل غري مباشر  تهذه الصكوك متعددة األطراف املتعلقة باجلرمية السيربانية أثر العضوية الرمسية والتنفيذ، فإن 

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

                                                           
1

اتفاقية لعربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، أو جامعة الدول ا املتعلقة باجلرمية السيربانية، أو اتفاقية جملس أوروبااتفاقية : صك واحد أو أكثر من الصكوك التالية 
ات احلاسوبية، أو اتفاق منظمة شنغهاي للتعاون يف ميدان أمن املعلومات على الصعيد مكافحة اجلرائم يف جمال املعلومدول الكومنولث املستقلة حول التعاون يف 

 .الدويل
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رة يف مدى كفاية القانون اجلنائي واإلجرائي الوطين، مما يدل على أنَّ األحكام احلالية السيربانية مع الزيادة املتصو،ر 
وفيما خيص البلدان اليت يفوق عددها األربعني واليت . االت ت عترب فع،رالة عموممتعددة األطراف يف هذه اجملا

املتعلقة باجلرمية السيربانية هي الصك املتعدد األطراف الذي  أوروبا جملسقد،رمت املعلومات، كانت اتفاقية 
حوايل نصف هذه  ، استخدموإمجاال. السيربانية ميةاستندت إليه بصفة رئيسية لوضع التشريعات اخلاصة باجلر 

 . األخرى" اجملموعات"متعددة األطراف مندرجة يف  االبلدان صكوك

وأفاد ثلث  
البلدان اجمليبة عن 

بأنَّ  ماعمو االستبيان 
تشريعاهتا تتناسق إىل حد  
كبري، أو إىل حد كبري 

، مع تشريعات اجد
البلدان اليت ت عترب عالقاهتا 
هبا مهمة ألغراض التعاون 

أنَّ الوضع غري . الدويل
وقد يكون ذلك نتيجة . وأوروبا تنييتباين على الصعيد اإلقليمي، إذ ترتفع مستويات التنسيق املبل،رغ عنها يف األمريك

وقد يعزى عدم . الستخدام بعض املناطق لصكوك متعددة األطراف مصممة بطبيعتها ألداء دور يف تنسيق التشريعات
وانني الوطنية، من حيث جترمي األعمال اليت تعترب جرائم إلكرتونية والقواعد اليت االتساق على املستوى الدويل وتنو،رع الق

حتد،رد الوالية القضائية وآليات التعاون، إىل وجود صكوك متعددة بشأن اجلرمية السيربانية هلا نطاق موضوعي وجغرايف 
نية والدستورية فيها، مبا يف ذلك ما يسود واحلال أنَّ التباين يعرتي الصكوك واملناطق بسبب االختالفات القانو . خمتلف

 .فيها من مفاهيم خمتلفة بشأن احلقوق واخلصوصية

 التجريم
السيربانية من خالل االستبيان اخلاص  رميةعت املعلومات بشأن القوانني اجلنائية املتعلقة باجلمج 

 04وأشار االستبيان إىل  1.ها األمانةبالدراسة، ومن خالل حتليل املصادر الرئيسية للتشريعات املتوافرة اليت مجعت
 وتبنيَّ من إجابات البلدان على االستبيان أنَّ هذه األفعال 2.السيربانية ميةيندرج عادة ضمن مفاهيم اجلر  فعال

بصفة رئيسية، ( SPAM)برسائل الربيد اإللكرتوين الطفيلي جمرَّمة على نطاق واسع، باستثناء اجلرائم املتعلقة  04الـ

                                                           
1

( 02)أفريقيا : ها اإلقليمي على النحو التايليدولة أجابت عن االستبيان، وكان توزع 22دولة عضوا، مبا يف ذلك  22لقد ح لِّل املصدر الرئيسي لتشريعات  
 (.2)وأوقيانوسيا ( 31)وأوروبا ( 22)وآسيا ( 22) مريكيتانواأل

2
؛ والتدخل غري املشروع يف البيانات أو النظم؛ احلصول عليهاالنفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب؛ والنفاذ غري املشروع إىل بيانات احلواسيب أو اعرتاض هذه البيانات أو  

تدابري محاية بيانات؛ واالحتيال أو التزوير بواسطة احلواسيب؛ وجرائم اهلوية املرتكبة  اخلصوصية أو واسيب؛ وانتهاكوإنتاج أو توزيع أو حيازة أدوات إلساءة استعمال احل
والعالمات التجارية املرتكبة بواسطة احلواسيب؛ واألعمال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تتسبب بضرر شخصي؛ واألعمال  نشربواسطة احلواسيب؛ وجرائم حقوق ال

" مراودة"بواسطة احلواسيب؛ وإغواء أو ملرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تنطوي على عنصرية أو كراهية لألجانب؛ وإنتاج أو توزيع أو حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال ا
 .األطفال بواسطة احلواسيب؛ وأعمال دعم اجلرائم اإلرهابية بواسطة احلواسيب
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" مراودة"إىل حد ما اجلرائم املتعلقة بأدوات إساءة استعمال احلواسيب والعنصرية وكراهية األجانب وإغواء أو وكذلك 
من توافق اآلراء األساسي على ما ي عاقب عليه من السلوكيات اإلجرامية  اوجيسِّد هذا األمر نوع. األطفال على اإلنرتنت

ضافية غري املذكورة يف االستبيان، واملتعلقة بصفة رئيسية مبحتوى وأبلغت بلدان عن بعض اجلرائم اإل. سيربانيةال
واألسواق غري املشروعة على اإلنرتنت من  ،ولعب القمار على اإلنرتنت ،احلواسيب، مبا يف ذلك جترمي املواد الفاحشة

ا تستند إىل اجلرائم املذكورة، أبلغت بلدان بأهن 04الـ األفعالوفيما خيص . قبيل أسواق االجتار باملخدرات والبشر
األساسية اليت متس بسرية النظم احلاسوبية وسالمتها وقواعد النفاذ  السيربانيةاخلاصة بالفضاء اإللكرتوين لتحديد اجلرائم 

يف أغلب ( السيربانيةغري )، استخدمت اجلرائم العامة رمية السيربانيةاجلوفيما خيص األشكال األخرى من . إليها
بلغ عن األخذ بالنهجني فيما خيص األفعال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تشتمل على خرق غري أنه أ  . األحيان

 .السرية أو االحتيال أو التزوير أو ارتكاب جرائم متصلة باهلوية

كان هناك   ولئن 
توافق رفيع املستوى يف 
اآلراء بشأن جماالت 
التجرمي الواسعة، فإنَّ 
التحليل املفص،رل 

ة يف لألحكام الوارد
التشريعات املرجعية 
يكشف عن نـ ه ج 

ذلك أنَّ اجلرائم . متباينة
 نفاذاليت تنطوي على 

غري مشروع إىل النظم 
ومستوى التجرمي، أي ( أو معلومات ،أو نظم ،بيانات)احلاسوبية والبيانات ختتلف باختالف موضوع اجلرمية 

وختتلف . أو اقتضاء وجود نية أخرى من وراء النفاذ مثل التسب ب يف خسائر أو أضرار "حبد ذاته"جترمي النفاذ 
يف النظم احلاسوبية أو  التدخ لالنية املطلوب وجودها ليكون الفعل املرتكب جرمية باختالف هنج جترمي 

ليعترب جرمية، يف  امدفمعظم البلدان تقضي بأن يكون التدخ ل يف النظم أو البيانات متع. البيانات احلاسوبية
وفيما يتعلق بالتدخ ل يف البيانات احلاسوبية، يرتاوح السلوك . حني جترِّم بلدان أخرى التدخ ل املستهرت فيها

وخيتلف . إىل تغيريها أو قمعها أو إدخاهلا أو نقلها فيها بني إتالفها أو حذفها وصوال الذي يشك،رل تدخال
 ابنقل البيانات غري العمومية، وما إذا كان حمصور  املا إذا كان اجلرم حمصور  اجترمي التدخ ل غري املشروع تبع

أمَّا يف البلدان . أدوات إساءة استعمال احلواسيبوال جترِّم مجيع البلدان ". بواسطة الوسائل التقنية"بالتدخ ل 
استعمال الربجميات  ملا إذا كان اجلرم يشمل حيازة أو توزيع أو االيت جترِّمها، فتربز االختالفات تبع

ومن منظور التعاون (. الضحية مرورككلمات )أو رموز النفاذ إىل احلواسيب /و( كالربجميات اخلبيثة)
 .الدويل، قد يكون هلذه االختالفات تأثري على االستنتاجات املتعلقة بازدواجية التجرمي بني البلدان
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فيما يتعلق جبرائم االحتيال والتزوير واجلرائم واعتمدت بلدان عديدة مصطلح جرائم الفضاء اإللكرتوين  
املتصلة باهلوية املرتكبة بواسطة احلاسوب، يف حني قامت بلدان أخرى بتوسيع نطاق األحكام العامة املتعلقة 

كالنفاذ غري املشروع  –باالحتيال أو السرقة، أو اعتمدت على اجلرائم اليت تشمل العناصر املكونة ذات الصلة 
وقد ج رِّم على نطاق واسع عدد من اجلرائم . يف البيانات والتزوير، يف حالة اجلرائم املتعلقة باهلويةوالتدخ ل 

غري أنَّ االختالفات تربز بشأن . املتصلة باحملتوى، ال سي،رما اجلرائم املنطوية على مواد إباحية متعلقة باألطفال
وعلى . أو استبعاد املواد احملاكية، واألفعال املشمولة" ةالبصري"، والقيود املتعلقة باملواد "الطفل"تعريف مصطلح 

الرغم من أنَّ الغالبية العظمى من البلدان جترِّم، على سبيل املثال، إنتاج وتوزيع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال، 
والعالمات  رالنشوفيما يتعلق بانتهاك حقوق . يظهر تباين أكرب يف جترمي حيازة هذه املواد واالطالع عليها

 داالتجارية بواسطة احلواسيب، أبلغ أكثر البلدان عن تطبيق اجلرائم اجلنائية العامة على األفعال املرتكبة عم
 .وعلى نطاق جتاري

ودفع االستخدام املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي وحمتوى اإلنرتنت الذي ينتجه املستخدمون  
تنظيمية، من بينها اللجوء إىل القانون اجلنائي، والدعوة إىل احرتام احلق يف أنفسهم، احلكومات  إىل اختاذ تدابري 

وأبلغت البلدان اجمليبة عن االستبيان عن قيود خمتلفة على التعبري، ومن ذلك القيود املفروضة على . حرية التعبري
. د الفاحشة وتقويض الدولةالتشهري واإلهانة والتهديد والتحريض على الكراهية وإهانة املشاعر الدينية واملوا

سَّد العنصر االجتماعي والثقايف لبعض القيود ليس فقط يف القانون الوطين وإمنا أيض يف الصكوك متعددة  اوجي 
فبعض الصكوك اإلقليمية املتعلقة باجلرمية السيربانية تشمل على سبيل املثال جرائم واسعة النطاق . األطراف

 .واد اإلباحية واملبادئ أو القيم الدينية أو العائليةبشأن انتهاك اآلداب العامة وامل

 أشكال بتجرمي يقضي إنه إذ سواء، حد على ودرع سيف مبثابة اإلنسان حلقوق الدويل القانون ويعمل
 الدولية الصكوك يف األطراف الدول على يتعني،ر  مث ومن. أخرى تعبري أشكال وحيمي ،(حمدودة) متطرفة تعبري

 اليت والكراهية اجلماعية اإلبادة على التحريض ذلك يف مبا التعبري، حرية على القيود بعض فرض اإلنسان حلقوق
 مثة أخرى، جهة ومن. للحرب ودعاية اإلرهاب على وحتريضا العنف أو العداء أو التمييز على حتريضا تشك،رل

 ومع. القانونية وتقاليدها ثقافاهتا مع يتماشى مبا املقبول للتعبري حدود لوضع اجملال للبلدان يتيح" تقدير هامش"
 بالتشهري املتعلقة اجلنائية القوانني فتطبيق. معينة نقطة عند دور اإلنسان حلقوق الدويل للقانون يكون ذلك،
 التدابري تناسب إلثبات كبرية صعوبات سيواجه اإلنرتنت، على التعبري على مثال، واإلهانة السلطة احرتام وعدم

 ونشره إنتاجه ويكون ما، بلد يف قانوين غري احملتوى يكون وعندما. التدخ ل من قدر بأقل هاواتِّسام ومالءمتها
 الذين األشخاص على ستتخذها اليت اجلنائية العدالة تدابري يف الرتكيز الدول على سيتعني آخر، بلد يف قانونيا

 املنتج احملتوى على الرتكيز من بدال الوطنية، القضائية واليتها ضمن قانوين غري يعد،ر  الذي احملتوى على يط،رلعون
 .البلد خارج
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 سلطات إنفاذ القانون والتحقيقات
يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان إىل أنَّ السلطات املسؤولة عن إنفاذ  91أشار أكثر من  

. القانون تبلَّغ مبعظم اجلرائم السيربانية من خالل التقارير املقد،رمة من الضحايا األفراد أو الضحايا من الشركات
الفعلي من اجلرمية السيربانية املبل،رغ عنها إىل الشرطة تبدأ من وقدَّرت البلدان اجمليبة عن االستبيان أنَّ نسبة التأذ،ري 

يف املائة من الضحايا األفراد للجرائم  01وتشري دراسة استقصائية عاملية للقطاع اخلاص إىل أنَّ . واحد يف املائة
دم الوعي باإليذاء ويعزى تدين اإلبالغ عن هذه اجلرائم إىل ع. السيربانية األساسية ال يبلغون الشرطة عن اجلرمية

. مسعتها علىمتصورة  خماطروآليات اإلبالغ، وإىل شعور الضحايا باخلجل واالرتباك، وإىل ختو ف الشركات من 
وأشارت السلطات يف مجيع مناطق العامل إىل املبادرات الرامية إىل تعزيز اإلبالغ عن تلك اجلرائم، مبا يف ذلك 

يب املباشر وباخلطوط اهلاتفية املباشرة ومحالت التوعية العامة والتواصل عن طريق نظم اإلبالغ باالتصال احلاسو 
غري أنَّ تدابري التصدِّي للجرمية السيربانية اليت تتخذ . مع القطاع اخلاص وتعزيز توعية الشرطة وتبادل املعلومات

تركز على أسواق اجلرمية املتوسط والبعيد،  ينيملعاجلة حوادث معينة جيب أن تقرتن بتحقيقات تكتيكية على املد
وتشارك سلطات إنفاذ القانون يف البلدان املتقدمة يف هذا اجملال، مبا يف ذلك . ومدبري املخططات اإلجرامية

من خالل الوحدات السرية اليت تستهدف اجملرمني على مواقع الشبكات االجتماعية وغرف الدردشة والرسائل 
 ميةوتنشأ التحديات اليت ينطوي عليها التحقيق يف اجلر (. P2P)اء الفورية ومواقع تبادل امللفات بني النظر 

السيربانية عن االبتكارات اإلجرامية والصعوبات يف احلصول على األدلة السيربانية والقيود على املوارد الداخلية 
وتصل التقنيات ما يلجأ املشتبه هبم إىل تقنيات إخفاء اهلوية والتشويش،  باوغال. والقدرات والقيود اللوجستية

اجلديدة بسرعة إىل مجهور 
اجملرمني الواسع من خالل 

 .اإلنرتنت على ميةأسواق اجلر 
وتتطلب التحقيقات  

اليت جتريها سلطات إنفاذ 
 االسيربانية مزجي ميةاجلر القانون يف 

من تقنيات عمل الشرطة 
فلئن أمكن . التقليدية واجلديدة

تنفيذ بعض إجراءات التحقيق 
بواسطة التقنيات التقليدية، فإنه 
يصعب تكييف العديد من 
اإلجراءات اليت تستند إىل هنج 

الوقت قائم على مكان األشياء جلعلها تستند إىل هنج قائم على ختزين البيانات السيربانية وتدفق البيانات يف 
من البحث العام واملصادرة  االسيربانية، بدء ميةوأشار االستبيان إىل عشرة إجراءات للتحقيق يف اجلر . احلقيقي
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ويف حني أبلغت البلدان يف أكثر األحيان عن  1.إىل اإلجراءات املتخصصة، كحفظ البيانات احلاسوبية ووصوال
أبلغ عدد من البلدان و  . كل مستويات التحرياتيف( غري خاصة باجملال اإللكرتوين)وجود صالحيات عامة 

عن تشريعات خاصة باجملال اإللكرتوين، والسيما لضمان التعجيل يف حفظ البيانات احلاسوبية واحلصول  اأيض
وأبلغت بلدان عديدة عن عدم وجود صالحيات قانونية الختاذ إجراءات . نةعلى بيانات املشرتكني املخز،ر 

ويف حني أنه ميكن توسيع نطاق الصالحيات اإلجرائية . اجلنائية احلاسوبية عن ب عدمتقد،رمة، مثل التحاليل 
التقليدية لتشمل اجملال اإللكرتوين، فقد يؤدي هذا النهج يف العديد من احلاالت إىل أوجه عدم يقني قانوين 

اسية يف الن هج الوطنية ، مثة قواسم مشرتكة أساوعموم. وحتديات بشأن مشروعية مجع األدلة، وبالتايل مقبوليتها
 ميةأقل من القواسم املشرتكة األساسية يف جترمي العديد من أفعال اجلر  ،السيربانية ميةلصالحيات التحقيق يف اجلر 

 .السيربانية

وبصرف النظر عن الشكل القانوين لصالحيات التحقيق، تستخدم مجيع السلطات اجمليبة عن  
. الفعلي على املعدات احلاسوبية واحلصول على البيانات احلاسوبية االستبيان البحث واملصادرة لالستحواذ

أوامر قضائية للحصول على البيانات احلاسوبية املخزنة من مقد،رمي خدمات  اوتستخدم غالبية البلدان أيض
قدمي وخارج أوروبا، أبلغ حوايل ثلث البلدان عن حتديات يف إقناع أطراف ثالثة هلا عالقة بالتحقيق بت. اإلنرتنت

ويستخدم حوايل ثالثة أرباع البلدان إجراءات حتقيق متخصصة، كجمع البيانات يف الوقت احلقيقي . املعلومات
عن  اأدىن من األدلة األولية أو تقرير  د،راويتطلب استخدام إجراءات التحقيق عادة ح. أو التعجيل يف حفظها

ك اليت تشتمل على مجع البيانات يف الوقت احلقيقي ، كتلأمَّا اإلجراءات األكثر تدخال. وقوع جرمية إلكرتونية
أو النفاذ إىل حمتوى البيانات، فتستلزم معايري أكثر صرامة، كوجود دليل على ارتكاب جرمية خطرية أو دليل 

 .على وجود سبب حمتمل أو أسس معقولة

ولدى . اصةبصفة خ اوي عد،ر التفاعل بني سلطات إنفاذ القانون ومقد،رمي خدمات اإلنرتنت معق،رد 
مقد،رمي اخلدمات املعلومات اخلاصة باملشرتكني والفواتري وبعض سجالت االتصال ومعلومات عن املواقع 

وحمتوى االتصاالت، وقد متث،رل  ( كبيانات أبراج االتصاالت الالسلكية اخلاصة مبقد،رمي خدمات اهلواتف النقالة)
وختتلف املقتضيات القانونية الوطنية والسياسات املت،ربعة . كل هذه العناصر أدل،رة إلكرتونية مهمة عن جرمية معي،رنة

وقد . حسب البلد والقطاع ونوع البيانات اكبري   ايف القطاع اخلاص بشأن االحتفاظ بالبيانات وإفشائها اختالف
ولكن . أبلغت البلدان يف معظم األحيان عن اللجوء إىل أوامر قضائية للحصول على أدلة من مقد،رمي اخلدمات

سلطات إنفاذ القانون قد تتمك،رن يف بعض احلاالت من احلصول بصورة مباشرة على بيانات املشرتكني املخز،رنة 
ويف هذا الصدد، أبلغ كثري من مؤسسات القطاع اخلاص عن . وحىت بيانات احملتوىوبيانات حركة االتصاالت 

أخذها بسياسة أولية تقتضي مراعاة األصول القانونية لإلفشاء عن البيانات، وكذلك بنهج طوعي يتمثل يف 

                                                           
1

؛ واألمر باحلصول على معلومات املشرتكني؛ واألمر باحلصول على بيانات حركة ؛ ومصادرة املعدات أو البيانات احلاسوبيةبيانات احلاسوبيةالبحث عن املعدات أو ال 
جيل يف حفظ البيانات والتعآنيا؛ ؛ ومجع بيانات احملتوى اآلنيةاالتصاالت املخز،رنة؛ واألمر باحلصول على بيانات احملتوى املخز،رنة؛ ومجع بيانات حركة االتصاالت 

 .احلاسوبية؛ واستخدام أدوات التحاليل اجلنائية احلاسوبية عن ب عد؛ والنفاذ عرب احلدود إىل نظم أو بيانات حاسوبية
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غري  وتساعد العالقات. االستجابة يف بعض الظروف للطلبات املباشرة اليت تقدمها سلطات إنفاذ القانون
الرمسية بني سلطات إنفاذ القانون ومقد،رمي اخلدمات، واليت أ بلغ عن وجودها يف أكثر من نصف جمموع البلدان 

وأشارت الردود إىل أنَّ هناك حاجة إىل حتقيق . اجمليبة عن االستبيان، يف عملية تبادل املعلومات وبناء الثقة
جهة، وبني إفشاء األدلة يف الوقت املناسب من جهة  التوازن بني اخلصوصية ومراعاة األصول القانونية من

 .للتحقيقات" معرقل"أخرى لضمان عدم حتو ل القطاع اخلاص إىل 

على اعتبارات تتعلق باخلصوصية مبوجب القانون الدويل  اائمدوتنطوي حتقيقات اجلرمية السيربانية  
جيب أن تكون واضحة مبا فيه الكفاية لتعطي وتنص،ر معايري حقوق اإلنسان على أنَّ القوانني . حلقوق اإلنسان

داللة كافية عن الظروف اليت ختوِّل للسلطات استخدام إجراءات التحقيق، وأنَّه جيب أن تكون هناك ضمانات 
وأفادت بلدان بأنَّ قوانينها الوطنية حتمي حقوق . وافية وفعالة ملكافحة إساءة استخدام تلك اإلجراءات

ولكن عندما تكون . جمموعة من القيود والضمانات يف إطار التحقيقات اخلصوصية، كما أبلغت عن
التحقيقات غري وطنية، يستتبع تباين مستويات محاية اخلصوصية عدم القدرة على التنبؤ بقدرات سلطات إنفاذ 

لوالية القانون األجنبية على احلصول على البيانات، وبالثغرات اليت قد تنطوي عليها نظم محاية اخلصوصية يف ا
 .القضائية املعنية

يف املائة من البلدان اليت أجابت عن االستبيان بإنشاء هياكل متخصصة  91وقد بدأ أكثر من  
لكن هذه اهلياكل تفتقر يف البلدان النامية . السيربانية واجلرائم اليت تنطوي على أدل،رة إلكرتونية ميةللتحقيق يف اجلر 

عدد أقل بكثري من أفراد الشرطة املتخصصني،  الدى البلدان األقل منو،ر و . إىل ما يكفي من املوارد والقدرات
مستخدم إنرتنت ضمن البلد املعين، يف حني يكون هذا املعد،رل أعلى  011,111لكل  1.3مبعدل يبلغ حنو 

 وأ فيد بأنَّ سبعني يف املائة من املوظفني املتخصصني. امبرتني إىل مخس مرات يف البلدان اليت تفوقها تقدم
نصفهم  يفتقرون إىل املهارات واملعدات احلاسوبية، وال يتلقى إال ااملكلفني بإنفاذ القوانني يف البلدان األقل منو 

وأفاد أكثر من نصف البلدان اجمليبة عن االستبيان يف أفريقيا وثلث البلدان . أكثر من مرة واحدة يف السنة اتدريب
وعلى الصعيد . ات إنفاذ القانون للتحقيق يف اجلرمية السيربانية غري كافيةبأنَّ املوارد املتاحة لسلط األمريكتنييف 

يف املائة من البلدان  31فلم يرد على االستبيان على سبيل املثال إال . العاملي، يرج،رح أن تكون الصورة أسوأ
يف املائة من  01أكثر من وأفادت مجيع البلدان اجمليبة عن االستبيان يف أفريقيا و . يف العامل ااخلمسني األقل منو،ر 
وكان اجملال الذي كثر ذكره . وآسيا وأوقيانوسيا بأهنا حباجة إىل مساعدة تقنية األمريكتنيالبلدان اجمليبة يف 

يف املائة من  61وقد أشار . السيربانية ميةباعتباره يستلزم مساعدة تقنية هو أساليب التحرِّي العامة املتعلقة باجلر 
 .إىل املساعدة إىل أنَّ وكاالت إنفاذ القانون فيها حباجة إىل هذا النوع من املساعدة البلدان اليت حتتاج

 العدالة الجنائيةاإللكترونية و  األدلة
واألدلة . إنَّ األدلة هي السبيل إىل حتديد الوقائع ذات الصلة بذنب أو براءة الفرد اجلارية حماكمته 

وقد تتخذ . ختزينها أو نقلها ميكنهي كل املواد اإلثباتية اليت توجد بشكل إلكرتوين أو رقمي، واليت  لكرتونيةاإل
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وهتتم التحاليل اجلنائية . شكل ملفات حاسوبية أو مواد منقولة أو سجالت أو بيانات فوقية أو بيانات شبكية
واليت قد تكون قي،رمة  -سهولة املساس هبا ما تتسم بسرعة زواهلا و  االيت كثري  –الرقمية باستعادة املعلومات 

من املعلومات املخزنة واحملذوفة، " امطابقة متام"وتتضمن تقنيات التحاليل اجلنائية إنشاء نسخ . ألغراض األدلة
" جتزئة"من أجل ضمان عدم حتريف املعلومات األصلية، واستخدام خوارزميات " منع الكتابة"واستخدام برامج 
وأفاد معظم . ، أو استخدام التوقيعات الرقمية، بغية إظهار أي تعديالت تدخل على املعلوماتللملفات املشف،ررة

غري أنَّ العديد من البلدان اجمليبة عن . بأنَّ لديها بعض القدرات يف جمال التحاليل اجلنائية الرقمية االبلدان تقريب
املختصني يف التحاليل اجلنائية وإىل تباين  االستبيان، من مجيع املناطق، أشار إىل عدم كفاية عدد احملققني

، وإىل االفتقار إىل أدوات التحليل اجلنائي، وتراكم األعمال غري دولةوصعيد ال الفيدرايلالقدرات على الصعيد 
إىل  يلجؤونوأفاد نصف البلدان بأنَّ املشتبه هبم . املنجزة بسبب الكميات اهلائلة من البيانات الالزم حتليلها

ويف معظم . طويال اويستغرق وقت ا، مما جيعل احلصول على هذا النوع من األدلة بدون رمز التشفري صعبالتشفري
غري أنه يتعني،ر على املد،رعني العامني . البلدان، تقع مهمة حتليل األدلة السيربانية على عاتق سلطات إنفاذ القانون

مجيع البلدان يف أفريقيا وثلث  توقد أفاد. اكمةمعاينة وفهم األدلة السيربانية من أجل إقامة احلجة عند احمل
وتكون لدى املد،رعني العامني . البلدان يف مناطق أخرى بعدم كفاية املوارد املتاحة للمد،رعني العامني للقيام بذلك

يف  65وعلى الصعيد العاملي، أفاد حنو . مهارات حاسوبية أقل مستوى عادة من املهارات احلاسوبية للمحققني
ومل . السيربانية لدى املد،رعني العامني ميةة من البلدان اجمليبة عن االستبيان بوجود نوع من التخصص يف اجلر املائ

ويتوىل،ر النظر يف األغلبية العظمى من . يف املائة من البلدان عن وجود دوائر قضائية متخصصة 01يبلغ سوى 
يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان أي  41السيربانية قضاة غري متخصصني ال يتلقون يف  ميةقضايا اجلر 

السيربانية ومجع األدلة  ميةتدريب القضاة يف جمال قانون اجلر  ميثلو . السيربانية ميةنوع من التدريب املتصل باجلر 
 .واكتساب املهارات احلاسوبية األساسية واملتقدمة أولوية خاصة

 لكرتونيةبني األدلة اإل اقانوني،ر  ااجمليبة عن االستبيان متييز يف املائة من البلدان  61وال ميي،رز أكثر من  
عديدة تعترب هذه املمارسة جيدة، ألهنا تضمن  اولئن كانت الن هج املتبعة خمتلفة، فإنَّ بلدان. واألدلة املادية

من البلدان  وال يعرتف عدد. على قدم املساواة مع مجيع األنواع األخرى من األدلة لكرتونيةمقبولية األدلة اإل
السيربانية وسائر  ميةعلى اإلطالق، مما جيعل املالحقة القضائية ملرتكيب اجلر  لكرتونيةخارج أوروبا باألدلة اإل

قواعد إثبات منفصلة  اوليس لدى بعض البلدان عموم. غري جمدية لكرتونيةاجلرائم املثبتة بواسطة املعلومات اإل
البلدان أشار إىل مبادئ منها القواعد املتعلقة بأفضل دليل ومبدى  من ا، لكن عددلكرتونيةخاصة باألدلة اإل

وجاهة األدلة وبعدم قبول اإلشاعات ومبوثوقية األدلة وسالمتها، وهي مبادئ قد تنطبق مجيعها بشكل خاص 
وسلَّطت بلدان عديدة الضوء على التحديات اليت تقوم يف إسناد األعمال إىل . لكرتونيةعلى األدلة اإل

 .الظريف الدليلما يتوقَّف على  اص املعني الذي يرتكبها، وعل،رقت بأنَّ هذا األمر غالبالشخ

وتدل التحديات اليت تواجه احملققني واملد،رعني العامني املكلفني بإنفاذ القانون على أنَّ معد،رالت 
ولوحظ أنَّ عدد املشتبه بارتكاهبم جرائم مسج،رلة لدى . السيربانية ميةأدىن بالنسبة ملرتكيب اجلر " التقدمي للعدالة"
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. الشرطة يف قضايا املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال قابل للمقارنة بعدد املشتبه بارتكاهبم جرائم جنسية أخرى
ل أو التزوير ولكنَّ عدد املشتبه بارتكاهبم جرائم مسج،رلة لدى الشرطة متعلقة بالنفاذ غري املشروع واالحتيا

من البلدان من توفري  داجدومل يتمك،رن إال عدد قليل . جرمية 011لكل  22يتجاوز  بواسطة احلواسيب ال
السيربانية يف بلد واحد  ميةلكن إحصاءات اجلر . البيانات بشأن األشخاص الذين متت مقاضاهتم أو إدانتهم

ربانية مسج،رلة أقل بكثري من نسبة األشخاص سي جرميةأظهرت أنَّ نسبة األشخاص الذين أ دينوا بارتكاب 
 ".التقليدية"املدانني بارتكاب سائر اجلرائم 

 التعاون الدولي 
السيربانية  ميةيف املائة من أفعال اجلر  31إىل  21أفادت البلدان اليت أجابت عن االستبيان بأنَّ  

للحدود،  العابرةمث تنطوي على مسائل متعلقة بالتحقيقات  منتشتمل على بعد عابر حلدود الوطن، و 
وينشأ البعد . التعاون الدويل بومتطل،ر  ،واألدلة الواقعة خارج نطاق الوالية القضائية ،والوالية القضائية ،والسيادة

دما يكون احلدود للجرمية السيربانية عندما يكون للجرمية املعنية عنصر أو أثر مهم يف إقليم آخر، أو عن عابر
وينص،ر القانون الدويل على عدد من األسس املتعلقة بالوالية . أحد جوانب تنفيذ اجلرمية قد مت يف إقليم آخر

القضائية بشأن األفعال املعنية، مبا يف ذلك أشكال الواليات القضائية املستندة إىل اإلقليم واملستندة إىل 
ويف حني . السيربانية ميةعددة األطراف املتعلقة باجلر يف الصكوك مت اوتوجد بعض هذه األسس أيض. اجلنسية

لتجرمي األفعال اليت تندرج يف عداد اجلرمية  اكافي  اترى كل البلدان األوروبية أنَّ قوانينها الوطنية توف،رر إطار 
ر من ، فقد أبلغ حنو ثلث إىل أكثاالسيربانية واملرتكبة خارج نطاق الوالية القضائية وملالحقة مرتكبيها قضائي

ويف بلدان عديدة، جتسد . نصف البلدان يف مناطق أخرى من العامل عن عدم كفاية األطر القائمة يف هذا اجملال
األحكام فكرة أنَّه ليس من 

" كل عناصر"الضروري أن تقع 
اجلرمية داخل البلد من أجل 

. تأكيد واليته القضائية اإلقليمية
وميكن حتديد الروابط اإلقليمية 

ىل عناصر الفعل املعين باإلشارة إ
أو آثاره، أو موقع النظم أو 
البيانات احلاسوبية املستخدمة 

وجتري عادة تسوية . يف ارتكابه
وال تكشف إجابات البلدان . تنازع الواليات القضائية من خالل املشاورات الرمسية وغري الرمسية بني البلدان

ما  لبامفرتض، فغا" فضاء إلكرتوين"ائية على بعد عن أي حاجة إىل أشكال إضافية من الوالية القض ياحال
على ربط اجلرمية السيربانية  اتكون أشكال الوالية القضائية املستندة إىل اإلقليم واملستندة إىل اجلنسية قادرة دائم

 . بدولة واحدة على األقل اكافي  طااملرتكبة رب
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دة القانونية واالعرتاف املتبادل وتشمل أشكال التعاون الدويل تسليم املطلوبني وتبادل املساع
لطبيعة األدلة السيربانية اليت تتسم بسهولة  اونظر . باألحكام األجنبية والتعاون غري الرمسي بني أجهزة الشرطة

ها، يتطل،رب التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باجلرائم السيربانية اختاذ اإلجراءات يف الوقت  زواهلا وتغري،ر
ويعد استخدام . والتمكن من طلب تنفيذ إجراءات حتقيق متخصصة، مثل حفظ البيانات احلاسوبية املناسب

للحصول على األدلة خارج نطاق الوالية اإلقليمية يف قضايا  ااألشكال التقليدية للتعاون األسلوب األكثر شيوع
ام طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف املائة من البلدان عن استخد 31السيربانية، حيث أبلغ أكثر من  ميةاجلر 

يف املائة من الطلبات  61ويف إطار هذا النوع من التعاون الرمسي، يستخدم حوايل . الرمسية هلذا الغرض
يف املائة من  31وت ستخدم الصكوك متعددة األطراف يف . الصكوك الثنائية باعتبارها األساس القانوين للتعاون

لكل من طلبات تسليم املطلوبني واملساعدة  ااالستجابة للطلبات املعنية تستغرق أشهر وأ فيد بأنَّ . احلاالت
. سريعة الزوال والتغري   اإللكرتونيةالقانونية املتبادلة، وتطرح هذه الفرتة الزمنية حتديات على صعيد مجع األدلة 

املائة من البلدان يف آسيا وأوقيانوسيا يف  31و ،وأوروبا واألمريكتنييف املائة من البلدان يف أفريقيا  61وأفاد 
وأفاد ثلثا البلدان اجمليبة . عن وجود قنوات للطلبات العاجلة، غري أنَّ تأثريها على زمن االستجابة غري واضح

من البلدان كان لديه سياسة الستخدام مثل هذه  بأنَّ أساليب التعاون غري الرمسي ممكنة، لكن عددا قليال اتقريب
، (34/3)وفِّر املبادرات املتعلقة بالتعاون غري الرمسي وبتسهيله، كالشبكات العاملة على الدوام وت. اآلليات

إمكانيات مهمة لتسريع االستجابة، لكنها غري مستخدمة بشكل كاٍف، إذ اقتصر استخدامها على حنو ثالثة 
ات إنفاذ القانون يف جمموعة البلدان السيربانية اليت تناولتها سلط ميةيف املائة من العدد اإلمجايل لقضايا اجلر 

 .املبلغة

وقد ص مِّمت أساليب تعاون الرمسية وغري رمسية إلدارة عملية موافقة الدولة على إجراء سلطات إنفاذ 
غري أنَّ احملققني يطلعون باطراد، عن علم أو غري علم، على . القانون األجنبية حتقيقات تؤث،رر على سيادهتا

طار الوالية القضائية لبلدهم خالل عملية مجع األدلة، دون احلصول على موافقة الدولة بيانات تندرج خارج إ
وحتدث هذه احلالة، بصورة خاصة، بسبب تقنيات احلوسبة السحابية اليت تنطوي . االيت تقع فيها البيانات فعلي

البيانات، وإن أمكنت " قعمو "ويصبح . على ختزين البيانات يف مراكز بيانات متعددة يف مواقع جغرافية خمتلفة
ما توج،ره طلبات املساعدة القانونية املتبادلة  اأكثر فأكثر، إىل حد أنه كثري  امعرفته من الناحية التقنية، اصطناعي

وقد . امن البلد الذي يقع فيه مركز البيانات فعلي الالتقليدية إىل البلد الذي يوجد فيه مقد،رم اخلدمات، بد
ون األجنبية مباشرة على البيانات اليت تتجاوز حدود واليتها اإلقليمية عندما يستخدم حتصل سلطات إنفاذ القان

من جهاز املشتبه به، أو عندما يستخدم احملققون وثائق تفويض قانونية  اانطالق اقائم امباشر  ااحملققون رابط
حيان، على البيانات من وقد حيصل احملققون املكلفون بإنفاذ القوانني، يف بعض األ. باحلصول على البيانات

مقدمي اخلدمات خارج الوالية اإلقليمية من خالل تقدمي طلب مباشر غري رمسي، على الرغم من أن،ر مقد،رمي 
ولكن هذه احلاالت غري مشمولة على النحو املناسب يف . اخلدمات يطلبون عادة مراعاة األصول القانونية

املتعلقة باجلرمية  أوروبا جملساملنصوص عليها يف اتفاقية " دودعرب احل"األحكام القائمة بالنفاذ إىل البيانات 
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الشخص الذي " موافقة"السيربانية واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، وذلك بسبب الرتكيز على 
 .أو استالمهايتمتع بالسلطة القانونية إلفشاء البيانات، واملعرفة املفرتضة ملوقع البيانات وقت النفاذ إليها 

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 

 اإللكرتونيةال تأخذ يف االعتبار خصوصيات األدلة للتعاون الدويل اليت " التقليدية"البلدان األخرى، بالوسائل 
. وهذا هو احلال بصفة خاصة فيما يتعلق بالتعاون يف إجراءات التحقيق. السيربانية ميةوالطابع العاملي للجر 

السيربانية،  ميةويعين عدم وجود هنج مشرتك، مبا يف ذلك يف إطار الصكوك احلالية متعددة األطراف بشأن اجلرا
بضمان مثل هذه اخلدمة  اات اختاذ اإلجراءات، مثل احلفظ العاجل للبيانات خارج البلدان امللز مة دوليأنَّ طلب

ومن شأن إدراج هذه الصالحية يف مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي . وتوفريها عند الطلب، قد ال ت نف،رذ بسهولة
على الصعيد العاملي، فإنَّ التباين يف نطاق  اأم. ةأن حيق،رق بعض التقد م يف سد،ر هذه الثغر  السيرباينبشأن األمن 

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، وتعد د شبكات سلطات 

ذ القانون غري الرمسية، والتباين يف ضمانات التعاون، أمور متثل حتديات كبرية يف وجه التعاون الدويل الفعال إنفا
 .يف املسائل اجلنائية اإللكرتونيةفيما يتعلق باألدلة 

 السيبرانية   يمةمنع الجر 
جرائم واحلد  ينطوي منع اجلرمية على اسرتاتيجيات وتدابري تسعى إىل التقليل من احتماالت حدوث 

يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان  41وقد أفاد حنو . من آثارها الضارة اليت قد تلحق باألفراد واجملتمع
مبادرات قيد اإلعداد يف  اوهناك حالي. السيربانية ميةأو سياسة وطنية بشأن منع اجلر  اوطني ابأنَّ لديها قانون

السيربانية  ميةوأبرزت البلدان أنَّ املمارسات اجليدة يف جمال منع اجلر . ائةيف امل 31بلدان أخرى تبلغ نسبتها 
تتضمن نشر التشريعات، والقيادة الفع،رالة، وتنمية القدرات على صعيد العدالة اجلنائية وإنفاذ القانون والتعليم 

لقطاع اخلاص وعلى الصعيد والتوعية، وإنشاء قاعدة معرفية قوية، والتعاون بني احلكومة واجملتمعات احمللية وا
ويف حاالت عديدة، . السيربانية ميةوأبلغ أكثر من نصف البلدان عن وجود اسرتاتيجيات بشأن اجلر . الدويل

 وتتضمن. السيرباينالسيربانية بشكل وثيق ضمن اسرتاتيجيات لألمن  ميةأ درجت االسرتاتيجيات اخلاصة باجلر 
يف املائة من مجيع االسرتاتيجيات الوطنية املبل،رغ عنها مكو،رنات بشأن زيادة الوعي والتعاون الدويل  31حوايل 

وألغراض التنسيق، ي بلغ يف أغلب األحيان عن وكاالت إنفاذ القانون . والقدرات يف جمال إنفاذ القانون
 .السيربانية رميةواملالحقة القضائية باعتبارها مؤسسات رائدة معنية باجل

وتظهر الدراسات االستقصائية، مبا يف ذلك يف البلدان النامية، أن،ر معظم مستخدمي اإلنرتنت من  
وقد أشارت احلكومات وهيئات القطاع اخلاص . االحتياطات األمنية األساسية ااألفراد يتخذون حالي

زيادة الوعي العام، مبا يف ذلك محالت واملؤسسات األكادميية اجمليبة عن االستبيان إىل أمهية استمرار محالت 
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ويكون تعليم املستخدمني . ، كاألطفالاحمدد االتوعية بالتهديدات الناشئة، واحلمالت اليت تستهدف مجهور 
فإذا كانت التكلفة اليت يتكبدها . أكثر فعالية عندما يقرتن بنظم تساعدهم على حتقيق أهدافهم بطريقة آمنة

املباشرة اليت حيصل عليها، لن يتشج،رع األفراد بشكل كبري على ات،رباع اإلجراءات املستخدم أعلى من املنفعة 
بأنه جيب إدراج توعية املستخدمني واملوظفني يف هنج شامل  اوأفادت كيانات القطاع اخلاص أيض. األمنية
شار إليها املساءلة عن العمل يف جم. لألمن

 
ال التوعية وعن وتتضمن املبادئ األساسية واملمارسة السليمة امل

وقد أجرى ثلثا . سياسات وممارسات تدب ر املخاطر والقيادة على مستوى جمالس اإلدارة وتدريب املوظفني
السيربانية، وأبلغ معظمهم عن استخدام تكنولوجيا األمن  ميةملخاطر اجلر  ااجمليبني من القطاع اخلاص تقييم

واإلشراف على النظم  ،وكشف التسلل ،واستبانة احملتوى ،وحفظ األدلة الرقمية ،كاجلدران النارية  السيرباين
ولكن أ بديت شواغل ألنَّ الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم إمَّا أهنا ال تتخذ خطوات كافية حلماية . ومراقبتها

 .أو تتصور بشكل خاطئ أهنا لن ت ستهدف ،النظم

ومبقد،رمي  افيما يتعلق بالقطاع اخلاص عموم السيربانية ميةيف منع اجلر  امهم اوتؤدي األطر التنظيمية دور  
وقد اعتمد حوايل نصف البلدان قوانني حلماية البيانات حتدِّد املتطلبات الالزمة حلماية . ااخلدمات خصوص

وتتضمن بعض هذه القوانني متطلبات حمدَّدة خاصة مبقد،رمي خدمات . البيانات الشخصية واستخدامها
ولئن كانت قوانني محاية البيانات تتطلب حذف . لكرتونيةات االتصاالت اإلاإلنرتنت وغريهم من مقد،رمي خدم

البيانات الشخصية عندما ال تعود الزمة، فقد وضع بعض البلدان استثناءات ألغراض التحقيقات اجلنائية، ت لز م 
من الدول املتقدمة ولدى العديد . مقد،رمي خدمات اإلنرتنت بتخزين أنواع معينة من البيانات لفرتة زمنية حمدَّدة

ويتحم،رل . قواعد تلزم املنظمات بإبالغ األفراد واجلهات التنظيمية عن االنتهاكات املتعلقة بالبيانات اأيض
وتزداد هذه املسؤولية . ملرور البيانات" جمر،رد قنوات"مقد،رمو خدمات اإلنرتنت عادة مسؤولية حمدودة باعتبارهم 

، بنشاط غري بناءةقولة، كما تزداد أيضا عند علمهم بصورة فعلية أو يف حال قيامهم بتعديل احملتويات املن
وتكون املسؤولية حمدودة من جهة أخرى يف حال مسارعتهم إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة إثر إبالغهم . قانوين

فإنَّ  ولئن كانت تتوافر ملقدِّمي خدمات اإلنرتنت إمكانيات تقنية لفرز حمتوى اإلنرتنت،. بنشاط غري قانوين
مع مستوى  افرض قيود على النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت يتوقف على القدرة على التوقع وينبغي أن يكون متناسب

التهديد، ومها شرطان واردان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي حقوق التماس املعلومات وتلقيها 
 .ونقلها

وقد أفاد أكثر . السيربانية ميةخلاص بأمهية أساسية ملنع اجلر وتتَّسم الشراكات بني القطاع العام والقطاع ا 
وت قام هذه الشراكات على السواء مبوجب اتفاقات غري . من نصف جمموع البلدان عن وجود هذه الشراكات

وهيئات القطاع اخلاص هي أكثر من يدخل يف شراكات، تليها املؤسسات . رمسية وعلى أسس قانونية
من أجل تيسري تبادل املعلومات عن  اوت ستخدم الشراكات غالب. ت الدولية واإلقليميةاألكادميية، واملنظما

ويف سياق بعض . التهديدات واالجتاهات، وكذلك من أجل تنفيذ أنشطة وإجراءات وقائية يف حاالت حمددة
 ميةيف اجلر  الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص، أخذت كيانات القطاع اخلاص بنهج استباقي للتحقيق
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وت كم،رل هذه اإلجراءات تلك اليت تتخذها سلطات إنفاذ القانون . السيربانية واختاذ إجراءات قانونية بشأهنا
وتؤدي املؤسسات األكادميية جمموعة متنوعة من األدوار يف . وميكن أن تساعد يف ختفيف الضرر على الضحايا

املهنيني وتدريبهم ووضع القوانني والسياسات والعمل على  السيربانية، من خالل أمور منها تثقيف ميةمنع اجلر 
وبعض األفرقة املعنية  ،السيربانية ميةوتستضيف اجلامعات اخلرباء يف جمال اجلر . تطوير املعايري واحللول التقنية

 .ومراكز البحوث املتخصصة، وتيس،رر ما يضطلعون به من أعمال ،(CERTs) مبواجهة الطوارئ احلاسوبية
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 الموصولية والجريمة السيبرانية :الفصل األول

 الجريمة مدلول ويحدد السيبرانية، الجريمة على العالمية االتصال ثورة تأثير الفصل هذا يتناول
 العوامل من مجموعة ِقب ل من ةُمْنساقال المتزايدة المعاصرة التحديات أحد باعتبارها السيبرانية

 في أنه ويتضح السيبرانية، للجريمة تعريفات الفصل هذا ويطرح. الكامنة واالقتصادية االجتماعية
 المفهوم أن إال السيبرانية، للجريمة الرئيسية لألفعال محددة تعريفات لوجود حاجة هناك أن حين

 . بحد ذاته اقائم قانونّيا اباعتباره مصطلح مناسبا يعتبر ال الشامل

 ثورة الموصولية العالمية 1-1

 االستنتاجات الرئيسية
  كان عدد املوصولني باإلنرتنت يعادل أكثر من ثلث جمموع سكان العامل2100يف عام ، 
  ال يتجاوز عمر يف املائة من مجيع مستخدمي اإلنرتنت يف البلدان النامية، و  21أكثر من يعيش

 ماعا 22مستخدمي اإلنرتنت الـ جمموعيف املائة من  22
  ذات النطاق  خدمة اإلنرتنت النقالة، من املتوقع أن تناهز نسبة املشرتكني يف 2102حبلول عام

 سكان العاملجمموع يف املائة من  21العريض 
  عدد الناس بنسبة ستة إىل "( املتصلة باإلنرتنت األشياء)"سيفوق عدد األجهزة املتصلة بالشبكة

  املفاهيم احلالية لإلنرتنتتغيري واحد، مما سيؤدي إىل 

  جرمية  ورمبا أيِّ " يةجرمية حاسوب"وقوع ر تصو  سيصعب ، املتسم باملوصولية البالغةيف عامل الغد
 بروتوكول اإلنرتنت تتعلق باملوصولية بواسطةال تنطوي على أدلة إلكرتونية أخرى 

نسمة، أي ما يعادل أكثر  بليون 2.3ال يقل عن عدد املوصولني باإلنرتنت ، كان 2100يف عام 
يف  22)من الدول النامية ( يف املائة 21)وتتمتع الدول املتقدمة مبستويات أعلى  .سكان العاملجمموع من ثلث 

ن مستخدمي اإلنرتنت يف الدول بشبكة اإلنرتنت، ومع ذلك، فإن العدد املطلق مفيما يتعلق باالتصال ( املائة
يف عام نسبة مستخدمي اإلنرتنت ، حيث بلغت ب ك ث ريالنامية يفوق بالفعل عدد نظرائهم يف الدول املتقدمة 

 .يف املائة 22يف الدول النامية  2100
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وتعترب نسبة مستخدمي االنرتنت من فئة صغار السن أعلى من فئة كبار السن، سواء يف الدول 
من مستخدمي يف املائة  22نسبة  اعام 22حيث تشكل الفئة العمرية دون سن الـ  ؛أو الدول الناميةاملتقدمة 

اإلنرتنت يف 
ومن  - 1العامل

الناحية 
 - الدميوغرافية

توجد أيضا على 
نطاق واسع 
جمموعة مطابقة 
هلذه الفئة العمرية 

ما تكون يف  باغال
خطر خاص من 
  2.األعمال اإلجرامية

 المحمول الهاتف عبر االتصال باإلنترنتتزايد 
مليار اشرتاك يف اإلنرتنت النقال ذي النطاق العريض، وميثل  0.2ما يقرب من  - اعاملي -يوجد 

عدد خطوط ذلك؛ ضعف 
شبكة اهلاتف الثابت لالتصال 
باإلنرتنت ذي النطاق الواسع، 

يف  02نسبة يشكل وهو ما 
ففي  3.العاملمن سكان املائة 
، جتاوز حجم 2112عام 

حركة بيانات األجهزة احملمولة 
حجم حركة االتصاالت ا يعامل

، أما يف عام الصوتية املتنقلة
، فإن حركة بيانات 2100

                                                           
 ,.Moore, R  :انظر أيضأ. مؤشرات تكنولوجيا املعلومات/ قياس جمتمع املعلومات، قاعدة بيانات االتصاالت العاملية. 2102 ،االحتاد الدويل لالتصاالت 1

Guntupalli, N.T., and Lee, T., 2010. Parental regulation and online activities : دراسة العوامل اليت تؤثر على إمكانيات الشباب
 228-282(: 2و 0) 2 ،اجمللة الدولية لعلم اجلرمية السيربانية. لتصبح ضحية التحرش على االنرتنت

 ,.Special Eurobarometer 390: Cyber Security Report. See also Fawn, T. and Paternoster, R .2102 ،املفوضية األوروبية 2

2011. Cybercrime Victimization: An examination of individual and situational level factors.  علم اجلرمية اجمللة الدولية ل
 .303 ،392-332(: 0) 5، السيربانية

3
 .مؤشرات تكنولوجيا املعلومات/ قياس جمتمع املعلومات، قاعدة بيانات االتصاالت العاملية. 2102 ،الدويل لالتصاالتاالحتاد  
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  1.أربعة أضعاف حركة االتصاالت الصوتية املتنقلةا قد شكلت حنو ياألجهزة احملمولة عامل

يف استعمال اإلنرتنت النقال ذي النطاق  - بصورة خاصة -عالية  اسبوالدول العربية ن   اظهر أفريقيت  
شبكة اهلاتف الثابت لالتصال باإلنرتنت ذي النطاق الواسع، ويعكس ذلك إطالق سرعة العريض باملقارنة مع 

بتزايد يف م ْقر ون وذلك جيجا باإلضافة إىل شبكات وخدمات اهلاتف احملمول يف تلك املناطق،  3عالية تقدر بـ 
، فإنه من 2102وحبلول عام  .اللوحي احلاسوباحملمولة، مبا يف ذلك اهلواتف الذكية وأجهزة األجهزة  استعمال

معدالت البيانات املعززة لتطوير /(GSM) املتوقع أن تغطي تكنولوجيا النظام العاملي التصاالت اهلاتف احملمول
يف  82العامل، كما أنه من املتوقع وصول من سكان  يف املائة 21أكثر من  2(EDGE) تصاالتالنظام العاملي لل

من  3(WCDMA/HSPA) وصول احلزم عالية السرعة/من السكان إىل قنوات اتصال ذات ترددات عالية املائة
عالوة على ذلك؛ تشري التوقعات إىل أن . ميجابايت يف الثانية 2تكنولوجيا اهلاتف احملمول بسرعات تبدأ من 

ففي عام . 2102حبلول عام  بالينيذي النطاق العريض سيبلغ مخسة  عدد اشرتاكات اإلنرتنت النقال
التعداد  -" األشياء املتصلة باإلنرتنت"واليت يطلق عليها  –املتصلة بالشبكة  األجهزة، جتاوز عدد 2100

، سيفوق عدد األجهزة املتصلة بالشبكة عدد الناس بنسبة ستة إىل واحد، 2121وحبلول عام العاملي للسكان، 
ويف حني أن لدى األشخاص املتصلني باإلنرتنت يف الوقت  4.مما سيؤدي إىل تغيري املفاهيم احلالية لإلنرتنت

، بيد أن (اتف ذكيحاسوب وه جهازعادة )أو جهازين على األقل متصلني باإلنرتنت  اواحد ااحلايل جهاز 
األشياء املتصلة "، يف اوأخري  2102.5هذا العدد من األجهزة قابل للزيادة إىل سبعة أجهزة حبلول عام 

أو حىت  ،األدويةوعدادات املياه و األجهزة املنزلية والسيارات والطاقة ستكون األغراض، مثل " باإلنرتنت
والتواصل  أنفسهم، وحتديد "عنوان بروتوكول اإلنرتنت"قابلة لتعيني  املتعلقات الشخصية مثل املالبس،

 6.("NFC)اتصال اجملال القريب "و(" RFID)التعر،رف بواسطة الرتدد الراديوي " باستخدام تكنولوجيا مثل

 الرقمية المستمرة  الفجوة
ميكن بشكل واضح إبراز الفوارق يف الدخول إىل اإلنرتنت من خالل تعيني املوقع اجلغرايف لعناوين 

يرتبط  فبينما. بروتوكول اإلنرتنت العاملية، ويعترب هذا أحد التقديرات املناسبة للنطاق اجلغرايف لشبكة اإلنرتنت
من املواقع املأهولة  اعددالسكانية العاملية، إال أن  الكثافةبالثقل النوعي لعناوين بروتوكول اإلنرتنت إىل حد كبري 

وعلى الصعيد اآلخر، تعترب . غري كثيف يف االتصال باإلنرتنت تواجداتظهر  بالسكان يف البلدان النامية
 على الفجوة مثاال اوشرق آسيا وأمريكا الوسطى وأفريقي يف جنوب - وجه اخلصوص -الفجوات املوجودة على 

                                                           
1

 Ericsson, 2012. Traffic and Market Report 
 .للتصاالت النظام العامليالبيانات املعززة لتطوير  معدالت/تكنولوجيا النظام العاملي التصاالت اهلاتف احملمول 2
 .سرعة عالية لنقل حزم البيانات/ تقسيم شفرات الوصول املتعدد للنطاق العريض 3
  .للجميع الرقمي اإلدماج حتقيق: 2102 عام يف السريع االتصال تقنية حالة، 2102االحتاد الدويل لالتصاالت،  4
 .باإلنرتنت املتصلةاألشياء -السلكيا األجهزة اتصال قواعد بشأن اللجنة مشاورات: الرقمي األعمالجدول . 2102 ،املفوضية األوروبية 5

 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance :متاح عل الرابط التايل
 . التعر،رف بواسطة الرتدد الراديوي واتصال اجملال القريب 6

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance
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وجنوب الصحراء  امليون شخص يف أفريقي 320أن عدد  تبني، 2102ففي منتصف عام . ةالرقمية احلالي
، أي عدد يفوق عدد سكان ألياف بصرية أرضية كليو مرت مربع من شبكة  21الكربى يعيشون خارج نطاق 

  1.الواليات املتحدة األمريكية

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

ويقدر . االجتماعية
 أن البنك الدويل

زيادة انتشار 
خدمات النطاق 

  01سبة العريض بن
ميكن أن  ،يف املائة

يف منو يعود بالزيادة 
الناتج احمللي اإلمجايل 
يف البلدان منخفضة 

 ااملتنقل تأثري  العريض أن لدى النطاق تبنيكما    2.يف املائة 0.38بنسبة تصل يف املتوسط إىل  ومتوسطة الدخل
من خالل احلد من أوجه القصور اليت  الثابت، وذلكمنو الناتج احمللي اإلمجايل من النطاق العريض أكرب على 

االقتصادي، فإنه ميكن من خالل االتصال  النمو أهداف من أبعد هو ما ، إىلاوأخري . 3قد تعرتي اخلدمة
 واحلوكمةيف ذلك التعليم، والرعاية الصحية،  باإلنرتنت احلصول على خدمات حيوية من على بعد، مبا

 .اإللكرتونية

 الخاص القطاع دور
ويتطلب وصول . عن تشغيلها من البنية التحتية لإلنرتنت فضال اكبري   ءاالقطاع اخلاص جز ميتلك 

من اخلنادق، والقنوات، واأللياف البصرية، وحمطات االتصاالت  "خاملة"حتتية  بنيةاإلنرتنت عدة أمور منها؛ 
املعدات اإللكرتونية،  من" فعالة"حتتية  بنية، اكما يتطلب أيض". قمر صناعي"املتنقلة، وأجهزة بث فضائي 

                                                           
يز ة األقمار : جنوب الصحراء الكربى أفريقيا يف العريض النطاق ذي لإلنرتنتالعوامل االقتصادية واالجتماعية  تأثري. 2102منظمة الكومنولث لالتصاالت،  1 م 

 .الصناعية
 .توسيع نطاق الوصول وزيادة التأثري: أجل التنميةاملعلومات واالتصاالت من . 2112البنك الدويل،  2
3

 .احملمول اهلاتف من االستفادة تعظيم: املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. 2102البنك الدويل،  
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: عالوة على شبكة كبرية وعاملية من مزودي خدمات اإلنرتنت مثل 1،وتطبيقاتات احملتوى خدموطبقة من 
AT&T وNTT Communications وSprint ,Telefonica وVerizon، بكة ، شأو تأجري، وكذلك امتالك

حيث يعترب ذلك العمود الفقري ) نفسها القارة القارات وداخل عربنقل الألياف بصرية عالية القدرة على 
ويتم توصيل شبكات . البنية التحتية األساسية لإلنرتنت، مثل احملوالت واملوجهات، باإلضافة إىل (نرتنتلإل

(. يطلق عليها نقاط تبادل اإلنرتنت)مزودي خدمة اإلنرتنت بشكل ثنائي على حد سواء، وعند نقاط مركزة 
شبكة حيث توافق كل شبكة على نقل حركة ال( اتفاقات الندية) اسية فيما بينهوتتفاوض الشبكات الرئي

للشبكات غري  دفوعة، كما حتمل أيضا البيانات املا، مما يتيح تقدمي اتصاالت عاملية سريعة لعمالئهاألخرى
وتعمل شركات اهلاتف احملمول، ومقدمو خدمات اإلنرتنت احمللية، ومالك أو مديرو الشبكات اخللوية، . النظرية

. اخلادم إىل أجهزة احلاسوب املكتبية واحملمولة( الكيلومرت األخري)والكابالت احمللية على نقل اإلنرتنت من 
 .د من التفاصيل حول البنية التحتية لإلنرتنتاملرفق الرابع هلذه الدراسة على مزيوحيتوي 

تسعى بينما و 
شركات عاملية إىل بناء 
قواعد واسعة يف جمال 

األعمال التجارية، 
وحتقيق أقصى قدر من 

على  ،الكفاءة والعائد
االستثمار يف البنية 

شهدت  التحتية،
 االسنوات األخرية تقارب

بني التكنولوجيات 
وتقوم شبكات االتصاالت  2.التقليدية للمعلومات احملددة وتكنولوجيات االتصاالت، وخدمات شبكة اإلنرتنت

بتطوير مجيع بيانات شبكات برتوكوالت اإلنرتنت، مع منتجات موحدة وتبسيط الرتابط، كما أن زيادة مساحة 
التخزين واحلوسبة السحابية ستمك،رن من تقدمي نفس اخلدمات واحملتوى املقدم للمستخدم إىل أي مستخدم 

 . اأو لوحي امكتبي ا، أو حاسوباالنق فاجلهاز آخر، سواء كان اجلهاز املستعمل هات

فإن  ،ومع ذلك. تقلل بصفة عامة تكلفة تشغيل الشبكة التجاريةتكنولوجيا برتوكوالت اإلنرتنت 
 نأ ىلإو . تكلفة النطاق الرتددي الدويل التزال ختتلف إىل حد كبري، وهذا يعتمد على مرونة العرض والطلب

                                                           
1

 .للجميع الرقمي اإلدماج حتقيق: 2102 عام يف السريع االتصال تقنية حالة. 2102االحتاد الدويل لالتصاالت،  
 Living in a Hyper connected World: 2102التقرير الدويل لتقنية املعلومات . 2102االقتصادي العاملي، املنتدى  2
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يف  دوال - على سبيل املثال - وروبا يعمل بكل طاقته، فإن هناكفريقي إىل أيصبح الكابل البحري للساحل األ
التزال مثقلة ببعض من التكلفة األعلى يف العامل للموصولية بشبكة اإلنرتنت، ويرجع ذلك  اغرب أفريقي

   1.الرتددي لألقمار الصناعية التجاريةعرض النطاق لالعتماد احلصري على 

لطرق والسكك احلديدية بنية اإلنرتنت التحتية بتنمية البنية التحتية ل ت ط و،ررهذا، وميكن مقارنة 
والبناء والصيانة، إال أن هذا التطور خيضع إىل تنظيم  والكهرباء واليت تعتمد على استثمارات القطاع اخلاص

مع القطاع  فالعمل. ما يقود القطاع اخلاص تنمية اإلنرتنت اويف نفس الوقت، غالب. وحتفيز احلكومات الوطنية
اخلاص؛ يساعد احلكومات على تقدمي منظومة إلدارة القطاع العام وتيسري عملية تطوير شبكة اإلنرتنت من 

 وتزيلاملنافسة  عملية تشجع من خالل وضع سياساتخالل االستثمار املباشر يف البنية التحتية واخلدمات 
  2.نرتنتخدمات اإل تضطلع بتوزيع حوافز للشركات اليت تقدميوأيضا من خالل معوقات االستثمار، 

 

 الجريمة السيبرانية المعاصرة  1-2

 : الرئيسية االستنتاجات
 املعاصرة يرتبط  السيربانية اجلرمية تعترب اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب ظاهرة راسخة، إال أن تطور

 العاملية بنمو املوصولية له انفصام ال ارتباطا
  املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا عوملةأنشطة اجلرمية السيربانية على االستفادة من  -اليوم-تركز 

  عرب احلدود الوطنيةالرتكاب أعمال إجرامية 
 وإنمغلقة حاسوبأنظمة ا أو تهبذا قائمة تطبيقات السيربانية باستخدام ميةرتكب بعض من اجلر ي ، 

 تواترا بكثري أقل بدرجة ذلك كان

كما هو احلال مع - الكمبيوتر واإلنرتنت ملنافع االقتصادية واالجتماعية لتكنولوجياباإلضافة إىل ا 
وبينما . اإلجراميةاألنشطة إال أنه ميكن استخدامهما يف  -الوسائل األخرى اليت تعزز قدرات التفاعل البشري

، إال أن العامل األصيل يف اجلرمية اتعترب جرائم احلاسوب أو اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب ظاهرة راسخة نسبي
 . السيربانية املعاصرة يتجسد يف منو املوصولية العاملية لإلنرتنت

بأن األفعال املتصلة باحلواسيب، مبا يف ذلك؛ باالعرتاف  0221كثري من الدول منذ عام   بدأت
احلاسوبية،  املأذون به للنظمواالستخدام غري  3،إحلاق الضرر املادي بأنظمة جهاز احلاسوب والبيانات املخزنة

                                                           
1

األقمار  يزةم: جنوب الصحراء الكربى أفريقيا يف العريض النطاق ذي لإلنرتنت واالجتماعية االقتصادية العوامل تأثري. 2102منظمة الكومنولث لالتصاالت،  
 .الصناعية

2
 Living in a Hyper connected World :2102 املعلومات لتقنية الدويل التقرير. 2102املنتدى االقتصادي العاملي،  
 :نظرأفيما يتعلق بالتحديات ذات الصلة،  3
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هي أفعال  3،وقرصنة الربجميات 2،وأعمال االحتيال املرتكبة بواسطة احلاسوب 1،اإللكرتونية بالبيانات والتالعب
 .  إجرامية

من قبيل  أنَّ  باحلواسيب ومكافحتها املتصلة اجلرمية ملنع املتحدة األمم دليل يف ذ كر ،0222 عام يف
أو  إتالفو التزوير احلاسويب، و ارتكاب أعمال االحتيال احلاسويب،  4؛جرائم احلاسوباألنواع الشائعة من 

احلاسوبية واخلدمات،  ، واالستخدام غري املأذون به للنظمإدخال تعديالت على بيانات أو برامج احلاسوب
 . النسخ غري املرخص لربامج الكمبيوتر احملمية قانونياو 

جلرائم احلاسوب والتشريعات اجلنائية ذات الصلة  الدويل، أقر البعد 0222ويف وقت مبكر من عام 
ا تهبذا قائمة تطبيقات بأن مثل هذه األفعال تعترب يف كثري من األحيان جرائم حملية، حيث ترتكب باستخدام

بشأن  ع ْرض، أكد 0222ديسمرب /كانون األول  03-00ويف الفرتة من . غلقةاملأنظمة الكمبيوتر أو 
جرمية : "اإلنرتبول بشأن االحتيال الدويل، على أنمنظمة ا هتاالحتيال احلاسويب يف الندوة الثالثة اليت عقد

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

بإمكانية استخدام الفكرة  داحم  دَّ اجلرمية السيربانية اليوم اليزال  ل ب،ر إن املفهوم األساسي الذي حيمله 
 .احلدود عربيف ارتكاب أعمال إجرامية  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عوملةاليت تتناول 

ملذكور أعاله، باإلضافة وقد متتد هذه األفعال لتشمل كافة اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب على النحو ا
األفعال ذات الصلة أو  6،إىل العديد من األفعال األخرى مثل تلك املتعلقة مبحتوى احلاسوب أو اإلنرتنت

 يف هذا الفصل، فإن هذه الدراسة ال على النحو املبني،ر و  7.باحلاسوب لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية
 جرميةالنحو، بل باألحرى تصفها كقائمة من األفعال اليت تشكل املعاصرة على هذا  السيربانيةاجلرمية " فتعر،ر "

سوء استخدام تكنولوجيا املعلومات ومع ذلك؛ فمن الواضح أن الرتكيز يف هذه الدراسة ينصب على . سيربانية
وأبلغ أكثر من نصف عدد البلدان اجمليبة عن االستبيان، على سبيل املثال، أن  .واالتصاالت من منظور عاملي

 للحدود عابرتشتمل على عنصر  اليت واجهتها الشرطة السيربانية ميةمن أعمال اجلر يف املائة  011و 21بني  ما
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التواصل عرب "، وذكروا أن "ظاهرة عاملية"ووصف اجمليبون على االستبيان اجلرمية السيربانية بأهنا  1.الوطنية
 2."الوطنيةلحدود ة لبر اأبعاد دولية أو ععلى اإلنرتنت ينطوي دائما 

وال يستبعد الرتكيز على املوصولية العاملية لإلنرتنت اجلرائم اليت تنطوى على استخدام تطبيقات قائمة 
ومن األمور املثرية لالهتمام يف هذا الصدد، حتديد  3.السيربانية ميةبذاهتا أو أنظمة حاسوب مغلقة من نطاق اجلر 

السيربانية اليت تشتمل على عنصر  ميةمن اجلر  إمْجاالاملسؤولني عن إنفاذ القانون يف الدول املتقدمة نسبة عالية 
نسبة أقل من ذلك بكثري تقدر بـ إجته إىل تعيني  عابر للحدود الوطنية، يف حني أن نظراءهم يف الدول النامية

السيربانية يف الدول النامية  ميةفمن ناحية، قد يشري هذا إىل أن مرتكيب اجلر  4.بعض احلاالتيف يف املائة  01
. احملليةأنظمة احلاسوب ( رمبا باستخدام التطبيقات القائمة بذاهتا)و نيالضحايا احمللي بصورة أكرب يستهدفون

القدرات، فإن حتديد مقدمي  أمام املاثلة للتحديات ا، أنه نظر اومن ناحية أخرى، ميكن أن يكون األمر أيض
الضحايا أو االخنراط معهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون يف الدول النامية، أو التعرف على  انباخلدمات األج

 . ايكون أقل كثري  احلاالت الوطنيةب نيرتبطاملاحملتملني 

يعترب الركن املركزي للجرمية السيربانية  ومع ذلك؛ جيب التسليم بأن واقع التواصل العاملي لإلنرتنت
، 5وفيما يتعلق بالفضاء السيرباين ومنو حركة مرور معلومات برتوكوالت اإلنرتنت. املعاصرة، والسيما يف املستقبل

تشكل وب، املرور من األجهزة السلكية فقد ل وحظ أن حركة مرور املعلومات من األجهزة الالسلكية تتجاوز حركة
قد يصبح من الصعب  ركة مرور املعلومات عرب اإلنرتنت من أجهزة غري أجهزة احلاسوب الشخصي،املزيد من ح

 اونظر . اإلنرتنت بروتوكوالت باستخدام العاملي وقوع جرائم تتصل باحلاسوب بدون وجود التواصل تصو،رر
اإلنرتنت أو األمتعة  تللطبيعة الشخصية اخلاصة ألجهزة اهلاتف احملمول وظهور املوصلية املنزلية لربوتوكوال

الشخصية، فإن ذلك يعين أن عمليات توليد البيانات اإللكرتونية واإلرسال، أو جزء منها، هو نتاج كل عمل 
 . أو غري قانوين اسواء كان ذلك العمل قانوني با،بشري تقري

  

                                                           
 .83السؤال رقم . السيربانية ميةاستبيان دراسة اجلر  1
2

  .املرجع نفسه 
وبذلك  - من اجلرمية ذات الصلة باحلاسوب، ب ق ْدر  ما تتطلب اجلرمية السيربانية وجود شبكة حاسوب ترى بعض االجتاهات أن اجلرمية السيربانية ذات مفهوم أضيق 3

يف حني أن الرتكيز على مسة املوصولية، فإن هذه الدراسة ال تستبعد اجلرائم اليت تنطوى على . استخدم فيها أنظمة حاسوب مستقلة بذاهتا تستبعد اجلرائم املرتكبة اليت
ستخدم لوصف جمموعة من اجلرائم مبا يف ي" جرمية سيربانية"ومن مث؛ فإن مصطلح . السيربانية ميةمن نطاق اجلر  ،مغلقة قائمة حبد ذاهتا أو نظمة حاسوباستخدام أ

  .عن جرائم شبكة اإلنرتنت الذلك جرائم احلاسوب التقليدية، فض
4

 .83السؤال رقم . السيربانية ميةاستبيان دراسة اجلر  
5
 In 2016 the gigabyte equivalent of all movies ever made will cross global IP networks every 3 minutes. Cisco, 2012. 

Cisco Visual Networking Index, 2011-2016.                                                                                                                                              
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 الجريمة السيبرانية باعتبارها تحديا متزايدا 1-3

 :الرئيسية االستنتاجات
 فإن اإلحصاءات تهالصعوبات اليت تنشأ عن حماولة تعريف اجلرمية السيربانية وحتديد ماهينظرا ل ،

 املقارنة عرب احلدود الوطنية بشأن اجلرمية السيربانية قليلة بكثري إذا ما قورنت بأنواع اجلرائم األخرى 
  االستبيان اخلاص هبذه الدراسة تزايد مستويات اجلرمية السيربانية  عنترى أجهزة إنفاذ القانون اجمليبة

األفراد أو اجلماعات اإلجرامية املنظمة إىل : على الصعيد العاملي، حيث يسعى كل من اجلناة
 استغالل الفرص اجلديدة للحصول على الربح وحتقيق مكاسب شخصية 

  ميةاجلر  التغطية اإلعالمية لقضاياالسيربانية حمور اهتمام اجلمهور، وذلك بسبب تزايد  ميةتعترب اجلر 
 السيربانية، وقضايا األمن السيرباين، واألخبار األخرى املتعلقة بالسيربانية 

  تقدم نظريات علم اإلجرام واملناهج االجتماعية واالقتصادية تفسريات حمتملة بشأن تزايد أنشطة
 ربانية يف اآلونة األخرية اجلرمية السي

  الت اقتصادية ودميغرافية شهدت بلدان عديدة زيادة هائلة يف املوصولية العاملية يف وقت يتَّسم بتحو،ر
  وبتزايد التفاوت يف الدخل وتقييد اإلنفاق يف القطاع اخلاص واخنفاض السيولة املالية

 

سيزيد من معدالت  اجسيم اخطر  األوقات مجيع يف مكان كل يفاملوصولية العاملية  وجودميثل تزايد 
، إال أن العديد من الدول اجمليبة هباموثوق  إحصاءاتاجلرمية السيربانية، وبينما توجد صعوبة يف احلصول على 

، ويعترب ذلك وجهة نظر امتزايد يااالستبيان اخلاص هبذه الدراسة أشارت إىل أن اجلرمية السيربانية متثل حتد عن
الدول األوروبية  إحدىذكرت . أساسيا ابعد العوامل اإلجرامية واالجتماعية واالقتصاديةت حيث أعط مقبولة
من املتفق عليه أن اجلرمية السيربانية آخذة يف التزايد بشكل كبري : "االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أنه عناجمليبة 

املقدمة يف الغالب من القطاع  حصاءاتيف ظل صالحيات حمدودة للرقابة عليها، وذلك يف ضوء البحث واإل
إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ، أشار 2101ويف عام  1."اخلاص أو املؤسسات األكادميية

 املعلومات تكنولوجيات تطو،رر: " ، إىل أنَّ 22/231قرار اجلمعية العامة ل املرافقملواجهة التحديات العاملية، 
  2."اجلرمية تنامي وييسِّران للمجرمني جديدة فرصا يهيئان نتاستخدام اإلنرت  وزيادة واالتصاالت

                                                           
1

  .82، السؤال رقم اجلرمية السيربانية ستبيان دراسةإ 
مؤمتر بشأن  A/Res/65/230، 22/231، املرافق لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة امليةإعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات الع 2

 .32، صفحة رقم 2100أبريل /نيسان 0، اجلنائية والعدالة اجلرمية الثاين عشر ملنع املتحدة األمم



    

01 
 

بسبب التحديات اجلسيمة يف حتديد أبعاد ماهية اجلرمية السيربانية، فإن اإلحصاءات املقارنة عرب 
املرفق الثاين ويتناول  1.احلدود الوطنية بشأن اجلرمية السيربانية قليلة بكثري إذا ما قورنت بأنواع اجلرائم األخرى

                    . القليلة املتاحة حصاءاتاإل من ا، ويعرض بعضالسيربانيةهلذه الدراسة األساليب املنهجية احلالية لقياس اجلرمية 

لقد برزت بشكل واضح يف 
السنوات اخلمس املاضية على وجه 
اخلصوص، مسألة اجلرمية السيربانية 

 يفمبا وتصدرت املناقشات العامة، 
ويف هذا . البلدان النامية ذلك يف

الصدد، يكشف البحث يف وكاالت 
األنباء العاملية عن ماهية مصطلح 

، "القتل"ومصطلح " اجلرمية السيربانية"
باللغات الست لألمم املتحدة، عن 

هذا، . ارية جلرمية القتلالسيربانية، باملقارنة مع املراجع اإلخب ميةكبري يف املراجع اإلخبارية املتواترة للجر   يبتزايد نس
يف حني  يف املائة، 211، اجلرمية السيربانية بنسبة تصل إىل 2102و 2112وقد تزايدت، ما بني عامي 

بيد أن هذه القياسات ال تتعلق مباشرة باألفعال  2،يف املائة تقريبا 81وصلت النسبة يف حالة جرمية القتل إىل 
 ميةالعاملي العام بشأن اجلر " النشاط"ميكن أن تعكس هذه القياسات ، مع هذاو . األساسية للجرمية السيربانية

 . السيربانية، مبا يف ذلك تقارير وسائل اإلعالم بشأن املبادرات احلكومية واإلجراءات املضادة هلذه اجلرائم

على أن مستويات اجلرمية السيربانية  اإمجاع اأيضوجهات نظر املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون  تعكس 
على مدى السنوات اخلمس وعند سؤاهلم بشأن رصد اجتاهات اجلرمية السيربانية يف بلداهنم . آخذة يف التصاعد

ني بأن اجلرمية تودول األمريك افريقيأدولة يف  08يف  املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون؛ أجاب مجيع املاضية
يف أوروبا وآسيا بينما يرى املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون  3،آخذة يف التصاعد بقوةالسيربانية تتزايد أو 

من دول أوروبا اعتربها  احمدود اأن اجلرمية السيربانية تتزايد ولكن ال تتصاعد بقوة، يف حني أن عدد وأوقيانوسيا
   4.ظاهرة راسخة

                                                           
، مذكرة من األمني العام لألمم املتحدة اجلرمية إحصاءاتتقرير املعهد الوطين املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا بشأن  .2102 ،اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة 1

E/CN.3/2012/3 ،2  2100ديسمرب /كانون األول. 
2
 UNODC calculations from Dow Jones Factiva 

3
 Due to variable preparation and release times for official statistics,  this .82السؤال رقم  .اجلرمية السيربانية دراسةب االستبيان اخلاص 

may refer to the time period of 2007 to 2011 or 2006 to 2010 (‘the last five years’)  
4

 .املرجع السابق 
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أشار املوظفون 
املكلفون بإنفاذ القانون 
إىل جمموعة من األفعال 
اليت تشكل اجلرمية 
السيربانية اآلخذة يف 
التصاعد؛ ويدخل يف 
نطاق هذه األفعال؛ 
االحتيال احلاسويب 
وانتحال الشخصية، 

يايل، واالخرتاق د االحتوحماوالت التصي،ر  جنسي لألطفال، استغالل فيهاإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية و 
ح املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون تصاعد مستويات رج،ر و . غري املشروع ألنظمة احلاسوب، مبا يف ذلك القرصنة

تكنولوجيا املعلومات إىل تزايد قدرة تقنيات عدم الكشف عن اهلوية عند استخدام  ااجلرمية السيربانية جزئي
( الصورة العاملية)ويتناول الفصل الثاين . اءة استخدام احلاسوبإسأدوات تسويق عن تنامي  ، فضالواالتصاالت

السيربانية  ميةمن أعمال اجلر  ةحم  د،ردمن حتليل املعلومات املقدمة من الدول والقطاع اخلاص بشأن اجتاهات  امزيد
  . هاوالتهديد الذي يصاحب

 االجتماعية واالقتصادية واإلجرامية  هجالن: األساسية العوامل
 فرصا يهيئان استخدام اإلنرتنت وزيادةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعترب الرأي القائل بأن 

وبينما يوجد عدد من . من منظور علم اإلجرام ومقبوال امنطقي ااجلرمية؛ أمر  تنامي وييسِّران للمجرمني جديدة
 1قابلة للتطبيق، إال أنه من خالل تطبيق النظريات العامة للجرمية؛ املفس،ررة للظاهرة اإلجراميةاملختلفة النظريات 

يفرض حتديات على التطورات املتوق،رعة،  2"دا وفريداجدي مياا إجراجمنوذ"يتضح أن واقع اجلرمية السيربانية يشكل 
 . وعلى مكافحتها

د ظواهر إ" الفضاء السيرباين"أهم االفرتاضات إىل أنَّ ظهور  ىحدتستند إ جرامية جديدة ختتلف يوج 
. عن وجود أنظمة احلاسوب ذاهتا، وكذلك الفرص املباشرة الرتكاب اجلرائم اليت يتيحها احلاسوب نابي،ر  ااختالف

وسلوكهم املخالف ( مشروع) املطابقفداخل الفضاء السيرباين، قد ي ظهر األشخاص االختالفات بني سلوكهم 
 أشخاص يرتكب أن املثال، سبيل على املمكن، فمن. املادي باملقارنة مع سلوكهم يف العامل( مشروعغري )

                                                           
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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وباإلضافة إىل  .ومكانتهم وضعهم حبكم املادي احليِّز يف يرتكبوها أن هلم كان ما السيرباين يف الفضاء جرائم
 هويات اختاذ وإمكانيةاملرونة ذلك؛ توفر 

 الرادع وغياب اهلوية، وإخفاء ثابتة، غري
 الفضاء يف اإلجرامي على السلوك حوافز  

 1.السيرباين

قد تقدم نظرية النشاط 
فهما  اأيض 2(RAT) اإلجرامي االعتيادي

متعمقا للدوافع الكامنة وراء ارتكاب 
وتفرتض نظرية النشاط . السيربانية ميةاجلر 

اإلجرامي االعتيادي أنَّ خماطر احتمال 
ة د،ر حدوث جرمية يزداد عندما جتتمع ع

جمرم لديه دافع الرتكاب ( 0): عناصر
هي هدف مالئم،  ضحية( 2)واجلرمية، 

 السيربانية، ميكن للجناة أن يصلوا إىل أعداد كبرية من األهداف ميةويف حالة اجلر  3.القوية الرقابةغياب  (3)و
ونية االستعمال املتزايد للخدمات اإللكرت  ، باإلضافة إىلنرتنتعلى اإل يقضونه املتزايد الذي خالل الوقتمن 

والتشارك يف امللفات، مما جيعل وشبكات التواصل االجتماعي، اخلدمات املصرفية، والتسو ق،  مثلاملباشرة 
عالوة على ذلك، فإن ظهور  4.أو االحتيال" التصي د اإللكرتوين االحتيايل"املستعملني عرضة هلجمات 

الضحايا  من ماليني ايوفر إطارا جاهز  ،وفيسبوك تويرتالشبكات االجتماعية على اإلنرتنت، مبا يف ذلك 
 بضبط إعدادات االتصال ليتمكنوا من التفاعل نيويف حالة عدم قيام املستخدم. للغش أو االحتيالاحملتملني 

من الضحايا  اكبري   ا، فإن مثل هذه الشبكات ميكن أن توفر عدد"األصدقاء"فقط مع شبكتهم اخلاصة هبم من 
 اإىل تنظيم مالمح شبكة التواصل االجتماعي اخلاصة هبم وفق ضاأياألشخاص مييل هذا، و . احملتملني يف كل مرة

بيد . ن اجملرمني من استهداف ضحايا ذوي أمناط سلوك معينة أو خلفيات حمددةالهتماماهتم وأماكنهم، مما ميك،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                        
2
 Kigerl, A., 2012. Routine Activity Theory and the Determinants of High Cybercrime Countries. Social Science Computer 

Review, 30(4):470-486, 470.                                                                                                                                                           
3

  .املرجع السابق 
4

 :للمزيد من املراجع والنظرة الشاملة، ا نظر 
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للوقوع  (اضئيلة نسبي)هذه التدابري الرقابية اليت توجد بالفعل، مثل برامج مكافحة الفريوسات ووجود خماطر  أن
 .عرضة إلجراءات إنفاذ القانون، ميكن أن تكون غري كافية لردع اجلناة املدفوعني بإغراء حتقيق أرباح كبرية

 لركوبلقابلية عدم ضبط النفس وابشأن أن النظرية العامة للجرمية ا ربز البحث أيضويف هذا السياق، ي  
قد يسري على األفعال اليت ميكن تيسريها أو تعزيزها من  ،حتقيق مكاسب على املدى القصريبغرض املخاطر 

ض األفراد على اإلنرتنت لنماذج من تعر،ر فإن باإلضافة إىل ذلك؛ . خالل االتصاالت اإللكرتونية واإلنرتنت
وقد  1.السيربانية أكثر عرضة لالخنراط يف اجلرائم جيعل منهم فئةميكن أن أنفسهم  األقرانو السيربانية اجلنائية، 

ما حيتاج  باة عندما يتعلق األمر جبرمية سيربانية، حيث غالخاص،ر تطبيقات " التعليم االجتماعي"يكون لنظرية 
ويف ضوء تفاعل نظرية التعليم االجتماعي  2.متعلقة باحلاسوب ةم ع ي،رناجملرمون إىل تعلم تقنيات وإجراءات 

ون من عدم ضبط النفس قد يبحثون بنشاط عن والنظرية العامة للجرمية فإن هؤالء األشخاص الذين يعان
بنفس الطريقة كما هو احلال يف العامل أشخاص آخرين مماثلني هلم ويتجمعون معهم يف البيئة االفرتاضية 

 ففي الفضاء السيرباين، ميكن أن حتدث هذه العملية يف إطار زمين قصري بشكل كبري وبامتداد جغرايف. احلقيقي
 . أوسع من ذلك بكثري

-peer) األقران بعضهم من بعض وتعل،رم (online connectivity) اإلنرتنت شبكة عرب ترب املوصوليةتع

learning) فعلى ، على األرجح، الخنراط عصابات اجلرمية املنظمة يف اجلرمية السيربانية، املركزي مبثابة العنصر
تبادل " قراصنة بطاقات االئتمان"أو " االئتمانقرصنة بطاقات "سبيل املثال، تيسِّر املنتديات اإللكرتونية املسماة 

مع " مج  اع ة"شكل  على اغالب قراصنة بطاقات االئتمانوقد بدأت منتديات . بيانات بطاقات االئتمان املسروقة
عرب اإلنرتنت " يلتقون"للقيادة، حيث يسعى جناة اإلنرتنت للبحث عن بعضهم البعض، و عدم وضوح هيكل

تصبح تتطور قراصنة بطاقات االئتمان منتديات  امث بدأت الحق. اخلدمات غري املشروعة لتبادل اخلربة وتقدمي
استخدام  ييس،ررميكن أن ، اوأخري  3.تتميز بدرجات أعلى من التنظيم اإلجرامي" احملور"أشبه منها بعمليات 

 4.اإلجراميةواملوصولية بني اجلماعات  شبكات التواصل االجتماعي أشكاال من التواصلمواقع 

                                                           
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. 
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4
 A number of Twitter feeds, for example, either purport to represent individuals associated with hacking groups such 
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وهناك تطور أساسي آخر قد يسهم يف دفع مستويات اجلرمية السيربانية يتمثل يف وجود املوصولية 
فمن املتوقع، أن يتضاعف سكان املدن . العاملية يف سياق ما يشهده العامل من حتوالت اقتصادية ودميغرافية

سيصل إىل  توق،رععدد سكان العامل امليف املائة  21، أي أن 2121نسمة حبلول عام  بليون 2.2ليصل إىل 
، أن 2102وذكر تقرير املخاطر العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف  1.نسمة بليون 8.2

الرئيسية اليت  اخلمسة واملتزايدة تشكل اثنني من املخاطر طريةاخلالية املختالالت إلالتفاوت يف الدخل وا
وتكشف بيانات مؤسسات جالوب الستطالعات الرأي، أنه مع بداية عام  2102.2يف عام  سيشهدها العامل

على  -الناس  تأثر 2100
من  - مستوى العامل

مستويات املعيشة،  ت د ْهو ر
نظرا استياءهم مما أثار 

للتفاوت الصارخ يف 
وي ظهر البحث  3.الدخل

مكتب األمم الذي أجراه 
املتحدة املعين باملخدرات 

 أن العوامل واجلرمية
ا هام،ر را تلعب دو االقتصادية 

 ادولة، وأظهرت النماذج اإلحصائية بعض02دولة من جمموع  02، حيث مت فحص يف تطور اجتاهات اجلرمية
  4.دولة 02من االرتباط الشامل بني التغريات االقتصادية وثالثة أنواع من اجلرائم التقليدية يف 

يف زيادة اجلرمية السيربانية، حيث ميكن أن يؤدي  م،را ها االعوامل االقتصادية واالجتماعية دور  تلعبقد  
الضغط على مؤسسات القطاع اخلاص لتقليل النفقات وخفض مستويات التوظيف، على سبيل املثال، إىل 

تكنولوجيا املعلومات وجود ثغرات يف جمال األمن، وإتاحة الفرص للكشف عن نقاط الضعف اليت تعرتي 
يصبح  أن كات على توظيف متعاقدين من خارج الشركة أو توظيف عمالة مؤقتة، أوفإجبار الشر  5.واالتصاالت

زيد من األعمال كلها عوامل قد تاملوظفون يف حالة استياء من خفض رواتبهم، واخلوف من فقد الوظيفة،  

                                                           
1

 Outlook on the Global Agenda 2011، 2012 ،املنتدى االقتصادي العاملي 
2

 .2102املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير املخاطر العاملية  
3

 citing Credit Suisse Research Institute, 2011. Global Wealth Report 2011 ،املرجع السابق 
4

  .رصد واقع األزمة االقتصادية على اجلرمية، 2100 ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
5
 BAE Systems Detica and John Grieve Centre for Policing and Security, London Metropolitan University, 2012. 
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ولقد عربت بعض  1.الشركة شؤون املطلعني علىنفوذ اجلماعات اإلجرامية املنظمة عرب من اإلجرامية الفردية و 
، بأن أحد التهديدات احملتملة أثناء فرتات الرتاجع االقتصادي تتمثل األمن السيرباينمن الشركات املتخص،رصة يف 

أن زيادة أعداد  اكما ذكرت أيض 2،يف املوظفني السابقني الذين قد مت تسرحيهم لوجود فائض من العمالة
رجني الذين يعملون يف وظائف غري مناسبة ولديهم مهارات العاطلني عن العمل، أو تزايد أعداد الطلبة اخل

  3.حاسوبية يشكلون أحد املوارد اجلديدة للجرمية املنظمة

املتقدم، بل ميتد  العامل علىالسيربانية  ميةاجلر وال يقتصر دور العوامل االجتماعية واالقتصادية يف 
ظهر ، على سبيل املثال، ت  اغرب أفريقي أحد بلدان يفف. النامية البلدانتأثريمها على قدم املساواة يف سياق 

أن العديد من الطلبة اجلامعيني يعتربون  yahooboys"4"دراسات بشأن اخلصائص االجتماعية والدميغرافية لـ 
وتعترب البطالة بصفة خاصة أحد العوامل الرئيسية  5.االحتيال عرب اإلنرتنت أحد الوسائل لكسب الرزق

على حنو مماثل، أن شباب  اوأظهرت دراسة يف دولة أخرى يف أفريقي 6.(yahooboysim)الستدراج الشباب إىل 
أن بما تستحوذ أعمال االحتيال عرب اإلنرتنت على نشاطهم واهتماماهتم، مربرين ذلك؛  اكثري ( Sakawa)الـ 

  7.لوحيدة اليت متكنهم من البقاء على قيد احلياة يف ظل غياب فرص العملهذه هي الوسيلة ا

اجلرمية السيربانية املعاصرة من األمور اجلديرة باالهتمام نظرا لتأثريها والتهديد املصاحب هلا  تزايدتيعترب 
املوظفون ي يصاحب اجلرمية السريانية، أشار على سؤال حول التهديد الذ اورد. على مستويات متعددة

من أعمال اجلرمية  ا، تشتمل على حقيقة مفادها أن بعضتأثرياتاملكلفون بإنفاذ القانون إىل جمموعة من ال
فيما يتعلق حبجم اإليذاء واآلثار الرتاكمية، ومثال على ذلك االحتيال وانتحال  اكلي،ر   االسيربانية تسبب تأثري 
من ( الصورة العاملية)ويستعرض الفصل الثاين  .الشائعة يربانيةاجلرمية السألهنا من  اهتديد لالشخصية واليت تشك،ر 

 اد أيضج  و فمثل هذه األفعال قد ت. هذه الدراسة نطاق األثر املايل للجرمية السيربانية على األفراد والشركات
رى األفعال األخ. اجلرائمارتكاب اليت ميكن أن تستخدم لدعم مزيد من و للجماعات اإلجرامية املنظمة موارد 
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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):736-

749.           



    

06 
 

أهنا  ، إالالى الرغم من أهنا نادرة جد، عتطوير أدوات حاسوب غري شرعية مسيئةللجرمية السيربانية، مثل 
وتوجد فئة ثالثة تتضمن جرائم تسبب . جسيمة ا، حيث قد تشكل احلوادث الفردية أضرار خطريا اتشكل هتديد

 1.اإلنرتنتخالل  وتوزيعها من ،إنتاج مواد إباحية تستغل األطفاللألفراد، مثل  راضر 
 

 وصف الجريمة السيبرانية  1-4

  :الرئيسية االستنتاجات
 يف املقام األول، على الغرض من استخدام املصطلحاجلرمية السيربانية" تعاريف" تتوقف ، 
 البيانات أو النظم سرية اليت متس بعدد حمدود من األعمال تتمثل يف األساسية  السيربانية ميةاجلر ف

 هاوتوافر  تهاوسالماحلاسوبية 
  ر، اضر إحداث أالرامية إىل حتقيق مكاسب شخصية أو مالية أو و احلواسيب  املنف،رذة بواسطةاألعمال

 لتندرج، ال ميكن تطويعها بسهولة مبا يف ذلك أشكال اجلرائم املتصلة باهلوية ومبحتوى احلواسيب
 جامع ملصطلحتعاريف قانونية  ضمن

 اجلرمية السيربانية " تعريف"ليت تشكِّل جرمية سيربانية، وإن كان األساسية اعمال األتعريف  يلزم
 صالحيات اهليئاتخرى، كتحديد نطاق األغراض األ يتسم بنفس القدر من األمهية فيما خيص ال

 يأ فيما خيصعلى األدلة اإللكرتونية حيث يفضل الرتكيز والتعاون الدويل، املختصة بالتحريات 
 "للجرمية السيربانية" ةواصطناعي ةواسع ةتركيبالرتكيز على من  جرمية، بدال

مت جيب أن تكون الدراسة الشاملة بشأن اجلرمية السيربانية واضحة فيما يتعلق مبجموعة األفعال اليت 
من  على األرجحو ذاهتا غري قابلة للتعريف األحادي، " جرمية سيربانية"فكلمة . تضمينها يف هذا املصطلح

ومع ذلك، فإنه ميكن وصف . ا منفردالمن اعتبارها فع اعتبارها جمموعة من األفعال أو السلوك بدال األفضل
تقسيم هذه األفعال إىل  اوميكن تباع. املضمون األساسي للجرمية السيربانية، على األقل ألغراض هذه الدراسة

 .فئات على أساس الركن املادي للجرمية وأسلوب ارتكاهبا
 

 "السيبرانيةالجريمة " مصطلح
ويف هذا الصدد، مل يبد  التشريع الوطين  2،"اجلرمية السيربانية"تعريف  عدة أعمال أكادميية تلقد حاول

جد أن ويف مستعرض رد الدول على االستبيان امللحق هبذه الدراسة، و  . إزاء وجود تعريف دقيق للكلمة ااهتمام
                                                           

1
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استعملت  يف املائة  2 مادة من مواد التشريع الوطين، فأقل من 211من الدول أشارت إىل ما يقرب من  داعد
، إىل اومن املسميات األكثر شيوع. 1يف عنوان التشريع أو يف نطاق األحكام التشريعية "جرمية سيربانية"كلمة 

 جرائم"أو  4،"املعلومات تكنولوجيا" 3،"اإللكرتونية االتصاالت" 2،"احلاسوب جرائم"حد ما، يف التشريعات؛ 
ت العديد من هذه التشريعات جرائم جنائية واليت مت تضمنيها قننفمن الناحية العملية،  5."املتقدمة التكنولوجيا

يف مفهوم اجلرمية السيربانية، مثل النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب، أو التدخ ل يف النظم احلاسوبية أو 
يف عنوان أحد القوانني أو  بشكل حمد،رد" جرمية سيربانية"فإذا استخدم التشريع مصطلح . احلاسوبيةبيانات ال

ما يشتمل الفصل التعريفي يف التشريع على تعريف لكلمة  افنادر "( اجلرمية السيربانيةقانون " :مثل)الفصول 
نوين، فالنهج الشائع قد دأب على كتعريف قا" جرمية سيربانية"وعندما مت إدراج مصطلح  6."جرمية سيربانية"

  7."القانون هذا يف إليها املشار اجلرائم"تعريفها بـ 

. من الصكوك الدولية أو اإلقليمية تضمنت تعريفا للجرمية السيربانية قليال اوبطريقة مماثلة، فإن عدد
 ملكافحة العربيةواالتفاقية  السيربانية، باجلرمية املتعلقة جملس أوروبا خلت كل من اتفاقية: فعلى سبيل املثال

. من تعريف اجلرمية السيربانية ألغراض االتفاقية ،فريقياملعلومات، وكذلك مشروع اتفاقية االحتاد األ تقنية جرائم
دول الكومنولث املستقلة حول التعاون يف مكافحة اجلرائم يف جمال  تفاقيةاباإلضافة إىل ذلك؛ مل تستخدم 

: "جرمية تتعلق باملعلومات احلاسوبية"ولكنها عرفتها باعتبارها  8،"جرمية سيربانية"ح مصطل املعلومات احلاسوبية
ت اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ؛ تضمنعلى النهج نفسهو  9."احلاسوبية املعلومات يستهدف إجرامي فعل"

يف اجملال املعلومايت ألغراض التأثري عليها ( أو) و املعلومات موارداستخدام "بأهنا " املعلومات احلاسوبية"تعريف 
  10."غري مشروعة
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  .02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم  
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 See, for example, Serbia, Law on Organization and Competence of Government Authorities for Combating High-

Tech Crime 2010.                                                                                                                                                                                 
كمبوديا مشروع قانون ،  2112لسنة  22؛ الفصل التاسع، القانون اجلنائي رقم بلغاريا، 2112، قانون جرائم اإلنرتنت واحلاسوب بوتسوانا: ا نظر على سبيل املثال 6

؛ 2113إساءة استعمال احلاسوب واجلرائم احلاسوبية قانون ناميبيا، ، 2101ية جامايكا، قانون اجلرائم املتعلقة بالشبكات اإللكرتون، 2102جرائم اإلنرتنت 
 2118املتعلقة جبرائم اإلنرتنت  00-2118السنغال، القانون رقم 

 .2102إللكرتونية بإصدار قانون مكافحة جرائم اإلنرتنت، الفلبني، قانون مكافحة اجلرائم ا 2100لسنة  02عمان، مرسوم ملكي رقم : ا نظر على سبيل املثال 7
                                                                                                                                                                                        

8
 The original agreement is in Russian language and uses the term ‘преступление в сфере компьютерной 

информации’, rather than the contemporary equivalent to ‘cybercrime’: ‘киберпреступности                                                                                
9

  .املادة األوىل( أ)، الفقرة املستقلة الدول كومنولث بلدان بني بالتعاون املتعلقة االتفاقية 
10

  (.0)اتفاق منظمة شنغهاي، امللحق  
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لت عليها ظهر الن هج التعريفية املستقرة يف الصكوك الوطنية والدولية واإلقليمية الطريقة اليت عو،ر هذا، وت  
( س ل،رة)، بل باألحرى، حتدد قائمة، أوااجلرمية السيربانية يف حد ذاهت" لتعريف"هذه الدراسة، فاألخرية ال تسعى 

من األفعال اليت ميكن أن تشكل جرمية سيربانية، ويصاحب ذلك ميزة وضع الرتكيز على وصف دقيق للسلوك 
 قائما نياقانو  حامصطل" جرمية سيربانية"وعلى هذا النحو؛ فمن األفضل عدم اعتبار كلمة . الذي ينبغي جترميه

لذي اعتمدته الصكوك الدولية، مثل اتفاقية ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام، أن هذا يعادل النهج ا 1.بذاته
، ولكن باألحرى تلزم الدول األعضاء بتجرمي "الفساد"ف فهذه االتفاقية ال تعر،ر  2.األمم املتحدة ملكافحة الفساد

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

 المحيطة المفاهيم وصف
ومن األمور املفيدة يف هذا الصدد، تناول مواصفات املفاهيم احمليطة باجلرمية السيربانية، مثل 

ا لفهم األشياء يهذه املفاهيم أمرا جوهر داللة وتعترب ".  املعلومات"و" البيانات"، "نظام احلاسوب"، "احلاسوب"
الصكوك الدولية  استعراضظهر وي  . أو املصاحل القانونية اليت حتظى باحلماية، واليت تعترب حمل اجلرمية السيربانية/و

 م ْست ن د إىلمصطلح ( 2)، "احلاسوب"ى بيانات أو نظام قائ م علمصطلح ( 0: )واإلقليمية هنجني رئيسيني
، حتليل عناصر التعاريف يشري إىل أن املصطلحات ميكن اعتبارها قابلة غري أن 4."املعلومات"أو نظام بيانات 

ويوضح الشكل التايل عناصر مشرتكة من هذه التعريفات، فعلى الرغم من اختالف . للتبديل إىل حد كبري
 . متجانسةمن املفاهيم األساسية تعترب دا املسميات إال أن عد

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1

 Understanding Cybercrime: A guide for Developing Countries :2100االحتاد الدويل لالتصاالت : ا نظر أيضا 
2

 .2112اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد : ا نظر أيضا 
3

 .وما يليها02املرجع السابق، املادة  
". بيانات احلاسوب"و" نظم احلاسوب"مصطلحات  النموذجي بشأن اجلرمية السيربانية تستخدم اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب وقانون الكومنولث 4

يستخدم  قرار االحتاد األورويب حول اهلجمات ضد نظم املعلوماتأما ". البيانات احلاسوبية"و" نظام احلاسوب"مصطلح  األفريقيومشروع اتفاقية االحتاد ويستخدم 
ستقلة وأخريا، تستعمل اتفاقية الكومنولث للدول امل". نظم وبيانات املعلومات"أما اتفاقية الدول العربية تستخدم مصطلح ". بيانات احلاسوب"و" نظم املعلومات"

  ".معلومات احلاسوب"مصطلح 



    

09 
 

 المعلومات /نظم الحاسوب 
 

  

   يؤدي [ معلومات/برنامج حاسوبتستند إىل ]واليت [ أو أجهزة مرتابطة]جهاز
[ ختزين/حسابية/وظائف منطقية[ ]احلاسوبمعلومات /بياناتمعاجلة [ تلقائي]]
نقل من ق ب ل /اسرتجاع/معاجلة/ختزين احلاسوبمعلومات /بياناتمبا يف ذلك ]

مبا [ ]مبا يف ذلك، أي وسيلة اتصاالت أو معدات[ ]معلومات/احلاسوب نظام
 [.يف ذلك شبكة اإلنرتنت

 

   
 

 المعلومات /الحاسوب برنامج 
 

  

   لكي [ املعلومات/احلاسوب نظاممتكن ]واليت [ يف شكل مقروءة آليا]تعليمات
ميكن تنفيذها [ ]عمل/أداء وظيفة[ ]احلاسوبمعلومات /بياناتتقوم مبعاجلة ]

 [.املعلومات/احلاسوب نظاممن ق ب ل 

 

   

 

 المعلومات /الحاسوب بيانات 
 

  

  برنامج مناسبة للمعاجلة [ ]يف شكل مقروءة آليا]مفاهيم /معلومات/تقدمي وقائع
برنامج مبا يف ذلك [ ]معلومات/حاسوب نظامأو [ ]معلومات/حاسوب
 [معلومات/حاسوب

 

   

 

، على سبيل "نظام املعلومات"أو " لنظام احلاسوب"وتتجسد السمة األساسية للمواصفات القانونية 
إىل أنه  قارباتوتشري بعض امل 1.اجلهاز على معاجلة بيانات احلاسوب أو املعلومات" قدرة"املثال، يف وجوب 

بيد أن بعض االجتاهات متدد  2."لربنامج تبعا"أو " ذات سرعة عالية"أو " تلقائية"جيب أن تكون عملية املعاجلة 
يف  3،من نطاق التعريف باألجهزة اليت تقوم بعملية ختزين أو إرسال أو استقبال معلومات أو بيانات حاسوبية

بعض االجتاهات األخرى إىل إدراج تعريف البيانات احلاسوبية اليت قام النظام مبعاجلتها ضمن  تحني ذهب
يستبعد البيانات املخز،رنة يف النظام " نظم املعلومات"أو " نظام احلاسوب"كان مصطلح فإذا   4.التعريف باألجهزة

األحكام القانونية يف بشكل منفصل  اما يتم تناوهل امن نطاق التعريف، فغالب أو يف أجهزة التخزين األخرى

                                                           
 .0اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب، املادة : ا نظر على سبيل املثال 1
اجلماعة /، نصوص القانون النموذجي لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية0مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا املادة : ا نظر على سبيل املثال 2

 .3االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة /الكاريبية
 .من املادة الثالثة 0/2مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، اجلزء الثالث، الفصل األول، فقرة 3
 .من املادة األوىل( أ)قرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد أنظمة املعلومان، فقرة  4
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، فإن األخري "نظام احلاسوب"و" احلاسوب"من  بعض الصكوك كال تعر،رفبينما  1.املوضوعية الواردة يف الصك
عدم وجود فارق له داللة  كال املصطلحني يف الصك يشري إىل  يشتمل عادة على األول، إال أن سياق استخدام

نظام "و" احلاسوب"بتعريف كل من  تعىن - يف هذا الصدد - غري أن الصكوك األخرى 2،من الناحية العملية
يف  م غ اي رى على أنه ميكن أن يشتمل األخري على األول، وال يوجد فرق ونؤكد مرة أخر  3."احلاسوب

 .ذاتهداخل الصك استخدامهما 

بالدرجة " ايحمايدة تكنولوج"تعترب الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية 
قد ت عترب من قبيل نظم احلاسوب أو قائمة باألجهزة اليت  بشكل حمد،رداألوىل يف نصوصها، حيث ال تتضمن 

من خماطر حتد،ر  ما ففي معظم السياقات يعترب هذا النهج من قبيل املمارسات اجليدة ب ق ْدر  . نظم املعلومات
اليت تقع خارج نطاق األحكام القانونية، حيث تدعو احلاجة إىل حتديث مستمر  التكنولوجيات اجلديدة

ق املفهوم اجلوهري ملعاجلة البيانات أو املعلومات احلاسوبية، أن تطب،ر  علىتأسيسا فمن املرجح،  4.للتشريع
التقليدية، كما تسري أيضا على اسوب على األجهزة مثل خوادم احلاسوب وأجهزة احل امنوذجي ااألحكام تطبيق

أجهزة احلاسوب املكتبية الشخصية، وأجهزة احلاسوب احملمولة، واهلواتف الذكية، واألجهزة اللوحية، باإلضافة 
أجهزة الوسائط املتعددة مثل الطابعات، إىل وسائل النقل واآلالت املزو،ردة حبواسيب على متنها، وكذلك 

معاجلة "وهناك اعتقاد راسخ يف إطار مفهوم  5.املقامرةوماكينات  قمية،، والكامريات الر MP3 الـ ومشغالت
بأن أي جهاز، مثل أجهزة التوجيه الالسلكي أو الثابتة، واليت تتصل باإلنرتنت " البيانات احلاسوبية واملعلومات

معلومات  ختزين ، وسائطالتحديد جهعلى و فقد تكون، . من األجهزة اليت تسري عليها األحكام ايعترب أيض
نظام "من  اجزء ،أو بطاقات العرض السريع( USB) مليمثل األقراص الصلبة أو ذاكرة الناقل التسلسلي العا

أو " نظام احلاسوب"ولكن إذا خرجت من نطاق . ، أو قد تكون غري ذلك"نظام املعلومات"أو " احلاسوب
 .أحكام قانونية منفصلةمن خالل أشياء ذات صلة  ا ميكن أن تظل، فإهن"نظام املعلومات"

يقتصر " لوجيا غري متطورةو تكن"أن مصطلح  إىل الصكوك الدولية أو اإلقليمية واحد فقط من يشريو 
آلة كاتبة آلية، أو طابعة : "أن املصطلح ال يشتمل على ىفقط على وصف نظام احلاسوب، حيث اقتض

                                                           
( أ)، الصالحيات اإلجرائية للسلطات املختصة بالبحث أو الوصول املماثل 02فاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب، املادة ات: ا نظر أيضا على سبيل املثال 1

  .اليت ميكن أن ختزن هذه البيانات( الذاكرة)وسائط ختزين البيانات احلاسوبية ( ب)نظام حاسوب أو جزء منه، باإلضافة إىل البيانات املخزنة فيه، 
 .0من املادة ( ه)، (ب)ع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا، اجلزء األول، فقرة مشرو  2
3

  .من املادة الثانية 2، 2االتفاقية العربية، فقرة  
4

 .082ب، سلسلة املعاهدات األوروبية رقم جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسو التقرير التفسريي التفاقية : على سبيل املثال ا نظر 
من املادة األوىل من ( أ)الوارد يف الفقرة " نظام احلاسوب"ب إىل نتيجة مفادها أن تعريف جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسو التفاقية انتهت أحد املذكرات التوجيهية  5

تقليدية أو نظم احلاسوب املكتيب، مثل اهلواتف احملمولة يتناول األمناط املتطورة من التكنلوجيا اليت تتجاوز أجهزة احلاسوب ال بجملس أوروبا بشأن جرائم احلاسو اتفاقية 
جملس أوروبا التفاقية ، املذكرة التوجيهية 2102جملس أوروبا : ا نظر. احلديثة واهلواتف الذكية وأجهزة املساعد الرقمي الشخصي، احلاسوب اللوحي أو ما شابه ذلك

 .2102نوفمرب /تشرين الثاين 02-20، (2102" )بماهية نظام احلاسو "بشأن مفهوم  0رقم  ببشأن جرائم احلاسو 
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األشياء املتصلة "ومع اجتاه العامل حنو  1."مماثلة، أو أي أجهزة أخرى صغرية حممولة باليد حاسبة ضوئية، أو آلة
، "نظام املعلومات"أو " نظام احلاسوب"وأجهزة احلاسوب متناهية الصغر، فإن مواصفات مثل " باإلنرتنت

ومع ذلك، فإن املفهوم . 2موعة أكرب من األجهزةجملة متضمن إىل أن تفسر على أهنا على األرجحسوف حتتاج 
مبا فيه الكفاية ليتضمن، على سبيل املثال،  امن حيث املبدأ يبدو مرن" ة اآللية للمعلوماتاملعاجل" األساسي لـ

، وموصولية برتوكوالت اإلنرتنت القائمة داخل األجهزة تقنية التواصل قريب املدىرصد ورقابة آلية ذكية تعمل ب
 .  املنزلية

أو معلومات أو معطيات  متثل"  بأهنا" يةعلومات احلاسوبامل"أو " البيانات احلاسوبية"ف وصما تعادة 
البيانات "وتوض،رح بعض االجتاهات أن .  "مفاهيم ميكن أن يقوم احلاسوب بقراءهتا أو معاجلتها أو ختزينها

خرين غضوا النظر عن هذه يف حني أن اآل 3،تتضمن برامج احلاسوب" معلومات احلاسوب"أو " احلاسوبية
أو )القراءة أو املعاجلة أو التخزين بواسطة نظام حاسويب "و" القراءة اآللية" طرائقفاالختالف بني . النقطة

فمن الناحية العملية، تشتمل بيانات احلاسوب أو املعلومات يف . فقطداللية  تعترب طبيعة(" معلومات حاسوبية
ة الناقل التسلسلي األقراص الصلبة، ذاكر : مثل)األغلب على بيانات أو معلومات خمزنة يف وسائط ختزين مادية 

زن البيانات أو املعلومات يف نظام ذاكرة احلاسوب أو نظام (أو بطاقات العرض السريع لعامليا ، حيث خت 
 دسواء السلكية أو البصرية أو ترد)على عمليات إرسال البيانات أو املعلومات  ااملعلومات، كما تشتمل أيض

لومات يف شكل مطبوع أو على شاشة اجلهاز، على سبيل ، ووحدات العرض املادي للبيانات أو املع(راديوي
 .املثال

ومع اإلقرار بالنهج املختلفة يف استخدام املصطلح، فإن هذه الدراسة عند استخدامها ملصطلحي 
" نظام املعلومات"مع مصطلحي  م ت كاف ئفإهنا تتعامل معهما بشكل " البيانات احلاسوبية"و" نظام احلاسوب"
 ".املعلومات احلاسوبية"و

 السيبرانية  الجريمة فئات
سؤال يطرح  مثة أن إال أحادي، ملدلول القابلة غري املصطلحات من" السيربانيةاجلرمية " مصطلح يعترب

( أو باإلضافة إىل)بدال من  ،حول إن كان من املمكن حتديد أهداف أو مسات أو أسلوب اجلرمية السيربانية
مثاال على هذا  فإنوعلى النحو املذكور أعاله، . السيربانية اجلرمية من فردية أفعال من قائمة إىل استناداحتديدها 

 "احلاسوبية باملعلومات املتعلقة اجلرمية" تصف حيث املستقلة، الكومنولث دول اتفاقيةالنهج ميكن أن جنده يف 

                                                           
1
 .0مادة ( ب)مشروع القانون النموذجي لدول الكوميسا، اجلزء األول، فقرة   
املفوضية إىل الربملان االتصاالت من . 2112يف إطار استعراض التطورات احملتملة والتحديات التنظيمية املرتبطة باألشياء املتصلة باإلنرتنت، ا نظر االحتاد األورويب  2

، Europe. COM (2009) 278 Finalخطة عمل لـ -األشياء املتصلة باإلنرتنت. وجلنة األقاليم ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ،واجمللس ،األورويب
 . 2112يونيو /حزيران 08

3
 .0 ، مادة(ب) ةم احلاسوب، فقر اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائ  

http://europe.com/
http://europe.com/
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 نطاقعلى ) للتعاون شنغهاي منظمة اتفاقية تصف بينما 1."املعلومات احلاسوبية دفههفعل إجرامي "بأهنا 
 ألهداف املعلومايت الفضاء يف عليها التأثري( أو) و املعلومات موارداستخدام "بأهنا  "املعلوماتجرائم "( أوسع

 –وعلى الرغم من عدم تعريفها للمصطلحات  – السيربانية اجلرمية بشأن أوروبا جملس اتفاقيةأما  ."مشروعة غري
رية،ضد  جرائم"عناوين جترمي واسعة، تشتمل على  تستخدم فإهنا  واألنظمة البيانات وتوافر وسالمة، س 

مشروع قانون االحتاد  أما 2."باحملتوى صلة ذاتجرائم "و ،"باحلاسوب صلة ذاتجرائم "و ،"احلاسوبية
 "واالتصال املعلومات بتكنولوجيات خاصة جرائم"بني  زمتي،ر على حنو مشابه عناوين جترمي  فيستخدم، األفريقي

 3."واالتصال املعلومات تكنولوجيات حملها قانوين تكييف ذات جرائم"و

 اجلرمية أفعالمن السمات العامة ميكن استعماهلا لوصف  عددا هناك أن النـ ه ج هذه من ويتضح
أو الشيء،   ،الشخص يف يتمثل اهلدف فهل -املادي للجرمية  اهلدفعلى  تركز النـ ه ج هذه فإحدى. السيربانية

هدف  حيث)وقد ظهر هذا النهج يف اتفاق كومنولث الدول املستقلة  4.اجلرميةاملستهدف من  قيمة يف أو
وكذلك يف العنوان األول األساسي للفصل األول املعين بالقانون اجلنائي التفاقية  ،(حاسوبية معلومات اجلرمية
وتبىن هنج آخر (. حاسوبية أو نظم احلاسوب بياناتأهداف اجلرمية  حيث) السيربانية اجلرميةبشأن  أوروبا جملس

وب ارتكاب ال يتجزأ من أسل ءاجز  تشكلكانت نظم احلاسوب أو نظم املعلومات   افكرة مفادها ما إذ
هذا النهج يف العنوان األساسي الثاين والثالث والرابع للفصل األول املعين بالقانون اجلنائي  اأيض وظهر. 5اجلرمية

مشروع اتفاقية  يفو  ،اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون يف، وكذلك السيربانية اجلرميةبشأن  أوروبا جملسالتفاقية 
وأسلوب ارتكاهبا ال يصف أعمال  السيربانية حتديد األهداف احملتملة للجرمية وهكذا فإن. األفريقياالحتاد 

يتم تصنيف أفعال  التصنيفات املفيدة اليت قد من ااجلرمية السيربانية برمتها، وإمنا ميكن أن يقدم بشكل عام عدد
  .ضمنها بشكل عام

لألنظمة أو  اضيق اة السيربانية مفهومويف الواقع، تتبىن بعض الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية باجلرمي
عريضا من اجلرائم، تتضمن  ايف حني أن الصكوك األخرى تتناول نطاق 6.لتكون حمل اجلرميةالبيانات احلاسوبية 

أو بيانات حاسوبية،  يبما ذو قيمة، أو باألحرى نظام حاسو  احيث يكون حمل اجلرمية شخصا أو شيئ أفعاال
 7.ال يتجزأ من أسلوب ارتكاب اجلرمية اجزء - مع ذلك - حاسويب أو نظام معلوماتيعترب نظام  أينماولكن 

                                                           
1
  .0مادة ( أ)اتفاقية كومنولث الدول املستقلة، فقرة   

2
 .3، و2، 0اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم احلاسوب، العناوين   

3
 .، اجلزء الثالث، الفصل اخلامس، اجلزء الثاين، الفصل األول والثايناألورويبمشروع اتفاقية االحتاد   

 :ا نظر على سبيل املثال. تشكل جرائم ضد السرية، النزاهة، وتوافر البيانات ونظم احلاسوبتلك اليت   4
Calderoni, F., 2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime, 

Law, and Social Change, 54(5):339-357 
5
  Podgor, E.S., 2002. International computer fraud: A paradigm for limiting national jurisdiction. U.C. Davis Law 

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 cyber-
crime. European Journal on Criminal Policy and Research, 10(1):27-37. 
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وبينما ال تستعمل كل . متها هذه الصكوك على حنو مفصلحمددة جر،ر  أفعاال( التجرمي)ويتناول الفصل الرابع 
خوذ من هذه الدراسة ملاهية اجلرمية السيربانية، إال أن النهج املأ اواسع االصكوك الدولية أو اإلقليمية مفهوم

ولذلك؛ تستعمل الدراسة قائمة عريضة ملواصفات األفعال . بقدر املستطاع يهدف إىل أن يكون املفهوم شامال
ثالث فئات على أساس حمل  ضمناليت تشكل اجلرمية السيربانية، حيث قامت الدراسة بتصنيفها بصفة عامة 

من التداخل بني الفئات  ما للتصنيف، فقد يوجد قدر الستخدام طريقتني اونظر . اجلرمية وأسلوب ارتكاهبا
 . الثالث

 السيبرانية الجريمة تشكل التي األفعال
يطرح الشكل التايل  

من األفعال اليت قد  فعال 02
تشكل اجلرمية السيربانية، ومت 
تقسيم هذه األفعال إىل ثالث 
فئات عريضة، ويقدم املرفق 

 ااألول هبذه الدارسة وصف
أكثر لكل فعل من  اتفصيلي

 اكما مت أيض. هذه األفعال
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 

 هذه القائمةهتدف و  1.الدراسة
، هبدف إرساء أساس "اجلرمية السيربانية"من األفعال اليت ميكن إدراجها حتت مصطلح جمموعة أولية  إىل تقدمي

من القائمة أن تكون شاملة، مع األخذ يف االعتبار أن  اكما أنه ليس مقصود  .حتليلي خالل الدراسة
عريفات قانونية، بل تعترب املصطلحات املستخدمة واملصاحبة للمواصفات يف املرفق األول ال ترمي إىل تقدمي ت

                                                           
اي ةقد مت   1 يف  تطوير مشروع االستبيان اخلاص هبذه الدراسة املعنية جبمع املعلومات من قبل األمانة العامة استنادا إىل قائمة مبوضوعات بغية إدراجها أ س اسا و يف  اْلب د 

 اجلرمية الشاملة ملشكلة الدراسة عن العضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء فريق الواردة يف تقرير) اجلرمية السيربانيةب املعينفريق اخلرباء الدراسة، واليت وافق عليها 
عام  ، جلميع البلدان للتعليق يفاجلرمية السيربانية فعل مواصفاتشروع األول من املمت إرسال مشروع االستبيان، مبا يف ذلك (. E/CN.15/2011/19))السيربانية 

ومتت املوافقة من قبل مكتب فريق األمانة العامة التعليقات الواردة، فقد مت املوافقة على االستبيان النهائي مبا فيه قائمة األفعال املذكورة هنا،  إْدراجوعقب . 2100
 2102يناير  /كانون الثاين02اخلرباء املعين باجلرمية السيربانية يف جلسته املنعقدة يف 
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. كنقطة انطالق للتحليل واملناقشةواليت قد استخدمت  " للفعل إمجاليةمواصفات "هذه املصطلحات مبثابة 
سواء مع تعريف مرافق للمصطلح ذاته، أو عن )اجلرمية السيربانية " فتعر،ر "وجدير بالذكر أن هذه الدراسة مل 

قد يعترب احملتوى األساسي ملعىن املصطلح،  - مع ذلك -ن السلوك املدرج ، بيد أ(لألفعال "ةق ْطع ي،ر "طريق قائمة 
  1.على األقل ألغراض هذه الدراسة

 وبوجتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف هذه املرحلة ويف ظل الوجود املطلق لإلنرتنت وأجهزة احلاس
 على األقل يف الدول املتقدمة - ام س اع د أو البيانات احلاسوبية تعترب عامال النظم الشخصي، فإن ذلك يعين أن

مبجال األدلة اإللكرتونية، إال أن  اوثيق اولذلك؛ ترتبط اجلرمية السيربانية ارتباط. أي جرمية جنائية تقريبا يف -
ال يتجزأ من عمليات  اعترب مجع األدلة اإللكرتونية وتقدميها جزءحيث ي  . ذلك خيتلف من الناحية النظرية

يف اجلرائم التقليدية على حنو متزايد، مثل جرائم  اوهذا احلال أيض. السيربانية ميةالحقة القضائية للجر التحقيق وامل
فقد حتتوي سجالت اهلاتف . ، فضال عن أشكال اجلرمية املنظمة أيضاالسطو املسلح، أو والنهب السرقة

خدمة الرسائل القصرية، و رتنت، سجالت االتصال بربتوكوالت اإلنو اإللكرتوين،  الربيد رسائلو ، احملوسبة
على أدلة تشري على مكان اجلرمية أو الدافع  ،وملفات احلاسوب ،اهلاتف احملموليف  عناوينال تسجالو 

 .مسرح اجلرمية، أو املسامهة اجلنائية للمشتبه فيه يف أي شكل من أشكال اجلرمية و ج ودللجرمية، أو 

 والنظم الحاسوبية أأفعال التعّدي على سرية وسالمة وتوافر البيانات 
تستهدف القائمة األساسية لألفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية نظام احلاسوب أو البيانات 

أو  ،أو بيانات حاسوبية ،وتشتمل اخلطوات األساسية على النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب. احلاسوبية
، سواء على بدرجة كبريةهذه األفعال ( التجرمي)يتناول الفصل الرابع . أو االطِّالع عليها ،ذه البياناتاعرتاض ه

فمثل هذه األفعال ميكن ارتكاهبا بوسائل . عينة من القوانني الوطنية وعينة من الصكوك الدولية واإلقليمية
يب قد يتكون من استخدام غري مصرح به عديدة خمتلفة، فعلى سبيل املثال النفاذ غري املشروع لنظام حاسو 

أيضا  هذه الربجميات وقد تشكل 2.مميزة لكلمة مرور مت الكشف عنها، أو الوصول عن بعد باستخدام برجميات
ومن مث، ميكن أن تظهر األفعال الفردية درجة من التداخل . نظام احلاسويبالأو /يف البيانات احلاسوبية و تدخال

تتعلق باألدوات اليت ميكن استخدامها لتنفيذ  أيضا أفعاال الفئة األوىل وتتضمن". قائمة"من اجلرائم عرب جرمية 

                                                           
يف االستبيان اخلاص الرد على التعليقات الواردة من الدول، فقد مت إجراء تعديالت على قائمة األفعال الواردة يف هذا الفصل، باملقارنة مع تلك املستخدمة يف إطار   1

ولقد مت ". ق مكاسب شخصية أو ماليةاألفعال ذات الصلة باحلاسوب هبدف حتقي"وقد محلت الفئة الثانية يف االستبيان اخلاص هبذه الدراسة عنوان . هبذه الدراسة
أما الفئة الثالثة من االستبيان اخلاص هبذه ". األفعال ذات الصلة باحلاسوب هبدف حتقيق مكاسب شخصية أو مالية أو إحلاق الضرر"تعديل هذا العنوان ليكون 
: ومت ترحيل البندين". األفعال ذات الصلة مبحتوى احلاسوب"عنوان ليكون ولقد مت تعديل هذا ال". األفعال احملددة ذات الصلة باحلاسوب"الدراسة كان حتت عنوان 

جنسية من الفئة  ألغراض األطفال األفعال ذات الصلة باحلاسوب بغرض إغواء أو استمالة"و" األفعال ذات الصلة باحلاسوب اليت تسبب يف إحلاق ضرر شخصي"
األفعال ذات الصلة باحلاسوب وتنطوي على عنصرية أو كراهية : "االستبيان اخلاص هبذه الدراسة البند التايلباإلضافة إىل ذلك، تتضمن . الثالثة إىل الفئة الثانية

 ."األفعال ذات الصلة باحلاسوب وتنطوي على خطاب كراهية"ولقد مت تعديل هذا البند أيضا ومتديد نطاقه ليشمل . األجانب
 .املتعلقة باستخدام احلاسوبدليل األمم املتحدة بشأن منع ومكافحة اجلرمية ، 0222األمم املتحدة   2
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 1.أعمال ضد نظم احلاسوب أو بياناته
، تشتمل الفئة على أعمال وأخريا

إجرامية تتعلق بسوء التعامل مع 
ملتطلبات  ية طبقابيانات احلاسوبال

 .حمددة

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

تركز الفئة الثانية على األفعال 
مبثابة  نظام احلاسويبالاليت يعترب فيها 

األسلوب األساسي املستخدم يف 
كاب اجلرمية، ويصاحب ذلك ارت

القتصادية املقتنيات اففي حالة االحتيال باستخدام احلاسوب، تعترب . يف حمل هذه األفعال اإلجرامية اختالف
ل اجلرمية احلواسيب، فإن حم بواسطة املرتكبة التجارية والعالمات املؤلف حقوق أما يف حالة جرائم. حمل اجلرمية

 بضرر تتسب،رب واليت احلواسيب بواسطة يتمثل يف حقوق امللكية الفكرية احملمية، أما يف حالة األعمال املرتكبة
 شخصي، مثل استخدام نظام حاسويب

، أو التسلط، أو التهديد، أو يف املضايقة
التعقب، أو التسبب يف خوف أو ترهيب 

طفل ما، ومن مث؛ " استمالة"للفرد، أو 
 .هذه اجلرمية يعترب الفرد فمحل

إن العمل التمهيدي بشأن 
وضع إطار لتصنيف دويل للجرائم 
ألغراض إحصائية، يدعم الرأي القائل 
بأن جمموعة متنوعة من األعمال 
بأهداف إجرامية مادية خمتلفة ميكن 

جرمية "بالرغم من ذلك اعتبارها 
جرمية "األوروبيني إىل أن األفعال اليت تشكل  يشري العمل الذي اضطلع به مؤمتر اإلحصائيني". سيربانية
تيسري  عرب،ر عنت أن ، واليت من شأهنا"وسم العالمة"ميكن تسجيلها، ألغراض إحصائية، باستخدام " سيربانية

                                                           
1
  Examples include Low orbit ion cannon (LOIC), sKyWIper and the ZeuS banking malware 

 "أورورا عملية"
، قامت العديد من شركات الربجميات رفيعة املستوى باإلبالغ 2101عام  يف

يف  إخرتاقاتعن سلسلة من اهلجمات عرب اإلنرتنت، ويف النهاية قد س جلت 
متصف،رحات شبكة  نقطة ضعف يف أحدوباستخدام . كبرية لشركةحمرك حبث 

مل ع ل نفق داخل شبكة داخلية عرب حواسيباإلنرتنت، قام املهامجون بعم
املوظفني املعرضة للخطر، ومتكنوا من الدخول على حسابات الربيد اإللكرتوين 

 ؤ م،رن
 .ع ل ى حن ٍْو غ رْي  م الئ م ةواخرتاق مركز ختزين شفرة املصدر امل

 

 إلكرتونية بريدجتماعي رسائل إموقع تواصل  ونفس العام، تلقى مستخدم ويف
 من مرسل أنه ليبدو فزائ دخول تسجيل لنظام روابط مع ومهيمن حساب 

 وأصبحت. والتسجيل بالدخول الضحايا املستخدمون قام وبالفعل الشركة،
 أحد املخرتق املضيف يصبح أن احملتمل ومن للخطر، عرضة املستخدمني وثائق

 . "ZeuS" نت البوت شبكة يف األعضاء
 Trustwave. 2011. SpiderLabs Global Security Report: املصدر

 "GOZI" فيروس
 رجال ثالثة الشمالية أمريكا يف العامة النيابة اهتمت، 2103 عام أوائل يف

 جهاز مليون من بأكثر الضرر أحلقإنتاج وتوزيع فريوس حاسويب ب أوروبيني
 بشأن معلومات إىل الوصول من ومتكنوا العامل، مستوى على حاسوب
 األقل على أمريكي دوالر مليون 21 على واستولوا شخصية، بنكية حسابات

 مث أوروبا يف انتاجه مت قد الفريوس فهذا. 2100 إىل 2112 بني ما الفرتة يف
وب ختص هيئات حاس بأجهزة الضرر أحلق حيث الشمالية، أمريكا يف انتشر
وقد وصفت هذه . إجراءات تسليم اثنني من املتهمني وجترى حاليا. وطنية

اليت مل نشاهد مثلها حىت  املايل الدمار عمليات أكثر منواحدة ": القضية بأهنا
 . "اآلن

 /http://www.fbi.gov :املصدر

http://www.fbi.gov/
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ميكن تطبيقها، من " العالمة"ومثل هذه . نظام تصنيف اجلرمية( كامل)استخدام احلاسوب لفعل حمدد داخل 
ال اليت ييسرها احلاسوب واليت تقع يف أي مكان ضمن نظام أكرب لتصنيف اجلرمية، وما حيث املبدأ، على األعم

  1.النظام العام أو السلطةإذا كانت هذه األعمال ضد شخص، أو أعمال ضد امللكية، أو أعمال ضد 

ر تمثل أحد التحديات املتعلقة باستخدام احلاسوب يف ارتكاب جرائم سيربانية يف امتداد فئة املخاطي
جمموعة كبرية من جرائم ترتكب دون االتصال باإلنرتنت، من خالل استخدام أو خرى أطريقة لتشمل ب

 ميةاجلر "ويثور تساؤل ما إذا كان هذا النوع من اجلرمية جيب اعتباره من قبيل . مساعدة نظام حاسويب
من  انسبي وقليال احمدود اواإلقليمية عددوبينما تتضمن بعض الصكوك الدولية . ا، أم يزال األمر مطلق"السيربانية

فعلى سبيل املثال؛ تتناول . اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب، إال أن الصكوك األخرى توسعت يف هذا الصدد
جرائم التزوير واالحتيال باستخدام احلاسوب ( من هذه الفئة) املتعلقة باجلرمية السيربانيةأوروبا  جملساتفاقية 

جنائية بشأن استعمال  اذلك، فإن القانون العريب النموذجي يتضمن أحكام النقيض منعلى و  2.ةم نـْف ر د
االستيالء على ممتلكات منقولة، أو سند قانوين من خالل استخدام و االبتزاز، و التهديد، و احلاسوب يف التزوير، 

، أو الرتبح بصورة ماناحلصول بشكل غري مشروع على أرقام أو تفاصيل بطاقة االئتاحتيايل ألحد األمساء، أو 
غري مشروعة من خدمات االتصاالت، أو إنشاء صفحة ويب هبدف االجتار يف البشر أو املخدرات أو املؤثرات 

  3.مصدرها غري املشروع ت س رت،ر علىالعقلية، وكذلك استخدام احلاسوب يف حتويل األموال غري املشروعة أو ال

. ، هناك عمل آخر ميكن إدراجه ضمن هذه الفئةاوعلى عكس تلك األفعال اليت نوقشت سابق
الربيد  وبينما إرسال رسائل 4.اأو التحكم بإرساهلالربيد اإللكرتوين الطفيلي إرسال رسائل يف  ايتمثل حصريو 

، إال أن هذا األمر مل مجيع مقدمي خدمة اإلنرتنترغوب فيها أمر حمظور من قبل املغري اإللكرتوين الطفيلي 
 .  الضوء على هذه املسألة مبزيد من التفصيل( التجرمي)لقي الفصل الرابع وي  . من جانب الدول ام عامليجير،ر 

 الحاسوبي بالمحتوى الصلة ذات األفعال
وتتمثل يف ؛ تتمثل يف تلك املتعلقة باحملتوى احلاسويبف أفعال اجلرمية السيربانيةأما الفئة األخرية من 

حيث  .، مبا يف ذلك اإلنرتنتحاسوبيةالكلمات والصور واألصوات، والصور املرسلة أو املخزنة من قبل نظم 
يعترب اهلدف املادي للعمل اإلجرامي يف اجلرائم املتعلقة باحملتوى يف أغلب األحيان هو شخص ما، أو مجاعة 

وبنفس النهج كما يف الفئة الثانية، ميكن من  . ما ةع ق يد  حمددة من األشخاص أو شيء ما ذا قيمة كبرية، أو 
. يف ذلك يةعن استخدم نظم حاسوب حيث املبدأ أن ت رتكب هذه األفعال بدون االتصال باإلنرتنت، فضال

السيربانية أحكاما بشأن احملتوى  ميةالعديد من الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية مبكافحة اجلر  ع ني،ر ومع ذلك، تـ  
                                                           

 .يل للجرائم ألغراض إحصائيةمبادئ وإطار تصنيف دو . جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني: ا نظر  1

ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1. ،002100نوفمرب /تشرين الثاين 
2
 .8و 2، املادتان املتعلقة باجلرمية السيربانية جملس أوروبااتفاقية   

3
 02-02و 02-2و 2القانون العريب النموذجي، املواد   

فيها إىل األعمال اليت تنطوي على استخدام نظام حاسويب إلرسال رسائل إىل عدد كبري من املستقبلني بدون  إرسال أو التحكم بإرسال الرسائل غري املرغوبيشري   4
 (مواصفات الفعل االجرامي)ا نظر امللحق األول . طلب أو إذن
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اجلرمية "يطالب بإدراج األفعال املتعلقة باحملتوى احلاسويب ضمن مصطلح  اأحادي ابيد أن هناك رأي 1.يباحلاسو 
، مبا يف ذلك اإلنرتنت، قد غريت بشكل جذري نطاق ومدى يةنظم احلاسوبال، ويعلل ذلك، بأن "السيربانية

 2.نشر املعلومات

مبثابة  يةاحملتويات الصرحية أو نشرها عرب نظم حاسوبقد تعترب بعض الدول أن حيازة جمموعة من 
ومن املهم يف هذا الصدد مالحظة أن نقطة االنطالق الرئيسية يف املعاهدات الدولية املعنية . سلوك إجرامي

حبقوق اإلنسان تتجسد يف حرية الرأي 
مع األخذ يف االعتبار مبدأ  3،والتعبري

جييز ومن هذا املنطلق؛ . سيادة الدولة
القانون الدويل فرض بعض القيود 
الضرورية على النحو املنصوص عليه يف 

عالوة على ذلك، فإن  4.القانون
القانون الدويل يلزم الدول حبظر األمناط 
املستخدمة يف التعبري، مبا يف ذلك 
 استغالل األطفال يف املواد اإلباحية،

املباشر والعلين على ارتكاب  التحريضو 
أشكال و ، اعيةاإلبادة اجلمجرمية 

اخلطابات اليت تنطوي على كراهية، 
ويتناول  5.والتحريض على اإلرهاب

النهج الدولية ( التجرمي)الفصل الرابع 
واإلقليمية لتجرمي األفعال املتعلقة 

من باحملتوى احلاسويب، مبا يف ذلك 
وجهة نظر القانون الدويل حلقوق 

 . ، على حنو مفصلاإلنسان

                                                           
، وا نظر  املعلومات تقنية جرائم العربية ملكافحة الدول جامعةوما يليها من اتفاقية ( 02)من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، واملادة ( 2)املادة : ا نظر  1

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

University Law Review, 102(4):1827-1868                                                                                                                                                                  
3
من االتفاقية األوروبية بشأن محاية  2باحلقوق السياسية واالقتصادية، املادة  من العهد الدويل اخلاص 02من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  02املادة   

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

، A/66/290 الرأيحرية  بتعزيز ومحاية احلق يف يناخلاص املع تقرير املقرر ،تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، 2100اجلمعية العامة لألمم املتحدة   5
 .2100أغسطس / آب01

 إرهابي لعمل للتحضير مؤامرة
، قضت إحدى احملاكم بغرب أوروبا حببس أحد 2102من عام  مايو/يف أيار

مواطنيها مخس سنوات للمشاركة يف مؤامرة جنائية هبدف التخطيط للقيام 
وقدم ممثل االدعاء العام للمحكمة العشرات من رسائل الربيد . بعمل إرهايب
حمتويات ذات نزعة جهادية، واليت قد  ضمنتت اليت مت فك شفرهتااإللكرتوين 

رسلت من بني أمور أخرى إىل املوقع اإللكرتوين لرئيس البالد، منسوبة إىل أ  
وأصدرت احملكمة أمر . على الصعيد العاملي تعملعضو يف مجاعة متطرفة 

ومواقع  ديد التواصل بني عضو اجلماعة املتطرفةمك،رن السلطات من حت حتف،رط
فه استضافة ونشر هد لكرتوينإ قعمو  جلماعات متطرفة، مبا يف ذلك، إلكرتونية

 ومهامجني حرب أمراء من بياناتو صوتية ومرئية،  تسجيالتو  ،وثائق
إىل أن املتهم قام  هذا يشريو . أخرى متطرفة مجاعاتومواد ختص  ،انتحاريني

ملفات، وختليق   ضغطتشفري و و  ترمجة عملياتببشكل نشط، يف مجلة أمور، 
ذلك  بعد الحقا قام واليت جهادية، جتاهاتالمرور حلماية مواد مؤيدة  كلمات

بتحميلها وتعميمها عرب شبكة اإلنرتنت، عالوة على ذلك؛ اختاذ خطوات 
ملموسة لتوفري الدعم املايل للجماعة املتطرفة، مبا يف ذلك حماولة الستخدام 

 لدى وتوافرت. وغريها من أنظمة الدفع االفرتاضية (PayPal)" بال باي"
 الفكري، الدعم فقط ميقد مل املتهم أن إلثبات املطلوبة الكافية األدلة احملكمة

 . قدم الدعم اللوجسيت املباشر خلطة إرهابية حمددة وواضحة املعامل اأيض قام بل
 اإلنرتنت استعمال. 3103 .واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب: املصدر

 . ألهداف إرهابية
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السيربانية ذات الصلة  باستخدام احلاسوب ضمن فئة اجلرمية جرائم اإلرهابدعم درجت أعمال وقد أ  
 ،مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةعن  وي ظهر املنشور الذي صدر مؤخرا. باحملتوى احلاسويب

األعمال اليت من  جمموعة من يفقد ت ستعمل  أن النظم احلاسوبية 1،"استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية"بعنوان 
، والتطرف مبا يف ذلك التجنيد)لى الدعاية وتشتمل هذه األعمال ع. هشأهنا أن تعزز اإلرهاب وتدعم

مبا يف ذلك من خالل االتصاالت السرية ) التخطيطو  ،التدريبو  ،التمويلو ، (والتحريض على اإلرهاب
االستبيان املستخدم جلمع املعلومات  2.انيةالسيرب  والتنفيذ، واهلجمات( من مصادر مفتوحة املستقاةواملعلومات 

ليت تتم من خالل احلاسوب، هلذه الدراسة أشار مباشرة إىل جرائم التحريض على اإلرهاب، ومتويل اإلرهاب ا
وبذلك فإن هذه الدراسة تعىن فقط مبجاالت احملتوى احلاسويب املتعلقة جبرائم  3.إرهابيةجلرائم  التخطيطو 

وهذا النهج يعادل  –اإلرهاب، وتستثين هتديد اهلجمات السيربانية من قبل منظمات إرهابية من جمال التحليل 
 .رهابيةألغراض إهنج منشور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن استخدام اإلنرتنت 

 سيبرانية أخرى  جريمة أفعال
جلرمية السيربانية شاملة، ويتضح ذلك من خالل مجع أفعال امن  فعال 02القائمة اليت ضمت  ال تعد

تشكل  اأيض تراهااألخرى اليت  األفعالدعوة الدول لتحديد  تاملعلومات ألغراض هذه الدراسة، حيث مت
استخدام احلاسوب لتسهيل األعمال غري املشروعة املرتبطة ": وتضمنت الردود ما يلي 4.اجلرمية السيربانية

 استخدام إحدى وسائل تقنية املعلومات ألغراض"، و"املقامرة عرب اإلنرتنت"، و"بالصكوك املالية ووسائل الدفع
استخدام احلاسوب يف "و، "استخدام احلاسوب يف األعمال املرتبطة باالجتار يف املخدرات"، و"االجتار بالبشر

، "االجتار بكلمات املرور"، و"األعمال املرتبطة باحلصول على املال بطريقة ابتزازية أو من خالل التهديد
ففي هذه احلاالت، ذكرت الردود أن التشريعات السيربانية احملددة قد تناولت  5."إىل معلومات سرية الدخول"و

 .أو البيانات احلاسوبية يف الفعل الذي يشكل اجلرمية السيربانية يةاحلاسوبنظم ال استخداميؤكد هذه األفعال، مما 

يف بعض هذه احلاالت، ميكن النظر للفعل على اعتباره أحد األشكال املتخصصة أو إحدى األفعال 
ة فعلى سبيل املثال، قد يكون استخدام أو حيازة أدوات ذات صل. املختلفة للجرمية السيربانية املدرجة بالفعل

 6.بفعل شامل من أعمال االحتيال أو التزوير ذات الصلة باحلاسوب سوب الرتكاب جرائم مالية، مشموالباحلا
لبيانات احلاسوبية بصفة عة فرعية من الوصول غري املشروع إىل اوقد يعترب الوصول إىل معلومات سرية مبثابة جممو 

                                                           
   :، استخدام اإلنرتنت يف ألغراض اإلرهابية، متوفر على الرابط التايل2102باملخدرات واجلرمية مكتب األمم املتحدة املعين   1

https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf 
  (.مواصفات الفعل اإلجرامي)ا نظر أيضا امللحق األول . قسم مواصفات الفعل اإلجرامي. االستبيان اخلاص بدراسة اجلرائم السيربانية  2
3

 (.اإلجرامي الفعلمواصفات ) األول امللحق أيضا ا نظر. اإلجرامي الفعل مواصفات قسم. السيربانية اجلرائم بدراسة اخلاص االستبيان 
4
 .29 االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم  

5
  .املرجع السابق  

 . لالستخدام يف عمليات االحتيال ضمن جرائم االحتيال اجلنائيةة  أْجه ز  بعض الدول على سبيل املثال، تدرج الفعل اخلاص حبيازة   6

https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf
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ها بعض من األحكام املعنية بسوء استخدام أدوات لتتناو أما فيما يتعلق باالجتار يف كلمة املرور، فقد . عامة
  1.احلاسوب

احلصول على املال بطريقة ابتزازية أو استخدام احلاسوب يف األعمال املرتبطة ب، مثل أخرىأعمال تثري 
اجلرائم املرتكبة دون االتصال باإلنرتنت، واليت قد ( أو عدم إدراج)يتمثل يف إدراج  حتديا 2،من خالل التهديد

األعمال ذات الصلة اإلنرتنت، ومت مناقشة هذه النقطة بإجياز يف سياق على  ةمباشر انتقلت بدرجات متفاوتة 
لتحقيق مكاسب باحلاسوب 

شخصية أو مالية أو إحلاق الضرر 
وكما الحظ عدد من . باآلخرين

البلدان اجمليبة على االستبيان اخلاص 
هبذه الدراسة، أن املبدأ العام املتكرر 

ون ما هو غري قانوين د"يتمثل يف 
غري  باإلنرتنت يعترب أيضا االتصال

 3."قانوين عرب االتصال باإلنرتنت
 يف العديد من احلاالت، ميكن أيضاو 

تطبيق القوانني اجلنائية املعنية بتنظيم 
السلوك دون االتصال باإلنرتنت 
على النسخ اإللكرتونية على شبكة 

ولذلك، . لنفس السلوك تاإلنرتن
قد قامت العديد من الدول، على 

ثال، بتفسري القوانني سبيل امل
التقليدية املعمول هبا لتتناول 
استخدام احلاسوب يف اجلرائم 

احلصول على املال بطريقة املرتبطة ب
أو  4،ابتزازية أو من خالل التهديد

استخدام نظم احلاسوب لتسهيل 
                                                           

إنتاج أو توزيع أو حيازة ب"الوصول، أو البيانات املماثلة صراحة يف وصف الفعل الوارد يف البند اخلاص مل يتم تضمني االجتار بكلمات السر للحاسوب، أو رموز   1
 .ملحقبعض الدول إىل حتديد هذا السلوك كعمل املستخدم يف االستبيان اخلاص بالدراسة، مما دفع " أدوات إساءة استخدام احلاسوب

االبتزاز أو التهديد، فإن ذلك ميكن أن يرتبط بالتدخل غري املصرح به ألنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية، أو طلب باإلضافة إىل استخدام نظم احلاسوب يف   2
  .املال املرتبط هبجمات يف شكل حجب اخلدمة املوزعة

 .32االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   3
  :ا نظر على سبيل املثال  4

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. 

 رات غير المشروعةداإلنترنت وبيع المخ
، بدأ االستخدام املتزايد لإلنرتنت من قبل جتار 0221منذ منتصف عام 

املخدرات لبيع املخدرات غري املشروعة، أو لبيع السالئف الكيمائية املطلوبة 
 على املشروعة غري ويف الوقت نفسه، ت عل ن الصيدليات. املخدراتلتصنيع هذه 

اإلنرتنت عن مبيعات غري مشروعة يف شكل وصفات طبية لعامة الناس، مبا يف 
فمن املستقر أن هذه املواد ختضع لثالث . اخلاضعة للمراقبة الدولية ذلك املواد

منشطات اجلهاز ، نيةمسك،رنات شبه أفيو معاهدات دولية ملراقبة املخدرات، وتشمل 
العديد من األدوية املعروضة ف. العصيب املركزي، املهدئات واملؤثرات العقلية األخرى

إما قد حتولت من سوق مشروع، أو قد حتولت إىل سوق غري  للبيع هبذه الطريقة
ويف . على صحة املستهلكني ة أو مغشوشة تشكل خطرام ق ل،ردمشروع لبيع أدوية 

 املشروعة غري يقة واقعية مؤداها أن العديد من الصيدلياتهذا الصدد، هناك حق
اإلنرتنت جتري عملياهتا من مجيع مناطق العامل، ولديها القدرة على نقل  على

ألحد املواقع التابعة هلا، مما يعين ذلك ضرورة  هائينالغالق أعماهلا بسهولة عند اإل
 .اختاذ إجراءات فعالة يف هذا اجملال

املبادئ التوجيهية "رت اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ، نش2112ويف عام 
 عرب الدوليةاخلاضعة للرقابة  غري املشروعة للحكومات بشأن منع بيع املواد

تتناول هذه املبادئ التوجيهية أمهية ختويل السلطات املختصة صالحية ". اإلنرتنت
اإلنرتنت  على وعةاملشر  غري التحقيق واختاذ اإلجراءات القانونية ضد الصيدليات

، وكذلك حظر  املشروع للمواد املراقبة دولياواملواقع األخرى اليت ت ستعمل للبيع غري
هذه الشحنات، عالوة على ذلك، إعرتاض  شحنها عن طريق الربيد مع ضمان

عن طريق  الصيدالنية اخلدمات وضع معايري للممارسة املهنية اجليدة لتوفري
  . اإلنرتنت
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مارسات القانونية امل ىحدإ مبزيد من التفصيل( التجرمي)وقد تناول الفصل الرابع  1.ليات االجتار يف البشرمع
 .الوطنية يف هذا الشأن

فقط تلك األعمال اليت اعتربت " اجلرمية السيربانية"يدرج يف وصف  اوحيد اوقد يبدو أن هناك هنج
ال يتجزأ من نطاق التغري اجلذري للفعل املرتكب دون االتصال باإلنرتنت أو  ااستخدام نظام احلاسوب جزء

على  - ويعترب حتديد االجتاه هنا من األمور البالغة الصعوبة، إال أنه من املناسب القول 2.طبيعته، بطريقة أخرى
، ولكن مىت يتعلق اعترب من األمور اليت تغري قواعد اللعبة أساسي يةنظم احلاسوبالبأن استخدام  – سبيل املثال

يف العقاقري املخدرة؟ وهل األمر بطبيعة ونطاق جرمية االحتيال على املستهلك ولكن ليس هبدف االجتار 
خيتلف بشكل كبري عن  3استخدام اخلدمات املالية عرب اإلنرتنت إلخفاء الربح األصلي املتأيت من ارتكاب جرمية

ومتثل قائمة الـ . املعامالت املالية التقليدية مما يستلزم حتديد استخدام احلاسوب يف غسل األموال كجرمية منفصلة
الدراسة، إىل حد ما، حماولة الستنباط املمارسات املعاصرة بشأن تلك األفعال اليت الواردة يف هذه  فعال 02

 ".جرمية سيربانية"تعترب بصفة عامة 

وجتدر اإلشارة إىل أن األعمال األخرى اليت تشكل اجلرمية السيربانية اليت أشارت إليها بعض الدول، 
يف  امسموح هب تعرب اإلنرتناملقامرة يف دول أخرى، فم باستمرار عرب اإلنرتنت، قد ال جتر،ر  املقامرةوالسيما 

عن الوضع  بغض النظر 4.بشكل مباشر أو غري مباشر يف دول أخرى ةحمظور  االعديد من الدول، ولكنه
لالحتيال احلاسويب أو  اعرب اإلنرتنت، فإن مواقع املقامرة قد تكون يف كثري من األحيان هدفمقامرة القانوين لل

املقامرة "يف سياق املصطلح العام ا متييز قد جيرى أحيانو  5.أو التدخل غري املشروع ةاعرتاض البيانات احلاسوبي
كما   شبكة اتصاالت عن بعدبني شبكة اإلنرتنت باعتبارها جمرد وسيلة اتصال؛ مثل املقامرة عرب "عرب اإلنرتنت

 6.اللعبةدي القمار االفرتاضي حيث ال ميلك املقامر وسيلة للتحقق من نتائج حيدث يف العامل املادي، وبني نا

                                                           
: ورشة عمل حتت عنوان 02ملكافحة االجتار بالبشر ورقة معلومات أساسية لـ ، ومنتدى فيينا 2118مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر   1

  :متاح على الرابط التايل. التكنولوجيا واالجتار بالبشر
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP017TechnologyandHumanTrafficking.pdf 

رتنت لنشر إعالنات وتشمل قاعدة بيانات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املعنية باالجتار بالبشر؛ عددا من قضايا تنطوي على استخدام اإلن
https://www.unodc.org/cld/index.jspx للمزيد من املعلومات، ا نظر أيضا الرابط التايل: 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside 
نت مث يشارك، يف وقت قد ميكن تطبيقها، على سبيل املثال، يف سياق جرائم االعتداء اجلنسي على األطفال، عندما بقوم اجلاين بعمل الصور دون االتصال باإلنرت   2

تعترب جرمية جنائية " عرب اإلنرتنت"نت شبكات من أفراد حيملون نفس التفكري، فاألعمال اإلضافية لتوزيع واستالم ومجع املادة حمل الفعل غري املشروع الحق، عرب اإلنرت 
    .22اجلرمية السيربانية، صفحة  ، اسرتاتيجية2101وزارة الداخلية الربيطانية : ميكن احلصول على حملة عامة عن هذا األسلوب ومزيد من األمثلة من خالل. جديدة

3
الطرق واالجتاهات : تدفق املال اإلجرامي عرب اإلنرتنت. 2102 املعنية بتقييم تدابري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابجلنة اخلرباء التابعة للمجلس األورويب  

  .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.                                   
5
-McMullan, J.L., Rege, A., 2010. Online Crime and Internet Gambling. Journal of Gambling Issues, 24:54 :على سبيل املثال ا نظر  

85.                                                                                                                                                                                               
6
 Pereira de Sena, P., 2008. Internet Gambling Prohibition in Hong Kong: Law and Policy. Hong Kong Law Journal, 38(2):453-

492.                                                                                                                                                                                             

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP017TechnologyandHumanTrafficking.pdf
https://www.unodc.org/cld/index.jspx
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside
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ز بني نوادي القمار االفرتاضية واملقامرة دون االتصال باإلنرتنت، ويرجع ذلك إىل ميي،ر  األحيان ويف أغلب
ة الوطنية، فقد أدرك ملبدأ السياد اووفق. من قبل الق ص،رر االستخداموسوء  1للمشاركة القسرية واالحتيال إمكاناهتا

لنطاق  ابشأن الرهان واملقامرة طبق اأحد النهج اإلقليمية، على األقل، حق الدول يف وضع أهداف سياسته
ولذلك، قد يواجه إدراج املقامرة عرب اإلنرتنت يف وصف عام للجرمية  2.وحتديد التدابري التقييدية املناسبة اقيمه

 .  السيربنية حتديات بشأن عاملية جترميه

 استعراض
للسلوك خارج األفعال اليت تشكل اجلرمية  اواسع طاقانمن اجلدير بالذكر، أن الدول اجمليبة مل حتدد  

ولذلك قد توجد بعض درجات . ستبيان اخلاص بالدراسةمت إدراجه يف اال العم 02السيربانية واليت حددهتا بـ 
 ".اجلرمية السيربانية"التوافق بشأن جوهر السلوك، على األقل، املدرج يف مصطلح 

على الرغم من ذلك، وكما متت مناقشته يف هذه الدراسة، فإن مسألة حتديد إذا ما كان من الضروري  
جرمية "يعتمد إىل حد كبري على الغرض من استخدام مصطلح " اجلرمية السيربانية"إدراج سلوك معني يف وصف 

 . يف املقام األول" سيربانية

صطلح يعترب بوضوح ذا صلة عندما يتعلق األمر الدويل، فإن مضمون امل لمنظور القانوينل اوفق
السيربانية، على سبيل  ميةبشأن اجلر  ةمسات الصكوك الدولية واإلقليمي ىحدتتجسد إ. اتفاقيات للتعاون الدويلب

 3.الصكوك اليت ختلو من أعمال سيربانية حمددة له املثال، يف وجود سلطات حتقيق متخصصة، وهذا ما تفتقر
ضاء يف الصكوك على توفري هذه الصالحيات للدول األطراف األخرى من خالل طلبات وافقت الدول األع

ن من مجع األدلة من الصالحيات متك،ر  اعريض ايف حني أن لدى بعض الصكوك نطاق. املساعدة القانونية املتبادلة
وصالحيات  إال أن بعض الصكوك األخرى حتد،ر من نطاق التعاون الدويل 4،اإللكرتونية ألي جرمية جنائية

يف " اجلرمية السيربانية"إن مفاهيم  5،"اجلرائم املتصلة باملعلومات احلاسوبية"، أو "اجلرمية السيربانية"التحقيق يف 
إطار اجملال الدويل قد يكون لديها آثار تتمثل يف توافر سلطات التحقيق والوصول إىل أدلة إلكرتونية تتخطى 

 . هذه املسألة مبزيد من التفصيل( التعاون الدويل)ابع ويتناول الفصل الس. احلدود اإلقليمية
                                                           

الفقرة  C-203/08يف القضية رقم  van Justitieضد الوزير  Sporting Exchange Ltdشركة  حمكمة العدل األوروبية: ا نظر على سبيل املثال  1
رية من االحتيال نظرا لعدم وجود اتصال مباشر بني املستهلك واملشغل، فإن ألعاب احلظ ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت حيث تنطوي على خماطر خمتلفة وكب: " 32

  ".ثل هذه األلعابمن قبل املشغلني باملقارنة مع األسواق التقليدية مل
2
 .28ملرجع السابق، الفقرة ا  

ار أوامر عاجلة تتضمن مثل هذه الصالحيات، إصدار أوامر بشأن البيانات احلاسوبية املخزنة، وحتديد الوقت احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية، وكذلك إصد  3
اتفاق االحتاد األفريقي، مشروع القانون النموذجي لدول الكومسا، القانون النموذجي لدول مشروع : ا نظر على سبيل املثال. بالتحفظ على البيانات احلاسوبية

  .الكومنولث، اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية، واتفاقية جامعة الدول العربية
 .الدول العربيةاتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية، واتفاقية جامعة : ا نظر على سبيل املثال  4
ق االتفاق املتعلق بالتعاون بني الدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة ملكافحة اجلرائم يف جمال املعلومات احلاسوبية، ومشروع اتفا: ا نظر على سبيل املثال  5

 االحتاد األفريقي
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، فإن مفاهيم اجلرمية السيربانية ستحتاج إىل العمل احنو الوصول إىل اإلنرتنت عاملي العامل يتحركوبينما 
التحديد والتفصيل يف حالة تعريف أعمال فردية حمددة من أعمال اجلرمية السيربانية ولكنها : على عدة مستويات

واسعة مبا فيه الكفاية لضمان أن سلطات التحقيق وآليات التعاون الدويل ميكن تطبيقها، مع ضمانات فعالة، 
 .  تقال املستمر للجرائم اليت ترتكب بدون االتصال باإلنرتنت إىل متغريات عرب اإلنرتنتعلى االن
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 العالمية الصورة: الثاني الفصل

 

لقياس الجريمة السيبرانية، فإن هذا الفصل يرسم صورة  المستخدمة النهج عنب  ْعد لمحة موجزة 
، (وكم عددهم)المنخرط في الجريمة السيبرانية " هو"للجريمة السيبرانية على الصعيد العالمي ل من 

أن أفعال الجريمة السيبرانية وزعت على نطاق  وجدفقد (. وكم قدرها)األفعال التي تشكلها " ماهية"و
فة للجريمة السيبرانية، مع ارتفاع معدالت ضحايا الجريمة السيبرانية عن واسع عبر الفئات المختل

وبينما تعتمد سمات الجناة على نوع الفعل السيبراني، . ضحايا الجريمة التقليدية في كثير من الحاالت
في المائة من الجريمة السيبرانية هو شكل من أشكال  02مصدر أكثر من  ن  فإن التقديرات تشير إلى أ

 . نشاط المنظمال

  السيبرانية الجريمة قياس 2-1
 :االستنتاجات الرئيسية

 الشرطة لدىاجلرائم املسج،رلة  تتضمن مصادر املعلومات لقياس اجلرمية السيربانية إحصاءات :
واالستقصائيات اخلاصة بالسكان واملنشآت التجارية واملبادرات اخلاصة ببالغات الضحايا )

 السيرباين القائم على التكنولوجيا واملعلومات اخلاصة باألمن
 اليت طالبت بقياس اجلرمية السيربانية باعتبارها ظاهرة شاملة  حصاءاتمن املستبعد أن تكون اإل

لفعل اجلرمية  اتوفر البيانات املصنفة طبق. للمقارنة باجلرائم املرتكبة عرب احلدود الوطنية ةقابل
 ان سجوالت  السيربانية املباشر درجة عالية من االتساق 

 ذات قيمة ملنع اجلرمية على املستوى  الشرطة لدىاجلرائم املسج،رلة  بينما تعترب إحصاءات
اجلرمية الوطين وصناعة السياسات، إال أهنا ال تتناسب بصفة عامة إلجراء مقارنات مع 

 صاءْست قْ وميكن أن تقدم البيانات املستمدة من اال. املرتكبة عرب احلدود الوطنية السيربانية
ار كومصدر املعلومات القائمة على التكنولوجيا   قيمة  م د 

  املنخرط  "هو"مصدر املعلومات املستخدم يف هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بـ من
 "كم قدرها"و األفعال اليت تشكلها "ماهية"، و(وكم عددهم)يف اجلرمية السيربانية 
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 السيبرانية؟ الجريمة قياس لماذا
تستند االسرتاتيجيات  بضرورة أن 1األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية من مبادئ 00ت املادة نص،ر 

 مبشاكل املعرفة من التخصصات متعدد عريض أساس"والسياسات والربامج والتدابري املتعلقة مبنع اجلرمية إىل 
إجراءات إلعداد عترب مجع البيانات يو  2."نظم البيانات"إنشاء  "القاعدة املعرفية"جيب أن تتضمن هذه . "اجلرمية

هو احلال بالنسبة ألنواع اجلرائم  ال تقل أمهية عن اجلرمية السيربانية كماعملية ملنع اجلرمية واحلد منها  التدخ ل
االستجابات تعزيز : ويتبلور استخدام قياس اجلرمية السيربانية لإلعالم عن مبادرات احلد من اجلرمية؛ يف. األخرى

يف االستجابات، وتوفري معلومات استخباراتية وتقييم  الفجوات، وحتديد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية
  3.للمخاطر، وتثقيف وتوعية اجلمهور

 الضوء على التحديات اخلاصة اليت تعرتض سبيل مجع املعلومات بشأن يسلط العديد من املعلقني 
شكل اجلرمية السيربانية يف إشكالية حتديد ما ي  : وتشتمل هذه التحديات على 4،وطبيعة اجلرمية السيربانية جم  ال

استعراض قيقي؛ و املقام األول؛ والتحديات املتعلقة بالنقص يف التقارير املقدمة وتسجيل أعداد تقل عن العدد احل
 5.القضايا املنهجية والوعي؛ واحتمال حدوث تضارب يف املصاحل للبيانات اخلاصة بالقطاع اخلاص

 جرائم يجب قياسها؟أيّ 
لقد تناول الفصل السابق مسألة إمكانية إدراج األعمال ذات الصلة باحملتوى احلاسويب ضمن مصطلح 

فمن املرجح أن تكون األفعال الواردة يف الفئة األوىل من فئات اجلرمية  ،وألغراض القياس". اجلرمية السيربانية"
األفعال املتعلقة )والفئة الثالثة ( يةأفعال ضد السرية، النزاهة، توافر بيانات حاسوبية أو نظم حاسوب)السيربانية 

بشأن استخدام )لفئة الثانية ومع ذلك، فإن خماطر األفعال الواردة يف ا. نسبياحم  د،ردة بوضوح ( باحملتوى احلاسويب
ويف ضوء ما متت . بات ت بال غة( احلاسوب يف حتقيق مكاسب شخصية أو مالية، أو إحلاق الضرر باآلخرين

مناقشته من قبل؛ ما هو احلد األقصى إلدراج نظم احلاسوب أو البيانات احلاسوبية، اليت جتيز تسجيل جرمية ما 
فئة؟ ولإلجابة على هذا السؤال؛ فإن املقاربات قد ختتلف يف هذه الصددـ باعتبارها جرمية سيربانية، يف هذه ال

الشرطة  إحصاءاتويتناول اجلزء التايل مبزيد من التفصيل . والسيما إذا تعلق األمر جبرائم مسجلة لدى الشرطة
 . واجهةبشأن هذه امل

                                                           
يوليو /متوز 22بشأن إجراءات تعزيز مكافحة اجلرمية،  03/2112واالجتماعي لألمم املتحدة رقم ، املرافقة لقرار اجمللس االقتصادي اجلرمية ملنع التوجيهية املبادئ 1

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

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):1-

52.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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باعتبارها ظاهرة " مية السيربانيةاجلر "اليت ترمي إىل قياس  حصاءاتإنه من البـ نيِّ بشكل ع م وم ي،ر أن اإل
منفردة تعترب غري قابلة للمقارنة مع اجلرائم املرتكبة عرب احلدود الوطنية، ويرجع ذلك إىل التباين الكبري يف 

ومن مث، فالنهج املفضل يف هذا الصدد يتمثل يف النظام الذي يوفر . مضمون املصطلح بني نظم تسجيل اجلرائم
فمثل هذا النهج يوفر درجة عالية من االتساق والقابلية  .املنفصل جلرمية السيربانيةبيانات مصنفة حسب فعل ا

اجلرمية والعدالة اجلنائية بشكل  إحصاءاتللمقارنة، ويتماشى عالوة على ذلك مع املمارسة اجليدة يف جمال 
  1.عام

 ماذا نريد أن نعرف؟ 
هدف أحد النهج املعنية بقياس األشكال واألبعاد اجلديدة للجرمية، مبا يف ذلك اجلرمية السيربانية، إىل ي

 ،2(وكم قدرها)األفعال اليت تشكلها  "ماهية"، و(كم عددهمو)املنخرط يف اجلرمية السيربانية  "هو"و ص ف من 
املتعلقة باملرتكبني واملعلومات املتعلقة  البيانات، مثل املعلومات مصادرمن  مؤتلفةوهذا يتطلَّب جمموعة 

بالتدف قات داخل األسواق غري املشروعة واملعلومات املتعلقة بأعداد األحداث اإلجرامية وما تسبِّبه من أضرار 
ينتج عنها من تدف قات مالية غري مشروعة، حيث لدى كل عنصر من هذه العناصر آثار للتصدي  وخسائر وما

لت ْخط يط مرا حموريا وتعترب هياكل وشبكات اجلماعات اإلجرامية املنظمة، على سبيل املثال، أ. ةللجرمية السيرباني
وجدير بالذكر، أن تفهما أفضل لألسواق غري املشروعة، مثل تركيز اقتصاد . التدخ الت يف جمال العدالة اجلنائية

البواعث الكامنة للنشاط اإلجرامي  السوق السوداء على بيانات بطاقات االئتمان املسروقة، يقدم تفاصيل
. لوضع برامج منع اجلرمية، وبالتايل؛ يعترب ذلك مبثابة مداخل عدة (بغض النظر عن األفراد أو اجلماعات املعنية)

حجم األضرار واخلسائر واملكاسب املالية غري املشروعة يقدم إرشادات بشأن إعطاء األولوية استيعاب كما أن 
 .  للتدخالت

 علومات يمكن جمعها؟ مال أيّ 
األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية وما  "ماهية"توجد أربعة مصادر رئيسية للمعلومات لقياس 

اخلاصة بالسكان واملنشآت  تبياناتاالس( 2)إحصاءات اجلرائم املسجَّلة لدى الشرطة، ( 0: )مقدارها
املعلومات اخلاصة باألمن السيرباين القائم على ( 2)املبادرات اخلاصة ببالغات الضحايا ( 3)التجارية، 
بالرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة، إال أهنا تتناول املصادر الرئيسية للمعلومات واليت لديها . التكنولوجيا

ومثة مصادر أخرى تشمل دراسات فردية بشأن الظواهر . قدر من املقارنة مع اجلرائم املرتكبة عرب احلدود الوطنية
 الروبوتوانتزاع السيطرة على شبكات  (URL crawling)حملددة، مثل الزحف على عناوين املوارد املوحَّدة ا

                                                           
– وضع معايري يف جمال اإلحصاءات القضائية والشؤون الداخلية"، حتت عنوان 2101ملعىن باملخدرات واجلرمية تقرير مكتب األمم املتحدة ا: ا نظر على سبيل املثال1

  .بشأن نظام إحصاءات العدالة اجلنائية 2113، وكذلك دليل األمم املتحدة "الدولية وتشريعات االحتاد األورويب التشريعات
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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(botnettakeover).1  ويتناول امللحق الثاين املرافق هلذه الدراسة نقاط القوة والتحديات املرتبطة بكل مصدر
سيربانية املسجلة من قبل بالشرطة ذات قيمة فإن إحصاءات اجلرمية ال ولقد وجد أنه يف الوقت احلاضر،. اتباع

ملنع اجلرمية وصناعة السياسات على الصعيد الوطين، لكنها ال تتناسب بصفة عامة إلجراء مقارنات يف جمال 
وعلى العكس من ذلك، فإن املعلومات القائمة على االستبيان، . اجلرمية السيربانية على الصعيد العابر للحدود

ستعمل وت .سيرباين القائمة على التكنولوجيا، تقدم بعض الرؤى بشأن طبيعة ونطاق الظاهرةومعلومات األمن ال
أما خبصوص . اجلرمية السيربانية" مقدار"و "ماهية" عامل مع األسئلة حولمصادر املعلومات الواردة أدناه للت

مرتكيب اجلرمية سيتناول  من هذا الفصل تايلهم املتورطون يف هذه اجلرائم؛ فإن القسم ال" من"بـ السؤال املتعلق 
 . السيربانية

  السيبرانية للجريمة العالمية الصورة 2-2

 :االستنتاجات الرئيسية
  السيربانية طائفة واسعة من اجلرائم املرتكبة بدافع مايل واجلرائم املتصلة باحملتوى  ميةتشمل اجلر

 عن األعمال اليت متس بسرية النظم احلاسوبية وسالمتها وقابلية النفاذ إليها احلاسويب، فضال
 ختتلف تصو،ررات اخلطر والتهديد النسبيَّني بني احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص 
  السيربانية أكثر بكثري من حاالت التأذي من أشكال اجلرائم  ميةحاالت التأذي الفردية من اجلر تعترب

وترتاوح معد،رالت التأذي من تزوير بطاقات االئتمان وانتحال الشخصية على اإلنرتنت ". التقليدية"
حسابات الربيد اإللكرتوين  إىلدون إذن  الدخولحتيايل وحماوالت االتصي د الوالوقوع ضحية حملاوالت 

 ائة من نسبة السكانيف امل 02و 0بني 
  السيربانية أعلى يف البلدان اليت تشهد مستويات منو  ميةمعدالت حاالت التأذي الفردية بسبب اجلر

 منخفضة، مما ي ربز احلاجة إىل تعزيز جهود منع اجلرائم يف هذه البلدان
  املائة يف  02و 2تراوحت بني  –أبلغت مؤسسات القطاع اخلاص يف أوروبا عن معدالت تأذي مماثلة

 وكانت تتعلق بانتهاك البيانات بسبب االقتحام أو التصيد االحتيايل –
  هي "اعتداءات البوت نت"الساحة اليت ت ستخد م فيها هذه األدوات املختارة الرتكاب اجلرائم، مثل ،

فقد كان أكثر من مليون عنوان فريد من عناوين بروتوكول اإلنرتنت يعمل على الصعيد . ساحة عاملية
 2100للتحك م يف شبكات احلواسيب ومراقبتها يف عام " بوت نت"عاملي كخادوم ال

 حذفها منه املواد اإلباحية  رادمصدر قلق كبري للحكومات، فمن املواد امل اومث،رل حمتوى اإلنرتنت أيض
أثار  املتعلقة باألطفال، واخلطابات املفعمة بالكراهية، ومواد التشهري، وانتقاد احلكومات، األمر الذي

 شواغل متعلقة بقانون حقوق اإلنسان يف بعض احلاالت

                                                           
  :ا نظر على سبيل املثال 1

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 

http://static.usenix.org/events/cset11/tech/final_files/Kanich.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6080765
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 يف املائة من إمجايل حركة اإلنرتنت العاملية تنتهك حقوق املؤلف 22حوايل  يقدر أن 

 

هذا اجلزء صورة عاملية لطبيعة ونطاق اجلرمية السيربانية يف ضوء البيانات اليت مت احلصول عليها يرسم 
عن  اخلاصة هبذه الدراسة، من الدول والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية، فضالخالل مجع املعلومات، 

  1.عرب النشر املفتوح املصدر م ؤ ل،رف 211مراجعة ألكثر من 

 السيبرانية الجريمة أفعال توزيع
املؤسسات املكلفة بإنفاذ طبقا ملالحظات . طائفة واسعة من اجلرائم على السيربانية ميةتشمل اجلر 

باالحتيال والتزوير باستخدام احلاسوب ثلث  املرتكبة بدافع مايل واجلرائم املتصلةالقانون، تشكل األعمال 
 التجارة يفاالحتيال "وقد ذكرت عدد من البلدان أن  .املناطق يف مجيع أحناء العامل تقريبا األعمال ع رْب مجيع

، "(ebay) إيباى موقع مثل باملزادات املعنية اإللكرتونية املواقع علىاالحتيال "و، "الدفع وعمليات اإللكرتونية
 التواصل ومواقع اإللكرتوين الربيد طريق عن االحتيال خمطَّطات"، و"مامقد الرسوم بدفع املتعلقاالحتيال "و

املايل هلذه اجلرمية   األثريعترب كما هو مبني أدناه، و . ، من األعمال اليت كانت سائدة بشكل خاص"االجتماعي
  2.اكبري 

 باحملتوى تتعلق أفعال اجلرمية السيربانيةمن  ما بني الثلث والنصفهناك  يف بعض املناطقبيد أن 
اجلرائم اإلرهابية، وكذلك تلك باملتصل  ىاحملتو و األطفال، اليت تستغل  احلاسويب، مبا يف ذلك املواد اإلباحية
وقد مت حتديد اجلرائم ذات الصلة باملواد باإلباحية املتعلقة باألطفال يف . املتعلقة بانتهاك حقوق امللكية الفكرية
                                                           

 لدى األمانة العامة لألمم املتحدةفرة املصادر بشأن هذا امللف متو  1
 .82، و81السؤالني رقم االستبيان اخلاص بالدراسة،  2
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، على الرغم من أن ذلك اآسيا وأوقيانوسيا أو أفريقييف و عليه احلال مما ه اأوروبا واألمريكتني بشكل أكثر تواتر 
ناحية  ومن. االختالفات األساسيةبختالفات يف تركيز هيئات إنفاذ القانون بني املناطق، أكثر منه قد يتعلق باال

على نطاق واسع  األعمال املرتكبة بواسطة احلواسيب واليت تتسب،رب بضرر شخصيأخرى؛ فقد مت حتديد 
مما هو سائد يف هذا الصدد يف  أوقيانوسياواألمريكتني وآسيا و  افريقيأيف  اباعتبارها من األعمال األكثر شيوع

 . من هذه االجتاهات اأدناه مزيد اإلضايف ويتناول استعراض األعمال ذات الصلة باحملتوى احلاسويب. أوروبا

توافر بيانات و النزاهة، و لتصورات هيئات إنفاذ القانون، فإن األفعال املرتكبة ضد السرية،  اوفق
 ظام حاسويب أو االطِّالع على بيانات حاسوبية بصورة غري مشروعةاقتحام ن، مثل يةحاسوبية أو نظم حاسوب

وتعترب هذه  .األفعال، وهذا يعتمد على املنطقة اليت ارتكب فيها الفعل يف املائة من 01يشكل ما بني ثلث و
ه اجلرائم السيربانية، فرمبا من ناحية تسهم قدرات الدول املختلفة يف حتديد هذ ميةال يتجزأ من اجلر  ااألفعال جزء

اليت تؤثر ( أكثر تقنية)
يف انتشارها امللموس 
عرب املناطق، وكذلك 
القدرات املختلفة على 
املالحقة القضائية 

، ومن ناحية ملرتكبيها
 تناولهمت  اأخرى، كم

 استبياناتأدناه، تظهر 
اختالفات يف نفس  امستويات خمتلفة يف النفاذ غري املشروع للحاسوب، ومع ذلك ال توجد دائم وجوداإليذاء 

االجتاه مثل ما مت تصوره 
من ق ب ل هيئات إنفاذ 

 . القانون

إن مسألة 
انتشار اجلرمية السيربانية 
وما يصاحبها من هتديد 

حسب الشخص خيتلف 
، مما يبني الذي مت سؤاله

أفعال  عندما س ئلت هيئات إنفاذ القانون أي من. بصورة واضحة مقارنة النتائج من الدول والقطاع اخلاص
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ت اإلجابات لتلك ماثـ ل  ، فقد (من حيث اجلسامة أو اخلسارة أو الضرر) اخلطر األبرزاجلرمية السيربانية يشكل 
املرتكبة بدافع  األفعالالتوزيع املتساوي بني  تقريبا، مما يظهر االردود املقدَّمة فيما يتعلق باألعمال األكثر شيوع

 . ومعلومات حاسوبية يةاملباشرة ضد نظم حاسوب األفعالو ويب، املتصلة باحملتوى احلاس األفعالو ، مايل

اليت  األفعالأن القطاع اخلاص اعتربت مؤسسات ، فقد اوعلى النقيض من ذلك، وكما كان متوقع
عالوة على  .السيربانيةأكرب بكثري من األنواع األخرى من اجلرمية  اتشكل هتديد احلاسوبية النظمترتكب ضد 

هتديدا  أن النفاذ أو التدخل غري املشروع، أو التسبب يف إحلاق الضرر ميثل املؤسساتذلك، فقد اعتربت هذه 
يساور  أسايسا  اوهذا يعكس قلق .السيربانية ميةمن اجلر  األنواع األخرىمجيع التهديد الذي يصاحب أكرب من 

احلاسوبية،  احلاسوبية، وكذلك االطالع على بياناهتا اكيانات القطاع اخلاص ويتمثل يف الوصول إىل نظمه
 . وانتهاك سرية ونزاهة هذه النظم والبيانات

القطاع اخلاص خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة، التهديدات واملخاطر  مؤسسات تأبرز 
 حقوق وسرقة حاسويب نظام إىل املشروع غريالنفاذ "الرئيسية اليت تشكلها اجلرمية السيربانية، واشتمل ذلك على 

ب ل "، و"املصرفية باخلدمات اخلاص اإللكرتوين موقعها اخرتاق"، و"الفكرية امللكية ت ْسر يب املعلومات من ق 
لإليذاء  ع ْرض ةوكما هو مبني أدناه، تعترب كافة كيانات القطاع اخلاص  1."اخلدمة حجب هجمات"، و"املوظفني

 . اإللكرتوين مما ميكن أن تكون التكاليف املتكبدة نتيجة هذا اإليذاء عالية

 وتأثير أفعال الجريمة السيبرانية  نتشارإ
، واإليذاء، (أو املستهلك)عموم السكان : ميكن تقسيم قياس انتشار أفعال اجلرمية السيربانية إىل 

 2.مثل الشركات واملؤسسات األكادميية، وغريها - وإيذاء املنظمات

تعترب مستويات اإليقاع اإلجرامي بضحايا اجلرمية السيربانية بالنسبة  - باملستهلك يلحق الذي اإليذاء
بالنسبة  - بأشكال اجلرائم التقليدية اليت ترتكب دون االتصال باإلنرتنتت أ ذِّيهم لعموم السكان أعلى بكثري من 

يف املائة  02و 0 ترتاوح معدالت اإليذاء الناشئ عن اجلرمية السيربانية بني 3.نيني املعرضني للخطرللسكان املع
حاالت ت أ ذِّي عامة السكان ، وتنحصر من خمتلف أحناء العامل ابلد 20من إمجايل مستعملي اإلنرتنت يف 

واالستجابة  ،وسرقة اهلوية ،ن عرب اإلنرتنتاالحتيال املتعلق ببطاقات االئتما: يف أربعة أعمال باجلرمية السيربانية
على عكس  4.والتعر ض حلاالت نفاذ غري مأذون به إىل حساب الربيد اإللكرتوين ،حملاوالت التصي د االحتيايل

                                                           
 .22، والسؤال رقم 22-21األسئلة م(. القطاع اخلاص)االستبيان اخلاص بدراسة اجلرمية السيربانية  1
 .يستعبد من نطاق هذه الدراسة إيذاء مؤسسات احلكومة 2
  .رمية السيربانية، باإلضافة إىل تعرض كل مستخدمي اإلنرتنت للج"تقليدية"كل األفراد معرضني ليكونوا عرضة جلرمية 3

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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، مثل السطو والسلب وسرقة "املعتادة"أنَّ نسبة املتأذِّين باجلرائم ذلك، ت ظهر دراسات اإليذاء االستقصائية 
نفسها، مع أن معدالت الغالبية العظمى هلذه  20يف املائة، يف البلدان الـ  03و 1.0ترتاوح ما بني  السيارات

، يف طبيعة على األرجححيث يوجد عامل منفرد يربر هذا االختالف، ويتمثل،  1.يف املائة 2اجلرائم حتت نسبة 
د ديد من الضحايا، مثل أعمال التصي،ر وميكن لفرد واحد أن يستهدف الع. أفعال اجلرمية السيربانية املتعددة

، بطريقة أذون به إىل حساب الربيد اإللكرتويناملنفاذ غري لكسر كلمة مرور لل" اهلجوم التخميين"االحتيايل أو 
 .غري ممكنة يف أشكال اجلرمية التقليدية

ع اإلجرامي بضحايا السيربانية يف ارتفاع معدالت اإليقا  ميةويتمثل النمط الثاين لإليذاء الناشئ عن اجلر 
بصفة عامة يف تلك ( من خمتلف أحناء العامل ابلد 20مستعملي اإلنرتنت يف على األقل )اجلرمية السيربانية 

 .الدول مع تدين مستويات التنمية

فإذا قمنا بتقسيم 
: الدول إىل جمموعتني

 ج ْدو لفيها ( 0اجملموعة )
قياس التنمية البشرية أقل من 

أعلى ( 2اجملموعة )، و1.8
وهذا يبني  1.8،2بكثري من 

ارتفاع معدالت اإليذاء يف 
اجملموعة )الدول األقل تنمية 

املتمثل يف اخرتاق ( 0
حساب بريد إلكرتوين بصورة 

االحتيال املتعلق ببطاقات  ويعترب التأذِّي من. غري شرعية، سرقة اهلوية، واالستجابة حملاولة التصيد االحتيايل
ويبني الشكل التايل متوسط . ااالئتمان عرب اإلنرتنت أعلى بقليل يف اجملموعة اليت تضم الدول األكثر تقدم

جنبا إىل جنب مع متوسط معدالت السطو معدالت اإليذاء الناشئ عن األربعة أنواع من اجلرمية السيربانية، 
 3.من البلدانللمجموعتني  والسرقة وسرقة السيارات

                                                           
تشري معدالت اإليذاء . نيةرمية السيرباحتليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لنتائج الدراسة الدولية والوطنية االستقصائية املعنية باإليذاء الناشئ عن اجل 1

  .شهر من انتشار اإليذاء 02إىل 
 .توضح القضبات الر بيع العلوي والسفلي. يتم احتساب املتوسطات على أساس متوسطات معدل اإليذاء لكل جمموعة على حدة 2
، يوضح جدول 1.21= ، متوسط 1.82جدول التنمية البشرية يشري إىل (: 2)، اجملموعة 1.2، متوسط 1.22جدول التنمية البشرية يشري إىل (: 0)اجملموعة  3

 /http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi :ا نظر. قياس التنمية االقتصادية واالجتماعية جم ْم وعالتنمية البشرية 

http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
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 وابني منوذج ارتفاع معدل اإليذاء الناتج عن اجلرمية السيربانية يف الدول األقل مناتساق هذا، ويوجد 
وفيما يتعلق باجلرمية التقليدية، فإن هذه . وبني ارتفاع معدالت اجلرمية التقليدية يف هذه الدول بشكل عام

وزيادة معدل  ساواة يف الدخل، والتحديات االقتصادية،عدم املاالختالفات ترجع إىل عدد من العوامل، منها 
ضعف التمويل و انتشار األسلحة النارية، و تاريخ من الصراع، و ، ت م د نالشباب من اجملموع الكلي للسكان، وال

ومع . وتتسم بعض من هذه العوامل بأمهية أدىن بالنسبة للجرمية السيربانية 1.املخصص لنظم العدالة اجلنائية
. من معادلة اجلرمية السيربانية اتشكل العوامل األخرى؛ مثل الضغوط االقتصادية والدميوغرافية، جزء ر مبَّ ا ذلك،

للجناة من أي مكان يف  اهدف االسيربانية يف الدول األقل منو  ميةوميكن من حيث املبدأ، أن يكون ضحايا اجلر 
للجناة من بلدهم، مما يشكل  الية واللغة يف أن يكونوا هدفالعامل، ومع ذلك؛ تساهم العوامل املتعلقة بالثقافة احمل

ما يواجه مستخدمو اإلنرتنت يف الدول النامية  اباإلضافة إىل ذلك؛ غالب. عوامل خطر متعلقة باجلناة احملليني
حتديات اخنفاض الوعي باألمن السيرباين، مما جيعلهم بصفة خاصة عرضة للجرائم، مثل النفاذ غري املأذون به 

وعلى الرغم مما أظهرته دراسات اإليذاء االستقصائية، فإن هذا  2.للحاسوب، والتصيد االحتيايل وسرقة اهلوية
النفاذ غري  ا،يف الدول األقل منو  ،يتوافق مع حقيقة مؤداها عدم اعتبار سلطات إنفاذ القانون االنمط أيض

  3.املشروع أحد أفعال اجلرمية السيربانية كما هو شائع بصفة خاصة

 طامن االحتيال املتعلق ببطاقات االئتمان عرب اإلنرتنتظهر حاالت وعلى النقيض من ذلك، ت  
بشكل كبري ورمبا أعلى بقليل يف الدول  ية، حيث تعترب معدالت اإليذاء الناتج عن هذه اجلرمية متساو امعاكس

بطاقات االئتمان واستعماهلا عرب  باالختالفات يف ملكية افمن املرجح، ارتباط هذا النمط جزئي. ااألكثر تقدم
. على ماهية اهلدف األفضل و ق وفاإلنرتنت، عالوة على االختالفات يف استهداف الضحية والذي يرجع إىل ال

االحتيال املتعلق ارتفاع مستويات حاالت ( اليوروبول)فعلى سبيل املثال؛ يعلل مكتب الشرطة األورويب 
االحتاد اخلاصة ببطاقات االئتمان اليت تؤثر على  (بطاقة ليست موجودةال) ببطاقات االئتمان عرب اإلنرتنت

   4.، كنتيجة النتهاكات البيانات واملعامالت التجارية غري املشروعةاألورويب

حيمل انتشار معدالت إيذاء اجلرمية السيربانية للمستهلك يف طياته تكاليف مالية كبرية سواء أكان 
األموال املسحوبة من حسابات رة، وتتجسد التكاليف املباشرة وغري املباشرة يف ذلك بصفة مباشرة أو غري مباش

، أو الوقت واجلهد املستغرق إلعادة أوراق اعتماد احلساب املصريف، أو إصالح نظم احلاسوب، الضحية
النقدي  املقابلوتتمثل النفقات غري املباشرة يف . باإلضافة إىل التكاليف الثانوية مثل السحب على املكشوف

ويتمخض عن هذه . ة بشكل عامم ع ي،رنللخسائر اليت يتكبدها اجملتمع نتيجة وجود ظاهرة جرمية سيربانية 

                                                           
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ومكتب األمم، "اجلرمية والتنمية يف أفريقيا. "2112مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية : على سبيل املثال ا نظر 1

 .، اجلرمية والتنمية يف أمريكا الوسطى2112
 :املثالا نظر على سبيل  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. 

 . 2-2ا نظر أعاله، على سبيل املثال ما يتعلق باملعلومات الظاهرة يف الشكل  3
4
 Europol, 2012. Situation Report. Payment Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies 



    

43 
 

واخنفاض إقبال األفراد على اخلدمات  فقدان الثقة يف اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنتالنفقات غري املباشرة 
" تكاليف الدفاع" اتيجة اجلرمية السيربانية قد تتضمن أيضفالتكلفة اإلمجالية اليت يتحملها اجملتمع ن. اإللكرتونية

عن منتجات وخدمات األمن السيرباين، عالوة على تكاليف الكشف عن االحتيال واجلهود املبذولة إلنفاذ 
 1.القانون

السيربانية من  ميةوأشارت إحدى التقارير إىل أن متوسط اخلسائر املباشرة اليت حت  م،رلها ضحايا اجلر 
كنتيجة إلحدى اجلرائم   اأمريكي ادوالر  821و 21ا بني مبدولة من مجيع دول العامل يقدر  22املستهلكني يف 

يف املائة من هذه التكاليف على خسارة  21حنو  ْشت م لحيث ا 2،السيربانية اليت عانت منها يف سنة واحدة
مالية بسبب 
االحتيال، وحواىل 

يف املائة  21
ين يف متجسد

فقد اهلوية أو 
سرقتها، وما 

 22يقرب من 
يف املائة متمثلني 

أعمال يف إجراء 
لنظم ل صيانة

-2ويوضح الشكل  3.، والنسب الباقية متثلت يف مواجهة اجلرمية السيربانية أو اخلسائر املالية األخرىيةاحلاسوب
خلسائر املعلن عنها عرب الدول وترجع االختالفات يف متوسط ا 4.متوسط خسائر الدول حسب هذه الدراسة 2

إىل عدد من العوامل، منها؛ نوع اإليقاع اإلجرامي بضحايا اجلرمية السيربانية، وفعالية تدابري األمن السيرباين، 
هذا وال . على اإلنرتنت ةمباشر ونطاق استخدام الضحية لإلنرتنت إلجراءات عمليات مصرفية أو الدفع 

 .حايا أنفسهم تلك املتعلقة بالتكاليف غري املباشرة وتكاليف الدفاعتتضمن التكاليف اليت يقدرها الض

                                                           
 :على سبيل املثال ا نظر 1

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

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

طنية اإلمجالية السنوية بالعملة احمللية وحتويلها إىل الدوالر األمريكي للمقارنة عرب احلدود الو   
 املرجع السابق 3
  .، كان هذا هو احلال على وجه اخلصوص لبعض من تقديرات اخلسائر الكبرية املبلغ عنها1.2يستبعد الشكل الدول إذا كان تقدير اخلطأ املعياري أكرب من  4
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مبا يف ذلك التكاليف املباشرة )ي ظهر الشكل إمجايل التكاليف املقدرة للجرمية السيربانية  ،وباملقارنة 
غري  1،شخص بناء على احلسابات الواردة يف املواد املطبوعة املتوفرة ل ك ل،ر ( وغري املباشرة، وكذلك تكاليف الدفاع

ة للشكلني، حيث ميثل الشكل األول متوسط التكاليف املباشرة اليت ق ْطع ي،ر أنه ال جيب مقارنة املستويات ال
ومع ذلك تظهر . على جمموع السكان ةتتحملها كل ضحية، بينما يوضح اآلخر التكاليف اإلمجالية مقسوم

 ط ر أ، بيد أنه إذا التطابقعض النماذج النسبية بعض درجات ب
 
ة س اع دت اختالفات كبرية، فإن إحدى العوامل امل

اققد حتدث اختالفات يف ا اإلنرتنت وتوزيع التكاليف على اجملتمع، حيث إن تقسيم اخلسائر الناجتة عن  ْخرت 
على خفض  ظاهريتأثري  باإلنرتنت سيكون له عهميمجاجلرمية السيربانية على عدد كبري من السكان ال يتصلون 

ويظهر هذا التأثري . كما هو احلال يف البلدان األقل منوا، على سبيل املثال  ،لكل شخصمتوسط اخلسائر 
بوضوح يف الشكل؛ يف حالة وجود عدد من البلدان النامية، حيث ال يتطابق بشكل جيد النموذج اخلاص 

ويف مثل هذه . لكل شخص مع منوذج اخلسائر املباشرة للمستهلك املبلغ عنها بإمجايل تكلفة اخلسائر املقدرة
احلاالت، فإن النموذج األساسي يعترب، على األرجح، مبثابة النموذج األقرب الذي وضحته الدراسات 

حيث تنخفض تكاليف  اوعلى العكس من ذلك، ففي حالة الدول املتقدمة جد. االستقصائية املعنية بالضحية
 بشكل نسيب، فإن إمجايل تكاليف اخلسائر املقدرة لكل فرد تعترب أعلى من املتوقع من خسائر اتهلك جداملس

 . ، يف إشارة إىل التكاليف املباشرة وتكاليف الدفاع الكبرية واإلضافية يف هذه الدولاملستهلك وحده

تعترب تقنيات اجلرمية السيربانية مبثابة ثورة من االحتيال التقليدي  - اخلاص بالقطاع يلحق الذي اإليذاء
التصاعد اإلجرامي املتمثل  إمكانياتفلقد أدت . واجلرائم ذات الدافع املايل املرتكبة ضد كيانات القطاع اخلاص

نة من يف احلصول على معلومات شخصية ومالية خمز  اليس فقط يف االحتيال على أحد املؤسسات، وإمنا أيض
ويف نفس الوقت، تقدم زيادة  2،السيربانية يف القطاع اخلاص ميةخالل اخرتاق البيانات إىل ارتفاع وترية خطر اجلر 

 3.من فوائد األمن السيرباين وحتديات له امزجي احلوسبة السحابيةاستخدام املخرتعات مثل 

                                                           
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                                                                                                                     
                                                                                                                        

 KPMG, 2011. The e-Crime Report 2011: ا نظر على سبيل املثال 2
املاضية، بيد أن  02األشهر الـ قد أبلغ أكثر من نصف صانعي القرار األمين يف املنشأت أن املستوى العام ملخاطر اجلرمية اإللكرتونية اليت يواجهوهنا قد تزايدت خالل 

ت غري الشرعية يف عمليات االحتيال دون وجود بطاقة وذكر اليوروبول أن التحقيقات أظهرت أن املصادر الرئيسية للبيانا. يف املائة فقد أبلغوا بأهنا قد اخنفضت 2
 .Europol, 2012)    .ني أو الربامج الضارةاملط،رلعائتمانية كانت بيانات التجار املخرتقة، وكذلك بيانات مراكز معاجلة البطاقات، فغالبا ما يتيسر ذلك من قبل 

Situation Report. Payment Card Fraud in the European Union. Perspective of Law Enforcement Agencies).                                                            

                                                       
3  PricewaterhouseCoopers, 2012. Eye of the storm. Key findings from the 2012 Global State of Information Security Survey 
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اع اخلاص من األمور الصعبة، كما ة بشأن اإليذاء الذي يلحق بالقطمْوث وقيعترب احلصول على بيانات 
 تأويلعند  احتديأهنا تشكل 

وتشري، مع  1.فيها ما جاء
ذلك، بيانات الدول األوروبية 
إىل أن معدالت اإليذاء الذي 
يلحق بالقطاع اخلاص جراء 

السيربانية املرتكبة مثل  ميةاجلر 
انتهاك البيانات الناشئ عن "

االقتحام أو التصي د 
اهلجمات "أو " االحتيايل

إىل  ؤ دياخلارجية اليت تـ  
، "اخرتاق نظام حاسويب

اخرتاق البيانات نتيجة "و
املشروع  ، تعترب قابلة للمقارنة على نطاق واسع مع النفاذ غري"بصورة غري شرعية  اقتحام النظام احلاسويب

للحاسوب والتص يد االحتيايل، وحاالت االحتيال املتعلق ببطاقات االئتمان عرب اإلنرتنت اليت عاىن منها 
من تلف البيانات  عانتيف املائة من املنشآت يف أوروبا، على سبيل املثال،  02و 2ما بني  .املستهلكون

حيث يرجع تلف البيانات إىل النفاذ غري  2101،2 بسبب الربامج الضارة أو النفاذ غري املصرح به خالل العام
املصرح به بشكل متكرر 
وبصورة أكرب من عدم توفر 
 خدمات تكنولوجيا املعلومات

بسبب اهلجمات  واالتصاالت
يف  00و 0ما بني )اخلارجية 

 ا، واليت حدثت تباع(املائة
من اخرتاق  ابشكل أكثر تواتر 

البيانات بسبب الربامج الضارة 
ما بني )د االحتيايل أو التصي

 (. صفر وأربعة يف املائة

ذلك؛ فإن بالرغم من  

                                                           
 (.قياس اجلرمية السيربانية)امللحق الثاين  ا نظر 1

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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أو " للبيانات اخرق"الطريقة اليت طرحت هبا األسئلة، وتصورات اجملبيني ملا يشكل يبقى مرهونا بالكثري 
 ىحدإبيد أن ". الربامج الضارة"أو " واالتصاالت خدمات تكنولوجيا املعلومات عدم توافر"، أو "االقتحام"

الدراسات االستقصائية اليت تناولت كيانات القطاع اخلاص يف مخس دول تشري، على سبيل املثال، إىل ارتفاع 
هجوم سيرباين " 0.8و 0.0ما بني هناك  ، مثالللغايةمعدالت اإليذاء الذي يلحق باملنشآت بصورة كبرية 

يف ليس فقط تتأثر بشكل كبري ويف الغالب، فإن هذه النتائج  1."مت استطالعها منشأة على أسبوع كلناجح  
 يةحلاسوباجم البنية التحتية حب اوإمنا أيض 2،على إحدى املنشآت" لسيرباينااهلجوم "ما يشكل  حولالتصورات 

وجدير بالذكر، أن هذه الدراسة االستقصائية ركزت بشكل خاص، على سبيل . لمنشأة املعرضة للهجومل
اإلتصاالت املباشرة مع الشبكة أي  – "مقاعد للمنشأة" 00111املنشآت اليت لديها أكثر من  املثال، على

 3.وأنظمة املنشأة

بيانات القطاع  اأيض لذي تواجهه املنشآت الكربى تؤكدهيف الواقع، إن خطر اجلرمية السيربانية البالغ ا
وتعترب نسبة املنشآت يف أوروبا اليت تعاين من تلف البيانات بسبب الربامج الضارة أو النفاذ . اخلاص األورويب

من املنشآت  ،(يف املائة 22-2( )شخص 221أكثر من )غري املشروع أكرب بالنسبة للمنشآت الكربى 
 22-01)بدورها أكرب من املنشآت الصغرية  ، واليت تعترب(يف املائة 20-2( )شخص 222-21)املتوسطة 

 (.يف املائة 02-0( )شخص

بتصور لدى  ا، ميكن أن ترتبط هذه االختالفات أيض"للهجوم السطح اخلارجيتعرض "باإلضافة إىل 
من ، ااألمر أيضيعزى وميكن أن . ذات قيمة كبرية االسيربانية بأن املنشآت الكربى متثل أهداف ميةمرتكيب اجلر 

. على حتديد اهلجمات اإللكرتونية لقدرة املنشآت الصغرية واملتوسطة، يف املقام األول، أقإىل كون ثانية، ناحية 
يف املائة من املنشآت الكربى، على سبيل املثال، لديها سياسة حمددة بشأن تكنولوجيا  22، فإن حنو اوأخري 

يف  22يف املائة، و 23اليت تبلغ فيها النسبة  بصفة رمسية، مقارنة مع املنشآت املتوسطة واالتصاالت املعلومات
   4.املائة فقط من الشركات الصغرية اليت لديها نفس السياسة

 "البوتنت" -الجنائية  األدوات
إساءة استخدام  دواتأل الشامل ستخدامااليف اجلرمية السيربانية تتجسد السمة املميزة اليوم ملشهد 

"( شبكة"و" روبوت"مصطلح مشتق من كلمتني " )البوتنت"ويعترب . من اجلرائم السيربانية جمالعرب  احلاسوب
يتم السيربانية، ويتألف من شبكة مرتابطة من أجهزة احلاسوب  ميةأحد األدوات املستخدمة يف ارتكاب اجلر 

مة املصابة إىل ما التحكم فيها عن بعد؛ وبصفة عامة، فإن هذه األجهزة خمرتقة بربجميات خبيثة حتول األنظ

                                                           
1
 HP/Ponemon, 2012. Cost of Cybercrime Study AU, DE, JN, GB and US 

2
 Survey results are thus more reliable where experience of a particular, defined event, is asked about. See UNODC/UNECE, 

2010.Manual on Victimization Surveys.                                                                                                      
 املرجع السابق 3

4
 Eurostat, 2011. Statistics in Focus 7/2011. ICT security in enterprises, 2010 
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ويف أغلب األحيان، جيهل املالك الشرعيون هلذه األجهزة حقيقة  1."زوميب"أو " بوت"أو " روبوت"يعرف بـ 
اإلصابة اليت تتم عن طريق احلواسيب املدمرة ضمن شبكة الروبوت املتصل بأجهزة احلاسوب اليت يتحكم فيها 

وعن طريق حتميل برجميات إضافية من احلواسيب املدمرة ، أ(وتعرف باسم خوادم القيادة والسيطرة)اجلناة 
 . األخرى لكي تتلقى التعليمات وترسل املعلومات اجملمعة من اجلهاز املصاب مرة أخرى

هجمات حجب اخلدمة  منها - يف عدد من األفعال الروبوتات ألنه ميكن استخدام شبك انظر 
سرقة املعلومات الشخصية، استضافة املواقع اإللكرتونية ، طفيليال اإللكرتوين الربيد رسائل إرسالاملوزعة، 
. السيربانية ميةاجلر متثل األداة الرئيسية املختارة يف ارتكاب  يفه - 2محالت من الربجميات اخلبيثةنقل اخلبيثة، و 

السيربانية خالل اخلمس  ميةيف ارتكاب اجلر  الروبوتوأكد عدد من البلدان على زيادة استخدام شبكات 
ومن وجهة نظر القانون اجلنائي؛ يتيح تركيب الربجميات اخلبيثة يف نظام احلاسوب الشخصي  3.سنوات املاضية

أو اخرتاق البيانات بصورة غري قانونية، أو /املنشآت النفاذ غري املشروع للنظام احلاسوب، و ىحدإلأو اململوك 
، أو بيعها، أو حيازهتا، أو توزيعها مبثابة جرمية جنائية، وذلك يف الروبوتيات ويعترب إنتاج برجم 4.اخرتاق النظام

يف  الروبوتباإلضافة إىل ذلك، قد يشكل استخدام شبكة . األدوات احلاسوبيةالدول اليت جترم سوء استخدام 
، أو احلصول على اضاعرت  وأ ،ارتكاب مزيد من األفعال اإلجرامية جمموعة من اجلرائم، مثل النفاذ غري املشروع

أو  إرسالو استخدام احلاسوب يف جرائم اهلوية، و تخدام احلاسوب يف االحتيال، ، واسالبيانات احلاسوبية
  5.الرسائل الطفيلية التحكم يف إرسال

تسهل  الروبوتأن شبكة  ي ظهر - (الزوميب) رسم خريطة خوادم القيادة والسيطرة، واحلواسيب املدمرة
على مكان ونطاق خوادم التحكم ورقابة شبكة و ق وف ارتكاب جمموعة كبرية من أفعال اجلرمية السيربانية، فال

وتشري التقديرات إىل أن ". اجلرمية السيربانية العاملية"واحلواسيب املدمرة يقدم أحد النهج اهلامة لوصف  الروبوت
 الروبوتت اإلنرتنت يعمل على الصعيد العاملي كخادم لشبكة أكثر من مليون عنوان فريد من عناوين بروتوكوال

عملية  2-2والشكل  8-2ويوضح الشكل  2100.6 يف عام ،ومراقبتها اسوبيةشبكات احلالللتحك م يف 
 إقليممن  0110111لكل  2102و 2100 يف عام 7توزيع التحكم يف شبكات احلواسيب ومراقبتها احملددة

                                                           
1
 OECD, 2008. Malicious Software (Malware). A Security Threat to the Internet Economy. DSTI/ICCP/REG(2007)5/FINAL. 28 April 2008.                                                                                                                                                 

  
2

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

Agency(ENISA 
 82االستبيان اخلاص بدراسة اجلرمية السيربانية، السؤال رقم  3
 .NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence and ENISA, 2012: ، وا نظر أيضا(وصف أفعال اجلرمية السيربانية)امللحق األول  ا نظر 4

Legal Implications of Countering Botnets.                                                                                                                      
                                                                                                                

 .املرجع السابق 5
  .البيانات الواردة من فريق سيموراستندت التقديرات إىل  6
نقل احملادثات عرب ) IRC، حيث تعمل مبثابة 2102أو  2100تتوافق بيانات عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت احملددة يف أي وقت خالل 7

 احلواسيب ومراقبتها شبكات يف لشبكة الروبوت للتحك مخلادم ( ميثاق نقل النص الفائق) HTTPأو ( اإلنرتنت
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فإن عددا منها باإلضافة إىل جمموعة خوادم القيادة والتحكم يف أوروبا الشرقية،  1.اإلنرتنتعناوين بروتكوالت 
وكذلك يف صلة بالعدد اإلمجايل إلقليم عناوين بروتكوالت اإلنرتنت يف غرب ووسط وجنوب شرق آسيا،  وذ

أمريكا الشمالية م يف بلدان املطلق خلوادم القيادة والتحك دوبينما ميثل العد. أمريكا الوسطى ومنطقة الكارييب
، انسبي ةعترب منخفضيف هذه الدول ت نسبة عالية، إال أن معدالت القيادة والتحكم وأوروبا الغربية وشرق آسيا

ويرجع ذلك بصفة 
جزئية إىل العدد 
املرتفع لتوصيالت 
اإلنرتنت وحم  ص،رل ة 
عناوين بروتوكوالت 

وعلى . اإلنرتنت
العكس من ذلك، 
قد يشكل عدد 

من خوادم  صغري
القيادة والتحكم 
يف إحدى البلدات 

وصلية املذات 
، دودة لإلنرتنتاحمل

نسبة عالية من 
 العدد قليل من اجلرائم يف جزيرة صغرية معدفيه ميكن أن يشكل على النحو نفسه الذي  -قيادة والتحكم ال

 .من اجلرمية اعالي

 

" رعاة"كن اجلناة، أو ا رتبط بالضرورة مع أمتحكم ال ياملي خلوادم القيادة والمن املستقر أن التوزيع الع
. راض الربحشبكات الروبوت اخلاصة هبم ألغ رونالذين يتحكمون يف خوادم القيادة والتحكم، ويسخ،ر  الروبوت

ففي أغلب األحيان، يتم نقل أماكن خوادم القيادة والتحكم لتجنب حتديد موقعها، وميكن أن تشتمل على 

                                                           
بلون  ، و(2100)أخضر لـباللون  م ْرس وممعدالت التحكم يف شبكة اإلنرتنت ومراقبتها يف كل دولة . البيانات الواردة من فريق سيمور 1

بيانات واردة من ماكس )جنبا إىل جنب مع املوقع اجلغرايف لكل عناوين بروتكوالت اإلنرتنت العاملية بلون أزرق ، (2102)لـ  أ ْرج و اين،ر 
من عناوين برتوكوالت اإلنرتنت يف الدولة تسمح  0110111شبكة التحكم يف شبكة اإلنرتنت ومراقبتها احملددة املرسومة لكل (. ميند

وخيضع املوقع . رائم املرتكبة عرب احلدود الوطنيةأكرب من العدد املطلق لشبكات التحكم يف شبكة اإلنرتنت ومراقبتهابقدر من املقارنة مع اجل
على الرغم من . اجلغرايف للتحكم يف عناوين بروتكوالت اإلنرتنت ورقابتها إىل عدد من التحديات، منها استخدام اتصاالت اخلادم الوكيل

 . لقطري يعترب مقبوال بصفة عامةأن املكان على املستوى ا
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ويف ضوء ذلك، فإن راعي شبكة الروبوت ليس يف حاجة إىل أن يكون  1."البسيطة"الكشف استخدام أنظمة 
بط حملية، والسيما الروابط ا؛ فإنه من املمكن أن توجد رو برغم ذلكمن خوادم التحكم والقيادة، و  اجغرافي اقريب

االستضافة "مات يطلق عليهم مقدمي خد ناللغوية، بني اجلناة وبعض من مقدمي اخلدمات، مبا يف ذلك م
يف هذا الفصل، على سبيل املثال، إىل ( السيربانية ميةمرتكيب اجلر ) ـويشري القسم املعين بـ 2."املضادة للرصاص

السيربانية يف أوروبا الشرقية، ويتطابق ذلك مع منوذج معدالت القيادة والتحكم  ميةملرتكيب اجلرا زكا م ر وجود 
 .العالية يف هذه املناطق الفرعية

عترب وت
املصابة  احلواسيب
بفريوس 

احلواسيب )
( الزوميب/املدمرة

النصف اآلخر 
من معادلة خوادم 

. القيادة والتحكم
فمن اجلائز أن 

 3،بوت، وذلك على الصعيد العامليو من شبكة ر  اتكون سبعة ماليني، على األقل، من أجهزة احلاسوب جزء
التوزيع التقرييب هلذه  01-2يظهر الشكل  4.بيد أن هناك تقديرات أخرى تشري إىل ارتفاع هذا العدد بكثري

 5.اإلصابات حسب الدولة

احلواسيب  ج مَّع  تت  وادم القيادة والتحكم، حيث اخلاص خبذلك عن  اخمتلف توزيع اإلصابة شكال يبني
، وي ظهر (كس من شرق أوروبا فيما يتعلق خبوادم القيادة والتحكمعلى الع)املدمرة بشكل أكرب يف أوروبا الغربية 

                                                           
ىل خادم لشبكات باإلضافة إىل شبكات الروبوت الندية يف اآلونة األخرية، حيث ميكن ألي حاسوب مدمر أن يكون عميل أو خادم، وذلك للحيلولة دون احلاجة إ 1

  .الروبوت لتحميل برامج أو تلقى تعليمات
 :سبيل املثالوفيما يتعلق مبقدمي االستضافة، ا نظر على  2

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). 

 .Acohido, B., 2010. Are there 6.8 million –or 24 million– botted PCs on the Internet? The Last Watchdog: ا نظر على سبيل املثال 4

Available at: http://lastwatchdog.com/6-8-million-24-million-botted-pcs-internet/ 
البيانات . ، حيث تعمألداة ميكروسوفت علىإزالة الربجميات اخلبيثة0110111ت رسم احلواسيب املدمرة باعتبارها شبكة روبوت حتمل عدة إصابات حمددة لكل  5

جهزة فقط بنظام التشغيل تتناول املنهجية املستخدمة تلك األ. 2اجلزء . تقرير مايكروسوفت بشأن االستخبارات األمنية. 2101الواردة من شركة مايكروسوفت 
ومع ذلك، فقد وجدت . وحتدد فقط أكثر الفريوسات اليت حتملها شبكة الروبوت( مليون جهاز يف مجيع أحناء العامل 211تقريبا )ويندوز وتعمل على حتديثه 

 : ، ا نظر على سبيل املثالللمزيد. املنهجيات املستقلة أن هناك تشابه يف مستويات اإلصابة عندما حتسب على أساس كل بلد على حدة
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. 

 

http://lastwatchdog.com/6-8-million-24-million-botted-pcs-internet/
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، وكذلك بعض الدول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبيةمعدالت جسمية من اإلصابة يف التجمع هذا 
 .ويهدف هذا التوزيع إىل بيان ماهية الدول ذات العدد الكبري النشط من مستخدمي احلاسوب. يف شرق آسيا

بيد أن هناك . كبرية االتقديرات اإلمجالية للحواسيب املدمرة وحجم شبكات الروبوت قيود تواجه
عدد "مقابل " البصمة"متييزين هامني فيما يتعلق باملنهجية، يؤثران على التقديرات ويتضمنان شبكة روبوت 

األجهزة "مقابل " رتنتعناوين بروتكوالت اإلن"وقياس احلواسيب املدمرة  1،"بشكل مباشر احلواسيب اإلمجايل
بالقيادة  التقدير اخلاص( بسبب العوامل املنهجية)ويف هذا الصدد؛ جتدر اإلشارة إىل أن  2."الفريدة من نوعها
بعنوان فريد من عناوين بروتكوالت اإلنرتنت، أما احلواسيب املدمرة فهي ختص،ر أجهزة  تـ ع ل،رقوالتحكم أعاله ي

 .    قارنة بني الشكلني العاملينيومن مث ليس من اليسري امل. احلاسوب

ة لقياس م ت داو لتقنية  و ج ود الواقع، عندما يتعلق األمر بتقديرات حجم شبكة الروبوت الفردية، فإن يف 
يعترب، من املرجح،  مدى فرتات طويلة من الزمناحلواسيب املدمرة لعناوين بروتوكوالت اإلنرتنت الفريدة على 

وبينما تظل قياسات حجم شبكات الروبوت مثرية  3.ملحوظ ألعداد األجهزة املصابةبشكل التقدير يف  ةمغاال
منوذجي لرعاة الروبوت يف السيطرة على جمموعة من أجهزة احلاسوب املصابة " جناح"للجدل، تشري الدالئل إىل 

وعلى هذا  4.األجهزةمن " املاليني"الف من األجهزة، أو باألحرى كما ذكر؛ واليت تبلغ عشرات أو مئات اآل
. األرجح ىعلا نسبيا صغري  ااألساس، يعترب العدد اإلمجايل لشبكات الروبوت التجارية اإلجرامية الكبرية عاملي

                                                           
باإلضافة إىل ذلك، . بشبكات الروبوت وترتكها بصفة مستمرة، مثلما ت صاب األجهزة احلديثة ويتم إزالة فريوس احلواسيب املدمرة املوجودةترتبط احلواسيب املدمرة  1

 Abu Rajab, M., et)):ا نظر على سبيل املثال. قد تعاين األجهزة املصابة من العديد من اإلصابات أو تنتقل بصفة مؤقتة من شبكة روبرت إىل شبكة أخرى

al., 2007. My Botnet is Bigger than Yours (Maybe, Better than Yours):وقائع املؤمتر . ملاذا تبقى حجمالتقديرات حمال للتحدي
إىل ( البصمة)ت تشري شبكة الروبو (. مجعية يوسنت: بريكلي، كاليفورنيا.)ماهية شبكات الروبوت األول حول ورشة العمل األوىل حول املوضوعات الساخنة يف فهم

على عدد األجهزة املعرضة للخطر  دل،ر فإهنا ت( السكان بشكل مباشر)العدد اإلمجايل الكلي لألجهزة اليت قد اكتشفت إصابتها مع مرور الوقت، أما شبكة الروبوت 
داليت تتصل    .خبادم القيادة والتحكم يف  و ْقٍت و اح 

حتديد عناوين : ت اإلنرتنت احملددة مع عدد األجهزة، ويرجع ذلك إىل هناك عاملني يؤثران يف الشبكة، أوهلماعادة ال يتطابق عدد معني من عناوين بروتوكوال 2
مشاركة عدة أجهزة لعنوان برتوكوالت إنرتنت واحد : ، وثانيهما"(متأجج" بروتوكول هتيئة املضيف ديناميكيا)بروتكوالت اإلنرتنت لنفس اجلهاز على املدى القصري 

 تـ و اف قة لألجهزة الفعلية، وهذا يتوقف على حجم (. ناوين الشبكةترمجة ع)
بروتوكول فقد يكون عدد عناوين برتوكوالت اإلنرتنت الفريدة أصغر أو أكرب من األعداد امل

من قبل مقدمي خدمة  ضيف ديناميكيابروتوكول هتيئة املونظرا الرتفاع معدالت االضطراب الذي يصاحب . وتأثريات ترمجة عناوين الشبكة هتيئة املضيف ديناميكيا
 عادة أكرب بكثري من عدد من األجهزةاإلنرتنت التجارية، فإن أعداد العناوين اخلاصة بربتوكوالت اإلنرتنت اليت مت رصدها تعترب 

ذلك على مدى فرتات زمنية قصرية، مثل ساعة فمن األرجح أن عنوان برتوكوالت اإلنرتنت تقوم علة قياسات فقط تتوافق جيدا مع عدد األجهزة املصابة مىت حدث  3
يف احدى الدراسات . بروتوكول هتيئة املضيف ديناميكياعناوين بروتكوالت اإلنرتنت الفريد مت قياسها على مدى فرتات زمنية أطول إىل حد كبري بسبب مرونة . واحدة

أيام بالتطابق مع  01نت الفريدة املصابة بفريوس احلواسيب املدمرة مت حتديدها يف مليون من عناوين برتوكوالت اإلنرت  0.22املعنية بشبكات الروبوت، وجد أن 
  :للمزيد، يرجى االطالع علي. فقط من شبكة الروبوت طبقا إىل هلوية الروبوت الفريدة 083.111

(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). 

  :ا نظر على سبيل املثال 4

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/; Stone-
Gross, B., et al. 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09. 

http://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Stats/BotCounts).
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/;
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بشأن المعلومات المتحصل عليها من خالل شبكات  أمثلة
 ”Torping“: الروبوت

 ة باحثني أكادمييني ملدة ختضع معر،رفات القيادة والتحكم إىل رقاب
 أيام 01

  أيام 01خالل  "زوميب"جهاز  0830111مت حتديد عدد .
 .220111يف أي وقت النشطة " الزوميب"أجهزة  متوسط أعداد

 يف مشال أوروبا وأمريكا الشمالية اغالب امعظمه
  211 يفضحية  80311مت إرسال أوراق اعتماد حسابات 

 مؤسسة مالية خمتلفة إىل خادم القيادة والتحكم
 ائتمان إىل خادم القيادة بطاقة  00211 مت إرسال تفاصيل

 والتحكم
  مستخدمني وكلمات مرور  أمساءمن  2280111مت إرسال

رتوين ومواقع التواصل االجتماعي إىل ربيد اإللكلضحايا خاصة بال
 خادم القيادة والتحكم

  لشن  "الزوميب"حواسيب عرض النطاق الرتددي الكلي ح ْسب
 هجوم حجب اخلدمة املوزعة 

 Stone-Gross et al: املصدر

تتألف من أعداد  ،"اهلواة" ،دد أعلى بكثري من شبكات الروبوت الصغريةع اأيضفقد يوجد باإلضافة إىل ذلك، 
 1.احلواسيب املدمرةجمموعات منخفضة من 

م؛ فخالل فرتة عشرة أيام قادرة على إحداث ضرر جسي هذه الشبكات اخلبيثةغري أن  - الض ر ر
أن أحد شبكات  على فقط، مت الكشف

 جهاز 0830111 الروبوت املتصلة حبوايل
 3010111 قد حصد ما يقرب من" زوميب"
، وبطاقات ن احلسابات املصرفية للضحايام

 الربيد اإللكرتوين، وتفاصيلاالئتمان، و 
وكما  2.مستخدمي الشبكات االجتماعية

 مبرتكيب اجلرمية"يف القسم املعين نوقش 
ات إْمكان ي،ر لفصل، فإن يف هذا ا" السيربانية

شبكات الروبوت على حصد مثل هذه 
يف تطوير األفعال  دور فع،رال اتذاملعلومات 

اإلجرامية للجرمية السيربانية، وذلك من خالل 
تعتمد بشكل كبري على بيع " أسواق"فتح 

وكما أفاد  3.شبكات الروبوت وتأجريها
باملخدرات  مكتب األمم املتحدة املعين

العابرة خطر اجلرمية املنظمة قييم واجلرمية يف ت
، بأن سوق املعلومات 2101عام  للحدود 

عليها من خالل شبكات الروبوت ميكن جتزئتها إىل أجزاء فردية خمتلفة تركز على مجع   املتحصلالشخصية 
 4.كميات من املعلومات املالية واملعلومات اخلاصة باهلوية، وبيع هذه املعلومات وسحب املال مبوجبها

 

 
 

                                                           
 http://www.symantec.com/connect/blogs/botnets-masses: على سبيل املثال ا نظر 1

2
 Stone-Gross, B., et al., 2009. Your Botnet is My Botnet: Analysis of a Botnet Takeover. CCS ‘09 

 .Panda Security, 2010. The Cybercrime Black Market: Uncovered: على سيب املثال ا نظر 3
 2101تقييم خطر اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عام -مكتب األمم املتحدة املعىن باملخدرات واجلرمية 4

http://www.symantec.com/connect/blogs/botnets-masses
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  المحتوى جرائم
تعلق ما بني الثلث والنصف من األفعال الشائعة اليت تشكل اجلرمية السيربانية، باحملتوى ي - عام،رة نظرة

األمن : ويضطلع القانون اجلنائي بتنظيم حمل اجلرمية لعدة أسباب، منها؛ األفعال اليت تتعارض مع 1.احلاسويب
 .  القومي، أو السالمة العامة، أو النظام العام، أو الصحة واآلداب العامة، أو حقوق وحريات اآلخرين

طلب من  20211 فعلى الصعيد العاملي، تشري املعلومات إىل أن خدمات جوجل تلقت أكثر من
ت احلكومات أهنا متس ْست ش ف،ر ق ب ل السلطات الوطنية إلزالة حمتويات تتعلق مبجموعة واسعة من املواد قد ا

. بط بشكل قاطع بالقانون اجلنائيتمع األخذ يف االعتبار أن ليست كل هذه املواد تر  2،اجملاالت املذكورة أعاله
وبالرغم من ذلك، فإن 

يربهن  00-2الشكل 
ه إذا انطوى على أن

احملتوى احلاسويب على 
عنف، وشواغل تتعلق 
باخلصوصية واألمن، 

صفة شخص  وانتحال
 ، وخطاب كراهية،آخر

وانتقاد  وتشهري،
للحكومة، فإن ذلك 

للحذف  ع ْرض ةيعترب 
من على شبكة 

، إال أن لف املناطقخمت عرباإلزالة غري قابلة للمقارنة  لطلباتالعدد اإلمجايل وجتدر اإلشارة إىل أن . اإلنرتنت
ويف ضوء االقرتان . واخلصوصية واألمن تشهريبالأغلب طلبات اإلزالة يف مجيع املناطق تنطوي على مواد تتعلق 

عدد من البلدان يف مشال أفريقيا وجنوب هبذا النمط، فإنه أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة، أشار 
االزدياد املتواتر يف استعمال شبكات التواصل : "انية يتمثل يفإىل أن اجتاهات اجلرمية السيرب  شرق آسيا

االجتاهات التصاعدية لألفعال املتعلقة بالسمعة "، باإلضافة إىل "اآلخرين، والدعايةب التشهرياالجتماعي يف 
يف ( التجرمي)ويف ضوء ما متت مناقشته يف الفصل الرابع  3."املنشورات التشهريية عرب اإلنرتنت"و" واخلصوصية

                                                           
1
 .الصورة العاملية للجرمية السيربانية، توزيع أفعال اجلرمية السيربانية: 2-2أعاله، القسم  ا نظر  

2
 www.google.com/transparencyreport :البيانات متاحة على  

3
 .28و 80: الستبيان اخلاص بالدراسة، السؤاالنا  

http://www.google.com/transparencyreport
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، إال أن احملتوى العاملي على االنرتنتعلى  أخالقي منفرد حكمإطالق فبينما من غري املمكن ذه الدراسة؛ ه
  1.التعبري اتمن حري ح د،ر مىت استخدمت أدوات القانون اجلنائي لل وضع معايري صارمةهناك مطالبة ب

 تستغلجيب أن ختضع احملتويات اليت تتضمن مواد إباحية  - ل يف املواد اإلباحيةاستغالل األطفا
خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة؛ أن األفعال اليت تنطوي  اتضحاألطفال إىل التدابري اجلنائية، حيث 

السيربانية اليت تواجهها  ميةمن اجلرا اثلث األفعال األكثر شيوع اعلى مواد إباحية عن األطفال تشكل تقريب
فمنذ  2.يف املائة 02؛ فكانت النسبة أقل، أي حوايل وأوقيانوسياالبلدان يف أوروبا واألمريكتني، أما يف آسيا 

ت بنشر مواد إباحية تـ ف ر،رد  اليت  اإللكتورنية التجاريةمن املواقع  00111 ، مت حتديد ما يقرب من2112عام 
من هذه  اموقع 221خاصة به، وكان حنو " عالمة جتارية"املواقع اسم مميز و عن األطفال، ولكل موقع من هذه

أو مقاطع  الفردية ملئات أو آالف الصورحيث يعترب كل موقع مبثابة بوابة  2100،3خالل عام  نشطااملواقع 
ما ت دعم هذه املواقع من ق ب ل مستويات من آلية الدفع،  اوغالب. اليت تظهر االعتداء اجلنسي على الطفل الفيديو

أظهرت التطورات األخرية، ومنها عند التحميل املباشر . أو حمتويات خمزنة، أو نظم خاصة بالعضوية واإلعالنات
لموقع احملتوى القانوين، ولكن عند التحميل بطريقة معينة، فإن البوابة املخصصة ل ع ْرضمن املواقع اإللكرتونية يـ  

لع هبا طضى العمليات اليت تحدفقد حددت إ باإلضافة إىل ذلك،. تتيح الوصول إىل الصورة اإلباحية لألطفال
إباحية لألطفال، عناوين برتوكوالت اإلنرتنت  اهيئات إنفاذ القانون، ضد تبادل األقران مللفات تتضمن صور 

  4.الضالعة يف تقدمي ماليني من املواد اإلباحية لألطفال

حقوق امللكية الفكرية، هي جمموعة من احلقوق حلماية اإلبداعات  - الفكرية امللكية حقوق نتهاكا
. ستعمال مصنفاته لفرتة معينة من الزمنال احصري االفكرية لألشخاص، حيث متنح هذه احلقوق للمبدع حق

اليت حتميها هذه احلقوق ميكن أن تكون متاحة على شبكة اإلنرتنت، سواء كانت من  افكل املواد تقريب
املصنفات األدبية أو األعمال الفنية أو التسجيالت الصوتية، أو العالمات املميزة كالعالمات التجارية، 

ومىت  .سرار التجاريةالنماذج الصناعية أو األ وأالرسوم أو  ،وتفاصيل االخرتاعات اليت حتميها براءات االخرتاع
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
ينعقد هذا احلق للدولة يف اختاذ اإلجراءات اجلنائية، فاالتفاقيات  باإلضافة إىل ذلك، ففي بعض احلاالت، قد

تلزم  ،(اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية) تريبسالدولية، بشكل عام، مثل اتفاقية 
اق االنتهاك املتعمد وعلى نط"على األقل يف حاالت  اجلنائيةالدول بفرض تطبيق العقوبات واإلجراءات 

 5".جتاري

                                                           
1
  .التجرمي والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، القانون الدويل والقيود املفروضة على حرية التعبري 3-2، اجلزء رقم (التجرمي)الفصل الرابع  ا نظر  

2
  .80االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

3
 2100، التقرير السنوي لسنة 2100مؤسسة الرقابة على اإلنرتنت   

4
نظرا    ُ :http://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf 

5
 .20اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية، املادة   

http://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf
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ويف ضوء ما تقدم؛ فإن حتديد طبيعة ونطاق أفعال التعدي اجلنائي باستعمال احلاسوب على حقوق 
ملواجهة هذا  - على نطاق عاملي - ولكن أفضل ما ميكن القيام به. امللكية الفكرية ي عد،ر من األمور الصعبة

انتهاك حقوق امللكية الفكرية املقررة هلا، باإلضافة إىل االنتهاك أو التعدي، يتمثل يف حتديد مقدار املادة املرجح 
النطاق أو القصد أو مبا يف ذلك  -ماهية نوع هذه املادة، بشكل عام، وهذا يعتمد على سياق وظروف 

د ر ج ة االستخدام املخالف من قبل األفراد املتورطني  - القضائي الغرض، والقانون الواجب التطبيق واالختصاص
 .ن قد خيضعون إىل عقوبات جنائية بعد ذلكفيه، والذي

يتمتع احلق يف محاية الكتب، وامللفات، واملوسيقى، واألفالم، وبرامج احلاسوب بأمهية  - النشر حقوق
يف املائة من  22على الصعيد العاملي، تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من  .خاصة بالنسبة للمحتوى احلاسويب

حركة اإلنرتنت تتمثل 
يف انتهاك حقوق 

 1.التأليف والنشر
ويتغري مستوى حركة 

ملكان  ااالنتهاك وفق
اإلنرتنت، حيث يبلغ 
مداه يف جماالت مثل 

 امللفات تبادل مواقع
النظراء، مواقع  بني

حتميل حتمل فريوس 
دوى انتزاع ع"

، واليت تستخدم بشكل شائع لتوزيع األفالم واحللقات التلفزيونية واملوسيقية وبرجميات وألعاب "الفدية
من  (URLs)حمددات مواقع املوارد املوحدة  مليون من 2.2ويعطي حتليل طلبات تتعلق بأكثر من  2.احلاسوب

دمات جوجل فكرة عن توزيع نوع من املواد، ق ب ل أصحاب حقوق التأليف والنشر إلزالة حمتوى خمالف من خ
وتتبلور أغلب طلبات أصحاب حقوق التأليف والنشر يف إزالة املؤلفات  3.ومكان استضافة املوقع اإللكرتوين

بيد أن . األفالم، والبث اإلذاعي، وبرجميات احلاسوبو ليها املواد اخلاصة بالبالغني، عليها، وت عتدىاملاملوسيقية 
وجدير بالذكر، أن معظم . أقل من األشكال األخرى من احملتويات اعدد إىل حد،ر كبريطلبات تتضمن  هناك

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

                                                                     . اإلباحية، وحاالت االنتهاك اليت يعصب متيزها
2
  .املرجع السابق  

وقد أثرت النتائج الواردة من شركة . طلب من أصحاب حقوق التأليف والنشر وفقا لعدد عناوين املوارد املوحدة املطلوب إزالتها 21وقد اقتصر التحليل على أعلى   3
  .املعتدى عليها وطلب حذفهاللبحث بنشاط عن املواد جوجل بشأن طلبات احلذف على كل من طبيعة ونطاق املواد املخالفة واجتاه أصحاب احلقوق 
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هي األخرى ، على الرغم من أن منطقة الكارييب يف أمريكا الشمالية وأوروباتقع املواقع اليت تستضيف هذه املواد 
 . مواقع موسيقية خمالفةضا تستضيف أي

من االنتهاك اجلنائي حلقوق امللكية الفكرية، إال أنه  ت ح ق،رقال ميكن استخدام هذه املعلومات لل بينما
حمددات مواقع املوارد  من طلبات احلذف الفردية املتعلقة بعدد من عناوين اأن بعض دير باملالحظةمن اجل
يف الواقع، لقد بدأ حتريك  1.حد، قد مت حتديدها يف جمال وااآلالفإىل عشرات  ا، واليت تصل أحياناملوحدة

 كمية كبرية من املواد املخالفة  ض مَّنتت  الدعاوى اجلنائية ضد األفراد املسؤولني عن استضافة مواقع إلكرتونية 
  2.واليت تتشابه مع املواد األخرى املدرجة يف بيانات طلب اإلزالة املقدم إىل شركة جوجلظاهريا 

مواقع خدمة النظراء لتبادل امللفات، أو  أحدبشأن التنزيالت من املفصلة تظهر املعلومات العاملية 
أن توزيع استخدام خدمات اإلنرتنت قد ميكن استخدامه يف تبادل املواد ( ملف الرقم الثنائي)البت تورنت 

احملتوى  يف املائة من مجيع حركة اإلنرتنت، ويشغل 08املخالفة، حيث ق درت قيمة إمجايل حركة البت تورنت بـ 
الذي يتضمن مواد حمفوظة احلقوق وغري إباحية ما يقرب من ثلثي هذه احلركة، مثل األفالم واملسلسالت 

 3.التلفزيونية واملوسيقى وبرجميات احلاسوب

وتظهر 
اخلريطة النسبة 

 إلمجايل املئوية
عناوين بروتوكوالت 

حسب  اإلنرتنت
اليت مت و  البلد،

حتديدها بشكل 
 بتنزيلفريد واملتعلقة 

مواد موسيقية من 
من الفنانني املفضلني، وذلك يف النصف األول من عام  2210111 تقدر بواحد من ، حيثالبت تورنت

هؤالء الفنانون ها ْصدر أ اليت - البت تورنت بواسطة -من املواد املوسيقية مت حتميل بعض  ثحي 2102.4
يف املائة من األلبومات  81 اما يعادل تقريب موسيقي، أي إصدارمليون  212تقدر بـ و  ،خالل هذه الفرتة

إىل ارتفاع  نزيلالتخم  ط،رط ويشري  5.يف املائة من املقطوعات املوسيقية الفردية 21املوسيقية، وأكثر بقليل من 

                                                           
1
 /http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright :ا نظر  

2
 http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html :ا نظر  

3
  Envisional ،2100 .2100يناير /كانون الثاين. التقرير الفين بشأن تقديرات التعدي على استخدام شبكة اإلنرتنت . 

UNODC elaboration of data from MusicMetric. Digital Music Index. See www.musicmetric.com/dmi
4

  
5
 .املرجع السابق  

http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html
http://www.musicmetric.com/dmi
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، وذلك بالنسبة إىل عدد وأمريكا اجلنوبية وغرب وجنوب آسيا أفريقيابصفة خاصة يف بلدان  نزيلنسبة الت
 .يف البلد برتوكوالت اإلنرتنتعناوين 

هذا النشاط بوضع معايري منوذجية للتعدي اجلنائي على حقوق امللكية الفكرية، ومع  مثل ال يفي قد
أفريقيا ذلك، أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة، أشار عدد قليل من بلدان أمريكا الشمالية واجلنوبية و 

، باستخدام احلاسوب، شكلت مصدر والنشر وتقليد العالمات التجاريةجرائم انتهاك حقوق التأليف إىل أن 
، على سبيل أفريقيا اجلنوبيةويف هذا الصدد، أشارت إحدى الدول يف . قلق شائع بالنسبة للجرمية السيربانية

عمل فين  ، يتمثل يف إنتاجاجسيمخطرا  اليت تشكل عاأن أحد أنواع أفعال اجلرمية السيربانية األكثر شيو "املثال، 
ومع ذلك، قد أظهرت بشكل عام الردود  1".يف السوق قلدةغري قانوين، مما يؤدي إىل زيادة يف البضائع امل

هبذه الدراسة، أن كيانات القطاع اخلاص تعترب جرائم انتهاك حقوق امللكية  امللحقالواردة على االستبيان 
بيد أن ما يثري  2.اجلهود اليت بذلتها الدول ملواجهة ذلكمن  أكرب االفكرية ذات الصلة باجلرمية السيربانية هتديد

االستغراب يف هذا الصدد؛ أن استعمال احلاسوب يف ارتكاب جرائم انتهاك حقوق التأليف والنشر وتقليد 
السيربانية األخرى بشكل ملحوظ،  ميةالعالمات التجارية يعترب للقطاع اخلاص أقل بكثري من نطاق أفعال اجلر 

  3.اخلصوصية أو انتهاك تدابري محاية البيانات أو اخرتاق النظام أو البيانات بصورة غري قانونية مثل انتهاك

 السيبرانية الجريمة مرتكبو 2-3

 االستنتاجات الرئيسية 
  األدوات ، ويرجع ذلك إىل توافر السيربانية حباجة إىل مهارات أو تقنيات معق،ردة ميةمل يعد مرتكبو اجلر

 والسريعة اجملهزة  اخلبيثة
  شكل من أشكال النشاط املنظم، حيث تقوم  هيالسيربانية  ميةاجلر  أفعال يف املائة من 81أكثر من

السيربانية على دورة تتسم بإعداد الربجميات اخلبيثة والفريوسات احلاسوبية  ميةاألسواق السوداء للجر 
لبيانات الشخصية واملالية وبيع البيانات وتلق ف ا"( اعتداءات البوتنت)"م بشبكات حاسوبية كوالتح

 واملتاجرة باملعلومات املالية
 على نفسها صفة اجلماعات  ْسب غوقد ت -ما تتطلب اجلرمية السيربانية درجة عالية من التنظيم  اغالب

لالضطالع بإدارة شبكات خمصصة طليقة أو ارتكاب جرمية منظمة على نطاق  - اإلجرامية الصغرية
أمناط يف أكثر األحيان تعكس النماذج الشخصية للجناة وأنشطة اجملموعات اإلجرامية واسع، حيث 

 من هذه النماذج املألوفة يف العامل املادي 

                                                           
1
  .80االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

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

3
 .السابقاملرجع   
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 يرتكبون أعمال احتيال مايل  اففي البلدان النامية بصورة خاصة، ظهرت شبكات فرعية تضم شبان
 السيربانية يف أواخر سنوات املراهقة ميةباحلواسيب، بدأ كثريون منهم بالتورط يف اجلر 

  تعكس الطبيعة الدميوغرافية للمجرمني اجلرمية التقليدية حيث يشكل الشباب الذكور األغلبية بني
والسيما  - (الذكور)العمري يظهر تورط األفراد من كبار السن  صنيفبالرغم من أن الت - اجلناة

 اإلباحيةاجلرائم املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد 
  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

تتعلق مباهية الروابط بني ارتكاب اجلناة جرائم استغالل  اليت مزيد من األحباثحيث تربز احلاجة إىل 
 األطفال يف املواد اإلباحية عرب اإلنرتنت وبدون االتصال باإلنرتنت 

 

يف هذا الفصل، فإن توصيف اجلرمية يتطلب " بقياس اجلرمية السيربانية"كما أوضحنا يف القسم اخلاص 
الضالع يف ارتكاب اجلرمية، وماهية األفعال اليت تشكل اجلرمية ( وكم عدد اجلناة)بصفة عامة حتديد اجلاين 

للجناة  النمطي، مع الرتكيز على املسار "اجلاين"ويتناول هذا القسم، ماهية مقومات  1.املرتكبة وما مقدارها
ال احلاسويب، وجرائم ملنظمة إجرامية، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل جرائم االحتياملتوقعة  وماهية املستويات

 . األطفال تستغل استعمال احلاسوب يف انتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية

العمر العديد من العناصر، حيث يعترب " ملرتكب اجلرمية السيربانية"الكامل  و ْصفوقد يتضمن ال
باإلضافة  2.الرئيسية للجاين ، ودوافع اجلرمية من بني السماتواجلنس واخللفية االجتماعية واالقتصادية واجلنسية

يقالدرجة اليت يتصرف هبا األفراد يف ال س،ردإىل ذلك، فإن مستوى املنظمة اإلجرامية جي   مع اآلخرين أو  تـ ْنس 
وميثل استيعاب فكرة أن اجلرمية السيربانية  3.السمات املميزة للعنصر البشري املالزم للسلوك اإلجرامي ىحدإ

على املفاهيم فقط  ذي يرتكزمن ذلك الأكثر  ،ملكافحة اجلرمية اواسع اولوجية هنجتعترب ظاهرة اجتماعية وتكن
 .  مثل هذه اجلرائم يرتكبونوذلك يف ضوء تقييم مسات األشخاص الذين  4،التقنية لألمن السيرباين

ما  اكثري ، إال أن حتليل اجلرمية املنظمة  امن املستقر أن حتديد السمات الفردية من األمور البسيطة نسبي
ويف هذا الصدد، فإن هذه الدراسة تعتمد على املفهوم الواسع ملاهية . يربز حتديات تتعلق بالقياس والتعريفات

                                                           
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. 

الوثيقة رقم . دليل تطوير نظام إحصاءات العدالة اجلنائية. 2113صائية إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، الشعبة اإلح  2
ST/ESA/STATSER.F/89 

3
 .Levi, M., 1998. Perspectives on ‘Organised Crime’: An Overview. The Howard Journal, 37(4):335-345  :ا نظر  

4
 Yip, M., Shadbolt, N., Tiropanis, T. and Webber, C., 2012. The Digital Underground Economy: A Social Network Approach to :ا نظر  

Understanding Cybercrime. Paper presented at the Digital Futures conference, 23-25 October 2012, Aberdeen.                         
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ومن خالل هذا التعريف؛  1.الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة نظمةامل اإلجراميةماعة اجل
ويف  3."كجرمية منظمة"جود أساليب لتصنيف جرمية جنائية ما عن و  فضال 2،توجد أساليب خمتلفة للتصنيفات

ضوء ذلك، ال يوجد أي سبب يدعو إىل االعتقاد بأن تطور هذه التصنيفات واألساليب ال ميكن بطريقة أو 
سيربانية، ولو مع بعض التحديات ال ميةر اجلارتكاب اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف بأخرى تطبيقه على تورط 

احيف الواقع؛ إن مفاد أحد اال 4.وحتدديها على أساس كل حالة على حدةاجلديدة،  ات الرئيسية الواردة يف قرت 
بشأن التهديد الذي يشك،رله تيسري شبكة اإلنرتنت للجرمية املنظمة ( اليوروبول)تقييم مكتب الشرطة األورويب 

تعريفية واضحة من املفهوم التقليدي هيكل مجاعات اجلرمية السيربانية يشكل حىت اآلن فجوة "يتمثل يف أن 
، يوضح هذا القسم أنه بالرغم من اوأخري  5."جلماعات اجلرمية املنظمة باعتبارها مسألة متعلقة بالتسلسل اهلرمي

يف كثري من احلاالت، إال أنه من الضروري النظر يف جمموعة واسعة من التصنيفات،  اأن هذا األمر يعترب حقيقي
يف  .ودون االتصال باإلنرتنت/بعني االعتبار ديناميكية النشاط اإلجرامي عرب اإلنرتنتمبا يف ذلك؛ األخذ 

احالواقع؛ إن مفاد أحد اال بشأن التهديد ( اليوروبول)ات الرئيسية الواردة يف تقييم مكتب الشرطة األورويب قرت 
اجلرمية السيربانية يشكل حىت  هيكل مجاعات"الذي يشك،رله تيسري شبكة اإلنرتنت للجرمية املنظمة يتمثل يف أن 

اآلن فجوة تعريفية واضحة من املفهوم التقليدي جلماعات اجلرمية املنظمة باعتبارها مسألة متعلقة بالتسلسل 
يف كثري من احلاالت، إال أنه  يا، يوضح هذا القسم أن هذا األمر، بالرغم من ذلك، يعترب حقيقاوأخري  ."اهلرمي

                                                           
مجاعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة " مجاعة إجرامية منظمة"يقصد بتعبري : من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة، فإنه( 2)وفقا للمادة   1

اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية، من أجل  أشخاص أو أكثر، موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعال
" مجاعة ذات هيكل تنظيمي"يقصد بتعبري : على أنه 2من املادة ( ج)وتنص الفقرة . احلصول، بشكل مباشر أو غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

ئها أدوار حمددة رمسيا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل مجاعة غري مشكلة عشوائيا لغرض االرتكاب الفوري جلرم ما، وال يلزم أن تكون ألعضا
 ".تنظيمي

جمموعة هرمية " )املعيار اهلرمي( "أ: )إحدى التصنيفات اليت أوردها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن اجلماعات اإلجرامية املنظمة تشتمل على  2
ب  فردية مع وجود أنظمة ا ات داخلية قوية من الرقابة واالنضباط، ولكن م س ار جمموعات مرتبة هرميا، مع وجود " )التسلسل اهلرمي اإلقليمي( "ب)، (داخلية قوية اطْنض 

على -قوة والضعفترتاوح بني ال-رقابة/جمموعة من مجاعات إجرامية أنشأت نظام تنسيق" )م ت ج مِّعتسلسل هرمي ( "ج)، (باستقالل ذايت نسيب للمقومات اإلقليمية
ة م ْرت ب طجمموعة منظمة بشكل حمكم نسبيا، ولكنها جمموعة غري هيكلية، وترتك يف بعض احلاالت من قبل شبكة من األفراد " )اجملموعة الرئيسية( "د)، (مجيع أنشطتها

ارات خاصة، ويشكلون أنفسهم حول سلسلة مستمرة من وهي شبكة مرنة وطليقة، غالبا ما تتكون من أفراد ذوي مه" )شبكة إجرامية( "ه)، و(بأنشطة إجرامية
، نتائج الدراسة االستقصائية التجريبية بشأن أربعني من اجلماعات اإلجرامية املنظمة 2112مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (. املشروعات اإلجرامية

 .2112سبتمرب /أيلول. املختارة يف ستة عشر دولة
، جيب توافر ست "جرمية منظمة"، على سبيل املثال، أنه لكي يتم تصنيف أي جرمية أو جمموعة إجرامية على أهنا (اليوروبول)ب الشرطة األورويب لقد حدد مكت  3

أن يكون لكل ( 2)أن يزيد عدد املشاركني عن فردين، ( 0: )، وهي كما يلي(00)، و(2)، (3)، (0)خصائص على األقل، أربعة منها جيب توافرها وهي الورادة يف 
يشتبه يف ارتكاب جرائم جنائية ( 2)استخدام بعض من اشكال االنضباط والرقابة، ( 2)لفرتة من الوقت أو غري حمددة املدة،  م ت م دِّدأن تكون ( 3)فرد مهمة حمددة، 

أن يكون هلا صلة ( 2)استخدام هياكل جتارية أو نظامية، ( 8)تستعمل العنف أو الوسائل األخرى املناسبة للرتهيب، ( 2)تعمل على الصعيد الدويل، ( 2)جسيمة، 
مكتب . أو السلطة/حيددها السعي وراء الربح و( 00)، السياسة واإلعالم، واإلدارة العامة، والسلطات القضائية أو االقتصادممارسة التأثري على ( 01)بغسل األموال، 
  .ENFOPOL 35 Rev 2، 22/2/2212وثيقة رقم ( اليوروبول)الشرطة األورويب 

4
املعرضة خلطر شبكة الروبوت مساهم غري متعمد يف عمل  احلواسيب على الرغم من ذلك، فعلى سبيل املثال، قد يكون املسؤول الفردي أو املؤسسي للكشف عن  

 Chang, L. Y. C., 2012. Cybercrime in the Greater China إجرامي، ذكر بعض املعلقني أن شبكة الروبوت جيب اعتبارها كشكل من أشكال اجلرمية املنظمة

Region. Cheltenham: Edward Elgar). 
5
 222-2231، ملف رقم (املوجز)، تقييم بشان هتديد تيسري اإلنرتنت للجرمية املنظمة 2100( اليوروبول)مكتب الشرطة األورويب    
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دولة )جريمة سيبرانية حّددتهم الشرطة  بأفعالفيهم  مشتبه
 ( في جنوب آسيا

 إحصاءاتإحدى دول جنوب آسيا، نشرت الشرطة الوطنية  يف
وقد مت . مسجلة لديها سيربانيةعلى تفاصيل تتعلق جبرائم  تويحت

ائي من خالل عدد من تصنيف املشتبه فيهم يف التقرير اإلحص
بينما توجد . للعالقة بني اجملين عليه والسمات األخرى الفئات، طبقا

 إحصاءاتنسبة عالية من املشتبه فيهم مل يتم تصنيفهم بعد، إال أن 
 :تايلالشرطة الوطنية تظهر ال

  به فيهم بارتكاب جرميةيف املائة من املشت 01يعترب أكثر من 
مثل  سيربانية واملسجلني لدى الشرطة معروفني للمجين عليه،

 اجلريان واألصدقاء واألقارب،

 يف  2بة يشكل كل من املوظفني الساخطني وقراصنة احلواسيب نس
  الشرطة،املائة من مرتكيب اجلرمية السيربانية املسجلني لدى 

 سيربانية مسجلني  ب جرميةبارتكا فيهم املشتبه من كبري عدد يعترب
 .يف التعليم العايل والربامج التعليمية األخرى

  /http://ncrb.gov.in: املصدر

 السيرانية للجريمةِست ار ك القانونية األعمال استخدام
عات اليت تتألف اجملمو  إلحدى األساسيني املنظمني من اثنان يضطلع"

يف أوروبا الشرقية، بتقدمي خدمات  شخصا ومقرمها 31من حوايل 
 النشاط هذا خالل ومن .قانونيةواخلوادم احلاسوبية ال االستضافة

جتارة غري )  "smswarez"من  املئات علىت س رت،ر بال قاما املشروع،
مشروعة يف حمتوى حممي حبقوق الطبع، مقابل الدفع من خالل خدمة 

حيث يتم تنزيل صفحات ) "smswebs"، و(الرسائل النصية القصرية
من مواقع إلكرتونية فيها حمتوى حممي حبقوق الطب، مقابل الدفع من 

واستخدم  ".التورنت"، و(خالل خدمة الرسائل النصية القصرية
لإلعالن عن ( SPAM)ائل الربيد اإللكرتوين الطفيلي رس املنظمان

 28إىل احلجز على  النهايةخدماهتم غري املشروعة، وهو ما أدى يف 
 وبعد. تريابايت 221-211من اخلوادم غري القانونية بسعة قدرها 

مقدار حركة البيانات  اخنفض فقد اجملموعة، هذه على القبض إلقاء
 .املائة يف 01 بنسبةعلى الصعيد الوطين 

UNODC Digest of Organized Crime Cases  

ة واسعة من من الضروري النظر يف جمموع
التصنيفات، مبا يف ذلك؛ األخذ بعني 
االعتبار ديناميكية النشاط اإلجرامي عرب 

 .ودون االتصال باإلنرتنت/اإلنرتنت

 للجاني " النمطية المالمح"

لقد سامهت الدراسات السابقة 
يف قضايا  اللمجموعات اليت متت حماكمته

انية يف توفري أغلب رب تتعلق جبرائم سي
املعلومات الشائعة بشأن املالمح الفردية 

إنفاذ للجاين، كما تعترب عمليات هيئات 
ر،ري،ر القانون ال ة على ف ي،ر ة بشأن املنتديات اخل  س 

عن رصد أعمال  شبكة اإلنرتنت، فضال
دمييني يف اجلاين من قبل الباحثني األكا

مصدرا  الندوات النقاشية وغرف الدردشة،
قيما للمعلومات، كما توجد أساليب إضافية 
تساعد يف مجع هذه املعلومات تتضمن 

بدون ذكر )ير الذايت استخدام استبيانات التقر 
األمنية "األنشطة جمريات  مراقبة، و (أمساء

وتطور ، تكنولوجيا املعلوماتحول " السرية
" تقنية وعاء العسل"تقنية اخلوادم اخلادعة 

تعترب الدراسات املقارنة  1.املوصولة باإلنرتنت
: من األمور املعقدة، ويرجع ذلك إىل

املستخدمة، املنهجية االختالفات يف 
ومضامني وأفعال اجلرمية السيربانية، واختيار 
العينة، والتغطية اجلغرافية، وأساليب حتليل 

                                                           
1
 Chiesa, R., Ducci, S. and Ciappi, S., 2009. Profiling Hackers. The Science of Criminal Profiling as Applied to the World of :على سبيل املثال ا نظر  

Hacking. Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group 

http://ncrb.gov.in/
http://ncrb.gov.in/
http://ncrb.gov.in/


    

59 
 

ويتناول هذا القسم كل من البيانات املتعلقة . وعرض مسات اجلاين، مثل استخدام فرتات عمرية خمتلفة للجاين
جلرائم، والبيانات اليت تركز على أفعال السيربانية عرب جمموعة كبرية من ا ميةبالدراسات املعنية مبالمح مرتكيب اجلر 

 املواد حيازة أو توزيع أو أو اخرتاق البيانات احلاسوبية، وإنتاج يةالنفاذ غري املشروع لنظم حاسوب: ة؛ مثلم ع ي،رن
 .بواسطة احلواسيب باألطفال املتعلقة اإلباحية

تتناول جمموعة كبرية من أفعال اجلرمية  1من ثالث دراسات رئيسية م أخ وذأدناه  التحليل الوارد 
اليت  "Li"وتتعلق الدراسة األوىل جمموعة  2.عن دراسة استقصائية لتقرير ذايت تركز على القراصنة السيربانية، فضال

" منطية"، عن قضايا ا من قبل دولة يف أمريكا الشماليةمن اجملرمني الذين متت مقاضاهتم جنائي 020 تتكون من
 080111  تتألف من أكثر من" Lu"أما جمموعة  2112.3و 0228 الفرتة بني السيربانية، يف من باجلرمية

بني عامي يف منطقة بشرق آسيا،  شرطةالمسجلني يف قاعدة بيانات سيربانية،  ميةمن املشتبه فيهم بارتكاب جر 
من  221 من نيعينت ،(BAE Detica)بإعدادها شركة  قامتاليت  ،وتناولت الدراسة 2112.4و 0222

 األنشطة البارزة واملبلغ عنها
، املنظمة "الرقمية"ماعات اجلرمية جل

الرؤى  ىحدوذلك من خالل إ
وعلى النقيض . التجريبية العاملية

 "HPP" من ذلك، فإن دراسة
مشروع القراصنة (املعنية بالقرصنة 

تعتمد على بيانات  )التوصيفي
 00211 يقرب من فيماواردة 

ذايت مت إكماله من استبيان تقرير 
 واشارك نمن الذي - "القراصنة"ق ب ل 

 5.يف أي جرمية( واأو مل يشارك)

                                                           
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’).        

 
جتسس، واستعمال احلاسوب يف أعمال السرقة واالحتيال واالختالس /نفاذ غري مشروع، هجوم، التخريب، فريوسات، سرقة بيانات/قرصنة( يل)وتضمنت جمموعة   3

   .والفساد
تعمال احلاسوب يف غسل األموال، املواد اإلباحية، جتارة اجلنس، االحتيال عرب اإلنرتنت، القرصنة السيربانية، سوء استخدام احلاسوب، واس( و)وتضمنت جمموعة   4

ي،رةل  لاملقامرة، وأعمال ا  .ص وص 
ا نظر يف (. ثغرات يف املعلومات)غري حمددة بشكل واضح، أو أن القراصنة مبثابة مرتكيب جرائم سيربانية " القراصنة"الحظ املعلقون أن املفاهيم الثقافية الشائعة عن   5

 :الصددهذا 

http://www.unicri.it/emerging_crimes/cybercrime/cyber_crimes/docs/profiling-hackers_add-info.pdf
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السيربانية من الدراسات  ميةاجلر اجملموعات العمرية ملرتكيب  02-2يوضح الشكل  - العمرية الفئة 
 08حيث تظهر كل الدراسات أن أغلب الفئات العمرية من مرتكيب اجلرمية السيربانية ترتاوح بني  1،األربع

سنة، أما جمموعة  22و 02ترتاوح أعمارهم بني " Li"اجلناة يف جمموعة  من يف املائة 22، فمثال. سنة 31و
"Lu " سنة 22و 08يف املائة من اجلناة ترتاوح أعمارهم بني  23فإن  . 

ختتلف إىل حد ما، حيث تشري إىل احتمالية  BAE Deticaالدراسة احلديثة اليت أعدهتا شركة بيد أن 
 32، تشري التقارير إىل أن ناتواألربعي اتالثالثينارتفاع مستويات استمرار ارتكاب اجلرائم بني األشخاص يف 

وعلى النقيض من الدراسات اليت تشمل جمموعة من  .عاما 21و 32ترتاوح أعمارهم بني يف املائة من اجلناة 
الفئات العمرية األكرب سنا يف  احاد اضاتظهر اخنف( HPP)أفعال اجلرمية السيربانية، فإن الدراسة املعنية بالقرصنة 

وقد . يف املائة من كل مرتكيب اجلرائم املذكورة أعاله 20نسبة  اعام 31من اجلناة، حيث متثل الفئة العمرية 
 "script kiddies"الـ  لتحديد املالمح الفرعية للقراصنة اليت تبدأ يف سن صغرية، مثل اترب ذلك مناسبيع
، فإن الدراسة املعنية اأخري و   .(مصطلح لوصف من يعتمد على برجميات وملفات جمهزة مسبقا للقيام بالقرصنة)

يف املائة من القراصنة، املشار إليهم يف  20، على سبيل املثال، تبني أن (HPP)بـاملشروع التوصيفي للقراصنة 
،ر ومن مث، فإن الفئة العمرية من . سنة 02و 01يف ممارسة القرصنة ما بني سن  بدأواالدراسة،  مرتكيب إمْجايل 

سيا اليت باشر ففي منطقة شرق آ. السيربانية أصغر من الضالعني يف ارتكاب جرائم تقليدية بشكل عام ميةاجلر 
إىل  31الفئة العمرية جملموع مرتكيب اجلرمية ترتاوح بني  قم،رةوجمموعته أعماهلم اإلجرامية، وجد أن " Lu"فيها 
 . السيربانية ميةمن مرتكيب اجلرا اعام 23 إىل 08عاما، مقارنة مع الفئة العمرية اليت ترتاوح بني  32

السيربانية، حيث وجدت  ميةميثل الذكور الغالبية الساحقة من بني مرتكيب اجلرا  - اإلجتماعي النوع
يف املائة على التوايل من اجلناة هم من  80و 28و 22أن ( HPP, Li and Lu)الدراسات املذكورة أعاله 

سيربانية، ال ميةر اجليف  ورطنييف املائة تتطابق مع نسبة الذكور املت 21وتشري احلقائق إىل أن أكثر من . الذكور
فعلى الصعيد العاملي؛ يرتاوح إمجايل نسبة . درجة أعلى من اجلرمية املعتادة، بشكل عاموتشكل هذه النسبة 

يف  82يف املائة، وبلغ املتوسط حوايل  21و 82الذكور الذين متت حماكمتهم الرتكاهبم أي جرمية ما بني 
وقد . متها الدول أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسةيتناسب هذا النموذج مع البيانات اليت قد 2.املائة

  3."والذكور الشباب من هماجلناة "أوروبا، على سبيل املثال، على أن مشال علقت إحدى الدول يف 
 

                                                                                                                                                                      
 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. 
الفرتاض التوزيع املتساوي عرب كما تفيد الدراسات بأن النتائج املرتتبة على املخط،رط تظهر أن أعمار اجلناة ترتبط باستخدامهم يف فرتات عمرية خمتلفة، وذلك وفقا   1

  .لعمرداخل كل فاصل زمين من ا اتـ غ اي ر وغالبا ما تظهر البيانات األساسية لكل دراسة على حدة . املختلفة فرتات العمر
معهد : هلسنكي. الدولية بشأن اجلرمية والعدالة حصاءاتاإل. 2101 ملنع اجلرمية ومكافحتها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملعهد األورويب  2

 .ملنع اجلرمية ومكافحتها هلسنكي
 .82االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   3
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اليت تقدم صورة واضحة تتناول كل الفئات  النامية ولقد مت إجراء عدد قليل من الدراسات يف الدول
أن  1(yahooboyes)السيربانية مثل مجاعة  ميةوبالرغم من ذلك، تؤكد املالمح الفرعية ملرتكيب اجلر . العمرية

هذه  إحدى تشريو . الشباب بصفة خاصة هم الفئة األكرب، على األقل، اليت ترتكب أفعال اجلرمية السيربانية
يف املائة  21الدراسات القليلة إىل أن 

دول غرب  ىحدإمن هؤالء اجلناة يف 
إىل  22ترتاوح أعمارهم بني  أفريقيا

أكثر من نصف  إدعى، وقد اعام 22
فعل ما يقرب هؤالء أهنم قد قضوا بال

 ميةمن مخس إىل سبع سنوات يف اجلرا
 2.السيربانية

 - الفنية/املهارات التقنية 
وفيما يتعلق مبستوى املهارة التقنية 

السيربانية هبذه  ميةاجلر وإْلمام مرتكيب 
الغالبية العظمى من  املهارات، تشري

" Li"ها جملموعة لاحلاالت اليت مت حتلي
على مهارات أو  إىل أهنا مل تنطو  

شأهنا يف ذلك شأن  ،تقنيات معقدة
القطاع الشائع من مستخدمي 

وبصفة عامة، تتسم نسبة . احلاسوب
يف املائة من مجيع األعمال  22

بالبساطة يف حتقيقها، يف حني تتطلب 
يف املائة مستوى من  03نسبة 

املهارات املتوسطة، أما النسبة الباقية 
ام تتطلب اإلمل( يف املائة 22)

. باملهارات التقنية بشكل دقيق للغاية
كما أبرزت مؤسسات األمن السيرباين ب إ جي از؛ أن إمكانية شراء أدوات حاسوبية لديها قدرة على استغالل 

السيربانية ليسوا يف حاجة إىل  ميةأن مرتكيب اجلر  تعين ثغرات احلاسوب والسيطرة على عدد كبري من احلواسيب؛
                                                           

1
للمزيد . إىل منط من الشباب، والسيما الذين يعيشون يف املدن، يقمون باستخدام احلاسوب يف أعمال االحتيال والتصيد ولنصب( yahooboys) تشري كلمة  

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

Crimes and Criminal Behaviour. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group. 
2
  Aransiola, J.O., and Asindemade, S.O., 2011. Understanding Cybercrime Perpetrators and the Strategies they employ. 

Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 14(12):759                                                                                                 

 أفريقيافي إحدى دول غرب  (yahoobys) مالمح طلبة جماعة ال 
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 2،ومن مث، تعترب مستويات املهارة التقنية على األرجح م تـ غ يـ،رر ة بشكل كبري 1،هارات التقنيةمستويات عالية من امل
. السيربانية ميةمن األدوار يف هيكل جمموعة اجلر  اوكما هو مبني أدناه، فقد يؤدي ذلك يف حد ذاته بعض

السيربانية تعترب أعلى من مرتكيب اجلرائم  مية، ومن ناحية ثانية، فإن مستويات التعليم بني مرتكيب اجلر اوعموم
التقليدية، أو كل اجلناة املتورطني يف اجلرائم التقليدية، حيث وجدت الدراسة اليت كانت تتناول حتليل أنشطة 

قد  - حمل الدراسة اليف اجمل - سيربانية ميةيف املائة من املشتبه فيهم بارتكاب جر  28أن نسبة " Lu"جمموعة 
وعلى حنو مماثل، وجدت . يف املائة من اجلناة املتورطني يف مجيع اجلرائم 8، مقارنة مع اجامعي اتلقوا تعليم

. اجامعي اأن أكثر من نصف عدد القراصنة قد تلقوا تعليم( مشروع القراصنة التوصيفي)الدراسة املعنية بالقرصنة 
أنه من املرجح أن االكتساب ( BAE Detica)وبالرغم من ذلك، كما الحظت الدراسة اليت أعدهتا شركة 

قد أدى ( Butterfly Botأو  ZeuSوذلك من خالل األدوات اخلبيثة، ومنها )للمهارات التقنية " االصطناعي"
 .إىل التحول من املالمح التقليدية للمهارات العالية لإلجرام الرقمي إىل جت  م،رع أوسع بكثري من األفراد

 اإلباحية المواد في األطفال (تصوير) استغالل جرائم مرتكبو
 تستغلقد ختتلف مالمح مرتكيب جرائم استعمال احلاسوب يف إنتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية 

جبمع  3،"العمل العاملي االفرتاضي يقفر "ولقد قام . السيربانية بصفة عامة ميةعن مالمح مرتكيب اجلر  ،األطفال
الضالعني يف هذه اجلرائم من خالل عينة صغرية غري عشوائية تتألف معلومات حديثة بشأن جمموعة من اجلناة 

 تستغلألقي القبض عليهم على خلفية قيامهم بتحميل وتبادل مواد إباحية  نمن األشخاص الذي 013من 
      4.األطفال عرب خدمة النظراء على اإلنرتنت

االفرتاضي، فإن الفئة العمرية لكل املشتبه العمل العاملي  يقلفر  اوفق - االجتماعية واحلالة العمرية الفئة
من كل  اواحدعام، كما أن  20عام، مبتوسط فئة عمرية تبلغ  23إىل  02فيهم كانت ترتاوح بني ما بني 

أما . أو يتلقى إعانات اجتماعية تتعلق بالصحة أو عاطال افيهم ال يعمل، فإما يكون متقاعد من املشتبه مخسة
أو مع أطفال /بلغت نسبة الذين يعيشون منهم مع شريك و حيث .أو يدرسونخرون فكان لديهم عمل اآل

، كما أهنا تشكل (عام 21متوسط )وهذه الفئة من اجلناة ت عد من كبار السن بشكل ملحوظ . يف املائة 22
 نسبة أكرب من اجلناة الذين يعيشون مبفردهم، عالوة على ذلك، فإن كل املشتبه فيهم املعنيني كانوا خيفون

                                                           
1
  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                                           
 32)مستوى متوسط  ،(يف املائة 20)مستوى منخفض : أن املهارات الفنية لدى القراصنة تعترب كالتايل: على سبيل املثال( HPP)وجد الدراسة املعنية بالقرصنة   2

 (.يف املائة 22)، مستوى خبري متمرس ( يف املائة 22)، مستوى عايل (يف املائة
3
، وهي شراكة دولية بني مثانية هيئات من 2113فرقة العمل العاملية االفرتاضية تعمل على مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال عرب اإلنرتنت، وأنشأت يف عام   

 www.virtualglobaltaskforce.com: ا نظر. هيئات إنفاذ القانون
ورغم ذلك، مت . غري العشوائيةال تعترب النتائج قابلة للتعميم على فئة اجملرمني الضالعني يف ارتكاب جرائم عرب اإلنرتنت، وذلك بسبب صغري العينة وعملية االختيار   4

 :ا نظر. على بعض من السمات هلذه األفراد ونشاطهم اإلجراميالتعرف 
 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 

http://www.virtualglobaltaskforce.com/
http://ssrn.com/abstract=2174815
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2174815
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. عن حياهتم اليومية ايف املائة جنحوا يف فصل أنشطتهم اإلجرامية متام 21أنشطتهم عن اآلخرين، ولكن نسبة 
، كما كانت درجة غري سوية أما الوضع بالنسبة لباقي اجملموعة، فإن أنشطتهم اإلجرامية ذات إفراط اىل

. انية إخفائها بشكل جيد عن اآلخرينمتشابكة مع حياهتم اليومية بشكل كبري أو قليل، عالوة على عدم إمك
الوضع االقتصادي واالجتماعي، مع ارتفاع نسبة الثقافة احلاسوبية، كما أن نسبة  ْهو رفهذه اجملموعة تتميز بتد  

 . يف املائة منهم يعاين من مشكلة يف الصحة العقلية 2

كاب جرائم استغالل األطفال توصف املدة الزمنية اليت استغرقها املشتبه فيهم بارت - اإلجرامي النمط
يف املواد اإلباحية بأهنا طويلة إىل حد ما، حيث تقدر مبتوسط مخس سنوات، وترتاوح ما بني ستة أشهر إىل 

ا تجميع املواد اإلباحية عن األطفال بل أيضبيف املائة من املشتبه فيهم ليس فقط  21نسبة  وتقوم. اعام 31
يف املائة قد اخنرطوا يف شبكات أخرى  32بكة النظراء، كما أن نسبة االجتار فيها أو توزيعها من خالل شب

باإلضافة إىل ذلك، فإن النصف من بني هؤالء شاركوا يف شبكات دون االتصال  .خبالف شبكات األقران
األطفال عرب اإلنرتنت،  اليت تستغلجتارة املواد اإلباحية ميارسون باإلنرتنت، مما يشري إىل أن األفراد الذين 

 .   ون االتصال باإلنرتنتأيضا  بد يقومون بذلك

واجلناة  "عرب اإلنرتنت"ز بني اجلناة يللتمي - "باإلنرتنت االتصال دون"اإلجرامية  األنشطةمع  الروابط
عمل، ال عن طلونعترب على األرجح من اجلنس القوقازي، عات األوىلالفئة ، فإن "باإلنرتنت غري املتصلني"

 إحدىوكشفت  2.وبرغم من ذلك، قد توجد روابط بينهما 1.ةالثانيالفئة وأعمارهم بشكل هامشي أصغر من 
 إستغالل أطفال يف مواد إباحيةيف جرائم  ونمن ستة من اجملرمني متورط اأن واحد ديثةالدراسات الشارحة احل

من  30211 العينات اليت استندت إليها ومشلت أكثر من ىحدوذلك وفقا إلدون االتصال باإلنرتنت، 
بإعدادها  تما كشفت الدراسة اليت اضطلعك  3.مرتكيب جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عرب اإلنرتنت

جرائم جنسية ضد األطفال عرب يف  ت إدانتهميف املائة من هؤالء قد سبق 2العمل العاملي االفرتاضي، أن فريق 
                                                           

1
  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.                                                                                                   
                                                                                                

2
  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. 

                                                                                                             
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 بوتنر)دراسة أخرى تركز على مرتكيب جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،
م يف جرائم شاركتهحيث قامت هذه الدراسة بإجراء مقارنة جمموعات من اجلناة شاركوا يف الفحص التطوعي، على أساس ما إذا كان لديهم توثيق تارخيي إضايف مل

سلطت نتائج الدراسة الضوء على حقيقة أن العالقة بني رؤية املواد اإلباحية عن األطفال واالتصال اجلنسي اجملرم يعترب تفاعال . جنسية على األقل ضد أحد األطفال
حترشوا جنسيا ( منهم)العديد "، وأن "بشكل ملحوظمل يرتكبوا انتهاكات جنسية ضد طفل عرب الفعل املباشر "فقد وجد أن اجلناة عرب شبكة اإلنرتنت . معقدا

وإن مل يكن ذلك ألنشطتهم اإلجرامية عرب اإلنرتنت، . جنسية منحرفةنـ ْزع ة باألطفال ومل يكتشف ذلك، وأن استخدامهم للمواد اإلباحية عن األطفال إمنا يعرب عن 
                                                                                              اح أخرىفإن هؤالء اجلناة قد ال يثريوا انتباه هيئات إنفاذ القانون من نو "
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يف املائة  02، عالوة على نسبة اعام 02باالتصال مع طفل دون سن  دينواأيف املائة قد  08ونسبة نت، اإلنرت 
بيد أنه يوجد تداخل قليل بني األنشطة اإلجرامية اجلنسية وغري اجلنسية، يتمثل ذلك . جرائم غري جنسية أدينوا

وكذلك ويف هذا الصدد؛ فإن املشتبه  .تنفرد يف اإلنتهاك اجلنسي لألطفال لمشتبه فيهملنزعة اإلجرامية اليف أن 
فيهم بالضلوع الراسخ يف أنشطة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عرب اإلنرتنت قد ارتكبوا، أو مازالوا 

  1.جرائم تتعلق باالعتداء اجلنسي على الطفل ايرتكبون، على األرجح أيض

من اجلرائم  اق العمل العاملي االفرتاضي لديهم معدل عاٍل نسبيي عينة فر وبصفة عامة، فاجلناة يف
ويف الواقع، إذا  . السابقة واملتزامنة مع أعمال إجرامية تتعلق باالعتداء اجلنسي على طفل دون االتصال باإلنرتنت

هناك أدلة  إال أناالعتداء اجلنسي على طفل، كان أكثر من نصف املشتبه فيهم بارتكاب جرائم سابقة تتعلق ب
العمل العاملي  فريقإىل صغر حجم عينة  اونظر . إىل تورطهم احلايل يف االعتداء اجلنسي على طفل اتشري أيض

يف االختيار، فليس من املمكن اإلجابة على السؤال بشأن ما إذا كان الرجال الذين  التحي،رزاالفرتاضي واحتمالية 
 ضاتورطوا أي من الذينباحية عرب اإلنرتنت يعتربون أكثر عرضة للخطر تورطوا يف جرائم استغالل طفل يف مواد إ

 .ميثل توجها هاما للبحث يف املستقبل، بيد أن هذا "احلياة احلقيقة"يف أعمال إجرامية ضد األطفال يف 

 المنظمةامية جر اإل جماعاتال دور
العديد من أفعال اجلرمية السيربانية درجة عالية من التنظيم والتخصص، فمن املرجح أن يكون تتطلب 

مستوى ضلوع اجلماعات 
ملنظمة التقليدية يف ة ااإلجرامي

سيربانية عاٍل،  ارتكاب جرمية
على األقل يف اجلرائم 
السيربانية اليت تنطوي على 
دوافع مالية، مثل استخدام 
احلاسوب يف االحتيال 

ومع . والتزوير وجرائم اهلوية
ذلك، جيب التذكري، بأن 

 "اجلرمية السيربانية"تعريفات 
املعمول " اجلرمية املنظمة"و

سيما توزيع أفعال ، والهبا
اجلرمية السيربانية املختلفة 

                                                           
1
  Bouhours, B., Broadhurst, R., 2011. Statistical Report: Virtual Global Taskforce P2P Online Offender Sample July 2010–June 2011. 

Canberra: Australian National University 

                           

 مافيا تقليدية  "عائلة" قبلعبر اإلنترنت من  المقامرة
مافيا للجرمية " عائلة"فيهم أعضاء  نمب - شخصا 22 إىل وجه قد، 2118 عام يف

فتح حمل م ت ط و،رر بصورة غري  هتمة - الوسطى أمريكااملنظمة املعروفة، يف إحدى دول 
 ملدعيوقد علق ا. مبا يف ذلك تشغيل أربعة مواقع إلكرتونية للمقامرة مقامرة،شرعية، لل

 بشأن املاضية السنوات خالل القانون إنفاذ محالت أدتلقد : "بالقولالعام للمقاطعة 
 عصابات استخدام زيادة إىل تقليدية مراهنات لصاالت( املافيا) إجرامية عصابة إدارة

 يعترب حيث قانوين، غري بشكل خارجية مؤسسات تديرها للمقامرة إلكرتونية ملواقع القمار
 ةاكمة يف ظل الوالية القضائيوبينما اعتربت احمل". على مدار الساعة امتاح أمرا ذلك

غري قانوين، إال أن املواقع اإللكرتونية استغلت التشريعات  أمر املقامرة أن هلا املمنوحة
 يف يتمثل التجرمي ولكن الدولة، يف مةفالرهانات غري جمر،ر . املختلفة يف واليات قضائية أخرى

 اخلوادم من سلسلة خالل من البيانات وارتداد خارجية مؤسسات عرب ذلك استغالل
 .  تـ ه ر،رب من طرق الكشف التقليدية إلنفاذ القانونلل املركزية

  :على االطالع يرجى
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/four-

gambino-crime-family-members-and-associates-plead-
guilty-in-manhattan-federal-court  

http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/four-gambino-crime-family-members-and-associates-plead-guilty-in-manhattan-federal-court
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/four-gambino-crime-family-members-and-associates-plead-guilty-in-manhattan-federal-court
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/four-gambino-crime-family-members-and-associates-plead-guilty-in-manhattan-federal-court


    

65 
 

فاألفعال ". نسبة حاالت اجلرمية السيربانية ذات الصلة باجلرمية املنظمة"ضمن أي فئة تناولتها، تؤثر يف تقديرات 
" اجلرمية املنظمة"اليت تنطوي على استغالل الطفل يف مواد إباحية، على سبيل املثال، قد متثل مستوى أقل من 

" هيكل اجلماعة"راء ضمن مل ينظر إليها األشخاص الضالعون يف حتميل هذه املواد اإلباحية باعتبارها إج إذا
 .اجلرائم ىحدالرتكاب إ

" عرب اإلنرتنت"للجرمية املنظمة على األنشطة اإلجرامية  ةاحلالي ماذجتطبيق النفإن ، عالوة على ذلك
ليس مبنأى عن وجود حتديات هلذا التطبيق، حيث تعترب السمات التقليدية للجرمية املنظمة مثل استخدام 

باإلضافة إىل . العنف واالستيالء على األراضي من الصعب األخذ هبا يف توصيف النشاط اإلجرامي السيرباين
 ذلك، ال تبد

 
اإلداري للجماعات اإلجرامية املنظمة واليت تقوم على الثقة والتنفيذ،  ْور وثو املسائل املتعلقة بامل

وبالرغم من ذلك؛ . الدردشة من األمور اليسرية اليت تتوسط بيئة من مثل بيئة املنتديات عرب اإلنرتنت أو غرف
هذا، وتصلح شبكة اإلنرتنت . أفضل ورمبا بشكلفعله  ا، ميكن للمنظمات أيضفعلهما يستطيع األفراد 

 مرتامية جغرافية منطقة والتكنولوجيات ذات الصلة بشكل جيد للتنسيق على نطاق أوسع بني األفراد يف
مثل متباينة، اإلجرامية قصرية األجل، وبني مناذج تقليدية  الروابط" ألسراب"األطراف، مبا توفره من إمكانيات 

اجلرمية السيربانية، يف فرتة  حتو،رلتوكما هو مبني أدناه، فلقد  1.عيارياهلرمي وامل اجملموعات القائمة على التسلسل
إىل جرمية ذات حجم كبري وشائع و  ،، من اخنفاض يف حجم ارتكاهبا بواسطة فرد متخصصازمنية قصرية نسبي

 2."وصناعيةجرمية منظمة مبثابة "

مسجلة  سيربانيةجرمية  211لعينة من  اأوضحت إحدى الدراسات احلديثة، واليت أجرت استعراض
من أشكال النشاط  ايف املائة من اجلرمية الرقمية تستلزم اآلن بعض 81لدى أجهزة الشرطة، أن ما يزيد عن 

ويزعم  4.يف املائة، كتقدير أعلى 21وقد تبلغ نسبة اجلرمية املنظمة اليت تنطوي على جرمية سيربانية  3،املنظم
بأن الغالبية العظمى من ( EUROPOL iOCTA)" اليوروبول -نظمة عرب اإلنرنت خطر اجلرمية املتقييم "

ب، اص باإلنرتنت يف املستقبل القرياخلمن أشكال التحقيق  التحقيقات يف اجلرمية املنظمة سوف تتطلب شكال
ظمة، إال أن بشكل هادف لقضايا اجلرمية املن حم  ابٍ على الرغم من أن التقييم . يف حالة عدم وجود فعلي لذلك

انتهي إىل أن وجود مجاعة  ،املنظمة اجلرمية لقضايا خالصة ، يفواجلرمية راتباملخد املعين املتحدة مكتب األمم
حيد بشكل "حيث  .السيربانية اليت تناولتها اخلالصة مية مجيع قضايا اجلر متأصال يف إجرامية منظمة يعترب عامال

إىل  اوتشري اخلالصة أيض 5."باعتبارهم الالعبني األساسني يف اجلرمية السيربانيةكبري جدا دور القراصنة املنفردين 
 ."البشرية واملوارد الوسائل من العديد تنظيمبالضرورة "السيربانية تتطلب  ميةأن طبيعة اجلر 

                                                           
1
 BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age. 

2
  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_USA-

Human%20Impact-A4_Aug4-2.pdf    
5

 .، جتميع للحاالت مع التعليقات والدروس املستفادة2102 املنظمة اجلرمية لقضايا خالصة يف واجلرمية باملخدِّرات املعين املتحدة مكتب األمم 

http://us.norton.com/content/en/us/home_homeoffice/media/pdf/cybercrime_report/Norton_USA-Human%2520Impact-A4_Aug4-2.pdf
http://us.norton.com/content/en/us/home_homeoffice/media/pdf/cybercrime_report/Norton_USA-Human%2520Impact-A4_Aug4-2.pdf
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عدد من الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن هناك زيادة  اويف هذا الصدد، ذكر أيض
وأشارت، على سبيل . املاضية سيربانية خالل السنوات اخلمسال ميةر اجليف تورط اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف 

 اتعترب أكثر تنظيمسيربانية ال ميةر اجلتطور اجلماعات الضالعة يف ارتكاب " أفريقيا إىلاملثال، إحدى دول غرب 
اجلرمية "أن  يف أمريكا اجلنوبية دولال، كما ذكرت إحدى "فها يف البعد العابر للحدود الوطنيةاألهد اوحتقيق

، كما "منظمات إجرامية قبلمنفرد إىل جرمية اقرتفت من  جمرم قبلالسيربانية انتقلت من كوهنا جرمية اقرتفت من 
 فرد كل أداء مع االنتشار واسعة أصبحت قد السيربانية اجلرمية" خلصت إحدى دول جنوب شرق آسيا إىل أن

   1."به املنوط الدور األفراد من

. السيربانية اجلرمية يف األكرب الفاعلة اجلهاتولذلك، ميكن اعتبار اجلماعات اإلجرامية املنظمة مبثابة 
سواء فيما يتعلق بنسبة خبصوص االستدالالت ومع ذلك، فإن األدلة التجريبية احملدودة تتطلب توخي احلذر، 

، من أي وقت مضىأكثر تكنولوجيا احلاسوب األفراد  تم ك،رنفقد . ضلوع اجلرمية املنظمة وشكلها وهيكلها
 بارتكاب جرمية سيربانية، على سبيل املثال، إىل أنحول الطلبة املشتبه فيهم حيث تشري واحدة من الدراسات 

دول غرب آسيا اجمليبة على  ىحدإ اكما أفادت أيض 2.يف املائة منهم تصر،رف مبفرده، وليس يف جمموعة 22
يف  تناس ألغراض شخصية، وليسي نفذه أ فرديا ااختذت طابع"معظم أفعال اجلرمية السيربانية االستبيان؛ بأن 

 . "شكل تنظيمات أو مجاعات

" اجلرمية السيربانية"قد تعتمد بشكل كبري على مفاهيم وكما ذكر أعاله، فإن هذه االستنتاجات 
اإلجرامية يف  وبصفة عامة تنتهج اجلماعات. املعمول هبا، وطبيعة القضايا اليت أثارت اهتمام السلطات الوطنية

حمددة من اجلرمية السيربانية، إال أنه من الواضح أن كل التصنيفات، مبا فيها اجلناة من  أغلب األحيان أشكاال
وتظهر القضية الواردة يف اجلدول، على سبيل املثال، إىل حد ما جمموعة . ؤخذ بعني االعتباراألفراد، جيب أن ت  

 . من مسات اجلناة من األفراد واجلماعات

 االسيربانية تصنيفواجلرمية طرحت إحدى التحاليل احلديثة املعنية باجلرمية املنظمة  -اجلماعة  هيكل
الرتكاب اجلرائم  مغاير)اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف ارتكاب جرائم عرب اإلنرتنت تورط درجة  على مبنيا

ويف هذا الصدد، مت وضع تصور يتمثل يف تقسيم  3.الروابط داخل اجلماعة ت ْكو ينو ( دون االتصال باإلنرتنت
مية أو توجيه هذه اجلماعات اإلجرامية إىل مجاعتني؛ تضطلع األوىل بأنشطة واسعة تركز على البيئات الرق

وموزعني ( التمحور على اإلنرتنت، هياكل معزولة" )أسراب"، ت قسم إىل ذلك إىل إضافة األنشطة حنوها،

                                                           
1

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

ومع ذلك، أشارت الدارسة إىل صعوبة كشف التواطئي، . يف املائة من كل املشتبه فيهم بارتكاب جرائم سيربانية تصرفوا باستقاللية 23ووجدت الدراسة أيضا أن 
 . عالوة على أن االدعاء بارتكاب جرائم سيربانية حمددة بشكل مستقل، قد خيالف الواقع الذي أجاز ارتكاهبا يف جمموعة

 
3
  BAE Systems Detica and London Metropolitan University, 2012. Organised Crime in the Digital Age. 
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، أما الثانية، فتباشر أنشطة تنتقل بني برامج على اإلنرتنت (التمحور على اإلنرتنت، هياكل مرتبطة)مركزيني 
 . ودون االتصال باإلنرتنت، وعربمها

واحنرافها عن املركز يف ظل عدم وجود قيادة واضحة، عراقيل أمام " لألسراب"تضع الطبيعة اخللوية 
حفظ األمن والنظام 

، وذلك من خالل العام
منظور إنفاذ القانون، 
ومن ناحية أخرى، 
هناك حقيقة مؤداها أن 
تلك األسراب ت شكل 

من جمموعة  اغالب
، وتتسم بضوابط "هواة"

ضعيفة بشأن 
 هبا، مما قد" لتحاقاال"

يتيح فرصا حلفظ األمن 
 ، بيد أن لديها هيكال"املوزعني املركزيني"على النقيض من ذلك، توجد صعوبة بالغة يف اخرتاق . والنظام العام

أما فيما يتعلق بالنمط الثاين من . قياديا واضحا ونوافذ أساسية، متك،رن جهود هيئات إنفاذ القانون من مواجهتها
ة وممتدة على هياكل مؤسسة على رابط متعدد، واليت م ت ج مِّعإلجرامية؛ فلديها عمليات هجينة اجلماعات ا

فمن املستقر عليه؛ أن هذه اجلماعات . لعمليات إنفاذ القانون املنفردة اميكن من خالهلا أن تكون هدف
من نواح )لية ضد ة بعض الشيء، ومع ذلك؛ توفر فرص الختاذ إجراءات تسلسم ن س،رقاإلجرامية قد تكون 

عالوة على ذلك، فقد أدرجت فئة منطية ثالثة من  1.العمليات اإلجرامية الفردية اليت تضطلع هبا إحدى( أخرى
بشكل  تتقاطعأساسي، إال أهنا بشكل اجلماعات اإلجرامية تباشر أنشطة إجرامية دون االتصال باإلنرتنت 

 طرائقبتتقاطع ما  ا، فمن املالحظ أن اهلياكل التنظيمية غالباوأخري  2.متزايد أو تقوم بوساطة عرب البيئات الرقمية
يف األعمال اإلجرامية  اعالية املرونة، غري أن الدالئل تشري إىل أن كافة هياكل هذه اجلماعات تؤدي دور 

اسع إىل السيربانية، حيث من املرجح أن تصل نسبة هياكل املوزعني املركزيني واهلجائن اجملمعة ذات النطاق الو 
  3.يف املائة 21

                                                           
1
 .20املرجع السابق، صفحة رقم   

2
 .22 املرجع السابق، صفحة رقم  

3
 21 املرجع السابق، صفحة رقم  
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للجرائم ذات الدافع املايل، اهلياكل التنظيمية لقد خضعت  - السيربانية اجلرميةاجلرمية املنظمة و  أسواق 
السوق دت خصائص ح دِّ ولقد . خاص،ر بيانات البطاقات املصرفية وبطاقات اإلئتمان إىل حتليل مثل سرقة 

 ،يف هذه األسواق أدوارا خمتلفة، وكثريا ما تكون متعددة السيربانية جبماعات وأفراد يؤدون ميةالسوداء للجر 
 "الصرَّافون"و "نستضيفو امل"و "احملتالون"و" القراصنة"و "اخلرباء التقنيون"و "املوزعون"و "املربجمون"ففيهم )
 مع عدة عمليات منها إعداد تتفاعلعالوة على أن هذه اجلماعات واألفراد  1،("الزعماء"و "نـ ق لة األموال"و
رة شبكات ، وإدا(من خالل رسائل التصيد االحتيايل)، والتحكم يف شبكات حاسوب مصابة بيثةاخلربجميات ال

 2.الروبوت، واحلصول على البيانات الشخصية واملالية، واملتاجرة بالبيانات املالية

تعترب 
املنتديات السرية أحد 

ساليب اليت األ
تستخدمها اجلماعات 
اإلجرامية داخل السوق 

ة غالبا خبدمات ) سري،ر
 
امل

إخفاء اهلوية أو 
مثل " التسيري البصلي"

Tor ) لتبادل املعلومات
والتوسط يف بيع 
اخلدمات االستشارية، 
وخدمات االنتشار 
والفريوس، وتأجري 
شبكة الروبوت، 
 وخدمات الربيد
 اإللكرتوين الطفيلي

افة وقوائم واالستض
الربيد اإللكرتوين 

من األفراد، واملنظمات اليت  اكبري   اعدد تضمثل هذه األسواق أن ملومن ناحية أخرى، فإن  3.والتفاصيل املالية
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 

2
  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. 

 تفاعالت الجناة 
تكشف الشكاوى اليت حررهتا سلطات إنفاذ القانون اجلنائية يف إحدى دول أمريكا الشمالية ضد 

طبيعة دود الوطنية، وذلك يف سياق اإلجراءات، عن السيربانية عرب احل ميةجمموعة من مرتكيب اجلر 
االقتباس التايل مقتطع من رسائل فورية أو  .تفاعالت اجلناة داخل سوق اجلرمية السيربانية

 :مت احلصول عليها وفقا لسلسة من أوامر التفتيش" دردشات"
 

11:55:42:68 PM CC-4  اخلاص بك؟( طروادة)كم سيكلفين برنامج تروجان 
11:56:33:00:PM Alias-1 
... 

 ذلك االستضافة والدعمك يف الشهر مبا يف 2

11:56:55:38 PM Alias-1 
... 

ألناس ( الوصول إىل الروبوت أي)ميكنك إعطاؤه 
 خمتلفني، الصراف وزمالء العمل

12:28:22:32 AM Alias-1s  عندي امتداد ملف قابل للتنفيذ يعطي على األقل من
للدول )ك للتنزيل 0دوالرات من  311إىل  211

 311إىل  211سيوفر مبلغ ( الروبوت أي( )املختلفة
 00111دوالر أمريكي من العائدات املسروقة لكل 

بلدان )جمموعة من املعلومات املسروقة من الضحايا يف 
 (خمتلفة

 :املصدر
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,

%20Nikita%20Complaint.pdf  

http://www.fbi.gov/news/speeches/the-cyber-threat-whos-doing-what-to-whom
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,%20Nikita%20Complaint.pdf
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,%20Nikita%20Complaint.pdf


    

69 
 

هذا، وتستخدم شبكات الروبوت يف ارتكاب اهلجمات ضد . ة إىل أخرىالروبوتات من فرد واحد أو جمموع
على أساس  األموال حركةنظم املعلومات وسرقة البيانات، وت عرض بتكلفة منخفضة نسبيا، مستفيدة من تقلب 

مع برجمة خبيثة خمزنة عليه يشغل جمموعات أو مكونات شبكة  خادمفعلى سبيل املثال، جهاز . عدد العمالء
 تجمموعة إدارة روبو . يف الشهر أمريكيا دوالرا 211إىل  81مكان مبلغا قدره ما بني  أي يكل،رف يف روبوت

أما . دوالر 00111، تساوي يف قيمة التجزئة مبلغ Eleonore Exploit Packواحد، تعرف باسم جمموعة 
تبلغ تكلفته يف جهاز حاسوب تدار باستخدام هذه اجملموعة ف 21إىل  01استئجار شبكة روبوت ما بني 

 1.الف دوالرآ 20111إىل  30111فتبلغ تكلفتها من  v1.3 "زيوس"أما عدة . دوالرا يف اليوم 21املتوسط 
نسبيا باملقارنة مع املكاسب املالية احملتملة اليت قد تصل من عشرات اآلالف إىل  ةتعد هذه التكاليف منخفض

 .عشرات املاليني من الدوالرات

شبكات تواصل اجتماعي تتألف من أفراد "وقد ح دِّدت خصائص سوق اجلرمية السيربانية بأهنا  
األفراد وقد ميثل بعض  2.مؤلفة من مجاعة إجرامية وحيدة أة، وليست منش"إجرامي منظم نشاطضالعني يف 

قائمة على تكنولوجيا روبوت املربجمني األصليني للربجميات اخلبيثة وأصحاب شبكة  واجملموعات الصغرية، مثل؛
خرون واألسراب، عالوة على آلاألفراد ا اتقريب محيوم حوهل ذينداخل السوق وال ، الالعبني األساسينياملعلومات

فمن الواضح أن هؤالء الضالعني بإعداد وإدارة عناصر السوق الرئيسية، مثل شبكات . املوزعني املركزيني
 اوذلك وفق 3،أو حىت بشكل منفرديا، كل مجاعات صغرية نسبالروبوت، يباشرون أفعاهلم اإلجرامية يف ش

ويتضح من الدراسة اليت . للتحقيقات اليت أجرهتا سلطات إنفاذ القانون وحاالت القبض حىت هذا التاريخ
على سبيل املثال، أن أغلب النماذج التنظيمية  4،اجملموعات اليت حددهتا ، بشأن(BAE Detica/LMU)أعدهتا 

لذلك؛ تتكون نصف  اوفقو  5.ا يقرب من سنةمل اأفراد قد عملوا سوي 2-3األكثر شيوعا تتألف من 
أقل  ملدة ربع اجملموعات النشطة عملتأو أكثر، حيث  افرد 00ويضم الربع  ،أفراد أو أكثر 2اجملموعات من 
حيث ، العمل اإلجرامي يرتبط حجم اجملموعة أو مدة تكوينها مبدى تأثري وبالرغم من هذا ال. من ستة أشهر

 .لمجموعات الصغرية إحداث ضرر جسيم خالل فرتة قصريةميكن ل

                                                           
1
  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 
2
 :على سبيل املثال ا نظر  

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

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

http://go.eset.com/us/resources/white-papers/Trends-for-2011.pdf
http://nakedsecurity.sophos.com/2012/05/23/bredolab-jail-botnet/);
http://nakedsecurity.sophos.com/2012/01/24/microsoft-kelihos-botnet-suspect/);
http://nakedsecurity.sophos.com/2012/08/07/mariposa-botnet-trial/);
http://nakedsecurity.sophos.com/2012/07/01/uk-cops-announce-sentencing-of-baltic-malware-trio/)
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وحيث إن الشروط  
القانونية لتعريف اجلرمية املنظمة 

األفراد ال تسري على 
واجلماعات داخل سوق اجلرمية 

إال أن من املمكن  السيربانية،
ضلوعهم يف أعمال تتعلق 
باملشاركة اجلنائية أو الشروع 
 باالتفاق اجلنائي، وذلك ضمن

من  2األحكام الواردة يف املادة 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

عن  ال، فضأو أنواع اجلرائم اليت تضطلع باقرتافها اجلماعات اإلجرامية/اجلرمية املنظمة املعنية باالتفاق اجلنائي و
اجلرائم اجلسيمة إحدى املسامهة اجلنائية املتمثلة يف تنظيم أو توجيه أو مساعدة أو حتريض أو تيسري ارتكاب 

 1.اجلماعات اإلجرامية املنظمة إحدىاليت تتورط فيها 

 عاملية بطريقة يعملون اإلنرتنت جمرمي بأن يقضي سائد افرتاض مثة أن من الرغم على - اجلغرايف التوزيع 
 الدالئل أن إال مركزية وغري
 اجملموعات تلك أن إىل تشري

 يف حمصورة زالت ما رمبا
 وإن حىت اجلغرايف نطاقها
 تتجاوز اأنشطته كانت
 سبيل فعلى. الدولة حدود
 الشبكات زالت ما املثال،
 عن فضال واإلقليمية احمللية

 األسرة من القريبة الشبكات
 تلك بني من تعترب واألصدقاء

 احلقيقة، ويف. الرئيسية العوامل
 ارتباط من الرغم على فإنه
 كبري بشكل اجملموعات تلك

 دالئل مثة أن إال باإلنرتنت،
 أساليب ااستخدامه على

                                                           
1
 2، املادة (أ، ب/0)ملكافحة اجلرمية املنظمة، فقرة ا نظر اتفاقية األمم املتحدة   

 "(ZeuS) الخبيثة زيوس البرمجية"
، ومبجرد "زيوس"عرف باسم ت ةخبيث رجميةبرامج يف أوروبا الشرقية ب واستخدم أحد مهندس

وإن كانت الرسالة تبدو  ،عليه رسالة بريد الكرتوين، يتم اخرتاق احلاسوبأن يفتح اجملين 
ومن خالل الوصول إىل أرقام حسابات البنك اخلاصة بالضحية وتفاصيل كلمة . غري ضارة

 املشاركونووضع . به اصةيستطيع اجملرمون الدخول إىل حسابات البنك اخل ،املرور
اللغة الروسية تدعو الطالب القاطنني يف أمريكا بع املسؤولون يف اجلرمية إشعارات على مواق

بناقلي "ويتم إمداد هؤالء الذين يسموا . لمساعدة يف حتويل األموال خارج البالدلالشمالية 
جبوازات سفر مزيفة ومت توجيهم لفتح حسابات بأمساء مزيفة يف خمتلف " األموال

ول األموال من أصحاب ؤ سوعندما حيول امل. املؤسسات املالية يف أمريكا الشمالية
احلسابات الشرعية إىل حسابات ناقلي األموال، يتم إبالغهم لنقل األموال إىل حسابات 

ومت إلقاء . خارجية أو يف بعض األحوال، لتهريب األموال بأنفسهم خارج أمريكا الشمالية
 32 إدانةيف مشال أوروبا و  اشخص 00أشخاص يف أوروبا الشرقية و ةالقبض على مخس

ويبدو أن الدافع وراء املشاركني يتمثل بصورة رئيسية يف . يف أمريكا الشمالية اشخص
وقد جذبت الطبيعة املتكررة جلرائم األفراد وحجمها اهتمام السلطات . إمدادهم باملال

 . وسامهت يف منع املؤامرات
   : املصدر 

http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September10/operationachingmu
lespr%20FINAL  

http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September10/operationachingmulespr%20FINAL
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September10/operationachingmulespr%20FINAL
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 مجاعات فيه تستخدم عاملي-حملي تأثري حدوث إىل هذا أدى وقد". حملية" بسمات حتظى معرفة وأمناط تواصل
 عرب السرية املنتديات من الكثري تتسم املثال، سبيل فعلى. أنشطتها لتعزيز اللغوية العوامل منظمة إجرامية

 من كل على تأثري هلذا ويكون. الثقافية والعالمات املستعارة األمساء وكذلك احمللية اللغات باستخدام اإلنرتنت
  .هبم املوثوق اجلرمية لشركاء الذايت التحديد وكذلكسلطات إنفاذ القانون  اخرتاق صعوبة

من األماكن اليت تشهد مستوى عال من نشاط اجلرمية السيربانية  سياآ وشرق أوروبا الشرقية دولتعترب 
أوروبا الشرقية  يف اخلبيثة "زيوس" برجميات ظهرت املثال، سبيل وعلى .املنظمة باجلرمية حمتملة صالت وجود مع
 يف أخرى أماكن يف سيربانيةال اجلرمية يف ارتكاب بارزة ضالعة (hubs) اتموزع عن اإلبالغ ومت ،2112 عام

مع البيانات اليت حتدد حمل خوادم القيادة  لالنتباهمثري و ويتوافق هذا النموذج بشكل جيد  1.الشرقية أوروبا
هناك قلق متزايد بشأن حجم اإليذاء فإن ، وأخريا 2.والسيطرة لشبكات الروبوت املشار إليها يف هذا الفصل

   3.آسيا، مبا يف ذلك إمكانية وجود دور خطري جلماعات اجلرمية احملليةالسيرباين يف شرق 

 
 

                                                           
1
  Bhattacharjee, Y., 2011. Why Does A Remote Town In Romania Have So Many Cybercriminals? Wired, 19(2):82 

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

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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 العمل وأطر التشريع: الثالث الفصل

 الجريمة ومكافحة منع في العمل، وأطر ،الدولي واإلقليمي والوطني التشريع دورهذا الفصل  يستهدف
 الصالحيات ومنح التجريم،فيها  بما المجاالت، كافة في مطلوب التشريعأن  ويبّين. السيبرانية
ِفيم ا قد شهد العقد الماضي تطورات هامة تتمثل في و . الدولي والتعاون القضائية، والوالية اإلجرائية،

الفصل يسلط الضوء  على مكافحة الجريمة السيبرانية، فإن هذا تصدور صكوك متعددة األطراف اْنص بّ 
 . الدولي والوطني الصعيدين على متزايد، بشكل القانون على تجزؤ

 القانون دور - مدخل 3-1

 :الرئيسية االستنتاجات

 للمفاهيم واملوضوعات اجلديدة، مثل عدم تصدي القانون ملسألة  اجيب أن تنربي التشريعات أيض
غري امللموسة، على النحو املعتاد، يف ضوء التطورات التكنولوجية املرتبطة باجلرمية " بيانات احلاسوب"

 السيربانية، يف حني أنه من املمكن تطبيق القانون التقليدي إىل حد ما 

  مما يتطلب أن تتناول مكافحتهااجلرمية السيربانية و  نعاألساسية ملتعترب التدابري القانونية من األمور ،
هذه التدابري كافة اجملاالت املعنية بالتجرمي ومنح الصالحيات اإلجرائية وحتديد االختصاص القضائي 

 اليت يتحملها مقدم خدمة اإلنرتنت  والتبعية والتعاون الدويل، باإلضافة إىل املسؤولية

 ة لألفعال الرئيسية خم  ص،رصانني مكافحة اجلرمية السيربانية بالتجرمي، حيث تفرد جرائم ما ت عىن قو  اغالب
ومع ذلك، أدركت الدول احلاجة املاسة . اليت تشكل اجلرمية السيربانية، وذلك على الصعيد الوطين

 لقوانني تتناول جماالت أخرى ذات صلة

  اترا اجلديدة تتناول على حنو أكثر تو  اجلرمية السيربانيةوقوانني  خططباملقارنة مع القوانني السارية، فإن
 إجراءات التحقيق، واالختصاص القضائي، واألدلة اإللكرتونية والتعاون الدويل 

 السيبرانية  الخصوصية
، حيث يعترب القانون مبثابة أداة مكافحتهااجلرمية السيربانية و  منعيف  اتؤدي التدابري القانونية دور رئيس

ك،رن الدولة من ال التحديات االجتماعية واألمنية احلديثة، مثل حتقيق التوازن املالئم بني  ب م عت ج او  ديناميكية مت 
باإلضافة إىل القوانني . اإلنرتنت أو مدى مسؤولية الشركات اليت تقدم خدماتاخلصوصية ومكافحة اجلرمية، 
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، حيث تعترب ال حد هلا عالقات بني الدول يف كافة شؤوهنا اليتال - القانون الدويل - األمم قانونالوطنية، يتناول 
 . 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 
وجدير بالذكر، أن . ع املفاهيم واملوضوعات اجلديدة، واليت مل يتناوهلا القانون بشكل مألوفم االتشريعات أيض
بيد أن هذه القوانني ال تزال  .التاسع عشرتعود إىل القرن يف العديد من الدول التطورات التقنية بالقوانني املتعلقة 

اة اليومية للمجتمع الصناعي، وهلذا السبب، ال إىل حد كبري تركز على املوضوعات املادية اليت تدور يف فلك احلي
تكنولوجيا املعلومات اليت ترتبط و  املعلومات خصوصيات العديد من القوانني العامة التقليدية بعني االعتبارتأخذ 
مبوضوعات متسمة  أدلة إلكرتونية، حيث إن هذه األفعال اليت تتمخض عن ارتكاهبارائم اجلو  السيربانية، ميةمع اجلر 
 .املعلومات وأجديدة، مثل البيانات  معنوية

 حمددين بشكل حصري، إال أن إسناد الكميكن أن تنسب عادة إىل م   املادية املوضوعاتولئن كانت 
ويعترب هذا التباين ذا صلة باملفهوم القانوين . قد يؤدي بشكل ملحوظ إىل مزيد من التحدي املعلوماتملكية 

بيانات حاسوبية،  "سرقة"، على سبيل املثال، املعمول به يف القانون التقليدي للعديد من الدول، إال أن "للسرقة"
يستبعد من نطاق العناصر اليت تقوم عليها جرمية السرقة التقليدية، حىت يف ضوء متديد نطاق على سبيل املثال، قد 

من وبالتايل؛ ستبقى البيانات يف حيازة احلائ ز األصلي، حيث . املوضوعات اليت تشتمل على البيانات أو املعلومات
نزع "تويف العناصر املطلوبة لقيام اجلرمية، مثل أال تس( على النه ج اليت يقوم عليها القانون الوطين ااعتماد) احملتمل
وعلى حنو ". االستيالء على امللكية"أو " امللكية

على النهج اليت  داومرة أخرى، اعتما)مماثل، 
فقد جيوز أو ال جيوز ( يقوم عليها القانون الوطين

متديد نطاق املرجعية القانونية ملكان عام أو 
، لتشمل خاص يف قوانني التحرش أو املالحقة

فهذه األمثلة تستجلي . عرب اإلنرتنت" األماكن"
 حم ْت م لحاجة 

 
 س ايـ ر ةة، يف بعض اجملاالت، مل

لتكنولوجيات املعلومات القواعد القانونية 
 1.اجلديدة

بشأن ما إذا كان  وهذا يثري تساؤال
ينبغي وجود تشريعات جديدة جيب أن تتناول األحكام العامة للقانون اجلنائي الساري اجلرمية السيربانية، أم 

بيد أنه بشكل عام، ال ميكن اإلجابة على هذا السؤال، . يةرائم احلاسوبباجلخاصة  اتتصدى هلا أو تقنن أحكام

                                                           
1
  Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. In: Gutachten des Deutschen Juristentags, Munich: C.H. Beck, pp.C 14-

15                                                                                                                                                                             

 السيبرانية  يمةالجر  تشريعاتوظائف 
 احلاسوب أجهزة الستخدام واضحة سلوكية معايري وضع. 
 املواطنني ومحاية اجلناة ر دْع. 
 محاية مع التحقيقات إجراء من القانون إنفاذ سلطات متكني 

 .الفردية اخلصوصية
 اجلنائية للعدالة ومنصفة عادلة إجراءات توفري. 
 التصرف مثل جماالت يف احلماية معايري من األدىن باحلد اإللزام 

 .عليها والتحفظ البيانات يف
 على تنطوي اليت اجلنائية املسائل يف الدول بني التعاون متكني 

 .اإللكرتونية واألدلة سيربانية جرائم
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ويتناول الفصل الرابع . ولكن باألحرى يعتمد على طبيعة األعمال الفردية ونطاق القوانني الوطنية وتفسريها
. القوانني العامة والتخصصية يف جترمي األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية من هذه الدراسة استخدام( التجرمي)

قد " األساسية"السيربانية  ميةاجلر  أفعال من اوتوضح ردود الدول على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن بعض
أما  1.السيربانية األخرى ميةاجلر أفعال سيربانية حمددة، يف حني استوعبت اجلرائم العامة  ميةجر أفعال أ درجت ضمن 

فيعتربان أن استعمال قوانني خاصة باملعلومات ( نعامل)والفصل الثامن ( إنفاذ القانون والتحقيقات)الفصل اخلامس 
السيربانية من األمور املطلوبة يف جماالت مثل؛ منح صالحيات لسلطات إنفاذ القانون عند إجراء  ميةأو باجلر 
 3.لية موزعي خدمة اإلنرتنتوحتديد ماهية مسؤو  2التحقيق

 القانون ذات الصلة  فئات
ملا كان ي نظر إىل القانون اجلنائي باعتباره األكثر مالئمة مىت تعلق األمر جبرمية سيربانية، فإن ردود الفعل 

، (الذي يضطلع بتنظيم العالقة القانونية بني األشخاص)القانونية املمكنة تدعو أيضا إىل مراعاة القانون املدين 
، باإلضافة إىل األقسام األخرى يف (انونية بني الدولة واألفرادالذي يضطلع بتنظيم العالقة الق)والقانون اإلداري 

، إىل جانب ذلك، القوانني التنظيمية والدستورية، املوضوعيةهذه النظم القانونية، ومنها القوانني اإلجرائية والقوانني 
بأهداف ومؤسسات  وخيتص كل نظام على حدة، يف العديد من النظم القانونية،. أو القوانني القائمة على احلقوق

وضمانات حمددة، حيث عادة ما توجد قوانني مكافحة اجلرمية السيربانية ضمن جماالت قانون اإلجراءات اجلنائية 
 .  ، إىل جانب عدد من اجملاالت األخرى للقانون تعترب أيضا هامةاملوضوعيةوالقوانني 

ات صلة باحلاسوب واليت تأمل جمموعة األفعال اليت تشكل جرائم ذ اوبصفة خاصة، ال تتطلب دائم
ـ، حيث ميكن أن يتصدى القانون اإلداري والقانون املدين، على متداخلةالدولة يف تنظيمها تغليب تدابري جنائية 

باإلضافة إىل . سبيل املثال، لألفعال ذات الصلة باحلاسوب اليت تعترب انتهاكات بسيطة، بدال من القانون اجلنائي
نني اجلنائية إىل املعايري األساسية للقانون املدين والقانون اإلداري، مثل جماالت قانون حقوق القوا باغالذلك، تشري 

ة جتمع بني املسؤولية اجلنائية واإلدارية م ت آل فوجود أحكام  االتأليف والنشر أو قانون محاية البيانات، مما يتطلب أيض
: ع املعين باجلرمية السيربانية جمموعة كبرية من األمور، منها؛ جيوز أن يتناول التشريالتايلبو . واملدنية يف آن واحد

جترمي سلوك معني، والصالحيات املمنوحة للشرطة يف مجع االستدالالت، واملسائل اليت تتعلق باالختصاص 
                                                           

  .حملة عامة عن التجرمي، اجلرائم السيربانية اخلاصة واجلرائم العامة 2-0، القسم (التجرمي)الفصل الرابع  ا نظر  1
صدار أمر معجل تطرح الدراسات احلالية فكرة أن أحكام خاصة تتعلق باحلاسوب، أمر مطلوب يف صالحيات التحقيق ليجيز اختاذ ما يلزم من اإلجراءات مثل، ا  2

   :للمزيد ا نظر. لبيانات واستخدام أدوات الطب الشرعي عن بعدبالتحفظ على ا
Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet, In: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, pp.C 62-72, 
103-128 

مقدمي خدمات اإلنرتنت، على سبيل املثال، جعل قواعد املسؤولية التقليدية للتطبيقات املتعذر تنفيذها تسري نقل أو استضافة أحجام كبرية من حمتويات الغري من قبل   3
 وباألحرى، تعترب املسؤولية العامة قد استبدلت مبوجب شروط خاصة، منها اإلجراءات املتعلقة. على الصحافة ووسائل اإلعالم، والذي يلتزم غالبا برقابة احملتوى قبل النشر

، مكافحة اجلرمية السيربانية، القطاع اخلاص، واملؤسسات األكادميية، ومكافحة اجلرمية السيربانية من 8-3، القسم (املنع)ا نظر الفصل الثامن ". التسجيل"و" اإلخطار"بـ 
  .قبل مقدمي خدمات اإلنرتنت واالستضافة
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القضائي اجلنائي، وقبول األدلة اإللكرتونية، ومسؤوليات مقدمي اخلدمات اإللكرتونية حلماية البيانات، وآليات 
 .سيربانية ميةاليت تنطوي على جر التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية 

وقد عكست ردود الدول على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة اتساع هذه اجملاالت، حيث أشارت 
، إىل عدد من القوانني، منها القوانني اجلنائية، اجلرمية السيربانيةعندما س ئلت عن ماهية القوانني ذات الصلة ب

، وقوانني اإلجراءات اجلنائية، والقوانني املتعلقة بالتصنت على املكاملات اهلاتفية، قوانني جرائم التكنولوجيا العاليةو 
وقوانني اإلثبات، والقوانني املتعلقة باالتصاالت اإللكرتونية، وقوانني املعامالت اإللكرتونية، وقوانني األمن 

 1.لتعاون الدويلالقوانني املتعلقة با االسيرباين، وأخري 

من خالل الدراسة  لاجملاالت اليت تناولتها التشريعات حسبما أبلغت الدو  0-3يظهر الشكل 
جزء من أجزاء  011تشريعا قائما، وأكثر من  221االستقصائية، كما توضح البيانات عملية توزيع أكثر من 

ألقوى الذي تركز عليه كل من القوانني أو اخلطط ويعترب التجرمي مبثابة اجملال ا 2.التشريع اجلديد أو املخطط لذلك
. سواء القائمة أو اجلديدة

وعلى النحو املبني يف 
، (التجرمي)الفصل الرابع 

من  الكفإن ذلك يتضمن  
األحكام اجلنائية العامة 
واخلاصة ذات الصلة 

وغين . باجلرمية السيربانية
عن البيان، فإن التجرمي 
يقدم أكثر اجملاالت 

لقوانني أو ل املعتادة
التشريعات اجلديدة، 

أو التكيف مع اجلرائم العامة /حيث تشري الدول باستمرار إىل الرتكيز على تقنني جرائم سيربانية جديدة وحمددة، و
 . املنصوص عليها، أو العمل على تعديلها

،ر  التشريعات أو املخططات اجلديدة بشكلح ْجم ويالحظ أن ختفيض  عات مقارنة مع التشري) ن ْسيب 
اليت تتعلق بالتجرمي، وزيادة االهتمام النسيب باجملاالت األخرى، مثل إجراءات التحقيق، والوالية القضائية، ( القائمة

واألدلة اإللكرتونية، وعلى وجه اخلصوص التعاون الدويل يستجلي ر ْغب ة يف تعزيز االعرتاف باحلاجة إىل تشريعات 

                                                           
1
 .02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

2
 .02، و02، السؤال رقم (الردود بشأن التشريعات) اص بالدراسةاالستبيان اخل  
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جمموعة من اجملاالت التشريعية، وهذا على األقل ما عربت عنه البلدان اجمليبة  تتعلق مبكافحة اجلرمية السيربانية عرب
 . على االستبيان اخلاص بالدراسة

لكل  التشريعية، يق،ردم هذا القسم بإجياز االعتبارات القانونية ذات الصلة اجملاالتطرح هذه  من قبيل
 . منها

يتطلب أن ( ال جرمية بدون قانون) بنص إال جرمية المن املقرر قانونا، من ناحية، أن مبدأ  - التجرمي
وكما مت تناوله أعاله؛ فقد تتطلب القوانني اجلنائية  1.عليه بوضوح يف القانون ايكون الفعل مناط التجرمي منصوص

للمعلومات اجلديدة ذات الصلة باألغراض القانونية، فضال عن متديد احلماية القانونية التقليدية للمصاحل  مدخال
األمناط اجلديدة من األفعال اإلجرامية ذات الصلة باحلاسوب، وذلك من أجل إعطاء وصف للفعل الذي  ضد

ومن ناحية أخرى، فإن األهداف اجلديدة قد تطالب بإدراج تعريفات، . يشكل اجلرمية السيربانية بشكل واضح
 . نظم احلاسوب" سالمة"نية مثل املعلومات احلاسوبية، ومصاحل القانو "أو " ماهية البيانات احلاسوبية"مثل 

 - "السيربانية"من خالل هذه املفاهيم، فإن القانون اجلنائي ميتلك من األدوات ما يكفل محاية املصاحل 
فمن . ضد االنتهاكات، مثل التحكم يف الوصول إىل نظم احلاسوب اليت ميتلكوهنا - اليت تعود لألشخاص

لفة معايري أساسية لتحديد السلوك الذي قد يكون هدفا للقانون اجلنائي الثابت، أن لدى األنظمة القانونية املخت
وبالرغم من ذلك، . احتديبيد أن التطبيق املنهجي هلذه املعايري على األفعال السيربانية قد يشكل  2،بشكل شرعي

عمل نظري يهدف توجد دالئل يف العديد من األنظمة الوطنية، ويف بعض املبادرات الدولية واإلقليمية تشري إىل 
ري ي،ر ويشري التقرير ال. إىل تعزيز جترمي السلوك السيرباين بشأن اجلرمية السيربانية، على سبيل  جملس أوروباالتفاقية  تـ ْفس 

باإلضافة إىل ذلك، إذا   3،عرضة للخطر على نطاق واسع" األضرار"و" املصاحل القانونية"املثال، إىل أن مفاهيم 
ويف هذا .  سلوك معني غري موجود، فإن ذلك يتمخض عنه خطر املغاالة يف التجرميكان هناك مربر قوي لتجرمي

الصدد، يوفر القانون الدويل حلقوق اإلنسان أداة هامة لتقييم مدى خمالفة القوانني اجلنائية ألحد املعايري الدولية 
 االشائعة ومقوماهت رمية السيربانيةاجلمن أعداد  امن هذه الدراسة مزيد( التجرمي)ويتناول الفصل الرابع . الشكلية

 .سواء يف القانون الدويل أو يف القانون الوطين

                                                           
الكفاءات القضائية لتطوير وتوسيع نطاق القانون اجلنائي يعترب أمرا هاما بشكل تقليدي، إال أن النـ ه ج احلديثة -وفقا للقانون العام املعمول به يف للدول-يف حني أن  1

 :ا نظر. القانون حىت يف أنظمة القانون العام األساسيةاملعنية بالتجرمي تتطلب احلالة القائمة على 
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. 
 :ا نظر. ردع، السلطة األبوية، السلع القانونية، والحسن سلوكمبا يف ذلك املفاهيم املتعلقة بالضرر واجلرمية وعدم املشروعية، و   2

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
 .، التقرير التفسريي لالتفاقية املعنية باجلرمية السيربانية2110جملس أوروبا   
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يف اعتبارها القسم العام  اجلرمية السيربانيةإىل جانب جترمي السلوك احملدد، جيب أن تضع أي دراسة معنية ب
املسامهة اجلنائية، والشروع، للقانون اجلنائي، والذي يتناول عددا من األمور اليت تسري على مجيع اجلرائم، مثل 

وبصفة . ، وحالة الدفاع الشرعي، واملسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية(النية)واإلمهال، واحلالة الذهنية للمجرم 
. إىل القسم العام لقانون العقوبات بنفس الطريقة اليت تسري على أي جرمية أخرى اجلرمية السيربانيةعامة، ختضع 

اجلرائم -على سبيل املثال-أشارت العديد من الدول اجمليبة على االستبيان امللحق بالدراسة أن ويف هذا الصدد،
وبالرغم من ذلك؛ توجد إمكانية لتعديل هذه األوضاع العامة  1،، بشكل عامتعمدةاملاجلنائية تقتصر على األفعال 

هذه املسألة مبزيد من ( التجرمي)الرابع  ويتناول الفصل". نية حمددة"لتتكيف مع أفعال معينة، مثل ضرورة توافر 
 .التعمق

اجلرائم بدون صالحيات  إحدىإجراء حتقيق فعال يف  يـ ت ص و،رركقاعدة عامة، ال   - اإلجرائية الصالحيات
، مما يستوجب ذلك أن ينظم القانون هذه الصالحيات املتداخلةاستداللية كافية، وعلة ذلك ترجع إىل طبيعتها 

 إال أنه التقليدية، الصالحيات بواسطة إجراءات التحقيق بعض تنفيذ ميكن بينما. وقائية كافةمع توفري تدابري 
 جلعلها لألشياء املكاين احلي،رز على توج،رهه يف يقوم هنج إىل اليت تستند اإلجرائية القواعد من العديد تكييف يصعب
وبالتايل، تعترب الصالحيات  .احلقيقي الوقت يف البياناتاإللكرتونية وتدف،رق  ختزين البيانات يشمل هنج إىل تستند

، ااحملتوى احلاسويب املنقول واملخزن إلكرتوني جت ْم يعالتخصصية من األمور الضرورية، ومثال على ذلك؛ عملية 
 
 
ة، وإلجراء التحقيقات تـ غ ري،ر ولتحديد وحصر أجهزة احلاسوب واملراسالت، ولتجميد سريع لبيانات احلاسوب امل

، يف حد ذاته" اجلرمية السيربانية"يف فقط للتحقيق وال تكمن أمهية وجود هذه الصالحيات  2. اإلنرتنتالسرية عرب
التحقيقات وإنفاذ )هذا، ويتناول الفصل اخلامس . بل أيضا للتحقيق يف أي جرمية تتولد عنها أدلة إلكرتونية

 .  نني الدولية والوطنيةعددا من الصالحيات التحقيقية املتخصصة الواردة يف القوا( القانون

تتعلق جبمع األدلة  اعادة ما يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية التقليدي أحكام - األدلةوإستعمال  مجع
وهل  ذا؛ جيب عند . ا، إال أنه عندما تتخذ األدلة الشكل اإللكرتوين، فإنه من اليسري تغري بيانات احلاسوبقـ ب وهلو 

ح،رةوالتعامل معها ضمان احليادية والمجع األدلة اإللكرتونية  واستمراريتها خالل الفرتة الزمنية بني توقيع احلجز  ص 
وتشري الدول اجمليبة على ". سلسلة املسؤوليات"ما تعرف هذه العملية باسم  اعليها واألخذ هبا يف احملاكمة، وغالب

ة خاصة لألدلة اإللكرتونية، ْست ْدالل ي،ر واعد ااالستبيان امللحق هبذه الدراسة إىل أن بعض الدول اجتهت إىل تقنني ق
يف حني فضلت دول أخرى أن تتعامل مع األدلة اإللكرتونية بنفس الطريقة اليت تتعامل هبا مع أشكال األدلة 

ويف الدول اليت يأخذ فيها القانون العام بنظام احمللفني؛ فإن القوانني تتعامل بشكل مكثف مع األدلة . األخرى
على مبدأ حرية القضاء يف  باهلا، ومن ناحية أخرى، فإن الدول اليت تطبق القانون األورويب تعتمد غالوقواعد قبو 

                                                           
1
 .21السؤال رقم االستبيان اخلاص هبذه الدراسة،   

2
  Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. In: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, pp.C14-15.  
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مسألة األدلة اإللكرتونية مبزيد ( العدالة اجلنائية واألدلة اإللكرتونية)ويتناول الفصل السادس  1.تقييم أدلة اإلثبات
 . من التفصيل

أن القانون اجلنائي يركز على جلب اجملرمني املسؤولني عن اقرتاف  من املستقر قانونا، - واملخاطر التنظيم
ومن ناحية أخرى، هتدف القوانني التنظيمية واحلد من املخاطر أو التعجيل إىل . أفعال سابقة ومثوهلم أمام العدالة

قيقات إنفاذ تقليل خماطر األفعال املستقبلية اليت قد حتدث، أو جعلها أيسر لسلطات إنفاذ القانون إلجراء حت
من  اأما فيما يتعلق باجلرمية السيربانية، فإن عدد 2.القانون وإجراءات العدالة اجلنائية واليت جيب القيام هبا

اإلنرتنت، ومحاية البيانات، واستعادة البيانات، وإجراء حتقيقات ابتدائية بشأن البنية التحتية  تنقيةاألساليب، منها 
للقوانني أن يكون العديد من هذه اإلجراءات  ةتـ و ق،رع ي،ر وجتيز الطبيعة ال. ن هذه الفئةلألعمال اإلجرامية، تندرج ضم

مكفولة بضمانات حمددة، لكي تضمن أن هذه اإلجراءات لن متثل انتهاكات غري مناسبة حلقوق األفراد، أو 
عددا من هذه األطر ( نعامل)ويتناول الفصل الثامن  3.ة بشكل غري ضروريق ْسر ي،ر تنطوي على استخدام صالحيات 

 .التنظيمية، من بني النواحي األخرى للوقاية

أفاد أكثر من نصف الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة  - الدويل والتعاون القضائية الوالية
ر ابع"ر السيربانية اليت واجهتها الشرطة كانت تنطوي على عنص أفعال اجلرميةيف املائة من  011و 21أن ما بني 

تؤكد قدرهتا على تطبيق قوانينها اجلنائية الوطنية على أي : أوال: ويف هذا الصدد، جيب على الدول أن 4."للوطن
تربز حاجتها إىل ما ميكنها من : افعل يقع فقط بشكل جزئي، أو إن مل يكن كليا، داخل إقليمها الوطين، ثاني

رى داخل إ ويف حالة إذا اقتضت جمريات التحقيقات . قليم دول أخرىاالضطالع بإجراءات التحقيق الذي قد جي 
جتاوزات متس سيادة الدول، فإنه يتعني يف هذه احلالة احلصول على موافقة رمسية أو غري رمسية، جبانب إعمال 

وتتجسد العديد من هذه اجلوانب على مستوى القانون الدويل يف شكل معاهدات . التعاون الدويل يف هذا الشأن
ومتعددة األطراف، ومن ناحية ثانية ميكن أن حتدد القوانني الوطنية ماهية اإلجراءات اليت جيب تطبيقها أو ثنائية 

 . يف هذا اجملال مبزيد من التفصيل( التعاون الدويل)ويتناول الفصل السابع . تقنني قواعد للتعاون فيها

 

 

 
 

                                                           
1
  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).                                                                                            
2
  Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. In: Gutachten des Deutschen Juristentags. Munich: C.H. Beck, note 1, pp.C 69-

74. 
3
  See European Commission. 2012. Safeguarding Privacy in a Connected World – A European Data Protection Framework for the 21st Century, 

COM(2012) 9 final. Available at: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_9_en.pdf 
4
 .83االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم   

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_9_en.pdf
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 القوانين بين المواءمةو االختالف 3-2

 :الرئيسية االستنتاجات
  ومجع  اإلجرامية املالذاتتعترب املواءمة بني القوانني من األمور اجلوهرية، يف مجلة أمور، للقضاء على

 األدلة على الصعيد العاملي
  يستمد التباين يف القوانني الوطنية املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية من جمموعة من العوامل، منها

 األساسيةاالختالفات القانونية والدستورية 
 على التباين يف األساليب الوطنية للتعامل  اجيد السيربانية مثاال جرميةجيسد جمال العقوبات املقررة لل

اختالفات كبرية يف  -نفاذ غري مشروع  –اجلرائم  إحدىوي ظهر تناول . مع أفعال اجلرمية السيربانية
 حتديد درجة جسامتها

   امللحق هبذه الدراسة أن تشريعاهتا تتسم باملواءمة العالية، أو ذكر ثلث البلدان اجمليبة على االستبيان
 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
 إلقليمياالختالف على املستوى ا

  ما  امتعددة األطراف متت صياغتها لتؤدي دور  صكوكاقد يرجع ذلك إىل أن بعض املناطق تستخدم
 يف عملية املواءمة بني القوانني

 بين القوانين االختالفات إبراز
قانونية وطنية وإقليمية ودولية، وعادة ما ا نظمالقوانني تتضم،رن أغلبية  تسوده العوملة، فإن ظل عامل يف

حيدث تفاعالت بني هذه النظم على مستويات متعددة، تؤدي إىل تعارض األحكام لبعضها البعض يف بعض 
دث فجوات قضائية     1.األحيان، أو اصطدامات بني القوانني، أو اإلخفاق يف التوافق بينهما بشكل كاف، أو حت 

يثري مسألة تنازع القوانني  "جديد"ال تعترب اجلرمية السيربانية بأي حال مبثابة أول منوذج إجرامي 
ومثال على ذلك، فإن كثريا ما يبدأ تدفق االجتار يف املخدرات واألسلحة بصورة غري . واالختصاص القضائي

، كما أهنا متر من بني نصف الكرة األرضيةمشروعة، عالوة على االجتار بالبشر، وينتهي يف مناطق خمتلفة من 
ميكن أن ختضع أفعال اجلرمية السيربانية إىل نظم قانونية ضمن إطار زمين وبالرغم من ذلك؛ . العديد من الدول

زن احملتوى احلاسويب بشكل قانوين يف أحد خوادم . يقدر جبزء من ألف ثانية ومثال على ذلك؛ ميكن أن خي 

                                                           
1
  Sieber, U., 2010. Legal Order in a Global World. In: Von Bogdandy, A., Wolfrum, R. (eds.) Max Planck Yearbook of United Nations Law, 

14:1-49. 
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ان أن احلاسوب يف دولة ما، ولكن يتم حتميله عرب شبكة اإلنرتنت يف بلدان متعددة، قد تعترب أحد هذه البلد
 1.احملتوى غري قانوين

وقد تولد عن حالة 
اختالف الرؤى على الصعيد 
العاملي بشأن قبول أشكال 
حمتوى اإلنرتنت عدد من 

مما متكنت . البدائل النظرية
الدول من اختيار ما تقيد به 
نطاق واليتها القضائية يف 
املسائل اجلنائية لتسري على 
أنشطة اجلناة اليت يباشروهنا على 

وميكن أن . إقليمهم الوطين
يركزوا على املالحقة القضائية 

عن مصدره، أو  لألشخاص الذين قاموا بالنفاذ غري املشروع للمحتوى احلاسويب داخل إقليمهم، وبغض النظر
ميكنهم الشروع يف اختاذ اإلجراءات القانونية خارج احلدود اإلقليمية ضد منتجي احملتوى، حيث توضح هذه 

( التجرمي)ويتناول الفصل الرابع . مدى تنامي االختالفات القانونية والنهج املتبعة يف جمال اجلرمية السيربانية ه داشْ امل
 . إىل تناوهلا من منظور القانون الدويل حلقوق اإلنسان هذه النقطة بتعمق أكثر، باإلضافة

ميكن أن ترجع بعض االختالفات بني القوانني الوطنية إىل الفروق اجلوهرية بني األسر القانونية، حيث  
مثل القانون )والقانون املختلط  4،والقانون اإلسالمي 3،املدينالقانون و  2،القاري األورويب للقانون اتنظم عادة وفق

                                                           
1
  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
ا على م ق ن،رنويعترب القانون اجلنائي عادة  .غالبا ما يتسم القانون اجلنائي القاري األورويب بوجود قواعد معيارية جمردة، وهياكل منهجية وتأثري قوى على الفكر األكادميي  

  :ا نظر. نطاق واسع مع قوانني العقوبات، واليت تنص أيضا على املبادئ العامة للمسؤولية اجلنائية اليت تسري على كافة أشكال السلوك اإلجرامي
Zweigert, K., Kötz, H. 1998. Comparative Law. 3rd ed. Oxford/New York: Clarendon Press, p.69. See also Weigend, T. 2011. In: Heller, 
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
كل من الوصول إىل على النقيض من ذلك، ففي صالحيات القانون املدين، تعتمد أحكام القوانني املوضوعية عادة على الصياغة الوصفية للمصطلحات، واليت تكفل    

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

  :ا نظر. نون عقوبات منفردقا
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. 

4
وتصنف اجلرائم طبقا ملصدرها القانوين . مبثابة القانون املقدس لإلسالم، باإلضافة إىل الفقه، والفقهاء املسلمنيوسوم بالشريعة اإلسالمية امليعترب القانون اإلسالمي   

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

 لحالة مثال – التجريم إختالفات
من  مواد قانونية تتضمن أشكاال بتحميلمواطن من إحدى الدول يف أوقيانوسيا  قام

يف  تنزيلها مت قد املادة هذه أن ذلك،خطاب الكراهية على أحد اخلوادم يف موطنه، وأتبع 
وعندما سافر هذا الشخص إىل تلك الدولة األوروبية، أ لقي . الدول األوروبية إحدى

ر،ر   .األصلي موطنه يف مالقبض عليه وحكم عليه بالسجن الرتكابه هذه األفعال، اليت مل جت 
مت استئناف القضية، حيث أيدت احملكمة االحتادية العليا حكم اإلدانة، وسببت  وقد

تهم مل يقرتف هذا الفعل يف الدولة األوروبية ومل يرسل بياناته ذلك؛ بأنه بالرغم من أن امل
إىل هذه الدولة بشكل متعمد، إال أنه، مع ذلك، تسبب يف هتديد السلم العام داخل 

ومع ذلك، أكدت احملكمة أن . الصلة ذي القانون يف عليه املنصوص النحواإلقليم، على 
 .شأن حمتوى غري قانوينالتفسري قد ال ميكن تعميمه للقوانني األخرى ب

 

 :املصدر
  Judgement of the German Bundesgerichtshof of 1 December 

2000 (1 StR 184/00, please see BGH MMR 2001, pp.228 et seqq.) 
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وتظهر ردود الدول على االستبيان امللحق هبذه الدراسة أن هناك جمموعة كبرية من النظم القانونية  1.(الصيين
 2.املمثلة

تعترب األسر القانونية مبتابة 
وسيلة هامة لتمييز الرتاث القانوين، مبا 
يف ذلك عندما تتشارك األنظمة يف 

اجلذور الثقافية  مسات خاصة بسبب
ومع . على سبيل املثال 3،املشرتكة

ذلك، ال تعترب القوانني الوطنية ثابتة،  
كما أن التشاهبات بني األنظمة 
القانونية قد توجد عند نقطة حمددة يف 

 4.بعد ذلك و ار ىتت  وقت ما، ولكن 
وهكذا، ميكن أن ختتفي االختالفات 

 . ياالتارخيية أو تفقد شأهنا عمل

بعض االختالفات القانونية التارخيية يف قانون  بالتأكيد عندما يتعلق األمر باجلرمية السيربانية، تبقىأما 
االختالفات يف املضمون العام للقانون اجلنائي  تتوقفوبالرغم من ذلك،  5.اإلجراءات اجلنائية الوطين مستمرة

الشخصية، سواء كان ذلك يف القانون املدين أو  يف األحكام القانونية اخلاصة باألحوال عليهبصورة أقل مما هي 
ويف . السائدة بصورة أكرب يف هذه االختالفات االجتماعية والثقافية والدستوريةالقانون العام، كما تساهم األمور 

هذا الصدد، يؤكد هذا التباين، على سبيل املثال، على قيم اخلصوصية وحرية التعبري، أو على الفرد أو اجملتمع، 
أما يف سياق اجلرمية السيربانية؛ فإن هذا األمر قد . ذي ميكن أن يصاحبه تأثري بليغ على نتائج السياسة والتجرميوال

والتوازن بني حرية التعبري والتعبري غري  6،املواد املخلة باآلداب ض ْبط: يقود إىل نتائج قانونية خمتلفة يف جماالت مثل

                                                                                                                                                                          

من خالل تطور املدارس الفقهية وبصفة عامة، تسمح القوانني اإلسالمية مبرونة واسعة فيما يتعلق بالتجرمي، مبا يف ذلك . االستدالل القانوين على أساس اإلمجاع والقياس
  :ا نظر. املختلفة للقانون

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

1
  :ا نظر. ة القضائية بصالحية هامة إلعطاء تفسريات قضائية الزامية للقانونلقد تأثر القانون اجلنائي الصيين مبجموعة واسعة من النظم القانونية، حيث حتتفظ السلط  

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. 

2
 .02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

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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والضمانات  3،وقواعد والتزامات مقدمي خدمة اإلنرتنت 2،اإلنرتنتومستويات الوصول إىل حمتوى  1،املقبول
  4.والقيود املفروضة على تدخل حتقيقات إنفاذ القانون

االجتماعية والثقافية والدستورية، فإنه ال جيب التقليل من الواقع الذي ترتكه  التأثرياتباإلضافة إىل 
البسيطة، وتأثري الرؤى الفردية للخرباء، والتقييمات املتباينة ألفضل عمليات الصياغة القانونية للمصادفات التارخيية 

الرتاث اإلجرائي عن  ، فضالالتأثريات، فإن االختالفات القانونية التقنية الناجتة عن هذه اوأخري . املمارسات
 . والدستوري الثقايف-االجتماعيللتصدي ملا ينبثق عن املستويني  اقد تكون إىل حد كبري أكثر وضوح القانوين،

 مواءمة القوانين 
تؤدي هذه االختالفات إىل إثارة تساؤل؛ عما إذا كان من املتعني احلد من االختالفات القانونية الوطنية 

.  ها، وإذا كان األمر كذلك، إىل أي مدى ميكن فعل ذلكليف قوانني مكافحة اجلرمية السيربانية والعمل على تقلي
حيال  طرائقوبعبارة أخرى؛ ما هي أمهية إعمال مواءمة بني القوانني املعنية باجلرمية السيربانية؟ حيث توجد عدة 

 وقد يتجسد أساس.ذلك، من خالل االلتزام بكل من املبادرات الدولية أو اإلقليمية أو عدم االلتزام بأي منهما
، أو يف كثري من األحيان، (شى مع املواءمةامتمع تنقيح كافة قوانينهم لت)املواءمة بني القوانني يف هنج وطين منفرد 

يف أحد الصكوك متعددة  معربا عنهالعناصر القانونية السائدة احملددة يف عدد من قوانني الدول، أو قد يكون 
ن أحد أهداف القانون فإيف الواقع، وعلى النحو الوارد أدناه، و . األطراف، مثل اتفاقية أو معيار دويل غري ملزم

 . الدويل يتمثل يف حتقيق املواءمة بني القوانني الوطنية

ويف أثناء مجع املعلومات هلذه الدراسة، قد وجه تساؤل للدول حول الدرجة املتصورة للمواءمة بني 
النجاحات اليت حققتها هذه املواءمة والقيود املفروضة التشريعات املعنية باجلرمية السيربانية، وكذلك عن ماهية 

عليها، إىل جانب ذلك، ما هي األساليب املستخدمة للحفاظ على التقاليد القانونية أثناء إجراء عملية املواءمة 
ويف هذا الشأن، أبرز عدد من دول آسيا واألمريكتني على وجه اخلصوص؛ أنه بينما اعتربت عملية  5.بني القوانني
، يف حني "التنازع مع املتطلبات الدستورية"، إىل أهنا قد ختضع إىل بعض القيود الضرورية، منها اهام ااملواءمة أمر 

، ومن مث تربز "تعارض بينها وبني واألسس العامة للقانون والشريعة"أن متطلبات املواءمة تقضي بعدم وجوب 
 االحتادي املستويني ضافة إىل قضايا وجود تشريعات علىللمعايري املنظمة، باإل" التطبيق السياقي"احلاجة إىل 

الدول عن جناحات يف إجراء مواءمة بني  اويف هذا السياق؛ أبلغت أيض 6.الدول إحدىالواليات داخل  ومستوى

                                                           
1
  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 

2
 املرجع السابق  

3
  See Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. A/HRC/17/27, 16 May 2011. 

، 2102أعمال دعم اجلرائم اإلرهابية، ا نظر مكتب األمم املتحدة املعين باجلرمية واملخدرات فيما يتعلق على سبيل املثال بالتحقيقات يف استعمال احلاسوب يف   4
 001، 32،012استعمال اإلنرتنت يف األغراض اإلرهابية، الفقرات 

5
 02، و02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

6
 .02 املرجع السابق، السؤال رقم  
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هنج "من  االتشريعات املعنية باجلرمية السيربانية، كما أوضحت، على سبيل املثال، أن عملية املواءمة تعترب جزء
، وأنه ميكن أن احلفاظ على التقاليد القانونية الوطنية من "متكامل إلدراج القواعد املوضوعية واإلجرائية للقانون

والتشريعات الوطنية [ و] األخذ بعني االعتبار خصوصية اجملتمع املتعلقة بالعادات والتقاليد واألعراف"خالل 
 1."فااملوجودة سل

يان اخلاص هبذه الدارسة بأن درجة املواءمة بني قوانني مكافحة اجلرمية وأفادت الدول اجمليبة على االستب
داخل ( 2)دول أخرى، أو ( 0)لإلقليم، جبانب ما إذا كانت املواءمة تتعلق بـ  اوفق اكبري  فااختالالسيربانية ختتلف 

أدناه، أن  3-3 الشكل وب إ جي از؛ يبني. بناء على األحكام الواردة يف الصكوك متعددة األطراف( 3)اإلقليم، أو 
مع " إىل حد كبري"أو " العالية اىل درجة كبرية"ما يقرب من ثلث الدول ذكرت أن تشريعاهتا اتسمت باملواءمة 

مع  ةمتوائم" نوعا ما"أو " ياجزئ"رتى أن تشريعاهتا تعترب فأما النسبة الباقية من الدول، . تشريعات الدول األخرى
هذا، وتشكل مستويات املواءمة املتصورة يف أوروبا واألمريكتني نسبة أعلى من تلك . تشريعات الدول األخرى

ال تعترب التشريعات "ق مباشرة بأن يوقد عنيت إحدى الدول اآلسيوية بالتعل. املوجودة يف أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا
بينما أشارت الدول األخرى إىل املوقف  2،"اض التعاون الدويلاحلالية متوافقة مع الدول اليت تشكل أمهية لألغر 

يوجد على "ومن ناحية أخرى أفادت إحدى الدول األوروبية، على سبيل املثال، بأنه . العاملي من هذه املسألة
ذلك، وبالرغم من . املستوى اإلقليمي درجة عالية من املواءمة، وهذا مل يتسن لنا التأكد منه على الصعيد العاملي

طلب للتعاون الدويل يف جمال القضاء على أساس عدم توافر متطلبات التجرمي املزدوج، مما [ بـ عْد]مل ي رفض لنا 
 3."تتعلق بالتعاون القضائي الدويل[ املوجودة]أن اختالف القواعد اإلجرائية  ييستجل

ني القوانني، فعلى سبيل علقت العديد من الدول على مدى فائدة الصكوك الدولية يف عملية املواءمة ب
كون لدينا معايري خارجية مثل تلك املوجودة يف الصكوك الدولية تاملثال، أفادت إحدى الدول أنه من املفيد أن 

كما ذكرت إحدى الدول األخرى بأن   4."اا معهنا مقارنة األحكام الواردة يف قوانينننكمي اليت"واإلقليمية، 
إذ توفر املنتديات الدولية تسعى لتوافق اآلراء بشأن االسرتاتيجيات الدولية والتدابري القانونية ضد اجلرمية السيربانية، 

لتبادل األفكار اليت ميكن أن تتخذها أي دولة طرف كفائدة تشريعية أو كخيارات عملية ملنع اجلرمية  افرص"
يف بعض احلاالت، "ورأت نفس الدولة أن عمليات املواءمة ما هي إال عملية ذات اجتاهني، كما  ".تهاومكافح

حيث أن املبادرات التشريعية احمللية أو األفكار تعترب مبثابة مصدر العناصر يف املعايري الدولية، ويف حاالت أخرى، 
واستطاعت أن يف اجلرمية السيربانية،  [حمليا]خرى على عملية الن ظ ر أدول أعضاء عربت عنها األفكار اليت أثرت 

  5."نتيجة لذلك[ الوطنية]القوانني  جتد سبيلها إىل إىل
                                                           

1
 املرجع السابق  

2
 02اخلاص بالدراسة، السؤال رقم االستبيان   

3
 . املرجع السابق  

4
 02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

5
 02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   
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 واستكماال
هلذا السياق، فقد 
الحظت دول أخرى 
 تأثري التشريعات الوطنية

وذكرت . املوجودة
إحدى دول شرق 
آسيا، على سبيل 

قد قامت "املثال، أهنا 
بدراسة التشريعات 

لوضع األجنبية 
 الصكوك الدولية على عمليات رييعترب باألحرى غري قاطع لتأث 3-3وإمجاال، فإن الشكل  1."تشريعاهتا الوطنية

التشريعات الوطنية والصكوك الدولية يف  وجتدر اإلشارة إىل أن املستويات العالية من املواءمة املتصورة بني. املواءمة
 . ترمجة مباشرة ملستويات املواءمة العالية مع الدول داخل اإلقليمدول أوروبا، على سبيل املثال، ال تكشف عن 

 . تأثري الصكوك الدولية ذات الصلة باجلرمية السيربانية على التشريعات الوطنية اويتناول هذا الفصل الحق

اجلرمية دراسة األسباب واألسس املنطقية وراء املواءمة بني التشريعات املعنية مبكافحة  ومع ذلك، ينبغي أوال
 . السيربانية

 ؟المواءمة لماذا
تكمن امليزة الرئيسية ملواءمة القانون اجلنائي يف جمال اجلرمية السيربانية، ولكل  - اآلمنة املالذاتلتجنب 

 ىحدإوكما أفادت . آمنة ملرتكيب اجلرمية السيربانية مالذاتاجلرائم اليت ترتكب عرب احلدود الوطنية، يف منع وجود 
اجلرمية السيربانية تعترب ظاهرة عاملية، مما جيعل كل الدول "أن فالدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة 

حيث نعتقد أن التعاون مع الدول النامية ميثل أمهية خاصة على ... بشكل من اشكال خمتلفة هامة بالنسبة لنا
ويف الواقع، فإن اجلرمية السيربانية تشكل على األرجح خطورة  2."اأساس أن اجلرمية السيربانية ال تعرف حدود

 . كل اجلرائم عرب احلدود الوطنية  مقارنة معمباشرة بشكل كبري نظرا ألهنا متنح مالجئ آمنة للجناة، 

، ولكنها (أ)اإلنرتنت، على سبيل املثال، يف الدولة  املشتملة علىوبالتايل، إذا ج رمت األفعال الضارة 
عرب ( أ)يف استهداف الضحايا يف الدولة  ايكون طليق( ب)، فإن أحد اجلناة يف الدولة (ب)مة يف الدولة غري جمر 

ثار املرتتبة أن تقوم من تلقاء نفسها ببسط محاية فعالة ضد اآل( أ)ويف هذه احلاالت، ال تستطيع الدولة . اإلنرتنت
                                                           

1
 02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

2
 02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   
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نوهنا اجلنائي يسمح بسريان الوالية القضائية على على هذه األنشطة العابرة للحدود الوطنية، حىت وإن كان قا
، سواء تعلق (ب)، إال أن ذلك مرهون مبوافقة أو مساعدة من الدولة (ب)األفعال اليت يرتكبها اجلاين يف الدولة 

من ( ب)األمر جبمع أدلة أو تسليم مرتكب اجلرمية اليت مت حتديدها، كما أنه من غري املرجح أن تضطلع الدولة 
اية أشخاص داخل نطاق واليتها القضائية باملساعدة إذا كان السلوك غري جمرم أيضا يف إقليمها، حيث أجل مح

وقد يوجد ذلك، على سبيل املثال، يف . يعترب مبدأ التجرمي املزدوج األساس يف العديد من أشكال التعاون الدويل
    1.وانني الوطنيةاألطراف، فضال عن الق متعددةمعاهدات تسليم اجملرمني الثنائية و 

يف املساعدة القانونية املتبادلة، مثل طلبات استجواب الشهود، أو مجع  اجيسد التجرمي املزدوج دور 
بينما ال تشرتط كل االتفاقيات بني الدول بشأن املساعدة القانونية املتبادلة التجرمي املزدوج، إال أن العديد  2.األدلة

من الصكوك تؤكد على أن التدابري القسرية أو التدخلية مثل التفتيش واملصادرة أو جتميد املمتلكات ختضع لشرط 
ومع ذلك، وألغراض . هذا املبدأ مبزيد من التفصيل( لدويلالتعاون ا)ويتناول الفصل السابع  3،التجرمي املزدوج

املواءمة بني القوانني اجلنائية املعنية باجلرمية السيربانية، فإن أحد النقاط اهلامة تتمثل يف عدم اشرتاط التجرمي املزدوج 
تستخدم ( ج)لة وبالتايل، إذا كانت الدو . عليه بنفس النمط للحكم القانوين اأن يكون النشاط األساسي معاقب

تستخدم اجلرمية العامة، فإن كال الدولتني ( د)تقوم عليه جرمية سيربانية حمددة، يف حني أن الدولة  امعين اسلوك
تستطيع أن تبادر يف التعاون الدويل، شريطة أن تكون األركان الرئيسية للجرمية قابلة للمقارنة مبوجب قانون كل من 

له الفصل السابع، إذا حققت الدول درجة معينة من املواءمة بني قوانينها الوطنية على النحو الذي تناو  4.الدولتني
 5.، فإن مبدأ التجرمي املزدوج قد حيل حمل اخللل االفرتاضي يف تكافئ القوانني(مثلما حدث يف االحتاد األورويب)

 ضروريا اثاني متطلباتعترب املواءمة بني القوانني اإلجرائية  - مجع األدلة على الصعيد العاملي لتمكني
الصالحية ( ب)لدى الدولة  - على سبيل املثال - ففي املثال املذكور أعاله؛ إذا مل يكن. للتعاون الدويل الفع،رال

                                                           
من االتفاقية األوروبية لتسليم اجملرمني،  2من املادة ( 0)من معاهدة األمم املتحدة النموذجية لتسليم اجملرمني، والفقرة ( 2)من املادة  0ا نظر على سبيل املثال، الفقرة   1

 .من خطة لندن لتسليم املطلوبني داخل الكومنولث( 2)واملادة 
 : ضاا نظر أي

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 
2
 .Capus, N., 2010. Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen :ا نظر  

Bern: Nomos, p.406. 
بشأن غسل األموال والتفتيش واالستيالء عليها ومصادرة العائدات  من اتفاقية جملس أوروبا( و( )0)08من اتفاقية جملس أوروبا بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، واملادة ( 0)2املادة : ا نظر على سبيل املثال  3

 :ا نظر. ولتبادل املعلومات أو غري ذلك من أشكال التعاون الذي ال يشكل تعديا على حقوق الشخص املعين، ومل يشرتط التجرمي املزدوج. املتأتية من اجلرمية
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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هذه لن تتمكن من طلب ( أ)اإلجرائية الالزمة للتحفظ العاجل على البيانات احلاسوبية، ومن مث، فالدولة 
وبعبارة أخرى؛ فإن الدولة املوجه إليها الطلب تتمكن فقط من . من خالل املساعدة القانونية املتبادلة املصلحة

مرة أخرى، فيما  1.اف ئمك  تقدمي املساعدة داخل إقليمها إىل احلد الذي ميكنها من أداء ذلك إلجراء حتقيق وطين 
مباشرة، طاملا توجد  ايتعلق بالتجرمي املزدوج، فإن الشكل القانوين للصالحية اإلجرائية ال يشرتط أن يكون م تـ و از ي

وغىن عن البيان، أن تـ ْوف ري التحفظ العاجل على البيانات، على سبيل املثال، قد . اإمكانية إلجراء التحقيق عملي
 .طريق نظام خم  ص،رص أو سلطة عامة منوط هبا البحث واملصادرة يتحقق بصورة شرعية إما عن

ملنظور التعاون الدويل، فإن العقوبات  اوفق - "اجلزائية املالذات"والتقليل من " اجلرمية خطورة"للتعبري عن 
املوضوعي احملددة للجرائم اجلنائية ال تتطلب بشكل دقيق املواءمة بني نفس األسس اليت ينتهجها القانون اجلنائي 

والصالحيات القسرية لقانون اإلجراءات اجلنائية، إىل جانب ذلك، فإن مبدأ التجرمي املزدوج ال يتعلق بالعقوبات 
بيد أن هناك رابطا، بالرغم من ذلك، بني التعاون ومستوى العقوبة املفروضة، حيث تعترب العقوبات . ذات الصلة

ل ة اتذاملقررة إلحدى اجلرائم  أما على املستوى الدويل، على سبيل املثال، فقد تعرف . مبستوى جسامة اجلرمية د ال 
يعاقب عليه "سلوك ميثل جرما بأهنا " اجلرمية اخلطرية"اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

ء الفوائد الكبرية املفتـ ر ضة اليت ويف ضو  2."باحلرمان التام من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد
من الدول، فإن العديد من الصكوك املعنية بتسليم اجملرمني املطلوبني حتدد درجة خطورة اجلرمية  ادولي اتتطلب تعاون

ومن ناحية أخرى، تقدم  3.ما يعرب عن ذلك باإلشارة إىل العقوبة احملتملة اليت تستدعيها اجلرمية ةاملرتكبة، وعاد
وقد يطبق أيضا شرطا مماثال يف بعض  4،ة خطورة اجلرمية آلية هامة حلماية مبدأ التناسب وحقوق املتهمدرج اأيض

  5.االتفاقيات بشأن باملساعدة القانونية املتبادلة
أو  1،إىل سنة واحدة 6،ويوجد حد منطي للعقوبة يف صكوك التعاون الدويل ترتاوح مدهتا من ستة أشهر

املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة، قد س ئلت الدول عن العقوبات اليت تطبق على  وخالل مجع 2.أربع سنوات
                                                           

تقدمي املساعدة، وبالرغم من  عادة ال يذكر ذلك صراحة يف الصكوك اليت تنظم املساعدة القانونية املتبادلة، حيث أن اإلجراءات اليت ال توجد يف الدولة املطلوب منها  1
وبالنسبة لإلجراءات القصرية، مع ذلك، ينص مشروع نظام التحقيق األورويب على أنه جيوز اللجوء إىل اإلجراءات البديلة، وينبغي ذلك، . ذلك يتعني تنفيذ هذه اإلجراءات

مبادرة األمر التوجيهي بشأن نظام التحقيق األورويب يف املسائل . 2100ظر جملس أوروبا ا ن. عندما ال توجد اإلجراءات املطلوبة مبوجب قانون الدولة املوجه إليها الطلب
  .21-02، الصفحات 2100ديسمرب /، كانون األول00/08208متت املوافقة على النص كاجتاه عام، أمر توجيهي رقم -اجلنائية

اليت تسري عليها " للجرمية اخلطرية"اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حد أربع سنوات لوضع تصنيف عام قد استخدمت املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   2
، وال يسري هذا احلد على اجلرائم اخلاصة (واليت جيب أن تتخذ طبيعتها شكل اجلرائم عرب احلدود الوطنية، باإلضافة إىل ضلوع مجاعة إجرامية منظمة يف ارتكاهبا)االتفاقية 

  .قننة يف االتفاقيةأيضا امل
3
  Schwaighofer, K., Ebensperger S., 2001. Internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten. Vienna: WUV Universitätsverlag, p. 8. 

4
  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. 
اجلنائية، على سبيل املثال، تنص على أنه جيوز ألي طرف متعاقد أن يطلب تسليم من االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة القانونية يف املسائل ( ب)( 0) 2املادة   5

  .جمرمني مطلوبني يف ارتكاب إحدى اجلرائم من أجل تنفيذ اإلنابة القضائية للبحث ومصادرة املمتلكات
ضع مرتكبها للتسليم إذا كان معاقبا عليها بسلب من اتفاقية االحتاد األورويب بشأن تسليم اجملرمني تنص على أن اجلرمية اليت خي( 0) 2املادة   6

ويالحظ مع ذلك، . حرية اجلاين مبدة سنة واحدة على األقل مبوجب قانون الدولة الطالبة وستة أشهر مبوجب قانون الدولة املوجه إليها الطلب
 :ا نظر. أن االتفاقية قد استبدلت ذلك مبذكرة التوقيف األوروبية
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جمموعة من أفعال اجلرمية السيربانية، مبا يف ذلك تلك املرتكبة ضد السرية، والنزاهة، وتوافر بيانات حاسوبية أو نظم 
أو مالية، واألعمال حاسوب، وكذلك األفعال ذات الصلة باحلاسوب واليت هتدف إىل حتقيق مكاسب شخصية 

  3.اخلاصة ذات الصلة باحلاسوب

لنظام احلاسوب أو " النفاذ غري املشروع"، توزيع العقوبات املقررة ألفعال 2-3، و2-3 شكالاأل تبني
، فإن ذلك يتطلب حكما "نوايا غري شريفة"أو " األمن اوزجت"البيانات احلاسوبية، ولنفس اجلرمية، ولكن يف حالة 

 .خاص هبما 4،قانونيا وطنيا

من الدول تنص على عقوبات حبد أقصى سنة واحدة أو أقل، يف  اكال اجلرميتني، أن عددل من اجلليو 
ألغراض تسليم اجملرمني املطلوبني  اظل حقيقة مؤداها أن عقوبة سنة واحدة تعترب يف الغالب العقوبة األكثر شيوع

وقد أدرجت بعض الصكوك )
هذه العقوبة، مثل اتفاقية 
جملس أوروبا بشأن اجلرمية 
السيربانية، واتفاقية الدول 

، ويالحظ أن التعاون (العربية
الدويل يف جمال هذه اجلرائم 

يف بعض الدول قد ( مفردة)
هذا، ويعترب  5.يايشكل حتد

ري من احلكم النمطي أقل بكث
" للجرائم اخلطرية"أربع سنوات 

 .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). 

من  00إىل  2، على سبيل املثال، تسري على اجلرائم اجلنائية الواردة فيها وفقا للمواد أحكام تسليم اجملرمني الواردة يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية  1
 .أو بعقوبة أشد األقل،واحدة على  سنةمعاقبا عليها مبوجب قوانني كال الطرفني باحلرمان من احلرية ملدة أقصاها  االتفاقية، شريطة أن يكون

 02، و2نظمة عرب الوطنية، املواد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل  2
قد مجعت املعلومات بشأن العقوبات من قبل األمانة العامة من مصادر إضافية مدرجة يف استعراض املصدر . 32-22االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   3

    .الرئيسي للتشريعات
بالتايل مل يتضمن التحليل الدول اليت ميكن أن حتدد العقوبة من خالل حتليل )يف مادة قانونية حمددة اقتصر التحليل على الدول اليت تشري إىل احلد األقصى للعقوبة   4

 (.األحكام العامة للقانون اجلنائي
ي مبعايري اجلسامة وتشكل فعلى الرغم من مالحظة أن الدول اجمليبة على االستبيان أفادت أيضا بأن األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية تعترب ذات نطاق واسع وت  5

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

   .بالنفاذ غري املشروع مبعزل عن التهم األخرى-وطلب تسليمهم
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فيما يتعلق مبشهد العقوبات املطبقة عملي،را، حيث  ت ح ف،رظومع ذلك، فإنه ينبغي تفسري هذه النتائج مع ال 
وباألحرى، . ية بذلكال ميكن، من الناحية العملية، تقييم مستويات العقوبة مبعزل عن أحكام القانون اجلنائي املعن

قد تتأثر مستويات العقوبة بالقواعد 
العامة للحكم القضائي أو بالظروف 

 
 
ة واملخففة، أو باملبادئ ش دِّدامل

التوجيهية للحكم القضائي 
 .واملتطلبات احملددة

وبالرغم من ذلك، فإن  
املشهد يلقي الضوء على التحديات 
العامة اليت برزت عندما تعلق األمر 

نطاق التعاون الدويل بتحديد 
واالتفاقيات املشرتكة بشأن خطورة 

سلوكا ضئيال بشكل نسيب، ومن " النفاذ غري املشروع جمرد"فمن ناحية، ميكن أن يغطي فعل . اجلرمية السيربانية
ل لنقطة انطالق العديد من أفعال اجلرمية السيربانية اليت تشك ناحية أخرى، فإن النفاذ غري املشروع يعترب مدخال

خطورة، كذلك من اجلائز أن يشمل النفاذ املتعمد غري املأذون به على الدخول إىل نظم احلاسوب، مثل تلك 
للحكم اجلزائي احملتمل ألغراض " احلد األقصى"وفيما يتعلق بـ . أساسي بشكللبنية التحتية الوطنية املستخدمة ل

بيد أن األساليب البديلة تعاين من . ضروريا رامحتديد حد التعاون، فإن وصف الفعل ذاته بشكل جيد ال يشكل أ
بدون حاجة حلدود )نطاق القيود املفروضة، مثل حتديد قائمة اجلرائم اخلاصة اليت تكون حمل أحكام التعاون الدويل 

ا يف مب - ة للعقوبات بني الدول جلرائم سيربانية حمددة وأساسيةك ل،ري،ر وأخريا، وبشكل جممل، فإن املواءمة ال(.  جزائية
ميكن أن تساهم على األرجح يف املساعدة على تيسري  -تقليدية ذلك مستويات العقوبة القائمة على خطورة 

 . ملرتكبيها" اجلزائية ملالذاتا"التعاون الدويل والقضاء على 

 ملّخص
ة، كما تعرب عن ف ع،رالتعترب الصورة احلالية للتشريعات املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية إحدى الصور ال

اإلصالحات القانونية املستمرة املتزامنة مع تصاعد اإلقرار بأن اجلرمية السيربانية تتطلب استجابة قانونية تغطي 
يف املائة من الدول اجمليبة على االستبيان  21وقد أشار ما يقرب من . املتعددة اجلنائية واملدنية واإلداريةاجملاالت 

وبينما ميكن  1.ود تشريعات جديدة أو خطط لسن تشريعات تواجه اجلرمية السيربانيةاخلاص بالدراسة إىل أن وج
على األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية إىل حد ما، إال أن الطبيعة املعنوية للمفاهيم، " التقليدي"تطبيق القانون العام 

                                                           
1
 02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   
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والتعريفات واملفاهيم، وذلك يف حالة إذا   مدخال يستوعب اجلرائم احملددة ا، تتطلب أيض"البيانات احلاسوبية"مثل 
 .    حممية( سالمة أنظمة احلاسوب: مثل)كانت املصاحل القانونية 

وبينما يوجد توافق يف اآلراء بشأن اجملاالت الواسعة للتدخل القانوين ملنع ومكافحة اجلرمية السيربانية، إال 
للتعاون داخل األقاليم،  - بصورة كبريةومتغري  – كعنصر هامأنه ي نظر إىل مستويات مواءمة التشريعات بني الدول  

السيربانية، حيث يظهر تناول  ميةوهذا يشتمل على جمال العقوبات املقررة للجر . األطراف متعددةومع الصكوك 
اختالفا إىل حد يؤثر على سهولة التعاون الدويل بشأن هذه  - النفاذ غري املشروع - إحدى اجلرائم التأسيسية

فمن املستقر أن عمليات املواءمة نفسها مطلوبة لعدة أسباب منها؛ القضاء على املالجئ اآلمنة للجناة . اجلرمية
املواءمة تتضمن استعمال الصكوك الدولية واإلقليمية  طرائق، فإن اوختام. ومجع املعلومات على الصعيد العاملي

ويتناول القسم . ديد من هذه الصكوك املوجودة حىت اآلنامللزمة وغري امللزمة، حيث أحملت هذه الدراسة إىل الع
 .التايل من هذا الفصل هذه النقاط مبزيد من التفصيل

 واإلقليمية الدولية الصكوك على عامة نظرة 3-3

  :االستنتاجات الرئيسية

  لقد شهد العقد املاضي تطورات هامة يف صدور صكوك دولية وإقليمية رامية إىل مكافحة اجلرمية
 السيربانية، ويتضمن ذلك الصكوك امللزمة وغري امللزمة

  ،صكوك وضعت يف سياق،  مركبة منميكن حتديد مخس جمموعات من الصكوك الدولية أو اإلقليمية
كومنولث الدول املستقلة أو ( 2)، األورويبأو االحتاد  جملس أوروبا( 0: )أو مستوحاة من اتفاقيات
( 2)جامعة الدول العربية، ( 2)ة، األفريقيمات احلكومية الدولية املنظ( 3)منظمة شنغهاي للتعاون، 

 األمم املتحدة
  يوجد قدر كبري من التقاسم بني كل مجيع الصكوك، مبا يف ذلك، وبصفة خاصة وضع املفاهيم والنهج

 بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبااملستخدمة يف اتفاقية 
  األطراف ذات الصلة باجلرمية السيربانية وجود  متعددةمن الصكوك  صكا 02يظهر حتليل أحكام

 تباين كبري يف اجملاالت اليت تتصدى هلا مثل هذه الصكوك اأحكام أساسية مشرتكة، ولكن يوجد أيض

لقد شهد العقد املاضي تطورات هامة يف صدور صكوك دولية وإقليمية رامية إىل مكافحة اجلرمية 
يف النشأة، والوضع القانوين، والنطاق اجلغرايف، والرتكيز املوضوعي، واآلليات  اكبري   االسيربانية، بيد أن هناك تباين
 .  املستخدمة يف هذه الصكوك

أو االحتاد  جملس أوروباصكوك مت وضعها يف سياق ( 0: )من الصكوك" جمموعات"وميكن حتديد مخس 
صكوك مت وضعها يف سياق كومنولث الدول املستقلة أو منظمة شنغهاي ( 2)، أو مستوحاة منه، األورويب
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صكوك مت وضعها من قبل جامعة الدول العربية، ( 2)، األفريقيصكوك مت وضعها يف السياق ( 3)للتعاون، 
 .صكوك مت وضعها حتت رعاية األمم املتحدة أو الكيانات املرتبطة هبا( 2)و

ال تعترب هذه 
كما اجملموعات مطلقة،  

أن هناك جمموعة كبرية 
موجودة من التقاسم بني 
الصكوك، ومثال على 
ذلك، وجود املفاهيم 
األساسية الواردة يف 

بشأن  جملس أوروبااتفاقية 
اجلرمية السيربانية أيضا يف 
العديد من الصكوك 

هيئات األمم  1.األخرى
املتحدة، مثل اللجنة 

ة األفريقياالقتصادية 
االت الدويل لالتص واالحتاد

أيضا عدد من  الديه
املشاركات عند وضع 
الصكوك يف السياق 

، ومنها مشروع األفريقي
 األفريقياتفاقية االحتاد 

والقانون النموذجي 
اإلمنائية  للمجموعة
 .األفريقيللجنوب 

                                                           
أن العديد من املفاهيم األساسية املدرجة يف اتفاقية جملس ( األحكام الواردة يف الصكوك الدولية واإلقليمية)يبني التحليل الوارد يف امللحق الثالث املرافق هلذه الدراسة   1

و البيانات أانات احلاسوبية، االخرتاق غري املشروع لنظام احلاسوب أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، مثل النفاذ غري املشروع لنظام احلاسوب، واالعرتاض غري املشروع للبي
 .جلمع البيانات احلاسوبية، تعترب أيضا مدرجة الحقا يف صكوك أخرى ياحلاسوبية، التحفظ املعجل على البيانات احلاسوبية والوقت احلقيق
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اجملموعات، مثل؛ اعتماد القانون النموذجي  ىحدإ داخلوقد يكون للصكوك عالقة حمددة مباشرة 
وإىل جانب ذلك، أدرج مشروع . بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبالدول الكومنولث بشكل وثيق على اتفاقية 

، باإلضافة إىل ذلك، تظهر أفريقيالغة املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب  األفريقياتفاقية االحتاد 
 . ومنولث الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون مفاهيم مشرتكة تتعلق بأمن املعلومات احلاسوبيةاتفاقية ك

وميكن توضيح أوجه التشابه واالختالف بني الصكوك واجملموعات من خالل املخطط أدناه، مع الرتكيز 
 ". اآلليات"، و"، والرتكيز املوضوعي"والنطاق اجلغرايف"، "املركز القانوين"على 

 القانوني  الوضع
إن أهم مسة ميكن أن يتميز 

 املزم كونه  هي أحد الصكوكهبا 
يشكل عدد من و  .من عدمه ياقانون

 جملس أوروباالصكوك، والسيما اتفاقية 
بشأن اجلرمية السيربانية، اتفاقية  
كومنولث الدول املستقلة واتفاقية 
منظمة شنغهاي للتعاون، واالتفاقية 
العربية بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا 
املعلومات، اتفاقيات صرحية بني الدول 

ويف  1.لرتتيب التزامات قانونية متبادلة
، فإن مشروع اتفاقية دول االحتاد األفريقيهذا الصدد، على سبيل املثال، إذا وافقت اجلمعية العامة لالحتاد 

 2.ق أو االنضمام، مع دخول االتفاقية حيز النفاذ يف شكل صك ملزميعرض للتوقيع أو التصدي   األفريقي

مشروع امليثاق و اد الكومنولث، وفيما يتعلق بالصكوك األخرى، مثل القانون النموذجي لدول احت 
، والقانون النموذجي للدول العربية (الكوميسا)النموذجي لألمن السيرباين للسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا 

 موعةاجمل/النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالتو بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا املعلومات، 
صياغة هذه  توباألحرى، قد مت. رييب لالتصاالت، فإهنا ال تضع التزامات قانونية على الدولاالحتاد الكا/الكاريبية

                                                           
ف هبا، ومنها اعتبارها أحد مصادر القانون الدويل، حيث يسري على هذه االتفاقيات املادة سواء كانت عامة أو خاصة، قواعد صرحية معرت " االتفاقيات الدولية"تضع   1

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

االتصاالت ، الدورة الرابعة العادية ملؤمتر االحتاد األفريقي للوزراء املسؤولني عن 2102سبتمرب /أيلول. مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، اجلزء الرابع، القسم الثاين  2
، طلب تسليم مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي إىل جلنة االحتاد األفريقي العتمادها طبقا للقواعد اإلجرائية املعمول هبا يف االحتاد  (CITMC-4)وتكنولوجيا املعلومات 

  :ا نظر. األفريقي
African Union. 2012. Khartoum Declaration. AU/CITMC-4/MIN/Decl.(IV)Rev 2, 6 September 2012. 
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وبالرغم من ذلك، فقد يكون لدى الصكوك . لسن أحكام تشريعية وطنية" منوذج"الصكوك لتكون مبثابة توجيه أو 
الدول إىل مواءمة قوانينها الوطنية  غري امللزمة تأثري هام على املستوى العاملي واإلقليمي، وذلك عندما تتجه إرادة

باإلضافة إىل ذلك، فإنه جيوز للدول اليت مل تصادق على أحد الصكوك امللزمة أو مل تنضم  1.مع نـ ه ج منوذجية
قد  ،إليها، بالرغم من ذلك، استعمال هذه الصكوك كتوجيه عند وضع األحكام التشريعية الوطنية ونتيجة لذلك

  2.كرب من عدد الدول اليت قد وقعت أو صادقت أو انضمت إليهأحد الصكوك أ نطاقيكون 

 النطاق الجغرافي 
لطبيعة وسياق املنظمة اليت وضعت  افيما يتعلق بالصكوك امللزمة، يتحدد النطاق اجلغرايف عادة وفق 

وبالتايل، على سبيل املثال، قامت االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات بغرض . الصك حتت رعايتها
وبشكل مماثل، جاء يف صدر اتفاقية الكومنولث للدول املستقلة  3.الدول العربيةالتعاون بني " تعزيز وتدعيم"

كما نص مشروع اتفاقية الدول   4،"الدول األعضاء يف احتاد دول الكومنولث املستقلة" بأهنم" األطراف"تعريف 
 5."األفريقي لدول األعضاء يف االحتادا"على أن تكون االتفاقية مفتوحة لـ  ةاألفريقي

وفيما يتعلق بالعضوية، ال يشرتط بالضرورة أن تتزامن عضوية الصك مع العضوية التنظيمية، حيث ال  
حيث ختضع االتفاقية للتصديق أو القبول أو  -6كل أعضاء املنظمة من الدول املوقعة على االتفاقية األصليةيعترب  

فقد ت عرض بعض الصكوك للتوقيع من  8.وليست كل الدول املوقعة قد قامت بإيداع هذه الصكوك -7املوافقة
                                                           

أو باملشاركة مع اتفاقية لقد استخدمت، على سبيل املثال، عدد من دول احتاد الكومنولث األحكام الواردة يف القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث إما منفردا   1
  ا نظر. جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية

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

2
بشأن اجلرمية السيربانية، أنه قد أوروبا، على سبيل املثال، باإلضافة إىل الدول اليت قد صادقت أو وقعت أو متت دعوهتم لالنضمام إىل اتفاقية جملس أوروبا أبلغ جملس   

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

  .مكافحة جرائم تقنية املعلوماتتفاقية العربية بشأن االاملادة األوىل من   3
 اتفاقية دول احتاد كومنولث الدول املستقلة، التمهيد  4
 (.د)مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، اجلزء الرابع، القسم الثاين، املادة الثانية   5
وباملثل مل . قعوا على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تكنولوجيا املعلوماتتعترب جزر القمر، جيبويت ولبنان والصومال من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية ومل يو   6

 .، وسان مارينوتقم الدول األعضاء يف جملس أوروبا بالتوقيع على اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، وهم أندورا وموناكو واالحتاد الروسي
إذا نصت ( أ: )تعرب الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة بالتصديق عليها يف إحدى احلاالت التالية" قانون املعاهدات على أن من اتفاقية فيينا بشأن  02نصت املادة   7

ان ممثل الدولة إذا ك( ج)إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على اشرتاط التصديق؛ أو ( ب)املعاهدة على أن التعبري عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو 
إذا بدت نية الدولة املعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطا بالتصديق على املعاهدة، أو عربت الدولة عن مثل ( د)قد وقع املعاهدة بشرط التصديق؛ أو 

رائم املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية ويف هذا الصدد، نصت صراحة كل من االتفاقية العربية ملكافحة اجل. هذه النية أثناء املفاوضات
كما تقتضي اتفاقية كومنولث الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بأن يقوم األطراف بإيداع . السيربانية أن االتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو املوافقة

. وباملثل، فإن مشروع اتفاقية االحتاد األورويب عرض االتفاقية للتوقيع أو التصديق أو االنضمام. املطلوبة لدخول االتفاقية حيز النفاذ إشعار اكتمال اإلجراءات الداخلية
 :ولالستعراض اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بشكل عام، ا نظر

Shaw, M.N., 2007. International Law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 
وافقة فيما يتعلق باتفاقية جملس مل تودع بعد كل من مجهورية التشيك، اليونان، أيرلندا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، بولندا، السويد وتركيا صكوك التصديق أو القبول أو امل  8

  .أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
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بشأن  جملس أوروباخارج عضوية املنظمة حتت رعاية من قام بوضع الصك، فعلى سبيل املثال، قد فتحت اتفاقية 
 1."للدول غري األعضاء الذين شاركوا يف صياغتها"اجلرمية السيربانية التوقيع للدول األعضاء يف جملس أوروبا و

اليت تتحكم يف دخول دول جديدة تطلب  تعترب الدول املؤسسة مبثابة الدول صاحبة االختصاص األصيل 
" تفتح"ت العادة، أن وجر   2.األويلطبقا للقواعد املنصوص عليها يف االتفاق  ااالنضمام، ويتم ذلك غالب

املعاهدات أمام أي دولة راغبة يف االنضمام، وذلك من خالل اإلفصاح عن نيتها بااللتزام بالشروط واألحكام 
حيث ميكن توسيع نطاقها باملوافقة من قبل " شبة مفتوحة"دة، كما قد تكون املعاهدة الواردة يف املعاهدة املوجو 

حيث يتطلب توسيع " مغلقة"أو الدول املتعاقدة، باإلضافة إىل ذلك، قد تكون املعاهدة /أغلبية الدول املوقعة و
 3.أو الدول املتعاقدة/ نطاقها موافقة باإلمجاع من الدول املوقعة و

بعد التشاور  جملس أوروبابشأن اجلرمية السيربانية، فإنه جيوز للجنة وزراء جملس أوروبا اتفاقية وفيما يتعلق ب
يف اجمللس ومل  اتدعو أي دولة ليست عضو "واحلصول على موافقة باإلمجاع من الدول املتعاقدة يف االتفاقية أن 

وعلى حنو مماثل، تعترب اتفاقية كومنولث الدول املستقلة  4."تشارك يف صياغة االتفاقية بأن تنضم إىل االتفاقية
مفتوحة النضمام أي دولة من الدول األخرى راغبة يف االلتزام باألحكام الواردة يف االتفاقية، بشرط موافقة كل "

مفتوحة النضمام أي دولة تشارك يف "كما تنص أيضا اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون على أهنا   5."األطراف
فمن املستقر أن الصكوك اليت وضعت حتت رعاية األمم املتحدة تتمتع  6."هداف واملبادئ الواردة يف االتفاقيةاأل

بشأن بيع  ياالختيار  افعلى سبيل املثال؛ اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكوهل. بنطاق جغرايف أوسع بشكل مطلق
 7."النضمام أي دولة"توحة ويف املواد اإلباحية، مف ،واستغالل األطفال يف البغاء ،األطفال

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

 .اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
2
إذا نصت ( أ: )تعرب الدولة عن رضاها االلتزام باملعاهدة باالنضمام إليها يف إحدى احلاالت التالية : "من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات على أن 02نصت املادة   

( ج)إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام؛ أو ( ب)املعاهدة على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمام؛ أو 
 ".ت مجيع األطراف فيما بعد على أن التعبري عن الرضا يتم باالنضمامإذا اتفق

3
  Malone, L.A., 2008. International Law. New York: Aspen 

 32بتعديل اإلجراءات الواردة يف املادة اقرتحت اللجنة املعنية باتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية (. 0) 32اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة   4
 يف الوقت احلايل قيد االستعراض من قبل فريق املقررين للمجلس األورويب املعين نيويعترب كال املقرتح. كما أبدت ذلك أيضا اللجنة األوروبية املعنية مبشاكل اجلرمية( 0)

مت -معايري وإجراءات االنضمام إىل اتفاقية بودابست بشأن جرائم اإلنرتنت. 2102أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية اللجنة املعنية باتفاقية جملس : ا نظر. بالتعاون القانوين
 .2102مايو /آيار 28. هـ 02( 2102)التحديث 

 من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة( 02)املادة   5
 من اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون( 02)املادة   6
الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزعات -اتفاقية حقوق الطفل)ن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، األمم املتحدة م 28املادة   7

ذات مفهوم واسع يف هذا " الدولة. "03دة املا( الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية-املسلحة
اتفاقية )ة املعنية حبقوق الطفل واحملتوى وال يقتصر على الدول األعضاء يف األمم املتحدة، فعلى سبيل املثال الكرسي الرسويل بوصفها دولة، قد وقعت وصادق على االتفاقي

الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال -عات املسلحةاك األطفال يف النز الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتا-حقوق الطفل
 :ا نظر(. واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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قد تواجه بعض األعباء املتعلقة بصياغة  ل ك نْ وتتمتع الدول املؤسسة مبيزة التأثري على حمتوى املعاهدة، 
وجينب االنضمام الالحق ملعاهدة حتمل هذه األعباء، بيد أن ذلك حيد من . املعاهدة وعمليات التفاوض بشأهنا

من قبل الدول بنفس  اوبقدر ما تربم املعاهدات غالب. مات الواردة فيهافرص التفاوض بشأن احملتوى وااللتزا
تركت  االجتاهات، إال أن املعاهدات قد ال تكون مقبولة للدول اليت مل تشارك يف املفاوضات، حىت يف حالة إذا ما

 1.املعاهدة مفتوحة لالنضمام

الذي جيوز إبداؤه يف وقت التوقيع باملعاهدة متعددة األطراف من خالل نظام التحف،رظات ة يعرتف عاد
بشأن اجلرمية السيربانية إبداء حتفظات  جملس أوروباويف هذا الصدد، جتيز اتفاقية  2.أو التصديق أو االنضمام

وعلى حنو  3.ز إبداء أي حتف،رظات أخرىيأنه ال جيعلى الرغم من حمددة بشأن مواد معينة واردة يف االتفاقية، 
العربية ملكافحة جرائم املعلومات إبداء حتفظات حمددة، وحتظر فقط التحفظات اليت  متطابق، جتيز االتفاقية

يف حني أن اتفاقية كومنولث الدول املستقلة مل  4،"عن أهدافها اتنطوي على انتهاك لنصوص االتفاقية أو خروج"
تسمح اتفاقية  6.إال أن إحدى الدول األعضاء، على األقل، أبدت حتفظا واحدا 5،تتعرض ملسألة التحف،رظات

اليت ال تتعارض مع أهداف ومقاصد " األحكاممن واحدة أو عدة "بإبداء حتف،رظات بشأن  األفريقياالحتاد 
 .عتمدت االتفاقية يف شكلها احلايلأوذلك، يف حالة إذا  7."االتفاقية

دولة على أحد الصكوك امللزمة املعنية مبكافحة  82أو صادقت /وقعت وفعلى الصعيد العاملي، قد 
بالرغم من احتمالية . وتعترب بعض الدول يف هذه االتفاقية أعضاء يف أكثر من اتفاقية أخرى 8،اجلرمية السيربانية

ظهر أنه حىت ي   29-3املشاركة من خارج السياق التنظيمي األصلي أو عملية الصياغة لالتفاقية، إال أن الشكل 
، وذلك بغض مع االمتداد اجلغرايف العامليانضمامات /اآلن ال يوجد صك واحد قد حظي بتوقيعات أو تصديقات

                                                           
1
  Parisi, F., Fon, V., 2009. The Formation of International Treaties. In: The Economics of Lawmaking. Oxford: Oxford Scholarship Online 

واالعرتاض عليها واآلثار القانونية املرتتبة عليها، واآلثار القانونية املرتتبة على ويتناول اجلزء الثاين من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املسائل املتعلقة بإبداء التحفظات   2
وبصفة عامة ال يقبل أي من . إبداء االعرتاض على التحفظات، كذلك يتناول اجلزء الثاين؛ عملية سحب التحفظات واالعرتاضات، واإلجراءات املتعلقة بإبداء التحفظات

  .راض املعاهدة وأهدافهاالتحفظات اليت تتعارض مع أغ
 .من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية 22املادة   3
 .، الفصل اخلامس من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات2املادة   4
فظات من جانب أي دولة ما مل حيظر على وجه اخلصوص من من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، فإن املوقف االفرتاضي يتجسد يف جواز إبداء التح 22مبوجب املادة   5

 .من املعاهدة أغراضحتفظات حمددة فقط، أو إذا كان التحفظ يتناىف مع أهداف و على عندما تنص املعاهدة جانب املعاهدة أو 
تعاون يف ال بشأن اتفاق"رابطة الدول املستقلة، حتت عنوان من جدول أعمال اجتماع جملس رؤساء الدول األعضاء يف من جدول  2حتفظت أوكرانيا يف إطار البند   6

 .2110يونيو /حزيران 0" املعلومات احلاسوبيةبجمال مكافحة اجلرائم املتصلة 
  (.هـ)3مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، اجلزء الرابع، القسم الثاين، املادة   7
جلرمية السيربانية، االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات اتفاقية كومنولث بشأن ا جملس أوروباالتوقيع أو التصديق على اتفاقية   8

 . الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون
بشأن اجلرمية السيربانية، االتفاقية العربية بشأن  جملس أوروباتظهر اخلريطة كل الدول اليت إما وقعت أو صادق أو انضمت إىل اتفاقية   9

عضوية االحتاد  بـ ني،ر وللمرجعية، فإن اخلريطة أيضا تـ  . مكافحة جرائم املعلومات اتفاقية كومنولث الدول املستقلة واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون
والتصديق أو  للتوقيعاالتفاقية  تعرض وأ الدول ، إذا وافقتاألفريقيلمشروع اتفاقية االحتاد ل نيوهو ما ميثل جمموع األعضاء احملتمل، األفريقي

 .االنضمام
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الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن  - النظر عن صكوك األمم املتحدة املعنية بـاتفاقية حقوق الطفل
ل االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل الربتوكو  - اشرتاك األطفال يف النزعات املسلحة

بشأن اجلرمية السيربانية أكرب عدد من التوقيعات أو  جملس أوروباومتثل اتفاقية  1.األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية
لدى  بينما 2جملس أوروبا،، مبا فيها عدد مخس دول ليست أعضاء يف (دولة 28)االنضمامات /التصديقات

 08)االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات : الصكوك األخرى نطاق جغرايف أصغر، فعلى سبيل املثال
، أما (دول 2)، واتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون (دول 01)، اتفاقية كومنولث الدول املستقلة (دولة أو إقليم

إذا وقعت أو دولة أو إقليم يف حالة  22الدول فيه إىل  صل عددي، قد األفريقيبالنسبة ملشروع اتفاقية االحتاد 
 .على مشروع االتفاقية األفريقيصادقت مجيع الدول األعضاء يف االحتاد 

 

 

 

 

 

 

 

وختاما، فإن الصورة العاملية تعد مبثابة أحد درجات التقسيم يف عضوية الصكوك الدولية واإلقليمية  
ويف حني . السيربانية، بيد أن النموذج اإلقليمي يف هذا الصدد يتسم بالوضوح بشكل خاص رميةباجلاملتعلقة 
مبا يف ذلك  - السيربانية ميةاملعنية مبكافحة اجلر دول يف بعض أجزاء من العامل من عضوية الصكوك امللزمة تستفيد 

 . إطار ملزممناطق أخرى ال تشارك يف أي إال أن هناك  - عضوية بعض الدول يف أكثر من صك

 

 

 

                                                           
الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن -دولة أو إقليما قد وقعت أو صادقت أو انضمت إىل صكوك األمم املتحدة املعنية باتفاقية حقوق الطفل 022عدد   1

 طفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحيةالربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األ-اشرتاك األطفال يف النزعات املسلحة
إىل االنضمام ( األرجنتني، تشيلي، كوستاريكا، مجهورية الدومينيكان، املكسيك، بنما، الفلبني، والسنغال)باإلضافة إىل ذلك، قد وجهت الدعوة لثمانية بلدان أخرى   2

 .اجلغرايف بكثري انطاقه منالدول لالتفاقية  هذه ع انضمام، حيث وس32إىل اتفاقية جملس أوروبا وفقا ألحكام املادة 
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 الموضوعي  التركيز
باإلضافة إىل االختالفات يف  

النطاق اجلغرايف، فإن الصكوك الدولية 
واإلقليمية، إىل جانب التشريعات الوطنية، 

اختالفات يف الرتكيز املوضوعي،  ات ظهر أيض
حيث ينبثق العديد من هذه االختالفات 

فبعض . من اهلدف األساسي من الصك
بشأن  جملس أوروباالصكوك، مثل اتفاقية 

اجلرمية السيربانية، والقانون النموذجي الحتاد 
دول الكومنولث، واالتفاقية العربية بشأن 
مكافحة جرائم املعلومات، واتفاقية  

لث الدول املستقلة هتدف بشكل كومنو 
خاص إىل توفري إطار العدالة اجلنائية 

بيد أن . ملكافحة أشكال اجلرمية السيربانية
تتخذ هنجا أوسع نطاقا  األفريقيالصكوك األخرى مثل اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون ومشروع اتفاقية االحتاد 

اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون، على سبيل املثال، تتناول حيث تعترب اجلرمية السيربانية مبثابة اهلدف الوحيد، ف
التعاون يف األمور املتلعقة باجلرمية السيربانية يف سياق أمن املعلومات على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك املعلومات 

ما فيما يتعلق أ 1.البنية التحتية للمعلومات العاملية والوطنيةبشأن احلروب واإلرهاب والتهديدات اليت تتعرض هلا 
تنظيم املعامالت اإللكرتونية، ، فإهنا تقوم على هنج األمن السيرباين الذي يتضمن األفريقيمبشروع اتفاقية االحتاد 

  2.السيربانيةاإللكرتونية ومكافحة اجلرمية  احلوكمةو ومحاية البيانات الشخصية، وتعزيز األمن السيرباين، 

القانوين  ت ج او بالوسيلة اليت تصاغ هبا اجلرمية السيربانية أثناء التؤثر هذه االختالفات بشكل كبري على 
الدويل أو اإلقليمي، ويرجع ذلك إىل أن اتساع نطاقها يركز على أمن املعلومات على الصعيد الدويل، فعلى سبيل 

رجع ذلك إىل تركيزها ، ورمبا يجيب أن جتر،رمسيربانية حمددة  املثال، مل تضع اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون أفعاال
وعلى حنو مماثل، مل يسع مشروع . من الرتكيز على العدالة اجلنائية بشكل خاص على األمن السيرباين ككل، بدال

                                                           
من االتفاقية  0وعرف امللحق . ألمن املعلومات على الصعيد الدويل" هتديدا كبريا"تتضمن املادة الثانية من اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون، اجلرمية السيربانية باعتبارها   1
 "تأثري ذلك عليها يف الفضاء املعلومايت( أو)موارد املعلومات يف أغراض غري مشروعة واستعمال "اجلرمية السيربانية بأهنا "

أما اجلزء األول والثاين من نفس . تعزيز األمن السيرباين ومكافحة اجلرمية السيربانية"وحدد اجلزء الثالث من مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي اجلرمية السيربانية بأهنا   2
  ".محاية البيانات الشخصية"و" املعامالت اإللكرتونية: "تناول على التوايل االتفاقية، فقد
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 ميةذات الصلة باجلر إنشاء آليات للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية يف الوقت احلايل إىل  األفريقياالحتاد 
 .السيربانية

اجلنائية ومنع اجلرمية، توجد ستة جماالت رئيسية ميكن االستفادة منها كتوجيه  ملنظور العدالة اوطبق
الصالحية اإلجرائية للهيئات ( 2)التجرمي، و( 0: )إرشادي ملزم أو غري ملزم على الصعيد الدويل أو اإلقليمي

القضائية للدولة يف املسائل الوالية ( 2)اإلجراءات املتعلقة باألدلة اإللكرتونية، و( 3)املكلفة بإنفاذ القانون، و
( 2)السيربانية، و رميةباجلالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة ( 2)، واجلرمية السيربانيةاجلنائية املتعلقة ب

 .  مسؤولية مقدمي اخلدمات

ويف  - الصكوك الدولية واإلقليمية ف ْحو ىفمن املستقر أنه ميكن حتليل كل جمال من اجملاالت اليت تشكل 
تناول ( 2)وجود األحكام ذات الصلة يف كل جمال، ( 0: )على ثالثة مستويات -ضا الواقع، القوانني الوطنية أي

ويتناول هذا القسم املستوى األول والثاين، أما املستوى الثالث . حمتوى األحكام( 3)األحكام داخل كل جمال، 
 (.التحقيقات وإنفاذ القانون)امس والفصل اخل( التجرمي)تناوله يف الفصل الرابع فيتم 

األحكام ذات الصلة، فقد حددت الصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة  بوجودوفيما يتعلق 
ماهية اجملاالت الستة املختلفة؛ ومنها األحكام املتعلقة بالتجرمي، واألحكام املتعلقة بالصالحيات اإلجرائية، 

القضائية، واألحكام  واألحكام املتعلقة بالوالية
يف  ااملتعلقة بالتعاون الدويل واليت توجد عموم

وعلى النقيض من . عدد من الصكوك امللزمة
ذلك، فإن الصكوك غري امللزمة تتناول عادة 
األحكام املتعلقة باألدلة اإللكرتونية 
ومسؤوليات مقدمي خدمة اإلنرتنت، مثل؛ 
القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث، 

لسوق املشرتكة مشروع امليثاق النموذجي لو 
، والنصوص (الكوميسا) أفريقيا ي وجنويبلشرق

التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل 
االحتاد الكارييب /اجلماعة الكاريبية/لالتصاالت
ومشروع اتفاقية  (كواسيإ) االقتصادية لدول غرب أفريقيا لجماعةلويتضمن فقط املشروع التوجيهي  1.لالتصاالت
 )فريقي االحتاد األ

 
وعلى حنو مماثل، فإن تشريعات  2.أحكاما تتعلق باألدلة اإللكرتونية( أن تكون ملزما ت ص و،ررمن امل

                                                           
 ، امللحق الثالث املرافق هلذه الدراسة"مسؤوليات والتزامات مقدمي خدمة اإلنرتنت"و" األدلة اإللكرتونية"ا نظر اجلدول اخلاص بـ   1
 .ط من مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي/22، واملادة ول غرب أفريقيالجماعة االقتصادية لدمن املشروع التوجيهي ل 32ا نظر املادة   2
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على املستوى اإلقليمي أو االحتاد األورويب تتناول مسألة مقدمي خدمة اإلنرتنت من حيث مسؤولياهتم والتزاماهتم 
 1.الدويل

ك جمموعة من النـ ه ج داخل اجملاالت املعنية بالتجرمي، والصالحيات اإلجرائية إلنفاذ ت ظهر أيضا الصكو 
التوزيع النسيب لعدد املواد الواردة يف مخسة صكوك دولية أو  8-3القانون، والتعاون الدويل، ويوضح الشكل 

الت األربعة، ومن هذه تتناول كافة اجملا اوجدير بالذكر، أن هناك صكوك. إقليمية تتناول كل جمال على حدة
املعلومات، بيد أن  تقنية بشأن اجلرمية السيربانية واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم جملس أوروباالصكوك اتفاقية 

أما فيما . يركز بشكل كبري على التجرمي مع إدراج بعض من الصالحيات اإلجرائية األفريقيمشروع اتفاقية االحتاد 
هذا، . قليال من املواد املعنية بالتعاون الدويل والتجرمي االدول املستقلة، فإهنا تتضمن عدديتعلق باتفاقية كومنولث 

 . ومل تتناول اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون من اجملاالت األربعة سوى املواد املتعلقة فقط بالتعاون الدويل

بشكل كبري،  اتلف أيضوفيما يتعلق باملستوى الثاين، فإن تناول األحكام ذات الصلة بالصكوك خي
كامال لتغطية املواد لكل جمال من اجملاالت الستة الرئيسية    ويتضمن امللحق الثالث املرافق هلذه الدراسة حتليال

ويبني التحليل مدى التنوع يف السلوك الذي جترمه الصكوك واتساع نطاق الصالحيات . الواردة يف الصك
 . النـ ه ج اليت تتناول الوالية القضائية والتعاون الدويل مت دَّد اإلجرائية إلنفاذ القانون باإلضافة إىل

أنه بالرغم من االختالفات اجلوهرية املوجودة إال أن العديد من الصكوك  اامللحق الثالث أيض بني،ر وي  
جترمي األفعال املرتكبة ضد السرية، والنزاهة، وتوافر : معينة، ومنها على وجه اخلصوص" أحكام أساسية"تشرتك يف 

واألوامر اخلاصة بيانات حاسوبية أو نظم حاسوب، وكذلك الصالحيات اإلجرائية اليت تتضمن التفتيش واملصادرة 
بالبيانات احلاسوبية، والوقت احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية، والتحفظ على البيانات احلاسوبية، وااللتزامات 

 اويوجز اجلدول التايل بعض. السيربانية ميةالعامة بشأن التعاون يف إجراء التحقيقات املنوطة باملسائل اجلنائية للجر 
 . تبة على إجراء التحليل الكامل، والوارد يف امللحق الثالثمن النتائج الرئيسية املرت 

 
 
 
 
 

 التجريم

 على األخرى الصكوك تركز حيث اجلرائم، من عريضة قائمة الصكوك معظم تتضمن 
 اليت وتلك الطفل، محاية على تركز اليت الصكوك مثل النوعية، اجلرائم من حمدود جمال

 اإلباحيةستغالل الطفل يف املواد ا جرائم تتناول
   من األفعال األكثر جترميا تلك املرتكبة ضد السرية، والنزاهة، وتوافر بيانات حاسوبية

أو نظم حاسوب، تليها األفعال املتعلقة باستخدام احلاسوب يف االحتيال والتزوير، 
  توزيع أو مواد إباحية عن األطفالواستخدام احلاسوب يف إنتاج أو 

 القسم يف والواردة الدراسة هذه من األول الفصل يف احملددة األفعال إىل باإلضافة 
 من عريضا نطاقا الصكوك بعض أيضا جترم حيث، "السيربانية اجلرميةتوصيف "بـ املعين

                                                           
 .02إىل  02ا نظر على سبيل املثال التوجيهي الصادر عن االحتاد األورويب بشأن التجارة اإللكرتونية، املواد من   1
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واآلداب العامة  العام النظام ضد أفعال ارتكاب يف احلاسوب استخدام منها األفعال،
 أو األمن القومي

 بنظام تتعلق وسائل باستخدام تقليدية جرائم ارتكاب أن على الصكوك بعض نصت 
 للعقوبة مشددا ظرفا يعترب حاسويب،

 

 اإلجرائية الصالحيات

 الوقت ،املشرتكةالتفتيش واملصادرة وأوامر بيانات احلاسوب املخزنة واملعلومات  يعترب 
 احلاسوبية، البيانات على بالتحفظ العاجل األمر احلاسوبية، البيانات جلمع احلقيقي

 يات اإلجرائية الشائعة يف الصكوكالصالح من
 حاسوبية بيانات أو نظم إىل احلدود عرب النفاذ 

 اإللكترونية األدلة
 حيث قليلة، اإللكرتونية لألدلة تتصدى اليت( امللزمة غري وخباصة) الصكوك تعترب 

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

 القضائية الوالية

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

 االختصاص عليها يقوم أخرى أسس على األخرى الصكوك يف العثور يتم مل 
 احلاسوبية البيانات أو احلاسوب نظام إىل املوجهة األعمال مبدأ ذلك يف مبا القضائي،

   اقعة يف إقليم ومصاحل إحدى الدولالو 
 السيربانية اجلرائم إحدى وقوع حمل حتديد بشأن توجيهات على صكان ينص 

 الدولي التعاون
 القانونية للمساعدة آليات أوسع، نطاق على الدويل التعاون تتناول اليت الصكوك توفر 

 للتعاون العامة املبادئ على خمتصرة بطريقة تركز أو املطلوبني، اجملرمني وتسليم املتبادلة
 ( 22/2) الـعدد من الصكوك إنشاء وحدات اتصال أو شبكة  يتوخى 

 الخدمة مقدمو

 اإلنرتنت، خدمات مقدمي مسؤولية تغطي اليت الصكوك، من احملدود العدد يتناول 
 تسجيل للمعلومات، التطوعي الدعم االلتزامات، رقابة على تشتمل جماالت

 ووصالت واالستضافة املؤقت والتخزين النفاذ بشأن التزاماته على عالوة اإلخطارات،
 اإللكرتونية اإلحالة

 اآلليات 
إىل قدرة هذه تتعلق آليات التعاون الدويل بالصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة بصفة خاصة، ويرجع ذلك 

وإىل جانب االلتزامات . الصكوك على منح التزام قانوين دويل واضح أو صالحية ما للتعاون بني الدول األطراف
بشأن  جملس أوروبافإن عددا من الصكوك، والسيما اتفاقية كومنولث الدول املستقلة واتفاقية  1،العامة للتعاون

                                                           
يتعني على الدول األطراف أن تتعاون مع بعضها البعض طبقا : "واليت تنص على أنمن اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية  23ا نظر على سبيل املثال، املادة   1

الرتتيبات على أساس التشريعات لألحكام الواردة يف هذا الفصل، ومن خالل تطبيق الصكوك الدولية ذات الصلة بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، واملوافقة على 
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وميكن التعويل على . ة للتعاونم ع ي،رن، ترسي آليات افحة جرائم تقنية املعلوماتاالتفاقية العربية ملكاجلرمية السيربانية و 
 1.كأساس لطلبات املساعدة من إحدى الدول الطرف إىل أخرى - من هذه االتفاقيات الثالثة - االتفاقية ذاهتا

األخرى املعنية  وعلى هذا النحو؛ وبدون اإلخالل بالشروط املنصوص عليها يف القانون الوطين أو املعاهدات
رفض طلب باملساعدة القانونية املتبادلة، فإن االتفاقية قد تعرض األسباب اليت جيوز ألي من الدول مبوجبها 

وتستخدم اتفاقية كومنولث الدول املستقلة املنهج القائم على حتديد نوع املساعدة اليت قد ت طلب  2.املساعدة
 يف هذا الصدد، بأنه إىل جانب االلتزامات العامة الواردة يف كل منوجدير بالذكر  3.بعبارات عامة إىل حد ما

املعلومات بتقدمي املساعدة  تقنية بشأن اجلرمية السيربانية واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم جملس أوروبااتفاقية 
ال خاصة من القانونية على أوسع نطاق ممكن ألغراض التحقيقات أو اإلجراءات، فإهنما أيضا تتضمنان أشكا

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

تسليم اجملرمني فكرة وجود سجالت للسلطات املختصة ألغراض ، يرسخ عدد من الصكوك اوأخري  
ووحدات االتصال لتوفري قنوات  6،العاجلةوإجراءات تقدمي املساعدة  5،وطلبات املساعدة القانونية املتبادلة

  7.ساعة يوميا 22على مدار  للتواصل

                                                                                                                                                                          

 
 
أو البيانات، أو جلمع  احلاسوببأنظمة  ذات الصلةعلى أوسع نطاق ممكن ألغراض التحقيقات أو اإلجراءات املتعلقة باجلرائم اجلنائية قوانني احمللية ة، والت ب اد لاملوحدة أو امل

 ".من جرمية جنائية إلكرتويناألدلة يف شكل 
يف حالة عدم وجود معاهدة بشأن املساعدة املتبادلة أو ترتيبات : "انية واليت تنص على أنمن اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيرب  22ا نظر على سبيل املثال، املادة   1

 
 
من هذه املادة تسري يف هذه  2حىت  2ة سارية بني الدولة الطالبة والدولة املوجه هلا الطلب، فإن األحكام الواردة يف الفقرات من ت ب اد لعلى أساس التشريعات املوحدة أو امل

من هذه املادة يف حالة عدم وجود معاهدة بشأن التعاون  2حىت  2تسري الفقرتان : "من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات على أن 32ما تنص املادة ك". احلالة
من  2وتنص املادة ". ط لب منها تقدمي املساعدة واملساعدة املتبادلة أو اتفاقية قائمة على أساس التشريعات املعمول هبا بني الدول األطراف الطالبة املساعدة وتلك اليت

 ".يتعني أن يكون التعاون يف إطار هذه االتفاقية على أساس طلبات املساعدة اليت أعدهتا السلطات املختصة لألطراف: اتفاقية كومنولث الدول املستقلة على أنه
2
من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات، حيث تنص   32من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، واملادة  22من املادة  2ا نظر على سبيل املثال الفقرة   

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

3
أو قد  من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة؛ تبادل املعلومات بشأن اجلرائم ذات الصلة باملعلومات احلاسوبية اليت تعترب يف طور اإلعداد 2تتضمن على سبيل املثال املادة   

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

4
 .من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات 22و 20، 32- 32من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، واملواد  32، و33، 30، 31، 22ا نظر املواد   

5
من املادة  2اتفاقية كومنولث الدول املستقلة، فقرة  من 2انية، واملادة من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيرب  22من املادة  2، والفقرة 22من املادة  2ا نظر الفقرة   

 .من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات 32من املادة  2، وفقرة 30
6
من  32من املادة  8كومنولث الدول املستقلة، الفقرة اتفاقية   من 2من املادة  2من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، والفقرة  30من املادة  3ا نظر الفقرة   

 .االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات
7
 .من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات 23من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، واملادة  32ا نظر املادة   
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 الوطني الصعيد على األطراف متعددة الصكوك تنفيذ 3-4

 :الرئيسيةاالستنتاجات 
  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 
 ى قبل الدول غري األطراف، أو عن طريق تأثري تشريعات الدول األطراف على الدول األخر 

  كفايةاألطراف واملنوط هبا مكافحة اجلرمية السيربانية مع التصور بزيادة   متعددةتتوافق عضوية الصكوك 
القانون اجلنائي الوطين والقانون اإلجرائي بشكل كاف، مما يشري إىل أن األحكام املتعددة حاليا يف 

 هذه اجملاالت تعترب فع،رالة بشكل عام
 اليت األفعال جترمي حيث من الوطنية، القوانني وتنو،رع الدويل توىاملس االتساق على عدم يعزى وقد 

صكوك  وجود إىل التعاون، وآليات القضائية الوالية عليها تقوم اليت واألسس جرائم سيربانية تعترب
 خمتلف وجغرايف مواضيعي نطاق هلا السيربانية اجلرمية بشأن متعددة

 

املتبع لدمج الصكوك الدولية واإلقليمية يف إطار القانون الوطين، فضال عن فعالية  األسلوبقد يشكل 
وقد . أو غري ذلك من األمور ذات الصلة 1،يف جناح عملية املواءمة عامال قطعياالتطبيق وتنفيذ القواعد اجلديدة 

 بني التباعدخمتلفة، مما يؤدي إىل زيادة  طرائقتضطلع الدول بتفسري أو تنفيذ األحكام الواردة يف الصكوك الدولية ب
ال تضطلع بتنفيذ األطر  االدول، حيث ال ميثل ذلك التباعد مشكلة يف حد ذاته، فمن الثابت أن الدول دائم

ويف  2.وذلك بسبب اختالف التقاليد القانونية والقيود املوجودة على املستوى الوطين، االدولية بنفس األسلوب متام
ناحية ثانية، يتجسد اهلدف من التنفيذ يف توفري درجة حمددة من التوافق بني التشريعات الوطنية  نفس الوقت، من

 .  واألطر الدولية

 (المباشر) الرأسي التنفيذ
. للمعاهدة متعددة األطراف التوقيع والتصديق على املعاهدة أو االنضمام هلا "املباشر"يتبع التنفيذ  

يف إطار النظم  ويتعني أن يضطلع موظفو الدولة أو األفراد بتطبيق معظم القواعد القانونية لكي تصبح نافذة
 اغالب)مع القانون الوطين للقواعد الدولية " الدمج املستمر"وجيوز للدول حتقيق ذلك إما من خالل . القانونية احمللية

                                                           
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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، حيث "(ثنائية"يف أنظمة " )دمج التشريع"، أو عن طريق "(األحادية"ما يرتبط ذلك مع ما يسمى باألنظمة 
 1.ال يتجزأ من النظام القانوين الوطين، وذلك فقط عند سن التشريع الوطين ذو الصلة اتصبح القواعد الدولية جزء

ما يتطلب إدراج األحكام الواردة يف الصك املعين باجلرمية السيربانية يف القانون الوطين تعديل  اغالب 
 . التشريع، مثل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، وذلك لتقنني اجلرائم اجلديدة اخلاصة أو تعديل القائمة

وغين عن البيان، أن نتيجة 
إدراج القواعد الدولية يف القانون الوطين 
قد ختتلف إىل حد كبري من دول طرف 

فإحدى . إىل دولة طرف أخرى
التأثريات اخلاصة لتنفيذ أحد الصكوك 
الدولية على النظام القانوين الوطين 
إلحدى الدول، قد ال حيدث يف دول 

يوضح . على سبيل املثال 2،أخرى
بشكل جيد تقييم تنفيذ قرار االحتاد 
األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم 

هلا  تـ ع ر،رض  التحديات اليت  3املعلومات
يف مواءمة تشريعات مكافحة اجلرمية 
السيربانية، حىت يف سياق إطار ملزم، 
ودول اعتادت على تنفيذ قانون 

حو وعلى الن 4.الوطنيةاحلدود م ت خ طِّي 
. املبني يف اجلدول، أظهر تقييم عملية التنفيذ تباينات كبرية يف األحكام القانونية الوطنية املنوط هبا تنفيذ القرار

نقطة جديدة تتمثل يف أن استعراض تنفيذ أي صك يعترب عملية تقنية أو صعبة، وتتطلب  اويتناول التقييم أيض

                                                           
1
  Cassese, A., 2005. International Law. Oxford: Oxford University Press, p.220-221. 

2
  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. 

دولة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، واستند فقط على  22فقط من أصل  دولة 21قد مت إجراؤه وجتدر اإلشارة إىل أن تنفيذ التحليل 
 .التحليل الرمسي للمعلومات املقدمة من الدول األعضاء

4
  Calderoni, F., 2010. The European legal framework on cybercrime: striving for an effective implementation. Crime, Law and 

Social Change, 54(5):339-357. 

 المعلومات نظم ضد الهجمات بشأن األوروبي االتحاد قرار تنفيذ
 بشأن األورويب لالحتاد اإلطاري القرار بتنفيذ املعنية التقارير أحد يكشف

 عدم خيار استعمال يف كبريا تباينا( 2112) املعلومات أنظمة ضد اهلجمات
 مبا املثال، سبيل على األعضاء، الدول واضطلعت". البسيطةاحلاالت " جترمي
 :يلي
 جتسس أعمال ارتكاب بنية فقط ذلك ارتبط إذا احلاسوب إىل النفاذ جترمي 

 .البيانات على
 النفاذ غري املشروع يف احلاالت اليت يتم فيها فقط إساءة استعمال  جترمي

 . البيانات أو إتالفها فيما بعد
 تعرض البيانات للخطر عند الوصول إليها كشرط لقيام املسؤولية  حتديد

 . اجلنائية
 التجرمي عدم خيار وتطبيق تفسري تباين: "أن عام بشكل التقرير أوضح كما

 الدول قواعد تقارب من املتوخى اهلدف على جسيما خطرا يشكل معينة ألفعال
 ". املعلومات نظم ضد اهلجمات جمال يف اجلنائي القانون بشأن األعضاء

 .European Commission. 2008. COM (2008) 448 final: املصدر

http://systems.com/
http://commission.2008.com/
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وال يدخل يف نطاق وتـ ْعل يمات هذه  1.اتشريعية وتطبيقها عمليوقت، وموارد، وتنفيذا كامال لكل من األحكام ال
الدراسة االضطالع بأي شكل من أشكال التقييم للصكوك الدولية واإلقليمية املختلفة واملنوط هبا مكافحة اجلرمية 

 .  السيربانية واملشار إليها يف هذا الفصل

وبالرغم من ذلك، ي ظهر بشكل منفرد حتليل الردود على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن عضوية 
صكوك متعددة األطراف ترتبط 

ف اي ةمع التصور بزيادة   ك 
القانون اجلنائي الوطين والقانون 

كما يوضح أيضا . اإلجرائي
أن الدول اجمليبة  2-3الشكل 

على االستبيان اخلاص هبذه 
يف  االدراسة واليت مل تكن طرف

 متعددةإحدى الصكوك 
األطراف املعنية مبكافحة اجلرمية 

عدم  "ـ السيربانية أفادت ب
التجرمي الوطين للجرمية  "كفاية

السيربانية والقانون اإلجرائي 
 2.على حنو أكثر تواترا

بيد أنه من املمكن 
" كفاية"إثبات العالقة بني 

، إال "عضوية الصك"التشريع و
أن الردود على االستبيان املرافق 

لنحو املذكور أعاله؛ وعلى ا". عضوية الصك"و" املواءمة املتصورة"هلذه الدراسة مل تكشف عن منط واضح بني 
، ال يعين "األطراف متعددةالصكوك "ستويات عالية من املواءمة مع ، ملعلى سبيل املثال، فإن إدراك دول يف أوروبا

 3.أهنا أدركت مستويات عالية من املواءمة بني التشريعات الوطنية داخل اإلقليم ادائم

                                                           
املبادئ التوجيهية تفصيلية تتعلق بعملية االستعراض، عالوة على  م ْفر داتعلى سبيل املثال، تنطوي آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على   1

 :ا نظر. يف إجراء االستعراضات القطرية العامة األمانةموظفي للخرباء احلكوميني و 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism 
BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf 

اتفاقية جملس أوروبا : قد عدد الصكوك التالية اليت مت التوقيع فيها أو التصديق عليها 2-3ويعترب الشكل . 02انية، السؤال رقم االستبيان اخلاص بدارسة اجلرمية السيرب   2
  .اونبشأن اجلرمية السيربانية، االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات، اتفاقية كومنولث الدول املستقلة، اتفاقية منظمة شنغهاي للتع

3
  .االختالفات ومواءمة القوانني، مواءمة التشريعات 2-3ظر أعاله، القسم ا ن  

 أفريقيا المشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب تنفيذ
قانونا بشأن التحقق من امتثال نظام  أفريقيا، اعتمدت إحدى دول غرب 2118عام  يف

احلواسيب للقوانني واألنظمة واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها على املستوى اإلقليمي من 
 أن بيد السيربانية، اجلرمية بشأن( إيكواس) أفريقياماعة االقتصادية لدول غرب جانب اجل

  :حمددة تعديالت تضمن القانون هذا
  تعيني جرائم حمددة لتكنولوجيا املعلومات يف جماالت احلماية اجلنائية اليت تشتمل على

تكنولوجيا املعلومات والبيانات اإللكرتونية، واحملتوى احلاسويب غري الشرعي، واستعمال 
 ؛رقمي، واإلعالن الاملساعدة الفنيةاحلاسوب يف االحتيال، وخدمات 

 تكنولوجيا بيئة مع تتوافق حبيث املوجودة باجلرائم املتعلقة التشريعات حتديث 
 املادية األضرار السرقة، ضد اجلنائية احلماية جماالتيف ) اجلديدةاالتصاالت /املعلومات

  ؛( تلحق باملمتلكات، وما إىل ذلكاليت
 املعنية  صةاخلا الصكوك لتنفيذ اجلنائية اإلجراءات قانون على تعديالت إجراء

 ؛بتكنولوجيا املعلومات
 بدول مبادئ توجيهية جديدة بشأن التعاون املتعلق باألمور السيربانية فيما يتعلق  إرساء

 . جمموعة الثماين/أوروبا جملس/وإيكواس ة دولالوجملس أوروبا، والتعاون بني  ،اإليكواس

اجلرمية السيربانية واحلريات املدنية واخلصوصية يف  Mouhamadou, L.O. 2011 :املصدر
واخلصوصية  واحلرية يباساحلو  بشأن 20 السنوي الـ املؤمتر. أفريقيا لغرباجملتمع االقتصادي 

2100. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism%20BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism%20BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_E.pdf
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الصك، وال )وعتني اجمليبتني املذكورتني أعاله وعلى حنو مماثل، ال تكشف احلسابات القائمة على اجملم
عن االختالفات يف املستويات املدركة من املواءمة مع الدول األخرى أو داخل األقاليم بشكل ( يوجد صك

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن طبيعة الصكوك متعددة األطراف عادة ما تتجه حنو أداء دور يف عملية  1.خاص
د أن تعكس املواءمة، كما أنه من الوار 

تلك الردود االختالفات يف  اأيض
" املواءمة"حول ما جيعل  تصو،رراتال

ويف هذا الصدد، . يف املقام األول
جتارب إجيابية ذكرت عدد من الدول 

. لتنفيذ الصكوك متعددة األطراف
وأخريا، وفيما يتعلق باإلبالغ عن 
جناح عمليات املواءمة، فعلى سبيل 
املثال؛ ذكرت العديد من الدول 
اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه 

يف القانون  بشأن اجلرمية السيربانيةإدراج أحكام من الصكوك مثل اتفاقية جملس أوروبا ب تتعلق جتربة إجيابيةالدراسة 
 2.الوطين

 المباشر يرغ التأثير
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 

هذا، وجيوز . ألطراف على تشريعات الدول األخرىهذه الصكوك كنموذج، أو عن طريق تأثري تشريعات الدول ا
للدول استعمال أكثر من صك واحد لصياغة التشريع الوطين، حيث أفاد عدد من الدول بأن ذلك هو احلال 

، على سبيل املثال، تستخدم القانون النموذجي أفريقياويف هذا الصدد، ل وحظ أن إحدى دول غرب  3.بالنسبة هلا
لدول احتاد الكومنولث، واالتفاقية األوروبية بشأن اجلرمي السيربانية، واملشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول 

غرب آسيا باستعمال كل من القانون النموذجي للدول يف ، وعلى هذا النمط، قامت دولة أخرى أفريقياغرب 
، فإن اوإىل جانب ذلك؛ وكما ذ كر آنف  4.ألحكام التشريعية الوطنية ألحد الدول األخرى يف املنطقةالعربية وا

فعلى سبيل املثال؛ فقد متت صياغة . الصكوك متعددة األطراف ذاهتا تتضمن قدرا كبريا من الرتابط بني النصوص

                                                           
1
 .02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

2
 .02االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

3
 02، والسؤال رقم 02 االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم  

4
 املرجع السابق  
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 بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات بإحكام القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث وقرار دول االحتاد األورويب
 . السيربانية ميةبشأن اجلر مبا يتماشى مع اتفاقية جملس أوروبا  عن كثب

 

التنفيذ املباشر للصكوك، والتأثري غري املباشر، ودجمهما النتائج اإلمجالية املنبثقة عن  صعوبةلقد عكست  
املعلومات اخلاص بالدراسة؛ مت توجيه سؤال إىل الدول يتعلق ففي إطار مجع . هبذه الدراسة امللحقاالستبيان 

ويف  1.باستخدامها الصكوك الدولية أو احمللية لصياغة أو تطوير التشريعات احلالية واجلديدة أو املخطط لسنها
، مع ذلك، ي ظهر أن 01-3بيد أن الشكل  2،على هذا السؤال الدولعدد قليل نسبيا من  أجاب الواقع، قد

بشأن اجلرمية السيربانية والربوتكول اإلضايف امللحق هبا استندت بشكل مباشر إىل اتفاقية  جملس أوروباية اتفاق
على نطاق واسع لتطوير التشريعات  واليت قد ا ستخدمت - مثل صكوك دول االحتاد األورويب- جملس أوروبا

 يف مندرجة متعددة األطراف صكوكا الدول هذه عدد نصف حوايل استخدم وإمجاال،. السيربانية رميةباجلاملعنية 
ة، باإلضافة إىل استخدامها لتشريعات وطنية األفريقيدولية وإقليمية أخرى، مثل؛ الصكوك العربية و  3"جمموعات"

 .أخرى

                                                           
1
 املرجع السابق  

؛ بشأن 2؛ أفريقيا 2؛ األمريكتني 2؛ آسيا وأوقيانوسيا 03أوروبا : فيما يتعلق بالتشريعات القائمةفيما يتعلق بالتشريعات القائمة؛ : ومتثل التوزيع اإلقليمي كالتايل  2
 .2؛ أفريقيا 2؛ األمريكتني 01؛ آسيا وأوقيانوسيا 2أوروبا : لهتشريع جديد أو املخطط 

 نظرة عامة على الصكوك الدولية واإلقليمية 3-3القسم ا نظر أعاله،   3
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 1.على ردود الدول وليس تناول حمتوى القوانني الوطنية اوجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا التقييم يعترب قائم
 ويعترب ذلك 

 
، بشكل عام، حتديد أي مبجرد حتليل النصوص التشريعية تـ ع ذ،ررمن املناسب إىل حد ما، حيث من امل

وميكن تتبع أي تأثري مىت بينت إحدى األطر الدولية . من الصكوك قد ا ستخدمت بالضبط لصياغة التشريعات
األسلوب املتبع لتجرمي  - عن كافة الصكوك األخرى ميكن متييزهاواليت تظهر بعض االختالفات اليت  - احملددة

عناصر إضافية للنفاذ غري املشروع  2اتفاقية كومنولث الدول املستقلة فعلى سبيل املثال، ت لحق. جرمية معينة
بطريقة معينة، كما ميكن من ناحية أخرى احلصول على  يةفريوسات احلاسوبالوجترمي توزيع ( تأثريات على البيانات)

يف أوروبا  الدولمن خالل حتليل مضمون األحكام القانونية يف العديد من كام التابعة هلذا النهج وذلك األح
 3.الشرقية وغرب آسيا

يتم حتديد اإلمكانيات اإلمجالية لنجاح املواءمة ودمج القانون الدويل يف التشريع الوطين، إىل حد كبري، 
ومن أجل ذلك، فإن األمر حيتاج إىل . لدولية يف النظم الوطنيةمن خالل مدى قدرة الدول على إدراج املعايري ا

 اإلصالحات التشريعية الالزمةإلجراء  فيها درجة عالية من الدعم تتوفرجتماعية واسياسية رؤية قانونية وبيئة 
 ف يم ا، وهذا حيدث على األرجح عندما يكون لدى الدول قدرة على احلفاظ على التقاليد القانونية. وااللتزام بذلك

 . التزال تفي بالتزاماهتا الدولية اليت اختارت أن تضطلع هبا

فيما يتعلق " اجملتمع"، بضرورة مراعاة يف غرب آسيا، على سبيل املثالأفادت إحدى الدول املستجيبة 
إىل جانب دولة من دول األمريكتني على  أفريقيابينما شددت أيضا إحدى دول غرب  4،بالعادات والتقاليد

ويف . احلفاظ على التقاليد القانونية الوطنيةكممارسة جيدة لضمان " املشاورات مع اجلهات الفاعلة"خدام است
ويف هذا . حاالت أخرى؛ فإن الدول قد ال تستطيع أن تدرك بعد احلاجة إىل تعزيز قانون مكافحة اجلرمية السيربانية

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا "بأنه منذ  األفريقيالصدد، على سبيل املثال، أفادت إحدى دول اجلنوب 
 5."جرائم اإلنرتنت حاجة ملحة تشريع يشكل املعلومات إال أهنا مازالت ضعيفة، وعليه ال

ة م ه م،ر ، فإن استعمال كل من الصكوك الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة ميثل مع ذلك فرصة اوختام
االكتفاء ومواءمة القوانني الوطنية، عالوة على تعزيز التعاون الدويل على املدى لتحقيق تقدم إجيايب حنو مزيد من 

التحقيقات وإنفاذ )والفصل اخلامس ( التجرمي)الفصل الرابع  اويتناول أيض. البعيد جملاهبة أي من التحديات العاملية
 .لفرديةا اجملاالتمن التقارب والتباين يف هذه  الك( نعامل)والفصل الثامن ( القانون

                                                           
يف هذه الدراسة تستند إىل حتليل املصدر الرئيسي ( التحقيقات وإنفاذ القانون)والفصل اخلامس ( التجرمي)من املالحظ أن بعض النتائج اليت مت عرضها يف الفصل الرابع   1

 .للتشريع
يتسبب النفاذ غري املشروع للمعلومات احلاسوبية احملمية بالقانون، يف اتالف البيانات أو إغالقها أو "قية كومنولث الدول املستقلة؛ من املادة الثالثة من اتفا( أ/0)الفقرة   2

 ".وظائف احلاسوب أو نظم احلاسوب أو الشبكات ذات الصلة تـ ْعط يلتعديلها أو نسخها، أو 
 (التجرمي)ا نظر الفصل الرابع   3
4
 .02بالدراسة، السؤال رقم  االستبيان اخلاص  

5
 .املرجع السابق  
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 التجريم: الرابع الفصل

. السيبرانية الواردة في القانون الدولي والقانون الوطني الجريمة ألفعال اُمق ار ن تحليال الفصل هذا يقدم
الحاجة إلى تجريم مجموعة من األفعال التي تشكل  بشأن ةمن توافق اآلراء األساسي اكما يجس د نوع

ومع ذلك، يُظهر تناول أركان الجريمة عن قرب وجود تباين بين الدول والصكوك . الجريمة السيبرانية
" سيف والدرع"ال  أثرب  ّين هذا الفصل ي ا،أيض. األطراف المعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية متعددة
 .على تجريم الجريمة السيبرانية ساناإلن لحقوق الدولي للقانون

 للتجريم عام استعراض 4-1

 الرئيسية االستنتاجات

 باستثناء جمرَّمة على نطاق واسع 02أنَّ هذه األفعال الـ البلدان على االستبيان  وتبنيَّ من إجابات ،
اجلرائم املتعلقة  وكذلك إىل حد ما، بصفة رئيسية الطفيلية لكرتوينإلا الربيد اجلرائم املتعلقة برسائل

األطفال على " مراودة"بأدوات إساءة استعمال احلواسيب والعنصرية وكراهية األجانب وإغواء أو 
 نرتنتإلا
 ما ي عاقب عليه من السلوكيات اإلجرامية من توافق اآلراء األساسي على  اهذا األمر نوع وجيسِّد

 السيربانية
 مة ر،ر جم النفاذ إليها احلاسوبية وسالمتها وقواعدنظم السرية ب اليت متساألساسية  السيربانية تعترب األفعال

 السيربانية اخلاصة ميةيف العديد من الدول باعتبارها من اجلر 
 أو  اليت تشتمل على خرق السرية أو االحتيال أو التزويرو احلواسيب  تعترب األفعال املرتكبة بواسطة

 باعتبارها من اجلرائم العامة  نيف أغلب األحياجمرمة  جرائم متصلة باهلويةارتكاب 
  يف املائة من الدول يف أوروبا بكفاية جترمي األفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية 81تفيد نسبة 
  يف املائة من الدول بعدم كفاية جترمي األفعال  21أما يف مناطق أخرى من العامل، تفيد نسبة تصل إىل

 اليت تشكل اجلرمية السيربانية

السيربانية املقننة يف القانون الدويل والقانون  ميةاهلدف من هذه الدراسة يف تقدمي حتليل مقارن للجر يتمثل 
هنج  ْست يعابالوطين، إىل جانب االختالفات بني التشريعات الوطنية يف جمال اجلرمية السيربانية، ومن مث ي عترب ا

 ؤ م،رناليت تعرتي التجرمي يف أي دولة قد تـ   الفجواتأن : التجرمي املستخدم من األمور اهلامة لثالثة أسباب؛ أوهلا
للجاين، مع احتمالية أن تتأثر الدول األخرى بذلك على الصعيد العاملي، وذلك على النحو الذي مت تناوله  مالذا
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لتحديات التعاون الدويل الفع،رال يف  متثل اختالفات التجرمي مدخال: ا، ثانيه(التشريعات واألطر)يف الفصل الثالث 
إن : املسائل اجلنائية اليت تنطوي على أفعال اجلرمية السيربانية، والسيما؛ فيما يتعلق مببدأ ازدواجية التجرمي، ثالثها

أن تلجأ إليها الدول يف سن  السيربانية يكشف النقاب عن املمارسات اجليدة اليت ميكن ميةإجراء حتليل مقارن للجر 
ويلقي القسم التايل الضوء على جترمي اجلرمية . للمعايري الدولية الناشئة يف هذا اجملال االقوانني الوطنية، طبق

الدول يف تضمني عدد من اجلرائم السيربانية يف  هجهاتتناحملددة اليت  طرائقالسيربانية، حيث يتناول الفصل ماهية ال
ة، وخيتتم الفصل مبناقشة تتعلق بتأثري القانون الدويل حلقوق اإلنسان على جترمي أفعال اجلرمية القوانني الوطني

 .السيربانية

 الخاصة، والجرائم العامة  الجريمة السيبرانية
مثل تلك اليت مت حتديدها )من املفرتض أن تتصدى الدول لألفعال الفردية اليت تشكل اجلرمية السيربانية 

جرمية  مطلقاعدد من الطرق، مع مالحظة أن بعضا من هذه األفعال ال يشكل  لمن خال( األوليف الفصل 
ولئن اعتربت هذه األفعال من قبيل األعمال اإلجرامية، فقد ت درج حتت اجلرائم العامة . جنائية يف القانون الوطين

ة، أما فيما يتعلق باألفعال األخرى، فقد ال احملددة املتخصص اجلرمية السيربانيةأو ( قانون اجلرائم غري السيربانية)
ويف هذا الصدد؛ أشار عدد من . اجلزاءات املدنية ، ولكنها ختضع إىل اجلزاءات اإلدارية أوعمال إجرامياتعترب 

ال تعترب اليت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن اجلزاءات اإلدارية تسري على جمموعة من األفعال 
قبيل األعمال اإلجرامية، ومنها جرائم انتهاك حقوق التأليف والنشر وجرائم تقليد العالمات التجارية أو من 

وإنتاج أو التحكم يف إرسال رسائل إلكرتونية مزعجة، باإلضافة إىل األفعال اليت تنطوي على انتهاك اخلصوصية 
بأن هذا الفصل ال يتناول استخدام اجلزاءات  وجيب التنبيه؛ 1.احلاسوبتوزيع أو حيازة أدوات إساءة استخدام 

ويبدأ الفصل بلمحة عامة عن ماهية نطاق جترمي . اإلدارية أو اجلزاءات املدنية، بل باألحرى يركز على التجرمي
 .األفعال املختلفة للجرمية السيربانية، وذلك قبل التعرض ملضمون األحكام القانونية الوطنية

من فئات اجلرمية السيربانية، كما ورد  فعال 02شاملة عن نطاق جترمي  نظرة عامة 0-2ويقدم الشكل 
 الفع 02الردود على جترمي عدد  ل،ر د  دولة من الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة، حيث ت 21من 

االقتحامية بصفة لكرتونية إل، باستثناء اجلرائم املتعلقة بالرسائل امن أفعال اجلرمية السيربانية على نطاق واسع
اجلرائم املتعلقة بأدوات إساءة استعمال احلواسيب والعنصرية وكراهية األجانب وإغواء  وكذلك إىل حد ما، رئيسية

ما ي عاقب عليه من هذا األمر نوعا من توافق اآلراء األساسي على  وجيسِّد 2.نرتنتإلاألطفال على ا" مراودة"أو 
أبلغت عن ، فإن الدول قد (املوصلية واإلنرتنت)وكما ل وحظ يف الفصل األول . يربانيةالسلوكيات اإلجرامية الس
مبحتوى احلواسيب، مبا يف ذلك جترمي رئيسية  ، واملتعلقة بصفةيف االستبيان غري املذكورةبعض اجلرائم اإلضافية 

                                                           
1
 .32-22االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

2
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من قبيل أسواق االجتار  تنرتنإلنرتنت واألسواق غري املشروعة على اإلاملواد الفاحشة ولعب القمار على ا
مناقشة االستعانة بالقانون اجلنائي لتنظيم حمتوى احلاسوب واإلنرتنت على وجه  تهذا، وقد مت .باملخدرات والبشر

 .التجرمي علىالدويل حلقوق اإلنسان  اخلصوص الحقا يف هذا الفصل، وذلك يف سياق تأثري القانون

ي ظهر أيضا 
( 0-2)الشكل 

 اواضح امنوذج
الستخدام القانون 
املعين مبكافحة 

اخلاصة اجلرائم 
بالفضاء السيرباين 

اجلرمية لتحديد 
األساسية  السيربانية

سرية ب اليت متس
احلاسوبية نظم ال

 وسالمتها وقواعد
انية رب السياجلرمية  ألفعال ةداخلاصة بالفضاء السيرباين ذات استعمال أقل عااجلرائم ، حيث تعترب النفاذ إليها

رى، مثل استخدام احلاسوب يف حتقيق مكاسب مالية أو شخصية أو تسبيب الضرر، أو استعمال احلاسوب األخ
هلاتني  اهام،ر  اوعلى النقيض من ذلك؛ فإن دور اجلرائم اإلجرامية العامة ميثل أمر . يف األعمال ذات الصلة باحملتوى

تعمال اجلرائم العامة حىت لألفعال السيربانية وبشكل خاص، تفيد بعض الدول بأهنا تضطلع باس. الفئتني األخريتني
األساسية، مثل النفاذ غري املشروع جلهاز احلاسوب أو البيانات احلاسوبية، أو اخرتاق البيانات احلاسوبية بصورة 

هذا، وقد مت تناول التوزيع بني اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين . غري شرعية أو إحلاق ضرر بنظام احلاسوب
 . يف هذا الفصل قائم العامة لألفعال املختارة مبزيد من التفصيل الحواجلرا

على الصعيد الدويل  املستنبطاخلاصة واجلرائم العامة النهج  اجلرمية السيربانيةويدعم التوزيع الواسع بني 
واالجتماعي حيث إن جملس األمم املتحدة االقتصادي . لوصف حمل اجلرمية السيربانية ضمن نطاق اجلرمية ككل

فعلى سبيل املثال؛ تصنف بعض من  1،"إطار دويل لتصنيف اجلرائم"فرض االضطالع للقيام بعمل مبدئي،ر بشأن 
ولكن ( كما يف فئات اجلرمية حيث يستبعد كل طرف منها اآلخر" )رأسي"أفعال اجلرمية السيربانية على مستوى 

                                                           
 .، بشأن حتسني نوعية اإلحصاءات عن اجلرمية والعدالة اجلنائية مع توافرها08/2102القرار . 2102اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة،   1
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اجلرائم التقليدية اليت " مسات"، باعتباره أحد "أفقي"وى أفعال اجلرمية السيربانية املتوخاة على مست رأيضا تصو 
   1.تنطوي على عنصر حاسويب

 خذأ، فإن من املهم أيضا الطبيعة السيربانية اخلاصة أو العامة ألفعال اجلرمية السيربانيةإىل جانب تناول 
السيربانية يف القوانني  ميةجلر ا ري، حيث إنه من املستقر عدم سريان أو تفسبعني االعتبارالقانون اجلنائي العام 

كافة اجلرائم، مثل؛ قواعد على  الوطنية مبعزل عن نظام العدالة اجلنائية، بل باألحرى تطبق القواعد املعمول هبا 
بشكل " باحلالة الذهنية"وفيما يتعلق . املسامهة اجلنائية والشروع واإلمهال واحلالة الذهنية للجاين والدفوع القانونية

القانون املقارن، وعلة ذلك؛ أن النظم القانونية املختلفة تستعمل  ْست ْعمالجيب توخي احلذر عند ا خاص، فإنه
جمموعة كبرية من املفاهيم والتعاريف املختلفة، عالوة على أن املصطلحات ذاهتا يف النظم القانونية املختلفة قد 

، أو حتدد جمموعة "اإلدراك"و" اإلرادة"انونية بني يكون هلا معان خمتلفة، إىل جانب ذلك أيضا، قد متيز النظم الق
ومع ذلك، ففي كل  2."إمهال"، "متهور"، "مع اإلدراك"، "القصد"من احلاالت الذهنية اليت تقود اجلاين، مثل 
  3.حتت طائلة املسؤولية" غري املتعمد"و" املتعمد"األنظمة القانونية يندرج كل من سلوك اجلاين 

، حيث يشري عدد من اجلرمية السيربانيةمن قبيل األمور اهلامة عندما يتعلق األمر بيعترب هذا التمييز 
مىت شكل السلوك فعال " اداجلرمية تعترب اقرتفت عم"الصكوك الدولية واإلقليمية، على سبيل املثال، إىل أن 

تكاب اجلرائم اجلنائية، حيث سببا من أسباب ار  ر ع ون ةأما فيما يتعلق بالصكوك األخرى، فإهنا تعترب ال 1.اإجرامي
، على سبيل املثال، على أنه ينبغي لكل دولة من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقيينص مشروع اتفاقية االحتاد 

أن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة وأن تعترب اإلمهال ملعاجلة البيانات الشخصية بدون اتباع القواعد  األفريقي
ة، يعترب أيضا السلوك الذي األفريقيكما أنه ويف بعض الدول  2،يف واقع األمر" جرما"بيانات الضرورية ملعاجلة ال

ويف هذا الصدد أيضا، . اليت ترد عادة يف قانون العقوبات( الركن املعنوي)من العناصر الذهنية " حتايل"يصاحبه 
االعرتاض "، بنودا مثل أفريقيايتضمن على سبيل املثال املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب 

د ف ويف هذا السياق، قد يعترب مستوى اهل   3."النفاذ االحتيايل لنظم احلاسوب"و" االحتيايل للبيانات احلاسوبية
، ولكن أقل من غاي ة "تعمداملللفعل "، أي أكثر من املعيار العام الدالالت التحايليةألحد أشكال  موازيااملطلوب 

 .على األموال أو السلع أو اخلدمات، عن طريق اخلداع أو الكذب صولخاصة هتدف إىل احل

، يتعني حتديد الركن املعنوي لألفعال اليت تشكل اجلرمية السيربانية بشكل واضح يف القانون، نظرا إىل اوأخري 
وحيثما كان . السيربانية، مثل النفاذ غري املشروع للبيانات احلاسوبية ميةر اجل أفعالالنطاق الواسع لبعض  أرجحية

                                                           
. ، تقرير االجتماع التشاوري بشأن إطار دويل لتصنيف اجلرائم2102، اجلرمية واإليذاء والعدالةو عن احلكومة، مركز التميز البحثي املعين باملعلومات اإلحصائية : ا نظر  1

  .مكسيكو سييت 2102أكتوبر /تشرين األول 02-02
 :على سبيل املثال ا نظرلفئات الركن املعنوي للجرمية يف القانون القاري األورويب،   2

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). 

  .اإلمهال البسيط واإلمهال اجلسيم ترتاوح بني التهور،" غري العمدي"، يشمل بشكل خاص اإلرادة والعلم، أما جمموعة السلوك "التعمد"  3
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 الداللية، فإن التحليل التشريعي يف هذا الفصل يسعى إىل حتديد أوجه التشابه واالختالف يف األركان اذلك ممكن
 .للجرمية، حيث قد يكون ذلك يف اجلرمية ذاهتا، أو من خالل القانون اجلنائي العام

 السيبرانية  لجريمةل الجنائية وانينالقكفاية 
 الفات يف الكفاية املتصورة ألطرهاباإلضافة إىل تنوع النهج التشريعي اجلنائي، ت ظهر بعض الدول اخت

يف املائة من الدول األوروبية، اليت أجابت على  81وقد أفاد ما يقرب من . املعنية بتجرمي أفعال اجلرمية السيربانية
اجلنائية ملواجهة اجلرمية السيربانية، بيد أن باقي الدول أفادت بأن  اذه الدراسة، بكفاية قوانينهاالستبيان امللحق هب

يف  21وعلى النقيض من ذلك، ففي مناطق أخرى من العامل؛ أفاد ما يقرب من ". بشكل جزئي"قوانينها كافية 
 . يةاجلنائية ملواجهة اجلرمية السيربان ااملائة من الدول بعدم كفاية أطره

وعندما وجه  
سؤال حول ماهية 

الرئيسية يف  الفجوات
القانون اجلنائي املعين 
مبكافحة اجلرمية السيربانية، 
أشارت العديد من الدول 
إىل حقيقية مفادها أن 

بصفة -القوانني اجلنائية
ال تتناسب بشكل -عامة

 ميةواضح م ع اجلر 
لعدم  االسيربانية، أو نظر 

سلوك  ن ظ ريوجود جرائم 
بعدم وجود جرائم ذات طبيعة "ة، على سبيل املثال، األفريقيويف هذا الشأن، أفادت إحدى الدول . م ع ني،ر سيرباين 

الدول األخرى يف غرب آسيا إىل أن املشكلة العامة تتمثل يف  ىحدإ، كما أشارت "سيربانية أو تتعلق باملعلومات
هلا الواردة يف القانون اجلنائي حتول دون تطبيقه على اجلرائم أن طبيعة أشكال اجلرمية واألركان األساسية "

 مفصل[ قوانني] قانون إىل حاجةهناك "إحدى دول جنوب آسيا أن  اوبشكل مماثل، ذكرت أيض". اإللكرتونية
كل ب أنه بيد. اجلرائم إحدى باقرتاف الصلة ذات السيربانية األفعال من خمتلفة جوانب تغطية على يعمل وحمدد

                                                                                                                                                                          
1
 9-2بشأن اجلرمية السيربانية املواد  جملس أوروبااتفاقية : على سبيل املثال ا نظر  

2
 ج/22، املادة 3، القسم الرابع، القسم األفريقيمشروع اتفاقية االحتاد   

3
 00-2، املواد أفريقيااملشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب  
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اليت تعرتي  الفجواتبوفيما يتعلق  1."ال زلنا يف انتظار أحد تلك القوانني اليت مل يتم املوافقة عليها بعد أسف
البيانات لتحقيق سرقة  قانونية تتعلق بتجرمي فجوة وجدت"السوك احملدد؛ أفادت إحدى الدول يف غرب آسيا بأنه 

 وجد قوانني حمددة تتعامل مع إرسال الربيدتال "أنه ذكرت إحدى الدول يف منطقة الكارييب  اأيض". مكاسب مالية
، واستعمال احلاسوب يف أفعال تنطوي على العنصرية وكراهية األجانب والتميز واإلرهاب اإللكرتوين الطفيلي

، وعلى نفس املنوال، أفادت إحدى دول جنوب شرق "السيرباين وسرقة اهلوية، وغريها من اجلرائم ذات الصلة
 حجبمن اجلرائم السيربانية احملددة ال تعترب يف الوقت احلايل مبثابة جرمية جنائية، مثل هجمات  ابعض"آسيا أن 

مع  إىل حد كبريالعديد من الدول بوجود حاجة لتشريع يتعامل  تكما أفاد". لكرتوين الطفيلياخلدمة والربيد اإل
يتم يف الوقت احلايل جترمي  ال"روبية أنه فعلى سبيل املثال، ذكرت إحدى الدول األو . السلوك السيرباين احملدد

، إىل جانب ذلك، أشارت دولة أخرى من دول جنوب "شبكات الروبوت، وانتحال الشخصية واستمالة الطفل
التعقب السيرباين، و مل يتم يف الوقت احلايل التصدي بشكل كاف للتحرش عرب اإلنرتنت، "شرق آسيا، إىل إنه 

  2."يةوبعض اجلرائم ذات الصلة باهلو 

مما ذكر، فقد أفادت الدول أيضا بأن هناك العديد من نقاط القوة واملمارسات اجليدة يف  على الع ْكس
فعلى سبيل املثال؛ أشارت إحدى دول أمريكا الشمالية إىل أنه يعترب . اجلرمية السيربانيةجترمي األفعال اليت تشكل 

ية واسعة ألفعال اجلرمية السيربانية بشكل حمايد تغط"من قبيل املمارسات اجليدة، أن يكون لدى الدولة 
كما أفات أيضا إحدى دول جنوب شرق آسيا بأن اتباع منهج خمتلط للجرائم السيربانية اخلاصة . "اتكنولوجي

جرائم السرية احلاسوبية اليت يتناوهلا بشكل كامل قانون إساءة استعمال "واجلرائم العامة كان يتسم بالفعالية، مثل 
اجلرمية ملعظم األشكال األخرى من  اجلرمية السيربانيةقد تصدت إىل حد كبري قوانني ال تتعلق ب[ و]احلاسوب، 

واسعة ألفعال اجلرمية  تغطية"، فقد سلطت إحدى الدول يف أوقيانوسيا الضوء على احلاجة إىل اوأخري ". السيربانية
  3."بات الصارمةالعقو "، إىل جانب أمهية وجود ردع من خالل "السيربانية

 

 
 
 

                                                           
1
 20االستبيان اخلاص بالدارسة، السؤال رقم   

2
 املرجع السابق  

3
 املرجع السابق  
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  الخاصة الجرائم تحليل 4-2

 :الرئيسية االستنتاجات
  بشأن جماالت التجرمي الواسعة، فإن التحليل املفصل لألحكام الواردة يف مصدر  عام،ر بينما يوجد توافق

ويف بعض احلاالت، التشريع تكشف النقاب عن تباين النـ ه ج بشكل واضح على املستوى الوطين، 
 املستوى الدويلعلى 

 سد االختالفات يف أركان اجلرائم حتديات عند . اجلرمية السيربانيةتفاصيل املسائل املتعلقة ب ميكن أن جت 
وقد يؤدي تغري بسيط يف . التعاون الدويل هتا باجلرائم املقننة يف دول خمتلفة، وذلك ألغراضم س اوا

ْد يدأركان اجلرمية، مثل  يف الركن املعنوي للجرمية، إىل خطر املغاالة يف عملية  "تعمدةاألفعال غري امل" مت 
 التجرمي 

  تتباين اجلرائم اليت تنطوي على نفاذ غري مشروع لنظم احلاسوب أو البيانات احلاسوبية من حيث حمل
أو شرط " فحسب"أي جترمي النفاذ حبد ذاته ، ومستوى التجرمي، (بيانات، نظام، أو معلومات)اجلرمية 

التسب ب  ، ومن ذلك مثالالنفاذكامنة يف أو اقتضاء وجود نية أخرى   التدابري األمنيةالتحايل على 
 خبسائر أو أضرار

   ما إذا   وأرم حمصورا بنقل البيانات غري العمومية، وخيتلف جترمي التدخ ل غري املشروع تبعا ملا إذا كان اجل
 "بواسطة الوسائل التقنية"بالتدخ ل  راحمصو اجل رم كان 

 جرمية، يف حني جترِّم يعترب  كي دا لي معظم البلدان أن يكون التدخ ل يف النظم أو البيانات متعمَّ ضتتق 
 فيهادومنا اكرتاث بلدان أخرى التدخ ل 

 يف البلدان اليت جترِّمها، فتربز االختالفات  اأم. وال جترِّم مجيع البلدان أدوات إساءة استعمال احلواسيب
توجد أيضا اختالفات . رموز النفاذ إىل احلواسيبأو /استعمال برجميات و يشمل رمملا إذا كان اجل   اتبع

أو /ما إذا كان القانون يشرتط أن تكون األداة نفسها قد صممت خصيصا الرتكاب أحد اجلرائم، و
 اجتهت نية اجلاين إىل استعماهلا الرتكاب أحد اجلرائم

  تستخدم القوانني الوطنية بشأن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية جمموعة من املصطلحات ولكن
وحتدد غالبية البلدان . هبا ، واألفعال املشمولةاملصمَّمة باحملاكاةاملواد فقط حوايل ثلث الدول تستعمل 

الدول تستخدم حدودا ، ولكن بعض اعام 08الفئة العمرية الستغالل الطفل يف املواد اإلباحية بسن 
 ثلثي الدول حيازة الصور اإلباحية لألطفالوجيرم حوايل . عمرية أصغر
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 يمةالجر  بشأن أوروبا مجلس اتفاقية: مشروع غير نفاذ
 السيبرانية

 المشروع غير النفاذ - 0 المادة
تشريعية لكي  وغري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف كل يعتمد

الكامل أو  املتعمديدرج يف عداد األعمال اإلجرامية االخرتاق 
اجلزئي ألحد أنظمة احلاسوب بدون وجه حق، وذلك مبوجب قانونه 

وجيوز ألي طرف أن يشرتط توافر نية احلصول على . الداخلي
معلومات حاسوبية، أو أيا من النوايا األخرى غري الشريفة، عند 

الل انتهاك التدابري األمنية، أو عندما يتعلق ارتكاب جرمية من خ
 .األمر بنظام حاسويب متصل بنظام حاسويب آخر

 

الواردة يف القوانني  اجلرمية السيربانيةمفصال لألحكام املتعلقة ب يتناول هذا القسم من الفصل حتليال
تشريعات اجلرمية السيربانية، والعناصر الوطنية بغية حتديد كل من االختالفات بني الدول اليت قد تولد حتديا ملواءمة 

ردود : ويستند هذا التحليل إىل مصدرين، أوهلما. املشرتكة للجرائم اليت ميكن اعتبارها من قبيل املمارسات اجليدة
حتليل املصدر الرئيسي للتشريع جملموعة عريضة من الدول : الدول على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، وثانيهما

وبشكل  2.وخالل هذا القسم، ستتم اإلشارة إىل املصدر املستخدم يف كل مرحلة 1.ادولة تقريب 011تصل إىل 
اجلرائم اليت تشكل أحد  ىحدوجود إعام، ت ستعمل رود الدول على االستبيان امللحق هبذه الدراسة يف تقييم 

 
 
اجلرمية السيربانية، فإن حتليل املصدر الرئيسي أما خبصوص الدول اليت جترم فعل . ة للجرمية السيربانيةع ي،رناألفعال امل

 قائمة وظيفية للتشريع سيستخدم بعد ذلك يف تناول حمتويات اجلرمية يف القانون الوطين، وذلك باستخدام منهجية
وفيما يتعلق بتحليل املصدر الرئيسي للتشريع؛ فمن املالحظ أن التشريع املعين بكل فعل  3.املقارن القانون على

وبالتايل؛ اضطلع عدد من الدول بتضمني هذا اجلزء . ن أفعال اجلرمية السيربانية غري متوفر من مجيع الدولمعني م
  4.التحليل طبقا للعمل اإلجرامي للجرمية السيربانية اليت مت تناولهبتفاوت املعين 

  مشروعةنظام حاسوبي بصورة غير النفاذ إلى /الدخول
يعترب فعل اقتحام نظام حاسويب بدون   

منذ األيام  مسبقا ةوجودمن األفعال امل ش ْرع ي،ر إذن 
حيث يشكل  5،تكنولوجيا املعلومات األوىل لتطوير

النفاذ غري املشروع هتديدات للمصاحل مثل سالمة 
فاالعتداء على املصاحل القانونية . النظم احلاسوبية

بدون إذن ليس فقط عندما يقوم أحد األشخاص، و 
م االبيانات املوجودة يف نظ" سرقة"أو  بتغيريمسبق، 

آخرـ بل أيضا عندما يقوم  احاسويب خيص شخص

                                                           
، (02)أفريقيا  :وكان التوزيع اإلقليمي كالتايل. من الدول اجمليبة على االستبيان املرافق هلذه الدراسة 22دولة، مبا فيها  22لقد مت حتليل املصدر الرئيسي للتشريع لـ   1

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

وجيب مالحظة أن حتليل املصدر . حتليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية للتشريعات( ب)االستبيان املرافق لدراسة اجلرمية السيربانية، ( أ: )مسات املصدر  2
ام اخلاصة واألجزاء العامة األخرى للقانون اجلنائي، أو تأثري القرار القضائي أو القانون الرئيسي للتشريع يعترب غري قادر بسهولة على مراعاة التفاعالت القانونية بني األحك

 .التفسريي األخر الذي يؤثر على قراءة األحكام التشريعية األصلية
 :للمزيد من املناهج املستخدمة يف القانون اجلنائي املقارن، ا نظر  3

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. 

باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وسوء استخدام األحكام املعنية )دولة كحد أدىن  21، وعدد (أحكام غري النفاذ املشروع)دولة حبد أقصى  21لقد مت حتليل عدد   4
 (.أدوات احلاسوب

5
  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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لسرية البيانات، ويف هذه احلالة قد  ايف النظام احلاسويب، حيث يعترب ذلك انتهاك" الن،رظ ر  باسرتاق "أحد اجلناة 
ي،ر يط لب من اجملين عليه إجراءات  " جمرد"هذا، وال يتطلب . مة النظام احلاسويب أو حالتهة للتحقق من سالأ س اس 

. لنظام حاسويب أن يصل اجلاين مللفات النظام أو بيانات أخرى خمزنة "ب ْحتال"اقتحام نظام حاسويب أو االخرتاق 
للعديد من األفعال الالحقة األخرى ضد  اهام،ر  اومن مث، فإن جترمي النفاذ غري املشروع للنظام احلاسويب يعترب ردع

، أو كذلك استعمال احلاسوب يف ارتكاب جرائم أخرى مثل النزاهة، وتوافر البيانات ونظم احلاسوبو السرية، 
  1.سرقة اهلوية واألعمال ذات الصلة باالحتيال والتزوير

اعتماد  بستلزموكنتيجة لذلك،  
األحكام الواردة يف اإلحدى عشر صك،را 
املنوط هبا جترمي اقتحام نظام أو بيانات 

حيث  2،شرعيةحاسوبية بصورة غري 
تعكس التشريعات هذا املطلب بشكل 

الشكل بـ ني،ر ي. واضح على املستوى الوطين
يف املائة من  21أن ما يقرب من  2-3

الدول اجمليبة على االستبيان املرافق هلذه 
لدراسة قد أفادت بوجود جرمية سيربانية ا

يف املائة  21إىل جانب ذلك، ذكر ما يقرب من  3.خاصة تتمثل يف النفاذ غري املشروع ألحد أنظمة احلاسوب
هذا، ويوجد عدد قليل جدا من الدول . من الدول اجمليبة أن األحكام العامة للقانون اجلنائي قد تناولت هذا الفعل

 .املائة مل جترم على اإلطالق، النفاذ غري املشروع ألحد أنظمة احلاسوب يف 2بنسبة تصل إىل 

دولة، خالفات عرب  21يظهر حتليل املصدر الرئيسي للتشريع لألحكام املعنية بالنفاذ غري املشروع لنحو 
 .للجرميةاحلدود الوطنية فيما يتعلق مبحل اجلرمية واألفعال اليت تتناوهلا، باإلضافة إىل الركن املعنوي 

على جترمي النفاذ غري  اجلرمية السيربانيةتنص كافة الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية ب - اجلرمية حمل
يف املائة  22ومع ذلك، يتبع هذا النهج ما يقرب من نسبة . كليا أو جزئيااملشروع لنظام احلاسوب سواء كان  

 .للتشريعفقط من الدول املدرجة يف حتليل املصدر الرئيسي 

                                                           
1
  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.’ 
تفاقية جملس ، ا2، القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة02و 08ج، مشروع ميثاق الكوميسا املادتان /02ج، /02مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، املواد   2

، قرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات 2، املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادة 2أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة
النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة ، 3مقرتح توجيهي لدول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة  2/0املادة

، 3، القانون النموذجي للدول العربية املواد 2، االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة 2االحتاد الكارييب لالتصاالت املادة /اجلماعة الكاريبية/والالسلكية
   (.أ/0) 3ملستقلة املادة ، اتفاقية كومنولث الدو ا22، و02، 2
 .22االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم   3
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 في دولة من وطني مثال: مشروع غير دخول
 أوروبا جنوب

أي شخص يصل إىل نظام حاسويب بدون تصريح قانوين 
أو تفويض من املالك أو صاحب احلق على النظام كله أو 

سنة، أو ___ إىل جزء منه، يعاقب باحلبس ملدة تصل 
 .___بغرامة تصل إىل 

 

أن بعضا من القوانني الوطنية تعترب البيانات أو املعلومات مبثابة حمل جرمية النفاذ غري  2-2يبني الشكل 
جترم يف أحكام خمتلفة مسألة اقتحام نظام حاسويب أو االطالع على بيانات  ااملشروع بدال من النظام، أو أحيان

. النهج املستخدم حيال ذلك تـ ْقييدب إىل أبعد من ذلك يف بيد أن بعض الدول تذه. حاسوبية بصورة غري شرعية
ويف هذا الصدد، وعلى سبيل املثال؛ 

يف غرب آسيا وشرق جترم عدة دول 
االخرتاق غري الشرعي  أوروبا

 ".للمعلومات احملمية مبوجب القانون"

 يشكل - األفعال املشمولة 
أو  ،النفاذ غري املشروع" جمرد"جترمي 

افر مزيد من األفعال الشرط القاضي بتو 
أو النية نقطة خالفية أخرى، حيث 
تنص كافة الصكوك الدولية على خيار 

فعلى سبيل . من الشروط اومع ذلك، جتيز بعض الصكوك مزيد. جترمي جمرد النفاذ غري املصرح به لنظام حاسويب
والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل  1،بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبااملثال؛ متنح اتفاقية 

التجاوز "الدول إمكانية إرفاق شروط إضافية، مثل  2،االحتاد الكارييب لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/لالتصاالت
ومن املالحظ أن قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات مينح ". هدف احتيايل"أو " األمين

هذا، وتشرتط اتفاقية كومنولث الدول املستقلة لتجرمي  3.اء فرصة لتجنب جترمي احلاالت البسيطةالدول األعض
تدمريه أو إيقافه أو تعديله أو نسخ املعلومات املخزنة، أداء احلاسوب، أو تعطيل "النفاذ غري الشرعي أن ينتج عنه 

  4."على الشبكات ذات الصلةضا ويسري ذلك أي

غين عن البيان، أن هذه الشروط متكن الدول من 
بشأن اقتحام نظام حاسويب بصورة  ي قأضْ اعتماد تشريعات 

يف الواقع، ال يعترب توافق اآلراء بشأن الرغبة . غري شرعية
ذا  5يف جترمي جمرد النفاذ غري املشروع لألنظمة غري احملمية

قد تقود بعض الشروط اليت تنص عليها . عال مي،ر منحى 

                                                           
 .بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبااملادة الثانية من اتفاقية   1
 لالتصاالتاالحتاد الكارييب /اجلماعة الكاريبية/ املادة اخلامسة من النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت  2
  بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة الثانية من قرار االحتاد األورويب  3
  .من اتفاقية كومنولث الدول املستقلة 3أ من املادة /0الفقرة  4

5
 :على سبيل املثال ا نظر  

Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Cologne: Carl Heymanns Verlag, p.49. 
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ز يالفعل اإلجرامي، إىل حتديات تتمثل يف متيالنـ ه ج الدولية والسيما اليت تشتمل على متطلبات إضافية بشأن 
احلدود بني النفاذ غري املشروع واجلرائم األخرى، مثل  تشابكالنفاذ غري املشروع من اجلرائم الالحقة، مع احتمال 

 . البيانات أو التجسس على البيانات اعرتاض

رم غري املشروع خولالدمن بني تلك الدول اليت جترم يف املائة،  21أن حنو  2-2ضح الشكل يو ، جت 
إضافية للفعل  اتضع شروط ،يف املائة 31، غري املشروع لنظام حاسويب، يف حني أن النسبة الباقية دخولجمرد ال

 دافمن املالحظ أن عد. الذي يشكل إحدى اجلرائم السيربانية، بيد أنه ال يوجد منط إقليمي واضح هلذه النتيجة
انتهاك التدابري "من الدول تشرتط إما  قليال

اجتاه نية "، مثل اإضافي اأو هدف" األمنية
اجلاين إىل ارتكاب جرمية أخرى جبانب 

، كما أن بعض القوانني "اجلرمية األصلية
الوطنية حتصر النفاذ غري املشروع فقط يف 

أو اجلرائم " االنتهاكات اجلسيمة"حاالت 
، كما هو احلال يف إحدى بلدان "اخلطرية

باإلضافة إىل ذلك، جترم  1.أوقيانوسيا
بعض القوانني الوطنية النفاذ غري املشروع 

، "حظرها"البيانات أو " نسخ"فقط إذا مت 
، "، أو حذفها"تعديلها"، أو "سرقتها"أو 

اقتحام  جيرمويف بعض الدول، ". باالرتباط مع التدخل غري املشروع يف النظام أو إذا ارتكب النفاذ غري املشروع
على سبيل . ورة غري مشروعة باعتباره أحد جرائم التدخل غري املشروع يف البيانات أو النظمنظام حاسويب بص

رِّ : املثال فقط إذا ارتكب " التدخل غري املشروع يف البيانات أو النظم"حدى دول أوروبا الشرقية فعل إم جت 
ري يف احلد من جترمي التدخل غري مع النفاذ غري املصرح به ألحد أنظمة احلاسوب، إال أن ذلك له تأث" بالتزامن"

املشروع يف البيانات إىل احلاالت اليت يعترب النفاذ غري املشروع خطوة أوىل يف ارتكاب اجلرمية ضد البيانات 
 .  واألنظمة

تشرتط كل الصكوك متعددة األطراف أن ترتكب جرمية اقتحام نظام حاسويب بصورة  - املعنوي الركن
ومع ذلك، جرت العادة أن ي رتك تعريف ما  2.أو، يف حالة وجود صكني، احتيايل متعمدغري مشروعة بشكل 

ري ي،ر ينص التقرير ال: فعلى سبيل املثال. إىل الدولة املنفذة" نية اجلاين"يشكل اجتاه   جملس أوروبااملرافق التفاقية  تـ ْفس 

                                                           
وت عرف اجلرمية اخلطرية . هذه الدولة حتصر التجرمي لألفعال املرتكبة بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرمية خطرية ضد أحد القوانني عن طريق النفاذ غري املشروع  1

 .بالسجن مدى احلياة أو على األقل ملدة أكثر من مخس سنواتبأهنا جرمية معاقب عليها 
 .3، و2ج؛ املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادتان /02ج، /02مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي املواد   2
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ويف  1."للتفسري الوطين"وفقا " املتعمدل فعلل"بشأن اجلرمية السيربانية، صراحة على أنه يتعني تعريف املعين الدقيق 
يحهذا الشأن؛ وعلى النحو املذكور أعاله، خيتلف تشكيل احلالة الذهنية ال بني العديد من " املتعمدللفعل "ة ص ح 

 2.األنظمة القانونية الوطنية، تبعا للقانون اجلنائي بقسميه العام واخلاص

لتلك األحكام املعنية بالنفاذ غري املشروع اليت تدل  - يعومع ذلك؛ يظهر حتليل املصدر الرئيسي للتشر 
، "العلم واإلدراك"، و"املتعمدالفعل "أن الركن املعنوي املتمثل يف  - بشكل خاص على احلالة الذهنية للجاين

تشكل أغلب العناصر املطلوبة لقيام  املتعمدمن أشكال الفعل  ايشري إىل أن بعض" النية االحتيالية"، و"اإلصرار"و
 كما أنه من املالحظ أنه من اجلائز ارتكاب جرمية اقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة . اجلرمية

 .منطقة الكارييب وأوقيانوسيا، وهذا ما عرب عنه حتليل املصدر الرئيسي للتشريع يف دولتني من دول "بشكل متهو،رر"

د ةظروف ال   اظروفتتضمن أربعة صكوك دولية متعددة األطراف بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية  - امل شد 
 العريب ينص القانون[: أوال. ]للعقوبة يف األحكام اخلاصة باقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة د ةم ش دِّ 

 إلغاءبنية "النفاذ غري املشروع اجلرمية السيربانية على تشديد العقوبات مىت اقرتن ارتكاب جرمية  كافحةمل النموذجي
املادة ) "الشخصية املعلومات أو البيانات نشر إعادة أو تغري أو عن الكشف أو تدمري أو إتالف أو حذف أو
بتشديد العقوبة إذا ارتكب اجلاين جرمية اقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة ( 2)، كما تقتضي املادة (3
االتفاقية العربية تنص [: ثانيا. ]"اضطالعه مبهامه، أو قام بتسهيل ارتكاب اجلرائم من قبل طرف ثالث عند"

 ظروف على ال ملكافحة جرائم تقنية املعلومات
 
ْو "للعقوبة إذا كان النفاذ إىل النظام احلاسويب يؤدي إىل  ش دَّد ةامل حم 

ْر يف  د وات اإللكرتونيةاأل تدمري أو تدمريها، أو إزالتها أو استنساخها أو هاالبيانات احملفوظة أو تعديلها أو حت 
 معلومات على صولاحل أو املستفيدين، أو باملستخدمني أضرار وإحلاق احلاسوبية، واألنظمة االتصال وشبكات
يا أفريق وجنوب لسوق املشرتكة لشرققد أضاف مشروع امليثاق النموذجي ل[: ثالثا(. ]2املادة ) "سرية حكومية
بصورة غري مشروعة أو استخدام أنظمة احلاسوب يف  "حكومي حاسويبنظام "تتعلق بتجرمي اقتحام  اأحكام

من املشروع التوجيهي لقرار دول االحتاد ( 01)تطرح املادة [: ارابع] (.02املادة " )عمليات البنية التحتية احليوية
بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات شروط تشديد العقوبات الرتكاب جرائم اقتحام نظام حاسويب  األورويب

 األدوات إحدى"أو من خالل استخدام ( 2)، "إجراميةمنظمة "أن يتم ذلك يف إطار ( 0: )بصورة غري مشروعة
أو هجمات تتسبب يف أضرار كبرية، مثل  "املعلومات نظم من كبري عدد على تؤثر هجمات لشن املصممة

                                                           
ري ي،ر التقرير ال، 2110جملس أوروبا   1 جيب أن ترتكب كل : "32ة ، الفقر 082، سلسلة املعاهدات األوروبية رقم بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبااملرافق التفاقية  تـ ْفس 

املعنية  8فعلى سبيل املثال، يف املادة . ويف حاالت حمددة؛ يشكل عنصر توافر النية اخلاصة جزء من اجلرمية. اجلرائم الواردة يف االتفاقية عمدا حىت تسري املسؤولية اجلنائية
وقد وافق واضعو االتفاقية على أن املعين الدقيق لـ . منفعة مادية مبثابة العنصر املكون للجرميةباستخدام احلاسوب يف ارتكاب أعمال االحتيال؛ يعترب توجه النية حنو حتقيق 

  ".جيب أن يرتك تعريفه إىل التفسري الوطين" الفعل العمدي"
2
  :على سبيل املثال ا نظر  

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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إخفاء اجلاين اهلوية "من خالل أو ( 3)تعطيل خدمات النظام، تكبد نفقات مالية أو فقد البيانات الشخصية، 
 .باملالك القانوين للهويةض ر ر إحلاق الوالتسبب يف  "احلقيقية

فاذ غري املشروع، تضطلع بدورها لتقنن أما على املستوى الوطين، فإن العديد من الدول اليت جترم جمرد الن
 :مشددة للعقوبة، بيد أن هذه الظروف ختتلف من دولة إىل أخرى، وقد مت حتديدها كالتايل اظروف

 ؛ارتكاب الفعل بقصد مايل أو بقصد إحلاق ضرر 
 ؛التدخل غري املشروع يف أداء أحد أنظمة احلاسوب 
 ؛هاري طمس البيانات أو تغي 
  ا، أو أي انتهاك آخر من ما أو اإلفصاح عن أي منهحاسوبية أو استعماهلنسخ برامج أو بيانات

  ؛انتهاكات برامج احلاسوب والبيانات احلاسوبية
 ؛اخرتاق جهاز حاسوب ثالث 
 ؛التسبب يف إحلاق ضرر كبري 
 ؛إحداث فوضى عامة 
  ؛اإلرهايبأو دعم تسهيل 
    منظمة؛مجاعة  كعضو يفارتكاب الفعل 
 يفسلوك عناقرتان الفعل ب . 

مع جرائم أخرى أو  داخلتوكما ذكر أعاله، فإن العديد من هذه الصكوك يظهر إمكانية وجود 
هذا، وقد أ كتشف خالل استعراض . منفصلة، مثل التدخل غري املشروع يف البيانات أو إتالف النظام احلاسويب

مع ذلك، يف استخدام أنظمة املصدر الرئيسي للتشريع أن أكثر الظروف املشددة للعقوبة بشكل سائد متثلت، 
البنوك واالتصاالت واخلدمات الصحية واخلدمات العامة أو ، مثل عمليات البنية التحتية احليويةاحلاسوب يف 

ويتضح مما تقدم، أن أكثر من نصف القوانني الوطنية اليت مت تناوهلا منحت محاية  .ةياحلكوم احلاسوبأجهزة 
النفاذ غري املشروع حلاسوب حكومي أو قد يكون مرتبط باألعمال احليوية خاصة جتسدت يف زيادة العقوبات عند 

 . للبنية التحتية

  حاسوبي نظام فيغير المشروع  البقاء
يف نظام حاسويب بدون احلق يف ممارسة ذلك " البقاء"يتناول صكان من الصكوك متعددة األطراف جترمي 

ومتنح  1.املمنوحة له، وذلك جبانب جترمي النفاذ غري املشروع لنظام حاسويب بعد انتهاء مدة صالحية الرتخيص
االحتاد الكارييب لالتصاالت حرية عدم /اجلماعة الكاريبية/النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت

                                                           
1
االحتاد /اجلماعة الكاريبية/موذجية لالحتاد الدويل لالتصاالتالنصوص التشريعية الن 2من املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب افريقيا، واملادة  3املادة   

 الكارييب لالتصاالت
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 يكواسلإل التوجيهي المشروع: عو ر شملا غير البقاء

 احتيالي بشكل حاسوبي نظام في البقاء - 3 المادة
 كل يف البقاء حماولة أو بالبقاء شخص مبوجبه يقوم الذي الفعل هو

 .منه جزء أو احلاسويب النظام

 

المشروع التوجيهي : وعر شملاغير  االعتراض
 يكواسلإل

 للبيانات الحاسوبية االحتيالياالعتراض  - (5) المادة
 احتيايل بشكل - اعرتاض حماولة أو باعرتاض شخص قيام هو
 أجهزة أحد إىل نقلها أثناء -عامةغري - حموسبة بيانات -

 وسائل خالل من وذلك داخله، أو منه ت نقل أو احلاسوب
 .تقنية

؛ يشرتط املشروع ثانيةومن ناحية . فعالة أخرى إجراءات تتوافرأن جترمي جمرد البقاء يف النظام بدون تصريح، شريطة 
فريقيا توافر اهلدف االحتيايل يف البقاء يف نظام حاسويب بصورة غري أ التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب

 . قانونية

تنعكس هذه االختالفات يف التشريعات الوطنية، حيث تدرج بعض القوانني مفهوم البقاء غري القانوين  
حكاما خاصة يف األحكام اخلاصة باقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة، بينما تفرد بعض القوانني األخرى أ

، اومع ذلك، وبشكل أكثر شيوع. بالبقاء غري القانوين
رَّ  م بشكل خاص على فإن البقاء غري القانوين مل جي 

الدول اليت أدرجت ضمن الدول اخلاضعة . اإلطالق
إىل حتليل املصدر الرئيسي للتشريع، وجد أن تسع دول 
رم البقاء غري القانوين،  فقط، موزعة على مناطق، جت 

قامت مثاين دول بتجرمي ذلك من خالل إدراجه بينما 
يف األحكام اخلاصة باقتحام نظام حاسويب بصورة غري مشروعة، يف حني قامت دولة واحدة بتجرمي البقاء غري 

 . القانوين يف حكم مستقل بذاته

 الحاسوبية للبيانات المشروع  غير راضاالعت
بداية من محاية سالمة وسرية البيانات احلاسوبية والبيانات املستقرة يف جترمي االعرتاض غري القانوين ميتد   

اعرتاض البيانات  ويتجسد أحد الشواغل الرئيسية وراء حظر. أحد األنظمة احلاسوبية إىل البيانات املرسلة
رية املراسالت س رساهلا يف انتهاكاحلاسوبية عند إ

  1.اخلاصة

صكوك دولية أحكاما خاصة تسعة تتضمن 
فعلى املستوى  2.بتجرمي اعرتاض البيانات احلاسوبية

الوطين، من املالحظ أن لدى العديد من الدول جرائم 
حمددة تغطي اعرتاض البيانات احلاسوبية، ومنها حظر 
اعرتاض املراسالت بشكل عام، يف حني أن الدول 

                                                           
1
  Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, p.184. 

، اتفاقية (8املادة )، القانون النموذجي لدول كومنولث الدول املستقلة (20املادة )، مشروع امليثاق النموذجي للكوميسا (ج/23املادة ) مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي  2
ألورويب بشأن ، املقرتح التوجيهي لدول االحتاد ا(2املادة )، املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا (3املادة )جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية 

 االحتاد الكارييب لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة والالسلكية، (2املادة )اهلجمات ضد نظم املعلومات 
  (.8املادة )ريب ملواجهة اجلرمية السيربانية ، القانون النموذجي الع(2املادة )، االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات (2املادة )
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حقيقة مفادها أن اعرتاض البيانات  ويتمثل السبب الوحيد وراء ذلك يف. األخرى تضطلع بتطبيق القوانني احلالية
 .  احلاسوبية ميكن رؤيته سواء من وجه نظر سالمة البيانات أو محاية اخلصوصية، أو أي منهما

للبيانات احلاسوبية يف سياق اعرتاض  وعشر ملااجلرمية السيربانية عن االعرتاض غري دراسة ن يابستا استفسر 
البيانات احلاسوبية أو االطالع عليها أو احلصول عليها، بيد أن الدراسة مل حيالفها التوفيق يف مجع معلومات 

 عو شر امل ريغمباشرة بشأن االعرتاض 
وبالرغم من ذلك، فإن . منفصلشكل ب

يف  82يظهر أن نسبة  2-2الشكل 
املائة من الدول اجمليبة على االستبيان 
رم  املرافق هلذه الدراسة لديها أحكام جت 

لبيانات احلاسوبية ل عو ر شملاالعرتاض غري ا
أو االطالع عليها أو احلصول عليها، يف 

يف  22عن  حني أن نسبة تزيد قليال
ول تعترب ذلك جرمية خاصة املائة من الد

تتعلق بالفضاء السيرباين، حيث يظهر 
 .حتليل املصدر الرئيسي للتشريع يف هذه الدول وجود اختالفات بني حمل اجلرمية والركن املادي هلا

تعرف معظم الصكوك الدولية متعددة األطراف واملعنية مبكافحة اجلرمية السيربنية االعرتاض  - اجلرمية حمل
، ومن مث؛ يقتصر حمل جرمية االعرتاض القانوين على املراسالت "غري عامة"بأنه نقل بيانات حاسوبية القانوين 

املراسالت اليت حتمل  ىحدعلى سبيل املثال؛ إ. ملية اإلرسالويشري هذا القيد إىل الطبيعة املقصودة لع". اخلاصة"
، ميكن أن تكون هذه الرسالة (Wi-Fi) طبيعة خاصة ولكن قد أرسلت للعامة عرب شبكة الالسلكيات الدقيقة

ومن املالحظ أن  1.كانت عملية االرسال متر عرب شبكة عامة  ح ىت،ر ل وْ حممية ألغراض االعرتاض غري القانوين، 
جترمي اإلرسال إىل غري  د،ر م نالقانون النموذجي العريب ملواجهة اجلرمية السيربانية يعترب الوثيقة الوحيدة فقط اليت ال حت

تتناول بعض الصكوك املتعدة األطراف، أيضا جبانب عمليات اإلرسال إىل غري العامة، مسألة (. 8املادة )العامة 
  2.، وهو مصطلح مت استخدامه لتوسيع نطاق اجلرميةاالتصاالت الكهرومغناطيسيةاعرتاض 

                                                           
1
بشأن اجلرمية السيربانية، سلسلة املعاهدات  جملس أوروبا، التقرير التفسريي املرافق التفاقية 2110 جملس أوروباعلى سبيل املثال،  ا نظر  

 .082األوروبية رقم 
2
والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة القانون النموذجي لكومنولث الدول املستقلة،  مبا يف ذلك  

، املقرتح التوجيهي لدول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات، االحتاد الكارييب لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/والالسلكية

 اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
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 األمريكتين  يفنموذج وطني لدولة : غير المشروع االعتراض

 الوسائل خالل من قانوين مربر أو عذر وبدون علم عن يقوم شخص أي
 :باعرتاض التقنية

 ال اليت احلاسوبية األنظمة أحد داخل، أو إىل، أو من إرسال أي( أ)
 حتمل اليت الكهرومغناطيسية االتصاالت( ب) أو للجمهور، متاحة تعترب

 جلرمية مرتكبا إدانته حالة يف يعترب حاسويب نطام من احلاسوبية البيانات
 .معا كليهما أو___  ملدة بالسجن أو___  بغرامة عليها معاقب

من  ساحقةال بينما حتد،ر األغلبية
الصكوك متعددة األطراف من تطبيق 

القانوين على انتقاالت البيانات  االعرتاض غري
دولة  28احلاسوبية، إال أن حتليل التشريعات لـ 

يظهر أن نطاق اجلرمية يف العديد من احلاالت 
ال يقتصر على نقل بيانات غري العامة، وذلك 

ويف هذا الشأن، يبني . على املستوى الوطين
يف  31أن ما يقل عن نسبة  2-2الشكل 

ناوهلا التحليل حتد،ر من املائة من الدول اليت ت
االعرتاض غري املصرح به للمراسالت اخلاصة 

، فإنه من املرجح أن ذلك ال "غري العامة"إىل التفسري الواسع ملاهية  اولكن من الناحية العملية، ونظر . أو احملمية
 . ميد،رد من نطاق اجلرمية بشكل كبري

وتوجد مسألة إضافية تتعلق مبفهوم  
، حيث تعترب البيانات يف عداد "اإلرسال"عملية 

إما  - اإلرسال مىت مل تصل إىل الوجهة النهائية
كما ميكن اعتبار عملية   .املعين املستلمالنظام أو 

نقل البيانات قد انتهت عندما تصل إىل نظام 
وإىل جانب . النهائية هةاحلاسوب باعتباره الوج

" يف عداد اإلرسال"ذلك؛ ميكن اعتبار البيانات 
  اعندما يتم ختزينها يف النظام حىت يتحصل عليه

 
أي صك متعدد األطراف ال أن  فمن املالحظ. املعين ْست ل مامل

يه يقدم ز من األمور اهلامة فيما يتعلق بالتخزين املؤقت يتعترب التمي ا بشأن نقطة النهاية لعملية اإلرسال، حيثتـ ْوج 
التخزين " باستخدام بروتوكوالت تعمل على أساسحيدث عندما ت رسل البيانات احلاسوبية  ذيللبيانات ال

 1."واإلرسال

فعلى سبيل املثال؛ إحدى الدول يف . لعديد من الدول هذه املسألة يف التشريعات الوطنيةلقد تناولت ا
 كجزء من وظيفة ال تتجزأ من   انتقايلاملراسلة املخزنة على أساس "قانونيا يستبعد  احكم تتبىن، أوقيانوسيا

وبالتايل، فإن مثل هذه البيانات ميكن إدراجها . من املراسلة املخزنة واحملددة "التكنولوجيا املستخدمة يف نقلها
 . ضمن نطاق جرمية االعرتاض غري القانوين للبيانات احلاسوبية

                                                           
1
  Walden, I., 2007. Computer Crime and Digital Investigations. Oxford: OUP, p.185 
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 الهجمات بشأن األوروبي االتحاد قرار: المشروع غير التدخل
 المعلومات أنظمة على

 التدخل غير المشروع في البيانات  - 4 المادة
على كل دولة عضو أخذ التدابري الالزمة لضمان أن حذف نظم  جيب

أو تغيريها أو طمسها  إتالفهااملعلومات بشكل عمدي أو اإلضرار هبا أو 
يعترب جرمية جنائية معاقب عليها  ،بلوغه راأو ما جيعل الوصول إليها متعذ

 .   مىت ارتكبت بدون وجه حق، على األقل للحاالت اليت ال تعترب بسيطة
 الجريمة بشأن أوروبا مجلس اتفاقية: المشروع غير التدخل

 السيبرانية
  نظام في التدخل - 6 المادة

عتمد تدابري تشريعية وتدابري أخرى قد تكون يجيب على كل طرف أن 
أداء  عرقلةعمدا،  ترتكبمبوجب قانونه الداخلي، عندما  ليجرمضرورية 

عن طريق إدخال  وذلك ،دون وجه حقخطري  بشكل حاسويبنظام 
 أو إتالفها أو مسحها أو هبا ضرر إحلاق أو إرساهلا أوبيانات حاسوبية 

 .طمسها أو تغيريها

صر حت - األفعال املشمولة
األطراف الركن املادي  متعددةالصكوك 

جلرمية االعرتاض غري القانوين على األفعال 
اليت ت رتكب باستعمال وسائل تقنية، 
باستثناء صك واحد فقط مل يتعرض هلذا 

وميثل هذا املطلب طبقا للتقرير  1.األمر
بشأن  جملس أوروباالتفسريي املرافق التفاقية 

اجلرمي السيربانية شرطا مقيدا لتجنب املغاالة 
وبالرغم من ذلك، فإن  2.يف عملية التجرمي

يف مجيع مناطق  - أن أكثر من نصف الدول 8-2ويظهر الشكل . ال ينعكس دائما يف النـ ه ج الوطنية ت ْحد يدال
ن العناصر املكونة للركن املادي جلرمية اليت خضعت تشريعاهتا للتحليل مل تدرج الوسائل التقنية كعنصر م - العامل

 .املشروعاالعرتاض غري 

عند ارتكاب جرمية  املتعمدتشرتط عادة الصكوك متعددة األطراف أن تتوافر نية الفعل  -املعنوي  الركن 
بشأن اجلرمية السيربانية أنه بإمكانية الدول  جملس أوروبا، فعلى سبيل املثال؛ تقتضي اتفاقية املشروعاالعرتاض غري 

األطراف أن حتد من األفعال اليت تشكل 
جرمية االعرتاض القانوين يف احلاالت اليت 

ة ْحت ي ال ي،ر ارتكبت فيها، واملقرتنة بتوافر نية ا
وقد أظهر استعراض التشريعات . لدى اجلاين

الوطنية أن هناك دوال قليلة تشرتط نية 
ا ترى دول أخرى أن نية إضافية، بينم

ب جرمية االعرتاض غري القانونية ارتكا
صاحبها نية ارتكاب جرائم أخرى دون ت

فعلى سبيل املثال، جترم . لنيتنيالفصل بني ا
دول أوروبا الشرقية االعرتاض غري  ىحدإ

القانوين للبيانات احلاسوبية فقط إذا كان 
إىل . اهلدف ارتكاب جرائم حاسوبية حمددة

دول وجود نية ك، تعترب بعض الجانب ذل

                                                           
1
  من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم املعلومات( 8)املادة   

2
  .082السيربانية، سلسلة املعاهدات األوروبية رقم  ائمبشأن اجلر  جملس أوروباالتقرير التفسريي املرافق التفاقية . 2110، جملس أوروبا  



    

036 
 

ويف هذا الصدد، تعترب دولتان من دول أوروبا الغربية أن االعرتاض غري املصرح . للعقوبة إضافية مبثابة شرط مشدد
 .به بقصد حتقيق مكاسب مالية مبثابة ظرف لتشديد العقوبات

 غير المشروع في نظام حاسوبي أو بيانات حاسوبية  التدخل
يف أنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية سالمة وتوافر بيانات احلاسوب،  املشروعيهدد التدخل غري 

لربامج  التشغيل الصحيحعالوة على 
للطبيعة غري  اونظر . احلاسوب وأنظمته

املادية للبيانات احلاسوبية، فإن العديد من 
نظم التشريعات الوطنية تعجز عن متديد 

ئي التقليدية اليت تتعامل أحكام القانون اجلنا
لتشمل  هامع املمتلكات املادية أو تدير 

التدخل غري القانوين يف البيانات 
ومن مث، فإن أغلب الصكوك  1.احلاسوبية

متعددة األطراف تتضمن جرائم خاصة 
 .تتعلق بالتدخل غري القانوين يف أنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية

يف املائة من الدول اجمليبة على االستبيان  21أن أكثر من  2-2لشكل وعلى املستوى الوطين، يظهر ا
اخلاص هبذه الدراسة لديها جرمية جنائية تتناول التدخل غري القانوين يف أنظمة احلاسوب أو البيانات احلاسوبية،  

يف  2دت نسبة أفا. كما أفادت نسبة سبعني يف املائة من هذه الدول بأن لديها جرائم خاصة بالفضاء السيرباين
وتظهر . من اجلرمية العامة واجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين تتناول هذا الفعل املائة من الدول اجمليبة أن كال

 83مراجعة املصدر الرئيسي اخلاص بتشريعات 
دولة، أن هناك اختالفات يف التشريعات 
الوطنية تتعلق بشروط حمل اجلرمية والركن 

 .للجرمية املرافقة ددةاملشاملعنوي، والظروف 

تشرتط أغلب الصكوك  - اجلرمية حمل
متعددة األطراف اعتماد أحكام منفصلة 
لتجرمي التدخل غري القانوين يف أنظمة 

بيد أن  1،احلاسوب أو البيانات احلاسوبية

                                                           
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 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 

 31ومع ذلك، فإن ما يقرب من . حلاسوبيةا
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 

ا يكون ذلك بينم. الوظيفي لنظام احلاسوب
هو األمر املعمول به عملي،را، إال أنه من املمكن 

وبالرغم من ذلك، ال يزال . أن يرتك النهج املتبع ثغرات يف عملية جترمي التدخل غري القانوين يف البيانات مبفردها
دول  ىحدإ؛ تستخدم  فعلى سبيل املثال. القانون اجلنائي العام يضطلع بتناول هذه املسألة يف بعض الدول

، حيث تدرج البيانات احلاسوبية ضمن تعريف "بالسلع"األمريكتني، حكما عام،را بشأن تدمري أو إحلاق اخللل 
 ".السلع"

، فإن حتليل األحكام املتاحة يظهر أن معظم القوانني املشروعالتدخل غري يف  النظامبعنصر وفيما يتعلق  
يف املائة من الدول اجلرمية إما  31ربطت ما يقرب من نسبة ومع ذلك، . احلاسوب" نظم"الوطنية غالبا ما تتناول 

هذا قد حيد،ر من التجرمي، حنو استبعاد احلاالت اليت ال فإن ومن مث، ". أحد أجهزة احلاسوب"أو " بالشبكات"
عاين فيها عدة أجهزة، مبا يف ذلك قبيل الشبكية، أو احلاالت اليت ت يعترب فيها احلاسوب املتعرض للضرر من

على سبيل ، هجوم الربجميات اخلبيثة أو حجب اخلدمة املوزعة الشبكة، من التدخل، وذلك من خالل وجهاتم
 .املثال

تتناول الصكوك متعددة األطراف جترمي عدد من األفعال املختلفة اليت تشكل جرمية  - األفعال املشمولة
" حذف"شتمل على يضرر بالبيانات، بل ميتد لالتدخل غري القانونية يف البيانات، وال يتضمن ذلك فقط إحلاق ال

 مبدلولمحاية سالمة البيانات ، ومن مث تتوفر "إدخاهلا"، وحىت "طمسها"أو " تغيريها"أو " إتالفها"البيانات أو 
                                                                                                                                                                          

، اتفاقية جملس 22ب، القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املاد/21ج، مشروع ميثاق الكوميسا املادة /21ج، /02مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، املواد   1
، قرار دول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم 2، و2، املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادتان 2املادةأوروبا بشأن اجلرمية السيربانية 

ويل لالتصاالت السلكة ، النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الد2مقرتح توجيهي لدول االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة  3املعلومات املادة 
 .8، االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة 2االحتاد الكارييب لالتصاالت املادة /اجلماعة الكاريبية/والالسلكية

   .2القانون النموذجي للدول العربية املادة   2
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   من دولة في جنوبي أفريقيا  مثال وطني: التدخل في النظام

 اإلضرار بنظام حاسوبي أو حجب الدخول إليه 
قانوين أو عذر قانوين بأي فعل من شأنه  تفويض أي شخص يضطلع بدون

أحد األنظمة احلاسوبية أو  تراجع( أ) أن يسبب بشكل مباشر أو غري مباشر
أي من إتالف حيول دون الوصول إليه أو ( ب)أو عرقلة تشغيلها، أو تـ ع ط،رل 

-يف حالة إدانته–الربامج أو البيانات املخزنة، يعترب مرتكبا جلرمية، ويعاقب 
___  والسجن مع األشغال الشاقة ملدة ال تتجاوز___  بغرامة ال تتجاوز

 .سنة

أن  02-2ويظهر الشكل  .واسع النطاق
القوانني الوطنية، اليت خضعت  أغلبية

للتحليل، تتناول األفعال املتعلقة بإتالف 
ويف هذا . البيانات أو حذفها، أو تعديلها

يف املائة فقط من  32الصدد؛ فإن نسبة 
البيانات يف األحكام " إدخال"الدول أدرجت 

أما فيما . املعنية بتجرمي التدخل غري القانوين
البيانات؛ فإن ما يزيد عن " بطمس"يتعلق 
يف املائة فقط من الدول اليت جترم عملية  02بيد أن نسبة . يف املائة من الدول تناولت هذا الفعل 21نسبة 

البيانات مبوجب األحكام اليت " إرسال"
فمن املتوقع جترمي . جترم التدخل غري القانوين

البيانات يف الدول يف حالة إذا مت " إرسال"
إدماج التدخل غري القانوين يف البيانات 
والنظام احلاسويب يف حكم واحد، تأسيسا 

ات له تأثري على على أن إرسال البيان
ومع ذلك؛ يظهر التحليل . النظام احلاسويب

وجدير . بني ذلك وذاك ْرت ب اطعدم وجود ا
بالذكر؛ أن الدول اليت جترم التدخل غري 

 .عملية إرسال البيانات ضمن قائمة األفعال احملظورة االقانوين بأحكام منفصلة، تدرج أيض

جتيز بعض الصكوك متعددة األطراف  
فظات بشأن اآلثار النامجة عن التدخل إبداء حت

فعلى سبيل . غري القانوين يف البيانات احلاسوبية
بشأن اجلرمية  جملس أوروبااملثال؛ تنص اتفاقية 

السيربانية على إمكانية قصر جترمي التدخل غري 
   1،القانوين يف البيانات يف حاالت الضرر اجلسيم

مات كما مينح قرار االحتاد األورويب بشأن اهلج
ضد نظم املعلومات حرية التجرمي من عدمه 

  1.للحاالت البسيطة
                                                           

1
 بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبامن اتفاقية ( 2)املادة   
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يف املائة فقط من الدولة اليت خضعت للتحليل تدرج الضرر أو  03أن نسبة  02-4ويبني الشكل 
يف املائة من  21كما أن نسبة . اخلسارة كعنصر ضروري لقيام جرمية التدخل غري القانوين يف البيانات احلاسوبية

هذا، وال تشري . تدرج الضرر الناجم عن التدخل غري القانوين يف البيانات كأحد الظروف املشددة للعقوبةالدول 
 .يف البيانات عو ر شملانصف القوانني الوطنية يف أحكامها ذات الصلة إىل الضرر برمته الناجم عن التدخل غري ا

يف البيانات، فإن أنظمة احلاسوب قد تتعرض لإلتالف بطرق خمتلفة،  عو ر شاملمنط التدخل غري وبنفس 
سبيل املثال عن طريق وقد يتم ذلك على 

إرسال أو تغيري أو حذف البيانات 
احلاسوبية، أو من خالل التدخل 

أو عن طريق قطع  الكهرومغناطيسي
وعادة ما . إمدادات الطاقة عن النظام

تتضمن األحكام الواردة يف الصكوك متعددة 
األطراف واملعنية بالتدخل غري القانوين يف 

، "بياناتحذف أو تغري أو إرسال ال"النظام 
وبالرغم من ذلك، فإن التعريفات الواسعة الواردة يف . يف البيانات" التدخل"أو أي وسيلة أخرى من وسائل 

وعة مجم/القانون النموذجي لدول الكومنولث والنصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت
بالبيانات فقط وإمنا تتضمن أيضا قطع التيار االحتاد الكارييب لالتصاالت اليت ال تتضمن التالعب /الكارييب

 2.الكهربائي عن أحد األنظمة احلاسوبية، وكذلك أي وسيلة من وسائل إفساد النظم احلاسوبية أو التدخل فيها

التشريعات الوطنية اليت خضعت للتحليل أدرجت أفعال  ةبيغلأأن : 02-2ويبني الشكل  
وقد متت مالحظة اجتاهني تشريعيني، . ضمن أحكامها" اإليقاف/عاقةاإل"، و"التدخل"، و"اإلضرار/اإلتالف"

مما يولد قاعدة عريضة من جترمي التدخل يف " اإليقاف بأي وسيلة"أوهلمها يتبىن بشكل واسع استخدام مصطلح 
م املنوط هبا األحكام املعنية للتدخل يف األنظمة باألحكا ْرت باطاألنظمة احلاسوبية، أما االجتاه الثاين قائم على ا

 . التدخل غري القانوين، مما يشكل ذلك قاعدة ضيقة من التجرمي
يشرتط العديد من الصكوك متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة اجلرمية  - للجرمية املعنوي الركن

القانوين يف النظم أو لقيام جرمية التدخل غري " القصد االحتيايل"، أو نية "املتعمدالفعل "السيربانية أن تتوافر نية 

                                                                                                                                                                          
1
 قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات( 3)املادة   

2
االحتاد الكارييب /موجوعة الكارييب/من النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت 3/01القانون النموذجي لدول الكومنولث واملادة من  2ملادة ا  

 لالتصاالت
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-مثال وطني من دولة في جنوب: التدخل غير المشروع في البيانات
 شرق آسيا  

 التعديل بدون تصريح حملتويات أي حاسوب
بدون تصريح بأداء فعل يعلم أن من يعترب أي شخص مرتكبا جلرمية إذا قام ( 0)

 .شأنه تعديل حمتويات أي حاسوب
 -وألغراض هذه املادة، ليس من األمهية أن يكون الفعل حمل اجلرمية موجها إىل( 2)
 أي برنامج أو بيانات حمددة؛( أ)
 أي نوع من الربامج أو البيانات؛ أو( ب)
 .برنامج أو بيانات موجودة يف أي حاسوب معني( ج)
وألغراض هذه املادة، ليس من األمهية أن يكون التعديل غري املصرح به مؤقتا ( 3)

 .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 
 يف احلاسوب قد مت تغيريها أو حموها؛ أي برامج أو بيانات موجودة( أ)
 أي برامج أو بيانات يتم إضافتها أو إدخاهلا يف حمتويات احلاسوب املعين؛( ب)
أي فعل حيدث يكون من شأنه تعديل عملية التشغيل العادي ألي حاسوب؛ ( ج)

 .ضرر يف اعتباره متسببا وأي فعل يساهم يف إحداث هذا التعديل ينبغي

بيد أن القانون النموذجي العريب ملواجهة اجلرمية السيربانية مل يذكر النية يف األحكام املعنية  1.البيانات احلاسوبية
 2.بالتدخل يف البيانات، ومع ذلك، فإنه يشرتط وجود غرض حمدد يهدف إىل توقف سري أداء النظام أو البيانات

لدول احتاد الكومنولث قد حذا هنجا خمتلفا حيث نص صراحة على جترمي أفعال غري أن القانون النموذجي 
وهذا يولد بشكل خاص قاعدة عريضة من التجرمي يف ضوء حقيقة مؤداها أن التدخل  3."بتهور"التدخل املرتكبة 

ف املمتلكات يف البيانات احلاسوبية أو عملية تشغيل نظم احلاسوب غالبا ما تكون أيسر من استهدا املتعمدغري 
دولة من الدول اليت خضعت  80وباستقراء الواقع، فإن ستة دول فقط من أصل  4.أو األغراض يف العامل املادي

أحكامها املعنية بالتدخل لالستعراض 
اتبعت هذا النهج، كما جترم أفعال 
التدخل يف البيانات سواء كان ذلك 

وجدير بالذكر أن ". أو بإمهال" بتهور"
يف  الدول ليست عضو أغلبية هذه ا

دول احتاد الكومنولث، ولكن وجدت 
وأوروبا  ،اجلنوبية هذه الدول يف أمريكا

  .وأفريقيا ،الغربية
 - للعقوبة املشددة الظروف

ال تشرتط الصكوك متعددة األطراف 
 واملنوط هبا مكافحة اجلرمية السيربانية

تشديد العقوبات  يف  أ ْكث ر  اأْل ْحي ان
املفروضة جلرائم التدخل غري القانوين 
يف البيانات، بيد أن هناك استثنائني 

ومنها املشروع  من هذه الصكوك؛
االقتصادية لدول  التوجيهي للجماعة

                                                           
، 2اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة ب، /21ج، مشروع القانون النموذجي لدول الكوميسا املادة /21ج، /02املادة  األفريقيمشروع اتفاقية االحتاد   1

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

 .8، االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة2املادة 
 .2جي العريب ملواجهة اجلرمية السيربانية، املادةالقانون النموذ  2
  ،2القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة   3

4
  De Hert, P., Fuster, G. and 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, 77:6. 
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إحداث ضرر جسيم أو هتديد السالمة العامة، أو  بنيةالذي ينص على تشديد العقوبة مىت اقرتنت  أفريقياغرب 
أما االستثناء الثاين من هذه  1.للمنشآت احليوية أو لألغراض اإلرهابيةالبنية التحتية إذا كانت مقرتنة بتعطيل 

كما يف حالة النفاذ )هلجمات ضد نظم املعلومات الصكوك، يتمثل يف املشروع التوجيهي لالحتاد األورويب بشأن ا
الظروف املشددة يف حالة تورط منظمات إجرامية، أو إذا ارتكبت  الذي طالب الدول بأن تقر( غري املشروع

اجلرمية من خالل استعمال أدوات مصممة للهجوم على عدد من نظم املعلومات اهلامة، أو عند إخفاء اهلوية 
 2.احلقيقة للجاين

 ىالعديد من الدول على املستو 
الوطين تلحق جترمي التدخل يف البيانات 

. عقوبات أشد يدعتستبظروف مشددة 
أن غالبية الدول عادة  02-2ر الشكل ويظه  

ما تشدد العقوبات مىت تسبب التدخل يف 
بالبنية "أو إذا ارتبط التدخل " ب ل يغضرر "

عددا قليال من الدول بيد أن ". التحتية احليوية
 ضااليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض تأخذ أي

من القوانني تعترب ارتكاب الفعل يف  أق ل،ر بالظروف املشددة للعقوبة مىت ارتبط التدخل باإلرهاب، كما أن عددا 
ا ، قام عدد قليل من الدول أيضاوأخري . شكل منظم وهبدف اكتساب ملكية من قبيل الظروف املشددة للعقوبة

مشددة  فافعلى سبيل املثال، وضعت إحدى الدول اآلسيوية ظرو . بوضع محايات إضافية ألنواع معينة من البيانات
 . للعقوبة مىت اقرتن التدخل ببيانات تتعلق بالسجالت الطبية أو الرعاية الصحية

 إساءة استعمال الحواسيب  أدوات
لقد أصبح استعمال الربجميات واألدوات األخرى يف ارتكاب اجلرائم إىل جانب اخرتاق كلمات املرور 

ر،ري،ر غري مشروعة يف األسواق ال د،رةماوالكلمات السرية للدخول اخلاصة بالضحية يف البيئة الرقمية مبثابة  ة للجرمية س 
يواجه عددا من التحديات، " األدوات املستخدمة يف ارتكاب أعمال إجرامية"بيد أن جترمي هذه  3.السيربانية

االستخدام "يف ارتكاهبا، فضال عن إشكالية " الشروع"و" اإلعداد للجرمية"ليست أقل من احلدود املرنة بني 
وبالرغم من ذلك، . يةغري مؤذدوات، واليت قد تستخدم إما يف ارتكاب أعمال إجرامية أو أعمال هلذه األ" املزدوج

فقد وضعت الصكوك متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة اجلرمية السيربانية جرائم مماثلة لتلك املوجودة يف 

                                                           
 .، الفقرات ج، د، ه، و21، املادة جي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالقانون النموذ  1
2
 01املشروع التوجيهي لالحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات املادة   

3
  Europol, 2011. Threat assessment (abridged). Internet facilitated organised crime. iOCTA. File No.: 2530–264. The Hague. 7 January. 

Available at: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/iocta.pdf ; Fallmann, H., Wondracek, G. and 
Platzer, C., 2010. Covertly probing underground economy marketplaces. Vienna University of Technology 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/iocta.pdf
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 للكومنولثالقانون النموذجي : أدوات إساءة استعمال الحاسوب

 األدوات غير المشروعة  -( 1)9المادة 
 :يعترب أي شخص مرتكبا جلرمية، إذا

قام عمدا أو بتهور، وبدون عذر أو مربر قانوين؛ بإنتاج أو بيع أو شراء ( أ)
من أجل االستخدام، أو استرياد أو تصدير أو توزيع، أو يتيح بوسائل 

 :أخرى
حاسويب، اليت قد صممت أو مت أحد األجهزة، مبا يف ذلك برنامج ( 0)

، أو 3، و6، 5تكييفها ألغراض ارتكاب جرائم على النحو الوارد يف املواد 
 ؛ أو0املادة 

كلمات مرور أو رموز دخول ألحد احلواسيب أو البيانات املماثلة اليت ( 3)
 متكن من اخرتاق النظام كليا أو جزئيا؛

ى اجلرائم الواردة بنية استخدامه من قبل أي شخص لغرض ارتكاب إحد
 ؛ أو0، أو املادة 3، و6، 5يف املواد 

يف ( 3)أو ( 0)كانت أي من املواد املذكورة يف الفقرة الفرعية ( ب)
حيازته، وذلك بنية استخدامه من قبل أي شخص لغرض ارتكاب إحدى 

 .0، أو 3، و6، 5اجلرائم الواردة يف املواد 
لواردة يف هذه املادة، أي شخص يدان بارتكاب أي من اجلرائم ا( ج)

، أو ___، أو بغرامة ال تتجاوز ___يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد عن 
 .بالعقوبتني معا

 

األدوات "ات املستخدمة يف ارتكاهبا مثل ، واليت جترم األدو "التقليدية"السوابق القضائية املعنية مبكافحة اجلرمية 
 جملس أوروبافعلى سبيل املثال، تفيد املذكرة التفسريية املرافقة التفاقية  1."املستخدمة يف جرمية السطو املسلح

 بشأن اجلرمية السيربانية بأن 
 
ي،ر نْ األ ساس امل

لتجرمي أدوات إساءة استعمال احلاسوب يتمثل يف استهداف األفعال  ط ق 
ومن أجل منع املغاالة يف  2.، باإلضافة إىل منع إنشاء أسواق سوداء هلذه املواد"القرصنة"السابقة للجرمية مثل 

ية مشروعة، فإن جترمي حيازة أدوات إساءة استعمال احلاسوب غري معروف اهلدف من حيازهتا أو حيازهتا بن  
 .ستخدام هذه األدوات ألغراض جنائيةالصكوك الدولية واإلقليمية عادة ما تتطلب توافر نية خاصة ال

أن أكثر  02-2يظهر الشكل 
من نصف الدول اجمليبة على االستبيان 
اخلاص هبذه الدراسة جيرمون أدوات إساءة 

من خالل  ااستعمال احلاسوب، وغالب
اجلرائم اخلاصة بالفضاء  ىحدإاستعمال 

ومع ذلك، فإن حوايل نسبة . السيرباين
يف املائة من الدول اجمليبة ال جترم  21

وقد . أدوات إساءة استعمال احلاسوب
 21أظهر حتليل املصدر الرئيسي لتشريع 

دولة، أن هذه التشريعات تتضمن أحكاما 
تكشف عن مناهج متنوعة لتحديد ماهية 

ملادي والركن املعنوي حمل اجلرمية والركن ا
املطلوبني لقيام جرمية أدوات إساءة 

 .استعمال احلاسوب

تتضمن الصكوك  - اجلرمية حمل
متعددة األطراف واملنوط هبا مكافحة 
اجلرمية السيربانية أحكاما تتعلق بنوعني 

ليت متك،رن من كلمات املرور والرموز ا( 2)الربجميات واألجهزة، ( 0: )من أدوات إساءة استخدام احلواسيب
بيد أن تسعة من هذه الصكوك تتضمن جترمي كل من . الوصول إىل األنظمة احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية

يتضمن جترمي استعمال ( اتفاقية دول كومنولث الدول املستقلة)ومع ذلك، يوجد صك واحد . الربجميات والرموز

                                                           
1
  See, Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown & Co. pp.199-202. 

2
 082، سلسلة املعاهدات األوروبية رقم بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروباالتفسريية املرافقة التفاقية  ، املذكرة2110 جملس أوروبا  
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ومن اجلدير بالذكر،  1.ة األجهزة والرموز من نطاق حمل التجرميوتوزيع الربجميات اخلبيثة، ومن مث؛ تستبعد االتفاقي
 . من األجهزة والربجميات ال، فإن ذلك يتناول ك"أجهزة"أنه يف حالة استعمال مصطلح 

وإىل جانب األحكام اليت تتناول 
األدوات املستخدمة يف ارتكاب جرمية سيربانية 

من الصكوك متعددة  ضابشكل عام، فإن بع
د وات األجهزة واأل ااألطراف تتناول أيض

فعلى . املستخدمة يف ارتكاب جرائم حمددة
سبيل املثال؛ يتضمن قرار دول االحتاد 
األورويب بشأن االحتيال وتزوير وسائط الدفع 

، "األدوات"، و"األجهزة"غري النقدية جترمي 
وأي وسائل أخرى مت " برامج احلاسوب"

تزوير وتزييف " )2من املادة ( ب)شكل استثنائي الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة تكييفها ب
برامج احلاسوب، ألغراض ارتكاب أي من اجلرائم "، فضال عن (وسائط الدفع الستعماهلا بشكل احتيايل

  2.(سويباجلرائم ذات الصلة باحلاسوب، وخباصة االحتيال احلا" )3املنصوص عليها يف املادة 

-2ويبني الشكل . تـ ع د،ردمن ال نوعاتظهر النهج الوطنية بشأن تعيني حمل جرائم األجهزة غري املشروعة 
رم كال،ر من األجهزة والرموز 02 مع ذلك، فإن عددا كبريا و . أن أغلبية الدول اليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض جت 
حوايل )، أو كلمات السر والرموز مبفردها (يف املائة 31)فردها األجهزة مبيف صر التجرمي إما القوانني الوطنية حتمن 
منهجا مغايرا، حيث جترم استحداث  قد اختذبيد أن تعيني حمل اجلرمية يف بعض الدول األخرى (. يف املائة 01

فريوسات حاسوبية ونشرها بدال من الربجميات 
كما أن العديد من الدول . والرموز أو جبانبهما

فعال ذات الصلة حبيازة أو توزيع جترم أيضا األ
، حيث إن "أدوات تستعمل لالحتيال احلاسويب"

األحكام اليت جترم هذا النوع بدت واضحة يف 
دولة من الدول اليت  21دولة من أصل  02

 .خضعت للتحليل

                                                           
1
 (.ب/0)2اتفاقية دول كومنولث الدول املستقلة، املادة   

2
قرار االحتاد األورويب بشأن مكافحة االحتيال وتزوير وسائط الدفع غري )، 3110مايو /آيار JAI of ،30/2001/413 القرار اإلطاري جمللس االحتاد ألورويب  

   (.النقدية
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 مثال وطني من دولة في أوقيانوسيا :أدوات إساءة استعمال الحاسوب

 -جرائم الحاسوب واالتصاالت
 ... :ال جيوز ألي شخص (0)

أو بنية غري مشروعة؛ باستعمال، حيازة، إنتاج، بيع، شراء من أجل االستخدام،  احتيايلأن يقوم عمدا وبدون حق وبشكل  (و)
استرياد، توزيع أو إتاحة أو الشروع يف استعمال أو حيازة أو إنتاج أو بيع أو شراء من أجل االستخدام أو استرياد أو توزيع أو 

احلاسوب، ألغراض ارتكاب أي من اجلرائم الواردة يف  إتاحة أحد األجهزة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، أحد برامج
 ؛(ه)، أو (د)، (ج)، (ب)، (أ)قرات الف

أو بنية غري مشروعة؛ باستعمال، حيازة، إنتاج، بيع، شراء من أجل االستخدام،  احتيايلأن يقوم عمدا وبدون حق وبشكل  (ز)
تاج أو بيع أو شراء من أجل االستخدام أو استرياد أو توزيع أو استرياد، توزيع أو إتاحة أو الشروع يف استعمال أو حيازة أو إن

كن من الدخول بشكل كلي أو جزئي إىل إتاحة كلمات املرور ألحد احلواسيب أو رموز الدخول أو البيانات املماثلة اليت مت
، (أ)قرات ردة يف الفشبكات االتصاالت هبدف استخدام هذه الشبكة أو النظام ألغراض ارتكاب أي من اجلرائم الوا إحدى

 ...؛ (ه)، أو (د)، (ج)، (ب)
 رتكب جرمية، ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف املادةي( 0)كل شخص يتصرف مبا خيالف أيا من األحكام الواردة يف البند ( 2)

___. 

فعلى سبيل املثال؛ اشرتطت أغلب . وهناك مسة أخرى هامة للجرمية تتمثل يف ماهية الغرض من األداة
سوء "الصكوك متعددة األطراف أن يكون 

قد مت تصميمه بشكل " استخدام أحد األجهزة
اجلرائم، وإىل جانب  ىحدإأساسي الرتكاب 

ذلك، فإن العديد من الصكوك تشرتط أيضا 
 حنو استعمال األداة أن تتجه نية اجلاين

ومع ذلك، يوجد . اجلرائم ىحدإالرتكاب 
اتفاقية )صكان من الصكوك متعددة األطراف 

االحتاد األورويب واتفاقية كومنولث الدول 
أن ما يزيد عن نسبة  08-2ويظهر الشكل . يتناوالن فقط ماهية الغرض من األداة، دون نية اجلاين( املستقلة

من األداة املصممة  كالمن الدول اليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض تشرتط  -وى الوطينعلى املست-يف املائة 21
ومع ذلك، فإن بعض النـ ه ج الوطنية  1.بشكل رئيسي الرتكاب جرمية ونية اجلاين املتجهة حنو استعمال هذه األداة

 . لوحده على ماهية الغرض من األداة، أو ماهية نية اجلاين - بشكل منفصل –تركز فقط 

                                                           
1
 (.استعراض التشريعات)باملخدرات واجلرمية  مكتب األمم املتحدة املعين  
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تتضمن الصكوك  - األفعال املشمولة
متعددة األطراف جمموعة كبرية من األفعال 

إساءة استخدام احلاسوب،  ذات الصلة بأدوات
، "توزيع"، "استرياد"، "بيع"، "إنتاج"ومنها؛ 

هذه " إتاحة"، و"نقل"، "عرض"، "نشر"
-2يف الشكل  ملبني،ر وعلى النحو ا. األدوات

؛ فإن حتليل القوانني الوطنية يظهر أن ما 02
يف املائة من الدول جترم  81يزيد عن نسبة 

أدوات إساءة استخدام " حيازة"يف املائة من الدول بتجرمي  22لع نسبة كما تضط. هذه األدوات" ن ْشر"عملية 
باإلضافة إىل ذلك، فإن بعض القوانني الوطنية جترم أيضا األفعال اليت ترد يف الصكوك الدولية أو . احلاسوب

ملثال؛ جترم فعلى سبيل ا. اإلقليمية، واليت ميكن اعتبارها مبثابة أحكام تتعلق بأدوات إساءة استخدام احلاسوب
عن كلمات السر ورموز الدخول " بالكشف غري املصرح به"العديد من دول منطقة الكارييب الفعل املتعلق 

 . للحواسيب

 (Spam) طفيلياللكتروني اإلبريد ال رسائل
حركة مرور الربيد  يف املائة من 21حوايل تشكل الرسائل اإللكرتونية الطفيلية تشري التقديرات إىل أن  

 ،2102 يف منتصف عام ،اإللكرتوين عرب اإلنرتنت
فالرسائل اإللكرتونية الطفيلية  1.على الصعيد العاملي

. من احملتوى لو ق بتعترب باألحرى مسألة تتعلق بال
ما ت عرف الرسائل اإللكرتونية الطفيلية بأهنا  اوغالب

إرسال كميات كبرية من الرسائل غري املرغوب 
وغين عن البيان أن املشكلة اليت تسببها  2.فيها

ْست ي اء الرسائل اإللكرتونية الطفيلية تتعدى حد ا
ألن هذه الرسائل  انظر  3،مستخدمي اإلنرتنت

تستهلك املصادر مثل عرض النطاق الرتددي، قدرة 
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 

2
  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 

مشروع القانون النموذجي  :طفيلياللكتروني اإلبريد ال
 للكوميسا

الحاسوب، الدخول غير المصرح به لبرامج  -91المادة 
 البيانات الحاسوبية، بيانات المحتوى، بيانات الحركة

... 
  طفيلياللكرتوين اإلربيد الإرسال  (ز)

أي شخص يرسل أي معلومات إلكرتونية غري مرغوب فيها إىل 
غري املشروع أو أي أنشطة تـ ع ام ل شخص آخر بغرض التجارة أو ال

 عليها بغرامةأخرى غري قانونية، يعترب مرتكبا جلرمية، معاقب 
 .أو كليهماعاما، ___أو السجن ملدة/و___ [قيمتها]

http://www.spamhaus.org/consumer/definition/
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 مثال وطني من دولة في جنوب آسيا : طفيلياللكتروني اإلبريد ال

 . عقوبة التسبب بإتالف حاسوب، نظام حاسوبي، إلخ

 :أي شخص

 ألغراض اإلعالن عن سلع أو خدمات يقوم أو يضطلع بإرسال بريد (ح)
غري مرغوب فيه بدون أي تصريح  ا إلكرتونياطفيلي، أو يرسل بريد إلكرتوين

 .... ،أو املشرتك املنشئمن 
حكام الواردة من األ وم بأي من األفعال اليت ختالف أياكل شخص يق  (2)

 .___جرمية، ويعاقب طبقا للعقوبات الواردة يف البنديرتكب  (0)يف البند 

 

وبالتايل، ويف . الربجميات اخلبيثة وانتحال الصفة للحصول على كلمات سر الدخول، باإلضافة إىل املعلومات املالية
ء ما تقدم، فإن هذه الرسائل ترتبط بسلوك التدخل غري القانوين يف البيانات احلاسوبية أو نظم احلاسوب، ضو 

 . سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، مما يهدد سالمة وتوافر البيانات والنظم
وبالرغم من ذلك؛ تعترب مواءمة  

لكرتوين اإلربيد االجتاهات القانونية جتاه ال
 انويطرح اثن 1.مل تكتمل بعد طفيليال

 متعددة( غري امللزمة)من الصكوك 
األطراف املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية 

يف املادة  طفيلياللكرتوين اإلربيد جترمي ال
من مشروع القانون النموذجي ( 02)
، أفريقيا وجنوب لسوق املشرتكة لشرقل

من النصوص التشريعية ( 02)واملادة 
 - هذا، وتتضمن الصكوك. االحتاد الكارييب لالتصاالت/وعة الكارييبمجم/لالحتاد الدويل لالتصاالتالنموذجية 
األطراف املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية أحكاما تتعلق بالربيد اإللكرتوين الطفيلي، رغم أن  متعددة - غري امللزمة

من الضروري حظر استعمال هويات مزورة أو : "على أنهديباجة توجيه االحتاد األورويب بشأن محاية البيانات تنص 
 2."إرسال عدد من الرسائل غري املرغوب فيها ألغراض التسويق املباشر ةظحلية غري حقيقية أو ْرت دادعناوين ا

" تتخذ التدابري املناسبة"من نفس التوجيه تتطلب من الدول أن  03من املادة  3باإلضافة إىل ذلك؛ فإن الفقرة 
الرسائل غري املرغوب فيها "مان أن لض

ألغراض التسويق املباشر بغري مقابل 
". وتعترب غري مسموح هبا بدون موافقة

ومع ذلك، فإن التوجيه مل يشرتط 
جرمية خاصة مبوجب  إْقرارصراحة 

 .القوانني الداخلية للدول األعضاء
تشري الردود على االستبيان 
امللحق هبذه الدراسة إىل أن حوايل ثلث 
الدول اجمليبة فقط تعترب إرسال أو 
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 
2
 (.23) ديباجة توجيه االحتاد األورويب بشأن محاية البيانات 



    

023 
 

مجلس أوروبا بشأن الجريمة اتفاقية : االحتيال المرتبط بالحاسوب
 السيبرانية

 :0المادة 
للنص على  ها حبسب احلاجةيعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وغري 

التالية، عندما ترتكب عن عمد أو دون وجه حق، جرائم مبوجب  فعالاعتبار األ
 :وتتسبب يف خسارة يف ممتلكات لشخص آلخر، من خالل ،قانونه الداخلي

 أو طمسها؛ ية أو تعديلها أو حذفهاأي إدخال بيانات حاسوب . أ
 ظائف نظم أحد احلواسيب،أي تدخل يف و  . ب

مالية بدون وجه حق لنفسه أو مكاسب لتحقيق  ليسيةدت مع توافر نية احتيالية أو
 .لشخص آخر

واضح أن هذه الدول استخدمت كال،ر من اجلرائم العامة واجلرائم بشكل عشوائي جرمية جنائية، كما أنه من ال
وقد متخض عن استعراض املصدر الرئيسي للتشريعات املتاحة أن تسع دول فقط من . اخلاصة بالفضاء السيرباين

علق ما يت أما يف. طفيلياللكرتوين اإلربيد تتعلق بال -ميكن حتديدها- دولة تقريبا لديها أحكام جنائية خاصة 011
إىل جترمي " إرسال عدد ضخم من الرسائل غري املرغوب فيها"فإنه خيتلف من  طفيلياللكرتوين اإلربيد مبحل جرمية ال

دول  ىحدإوعلى سبيل املثال يف هذا الصدد، فإن ". العناوين الرئيسية للرسالة"أو " أصل الرسائل"حت ْر يف 
ويف بعض . ور موضوع الرسالة اإللكرتونيةسطحريف يف األمريكتني قد اعتمدت أحكاما جنائية تعاقب على الت

 . وجود جزاءات إدارية إلرسال أو السيطرة على إرسال رسائل إلكرتونية طفيلية االدول، فإنه من املرجح أيض

، أو طفيليةرسائل " إرسال" طفيلياللكرتوين اإلربيد وتتضمن األفعال الرئيسية اليت تعترب حمل جترمي ال 
يف معلومات موضوع الرسالة " التالعب"متلقي الرسالة، مثل  د عرسائل إلكرتونية، أو األفعال اليت خت  إرسال عدة 
لسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب أما فيما يتعلق بالركن املعنوي، فإن مشروع القانون النموذجي ل. أو مصدرها

أيضا تشرتط النصوص التشريعية . اض غري مشروعةيشرتط أن يكون الفعل عمدا ومقرتنا بنية ارتكاب أغر  األفريقي
االحتاد الكارييب لالتصاالت جترمي األفعال املرتكبة بشكل /وعة الكارييبمجم/النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت

يعترب مطلوبا أيضا من قبل تلك األحكام الوطنية اليت ميكن حتديدها  املتعمد، وإىل جانب ذلك، فإن الفعل متعمد
 . وحتليلها

، بينما مل يتصد أي صك دويل غري ملزم ملشكلة الربيد اإللكرتوين الطفيلي صراحة، إال أن اوختام
ايل، قد مت تناوهلا العناصر التهديدية اليت تنتج عن الربيد اإللكرتوين الطفيلي مثل الربجميات اخلبيثة والتصيد االحتي

من خالل األحكام الواردة يف الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية حبماية السرية، والنزاهة، وتوافر بيانات حاسوبية 
 .أو نظم حاسوب

 المتعلقوالتزوير  االحتيال
   اسوببالح

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
ذلك، فإن األحكام  على الن،رق يض  م نْ 

اجلنائية بشأن استعمال احلواسيب يف 
ل على محاية االحتيال والتزوير تعم
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وبالنظر إىل املستوى الدويل واإلقليمي، فإن  1.املصاحل املتمثلة يف املمتلكات واألصول املالية واملستندات املوثقة
أما األفعال اليت تناولتها هذه  2.مثانية صكوك تتضمن أحكاما بشأن جترمي استعمال احلاسوب يف االحتيال

احلاسوبية، أو التدخل غري القانوين يف أحد أنظمة احلاسوب والذي  الصكوك فإهنا تتعلق بالتالعب يف البيانات
 . شخص آخرلحيقق مكاسب مالية للجاين أو 

ومن األفعال اليت تناولتها األحكام  3.هذا، وتتضمن أيضا ستة صكوك أحكاما خاصة بشأن التزوير 
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

ستوى الوطين، ومع ذلك، وعلى امل
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 

نفس النسبة املذكورة أفادت بوجود  ا، وتقريب(يف املائة 21ن أكثر م)استعمال احلاسوب يف االحتيال والتزوير 
  4.من املنهجني كاليف املائة فقط تستعمل   02جرائم خاصة بالفضاء السيرباين، يف حني أن نسبة 

 

                                                           
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. 
، 8اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة ، 22ج، مشروع القانون النموذجي لدول الكوميسا املادة /20ج، /22املادة  األفريقيمشروع اتفاقية االحتاد   2

النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد ، 2قرار االحتاد األورويب بشأن االحتيال والتزوير املادة رقم  01املشروع التوجيهي للجماعات االقتصادية لدول غرب أفريقيا املادة 
القانون النموذجي العريب  .00، 01، االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة 02املادة  ارييب لالتصاالتاالحتاد الك/وعة الكارييبمجم/الدويل لالتصاالت

 .02-01ملواجهة اجلرمية السيربانية املواد 
3
النصوص ، 23مشروع القانون النموذجي لدول الكوميسا املادة  ،2، اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة ج/22املادة  األفريقيمشروع اتفاقية االحتاد   

، 2املادة  القانون النموذجي العريب ملواجهة اجلرمية السيربانية، 00املادة  االحتاد الكارييب لالتصاالت/موجوعة الكارييب/التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت
 .8غرب أفريقيا املادة  املشروع التوجيهي للجماعات االقتصادية لدول

4
 31االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

http://www.edc.uoc.gr/~panas/PATRA/sieber.pdf.
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 مشروع اتفاقية االتحاد األفريقي: استعمال الحاسوب في أعمال التزوير

  0 – 3المادة 

االحتاد األفريقي اختاذ التدابري التشريعية العتبار جيب على كل دولة عضو يف 
حقيقة إنتاج أو تصنيع جمموعة واسعة من البيانات الرقمية من خالل مدخل 

ة أو معاجلة أو إرساهلا من قبل م نْـق ول احتيايل أو حذف أو طمس بيانات حموسبة
ذ البيانات أحد األنظمة احلاسوبية، واليت تؤدي إىل وجود بيانات ومهية هبدف اختا

املذكورة بعني االعتبار أو استعماهلا يف أغراض غري قانونية كما لو كانت هذه 
 .البيانات مبثابة بيانات أصلية، مبثابة جنحة جزائية

 : أحكام االحتيال والتزوير المتصلين بالحواسيب ض مّ 
 مثال وطني من دولة في جنوبي أفريقيا   

يعترب مرتكبا جلرمية أي شخص يقوم بأداء أي من األفعال املنصوص عليها ( 0)
مبوجب هذا اجلزء، ألغراض احلصول على أي مزية غري مشروعة عن طريق 
التسبب يف تزوير بيانات قد يتم انتاجها بقصد اعتبار هذه البيانات كما لو  

ة اإلدانة بغرامة كانت أصلية أو التصرف بناء على أهنا أصلية، يعاقب يف حال
 . ، أو العقوبتني معا___أو بالسجن ___ 

يعترب مرتكبا جلرمية أي شخص يتسبب بشكل احتيايل يف إحلاق خسائر ( 2)
مبمتلكات ختص شخصا آخر بقصد احلصول على أي منفعة لنفسة أو لشخص 

 -آخر عرب 
 أي إدخال بيانات أو تعديلها أو حذفها أو طمسها؛ أو( أ) 
 ل يف األداء الوظيفي للحاسوب أو نظم احلاسوب،أي تدخ(. ب)

 . ، أو العقوبتني معا___أو بالسجن ___ ويعاقب يف حالة اإلدانة بغرامة 
 

من االختالف بني النظم القانونية الوطنية يف سياق إمكانية تطبيق اجلرائم ا ئيز ج التنوعهذا  عبني
ألحد "ما تتطلب اخلداع املباشر  بافعلى سبيل املثال؛ جرائم االحتيال التقليدية غال. اإلنرتنتيف بيئة " التقليدية"

تحديات يف ر،ر بـ ، ورمبا مت  "األشخاص
توسيع نطاقها لألفعال املرتكبة خالل 
التالعب بإحدى البيانات احلاسوبية أو 

وعلى حنو مماثل؛ فإن  1.نظم احلاسوب
ما تشرتط  باجرائم التزوير التقليدية غال

للنهج  ا، وفق"التمثيل املرئي"تغريا يف 
 االقانوين الوطين، بيد أن ذلك يعد متطلب

 بيانات غري ريقد ال يكفي عند تغي
 2.ملموسة حتتويها أجهزة إلكرتونية

 اخلاص ما تركز األحكام الوطنية املعنية باالحتيال اغالب ،هذه التحديات القانونية عم ملتعاالمن أجل و 
باألحرى  أوعلى التالعب بالبيانات احلاسوبية أو نظم احلاسوب بنية مضللة أو احتيالية،  ينارب يسلا بالفضاء

ويف بعض  .عناصر خداع أي شخص
الدول، جترم أحكام استعمال احلاسوب 
يف عمليات االحتيال أيضا استخدام 
البيانات بدون تصريح، إىل جانب ذلك 

نظر املثال ا  )استعمال بيانات ومهية 
دول جنوب  ىحدالوارد أدناه بشأن إ

على  - وهذا ميكن أن يؤدي(. آسيا
إىل تطبيقات واسعة  - سبيل املثال

لألحكام املعنية باستعمال احلاسوب يف 
االحتيال لكل احلاالت اليت يستخدم 

 3.فيها احلاسوب يف اإلثراء غري املشروع
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  

3
  See Sieber, U., 1985. Informationstechnologie und Strafrechtsreform. Cologne: Carl Heymanns Verlag, p.39. 
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مثال وطني من دولة في جنوب : التزويراستعمال الحاسوب في أعمال 
 أوروبا

 التزوير الحاسوبي ---المادة 
أي شخص أيا ما كان يقوم بدون تصريح بتطوير أو تركيب أو تغيري أو  (0)

حذف أو جيعل بيانات احلاسوب أو براجمه غري صاحلة لالستعمال واليت تعترب 
ذات أمهية للعالقات القانونية بغية استخدامها باعتبارها عالقات صحيحة، أو 

وبالسجن  ___أي شخص يستعمل هذه البيانات أو الربامج، يعاقب بغرامة 
 .___ملدة ال تتجاوز 

بيانات  0يف حالة إذا كان حمل ارتكاب اجلرمية اجلنائية املشار إليها يف املادة  (2)
اهليئات احلكومية أو مؤسسة عامة أو إحدى حاسوبية أو برامج حاسوبية ختص 

شركة خاصة ذات مصلحة عمومية، أو إذا كان الضرر املتسبب كبريا، يعاقب 
 .___ذه احلالة بالسجن ملدة اجلاين يف ه

ومن املالحظ، على سبيل املثال، أن . حتيال ضمن اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيربايناستعمال احلاسوب يف اال
باعتماد مادة جديدة يف قانوهنا اجلنائي تتعلق باالحتيال املتصل  اإحدى دول أوروبا الشرقية قامت مؤخر 

 مزجيب مبوجب باحلاسوب، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من املالحقات القضائية حلاالت االحتيايل احلاسو 
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  

 .تطبيق أحكام التزوير التقليديةقانوين متبقي بشأن  التباسي كفاءة للمشتبه هبم، باإلضافة إىل إزالة أ

تتعلق بالسرقة يف حاالت االحتيال احلاسويب على اعتبار أن  اأيضا أحكامبعض الدول كما تطبق 
أوروبا الغربية وأوروبا ، وقد أخذت بعض الدول يف "األشياء"، و"السلع"البيانات احلاسوبية تندرج حتت تعريفات 

ومن ناحية أخرى، فإن العديد من الدول تزيد عن ذلك، حيث لديها . هبذا النهج وأمريكا الشمالية الشمالية،
نظر املثال الوراد ا  )م نظم احلاسوب الرتكاب اجلرمية أو السرقة اليت تتضمن استخدا" بالسرقة التقنية"أحكام تتعلق 

 (.دول غرب آسياإحدى أدناه بشأن 

ري يتغ( 0: )وعادة ما تشرتط األحكام الوطنية املعنية بالتزوير املتصل باحلاسوب عنصرين أساسيني
تتمثل يف استعمال البيانات كما لو كانت بيانات  حمددتوافر نية ( 2)البيانات احلاسوبية أو التالعب فيها، 

فعلى سبيل املثال؛ . ذلك، ميكن للدول أن توسع من نطاق تعيني حمل جرمية التزوير التقليديةلوكبديل . ةح ق يق ي،ر 
الدول األوروبية إحدى قامت 

بالتصدي للتزوير املتصل باحلاسوب 
من خالل توسيع نطاق تعريف ماهية 

لتدرج ضمن تعريفات " الوثيقة"
بيد أن الدول . البيانات احلاسوبية

مة على األخرى تطبق أحكاما عا
استخدام احلاسوب يف أعمال 
احلاسوب دون تعديل التشريعات، 
حبيث يف حالة تفسري األحكام املتعلقة 
جبرمية التزوير التقليدية فإن ذلك 
التفسري يشمل الوثائق الرقمية 
والتوقيعات الرقمية، عالوة على 

 .  البيانات الرقمية

 



    

040 
 

  بالهوية المتصلة الجرائم
لقد شكلت املوصولية 
العاملية واملعاجلة اآللية للبيانات 
باإلضافة إىل تطور املعامالت 

لوجه،  وجها تتم ال التجارية اليت
مزيدا من فرص سرقة املعلومات ذات 
الصلة باهلوية والبيانات الشخصية 

 1.ومن خالل نظم احلاسوب
وتتجسد أهداف هذه اجلرمية يف كل 

بشأن " التقليدية"من املعلومات 
انب األنواع اجلديدة اهلوية، إىل ج

من املعلومات التعريفية، ومنها أرقام 
أرقام جوازات السفر ورخص القيادة، وحسابات و معلومات بشأن احلسابات املصرفية، و بطاقات االئتمان، 

تشكل  ليتومن اجلائز أن تكون حمل العديد من األعمال ا. كلمات املرور، وعناوين برتوكوالت اإلنرتنتو اإلنرتنت، 
فعلى سبيل املثال، ميكن . م سرقة اهلوية، مبا يف ذلك احلصول على معلومات تتعلق باهلوية واستخدامهاجرائ

التحصل على البيانات عن طريق النفاذ غري 
املشروع للنظام احلاسويب، وذلك من خالل 
استعمال برجميات ضارة أو استخدام 

وهو يف حد ذاته يشكل )التصيد االحتيايل 
أو عن طريق ( ل باحلاسوبجرمية تزوير تتص

لبيانات على ااالستحواذ غري املشروع 
على " املطلعني"احلاسوبية، مثل األشخاص 

 . أمور الشركات

وتوجد جمموعة من االجتاهات 
تتعلق بتناول القانون اجلنائي لألفعال املتمثلة يف احلصول على بيانات اهلوية واستعماهلا وإرساهلا وذلك لألغراض 

االحتاد /اجلماعة الكاريبية/النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالتومن املالحظ أن . اجلنائية
على املستوى الدويل واإلقليمي الذي ت عىن ( غري ملزم)تعترب الصك الوحيد ( 02املادة ) الكارييب لالتصاالت

                                                           
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 

 الجرائم المتصلة بالهوية
 ةعامجلا/تالاصتالل نموذجية لالتحاد الدوليشريعية تنصوص 
 االتحاد الكاريبي لالتصاالت/ةالكاريبي

 
 94المادة 

العذر واملربر  ت ج او زأي شخص يقوم، عمًدا وبدون عذر أو مربر قانوين، أو ي
بشكل عمدي ( يف أي مرحلة من مراحل اجلرمية)القانوين، باستعمال نظام حاسويب 

بإرسال أو حيازة أو استعمال، بدون عذر أو مربر قانوين، هوية شخص آخر بنية 
جبها يف أي نشاط غري مشروع ارتكاب أو ملساعدة أو للتحريض أو للعمل مبو 

( يف حالة اإلدانة)يشكل جرمية، فإنه واحلالة يعترب مرتكبا جلرمية، معاقب عليها 
 .، أو العقوبتني معا]...[أو بغرامة ال تتجاوز ]....[ بالسجن ملدة ال تتجاوز 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/10-57802_ebooke.pdf
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 مثال وطني من دولة في الكاريبي: الجرائم المتعلقة بالهوية

 --- المادة. سرقة الهوية
أي شخص يستخدم حاسوبا أو جيعل احلاسوب عن علم أن يؤدي أي وظيفة 
هبدف الوصول لعناصر تأمني أي برنامج أو بيانات موجودة يف هذا احلاسوب أو 
يف أي حاسوب آخر هبدف انتحال شخصية صفة شخص آخر أو سرقة أو 

 ___ها انتحال هوياهتم، يعترب مرتكبا جلرمية ويعاقب يف حالة إدانته بغرامة قدر 
 .___وباحلبس ملدة 

ويتناول هذا احلكم األفعال املرتكبة باستعمال أحد أجهزة احلاسوب يف أي مرحلة من . أحكامه بسرقة اهلوية
بإرسال أو حيازة أو استعمال، بدون عذر أو مربر قانوين،  مدمتعمراحل اجلرمية واليت تتمثل يف قيام اجلاين بشكل 

لمساعدة أو للتحريض أو للعمل مبوجبها يف أي نشاط غري مشروع يشكل لبنية ارتكاب أو "هوية شخص آخر 
 . جرمية

وعلى املستوى الوطين، تظهر  
ردود الدول على االستبيان املرافق هلذه 
الدراسة بأن نسبة قليلة نسبي،را من 

تفيد بوجود  - يف املائة 22 -دولال
أحكام خاصة بالفضاء السيرباين تتعلق 
باجلرائم ذات الصلة باهلوية، وعلى 
النقيض من ذلك، أفاد ما يزيد عن 

ا يف املائة من الدول بأهن 21نسبة 
ية ال يف املائة من الدول قد أفادت بأن األفعال ذات الصلة باهلو  01بيد أن نسبة . ستعمل األحكام العامةت

 . تشكل جرمية جنائية

حمل -جلرائم اهلوية اخلاصة يف الفضاء السيرباين -وباستقراء حتليل املصدر الرئيسي للتشريعات، يتضح أن
ومن املالحظ أن يف . أو املعلومات التعريفية"( بيانات شخصية"أو " )بيانات"جرمية سرقة اهلوية يعترب عادة مبثابة 

. تناول دائما كل األفعال اليت ميكن أن تشكل على األرجح أركان جرمية سرقة اهلويةحالة وجود أحكام، فإهنا ال ت
البيانات الشخصية ولكن باألحرى تقصر " بإرسال"فعلى سبيل املثال؛ ال تدرج بعض الدول األفعال املعنية 

م األخرى تقتصر فقط بيد أن األحكا. عليها" احلصول"وسائط اهلوية و" ت ستخدم فيها"التجرمي على األفعال اليت 
من نطاق على اإلطالق من احلصول واالستخدام  كالعلى بيانات اهلوية، أو تستبعد  " احلصول"على مسألة 

وباستجالء الواقع، فإن (.  دول منطقة الكارييب ىحدنظر املثال املدرج اخلاص بإا  )األفعال املشكلة جلرائم اهلوية 
؛ فإن استعراض بإجيازو . بيانات شخصية كاذبةت أل يف ، حيث جترم بعض القوانني الوطنية ذهبت أبعد من ذلك

املصدر الرئيسي للتشريعات يشري إىل االخنفاض النسيب لعدد الدول اليت لديها أحكام تتعلق جبرائم اهلوية يف 
. تبعةامل تباين كبري يف النهجالفضاء السيرباين، إىل جانب الدول اليت قامت باعتماد مثل هذه األحكام، يوجد 

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 

 . ير املتصلني باحلاسوباستعمال احلاسوب، واالحتيال والتزو 
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البروتوكول االختياري التفاقية : استغالل الطفل في المواد اإلباحية
 حقوق الطفل 

 3المادة 

تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدىن، األفعال واألنشطة التالية تغطية  ( 0)
قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه اجلرائم كاملة مبوجب قانوهنا اجلنائي أو 

 : ...ا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظما أو دولي،ر ترتكب حملي،ر 
وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد ( ج)

 ... .2إباحية متعلقة بالطفل على النحو املعرَّف يف املادة 
طرف التدابري الالزمة اليت جتعل هذه اجلرائم موجبة للعقوبات تتخذ كل دولة ( 3)

 .املناسبة واليت تضع يف االعتبار خطورة طابعها

 اإلباحية المواد في األطفال استغالل جرائم
كل الصور املتضمنة   ات رسل تقريب

مواد إباحية تتعلق باألطفال إلكرتونيا من 
خالل التبادالت الثنائية أو متعددة 

وتتضمن املصاحل احملمية من  1.األطراف
ستغالل األطفال يف املواد خالل جترمي ا

اإلباحية، محاية القصر من االعتداء 
وتعطيل أسواق الصور املتضمنة مواد 

 ا من شأهنيتإباحية تتعلق باألطفال، وال
دفع اجلناة إىل السعي حنو إنتاج أن ت

هذا ويوجد  2.وتوريد املزيد من الصور
على املستوى الدويل واإلقليمي، تسعة 

بالرغم من أن  3.ما جترم األفعال ذات الصلة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةصكوك حمددة تتضمن أحكا
األطر الدولية تظهر العديد من أوجه التشابه فيما يتعلق بتجرمي استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، إال أنه توجد 

 . ل اليت تتناوهلااختالفات أيضا تتعلق مبحل اجلرمية والفئة العمرية لألطفال، وماهية األفعا

على االستبيان امللحق  - على املستوى الوطين - يف املائة من الدول اجمليبة 81أشار ما يزيد عن نسبة  
هبذه الدراسة إىل أن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية يعترب جرمية جنائية، كما أفادت غالبية الدول بأن هذه 

األفعال اليت تنطوي على استغالل الطفل يف املواد اإلباحية . األفعال تعترب جمرمة من خالل إحدى اجلرائم العامة
، ويعترب النهج "دون االتصال باإلنرتنت"واسعة من الوسائط اإلعالمية، ومنها الصور ميكن ارتكاهبا عرب جمموعة 

. مبثابة أحد أساليب جرائم احلاسوب اخلاصة اليت تأخذ هبا العديد من الدول" للتكنولوجيا واحلياد اإلعالمي"العام 
اسة أن استغالل الطفل يف املواد ويف هذا الصدد، أوضح عدد من الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدر 

رم يف سياق املواد اإلباحية بشكل عام حتليل املصدر الرئيسي للتشريعات، حيث وجد  عززهوهذا ما . اإلباحية جم 
أما فيما . أن هناك دولتني لديهما أحكام عامة بشأن املواد اإلباحية، مبا يف ذلك استغالل الطفل يف املواد اإلباحية

                                                           
1
 :متاح على الرابط التايل. تقييم هتديد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الفصل العاشر. ، عوملة اجلرمية2101مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

p.212. ,analysis/tocta/10.Cybercrime.pdf-and-http://www.unodc.org/documents/data 
2
  See Hamilton, M., 2011-2012. The child pornography crusade and its net-widening effect. Cardozo Law Rev, 33(4):1679-1732. 

، 2اجلرمية السيربانية املادة، اتفاقية جملس أوروبا بشأن 01ج، القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة /32ج، /22مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، املواد   3
، التوجيه األورويب بشأن استغال 02، و02، املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا املادة 21اتفاقية دول االحتاد األورويب بشأن محاية الطفل املادة 

االتفاقية العربية  ،03االحتاد الكارييب لالتصاالت املادة /اجلماعة الكاريبية/ة والالسلكية، النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلك2الطفل املادة 
-الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزعات املسلحة-اتفاقية حقوق الطفل، األمم املتحدة 02بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة 

 3ي التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية املادة الربتوكول االختيار 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/10.Cybercrime.pdf,
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ليت ليس لديها أحكام خاصة بشأن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية، فإنه من املمكن املالحقة يتعلق بالدول ا
القضائية هلذه املواد من 
خالل استخدام قوانني ذات 
نطاق أوسع تستوعب جترمي 

 أو ف ْحشاملواد املتعلقة بال
وأخريا، يظهر . املسيئةاملواد 

حتليل التشريعات، من تلك 
أحكام  الدول اليت لديها

خاصة باستغالل الطفل يف 
املواد اإلباحية، العديد من 

عن  أوجه التشابه، فضال
 . املكون هلا املادي الركنو اجلرمية حملوجود اختالفات بني 

" استغالل الطفل يف املواد اإلباحية"الصكوك الدولية واإلقليمية مصطلح  م ْعظ متستخدم  - اجلرمية حمل
املواد "بيد أن االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات تستخدم مصطلح . لتحديد ماهية حمل اجلرمية

اإلباحية املتعلقة بتصوير أحد 
-2ويبني الشكل ". األطفال

يف املصطلح  اتباين 22
ملستوى املستخدم على ا

 اوتستخدم تقريب. الوطين
 21 يف املائة من 21نسبة 

اليت خضعت دولة من 
لالستعراض،  أحكامها
استغالل الطفل يف "مصطلح 

، بيد أن ما "املواد اإلباحية
أما املصطلحات ". املواد اإلباحية املتعلقة بتصوير أحد األطفال" يف املائة تستخدم مصطلح  01يزيد عن نسبة 

مواد إساءة التعامل مع "، "مواد فاحشة تتعلق بتصوير أحد األطفال"تتمثل يف فيرة ملا ذكر أعاله، األخرى املغا
تصوير أحد األطفال بشكل "، و"املواد اليت تنطوي على أحد األطفال مبا يناهض األخالق العامة"، "الطفل
السلطات مبنأى عن تفسري ومن املالحظ يف هذا الصدد؛ هو عدم قدرة النصوص التشريعية وحدها و ". داع ر
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 أوروبامثال وطني من دولة في : استغالل الطفل في المواد اإلباحية
   ةيبر غلا

أي شخص يقوم  ___ بغرامة وأ عاما___ يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد عن 
بنشر أو عرض أو يعرض علنا أو يصنع أو يستورد أو يرسل أو يصدر أو 

 - ةالبيانات صور  الصور أو يضع على أحد حوامل إحدىيكتسب، أو حيوز 
 ، أو من يتمكن يبلغ سن الثامنة عشريشرتك أو يظهر فيه شخص مللفعل جنسي 

من كسب الدخول إىل مثل هذه الصورة من خالل جهاز أو نظام حموسب أو من 
 . خالل خدمة اتصاالت

لألحكام على تقييم ما إذا كانت ترتجم االختالفات يف املصطلحات املستخدمة إىل اختالفات  القضائية الوطنية
 .    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 

" املواد البصرية"واإلقليمية إىل 
كيفية استغالل   بـ ني،ر اليت ت" النصوص"و

بيد أن حتديد . الطفل يف املواد اإلباحية
الوسائط املدرجة هبذه الطريقة قد 

يتمثل يف  ايشكل، مع ذلك، خطر 
استبعاد املواد السمعية من نطاق 

ولذلك، هناك عدد من . الوسائط
االحتاد الكارييب /يبيةاجلماعة الكار /منها النصوص التشريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت)الصكوك 

أي عرض من العروض باستخدام "تشري إىل استخدام ( لالتصاالت، والتوجيه األورويب بشأن استغالل األطفال
بشأن اجلرمية السيربانية والقانون  جملس أوروباإال أنه من ناحية أخرى، مييل كل من اتفاق ". أي وسيلة كانت

الستغالل الطفل يف املواد اإلباحية، وبالتايل " التفسري البصري"مال النموذجي لدول احتاد الكومنولث إىل استع
ويظهر استعراض التشريعات على املستوى الوطين أن حوايل ثلث الدول اليت خضعت . ت ستبعد املواد السمعية

اقية، فإهنا تتبين أما فيما يتعلق بالدول األخرى الب. للتحليل تقصر حمل التجرمي على املواد املرئية أو العروض البصرية
1.كان  أياأو تشري إىل أي عرض من العروض ( أقل يف أغلب األوقاتبشكل )النصوص وامللفات الصوتية 

 

أما االختالف الثاين بني 
االجتاهات القانونية فيتعلق بإنتاج املواد 
اليت ال تنطوي على أطفال، ويتضمن 
ذلك، استخدام احلاسوب يف عروض 

واقعية لطفل غري احملاكاة أو الصور ال
موجود أو مواد تنطوي على أشخاص 

ألغراض حظر انتاج )بلغوا سن الرشد 
. ولكن يبدو أهنم ق ص،رر( املواد اإلباحية

وتتضمن أغلب الصكوك الدولية أو 

                                                           
1
 .مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، استعراض التشريعات  
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بالرغم من أن بعض الصكوك جتيز للدول عدم جترمي  1،اإلقليمية هذا النمط من املواد اليت تدخل يف نطاق التجرمي
وأما ما يتعلق بالنتائج املستخلصة . بيد أنه على املستوى الوطين، ال تتبع مجيع الدول هذا النهج 2.احلقيقية الصور

يف املائة من الدول تتناول الصور احلقيقة للراشدين  32من الدول اليت خضعت تشريعاهتا لالستعراض، فإن نسبة 
، "صور حقيقية لق ص،رر"، أو الصور اليت تعترب "وي على ق ص،ررتبدو أهنا تنط"، أو الصور اليت "يبدون كالق ص،رر"الذين 

" ةص ْور ي،ر ال"يف املائة فقط من الدول اليت خضعت تشريعاهتا للتحليل على جترمي املواد اإلباحية  22فيما تنص نسبة 
 . املتعلقة بالطفل" أو االفرتاضية

االختالف الثالث أما 
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 

متثل  حتفظامن ناحية أخرى أبدت 
مبوجب القانون " قبل ذلك"يف 

لالتفاقية غري مقيدة من  اوبينما تعترب الدول األطراف وفق 3."كما مل يبلغ سن الرشد قبل ذل"املنطبق على الطفل 
أن جلنة  الالتعريفات املعنية باستغالل الطفل يف املواد اإلباحية، إ يف اعام 08د عمري ألقل من حبحيث املبدأ 

 سن وند األطفال كل تتناول أن يتعني التعريفات بأن مناسبات عدة يف أوصت األمم املتحدة حلقوق الطفل قد
فعلى سبيل املثال؛ حتدد اتفاقية . ويف هذا الصدد، تشري صكوك أخرى إىل حدود عمرية خمتلفة 4.عشر الثامنة
 كما ا،عام 08ميتد ليشمل كل األشخاص دون سن " قاصر"بشأن اجلرمية السيربانية بأن مصطلح  أوروبا جملس

إىل جانب ذلك، فإن ". عاما 02 عن يقل الحبيث " أقل عمري،را حد،را تضع أن األطراف للدول االتفاقية جتيز

                                                           
، اتفاقية 01احتاد الكومنولث املادة ج، القانون النموذجي لدول /0مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، املواد : مت تناول ذلك بشكل صريح يف  1

، املشروع التوجيهي للجماعة االقتصادية 21، اتفاقية دول االحتاد األورويب بشأن محاية الطفل املادة 2جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية املادة
شريعية النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت ج، النصوص الت/2، التوجيه األورويب بشأن استغال الطفل املادة0لدول غرب إفريقيا املادة 

، 3/2االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة  ،03االحتاد الكارييب لالتصاالت املادة /اجلماعة الكاريبية/السلكة والالسلكية
الربتوكول -اك األطفال يف النزعات املسلحةالربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرت -اتفاقية حقوق الطفلاألمم املتحدة 

 ج/2االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية املادة 
2
جها وال تشكل خطر بشأن اجلرمية السيربانية، التوجيه األورويب بشأن محاية الطفل، مىت استخدمت املادة ألغراض انتا جملس أوروبااتفاقية   

 .من نشرها
3
  (0)اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة   

4
  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 
 . دون حتديد فئة عمرية" القاصر"أو " الطفل"الكومنولث، تستخدم مصطلح 

ليت ميكن معها تطبيق األحكام املعنية باستغالل يعترب حتديد الفئة العمرية، ا، على املستوى الوطين
بدون " طفل"أو " قاصر"، حيث إن العديد من الدول تشري إىل مصطلح ااألطفال يف املواد اإلباحية ليس واضح

وباألحرى فإنه ميكن العثور على الفئات العمرية ذات الصلة يف األجزاء . حتديد فئة عمرية يف املادة القانونية نفسها
هذا، ويظهر الشكل . األخرى من التشريعات الوطنية، ملا فيها محاية الطفل أو التشريعات املعنية حبقوق الطفل

أنه يف ضوء حتليل العديد من أحكام القانون اجلنائي املتاحة، فإنه من غري املمكن حتديد الفئة العمرية  2-22
بدون حتليل )ذات الصلة بشكل يسري 

لقانون مفصل لألجزاء األخرى ل
وجتدر اإلشارة هنا، إذا كان (. الوطين

من اجلائز حتديد الفئة العمرية من 
القانون اجلنائي الوطين، فإن السواد 
األعظم من األحكام يشري إىل فئة الـ 

، فإن القوانني اوأخري . عاما 08
اجلنائية يف عدد قليل من الدول 

 02تضمنت فئات عمرية حمددة بـ 
ويف هذا الصدد، فقد أعربت . ألغراض حتديد ماهية املواد اإلباحية ذات الصلة بالطفل عاما، وذلك 02أو  ماعا

  1.عاما 02جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء حتديد استخدام الفئة العمرية بـ 

األفعال املرتبطة الصكوك الدولية واإلقليمية جترمي جمموعة واسعة من  أغلبيةتشرتط  - األفعال املشمولة 
، "إرسال"، و"توزيع"، و"إتاحة"، و"عرض"و" إنتاج"باستغالل الطفل يف املواد اإلباحية، ومن هذه األفعال؛ 

بيد أن  2.إىل املواد اإلباحية املتعلقة بالطفل" التمكن من الوصول"معرفة  اوجترم بعض الصكوك أيض". حيازة"و
-2وبالنظر إىل الشكل . ما يتعلق بتلك األفعال املدرجة ضمن أحكامهافي التنوعمن  االقوانني الوطنية تظهر بعض

األفعال  عمومايف املائة من األحكام التشريعية الوطنية اليت خضعت لالستعراض جترم  21، يتضح أن نسبة 22
دول اليت مت يف املائة من ال 21كما أن ما يزيد عن نسبة . مواد إباحية متعلقة بالطفل" توزيع"و" بإنتاج"املتعلقة 

رم األفعال املتعلقة  " حلصول علىا"يف املائة تتضمن أحكاما بشأن  21مع نسبة " باحليازة"استعراض تشريعاهتا جت 

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

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

النصوص التشريعية مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، اتفاقية جملس أوروبا املعنية حبماية الكفل، التوجيه األورويب بشأن استغالل الطفل،   2
 االحتاد الكارييب لالتصاالت/اجلماعة الكاريبية/النموذجية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكة والالسلكية
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تطبيق األحكام املعنية ْمت داد وختاما ملا ذكر، فإن يف بعض الدول، تعترب إمكانية ا. مواد إباحية تتعلق بالطفل
 " باحليازة"

 
بيد أن عددا من الدول .  اإلنرتنت أو الصور املتحركة ال تزال غري واضحةعربش اه د ة على حالة امل

األوروبية تدرج أيضا مشاهدة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال عرب اإلنرتنت داخل نطاق احليازة، وعلة ذلك تتمثل 
ملفات ذاكرة  أو/وب ويف حقيقة مفادها أن مشاهدة الصور تتضمن بالضرورة نسخ الصورة يف ذاكرة احلاس

 األنشطة"أما فيما يتعلق بالدول األخرى، فقد قامت بوضع حلول، مثل اشرتاط . قت عرب اإلنرتنتالتخزين املؤ 
 .من جانب اجلاين" االعتيادية

 المتعلق بالحاسوب" استدراجهم" أو األطفال استمالة
األطفال عرب اإلنرتنت باعتباره أحد أشكال جترمي األفعال التحضريية " استدراج"إىل تنظر القوانني اجلنائية 
دون االتصال "لالعتداء على األطفال 

صكان من  ويف هذا الصدد، طالب 1".باإلنرتنت
بشأن  أوروبا جملساتفاقية  -املنطقة األوروبية 

اخلاص  والتوجيه( 23املادة )محاية الطفل 
املادة )ل الطفل الاألورويب بشأن استغ باالحتاد

وتتضمن العناصر . بتجرمي هذه األفعال -( 2
الرئيسية للجرمية؛ عرضا متعمدا من قبل أحد 
األشخاص الراشدين، من خالل وسائل 

، للقاء أحد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من الصكني املذكورين اشرتط  ن كالومن أجل اكتمال اجلرمية، فإ. اجلرائم إحدىارتكاب " ألغراض"األطفال 

 .  تقود إىل هذا اللقاء من قبل اجلاين" أفعال مادية"أيضا 

يف االجتاهات  اتباين ،تظهر ردود الدول على االستبيان املرافق هلذه الدراسة ،على املستوى الوطين
، بالرغم من أن غالبية هذه من الدول بأن االستدراج يعترب جرمية ايف املائة تقريب 21وتفيد نسبة . املستخدمة

 الفضاء يف اخلاصة اجلرائم من وباألحرى العامة، ماجلرائالدول تفيد بأهنا تتعامل مع االستدراج بوصفه أحد 
   .جنائية جرمية ميثل ال الفعل تعترب املائة يف 22 نسبة عن يزيد ما أن بيد. السيرباين

                                                           
1
 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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 الطفل لحماية أوروبا مجلس اتفاقية: االستدراج

 استمالة األطفال ألغراض جنسية - 03المادة 

ما يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري  تتخذ دولة طرفكل 
املتعمد، من خالل تكنولوجيا املعلومات  العرضأخرى لتجرمي 
من قبل شخص راشد للقاء  طفل مل يبلغ السن  واالتصاالت،

لغرض  08من املادة  2املنصوص عليه يف تطبيق الفقرة 
أ، /0 ، الفقرة08ارتكاب أي من األفعال اجملرمة وفقا للمادة 

أ ضد هذا الطفل أو الطفلة، ويف حالة /0الفقرة  21او املادة 
 .إذا اتبع هذا العرض بأفعال مادية تقود إىل هذا اللقاء

ئيسي للتشريعات املتاحة إىل حتديد أحكام خاصة تتناول استمالة األطفال عرب وقد أدى حتليل املصدر الر 
وهذا يعكس على األرجح . دولة، حيث يقع نصف هذه الدول يف أوروبا 22دولة من أصل  02اإلنرتنت يف 

أن استغالل األورويب بشاالحتاد حلماية الطفل وتوجيه  جملس أوروباتأثري األحكام املعنية باالستدراج يف اتفاقية 
 أفريقيايف بعض القوانني الوطنية لدول يف آسيا و  اومع ذلك، فإن جترمي استدراج الطفل قد مت حتديده أيض. الطفل

 . وأوقيانوسياواألمريكتني 

 

 وباسالحب المتعلقة  التجارية والعالمات المؤلف حقوق جرائم
ما، من اإلطار االفرتاضي للصكوك يعترب اإلطار الدويل يف جمال قانون امللكية الفكرية أوسع، إىل حد 

وتتضمن العناصر . الدولية واإلقليمية املعنيتني باجلرمية السيربانية اليت عنيت هبما هذه الدراسة بشكل مباشر
باجلوانب املتصلة  منظمة التجارة العاملية واالتفاق املتعلق: من الوالصكوك الرئيسية جمال قانون امللكية الفكرية، ك

 تضمنت ألول مرة أحكاما جنائية تتعلق بانتهاكات احلقوق التجارية واليت) 1حقوق امللكية الفكريةبالتجارة من 
 2معاهدة حقوق املؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، عالوة على (للتأليف والنشر على املستوى الدويل

يف اآلونة األخرية  توقد صدر  3.للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والتسجيالت الصوتيةاألداء  ومعاهدة فناين
اتفاقية مكافحة التزوير التجاري واليت هتدف إىل ترسيخ أحكام جنائية بشأن تقليد العالمات التجارية بشكل 

 أواخرتاعاهتم  أوخرين مؤلفات اآل ، أو حقوق التأليف والنشر أو النطاق التجاري للحقوق املتعلقة بانتحالم تـ ع م،رد
                                                           

 .0222أبريل /نيسان02، مت اعتمادها يف باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية االتفاقية املتعلقة  1
 .0222ديسمرب /األولكانون   21، مت اعتمادها يف معاهدة حقوق املؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  2
 0222ديسمرب /كانون األول  21، وقعت يف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والتسجيالت الصوتيةاألداء  ومعاهدة فناين  3

 أوروبا جنوب في دولة من وطني مثال: االستدراج
 

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 
 هذا وبقدر ما رافق هذه االستمالة من أفعال مادية هتدف إىل

عاما أو بغرامة قدرها ___ املنحى، يعاقب بالسجن ملدة 
، وذلك بدون اإلخالل بالعقوبات ذات الصلة للجرائم ___

وتفرض العقوبات الواردة يف اجلزء املتقدم من . اليت ترتكب فعال
 أو التهديد أو باإلكراه املنحى على احلصول مت مىتالقانون 

 .اخلداع
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. صوت ضد هذه االتفاقية 2102يف عام  األورويببيد أن الربملان  1.استخدامها من غري ترخيص أوفكارهم أ
جوانب املؤلف واحلقوق من التشريعات على مستوى دول االحتاد األورويب تتناول  اكما أنه من املالحظ، أن عدد

، سن االحتاد األورويب مشروع قرار 2112ويف عام  2.ائيةاجملاورة، ولكن أيا منها ال تتضمن صراحة أحكام جن
وقد  3.وتوجيه إطاري بشأن التدابري املعنية باألعمال اإلجرامية املرتكبة ضد قانون حقوق املؤلف على نطاق جتاري

 4.حىت اآلن عليه املصادقةتم تولكن مل ، 2112مت تنقيح هذا التوجيه يف عام 

ولقد شهد العقد املاضي تطورات على املستوى الوطين جتسدت يف زيادة العقوبات املقررة جلرائم حقوق 
جملس فعلى سبيل املثال، تنص اتفاقية . التأليف والنشر، والسيما يف حاالت األفعال اإلجرامية املنظمة والتجارية

بشأن اجلرمية السيربانية على جترمي التعدي  أوروبا
تأليف والنشر واألعمال ذات على حقوق ال

وعلى " متعمدارتكبت بشكل "الصلة، إذا 
نطاق جتاري من خالل استخدام نظام "

ويف هذا الصدد، أشارت الدول  5."حاسويب
اجمليبة على املستوى الوطين على االستبيان 
اخلاص هبذه الدراسة إىل وجود مستوى عال من 

اء جترمي األعمال اإلجرامية اليت تستهدف االعتد
على حقوق التأليف والنشر وتقليد العالمات 

يف املائة من الدول بأن هذه األفعال ميكن تصنيفها على أساس أهنا  81التجارية، حيث ذكرت نسبة ما يزيد عن 
وجدير بالذكر، أن الغالبية العظمى من هذه الدول أفادت بأهنا تستعمل اجلرائم العامة باألحرى من اجلرائم . جرمية

 . يف الفضاء السيربايناخلاصة 

الصورة العاملية )نظر الفصل الثاين ا  )غالبا ما يعين الكم الكبري من املواد املخالفة على شبكة اإلنرتنت 
أن موارد إنفاذ القانون تعترب من الناحية العملية غري كافية للمالحقة القضائية هلذا الكم الكبري (( للجرمية السيربانية
 
 
وهلذا السبب، تدعم العديد من الدول أيضا املفاهيم اجلديدة الواردة يف إجراءات . حدوثها ر ج،رحمن احلاالت امل

. القانون املدين، مثل التحذيرات املكتوبة، ومطالبات التعويض عن األضرار، واحلق يف احلصول على معلومات
تلزم هذه املفاهيم  ، حيث"ثالثة أهداف"و" هلدفني"باإلضافة إىل ذلك؛ فإن بعض الدول قد وضعت مناذج 

                                                           
 من اتفاقية مكافحة التزوير التجاري 23ا نظر املاد  1

2
  Sieber, U., Brüner, F.H., Satzger, H., Von Heintschel-Heinegg, B. (eds.) 2011. Europäisches Strafrecht, pp.442 et seq. 

كافحة جرائم امللكية ملجلنائي اقرتاح بشأن توجيه متعلق بتدابري جنائية هتدف إىل ضمان إنفاذ حقوق امللكية الفكرية، ومقرتح بشأن قرار إطاري لتعزيز إطار القانون ا  3
 .، هنائي222( 2112)، اللجنة التنفيذية 2112أغسطس /آب 02يف الفرتة من  الفكرية

 ، هنائي028( 2112)، اللجنة التنفيذية 22/12/2112تعديل مشروع توجيه متعلق بتدابري جنائية هتدف إىل ضمان إنفاذ حقوق امللكية الفكرية من   4
5
 .01 بشأن اجلرمية السيربانية، املادة جملس أوروبااتفاقية   
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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
ومن . يظهر التحليل السابق أوجه التشابه واالختالفات يف نـ ه ج التجرمي الوطنية للجرمية السيربانية

. الواضح، يف بعض احلاالت، أن اخلالفات على املستوى الوطين تعترب مماثلة أيضا لتلك على املستوى الدويل
األطراف من  متعددةتتضمن أمثلة على هذه االختالفات والتشاهبات مش  ول البقاء غري القانوين يف الصكوك و 

يف التدخل غري القانوين يف " التهور" ميإمكانية جتر و ، "غري العام"اعرتاض اإلرسال و عدمه، واحل د،ر من عدمه، 
يف األحكام املعنية بأدوات إساءة استعمال " ولرموز الوص"البيانات أو النظام احلاسويب، وإدراج أو استبعاد 

التأثري الدقيق  تـ ع ق،ربيشكل ( األطر والتشريعات)وعلى النحو الذي مت استعراضه يف الفصل الثالث . احلاسوب
بيد أنه من املمكن يف بعض احلاالت تبين اجتاهني . واضحا اللصكوك امللزمة وغري امللزمة للتشريعات الوطنية حتدي

وبينما . صحيحالعكس و ، وذلك كتأثري املناهج التشريعية الوطنية يف تطوير الصكوك الدولية واإلقليمية، اعللعمل م
قد يبدو هذا التحليل جمرد حتليل تقين، إال أنه اشتمل على تفاصيل املسائل املعنية باألعمال اإلجرامية اليت تشكل 

، على سبيل املثال، فإن (التعاون الدويل)الفصل السابع وعلى النحو اليت متت مناقشته يف . اجلرمية السيربانية
يف " مال الوسائل التقنيةاستع"اجلوانب التفصيلية للجرمية تعترب يف بعض الدول مبثابة األركان اليت تشكلها؛ مثل 

دون ال توجد جرمية بأنه ، مما يعين (على سبيل املثال، يف حالة االعرتاض غري القانوين)اجلرائم  ىحدارتكاب إ
، فإن يف هذه الظروف ميكن أن يكون لتفاصيل اجلرمية تأثري على متطلبات التجرمي املزدوج، اوأخري . النص عليها

 . 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 

وتتجسد أمهية ذلك، . والبيانات احلاسوبية الوطنية للنفاذ غري املشروع والدخول غري القانوين يف النظم احلاسوبية
عالوة على ما تقدم، فإن استخدام  .على سبيل املثال، يف ضمان أن األفعال املنفصلة ميكن متييزها بشكل صحيح

الظروف املشددة للعقوبة ميكن أن يكون آلية فعالة لفصل اجلرائم األساسية للشواغل الوطنية احملددة، وذلك من 
ومن أجل جتنب املغاالة يف . اجلرائم األساسية اليت ميكن موائمتها مع املعايري الدولية واإلقليمية م ر اعاة خالل

التجرمي، تكفل العديد من الدول أن األحكام املعنية بأدوات إساءة استخدام احلاسوب تضمنت شرطني، أوهلما 
إىل استعمال األداة الرتكاب هذه  أن تكون األداة قد صممت الرتكاب جرمية، وثانيهما أن تتجه نية اجلاين

                                                           
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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فيما يتعلق بالتدخل غري القانوين يف البيانات احلاسوبية والنظم  تعمدهذا، وتعترب متطلبات الفعل امل. اجلرمية
احلاسوبية من األمور اهلامة لضمان أن األفعال اليت تنطوي على إمهال أو رعونة لن ختضع لعقوبات جنائية بشكل 

 . متكافئغري 

، ميثل التوازن املناسب لعملية التجرمي فيما يتعلق باجلرائم ذات الصلة باحملتوى احلاسويب حتديا اوأخري 
ومن املالحظ أنه حىت . اسوباحلتوافر بيانات حاسوبية أو نظم و النزاهة، و أكرب من اجلرائم املرتكبة ضد السرية، 

األطفال يف املواد اإلباحية على سبيل املثال، تظهر يف أحد اجملاالت اليت تناولتها املعايري الدولية مثل استغالل 
ويف . اجتاهات الدول اختالفا فيما يتعلق بإدراج أو استبعاد مواد احملاكاة، عالوة على الفئة العمرية للطفل احملمي

ات يف مبثابة املعيار اخلارجي األساسي الوحيد الذي يقدم توجيه القانون الدويل حلقوق اإلنسانهذا الصدد، يعترب 
هذا، ويتناول القسم التايل من هذا الفصل املسامهة اليت ميكن أن يقدمها هذا الكيان املتمثل يف . هذا اجملال

 . القانون الدويل ملساعدة الدول يف حتقيق توازن مقبول بني منع اجلرمية ومكافحتها وبني محاية احلريات الفردية
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  ريموالتج اإلنسان لحقوق الدولي القانون 4-3

 : الرئيسية االستنتاجات
  نرتنت الذي ينتجه املستخدمون إلدفع االستخدام املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي وحمتوى او

إىل احرتام احلق  ةالقانون اجلنائي، والدعو اللجوء إىل ذلك ومن ، اختاذ تدابري تنظيميةاحلكومات إىل 
 يف حرية التعبري

 القيود املفروضة على ذلك ومن البلدان اجمليبة عن االستبيان عن قيود خمتلفة على التعبري،  وأبلغت
التشهري واإلهانة والتهديد والتحريض على الكراهية وإهانة املشاعر الدينية واملواد الفاحشة وتقويض 

 الدولة
 سَّد يف الصكوك  ضاإمنا أيو طين العنصر االجتماعي والثقايف لبعض القيود ليس فقط يف القانون الو  وجي 

على سبيل املثال جرائم تشمل  املتعلقة باجلرمية السيربانيةبعض الصكوك اإلقليمية ف. متعددة األطراف
 واسعة النطاق بشأن انتهاك اآلداب العامة واملواد اإلباحية واملبادئ أو القيم الدينية أو العائلية

  تجرمي أشكال ب يقضييف ودرع على حد سواء، إذ إنه يعمل القانون الدويل حلقوق اإلنسان مبثابة سو
يتعني،ر على الدول األطراف يف الصكوك  ومن مث. أخرىتعبري حيمي أشكال و ، (حمدودة)تعبري متطرفة 

قوق اإلنسان فرض بعض القيود على حرية التعبري، مبا يف ذلك التحريض على اإلبادة حلالدولية 
 ةعلى اإلرهاب ودعاي اعلى التمييز أو العداء أو العنف وحتريض ااجلماعية والكراهية اليت تشك،رل حتريض

 للحرب
 تعبري املقبول مبا يتماشى مع للحدود  يتيح للبلدان اجملال لوضع" هامش تقدير" ومن جهة أخرى، مثة

 ثقافاهتا وتقاليدها القانونية
  ،اجلنائية القوانني فتطبيق . عند نقطة معينةدور لقانون الدويل حلقوق اإلنسان ل يكونومع ذلك

، سيواجه صعوبات  نرتنتاإلعلى التعبري على  مثاللتشهري وعدم احرتام السلطة واإلهانة با املتعلقة
 خلومالءمتها واتِّسامها بأقل قدر من التدالتدابري  تناسبثبات كبرية إل

  سيتعني على يف بلد آخر اإنتاجه ونشره قانوني ويكونعندما يكون احملتوى غري قانوين يف بلد ما، و ،
احملتوى  يط،رلعون علىاألشخاص الذين  اليت ستتخذها علىالعدالة اجلنائية  يف تدابريالدول الرتكيز 

 البلدخارج  املنتجاحملتوى الرتكيز على القضائية الوطنية، بدال من  تهاضمن واليالذي يعد،ر غري قانوين 
 

وقد مت تطوير الفقه . ينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان على جترمي جماالت اجلرمية السيربانية وحيظرها
القانوين املتعلق حبرية التعبري بشكل خاص ملساعدة الدول على وضح حدود حول جترمي التعبري يف جماالت متنوعة 

 .واإلهانةخطاب الكراهية والتحريض على اإلرهاب، والتشهري، والفحش مثل 
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 "درع"و" سيف"حقوق اإلنسان بمثابة 
اجلرمية تعترب  : "أنوقتئذ رئيس جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومكافحتها ، ذكر امنذ أكثر من ثالثني عام

ومن ناحية أخرى، جيب أن يراعي التعريف وجود حقوق اإلنسان  1.كذلك إذا عرفها القانون على هذا النحو
وبعبارة أخرى؛ ال تعترب القوانني اجلنائية الوطنية مبنأى عن  2."واحرتامها، وال تكن جمرد تعبري عن سلطة تعسفية

 3.القانون الدويل حلقوق اإلنسان إشراف

يهمع بعض االستثناءات ال  عال التعذيب مبثابة جرمية جنائية، وحظر األثر مثل االلتزام باعتبار كل أف)ة و ج 
فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان مل حيدد بشكل مباشر وعلى حنو تقليدي ما جيب  4،(الرجعي للجرائم اجلنائية

 وبالرغم من ذلك، فإن الفقه القانوين املعين بالقانون الدويل 5.أو ما ال جيب اعتباره جرمية جنائية يف القانون الوطين
يعترب متوافقا مع حقوق اإلنسان  م ع ني،ر عما إذا كان جترمي سلوك  حلقوق اإلنسان يواجه بشكل متزايد تساؤال

، "سيفا"و" درعا"ويف االضطالع بذلك، فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يعترب . الفردية، أو حىت يقتضي ذلك
  6.القانون اجلنائي أو إطالقه حتييدفإما 

                                                           
ا نظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة رقم . 0220مايو / أيارمبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يفتأسست اللجنة   1

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

بروتكوالهتم، فضال عن آليات وألغراض هذه الدراسة؛ تعترب حقوق اإلنسان الواردة يف القانون الدويل اإلنساين، املعاهدات التسعة األساسية املعنية حبقوق اإلنسان و   3
غراض تعزيزهم وتنفيذهم، قد اختذت كتعبري أساسي املعاهدات الثالثة اإلقليمية، والتفسريات الرمسية هلذه الصكوك من قبل اآلليات املنشأة مبوجبه، أو خالف ذلك أل

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، : ، ويشتمل ذلك على"للقانون الدويل حلقوق اإلنسان"مرادفا 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ، والثقافية

ماية االتفاقية الدولية حل ،االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق الطفل، املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية باإلضافة إىل الربتوكوالت االختيارية لكل من . األشخاص ذوي اإلعاقة ، واتفاقية حقوقمجيع األشخاص من االختفاء القسري

اتفاقية مناهضة التعذيب ، اتفاقية حقوق الطفل، مييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل )، وتغطي جماالت مثل إلغاء عقوبة اإلعدام األشخاص ذوي اإلعاقة ، واتفاقية حقوقوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال )، اخنراط األطفال يف النزاعات املسلحة (االختياري الثاينالربتوكول -اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
شأن بيع األطفال الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب)، وبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء، عالوة على استغالهلم يف املواد اإلباحية (يف املنازعات املسلحة

فعلى املستوى اإلقليمي، تتضمن االتفاقية الدولية (. أيضا مت إدراج اجلرمية السيربانية كأحد الصكوك يف هذه الدراسة( )واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
لك على محاية امللكيات واحلق يف التعليم وحرية التنقل، إلغاء عقوبة اإلعدام، حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واخلمسة عشر برتوكوال امللحقني هبا، ويشتمل ذ

ويف الوقت احلايل ال توجد أي اتفاقيات على . حلقوق اإلنسان ، واجمللس االستشاريأفريقيايف األمريكتني و  اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسانوحظر عام على التمييز، 
 .مستوى آسيا يف جمال حقوق اإلنسان

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ( 0) 02، واملادة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمن ( 2)املادة   4
 .والسياسية

قوانني جنائية مناسبة   كات حقوق اإلنسان، وقد يشتمل هذا بدوره على سنومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يشرتط تعويضات النتها   5
 .احملددة ردع والرد على االنتهاكاتلكافية ل

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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طرف يف معاهدات حقوق اإلنسان التزام بوضع نظم وقوانني جنائية كافية للردع والرد الولة بينما لدى الد
إال أنه جيب أال نذهب بعيدا إىل حد إنكار احلقوق الفردية عن طريق جترميها لسلوك  1،على اهلجمات ضد األفراد

 3،"كل حق على حدة"وعند إجراء هذا التقييم، جيب تقييم احلكم الوارد يف القانون اجلنائي على أساس  2.معني
احلق يف عدم التعرض لتدخل وذلك لفحص ما إذا كان حمتوى احلكم ينتهك جمموعة من احلقوق الفردية، مثل 

وكذلك احلق يف حرية الفكر واملعتقد  4،يف اخلصوصية أو العائلة أو املنزل أو املراسالت تعسفي أو غري قانوين
 6.أو احلق يف التجمع السلمي 5،والدين

 التوازن تحقيق
ب،ررما يتطلب مثل هذا التقييم من اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان أن ت اكثري  . من املصاحل ابعناية عدد ت د 

قد ختضع : فعلى سبيل املثال. مطلقةعترب العديد من األحكام الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان تحيث ال 
مبا يف ذلك القيود الواردة يف القانون )احلقوق املتعلقة حبرية الفكر، والرأي والدين، والتعبري، والتجمع إىل قيود 

محاية الصحة و النظام العام، و السالمة العامة، و تبدو ضرورية جملموعة من املصاحل، منها األمن القومي،  7(اجلنائي
  8.و صيانة األخالق العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتمالعامة أ

منصوص عليه يف القانون أو وفقا ملا ( 0: )إن التدخل املسموح يف حقوق اإلنسان جيب أن يكون عادة
ويف حتديد ماهية حالة  9.يف جمتمع دميقراطي اضروري( 3) ؛متوافق مع األهداف املشروعة( 2) ؛ه القانونييقتض

لتحديد متوافقا كان التدخل يعترب ترى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إذا ما   -يف السياق األورويب - الضرورة
ويعترب اهلامش املمنوح  1.يف هذا الصدد" هامشا من التقدير"وقد منحت الدولة  10.اضطراريةحاجة اجتماعية 

 .  من التدخل ملتابعتهاملتوخى ، والسيما فيما يتعلق بطبيعة احلق املعين واهلدف "م ْشر وطسياق "مبثابة 

                                                           
، حيث انتهت احملكمة إىل أن احلق يف احلياة 0228أكتوبر /تشرين األول 28. 23222/22احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، التماس رقم : ا نظر على سبيل املثال  1
تكاب اجلرائم ضد األشخاص مدعومة بآلية إنفاذ القانون أحكام جنائية فعالة لردع ار )، تتضمن االلتزام بوضع (احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املادة الثانية الفقرة األول)

 (.ملنع ومكافحة انتهاكات هذه األحكام فضال عن العقوبات املقررة لذلك
مذكرة . منظور حقوق اإلنسان: املخدرات ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 2101جلنة األمم املتحدة املعنية باملخدرات وجلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   2

 E/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1. 3 March 2010 :من املدير التنفيذي
 .املرجع السابق  3
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن  02املادة   4
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن  08املادة   5
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن  20املادة   6
تتعلق هذه احلالة باحلق يف )فقد توصلت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن وجود حظر جنائي لسلوك معني يعترب كافيا للتدخل املستمر يف حقوق اإلنسان   7

 .0223أبريل /نيسان 22. 02121/82الطلب رقم . ا نظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. عوى اجلنائيةحىت عندما توجد سياسة ثابتة بعدم حتريك الد( احلياة
8
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن  20املادة   

 .00-8الصياغات املستخدمة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املواد : سبيل املثال علىا نظر   9
 .0222ديسمرب /كانون األول  2. 2223/22احملكمة األوروبية حلقوق االنسان، الطلب رقم 

 .0222ديسمرب /كانون األول  2. 2223/22احملكمة األوروبية حلقوق االنسان، الطلب رقم   10
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 حقوق اإلنسان والقانون الجنائي –السيبرانية  الجريمة
على جترمي أفعال اجلرمية السيربانية،  اللقانون الدويل حلقوق اإلنسان أيض" السيف"و" الدرع"يسري تأثري 
توافر بيانات حاسوبية و النزاهة، و للتجرمي، يشتمل على جترمي األفعال ضد السرية، واسعا  االحيث تقدم األخرية جم

استخدام احلاسوب لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية أو تسبب ضررا، واألفعال املتعلقة و أو نظم حاسوب، 
من هذه األحكام اجلنائية قد ترتبط بااللتزامات الواردة يف القانون  اوجتدر اإلشارة إىل أن بعض. باحملتوى احلاسويب

 .غريها من أكثر كبري حد الدويل حلقوق اإلنسان إىل

ومن املمكن أن ترتبط اجلرائم املتصلة باحملتوى احلاسويب بشكل خاص حبقوق تعاهدية، مثل احلق يف 
لضمان أمن األشخاص ومحايتهم من  قررةات الدول املوالتزام 3،احلقوق ذات الصلة باملمتلكاتو  2،حرية التعبري

من حيث باعتباره  ،ذ ْكر ه   وخيضع احملتوى املتاح عرب اإلنرتنت إىل نظام حقوق اإلنسان الباد ئ   4.اإليذاء البدين
 ح اد ث ات املطبوعة

بع لألمم وباستقراء قرار جملس حقوق اإلنسان التا. املبدأ كوسيط إعالمي تقليدي، مثل املواد وامل
ذات احلقوق املقررة للناس دون االتصال باإلنرتنت جيب محايتها أيضا "، فإنه يؤكد على أن 21/8املتحدة رقم 

احلدود ومن خالل أي وسيلة إعالمية من اختيار  بغض النظر عنعرب اإلنرتنت، والسيما حرية التعبري واليت تنطبق 
     5.أي شخص

عرب اإلنرتنت لديه مسات خاصة، مبا يف ذلك حقيقة أن تأثري وطول بقاء  احملتوىبالرغم من ذلك، فإن 
. راملعلومات ميكن مضاعفتها مىت وضعت على اإلنرتنت، حيث يعترب الوصول للمحتوى من األمور البسيطة للقص،ر 

ديا تشكل حت نرتنت الذي ينتجه املستخدمونإلوحمتوى ا ولقد بدأت التطويرات يف شبكات التواصل االجتماعي،
وكنتيجة لذلك، جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند تفسري األحكام املعنية  6.لالحتكارات التقليدية بشأن املعلومات

    7.املعلومات نـ ْقلحبقوق اإلنسان الطبيعة اخلاصة لشبكة اإلنرتنت باعتبارها أحد وسائل 

 
                                                                                                                                                                          
1
  For a general review, see Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford 

Monographs in International Law 
، اإلنسان االتفاقية األمريكية حلقوقمن  03من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، املادة  2من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  02املادة   2

 حلقوق اإلنسان والشعوب األفريقيامليثاق من  2واملادة 
حلقوق  األفريقيامليثاق من  02، واملادة االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانمن  20، املادة التفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانمن الربتوكول األول املرافق ل 0املادة   3

 .اإلنسان والشعوب
االتفاقية األمريكية من  00، و2، املواد االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانمن  8-3، املواد من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن  02-2املواد من   4

 .حلقوق اإلنسان والشعوب األفريقيامليثاق من  2، واملادة حلقوق اإلنسان
. 2102يوليو / متوز02، تعزيز ومحاية والتمتع حبقوق اإلنسان على شبكة اإلنرتنتبشأن  21/8رقم قرار ، 2102، جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  5

A/HRC/RES/20/8 
تقرير مكتب مفوض األمم . ملخص للنقاش جملس حقوق اإلنسان املعين بتعزيز ومحاية حرية التعبري على اإلنرتنت. 2102جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،   6

 A/HRC/21/30، 2102يوليو /متوز 2. املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
 السوابق القضائية الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان: اإلنرتنت، 2100احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قسم البحوث   7
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 نموذج حالة -اإلنترنت حرية التعبير على 

، قضت حمكمة العدل األوروبية بأن ال جيوز أن ي طلب من 2100نوفمرب /يف تشرين الثاين
مقدمي خدمة اإلنرتنت تنق،رية احملتوى ألغراض إنفاذ حقوق املؤلف والنشر، حيث ينتهك 

وطبقا للمحكمة، فإن إلزام مقدمي . ذلك حقوق املشرتكني يف اخلصوصية، وحرية التعبري
ال يتعارض فقط مع توجيه االحتاد األورويب بشأن التجارة  اخلدمة بتصفية احملتوى

اإللكرتونية، بل يعترب انتهاكا للحقوق األساسية لعمالء مقدمي خدمة اإلنرتنت، أي 
، قد [أوال... ]حقوقهم يف محاية بياناهتم الشخصية وحريتهم يف إرسال واستقبال املعلومات

وى املتنازع عليه على حتليل منهجي لكافة احملتوى ينطوي أمر اإللزام برتكيب نظام لتنقية احملت
ومجع وحتديد عناوين برتوكوالت اإلنرتنت للمستخدمني مما يعترب مبثابة إرسال للمحتوى غري 

ال مييز  حب  ْيث  ، من احملتمل أن يقوض هذا األمر حرية اإلعالم [ثانيا. ]القانوين عرب الشبكة
قانوين واحملتوى غري القانوين، مما قد ينجم عنه هذا النظام بشكل مالئم بني احملتوى ال

ولقد أقامت إدارة إحدى الشركات اليت متثل مبدعي . حجب االتصاالت املشروعة
املصنفات املوسيقية واليت هلا احلق يف الرتخيص باستخدام املواد احملمية حبقوق هؤالء املبدعني 

ضد أحد موزعي خدمة اإلنرتنت الذي اخلاصة بالتأليف والنشر من ق ب ل الغري دعوى قضائية 
وقد . يوفر الوصول إىل اإلنرتنت بدون تقدمي خدمات أخرى مثل تبادل امللفات أو حتميلها

طلبت الشركة من موزع خدمة اإلنرتنت أن يضطلع بالرقابة، وبالتايل حجب التواصل لنقل 
 . ثيلهم أمام احملكمةامللفات املعنية مبواد أنتجها عمالء أوروبيون قد اضطلعت الشركة بتم

 C-70/10 حمكمة العدل األوروبية، القضية رقم: املصدر

 السيبرانية والحق في حرية التعبير  الجريمة
، باإلضافة إىل أداء آليات حقوق اإلنسان على املستوى الدويل مؤخراعدد من القضايا البارزة  أظهرلقد 

كيفية محاية وقد س ئلت الدول خالل مجع املعلومات عن  . مدى أمهية حرية التعبري على اإلنرتنت 1،واإلقليمي
حتديد ما إذا كان جيوز تقييد حرية التعبري ألغراض منع  االقانون حلرية التعبري يف شكله اإللكرتوين، كما ط لب منه

 . ميكن أن يتم ذلك أي ظرف من الظروف أو مكافحة اجلرمية السيربانية، وحتت

وقد أشارت كل  
اليت أجابت  االدول تقريب

 21حنو )على هذا السؤال 
إىل أن حرية التعبري  (دولة

-بشكل عام تعترب حممية
-عادة مبوجب الدستور

وتسري هذه احلماية بشكل 
متساٍو على التعبري اإللكرتوين 

أيضا،  2.وغري اإللكرتوين
أشار عدد من الدول إىل و 

، "بشأن املعلومات"القوانني 
، "الصحافة والنشر"وقوانني 

الوسائل املرئية "وقوانني 
وسائل "وقوانني ، "واملسموعة

تتضمن محايات " اإلعالم
   3.مناسبة

وفيما يتعلق بالقيود 
املفروضة على حرية التعبري، أشارت الدول اجمليبة على االستبيان إىل جمموعة واسعة من القيود احملتملة، حيث 

، "األمن القومي"محاية الرامية إىل اشتملت على القيود العامة الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مثل تلك 

                                                           
نظمة بشأن حرية وسائل اإلعالم، واملقرر اخلاص مل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وممثل عبريعلى سبيل املثال، املقرر اخلاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والت ا نظر  1

إعالن مشرتك حول حرية التعبري . بشأن حرية التعبري والوصول إىل املعلومات حلقوق اإلنسان والشعوب األفريقيلميثاق لبشأن حرية التعبري، واملقرر اخلاص  الدول األمريكية
 http://www.osce.org/fom/78309: على الرابط التايل ، متاحواإلنرتنت

2
 .21 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

3
 .املرجع السابق  

http://www.osce.org/fom/78309
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كما ". اآلداب واألخالق العامة"، و"الصحة العامة"و، "النظام العام"و، "السالمة العامة ومنع الفوضى أو اجلرميةو 
هتديد األشخاص أو "و، "القذف"و، "ميزة قانونية"و، "انتهاك السرية: "أكثر حتديدا، مثل اتضمنت قيود

التحريض على "و، "الدعاية للحرب"و، "املساعدة املادية لإلرهاب"و ،"التحريض على اجلرمية"و، "املمتلكات
ازدراء "و، "إهانة املشاعر الدينية"و، "الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيةالتحريض على "و، "اإلبادة اجلماعية

 تقوض املواد اليت "و، "فيها ت ْجر يحاألديان احملمية أو ذمها أو ال
 
ة بني الشعوب والطوائف والقبائل قت س او  العالقات امل

 ا، وأخري "الثقة يف الوضع املايل للدولة تـ ْقو يض النيل من هيبة الدولة أو"و، "اإلباحية"و، "ف ْحشال"و، "واجملتمعات
   1."نشر األسرار الرمسية"

اعترب عدد من الدول القانون الدويل واإلقليمي مبثابة املصدر لبعض من هذه القيود املفروضة، ومنها 
 جملس أوروباوكذلك برتوكول  2،مكافحة العنصرية وكراهية األجانبالقرار اإلطاري جمللس االحتاد األورويب بشأن 

ن الدول األخرى اعتربت القوانني الوطنية فقط مبثابة بيد أ 3.بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبااملرافق التفاقية 
 4.ويف هذا الصدد، فقد قدم عدد من الدول معلومات تتعلق بالطريقة اليت مبوجبها حتدد شرعية القيود. مرجعتيها

الدول مل تقدم معلومات بشأن النهج املستخدم يف حتديد شرعية القيود املفروضة على حرية  أغلبومع ذلك، فإن 
ومن ناحية أخرى، فقد أوضحت بعض الدول أن القيود احملددة على حرية التعبري انبثقت من احملظورات . التعبري

ه الدراسة ماهية طبيعة القيود وبشكل عام؛ مع ذلك، مل حتدد الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذ. اجلنائية
 . املفروضة، إذا كانت جنائية أو مدنية أو إدارية

 على حرية التعبير والقانون الدولي   القيود
حتظى بدرجة عالية من  - اليت أشارت إليها الدول اجمليبة - إن بعض القيود املفروضة على حرية التعبري

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، يف أشكاله " السيف"تتطلب وظيفة . الدعم من القانون الدويل حلقوق اإلنسان
بتعزيز ومحاية احلق يف ألمم املتحدة املعين ل املقرر اخلاصوحيدد . أشكال حمددة من التعبري( تقييد)القصوى، حظر 

استغالل : ، أربعة أشكال من التعبري جيب حظرها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسانحرية الرأي والتعبري

                                                           
1
 املرجع السابق  

بشأن مكافحة أشكال ومظاهر العنصرية وكراهية األجانب  2118نوفمرب /تشرين الثاين 28يف  الصادر JHA/2008/913القرار اإلطاري جمللس االحتاد األورويب   2
 .2118ديسمرب /كانون األول  OJ L 328 ،2 من خالل وسائل القانون اجلنائي 

الدول األعضاء اعتماد تدابري تشريعية وتدابري أخرى إذا  ، منبشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبااملرافق التفاقية  جملس أوروبامن برتوكول  2إىل  3تتطلب املواد من   3
أو املعادية لألجانب، أو  اقتضى األمر ذلك، العتبار نشر املواد املتعلقة بالعنصرية وكراهية األجانب من خالل نظم احلاسوب، أو التهديدات ذات الدوافع العنصرية

أو إنكارها أو  اإلبادة اجلماعيةأو التقليل اجلسيم أو املوافقة على أو تربير  إنكارباإلضافة إىل . جرمية جنائية اإلهانات اليت تنطوي على عنصرية كراهية لألجانب مبثابة
  .التقليل من جسامتها أو املوافقة عليه، إىل جانب ذلك اجلرائم ضد اإلنسانة

احلقوق قد تكون مقيدة فقط يف سياق التطبيق العام للقانون إىل احلد الذي يعترب معه أن ذكرت أحد الدول األفريقية، على سبيل املثال، أن احلقوق الواردة يف ميثاق   4
( ب)طبيعة احلقوق، (. أ)لة، مبا فيها هذه القيود مسببة أو مربرة يف جمتمع دميقراطي ومنفتح قائم على الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية، مع مراعاة كل العوامل ذات الص

 ( ج)ن القيد املفروض، أمهية الغرض م
 
  .21االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم . ة لتحقيق الغرضق ي،ردوسائل تقليل حد احلقوق امل
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الكراهية  الدعوة إىلو  2،التحريض املباشر والعلين على ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية 1،األطفال يف املواد اإلباحية
 4.والتحريض على اإلرهاب 3،اوة أو العنفعلى التمييز أو العد ضاالقومية أو العرقية أو الدينية واليت تشكل حتري

وكما هو مبني أدناه، فإن القيود األخرى املفروضة على حرية  5.الدعاية للحرباملقرر اخلاص هذا، وقد أضاف 
 .إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان الرأي حتظى بدعم أقل يف

من األحكام املعنية حبقوق اإلنسان واحلاالت، وفقا للنتائج املرتتبة على ما إذا كان  ايفصل اجلدول عدد
ويربز . مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان يتوافق أال، أو من احملتمل مطلوب غريأو  مقبوالأو  مطلوباالتجرمي يعترب 

، أن تقيد حرية التعبري بشكل مشروع تاحةعلى األقل يف ظل الوالية القضائية الدولية املاجلدول أنه جيوز للدول، 
ومن ناحية أخرى، فإن القيود اليت تعترب أكثر من الالزم بشكل كبري . مىت انطوت على خطاب كراهية أو فحش

. قد تتعارض مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان تعد،رديالن قاش حتد من الأو اليت تفتقر إىل اليقني القانوين أو اليت 
 .ضد املغاالة يف التجرمي قٍ والسياق، يعمل القانون الدويل اإلنساين كدرع ويف هذا ا

 التجريم المطلوب من جانب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع  4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  02من المادة ( 0)الفقرة 

 .من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 93العنصري، والمادة  أشكال التمييز
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية )الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ]أية دعوة إىل 

التحريض على التمييز ([ ]االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان)رى العنف غري القانوين أو أي من األفعال املماثلة األخ]، ([والسياسية
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع )العنصري أو وكل عمل من أعمال العنف ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل أثين آخر 

وتعترب مبثابة جرائم يعاقب ]، ([املدنية والسياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق)حظرها مبوجب القانون ]، ويتعني ([أشكال التمييز العنصري
 ([.االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان)عليها القانون 

 3اإلباحية، المادة البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد 
واد 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 م

لى أساس فردي أو إباحية متعلقة بالطفل على النحو املذكور أعاله، وسواء أكانت هذه اجلرائم ترتكب حملي،را أو دولي،را أو كانت ترتكب ع
 .منظم

من االتفاقية األمريكية لحقوق  93من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة  02من المادة ( 9)الفقرة 
 اإلنسان

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

 التجريم المقبول وفقا لقرارات حقوق اإلنسان

                                                           
 .3، املادة الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةاألمم املتحدة،   1
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ، 22هـ املادة/3، النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الفقرة3ية منع جرمية اإلبادة اجلماعية املادة اتفاق  2

 .2، املادة 3/الفقرة ج روانداالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ل، 2ج، املادة /3الفقرة  السابقة
 21، املادة 2العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية، الفقرة  3
 .2112سبتمرب / أيلول Para 1.S/RES/1624 (2005),02 (2112) 0222قرار جملس األمن لألمم املتحدة رقم   4
 21، املادة 0العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية، الفقرة   5
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 6445/23االلتماس رقم . المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ب الر،رْغم  م ْن أن،ر املادة قد تعترب مشروعة يف بلد . بريال تعترب إدانة نشر مواد تندرج حتت أفعال الفحش عرب اإلنرتنت انتهاكا للحق يف حرية التع

ومل جيادل مقدم االلتماس يف أن املادة كانت بذيئة وفقا للقانون، وانتهت احملكمة . آخر حيث خيضع تسيري مواقع اإلنرتنت فيها إىل الرقابة
 .على شبكة اإلنرتنت إىل أن التدخل كان متناسبا مع األخذ بعني االعتبار الطبيعة التجارية للموقع

 92003/26 االلتماس رقم. المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
نشورة على ال تعترب إدانة التحريض على التمييز القومي أو العرقي أو الديين الن ات ج ع ْن التصرحيات اليت أدىل هبا رئيس بلدية املدينة أو امل

وقضت . حرية التعبري، حيث طالبت التصرحيات مبقاطعة املنتجات من إحدى الدول األخرىاملوقع الشبكي جمللس البلدية انتهاك للحق يف 
 .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
 39360/23االلتماس رقم . اإلنسانالمحكمة األوروبية لحقوق 

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

 نسانقيود التجريم وفقا لقرارات حقوق اإل
 93012/20االلتماس . المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

 تعترب اإلدانة اجلنائية لقذف موظف عمومي عرب التعليقات املنشورة على أحد مواقع اإلنرتنت حول قرارات املوظف املسؤول مبثابة تدخل غري
سؤولني املنتخبني قدر من التسامح فيما يتعلق بالنقد وقد قضت احملكمة بأنه جيب أن يكون لدى امل. متجانس مع احلق يف حرية التعبري

 .املوجه إليهم عالوة على التجاوزات اللفظية اليت قد ترافق النقد يف بعض األحيان
 CCPR/C/103/D/1815/2008اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان البالغ رقم  - األمم المتحدة

وأوضحت . الراديو بتهمة القذف تشكل قيدا غري مشروع على احلق يف حرية الرأي خلصت اللجنة إىل أن إدانة أحد املذيعني العاملني يف
 .اللجنة أنه يتعني أن تتضمن هذه القوانني دفاعا عن احلقيقة، وال ينبغي سرياهنا على حرية التعبري اليت ال جيوز أن ختضع للتحقيق

 0234/20االلتماس رقم . المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
وأشارت احملكمة إىل أن هذا اجلزاء . تعترب تدخال غري متجانس مع احلق يف حرية التعبري" لإلهانة اجلسيمة ضد امللك"اجلنائية  اإلدانة

 .بطبيعته سيكون له حتما تأثري سليب
 CCPR/C/85/D/1180/2003البالغ رقم  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان - األمم المتحدة

مقدم الطلب للس ب،ر اجلنائي الوارد يف أحد املقاالت بشأن زعيم إحدى اجلماعات احلزبية متثل تدخال غري  انتهت اللجنة إىل أن إدانة
وذكرت اللجنة أن القيمة اليت وضعها العهد الدويل بشأن التعبري اإلباح،ري، تعترب للشخصيات يف اجملال . متجانس مع احلق يف حرية التعبري

 .السياسي مرتفعة بشكل خاص
 00602/20االلتماس رقم . ة األوروبية لحقوق اإلنسانالمحكم

تدخال غري متكافئ " تشويه مسعة الوطن، اجلمهورية، اجلمعية الوطنية الكربى، وحكومة اجلمهورية أو األجهزة القضائية للدولة"يعترب جت ْر مي 
 نيعب ذخألا  ميكن األفراد من تنظيم سلوكهم أووالحظت احملكمة أن املصطلح كان ذا نطاق ضيق وغامض، وال. مع احلق يف حرية التعبري

  .مهلاعفأ بقاو ع رابتعالا
 36209/10االلتماس رقم . المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

رد يف الوا" التحريض على الكراهية والعداء على أساس الطبقة االجتماعية، أو العرق، أو الدين، أو املذهب، أو القومية"يعترب جت ْر مي 
وانتهت احملكمة إىل أن تلك . التعليقات اليت تنتقد املبادئ الدميقراطية وتدعو إىل فرض الشريعة تدخال غري متكافئ مع احلق يف حرية التعبري

 .التعليقات قد أ بديت يف سياق نقاشات تعددية
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 وطني من دولة في أوروبا الغربية  مثال: خطاب الكراهية

 التحريض على الكراهية
 ه أن يعمل على تكدير السلم العامأي شخص يسلك طريقا من شأن (0)

و حيرض على الكراهية ضد شرائح من السكان أو يدعو إىل اختاذ إجراءات عنيفة أ. 0
 تعسفية ضدهم؛ أو

يعتدي على الكرامة اإلنسانية لآلخرين من خالل إهانتهم أو قذفهم، أو التشهري هبم، . 2
 .    يعاقب بالسجن ملدة ترتاوح من ثالثة شهور إىل مخس سنوات

 :أي شخص (2)
فيما يتعلق مبواد مكتوبة تتضمن حتريضا على الكراهية ضد شرحية من شرائح اجملتمع أو . 0

دينية أو أي فرد متسم بعادته العرقية والذي يدعو إىل استعمال مجاعة وطنية أو عرقية أو 
العنف أو التعسف ضدهم، أو تتضمن هذه املواد املكتوبة حتريضا على االعتداء على 

هبم أو جمموعة سبق الكرامة اإلنسانية لآلخرين من خالل إهانتهم أو قذفهم، أو التشهري 
 اإلشارة إليها

 ؛هذه املواد املكتوبة نشر (أ)
 و جيعلها متاحة يف متناول اجلميع؛عرض هذه املواد علنا أو تعليقها أو عرضها أ (ب)
  متناول أي شخص دون الثامنة عشر؛يقدم، أو يدعم، أو جيعل هذه املواد يف( ج)
ينتج أو حيصل أو يدعم أو يشهر أو يعلن أو يوصي أو يتعهد باسترياد أو تصدير هذه ( د)

يل ها أو نسخها لتحقيق املعىن الوارد يف الفقرات أ إىل جـ أو تسهاملواد املكتوبة الستخدام
 هذا االستخدام من قبل شخص آخر؛ أو

وسائل اإلعالم أو  أعاله من خالل الراديو أو 0نشر عرض حملتوى مشار إليه يف البند . 2
 خدمات االتصال

 . ...يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو غرامة مالية

 الكراهية  خطاب
: هعلى أن - على املستوى الدويل - من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 21ادة تنص امل

حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو "
وردا على السؤال بشأن جترمي استخدام احلاسوب يف األفعال اليت تنطوي على عنصرية أو كراهية  1."العنف

األجانب، أفادت ثالثة أرباع الدول اجمليبة على االستبيان بأن ذلك يعترب من قبيل اجلرائم اجلنائية املوجودة، غري أن 
باقي الدول ذكرت بأنه هذه 

  2.األفعال ال تشكل جرمية

جترمي هذه فإذا مت 
اجلرائم  أغلبيةاألفعال، فإن 

من  الت صنف كجرائم عامة، بد
جرائم خاصة يف الفضاء 

وتظهر االجتاهات . السيرباين
املتبعة للتجرمي يف هذا اجملال 

. تـ نـ و،رعمساحة كبرية من ال
فبعض الدول لديها جرائم 
تتناول التحريض على الكراهية 
العرقية والدينية، يف حني أن 

ى لديها جرائم تتناول دوال أخر 
فقط األفعال املتعلقة بالكراهية 

وتتمثل  3.العرقية أو اإلثنية
املواقف اليت تدعم جمموعة من 
القيود الضيقة فقط يف اخلطاب 

توليد خوف "الذي يهدف إىل 
إىل " املستقبليمن الضرر 

                                                           
االتفاقية الدولية للقضاء بيد أن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان . من العهد الدويل مل تشرتط التجرمي، بل جمرد حظر مبوجب القانون 21ينبغي مالحظة أن املادة   1

 .اشرتطا أن تعترب هذه الدعوات مبثابة جرائم يعاقب عليها القانون على مجيع أشكال التمييز العنصري
 .32السؤال رقم االستبيان اخلاص هبذه الدراسة،   2
3
تشكل حتريضا  اليت خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. 2102مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان،   

، 2100حقوق اإلنسان، يف عام  نظمتها مفوضية اليت ةية األربعاإلقليماالستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن حلقات عمل اخلرباء . على التمييز أو العداوة أو العنف
 .2102تشرين األول عام /أكتوبر 2واعتمدت من قبل خرباء يف الرباط، املغرب يف 
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على أساس العرق أو الدين  حول جمموعة من األشخاص" اإلدالء بتصرحيات مهينة"توسيع نطاق التجرمي ليشمل 
 1.أو املعتقد أو اجلنس أو التوجه اجلنسي أو اإلعاقة

عرب شبكة  القد أدى تزايد استخدام شبكات التواصل االجتماعي إىل ظهور عدد من احلاالت مؤخر 
تتضمن حمتويات معادية لإلسالم ( فيديو)اإلنرتنت تثري القضايا املتعلقة خبطاب الكراهية، مبا يف ذلك املواد املرئية 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  21وبينما تفرض املادة  2.ورسائل حترض على العنصرية عرب توتري
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  21أن املادة  ت ذ ك،رربري، إال أنه من اهلام ملكافحة مثل هذه التعا اوالسياسية التزام

الشرعية : ، حيث جيب أن تستويف القيود املفروضة مقياسا لثالثة أجزاءااملدنية والسياسية تتطلب مستوى عالي
حرية التعبري، أن يتضمن  شدة الكراهية، ومن مث تربير القيود املفروضة على ت،رقييمويتعني عند . والتناسب والضرورة

، (كاف يايتعني أال يعترب اإلمهال والتهور  )النية ( ج)وضع وحالة املتكلم، ( ب)سياق البيان، ( أ: )مستوى التقييم
تستجلي املبادئ غري امللزمة  3.درجة اخلطر الناتج عن الضرر( و)نطاق البيان، ( هـ)حمتوى البيان أو شكله، ( د)

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  21قد استعمال يف املادة " ع د او ةال "و" الكراهية"أن مصطلحي 
ْقت جتاه  ةقينطملا غريمن العواطف  ةفثكمجمموعة " والسياسية، حيث تشري إىل 

 
متعلقة باالزدراء والعداوة وامل

 ح ث،ر قوق اإلنسان تؤكد على احلاجة إىل وعلى املستوى األورويب؛ فإن احملكمة األوروبية حل 4."جمموعة مستهدفة
   5.همر و،رعحقيقي وجاد،ر ضد التطرف بدال من األفكار اليت ببساطة تسيء إىل اآلخرين وتزعجهم أو ت

 جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةبشكل خاص، فإن " بالكراهية الدينية"فعندما يتعلق األمر 
عدم احرتام أي دين من األديان أو نظم املعتقدات "ليت تظهر يف تؤكد على أن احملظورات بشأن العروض ا

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فيما عدا لـ  ةخم  ال فتعترب " األخرى، مبا يف ذلك قوانني التكفري
املثال، تالحظ فعلى سبيل  6.من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 21الشروط املتوخاة يف املادة 

                                                           
وحرية تدفق املعلومات والتعددية دراسة األحكام واملمارسات القانونية املتعلقة حبرية التعبري : ، حرية التعبري عرب اإلنرتنت2100 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  1

دراسة حتليلية مقارنة لتأثري القانون الدويل حلقوق اإلنسان : خطاب الكراهية العنصري، 2101؛ هالبني أس اإلعالمية على شبكة اإلنرتنت يف الدول املشاركة يف املنظمة
 .222-223(: 2) 22، استعراض قانون ماركيه. على قانون اململكة املتحدة والواليات املتحدة

2
  :اىل سبيل املثال ا نظر  

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19606155 and http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-gloucestershire-
20560496 

3
تشكل حتريضا  اليت خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. 2102مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان،   

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

4
 02مبادئ كادمن بشأن حرية التعبري واملساواة، املبدأ ، 2112. 02املادة   

5
  خطاب الكراهية-صحيفة الوقائع 2102، جملس أوروبا   

6
، 2100سبتمرب /أيلول CCPR/C/GC/34 02من حرية الرأي والتعبري  02املادة . 32تعليق عام رقم . 2100جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،   

 .28الفقرة 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19606155
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-gloucestershire-20560496
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-gloucestershire-20560496
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ملنع أو معاقبة انتقاد الزعماء الدينيني أو التعليق على العقيدة "اللجنة أنه قد ال ي سمح باستعمال هذه احملظورات 
  1."الدينية واملبادئ العقائدية

 اإلرهاب على التحريض
اإلرهاب، وقد عدد من الصكوك على املستوى الدويل واإلقليمي الدول بأن حتظر التحريض على  طالب

التحريض على "، أو "اجلرائم اإلرهابية ىحدالتحريض العلين على ارتكاب إ"يف  استخدمت حيال ذلك لغة متثلت
مبا يف ذلك؛ استعمال )وعندما س ألت هذه الدول عن جترمي دعم اجلرائم اإلرهابية  2."ارتكاب عمل إرهايب

ويف . املائة تقريبا بوجود اجلرائم ذات الصلة باإلرهاب يف 21، أفادت نسبة (احلاسوب يف التحريض على اإلرهاب
يف املائة من الدول أفادت بأهنا قد استخدمت  81حالة اعتبار أن هذه األفعال جمرمة، فإن ما يقرب من نسبة 

يف املائة فقط أفادت بوجود جرائم خاصة بدعم باإلرهاب يف الفضاء  02، بيد أن نسبة "أحد اجلرائم العامة"
من الدول أفادت بأهنا تستخدم كل من اجلرائم العامة واجلرائم اخلاصة ( يف املائة 2)اين، أما النسبة الباقية السيرب 

   3.يف الفضاء السيرباين

وباستقراء الواقع، فإن خطاب الكراهية وشبكة اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي أنشأت منابر 
وحيث إن احلكومات تضطلع بتطبيق القوانني احلالية ووضع  4.جديدة، واسعة النطاق، للتحريض على اإلرهاب

قوانني جديدة على غرار من نشره مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن استعمال شبكة اإلنرتنت 
حقوق  بني متطلبات إنفاذ القانون وبني محاية امناسب الألغراض اإلرهابية، فمن األمهية مبكان أن تقر الدول توازن

األمم يف وتظهر التقارير اليت سلمتها الدول األعضاء إىل جلنة مكافحة اإلرهاب  5.اإلنسان واحلريات يف هذا اجملال
يف طريقة حظر وتعريف التشريعات الوطنية  اكبري   اتـ نـ و،رع( 2112) 0222املتحدة بشأن تنفيذ جملس األمن رقم 

 االستجابات الوطنية ميكن أن تتضمن أو تستبعد أعماالوبشكل خاص، فإن  6.ملاهية التحريض على اإلرهاب
   7.أوسع نطاقا مثل تربير األفعال اإلرهابية أو الثناء عليها

                                                           
1
  .املرجع السابق  

 28الصادر يف  JHA/2002/475، والقرار اإلطاري جمللس دول االحتاد األورويب 2ا نظر على سبيل املثال، اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة اإلرهاب، املادة   2
تشرين  28الصادر يف  JHA/2008/919بصيغته املعدلة من ق ب ل والقرار اإلطاري جمللس دول االحتاد األورويب )بشأن مكافحة اإلرهاب  2112نوفمرب /تشرين الثاين

 2112سبتمرب /أيلول S/RES/1624 (2005), 02.1( 2112) 0222، وقرار جملس األمن لألمم املتحدة رقم 3املادة ( 2118نوفمرب /الثاين
 38االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   3

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/ 
 20، ص استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية، 2102 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  5
 :متاحا على الرابط التايل. مبوجب القانون ومنع ارتكاب أي فعل من األفعال اإلرهابيةتقارير الدول األعضاء بشأن التدابري املتخذة حلظر التحريض على اإلرهاب   6

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

 .الشمالية وإيرلندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإسبانياالربازيل ومصر، والتفيا، أيضا، التقارير املقدمة من قبل  ا نظراملرجع السابق، و   7

http://www.justice.gov/opa/pr/2011/February/11-nsd-238.html
http://www.cps.gov.uk/news/press_releases/137_07/
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/1624.html
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 نموذج حالة  - التحريض على اإلرهاب

عاما من مواطين أحد دول أمريكا  22، قد أ هتم شاب يبلغ من العمر 2100يف عام 
، وتوجيه نداء الرتكاب العنف على تـ ف ج،رراتتتعلق مب  الشمالية بتورطه يف توزيع معلومات 

هذا، وقد وجهت إليه هتمة إضافية تضمنت االعتداء على أحد ضباط إنفاذ . أرض البالد
يع القانون، وحيازة سالح ناري لل وكان املتهم أحد . ارتكاب إحدى جرائم العنفت ْشج 

سالمية املتطرفة، حيث وضع عددا من املديرين النشطاء، املعروفني دوليا، ألحد املواقع اإل
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 

وألجل دعم هذه . النقل الشرطة، ومكاتب الربيد، واملعابد، واملنشآت العسكرية، ومرافق
اهلجمات، قام املتهم أيضا بنشر رابط إلكرتوين لوثيقة مطولة حتتوي على خطوات تفصيلية 

وقد أدين املتهم بالتحريض على جرائم العنف وحيازة سالح . عن كيفية تصنيع املتفجرات
، وبالرغم من صدور احلكم 2100ناري لدعم أحد جرائم العنف، وذلك يف صيف عام 

 .2103يناير /، إىل أن قرارا صدر بإعادة إدراج الدعوى حىت كانون الثاينضده

" تشجيع"أو " تقديس"مثل  - من منظور حقوق اإلنسان - ةم ْلت ب سقد يشكل استخدام مصطلحات 
ذو  ا، قد ال يكون مصطلح"التقديس"حيث أن مفهوم  1،اإلرهاب إشكالية عند وضع قيود على حرية التعبري

. لفرض عقوبات جنائية متوافقة مع متطلبات مبدأ املشروعية اليكون أساس م ْضب وط مفهوم ضيق بشكل كاف أو
وباألحرى، فإن مصطلح التحريض ميكن أن يفهم منه بأنه دعوة مباشرة لالخنراط يف اإلرهاب، مع توافر نية أن 

هذا االخنراط يعزز اإلرهاب، 
إىل جانب أن سياق الدعوة 

 مسؤوال اسببشرة قد تكون املبا
وقوع عمل  إمكانيةعن تصاعد 
وبشكل خاص،  2.إرهايب فعلي

اخلاص لألمم  املقرريقرتح 
املعين بتعزيز ومحاية املتحدة 

أن  احلق يف حرية الرأي والتعبري
الصياغة الواردة يف قرار جملس 

( 2112) 0222األمن رقم 
حظر التحريض على ارتكاب )

خرى عمل إرهايب أو أعمال أ
متثل أفضل ( مبوجب القانون

وغري مشروع أو جعلها متاحة إىل اجلمهور  متعمدمعاجلة مناسبة للموقف املعين باعتبار أن توزيع رسالة بشكل 
سواء كان  - بنية التحريض على ارتكاب أحد األعمال اإلرهابية، يعترب جرمية، وكذلك يف حالة إذا تسبب السلوك

 3."يف وجود خطر قد يتيح ارتكاب جرمية أو أكثر - جرائم إرهابية من عدمهالتحريض صراحة الرتكاب 

 وتحدي التقاليد القانونية والوالية القضائية للتعبير األخرى األشكال
ولكن بنسبة أقل يف  م ت ش اب هأخرى للتعبريات احملظورة؛ توجد بشكل  المن املستقر، أن هناك عادة أشكا

 - يف مجيع مناطق العامل-وقد أشار عدد من الدول. ية واالجتاهات الدولية واإلقليميةالتوافق بني القوانني الوطن

                                                           
تقرير األمني العام . ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب. 2118اجلمعية العامة لألمم املتحدة،   1

A/63/337 ،28 2118أغسطس /آب. 
 املرجع السابق  2
أغسطس /آب A/66/290 ،01 تقرير املقرر اخلاص. تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري .2100اجلمعية العامة لألمم املتحدة،   3

2100. 
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السب : أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة، إىل تأثري القوانني اجلنائية العامة على حرية الرأي، مبا يف ذلك
  1.ملنشورات غري املرغوب فيهااآلداب العامة، واو احلض على الفجور، و املواد اإلباحية، و الفحش، و والقذف، 

وعلى اعتبار أن اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي أصبحت من األمور اهلامة يف جمال النشاط 
تصنيفات وطنية فيما يتعلق ( 0)السياسي والتعبري الثقايف واالجتماعي، فإن ذلك يرافقه حاجة ناشئة لكل من 

مناقشة تتعلق بتجرمي األمور املختلفة اليت ( 2)عليها القانون اجلنائي، بأشكال التعبري عرب اإلنرتنت اليت يسري 
 .  تنجم عن املسائل القضائية واألعراف القانونية املختلفة

النامجة عن استعمال شبكات التواصل االجتماعي، فقد  2"للجرائم"ويف إطار مواجهة التصاعد الكبري 
ة بشأن املالحقة القضائية للحاالت اليت تنطوي م ْرح ل ي،ر شادات ، على سبيل املثال، إر اأصدرت بعض الدول مؤخر 

وتؤكد هذه اإلرشادات التوجيهية على أنه جيب تفسري  3.على رسائل مرسلة عرب شبكات التواصل االجتماعي
يح األحكام اجلنائية مبا يتوافق مع مبادئ حرية التعبري، عالوة على إمكانية أن يساعد تفسري هذه األحكام يف توض

حمددة  م ْهل ةملبدأ حقوق اإلنسان مبنح الدول " هامش التقدير"ويف هذا الصدد، يسمح . نطاق التعبريات املقبولة
رغم أن القانون  4،القانونية اوتقاليده اثقافاهتتضطلع خالهلا بتحديد ماهية التعبريات املقبولة اليت تتماشى مع 

هذا، وقد وجدت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة . ةعند نقطة معين يتدخلالدويل حلقوق اإلنسان قد 
أن قوانني القذف اجلنائي، على سبيل املثال، قد تنتهك حقوق حرية التعبري، مما يستوجب أن تتضمن هذه 

: وقد أعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء القوانني املعنية مبسائل مثل 5.القوانني دفاعات مثل الدفاع عن احلقيقة

                                                           
1
 32، و32، 32االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم   

بشأن مزاعم حول جرائم ارتكبت عرب شبكات التواصل االجتماعي واملتهم فيها  222، كانت هناك تقارير تقدر بـ 2118يف إجنلرتا وويلز، على سبيل املثال، يف عام   2
  :ا نظر. شخص 223تقرير يتهم  2.218، كان يوجد عدد 2102ويف . شخص 22

http://www.bbc.co.uk/news/uk-20851797 ، ويف غرب آسيا مت اإلبالغ عن عدد من القضايا اجلنائية احلديثة تتعلق مبحتوى شبكة اإلنرتنت وشبكة التواصل
 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20587246 االجتماعي، ا نظر

الصادرة عن مدير النيابة . االجتماعي التواصلاملبادئ التوجيهية املؤقتة ملالحقة احلاالت اليت تنطوي على الرسائل املوجهة عرب وسائل ، 2102دائرة االدعاء امللكية،   3
 .2102ديسمرب  /كانون األول02 العامة،

احملكمة األوروبية )ام يف حالة إذا كانت أحد احلقوق أو القيم اهلامة بشكل خاص تعترب على احملك، فإن هامش التقدير املمنوح ألحد الدول سيتم تقييده، بشكل ع  4
محاية "مثل املقصود بـ-ف املنشود ال حيظى بإمجاع عامليوعلى النقيض من ذلك، إذا كان اهلد(. 2112أبريل /نيسان 08. 22322/12حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم 

هذا، (. 0288مايو /أيار 22. 01232/82احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم )سيتم توسيع نطاق هامش التقدير يف هذه احلالة ". األخالق العامة
املشرتك يف حتديد اهلامش املتاح، حيث يتم توسيع هامش تقدير عند غياب توافق ( األورويب)التوافق  وتوظف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، من بني أمور أخرى، معيار

للحق مما ي ص،رعب تعريف " األساسي"وعلى العكس من ذلك، ففي وجود توافق اآلراء، يؤخذ معىن املفهوم . األرداء بشأن املعين أو احلاجة إىل فرض قيود على حقوق معينة
، وذلك فيما يتعلق بكل من اهلدف من "إشراف األوروبيني"وبالتايل، فإن هامش التقدير الداخلي يسري جنبا إىل جنب مع . جانب تعديل هامش التعهدات هذا احلق، إىل

نة حقوق اإلنسان التابعة لألمم حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجلإن مبدأ هامش التقدير يعترب أقل تطورا يف أداء . اليت تستوجب ذلك" الضرورة"التدخل و
  م ْسأل ةوبالرغم من ذلك، يفيد املعلقون أن هناك تصاعد لدور هامش التقدير يف منظومة البلدان األمريكية، باإلضافة إىل أن  .املتحدة

 
أأشكال امل يدعم باألدلة الكثرية،  ْبد 

أكسفورد : أكسفورد. هامش التقدير يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، Legg, A., 2012) جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةحيث يعترب جزء من ممارسة 
 (الدراسات التخصصية يف القانون الدويل

5
  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. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-20851797
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20587246
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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

ملناهضة  والرابطة الدولية 2(Perrin) وعندما يتعلق األمر باحملتوى العاملي لإلنرتنت، فإن قضايا مثل بريين
تسلط الضوء على الصعوبات اليت ت ثار يف حالة إذا كان  3،ضد شركة ياهو (LICRA) العنصرية ومعاداة السامية

، على "برين"ففي قضية . يف دولة أخرى ايف إحدى الدول، بينما يعترب متاح اوم و ل،رد حمتوى اإلنرتنت يعترب مقبوال
اإلنسان أن تطبيق قوانني مكافحة الفحش يف دولة املدعي عليه سبيل املثال، وجدت احملكمة األوروبية حلقوق 

على حمتوى اإلنرتنت يف أحد املواقع اإللكرتونية والذي يتم تشغيله والتحكم فيه يف دولة ثالثة، ويف حالة إذا كان 
 املعلقون برأيهم ولقد أدىل 4.هلامش التقدير اخلاص بدولة املدعي عليه ااحملتوى غري قانوين، فإن ذلك ال يعترب جتاوز 

يف هذه القضية، حيث قالوا إن احملكمة األوروبية طبقت هامش التقدير بشكل مفرط ومل حيالفها التوفيق يف 
للدول  بصورة كامنة احملكمة لنطاق قضائي عريض إج از ةالتصدي بشكل كاف للمسائل القضائية، ومتثل ذلك يف 

ومل تتناول احملكمة، على سبيل املثال،  5.احملتوى اخلاصة هبمعلى منتجي احملتوى يف دول أخرى طبقا ملعايري 
( الشركة املالكة للموقع واليت يقع مقرها يف دولة أخرى)التقارب أو الروابط من ناحية أخرى بني مقدم الطلب 

، التعبرياآلليات الدولية لتعزيز حرية اإلعالن املشرتك بشأن  صىأو ويف هذا الصدد،  6.هوبني دولة املدعي علي
وحرية التعبري عرب اإلنرتنت بأنه يتعني تقييد الوالية القضائية يف احلاالت القانونية ذات الصلة مبحتوى اإلنرتنت 

من األمور االعتيادية بسبب أن "ويعترب ذلك ". هبذه احلاالت اتصال حقيقي وجوهري الدول اليت لديها"على 
أو ووجه احملتوى بشكل خاص إىل /و الذي مت حتميله هناك أيضصاحب البالغ قد أنشأ هناك احملتوى احلقيقي ا

  7."تلك الدولة

                                                           
1
 38املرجع السابق، فقرة   

 2222/12احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم   2
، أمرت احملكمة الوطنية شركة ياهو بأن تتخذ اإلجراءات ملنع املستخدمني يف تلك الدولة من كة ياهوضد شر  ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية الرابطة الدوليةويف قضية   3

 Ordonnance de référérendue le 20))الوصول إىل أحد املواقع اخلاصة باملزاد ومقرها يف دولة ثالثة حيث كان يتم بيع أشياء تذكارية ختص العهد النازي 

Novembre 2000. Tribunal de grande Instance de Paris. No. RG : 00/05308). .) ويف اإلجراءات الالحقة يف الدولة املستضيف
قضائي األجنيب أمام احملاكم الوطنية،  للموقع اإللكرتوين، قضت أحد احملاكم الوطنية يف الطعن املقدم بأنه ال توجد أسباب ملنح الوالية القضائية إال إذا مت تنفيذ احلكم ال

 .Yahoo Inc. v La Ligue Contre le Racisme et l’Antisemitisme) مبثابة أمر من األمور املسلية يف تلك الوقت كما أن التذرع حبرية التعبري ال جيوز بالتايل أن تكون

No. 01-17424. United States Court of Appeals, Ninth Circuit.) 
 2222/12احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم   4
 2102فرباير /شباط Comm DH ،18 إصدار ورقة نقاشية. ، وسائل التواصل االجتماعي وحقوق اإلنسان2102ان، ، مفوضية حقوق اإلنسجملس أوروبا  5
6
 02 املرجع السابق، ص  

بشأن حرية اإلعالم، املقرر اخلاص منظمة البلدان األمريكية بشأن  أفريقيااملقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري، ممثل اجلماعات االقتصادية لدول غرب   7
متاح . اإلعالن املشرتك بشأن حرية التعبري واإلنرتنت. بشأن حرية التعبري والوصول إىل املعلومات حلقوق اإلنسان والشعوب األفريقيامليثاق حرية التعبري، واملقرر اخلاص 

 http://www.osce.org/fom/78309 :على الرابط التايل

http://www.osce.org/fom/78309
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يتعني على املدعيني العامني أن يراعو أن هناك اختالفا بني السياق "
التفاعلي للمحادثات اليت جترى عرب شبكات التواصل االجتماعي، 

 ...والسياق الذي حيدث عرب االتصاالت األخرى
إرساهلا إىل قليلني، إىل املاليني، وهلذا السبب،  قد تصل اتصاالت منوي

ينبغي للمدعني العامني الشروع يف حتريك الدعوى اجلنائية فقط يف حالة 
إذا حتققوا أن الرسائل حمل البالغ تعترب أكثر من عدوانية أو صادمة أو 

ي،ر  مزعجة، أو ة أو حتض على التمرد، أو وقحة أو تتضمن عبارات تـ ه ك،رم 
هآراء غريبة بشأن مسائل خطرية أو  مكروهة، أو أو  م د اع ب ة ، أوتاف 

يض، حىت لو كانت ف ك اه ة  ."ة للبعض أو مؤملة للذين يتلقوهناب غ 

اليت تنطوي على  القضائية للحاالتالحقة املمبادئ توجيهية بشأن 
 ( دولة يف مشال أوروبا)االجتماعي  التواصلالرسائل املوجهة عرب وسائل 

 

توى لنهج الوطنية املتباينة لتجرمي حم؛ ميكن للقانون الدويل حلقوق اإلنسان أن يستوعب اوبشكل عام 
 . اإلنرتنت أو حمتوى شبكات التواصل االجتماعي، ضمن حدود م ق ر،ررة

 
ة ب احويتضمن ذلك، احملظورات اجلنائية امل

 ، والدعوة إىلارتكاب اإلبادة اجلماعيةالتحريض املباشر والعلين على بشأن استغالل الطفل يف املواد اإلباحية، و 
الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية واليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، أو التحريض على 

مع ذلك، فإن اجلرائم اجلنائية ذات الصلة بالقذف، واملواد البذيئة، واإلهانة، من . اإلرهاب أو الدعاية للحرب
صطدم بأحد احلدود العالية، حىت يف نطاق هامش التقدير، واليت تربهن على أن التدابري تتوافق مع املرجح أن ت

لتحقيق  امبدأ التناسب، مما يعترب مناسب
ة، إىل جانب ذلك، فإن و ق ائ ي،ر وظائفها ال

هذه التدابري تعترب على األقل مبثابة األداة 
 
 
ة من بني تلك اليت ميكن من ت د خ،رلامل

 1.قيق احلمايةخالهلا حت

عالوة على ما تقدم؛ فإذا   
حاولت الدول فرض الوالية القضائية 
على احملتوى احلاسويب تأسيسا على 
معايريها الوطنية، فمن املرجح أن يبلور 
القانون الدويل بشكل متزايد أحد 

مت االحتياجات إلثبات أن احملتوى الذي 
ألشخاص داخل دولة التطبيق أو الوصول هلم  اص مستهدفإنشاءه أو استضافته يف دول أخرى يعترب بشكل خا

يف دولة أخرى،  االدول، ولكن يعترب إنتاجه ونشره مشروع ىحدفإذا كان احملتوى غري مشروع يف إ .بشكل متكرر
فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان، باعتباره الدرع والسيف، يقدم يف هذه احلالة أداة هامة تساعد يف تعيني 

قل يف األويف هذا الصدد، تقوم نظم حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بتطوير فقهها القانوين على . التعابري املقبولة
كَّن بعض اجملاالت ومن ناحية أخرى فإ حجم ه يو ج،ر بشأن أحد حقوق اإلنسان من ت" التوافق"نه من احملتمل أن مي 

وختاما، إذا كانت االختالفات الوطنية ال ميكن التقريب بينها يف هناية . هامش التقدير على املستوى الدويل
الذي يصلون  الرتكيز على استجابات العدالة اجلنائية بشأن األشخاصمن املرجح أن حتتاج الدول املطاف، ف

من الرتكيز على منتجي احملتوى خارج نطاق  الللمحتوى احلاسويب ضمن سياق واليتهم القضائية الوطنية، بد
 . الوالية القضائية الوطنية

 

                                                           
1
، 2100سبتمرب /أيلول CCPR/C/GC/34 02 حرية التعبري والرأي 02، املادة 32، التعليق العام رقم 2100جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة   

 .32الفقرة 
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 والتحقيقات القانون إنفاذ: الخامس الفصل

 قاوف السيبرانيةالجريمة يتناول هذا الفصل السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون والتحقيقات بشأن 
ضمانات  م ْسأل ةو لمجموعة من وجهات النظر، تشتمل على، الصالحيات القانونية لتدابير التحقيق، 

التفاعل بين إنفاذ القانون والقطاع و التحديات التي تواجه التحقيقات، والممارسات الجيدة، و الخصوصية، 
مما يبرهن على التعقيدات التي . ان وتدريبهالخاص، باإلضافة إلى قدرات السلطات المعنية بإنفاذ القانو 

والجمع بين موارد إنفاذ ، والحاجة إلى أطر قانونية فّعالة، الجريمة السيبرانيةتعترض التحقيقات في 
 . القانون والمهارات العملية

 

 السيبرانية والجريمة القانون إنفاذ 5-1

 االستنتاجات الرئيسية 
 السلطات املسؤولة عن إنفاذ  نَّ أإىل يف املائة من البلدان اجمليبة عن االستبيان  21أكثر من  أشار

املقد،رمة من الضحايا األفراد أو الضحايا من  البالغاتمن خالل  اجلرائم السيربانيةمبعظم  تبلَّغالقانون 
 الشركات

 إىل الشرطة عنهااملبل،رغ  اجلرمية السيربانية ي منالتأذ،ري الفعلنسبة  نَّ البلدان اجمليبة عن االستبيان أ وقدَّرت 
يف املائة من  81 إىل أنَّ للقطاع اخلاص  وتشري دراسة استقصائية عاملية. واحد يف املائة تبدأ من

 عن اجلرميةالشرطة األساسية ال يبلغون  السيربانيةالضحايا األفراد للجرائم 
  اإلبالغ عن هذه اجلرائم من خالل جمموعة من تدين هتدف سلطات إنفاذ القانون إىل التصدي إىل

 التدابري تتضمن التوعية ورفع الوعي
 بتحقيقات تدابري التصدِّي للجرمية السيربانية اليت تتخذ ملعاجلة حوادث معينة،  جيب أن تقرتن

 اإلجراميةاملخططات  ومدبرية على املدى املتوسط والبعيد، تركز على أسواق اجلرمية اسرتاتيجي
 بيد أن انسبة الكشف عن أفعال اجلرمية السيربانية من خالل التحقيقات االستباقية منخفضعترب ت ،

 عددا من الدول تركز على العمليات االسرتاتيجية السرية 
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 دور إنفاذ القانون
على أن دور  1القوانني بإنفاذ املكلفني املوظفني سلوك لقواعد املتحدة من مدوَّنة األمم 0تسلط املادة  

محاية "، و"من خالل خدمة اجملتمع"القوانني يتجسد يف أداء الواجب املفروض عليهم  بإنفاذ املكلفني املوظفني
بيد أن هذا الواجب الوظيفي ميتد ليتشمل على جمموعة من ". مجيع األشخاص من األفعال غري املشروعة

فإن أجهزة إنفاذ القانون تواجه  3،تشار أفعال اجلرمية السيربانيةويف إطار ان 2.احملظورات الواردة يف القوانني اجلزائية
 .يف سياق جرمية ذات أبعاد عاملية" حيمي"، و"خيدم"يتعلق مباهية املقصود بـ  بشكل متزايد سؤاال

 21وقد تبني خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة أن أكثر من نصف الدول أفادت أن ما بني  
من أفعال اجلرمية السيربانية تواجه من ق ب ل الشرطة عندما تنطوي هذه األفعال على أحد عناصر يف املائة  011و

ويف نفس الوقت؛ أشارت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة إىل أن غالبية  4.اجلرمية عرب الوطنية
وب الت،رايل  فإن اجلرمية . ردية للمجين عليهمأفعال اجلرمية السيربانية تلتفت إليها الشرطة من خالل البالغات الف

وقد يصل البالغ . السيربانية تأخذ املنحى العاملي، ولكن تتمثل البالغات املقدمة يف وقوعها على املستوى احمللي
إىل أحد مكاتب  اإىل أحد اخلطوط الوطنية الساخنة أو أحد الوحدات الشرطية املتخصصة، ولكن قد يصل أيض

، أو "السرقة"، أو "كالسطو املسلح"على التعامل مع اجلرائم التقليدية  اعتياداة أو احمللية األكثر الشرطة الريفي
 و، يعترب كل من ضحايا اجلرمية السيربانية ومرتكب"التقليدية"ومع ذلك، وعلى غرار اجلرمية ". القتل"، أو "س ْلبال"

 ىحدإضمن اختصاص  كليهمارافية حقيقية، كما يقع  السيربانية أفرادا حقيقيني متواجدين يف أماكن جغ ميةاجلر 
 . دوائر الشرطة احمللية

هيئات إنفاذ القانون  ىحدإالسيربانية إىل  ميةاجلر ويف كثري من األحيان، ترسل أقسام الشرطة احمللية قضايا 
ومع ذلك؛ فمن املتوقع أن يقود تنامي تدخل األدلة اإللكرتونية يف كل أنواع . على املستوى الوطين ةاملتخصص

ففي بعض . سواء على املستوى املركزي أو احمللي يف العقود املقبلةيف التقنيات الشرطية  ثـ ْور ةاجلرائم إىل إحداث 
هز بشكل روتيين أقسام الشرطة ا مكتبية الستخراج بيانات اهلواتف  احمللية بتكنولوجيالدول، على سبيل املثال، جت 

ويف هذا الصدد؛ تسلط الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة الضوء على  5.احملمولة من املشتبه هبم
سواء إذا كانت اجلرائم داخل  اجلرمية السيربانيةالتفاوت الكبري يف قدرة قوات الشرطة لالضطالع بالتحقيق يف 

 هيئةكبري بني مقرات  تفاوتهناك : "ومن املالحظ أن إحدى الدول أفادت بأن. دولة أو عرب احلدود الوطنيةال

                                                           
1
كانون 02، 32/022امللحق املرافق لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم . القوانني، املادة األوىل بإنفاذ املكلفني املوظفني سلوك لقواعد املتحدة مدوَّنة األمم  

 0222ديسمرب /األول
2
 (.د)، فقرة (0)املرجع السابق، التعليق على املادة   

3
  (.الصورة العاملية للجرمية السيربانية)نظر الفصل الثاين ا    

4
 .بعض الدول اليت مل تتمكن من تقدمي أرقام دقيقة، يتوقع أن تكون النسبة عالية جدا. 83اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم االستبيان   

5
  See http://www.bbc.co.uk/news/technology-18102793 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-18102793
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لديه وحدات متخصصة على علم جيد مبثل  األمر جبرمية سيربانية، فبعض منهاالشرطة بعضها البعض عندما يتعلق 
 1."قليل من الضباط املدربني عدديوجد هذه اجلرائم، يف حني أن لدى أقسام الشرطة األخرى يكاد 

بتحقيقات للجرمية السيربانية اليت تتخذ ملعاجلة حوادث معينة، إجراءات رافق تومع ذلك، جيب أن 
. اإلجرامية إىل العدالةاملخططات  وتقدمي مدبرية على املدى املتوسط والبعيد، تركز على أسواق اجلرمية اسرتاتيجي

حفظ وغين عن البيان؛ أن مكافحة أي شكل من أشكال اجلرمية يتطلب اتباع هنج استباقي موجه حلل مشاكل 
حنو هدف  2متعددي االختصاصاتإىل جنب مع الشركاء اآلخرين  ا، حيث تعمل الشرطة جنباألمن والنظام العام

  3.السالمة العامةعام يتمثل يف احملافظة على النظام االجتماعي و 

أن تنتقل هذه املفاهيم من عامل غري " بالسالمة العامة"املرتبط " اجملتمع"وتتطلب مفاهيم الشرطة عن 
وبالرغم من ذلك؛ ترى الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه . متصل باإلنرتنت إىل عامل متصل باإلنرتنت

عندما يتعلق األمر جبرمية  بصورة متساوية على حد السواءالدراسة أن هذا يعترب مبثابة مبدأ جيب أن يسري 
وهذه األمور . عن العديد من عناصر املمارسات اجليدة للشرطة يف منع اجلرمية التقليدية سيربانية، وذلك فضال

تتطلب بشكل خاص حاجة هيئات إنفاذ القانون للعمل مع القطاع اخلاص والشركات من منظمات اجملتمع 
ملنع ومكافحة اجلرمية  ةاملستند إىل معلومات استخباراتي حفظ األمن والنظام العامعلى تطبيق  املدين، عالوة

السيربانية بشكل استباقي، واستخدام مناهج حل اإلشكاليات القائمة على املعلومات الدقيقة واستكشاف 
ر صعوبة للكشف اهلجمات أصبحت أكثر تقدما وأكث: "ومن املالحظ أن إحدى الدول أفادت بأن. اآلفاق
 4."الوقت نفسه جتد التقنيات طريقها بسرعة إىل مجهور أوسع ويفعنها، 

ة تـ و اف ق ي،ر هيئات إنفاذ القانون ال ركاتحتوعلى النحو املذكور يف هذا الفصل؛ فإن العناصر احليوية ألحد 
 بل،رغ عنها، تتضمن بالتايل

لتدابري التحقيق يعمل على  فع،راال اقانوني اإطار ( 0: )ملواجهة أفعال اجلرمية السيربانية امل
الوصول إىل أدوات وتقنيات ( 2)إجياد توازن مناسب بني احرتام اخلصوصية الفردية وصالحيات التحقيق، 

موزعي : التحقيق بشكل عملي، مبا يف ذلك وسائل احلصول على األدلة اإللكرتونية من األطراف الثالثة، مثل
 . اط املتخصصني وغري املتخصصنيللضبَّ  ت التقنية والتدريب الكايفالقدرا( 3)خدمة اإلنرتنت، 

 ماهية الفعل الذي تتصدى له أجهزة الشرطة 
يف  21خالل مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة، ذكرت الدول اجمليبة على االستبيان بأن ما يزيد عن  

املائة من األفعال اليت تصل إىل علم الشرطة، تأيت من خالل البالغات املقدمة من الضحايا األفراد أو الضحايا 

                                                           
1
 .002 راسة، السؤال رقماالستبيان اخلاص هبذه الد  

2
 .العمل مبوجبها: ملنع اجلرمية ة، كتيب عن املبادئ التوجيهي2101مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

3
  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. 
4
 .82 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  
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قد أفادت الدول بأن حمققي الشرطة يكتشفوهنا ف( يف املائة 01)أما النسبة الباقية من األفعال  1.من الشركات
 . بشكل مباشر أو حيصلون عليها من تقارير مقدمي خدمة اإلنرتنت

ة م ر ك،ربا ك ْوهنناقصة ل ةوتعترب صورة اجلرمية السيربانية يف نظر سلطات إنفاذ القانون، كأي جرمية، بالضرور  
وتثري طبيعة اجلرمية السيربانية . جنائية بشكل أوسع ةستخباراتيقضايا فردية مت التحقيق فيها ومعلومات اْمت ز اج من ا

خارج بوصول خيوط إجراءات التحقيق إىل اخلوادم أو عناوين برتوكوالت اإلنرتنت  - اعرب احلدود الوطنية حتدي
 .يولد تأخريات، يف حني تعترب هناك ترابط بني آليات التعاون الرمسية أو غري الرمسية - البالد

 ذكرت إحدى الدولوكما 
على سبيل املثال، بأن يف أفريقيا، 

اجلرائم، مبا فيها اجلرائم اليت  بلغأ"
مل ي بلغ عنها، تنطوي على أبعاد 
عابرة للحدود الوطنية، حيث تعترب 
معظم األهداف خارج نطاق احلدود 

دولة أخرى يف حني أن  2."الوطنية
أغلب "ذكرت أن  يف أفريقيا أيضا،

بلغ عنها قد بدأت خارج اجلرائم امل
كل التحقيقات اليت مت "أن يف أوروبا  ة، بينما أوضحت دول"هذه الدولة، حيث تعمل يف معظم احلاالت كم م ر

واألمثلة على . ةإجراؤها بشأن اجلرمية السيربانية يف السنوات اخلمس املاضية كانت ذات بعد عابر للحدود الوطني
  3."اجتماعي، وخوادم فرعية تواصل ت بريد إلكرتوين، وشبكاتجرائم ذات صلة باستخدام حسابا كذل

 الوطنية، فإن التقاعس عن عدم اإلبالغ عن أفعال اجلرمية السيربانية قد يسهم عربوباإلضافة إىل العناصر  
يف املائة من أفعال اجلرمية  21ويف هذا الصدد؛ فإن نسبة . يف املقام األول يف تضييق صورة هذه الظاهرة الرئيسية

تقدر النسبة الواقعية -ملقاميف هذا ا-السيربانية اليت تصل إىل علم الشرطة من خالل إبالغ الضحايا، فإن الدول
 ىحدإ هذا، وتظهر 4.يف املائة فقط اواحد تقريبا متثلاليت مت إبالغ الشرطة عنها  اجلرمية السيربانيةلضحايا 

يف املائة من الضحايا األفراد لألفعال  81اليت اضطلع بإجرائها أحد كيانات القطاع اخلاص، أن نسبة  تالدارسا
   5.ة السيربانية ال يبلغون الشرطة عن اجلرميةالرئيسية اليت تشكل اجلرمي

                                                           
1
 .28 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

2
 83 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

3
 .املرجع السابق  

4
 82 الدراسة، السؤال رقماالستبيان اخلاص هبذه   

5
  Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012. 
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: عن أفعال اجلرمية السيربانية إىل عدد من العوامل، منهااإلبالغ  وتعزي الدول اجمليبة على االستبيان تدين
، عالوة اإليذاء وآليات اإلبالغبعدم الوعي لتصدي للجرمية السيربانية، على اانعدام ثقة العامة يف قدرة الشرطة 

وقد . باخلجل واالرتباك، وإىل ختو ف الشركات من املخاطر املتصورة اليت قد هتدد مسعتهاالضحايا  شعورعلى 
فالبنوك . مسألة وضع تقديرات تعترب من األمور البالغة الصعوبة": ذكرت إحدى الدول، على سبيل املثال، أن

إىل جانب  1."خاطر اليت قد تنال من مسعتيهماوالشركات تنأى بنفسها من اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية نظرا للم
معظم الضحايا ال يدركون حىت أهنم أصبحوا أهدافا، أو أن األضرار اليت حلقت ": ذلك، أوضحت دول أخرى أن

وعندما تصل احلاالت إىل علم  2."هبم تعترب غري ذات أمهية مبا فيه الكفاية هلم، ولذلك ال يعريوها أي اهتمام
 مع أساساالواقعة يكشف عن جمموعة من الضحايا واجلناة أوسع بكثري مما مت حتديده عقب قيق الشرطة، فإن التح

من ]عا قد تكون أكثر شيو [ اجلرائم]من هذه  ابعض"وقد ذكرت إحدى الدول اجمليبة أن . احلاالت ىحدإ بداية
  3.[تلك اليت مت اإلبالغ عنها

اسرتاتيجيات ونـ ه جا مستخدمة لزيادة اإلبالغ عن اجلرمية العديد من الدول اجمليبة بأن هناك  فادتأو 
استخدام محالت : والنـ ه ج املستخدمة ت؛ فإن من هذه االسرتاتيجيا2-2وكما هو موضح يف الشكل . السيربانية

بني كيانات  ت،رصالالتوعية العامة، إنشاء نظم لإلبالغ عرب اإلنرتنت وإتاحة خطوط ساخنة لذلك الغرض، اال
يف املائة من أصل  01هذا، وقد أفادت نسبة . تعزيز التوعية الشرطية وتبادل املعلومات ااخلاص، وأخري القطاع 

الدول اجمليبة  يف املائة من 21
ق هبذه حلعلى االستبيان امل

مل تضطلع باختاذ  االدراسة، بأهن
تدابري هتدف إىل زيادة  ةأي

اإلبالغ عن أفعال اجلرمية 
 4.السيربانية

وأظهرت أيضا ردود  
الدول احلاجة إىل أن تعمل 
سلطات إنفاذ القانون بشكل 

عالوة  اجلرمية السيربانيةمباشر مع اجلهات الفاعلة األخرى، مثل القطاع اخلاص، وذلك بغية زيادة اإلبالغ عن 
واصل على الت"فعلى سبيل املثال، أوضحت إحدى الدول أنه من األمهية مبكان . على األغراض االستخباراتية

                                                           
1
 .82 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

2
 .املرجع السابق  

3
 .82 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

4
 22 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  
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على إدارة أحد املواقع اإللكرتونية اهلامة ومقدمي خدمة اإلنرتنت وأجهزة  ساعة بني اإلداريني القائمني 22مدار الـ
أيضا، أفادت دولة أخرى من إحدى دول األمريكتني بأن و ". األمنية اجملرياتالشرطة، باإلضافة إىل مركز لتنسيق 

ت مع الشركات العامة واخلاصة حبيث يتم إبالغ الشرطة االحتادية إلكرتونيا الشرطة االحتادية تسعى إلبرام اتفاقيا"
مع ذلك، وبشكل عام، فإن نسبة البالغات  1."عن اجلرائم املرتكبة ضد أي من هذه الشركات أو عمالئها

فضة املقدمة بشأن أفعال اجلرمية السيربانية من الشركات الضحايا أو مقدمي خدمة اإلنرتنت تعترب نسبة منخ
بشكل نسيب، مما يوحي بضرورة التوعية اإلضافية وتطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وذلك من أجل 

بيد أن تكوين الشراكات بني القطاعني العام . من هذه املصادر اجلرمية السيربانيةتعزيز عمليات اإلبالغ عن أفعال 
أما التفاعالت (. املنع)الفصل الثامن مبزيد من التفصيل  واخلاص ومسؤوليات مقدمي خدمة اإلنرتنت قد تناوهلا

 . بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات اآلخرين أثناء حتقيقات الشرطة قد مت تناوهلا أدناه يف هذا الفصل

يتم تتمثل يف اخنفاض نسبة أفعال اجلرمية السيربانية اليت  0-2من الواضح أن السمة البارزة يف الشكل  
ووفقا لذلك؛ مل تشر . يف ضوء غياب بالغات الضحايا الكشف عنها من قبل احملققني املكلفني بإنفاذ القانون

ومع ذلك، . حتقيقات استباقية ةإىل إجراء أي - يف ردودها اخلطية على االستبيان -الدول اجمليبة بشكل عام 
تصل إىل علم أجهزة الشرطة أثناء أداء  بعض قضايا أفعال اجلرمية السيربانية"فإحدى الدول قد الحظت أن 

التحقيقات تبدأ غالبا يف "ويف هذا الصدد أيضا، أفادت إحدى الدول األوروبية أن . 2"األخرية ألنشطتها املهنية
جرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية من املعلومات اليت ترد من إحدى هيئات الشرطة األخرى، واملصادر 

ْمن ي،ر يشري إىل األعمال االستخباراتية ال، مما "املفتوحة  . ة اليت تضطلع هبا الشرطةض 

، بشكل جزئي، للتحديات داللة اذاحملددة  اجلرمية السيربانيةويعترب توزيع مصدر األفعال اليت تشكل 
هداف حيث تعترب األ. والتكتيكية حلفظ األمن والنظام العام ةاملتمثلة يف التصدي لكل من األهداف االسرتاتيجي

ويتعلق بأهداف سلطات إنفاذ القانون على املدى  م و ج،رهاالسرتاتيجية حلفظ األمن والنظام العام مبثابة هتديد 
إىل جانب ذلك، تعترب األهداف التكتيكية . الطويل، مع الرتكيز على مالبسات اجلرائم اجلسيمة وأسباهبا اجلذرية

، مع التأكيد على احلفاظ على األدلة وخيوط ح رجة ويف وقت م و ج،رهو ق ائ ع حلفظ األمن والنظام العام مبثابة 
وقت الشرطة واملوارد الضرورية للتعامل مع  ْست ْغال لالتحقيق التالية، حيث يعترب، يف حالة اجلرمية السيربانية؛ ا

يد من الدول مناقشته الحقا يف هذا الفصل؛ فقد سلطت العد توكما مت. اجلوهريةالقضايا الفردية من األمور 
الضوء على الكميات اهلائلة من األدلة املرتبطة بالتحقيقات يف اجلرمية السيربانية، وطبيعة الوقت املستغرق يف 

قد زادت الطبيعة "فعلى سبيل املثال، ذكرت إحدى دول األمريكتني، بأنه . التحقيقات بشأن احلاالت املبلغ عنها
رمية السيربانية كجرائم تقليدية، مما يضع متطلبات إضافية تتمثل يف التدريب املعقدة للجرمية السيربانية، وأركان اجل

زيادة الفرتات الزمنية اليت حتتاجها جمريات التحقيق  اور ع اي ة احملققني ذوي املهارات العالية، واخلرباء التقنيني، وأيض

                                                           
1
 .22 ه الدراسة، السؤال رقماالستبيان اخلاص هبذ  

2
 .28 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  
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بشكل كامل  يف العديد من الدول مكرسةهيئات إنفاذ القانون  وعند هذا املنحى، فإن قدرة 1."يف القضايا الفردية
ويف مستعرض الرد على تساؤل بشأن قدرة السلطات املعنية بإنفاذ القانون على . اليومية احلاالت الستعراض

ة ردا على هذا األفريقياالضطالع بإجراءات حتقيقات الطب الشرعي، فعلى سبيل املثال، أفادت إحدى الدول 
 الطب الشرعي على املستوى الفيدرايل يعترب عددا قليال، ولكن ليس مبا م ْست ْجو يب /املتاح من حمققي"التساؤل بأن 

كما أوضحت دولة أخرى من إحدى دول   2.، حيث يوجد خمترب فين واحد فقط"يكفي خلدمة الدولة بأكملها
وقد مت تناول  3."هال، إمنا يكمن يف كمية البيانات اليت جيب حتليبـْر ةالتحدي ال يتجسد يف اخل  "األمريكتني بأن 

األدلة )طبيعة التحقيقات القضائية وقدرة هيئات إنفاذ القانون يف هذا اجملال مبزيد من التفصيل يف الفصل السادس 
 (. اإللكرتونية والعدالة اجلنائية

 ميةباجلر باإلضافة إىل التحديات اليت حتوم حول القدرات واملوارد، فإن نطاق التحقيقات االستباقية املعنية 
باالختالفات اجلوهرية بني نظم القانون العام  االسيربانية اليت ميكن أن جتريها هيئات إنفاذ القانون، قد تتأثر أيض

فضال عن  4،والقانون املدين فيما يتعلق بالرقابة القضائية وجهاز النيابة العامة على املراحل األولية من التحقيق
القائمة على املعلومات االستخباراتية أو  اليت ي سمح هبا يف التحقيقاتة التدخليماهية نطاق إجراءات التحقيق 

 
 
وعلى النحو الذي مت تناوله يف هذا الفصل، فإن التحقيقات املعنية . ة ملثل هذه املعلوماتْرتـ ق بالتحقيقات امل

، واليت لكرتونيةراقبة اإلاعرتاض االتصاالت واملما تستخدم أساليب خلدمة التحقيق، منها  غالبا اجلرمية السيربانيةب
ومن ناحية أخرى، فإن التزامات الدول املعقودة مبوجب . تنتهك احلقوق القائمة على اخلصوصية أنمن شأهنا 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان حباجة إىل ضمان التوازن النسيب بني محاية اخلصوصية واالنتهاكات لألغراض 
ويتناول القسم أدناه املعين باخلصوصية والتحقيقات هذا اجملال بشكل . هبا منع اجلرمية ومكافحتها املراداملشروعة 

 .   م ف ص،رل

قد  أيضا منها يف الدول النامية اوبالرغم من ذلك، فإن سلطات إنفاذ القانون يف الدول املتقدمة، وعدد
تستهدف  سريةوحدات  نم  هذه اهليئات  كلتتشما  وغالبا. يف حتقيقات متوسطة األجل وطويلة األجل تشارك

ومن األمثلة (. P2P)اجملرمني على مواقع التواصل االجتماعي وغرف احملادثة والرسائل الفورية وخدمات النظراء 
 البحث اجلنائياستخدام و عرب اإلنرتنت أو العثور عليها،  5"قرصنة بطاقات االئتمان"على ذلك، اخرتاق منتديات 

املوظفني املكلفني بإنفاذ وتنكر  6،لفحص املنتديات اليت يستخدمها اجلناة يف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

                                                           
1
 .04 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

2
 .001 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

3
  .املرجع السابق  

4
  تقاليد القانون العام والقانون املدين: دليل املمارس ،2102نظر على سبيل املثال، الشبكة الدولية لتعزيز سيادة القانون أ  

5  See  http://www.fbi.gov/news/stories/2008/october/darkmarket_102008   and http://www.fbi.gov/newyork/press-

releases/2012/manhattan-u.s.-attorney-and-fbi-assistant-director-in-charge-announce-24-arrests-in-eight-countries-as-part-of-
international-cyber-crime-takedown  
6
  See https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/2csefactsheet2012_0.pdf 

http://www.fbi.gov/news/stories/2008/october/darkmarket_102008
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/manhattan-u.s.-attorney-and-fbi-assistant-director-in-charge-announce-24-arrests-in-eight-countries-as-part-of-international-cyber-crime-takedown
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/manhattan-u.s.-attorney-and-fbi-assistant-director-in-charge-announce-24-arrests-in-eight-countries-as-part-of-international-cyber-crime-takedown
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/manhattan-u.s.-attorney-and-fbi-assistant-director-in-charge-announce-24-arrests-in-eight-countries-as-part-of-international-cyber-crime-takedown
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/2csefactsheet2012_0.pdf
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وجدير بالذكر، أن هذه  2.وفحص خوادم القيادة والسيطرة للربجميات اخلبيثة 1،ر عرب اإلنرتنتص،ر ق  ك القانون
، منها تلك اليت وجمموعة واسعة من إجراءات التحقيق التحقيقيات تتضمن مشاركة هيئات إنفاذ قانون متعددة،

ويف الواقع، يتطلب كل من التحقيقات . االعرتاضو ت نفذ بناء على أوامر من السلطة القضائية، مثل أوامر البحث 
 وفقا - طبقا ملبادئ سيادة القانون - ةاالسرتاتيجية والتكتيكة الوصول إىل جمموعة من الصالحيات التحقيقي

اجلرمية هذا ويتناول القسم التايل من هذا الفصل صالحيات التحقيق يف . يف سلطة قانونية متأصلألساس 
 .الواردة يف الصكوك الدولية واإلقليمية، عالوة على القوانني الوطنية السيربانية

 

 التحقيق لصالحيات عام استعراض 5-2

 :االستنتاجات الرئيسية

  السيربانية ميةالقانونية الوطنية غري كافية للتحقيق يف اجلر  اأن أطرهترى العديد من الدول غري األوروبية 
 أقل  قواسم مشرتكة أساسية  ،اجلرمية السيربانيةهج الوطنية لصالحيات التحقيق يف ن  ال ظهرت ، عموما

  من تلك اخلاصة بالتجرمي
  النـ ه ج على التفتيش بينما ختتلف النـ ه ج القانونية، فإن صالحيات التحقيق تتطلب أن تشتمل هذه

احلاسوبية، وماهية الوقت احلقيقي الذي مت استغراقه بيانات الللحصول على قضائية أوامر واملصادرة، و 
 جلمع البيانات، والتحفظ على البيانات 

  ،غري )عامة صالحيات األحيان عن وجود أكثر يف  الدولأبلغت ع رْب العشرات من إجراءات التحقيق
أبلغ عدد من البلدان أيضا عن تشريعات خاصة  التحريات، كل مستوياتيف  ( رباينباجملال السيخاصة 

واحلصول على بيانات  احلاسوبيةبيانات ال التعجيل يف حفظسيما لضمان  ، والباجملال السيرباين
 املشرتكني املخزنة

  ل اجلنائية مثل التحاليمة، متقد،ر  إجراءاتقانونية الختاذ  صالحياتعديدة عن عدم وجود  دولأبلغت
 احلاسوبية عن ب عد

 الجرائم الخاصة بالسيبرانية والصالحيات العامة للتحقيق
 تتخذقد و  ،تكون خمز،رنة أو عابرةو ، رقميالأو  اإللكرتوين اإلثباتية تتخذ الشكلكل املواد من املعروف أن  

فاحلصول على هذه األدلة . شبكيةأو مواد منقولة أو سجالت أو بيانات فوقية أو بيانات  حاسوبيةشكل ملفات 
ويف هذا الصدد، جيوز لسلطات . يتطلب مزجيا من التقنيات التقليدية وتقنيات جديدة حلفظ األمن والنظام العام

                                                           
1
  See http://cdrc.jhpolice.gov.in/cyber-crime/ 

2  http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,%20Nikita%20Complaint.pdf 

http://cdrc.jhpolice.gov.in/cyber-crime/
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,%2520Nikita%2520Complaint.pdf
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/January13/GoziVirusDocuments/Kuzmin,%2520Nikita%2520Complaint.pdf
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( عقد لقاءات مع الضحايا، املراقبة البصرية السرية للمشتبه هبم" )التقليدي"إنفاذ القانون أن تستعري عمل الشرطة 
يق، بيد أن النهج املتعلقة باحلاسوب تتطلب أجزاء أخرى من ذلك العمل التقليدي، حيث يف بعض مراحل التحق
، أو نسخ البيانات احلاسوبية من األجهزة اليت ختص املشتبه هبم، كما ميكن املراقبة واملصادرةميكن أن تشتمل على 

ت، واعرتاض املراسالت أن تتضمن احلصول على بيانات حاسوبية من أطراف أخرى مثل مقدمي خدمة اإلنرتن
 . اإللكرتونية، إذا اقتضى األمر ذلك

 فإنه يصعب تكييفالتقليدية،  الصالحياتتنفيذ بعض إجراءات التحقيق بواسطة  حني ميكن ويف
احلي،رز املكاين لألشياء جلعلها تستند إىل هنج  يفتوج،رهه  علىالقواعد اإلجرائية اليت تستند إىل هنج يقوم العديد من 

ويف بعض الدول؛ ميكن احلصول على . ق البيانات يف الوقت احلقيقيف،ر زين البيانات اإللكرتونية وتدختيشمل 
له صلة  ي عتقد أن "ألي شيء"املتمثلة يف البحث واملصادرة " التقليدية"البيانات احلاسوبية من خالل الصالحيات 

يف توفري ما يكفي من  اأيض" تاالتصاالاعرتاض "و" بالتنصت"اجلرائم، كما يساهم وجود قوانني معنية  ىحدإب
ومع ذلك، ال تعترب القوانني اإلجرائية . الصالحيات لبعض اجلوانب املتعلقة بالتحقيقات يف اجلرمية السيربانية

ة للتفسري لتستوعب البيانات غري املادية أو االتصاالت القائمة على برتوكوالت م ؤ ه،رل -يف دول أخرى- التقليدية
باإلضافة إىل ذلك؛ جيب أن تتمتع صالحيات التحقيق بالقدرة على التصدي للتحديات، مثل طبيعة . اإلنرتنت

ها، واستخدام اجلناة لتقنيات التشويش، مبا يف ذلك استعمال  زواهلا بسهولة تتسم األدلة اإللكرتونية اليت وتغري،ر
املصابة بربجميات خبيثة، " ةن ظ يفال"وب التشفري ووحدات اخلدمة النائبة، وخدمة احلوسبة السحابية، ونظم احلاس

، بشكل خاص، ن،رواحيهذا، وتشكل هذه ال 1.(أو برامج إخفاء اهلوية)، هووصالت اإلنرتنت متعددة املوج
ويف هذا الشأن، أفاد العديد من الدول اجمليبة على االستبيان . حتديات خاصة تعرتض طريق الصالحيات التقليدية

ال تتماشى مع التكنولوجيات اجلديدة " يف  أ ْغل ب اأْل ْوق اتيات التحقيق تعترب اخلاص بالدراسة بأن صالح
، ولذلك فإن تعليمات القانون املاديخم  ص،رصة لتتالءم مع البحث والتفتيش [ تعترب]التشريعات "، كما أن "والناشئة

 2."جلرمية السيربانيةال تشبع املتطلبات واملصاحل واإلجراءات الدستورية ذات الصلة بالتحقيقات يف ا

ما إذا كانت بالدرجة األوىل  -السيربانية  ميةاجلر األطر القانونية للتحقيق يف  فإنويف ضوء ما تقدم، 
نطاقا واضحا لتطبيق الصالحية املمنوحة بغية ( 0): تتطلب كال من –" خاصة باجملال السيرباين"أو " عامة"قوانني 

باختاذ اإلجراءات مثل ضمان  عسلطة قانونية كافية لالضطال( 2)و ؛ضمان اليقني القانوين يف استخدامها
ويف هذا الصدد، متنح األطر اإلجرائية . التحفظ على البيانات احلاسوبية، والوقت احلقيقي جلمع البيانات املخزنة

ال ول، فضيف املقام األ" البيانات احلاسوبية: "املتخصصة إمكانية حتديد املفاهيم ذات الصلة بشكل واضح، مثل

                                                           
1
  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
 .52 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  
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بني أنواع  ت ْمي يزكما أن هذه األطر اإلجرائية املتخصصة تسمح أيضا بال  1."العابرة"والبيانات " الباقية"عن البيانات 
( تفاصيل التسجيل األساسية ملستخدمي خدمة احلاسوب، مثل االسم والعنوان" )املشرتك"البيانات؛ مثل بيانات 

، الوقت، التاريخ، احلجم، املدة الزمنية، أو ارس تشري إىل املنشأ، املقصد، املالبيانات اليت)البيانات " حركة مرور"و 
احملتوى احلقيقي ألي من " )احملتوى"بيانات  ، وأخريا(أي نوع من االتصاالت متت من خالل أحد النظم احلاسوبية

  2.(االتصاالت

وقد س ئلت 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 

ومتثلت اإلجراءات التحقيقية اليت س ئلت (. رتونيةواجلرائم األخرى اليت تنطوي على أدلة إلك) اجلرمية السيربانيةيف 
البحث الذي تضطلع به سلطات إنفاذ القانون عن البيانات احلاسوبية أو أجهزة ( 0: )الدول بشأهنا يف

األمر الصادر ألي شخص من األشخاص ( 3)مصادرة البيانات احلاسوبية أو أجهزة احلاسوب، ( 2)احلاسوب، 
األمر الصادر ألي شخص من األشخاص ( 2)ون مبعلومات عن أحد املشرتكني، إلمداد سلطات إنفاذ القان

األمر الصادر ألي شخص من األشخاص إلمداد ( 2)إلمداد سلطات إنفاذ القانون حبركة البيانات املخزنة، 
سلطات إنفاذ القانون مبحتوى 

الوقت ( 2)البيانات املخزنة، 
احلقيقي املستغرق جلمع حركة 

الوقت احلقيقي ( 2)البيانات، 
املستغرق جلمع حمتوى البيانات، 

األمر الصادر ألي شخص من ( 8)
األشخاص باحلفاظ على سالمة 
البيانات احلاسوبية وصيانتها 

هتم لفرتة زمنية س ْيط ر ووضعها حتت 
" األمر املعجل بالتحفظ)"حمددة 

استخدام ( 2)، (على البيانات
 خارج حدودوصول سلطات إنفاذ القانون املباشر للبيانات احلاسوبية ( 01)ب عد،  عن اجلنائية احلاسوبية التحاليل

  3."(عرب احلدود"وصول للبيانات احلاسوبية ) الدولة

                                                           
1
  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). 
2
  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. 

3
 .20-22 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  
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حملة عامة عن األحكام القانونية القائمة اليت تتناول اإلجراءات العشرة اخلاصة  3-2ويقدم الشكل  
وتبني الردود . دولة من الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة 21بالتحقيق، حسبما أفادت أكثر من 

ويعترب ذلك مبثابة . اجلرمية السيربانيةتحقيق يف أن غالبية الدول تعول على الصالحيات القانونية العامة املمنوحة لل
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 

املالحظ أن ما يقرب من نصف الدول اجمليبة أشارت إىل أن إجراءات التحقيق اليت تتسم  ومن. البيانات
بيد أن ما يقرب من . ها القانونق رَّ ب عد، مل ي عن اجلنائية احلاسوبية بالتدخلية والتعقيد، مثل استخدام التحاليل

ة بشأن الوقت احلقيقي املستغرق يف مجع يف املائة من الدول اجمليبة، أفادت بأنه ال توجد صالحية قانوني 21نسبة 
يف  01عالوة على ذلك، أفادت نسبة . التحفظ املعجل على البيانات احلاسوبية تـ ْنظ يمالبيانات احلاسوبية، أو 

املائة من الدول بأنه ال توجد صالحية قانونية، حىت ألغراض البحث ومصادرة البيانات احلاسوبية وأجهزة 
 . احلاسوب

يف  ا ع ر يضهرت الدول اليت أفادت بوجود صالحيات خاصة باجملال السيرباين توزيعا جغرافي،را أظ ،وأخريا 
ومن . أفريقياأوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكارييب، وجنوب شرق آسيا وغرهبا، ومشال وغرب  كافة أحناء

رباين متثلت يف أوامر بالكشف عن بيانات املالحظ أن غالبية إجراءات التحقيق تناولتها أحكام خاصة باجملال السي
يف املائة من الدول اجمليبة  31إىل  22املشرتك، وقرارات للتحفظ املعجل على البيانات، هذا، وأفاد ما يقرب من 

وجدير بالذكر، أن اإلجراءات املتعلقة بالبحث . بوجود أحكام خاصة باجملال السيرباين تتناول هذه اجملاالت
ت احلاسوبية وأجهزة احلاسوب تتناوهلا كل من األحكام العامة واألحكام اخلاصة باجملال السيرباين، ومصادرة البيانا

 . يف املائة من الدول اجمليبة 21وتعترب هذه إحدى األمثلة اليت ذكرها ما يقرب من نسبة 

 ة صالحيات التحقيق للجريمة السيبرانيةكفاي
وفيما يتعلق بالكفاية املتوقعة لصالحيات التحقيق، أظهرت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه 

يف املائة من الدول األوروبية اجمليبة بكفاية  21 لقوانني التجرمي، حيث أفاد ما يقرب من نسبة ا مماثالالدراسة منط
، يف حني اعتربت "بشكل جزئي"ية فبيد أن النسبة الباقية ارتأت أن صالحيات التحقيق كا. صالحيات التحقيق

ويف مناطق أخرى من العامل، أفاد ما . كافيةغري  دولة واحدة فقط من هذه النسبة الباقية بأن صالحيات التحقيق 
    .تحقيق ال تعترب كافيةيف املائة من الدول اجمليبة بأن صالحيات ال 22و 21بني نسبة 
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الرئيسية اليت تعرتي صالحيات التحقيق، أشار العديد منها  الفجواتعندما سئلت الدول عن ماهية و 
الصالحية  عجزإىل 

املمنوحة للدخول يف 
الشبكات اإللكرتونية 
بغية البحث عن املواد 

عن عدم  الثبوتية، فضال
وجود صالحية للتحفظ 
على البيانات 

كما أفادت . احلاسوبية
دول أوروبية وأخرى من 

بأن هناك  أوقيانوسيا
ية للتحفظ آلل"حاجة 

املعجل على البيانات 
احلاسوبية لدعم 

عدم وجود تنظيم للوصول إىل "، بينما سلطت إحدى دول أمريكا اجلنوبية الضوء على "صالحيات البحث
  1."عدم وجود تنظيم إلمكانيات البحث االفرتاضي[ عن فضال]البيانات وسجالت االتصال 

اإلطار القانوين لتحديد ماهية اجلرمية السيربانية،  مانعداالعديد من الدول ب تومن جهة أخرى؛ بينما أبلغ
فعلى سبيل املثال؛ أفادت . فإن عددا قليال من الدول األخرى ذكرت أيضا جناح توسيع نطاق الصالحيات العامة

[ على الرغم من أن... ]قانون اإلجراءات اجلنائية جييز للدولة مصادرة أي شيء "بأن  أفريقياإحدى دول جنوب 
أفادت بعض الدول أيضا بأن صالحيات التحقيق و  2."القانون مل يأت على ذكر اجلرمية السيربانية بشكل خاص

م وليس فقط جرائم تسري على كافة اجلرائ"ذات الصلة باحلاسوب واألجهزة األخرى تعترب مبثابة ممارسة جيدة 
   3."ةحم ْك م"و "شاملة"، وأن القوانني اإلجرائية ذات الصلة ينبغي أن تكون "احلاسوب التقليدية

ردود الدول على االستبيان امللحق هبذه  عنرئيسية متخضت  ت؛ توجد ثالثة اجتاهااموبشكل ع
، وتطبق الصالحيات رمية السيربانيةاجللديها قوانني خاصة تتعلق بالتحقيقات يف  تفبعض الدول ليس: الدراسة

وعند منحى آخر، قد قامت دول أخرى بتعديل . أحد التفسريات الواسعة ْقت ض ىت مب  ْقدار  مااإلجرائية التقليدية 
الصالحيات العامة للتحقيق فيما يتعلق ببعض القضايا احملددة، وذلك من خالل استعمال صالحيات عامة 

                                                           
1
 .املرجع السابق  

2
 املرجع السابق  

3
 املرجع السابق  
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مثال وطني من : الصالحيات الشاملة للتحقيق في الجريمة السيبرانية
 دولة في جنوب 

 مصادرة البيانات الحاسوبية
مصادرة البيانات احلاسوبية، اعتمادا على ما يعترب األكثر تناسبا أو غري 

 : متناسب، مع األخذ يف االعتبار مصاحل احلالة واليت قد تأخذ األشكال التالية
مصادرة أد وات دعم النظام احلاسويب، أو متوسط البيانات احلاسوبية املخزنة، ( أ

 انات؛عالوة على األجهزة املطلوبة لقراءة البي
عمل نسخة من هذه البيانات احلاسوبية يف أحد وسائل الدعم املستقلة ( ب

 واليت ينبغي إرفاقها مع امللف؛
احملافظة على سالمة البيانات احلاسوبية باستعمال الوسائل التكنولوجية، ( ج

 وذلك بدون نسخ البيانات أو إزالتها؛
 . إزالة البيانات احلاسوبية أو حجب الدخول أيضا( د 

للتطبيق على جمموعة من اإلجراءات مثل األوامر اخلاصة بالبيانات،  مؤهلةيرباين وصالحيات خاصة بالفضاء الس
أوامر البحث واملصادرة، باإلضافة إىل و 

قد  ؛وأخريا. قرارات التحفظ على البيانات
أدرجت عدد من الدول جمموعة شاملة 

 صصةخممن صالحيات التحقيق اجلديدة 
للحصول على األدلة  بشكل حمد،رد

ويف هذا الصدد على سبيل . اإللكرتونية
املثال؛ حتدد األحكام التشريعية يف إحدى 
دول جنوب أوروبا أربعة طرق خمتلفة ميكن 

 -" مصادرة"مبوجبها اعتبار أن البيانات 
 نفسه؛ ( املستخدم)مصادرة الوسيط ( 0)
احلفاظ على ( 3)؛ عمل نسخة( 2)

سالمة البيانات بدون إزالة أو نسخ، 
هذه األحكام يف التخلص من عدم اليقني  مثل وتساعد .أو حجب الوصول إىل البيانات البيانات إزالة( 2)و

 ."التقليدية" صالحيات التحقيقتطبيق احمليط ب القانوين

العالقة بني الصالحيات التشريعية املتخصصة القائمة واالْكت ف اء املتصور ألطر التحقيق يف  تتبعيظهر  
وفيما يتعلق بالدول . للدول اليت أجابت على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة ةمءالاملاجلرمية السيربانية، قدرا من 

يف املائة من   21؛ فإن ما يقرب من نسبة "كافية بشكل جزئي"أو " كافية"اليت أفادت بأن أطر التحقيق تعترب 
وعلى النقيض . لسيرباينكل إجراءات التحقيق اليت سئلت بشأهنا الدول قد تناولتها صالحيات خاصة باجملال ا

يف املائة فقط من كل إجراءات  21من ذلك، فإن الدول اليت أفادت بعدم كفاية أطر التحقيق، فإن نسبة 
أمهية تطوير صالحيات التحقيق  ن ت يج ةوتربز هذه ال 1.التحقيق قد تناولتها صالحيات خاصة بالفضاء السرياين

ويوضح الفصل السابع . ك يف نطاق الصالحيات التقليدية، يف حالة إذا تطرق الشىناملتخصصة، كحد أد
من هذه الدراسة أن الطبيعة العاملية للجرمية السيرباين تعين أن االفتقار إىل صالحيات التحقيق يف ( التعاون الدويل)

رج على دول أخرى إذا طلبت األخرية التعاون الدويل يف مجع األدلة خا تأثريإحدى الدول ميكن أن يكون لديه 
 . احلدود الوطنية

ن الصكوك الدولية واإلقليمية توفر م، فإن عددا (األطر والتشريعات)وكما مت مناقشته يف الفصل الثالث  
كل بند على  - هذا، ويوجز اجلدول الوارد يف امللحق الثالث ماهية الصالحيات 2.املة لصالحية التحقيقشأطرا 

                                                           
1
 .23، والسؤال رقم 20-22 هبذه الدراسة، السؤال رقم االستبيان اخلاص  

2
 . القانون، تصنيفات القانون ذات الصلة دور-مقدمة 0-3القسم ( التشريعات واألطر)نظر الفصل الثالث ا    
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ويستمر القسم التايل من هذا الفصل يف تناول، بالتفصيل، طبيعة األحكام املعنية . يف عدد من هذه األطر - حدة
بصالحيات التحقيق، الواردة يف كل من الصكوك متعددة األطراف وعلى النحو املذكور من الدول على املستوى 

( 0)بـ : صالحيات إلجراءات تتعلقالوطين من خالل االستبيان املرافق هلذه الدراسة، وذلك للحصول على 
ْفظ ( 2)التفتيش واملصادرة،  الوقت احلقيقي ( 2)األوامر املتعلقة بالبيانات احلاسوبية، ( 3)البيانات احلاسوبية، ح 

الوصول املباشر ( 2)استخدام أدوات التحليل اجلنائي عن ب عد، و( 2)املستغرق جلمع البيانات احلاسوبية، 
 . ن إىل البيانات خارج احلدود الوطنيةلسلطات إنفاذ القانو 

 

 المصادرة و  التفتيش
كما ذ كر 
أعاله؛ فإن العديد 
من الدول قد تواجه 
جمموعة من 
التحديات عند 
توسيع نطاق 
البحث واملصادرة 

للبيانات " التقليدية"
وهلذه  1.غري املادية

األسباب؛ تتضمن 
 2سبعة من الصكوك

الدولية أو اإلقليمية 
املعنية مبكافحة 
اجلرمية السيربانية 

منوط هبا  اأحكام
بشكل  احتديد الصالحيات اخلاصة بتفتيش نظم احلاسوب أو وسائط ختزين البيانات احلاسوبية، أو الوصول إليه

لنطاق البحث لنظام حاسويب آخر داخل إقليم  هيدامتوجدير بالذكر أن ستة من هذه الصكوك توفر أيضا . مماثل

                                                           
1
  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
؛ القانون النموذجي 33، 32؛ مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي املواد 20-3، 21-3وع اتفاقية االحتاد األفريقي، املواد مشر   

التوجيهي للجماعات االقتصادية لدول غرب أفريقيا، املادة ، املشروع 02؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، املادة 02، و02لدول احتاد الكومنولث املادتان 
، االتفاقية العربية بشأن مكافحة 21االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة /اجلماعة الكاريبية/، مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية33

 22، 22جرائم املعلومات املواد 

 دول األمريكتينوطني من  مثال: أوامر التفتيش والمصادرة

 : أي أمر يصدر مبوجب هذه املادة، خي و،رل ألي من ضباط الشرطة صالحية( 2)
ضابط الشرطة مصادرة أي حاسوب، بيانات، برامج، معلومات، وثائق أو أي شيء يعتقد معه ( أ)

 ؛بشكل مناسب بأنه دليل على ارتكاب جرمية أو على وشك ارتكاب جرمية وفقا هلذا القانون
 ؛(أ)فحص تشغيل، أو التحقق من تشغيل أي حاسوب وفقا للمشار إليه يف الفقرة ( ب)
أية للتفتيش عن ( أ)استخدام أو ما يدعو إىل استخدام أي حاسوب وفقا للمشار إليه يف الفقرة ( ج)

 ؛برامج أو بيانات موجودة يف جهاز احلاسوب أو متاحة
الوصول إىل أي من املعلومات، رمزا أو تكنولوجيا واليت من شأهنا أن تكون لديها قدرة نقل أو ( د)

إىل شكل أو نصوص  - املوجودة يف جهاز احلاسوب أو متاحة -حتويل أحد الربامج أو البيانات املشف،ررة 
  ؛ه ومة، وذلك ألغراض التحقيق يف أي جرمية وفقا هلذا القانونقابلة للقراءة وم فْ 

حتويل أحد الربامج أو البيانات املشف،ررة املوجودة يف جهاز حاسوب آخر وارد بشكل حمدد يف أمر ( ه)
التفتيش واملصادرة، يف حالة إذا كانت هناك أسباب مناسبة لالعتقاد بأن البيانات احلاسوبية ذات 

  ؛اجلرمية قد تكون خمزنة يف ذلك النظام احلاسويب اآلخر العالقة بارتكاب
عمل نسخة من أي برامج أو بيانات موجودة يف احلاسوب، مع احلفاظ عليها، املشار إليه يف الفقرة ( و)
 .، وأي برامج أو بيانات أخرى موجودة يف احلاسوب(هـ)أو الفقرة ( أ)
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 1.وجودة يف النظام األصلي أو يف الوسائط اليت مت تفتيشهاالدولة، يف حالة إذا ثبت أن املعلومات املعنية غري م
. البيانات احلاسوبية" مصادرة"اليت ميكن مبوجبها  طرائقالو أيضا؛ تستجلي عددا من الصكوك متعددة األطراف 

يشتمل على " م ص اد ر "فعلى سبيل املثال؛ ينص القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث على أن مصطلح 
 ". البيانات احلاسوبية خمرجاتنسخة مطبوعة من  تناول"

على االستبيان امللحق هبذه الدراسة أن أوامر تفتيش ومصادرة  - على املستوى الوطين - أظهرت الردود 
البيانات احلاسوبية وأجهزة 

ة خم  و،رلاحلاسوب تعترب 
مبوجب قوانني اإلجراءات 
اجلنائية العاملة لغالبية 

يف  21حوايل )الدول 
، باألحرى من (املائة

صالحيات خاصة باجملال 
أما فيما يتعلق  2.السيرباين

بتطبيق الصالحيات العامة 
للتفتيش؛ أوضحت إحدى 

، بيد أن هذا "تفتيش احلاسوب"دول شرق آسيا أن األحكام التقليدية بشأن أوامر التفتيش ميكن تطبيقها على 
كما أن املالحظ يف هذا الصدد،   3.لى البيانات احلاسوبيةاحلكم جماز فقط لتفتيش أجهزة احلاسوب وال يسري ع

يف املائة من الدول اجمليبة أشارت إىل وجود صالحيات خاصة بالفضاء السيرباين تتعلق  21أن أقل من نسبة 
 . بالتفتيش واملصادرة

رة يف املائة من الدول بأنه ال توجد أي صالحية للتفتيش واملصاد 01وقد ذكرت فقط نسبة تقل عن 
فيما يتعلق "وعلى سبيل املثال؛ ذكرت إحدى دول غرب آسيا أنه . على اإلطالق، على األقل للبيانات احلاسوبية

بالوصول إىل األجهزة واألد وات، فإن قانون اإلجراءات اجلنائية يتعامل مع حاالت التفتيش املادي للمنازل من ق ب ل 
ومن جهة أخرى فإن ". نون اإلجرائي للجرمية اإللكرتونيةأحد أعضاء الشرطة القضائية، ولكن ال يتصدى القا

على أساس النصوص ال جتيز ألعضاء الشرطة القضائية الدخول على الشبكات اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين 

                                                           
1
القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث؛ اتفاقية جملس ؛ مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي؛ ة االحتاد األفريقيمشروع اتفاقي 

االتفاقية العربية ؛ االحتاد الكارييب لالتصاالت/ةاجلماعة الكاريبي/أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية
 .بشأن مكافحة جرائم املعلومات

2
 23، و22 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

3
 .املرجع السابق  
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هذا، وقد ذكرت أيضا هذه الدولة أن هناك حاجة إلصالح قانوين بغية توفري  1."االشتباه يف ارتكاب جرمية
مت يف عدم وجود أحد األحكام القانونية، فإن ذلك يعين انتهاك [ قد]إن هذا الدخول " االيصالحيات، وح

 .  "أحكام الدستور والقانون
 

 التحفظ على البيانات الحاسوبية
موارد ومال، ونتيجة ذلك؛ تعترب البيانات احلاسوبية إىل من املعروف أن ختزين البيانات احلاسوبية حيتاج 

نقل "أو " احملادثة النصية"ففي حالة حمتوى . واليت تعترب يف أمس احلاجة للمعاجلة خمزنة لفرتة زمنية فقط إمْجاال
اخلدمات اليت يقدمها مزودو  ىحدإ، على سبيل املثال، اليت متر من خالل "الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت

. ، أو إعداد فاتورة العميلوب النظامعيخدمة اإلنرتنت، قد حتتاج فقط فرتة زمنية لألغراض التشغيلية، مثل حتديد 
باإلضافة إىل التكلفة . ويرتاوح الوقت املستغرق هلذه العملية ما بني بضع ثوان إىل ساعات، أو بضع أيام أو أسابيع

ة للنتائج املرتتبة على ختزين البيانات، واق ع ي،ر ال
أطر محاية  افإن لدى العديد من الدول أيض

فاظ البيانات اليت حتدد أنه ال جيب االحت
بالبيانات لفرتات زمنية أطول من تلك 
املطلوبة لألغراض اليت متت معاجلة البيانات 

ملتطلبات اإلجراءات  اونظر  2.من أجلها
القانونية، يف احلاالت العابرة للحدود الوطنية، 
أو طلبات التعاون الدويل، فإن ذلك قد 

أطول من العمر  اوقت رسيستغرق بشكل مي
ل أمر التفتيش ذات االفرتاضي للبيانات قب

الصلة أو احلصول على أمر بتوريد البيانات 
 3.املخزنة

؛ تنطوي سبعة صكوك دولية بالتايلو  
وإقليمية على أحكام هتدف إىل تأسيس 

 اجلرمية السيربانيةآليات هامة للتحقيقات يف 

                                                           
1
 52 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

، مكافحة اجلرمية السيربانية، القطاع اخلاص واألوساط األكادميية، مكافحة اجلرائم السيربانية من قبل مقدمي خدمات 3-8، القسم (املنع)الفصل الثامن نظر أ  2
  .اإلنرتنت، ومقدمي خدمات االستضافة

3
  James Tetteh, A.-N., Williams, P., 2008. Digital forensics and the legal system: A dilemma of our times. Available at: 

http://ro.ecu.edu.au/adf/41/ 

مثال وطني : بالتحفظ على البيانات الحاسوبية المستعجل األمر
 من دولة في جنوبي أفريقيا  

 أوامر التحفظ
جيوز ألي سلطة حتقيق يف حالة وجود أسباب مناسبة لالعتقاد بأن ( 0)

البيانات معرضة للفقد أو التعديل، أن ختاطب هيئة احملكمة املنعقدة 
غرفة املشورة الستصدار أمر بالتحفظ املعجل على البيانات اليت قد مت 
ختزينها أو معاجلتها عن طريق أحد أنظمة احلاسوب، وكذلك التحفظ 

 .  جل على أي من تقنيات املعلومات واالتصاالت األخرىاملع
، فإن البيانات تتضمن حركة البيانات (0)ألغراض املادة ( 2)

 .ومعلومات املشرتك 
 :، تعترب سارية املفعول(0)أي أمر يصدر مبوجب املادة ( 3)
 حىت الوقت الذي يستغرقه بشكل مناسب التحقيق يف اجلرمية؛ ( أ)
ك الدعوى اجلنائية، حىت صدور حكم هنائي يف يف حالة حتري( ب)

 القضية؛ أو 
حىت الوقت الذي تعتربه هيئة احملكمة املنعقدة يف غرفة املشورة ( ج)

 . مناسبا
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ح ك،رم فهذه اإلجراءات ميكن أن متنح تأثريا بإعطاء أمر ألي شخص يت 1.منوط هبا منع حذف البيانات احلاسوبية
لذلك، االضطالع  ايف البيانات احلاسوبية بأن حيافظ ويصون سالمة البيانات لفرتة زمنية حمددة، أو خالف

ت هذا، وقد تشتمل املواصفا. بإجراءات سريعة لتأمني البيانات، وذلك من خالل أحد أوامر التفتيش واملصادرة
تطبيق جمموعة من الشروط والضمانات أكثر حمدودية من الكشف " املعجل"الرئيسية لألحكام املعنية بالتحفظ 

 
 
فعن البيانات، ويرجع ذلك إىل كوهنا أقل عرضة من الطبيعة امل وجيب مع ذلك مالحظة . ة إلجراءات التحفظْجح 

يات من املعلومات الفردية يعترب يف هذا الصدد أن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان قد قضت بأن جمرد ختزين كم
ملدى  اولذلك؛ الزال يتطلب إصدار أوامر التحفظ تقييم 2.أحد أشكال التدخل يف احلق يف احلياة اخلاصة

طلب االمتثال إىل األمر الصادر بيانات حمددة لالحتفاظ هبا ملدة أطول من هذا اإلجراء، والسيما إذا ت تـ ن اس ب
 .  املتوخاة من ق ب ل التشريعات املعنية حبماية البيانات الفرتة الزمنية

قبل  جلوهريةايتمثل يف احلفاظ على األدلة  اهام وبالرغم من ذلك، فإن التحفظ على البيانات يعترب إجراءً  
بيد أنه يف الواقع، يعترب الفصل بني . أمر الكشف الكامل، وخباصة يف سياق التحقيقات عرب احلدود الوطنية

 . 3ذا داللة أساسية يف اإلجراء املتخذ" الكشف عن البيانات"و" بالتحفظ على البيانات"االلتزامني املعنيني 

ظى يت حتيعترب األمر بالتحفظ املعجل على البيانات مبثابة اإلجراءات ال -على الصعيد الوطين  –ا وأخري 
بنسبة عالية بني الدول اليت 
ذكرت أنه يشكل أحد 
الصالحيات اخلاصة يف 
اجملال السيرباين، وذلك رمبا 

تأثري الصكوك ليرجع 
الدولية واإلقليمية املعنية 

. مبكافحة اجلرمية السيربانية
وبالرغم من ذلك؛ فقد 

 ضاأشارت الدول اجمليبة أي
إىل أن األحكام العامة 

فعلى سبيل املثال؛ ذكرت إحدى دول غرب آسيا أن األحكام املعنية . ميكنها أن تتناول اإلجراء بطرق خمتلفة

                                                           
1
؛ القانون النموذجي لدول 32-33، مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي املواد 23-3مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، املواد   

، مشروع 33، املشروع التوجيهي للجماعات االقتصادية لدول غرب أفريقيا، املادة 02رمية السيربانية، املادة ؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجل02احتاد الكومنولث املادة 
، االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم 23االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة /اجلماعة الكاريبية/النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

 .23ملعلومات املواد ا
2
  .2228/80سبيل املثال، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم  نظر علىا    

3
  See Brown, I., 2010. Communications Data Retention in an Evolving Internet. International Journal of Law and Information Technology, 

19(2):107. 
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ويف هذا السياق، أوضحت أيضا . ت على أهنا تنص على األمر بالتحفظ املعجلف س،رر  بالتفتيش واملصادرة قد 
فظ على البيانات احلاسوبية طبقا لتشريعاهتا من خالل مصادرة بأنه ميكن التح األفريقيإحدى دول اجلنوب 

دول غرب أوروبا أفادت بأهنا تستخدم األحكام العامة املعنية مبصادرة املراسالت  ىحدإاحلاسوب، يف حني أن 
يف املائة من الدول  21وإضافة إىل ذلك؛ فقد أشار، من ناحية أخرى، أكثر من نسبة  1.واملعلومات األخرى

يبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن القانون الوطين ال يتضمن صالحية لضمان التحفظ املعجل على اجمل
وغين عن البيان؛ أن عدم وجود سلطة قانونية ملثل هذه األداة اهلامة للتحقيق متثل حتديا كبريا، ليس فقط . البيانات

 . ى اليت تسعى لطلب املساعدة يف التحقيقي دولة من الدول األخر أللتلك الدول املعنية، إمنا أيضا 

 األوامر الخاصة بالبيانات الحاسوبية
، فإن القطاع اخلاص ميلك (املوصولية واجلرمية السيربانية)وعلى النحو الذي ن وقش يف الفصل األول 

ولذلك يسيطر مقدمو خدمة . كبريا من البنية التحتية ونظم احلاسوب املستخدمة التصاالت اإلنرتنت اويس ري،ر جزء
 م س ارعن مقدمي االتصاالت اإللكرتونية ومقدمي خدمات استضافة املواقع اإللكرتونية، على  اإلنرتنت، فضال

ومن مث . ت اإلنرتنت واملعامالت واحملتوىت،رصاالوختزين والتحكم يف كمية كبرية من البيانات احلاسوبية املتعلقة با
 راحث للحصول على هذه البيانات أميعترب استخدام سلطات إنفاذ القانون إجراءات قسرية مثل التفتيش والب

األنشطة  تعطيلو يف أغلب األحوال، ويرجع ذلك إىل حجم القضايا الفردية اخلاضعة للتحقيق  متعذر التطبيق
إلجراءات  مسارا؛ إصدار األوامر لألطراف األخرى للتحقيق يف البيانات احلاسوبية يوفر لذلك. التجارية املشروعة

األدلة  قانونية كافية للحصول على
 .  اإللكرتونية

فمن املالحظ أنه يف العديد من 
ة يف نطاق جائ ز الدول، تعترب هذه األوامر 

صالحيات التحقيق املوجودة، مثل األوامر 
أي متطلبات يقتضيه مسار  بتقدميالعامة 

التحقيق، أو األوامر املعنية بالكشف عن 
وبالرغم من ذلك؛ ميكن أن . الوثائق ىحدإ

حتديات إجرائية يف هذا الشأن،  اتظهر أيض
لتحديد " التقليدية"قد تتمثل يف املتطلبات 

املعلومات بشأن املشتبه هبم قبل إصدار أوامر 
ويف نطاق التحقيقات يف . تتعلق باألدلة

                                                           
1
 50-43 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

 مثال وطني من دولة في األمريكتين  : بشأن بيانات حاسوبية أمر

يف حالة إذا اقتنع القاضي بناء على طلب أحد ضباط الشرطة بأن 
تعترب مطلوبة البيانات احلاسوبية احملددة أو املطبوعة او املعلومات األخرى 

بشكل مناسب ألغراض أحد التحقيقات اجلنائية أو اإلجراءات اجلنائية، 
 :فإنه جيوز للقاضي أن يصدر أمرا لـ

املسيطر على إنتاج أحد < الدول>أحد األشخاص يف إقليم ( أ)
احلواسيب من البيانات احلاسوبية احملددة أو املطبوعة أو املخرجات 

 . تالواضحة األخرى لتلك البيانا
الذي لديه معلومات < دولة>أحد مقدمي خدمة اإلنرتنت يف ( ب)

 .بشأن األشخاص املشرتكني يف اخلدمة أو خالفا لذلك
الذي لديه حق الوصول إىل < الدول>أحد األشخاص يف إقليم ( ج)

أحد عمليات احلاسوب احملددة وجتميع البيانات احلاسوبية احملددة من 
 .احلاسوب وأعطاه إىل شخص حمدد
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ئمة ، قد تتمثل املعلومات املعروفة فقط يف أحد عناوين برتوكوالت اإلنرتنت أو اتصاالت مماثلة قااجلرمية السيربانية
 .  يف وقت طلبها من أحد مقدمي خدمة اإلنرتنت ،على معلومات

ووفقا لذلك؛ تتضمن مخسة صكوك دولية أو إقليمية من الصكوك املعنية مبكافحة اجلرمية السيربانية 
وعند القيام بذلك؛ تشري الصكوك بشكل  1.بأحكام حمددة تتعلق باألوامر اخلاصة باحلصول على البيانات املخزنة

، "بيانات احلركة"، "املشرتك بيانات"بني  - الذي ك شف عنه النقاب سابقا يف هذا الفصل - التباين إىل إمجايل
هذا، وعادة ما تتعلق هذه األحكام باملعلومات اليت تعترب يف حيازة أو حتت سيطرة الشخص ". بيانات احملتوى"و

لذي توجد يف البيانات يف وقت إصدار األمر،  وبالتايل، فإن األمر يسري فقط على النطاق ا. أو مقدمي اخلدمة
ومن املالحظ أن وجود هذه الصالحيات التحقيقية مفردة فإهنا ال . كما ميكن اسرتجاعها من ق ب ل م صدر األمر

تلزم يف حد ذاهتا مقدمي اخلدمة جبمع املعلومات أو احلفاظ عليها، حيث لن يقوموا خالفا لذلك مبعاجلة هذه 
متعددة األطراف تتضمن أيضا آلية  2من الصكوك ا، فإن بعض"حبركة البيانات"يما يتعلق أما ف. املعلومات
بشكل كاف مما ميكن سلطات إنفاذ القانون من حتديد مقدمي  بيانات احلركةعن  جزئيا املستعجلللكشف 
من  م تـ ع د،رديف حال اخنراط عدد  اوقد يعترب هذا األمر هام. الذي قد أ رسلت من خالله الرسالةس ار اخلدمة وامل

 . مقدمي اخلدمات يف معاجلة البيانات احلاسوبية أو املراسالت اإللكرتونية

أن  2-2ويظهر الشكل 
الصالحيات العامة، على املستوى 
الوطين، مرة أخرى معمول هبا بني 

يانات باألوامر املعنية ب ج از ةإلالدول 
املشرتك وحركة البيانات وحمتوى 

وتعترب نسبة الدول اليت  3.اناتالبي
توظف أوامر خاصة بالفضاء السيرباين 
للحصول بيانات املشرتك أعلى بقليل 

إىل . من الفئتني الباقيتني من البيانات
هلذا  مطلبا عاماوالذي قد يعكس  اجلرمية السيربانيةجانب ذلك؛ تأثري الصكوك الدولية واإلقليمية املعنية مبكافحة 

                                                           
، اتفاقية جملس أوروبا 02القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة ؛ 32( أ)، املادة مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي  1

االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة /اجلماعة الكاريبية/النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ مشروع (أ/0) 08بشأن اجلرمية السيربانية، املادة 
 (.0) 22؛ االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة (ه) 22
، اتفاقية جملس 02القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة ؛ 32( 2/أ)ملادة ، امشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي  2

االحتاد الكارييب /اجلماعة الكاريبية/؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية(ب/0) 02أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، املادة 
  .22اقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات املادة ؛ االتف22لالتصاالت، املادة 

3
 22-22 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  
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املتمثلة يف وجود صالحيات ( املرفوعة نيابة عن مقدمي اخلدمة)النمط من البيانات، عالوة على أحد املطالب 
 . وإجراءات قانونية واضحة عند طلب هذه املعلومات

فعلى سبيل املثال؛ ذكرت . وهذا ما أيدته تعليقات الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة
إحدى دول األمريكتني أنه بالرغم من أن مقدمي 

ما يتعاونون مع هيئات إنفاذ القانون  امات غالباخلد
، إال أن تطبيق األحكام اإلجرائية العامة ط ْوعا

تَّص ف  املعمول هبا الستصدار أمر بدعم البيانات ا
ولذلك، . ة عالوة على التكلفة الباهظةع م ل ي،ر عدم البـ

قد بدأت هذه الدولة بعملية اعتماد حكم خاص،ر 
 1.مر اخلاصة ببيانات املشرتكباجملال السيرباين لألوا

ومن ناحية أخرى، أفاد عدد قليل من الدول بنجاح 
ويف هذا الصدد؛ . استخدام األحكام العامة

أوضحت إحدى دول جنوب شرق آسيا، على 
 ىحدإسبيل املثال، إمكانية متديد نطاق 

الصالحيات العامة للتحقيق بشأن إصدار أحد 
ويف هذا السياق أيضا، أفادت إحدى دول أمريكا اجلنوبية أن الصالحية ". ألي وثيقة أو أي شيء أخر"األوامر 

 2.قد متتد إىل البيانات املخزنة" ةْخت وملفحص املراسالت امل"املمنوحة ألحد القضاة 

بني هيئات إنفاذ القانون ومقدمي  التفاعلات التحقيق، فإن عن الشكل القانوين لصالحي صرف النظرب 
وتتناول األقسام الالحقة من هذا الفصل؛ . خدمة اإلنرتنت للحصول على أدلة إلكرتونية قد يتسم بالتعقيد البالغ

ها سلطات إنفاذ القانون يف احلصول على تن التحديات اليت جاهبعاستخدام الصالحيات بشكل عملي، فضال 
 . نات من مقدمي اخلدمة، باإلضافة إىل املمارسات اجليدة اليت استخدمتها سلطات إنفاذ القانون حيال ذلكالبيا

  آنيا/جمع البيانات في الوقت الحقيقي
ومع . متثل األوامر املعنية بالبيانات أحد إجراءات التحقيق للحصول على البيانات احلاسوبية املخزنة

ي،ر اإللكرتونية األختزن أيضا األدلة ل ن ذلك،  ، أو (املوجودة فقط يف نطاق املراسالت العابرة)ة على اإلطالق س اس 
 
 
ضطلع بإجرائها تالتحقيقات اليت  ىحدإل ل حَّةتتطلب الوقت الفعلي جلمع البيانات، ويرجع ذلك إىل احلاجة امل

 . صعوبتهاأو  دقتهاهيئات إنفاذ القانون، أو  ىحدإ

                                                           
1
 .20-22 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

2
 .20-22 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

مثال وطني من دولة في : بشأن حركة البيانات أمر
 أوقيانوسيا 

 الكشف عن حركة البيانات
القاضي بناء على طلب أحد ضباط الشرطة يف حالة ما إذا اقتنع 

بأن البيانات املخزنة احملددة يف أحد نظم احلاسوب تعترب مطلوبة 
بشكل مناسب ألغراض أحد التحقيقات اجلنائية أو اإلجراءات 
اجلنائية، جيوز للقاضي أن يستصدر أمرا بأن يكشف الشخص 
 املسيطر على النظام احلاسويب عن حركة البيانات بشكل كاف

 ع ي،رنة، وذلك لتحديد
 :واملتعلقة بأحد املراسالت امل

 مقدمي اخلدمة، و( أ)
 واملس ار الذي قد أ رسلت من خالله الرسالة( ب)
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ووفقا لذلك؛ تتضمن ستة من الصكوك الدولية أو اإلقليمية أحكاما بشأن الوقت احلقيقي جلمع 
يز بني الوقت احلقيقي . البيانات احلاسوبية والوقت  1لبيانات احلركةوحنو ذلك؛ فإن الصكوك بشكل إمجايل مت 

يف احلياة  ت د خ،رلال لى مستوىويتعلق هذا التمييز، ليس على األقل، باختالفات ع 2.لبيانات احملتوىاحلقيقي 
اخلاصة لألشخاص 
اخلاضعني لكل من 

هذا،  3.اإلجراءات
ويتناول القسم املعين 

بالتحقيقات 
واخلصوصية يف هذا 

من  االفصل مزيد
الضمانات املمكنة 
املطلوبة من ق ب ل 
القانون الدويل حلقوق 

إىل  صراحة( بشأن اجلرمية السيربانية جملس أوروبااتفاقية )ويف هذا الصدد؛ يشري أحد الصكوك الدولية . اإلنسان
ومن منظور عملي؛  4."مبجموعة من اجلرائم اجلسيمة اليت حيددها القانون احمللي"اعرتاض حمتوى البيانات املتعلقة 

الصكوك متعددة األطراف أن الوقت احلقيقي جلمع البيانات ميكن تنفيذه إما بشكل مباشر من  تصو،ررا مغالبا 
أحد مقدمي اخلدمات  إرغام، أو عن طريق االتقنية اخلاصة هب اطات إنفاذ القانون من خالل تطبيق وسائلهسل قبل

ضمن قدراهتم التقنية املوجودة جلمع البيانات احلاسوبية أو تسجيلها، أو للتعاون ومساعدة السلطات يف أداء 
 . ذلك

                                                           
؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن 02؛ القانون النموذجي لدول احتاد الكومنولث املادة 38، املادة يا واجلنوب األفريقيمشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريق  1

؛ 22 االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة/اجلماعة الكاريبية/؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية21اجلرمية السيربانية، املادة 
 .28االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات، املادة 

؛ القانون النموذجي لدول احتاد 32، املادة ؛ مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرق افريقيا واجلنوب األفريقي23-3مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي، املواد   2
اجلماعة /؛ مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية20وبا بشأن اجلرمية السيربانية، املادة ؛ اتفاقية جملس أور 08الكومنولث املادة 

 .22؛ االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات، املادة 22االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة /الكاريبية
3
  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. 
 21اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، املادة   4
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هبذه يف املائة من الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص  21على املستوى الوطين، أفاد ما يقرب من نسبة 
مباهية الوقت احلقيقي العرتاض حركة  حيص ر،ر الصالحيات العامة للتحقيق للت ىحدإالدراسة بأنه قد مت استخدام 

أعمال اعرتاض "هذا، وقد أشار عدد من الدول، على سبيل املثال، إىل متديد نطاق . البيانات وحمتوي البيانات
وبشكل  1.للوقت احلقيقي جلمع البيانات احلاسوبية" تـ ن ص،رتالقوانني "العامة، أو " االتصاالت السلكية والالسلكية

يف املائة من الدول اجمليبة بوجود صالحية قانونية للوقت احلقيقي جلمع  21إمجايل؛ أفادت أكثر من نسبة 
البيانات، إما من خالل 
صالحية عامة أو صالحية 

. خاصة باجملال السيرباين
ومن ناحية أخرى؛ أبرزت 

بيق تطبعض الدول 
ضمانات على هذه 
الصالحيات، مبا فيها حتديد 
الوقت احلقيقي جلمع حمتوى 
البيانات للجرائم اجلسيمة 

 2.فقط

وفيما يتعلق  
العرتاض  التطبيقات العمليةب

البيانات، فإنه يف أغلب 
التشريعات  ىحدإفعلى سبيل املثال؛ تنص . األحيان يتم التمييز بني مقدمي اخلدمة العام ومقدمي اخلدمة اخلاص

الوطنية لدولة من دول غرب أوروبا على أن اعرتاض البيانات احلاسوبية من ق ب ل املقدمني العموميني يعترب اعرتاضا 
أما فيما يتعلق . بالتعاون مع مقدمي اخلدمة، ما مل يكن هذا التعاون غري ممكن أو يعترب خمالفا ملصاحل التحقيق

مقدم اخلدمة الفرصة للتعاون يف االعرتاض، ما " منح"شريعات الوطنية على تنص التفمبقدمي اخلدمة غري العامة، 
 3.مل يكن هذا مستحيال أو غري مرغوب فيه

 
 

                                                           
1
 .28و 22 لدراسة، السؤال رقماالستبيان اخلاص هبذه ا  

2
  .املرجع السابق  

3
  Koops, B-J. 2010. Cybercrime legislation. Electronic Journal of Comparative Law, 14(3). 

 

 مثال وطني من دولة في غرب آسيا : البيانات في الوقت الحقيقي جمع

 الحركة بياناتالحقيقي لجمع  الوقت
يـ ف و،رض أحد وكالء النائب العام يف تقدمي طلب إىل إحدى احملاكم صاحبة االختصاص .  0

وبناء على ذلك يلتزم مقدم اخلدمة جلمع بيانات احلرمة آنيا، املكاين بالتحقيق الستصدار أمر 
بالتعاون مع هيئة التحقيق مع تقدمي املساعدة هلا يف حتديد الوقت احلقيقي جلمع حركة 
البيانات أو تسجيلها واملرتبطة مبراسالت حمددة مت إعدادها ونقلها عرب أحد أنظمة احلاسوب 

نظام حاسويب  داخل اإلقليم، مىت كان هناك سبب حمتمل بأن أحد األشخاص يستعمل
 ... الرتكاب جرمية

يف املادة احلالية مبثابة قدرة تقنية ملقدم اخلدمة  0تعترب املقرتحات املنصوص عليها يف الفقرة . 2
ة . لتحديد الوقت احلقيقي جلمع حركة البيانات أو تسجيلها الوقت "ال جيوز أن تتجاوز م د،ر

ة ا" احلقيقي جلمع حركة البيانات أو تسجيلها  د،ر
 . لضرورية جلمع األدلة يف القضية اجلنائيةامل

من هذه املادة طبقا لإلجراء  2و 0تنظر احملكمة يف املقرتحات املنصوص عليها يف الفقرة . 3
 .من هذا القانون< ...>الوارد يف املادة 
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 بُعد عن الحاسوبية الجنائية التحاليل أدوات استخدام
توفر جمموعة األدوات التكنولوجية هليئات إنفاذ القانون إمكانيات لكل من مجع األدلة بشكل مباشر من  

فهذه األدوات مثل . نظم احلاسوب عن ب عد، ومجع معلومات استخباراتية أو معلومات تتعلق بالتحقيق بشكل عام
صد لوحة املفاتيح وإدارة الربامج عن ب عد، وعندما توضع مثل هذه األدوات يف جهاز أحد املشتبه هبم فإن برامج ر 

بإمكاهنا نقل معلومات عن ب عد بشأن نشاط لوحة 
أو البيانات املرسلة - املفاتيح والبيانات احلاسوبية املخزنة

نظرا إىل  1.بواسطة اجلهاز -أو البيانات املستقبلة
علومات الشخصية املخزنة على أجهزة جمموعة امل

 انْت هاكاحلاسوب، فإن استعمال هذه األدوات متثل ا
يم للحياة اخلاصة لألشخاص الفاعلني حمل  اج س 

احلصول على فومن وجهة نظر اإلثبات؛ . التحقيق
نظم " حياة"األدلة عرب استخدام أدوات عن ب عد بشأن 

هذا ويف . بواب التحديأاحلاسوب قد تفتح أيضا 
الصدد على سبيل املثال؛ جيب توضيح أن العمليات 

 
 
ال تغري حبد ذاهتا من حالة  ح ق،رقاليت يضطلع هبا امل

  2.النظام احلاسويب قيد التحقيق

إىل استخدام أدوات التحاليل اجلنائي عند ب عد،  ( غري امللزمة)يشري أحد الصكوك الدولية أو اإلقليمية 
من مشروع النصوص التشريعية لالحتاد الدويل ( 22)ويف هذا الصدد تنص املادة . كأحد إجراءات التحقيق

اجلماعة /لالتصاالت
االحتاد الكارييب /الكاريبية

 لالتصاالت على أنه جيوز
للقاضي تفويض أحد ضباط 

برنامج " ماْست ْخد  الشرطة يف ا
 "حتليل جنائي عن ب عد

املهام احملددة املطلوبة  ىحدإل
وبشكل . ألغراض التحقيق

جملس عام؛ أيضا تشري اتفاقية 

                                                           
1
  See, for example, Gartner. 2012. Remote Forensics Report 2012. 

2
  Hay, B., Nance, K., Bishop, M. 2009. Live Analysis: Progress and Challenges. IEEE Security and Privacy, 7(2):32 

مثال وطني من : بُعد عن الجنائية التحاليل برمجيات
 دولة في أوقيانوسيا

 بأمر تفتيشيخّول تفتيش الشيء عن بعد 
جيوز ألي شخص ينفذ أمرا بالتفتيش؛ خي  و،رل البحث املتاح 

 عن ب عد، أن
يستعمل تدابري مناسبة للوصول إىل الشيء موضوع ( أ)

 التفتيش؛ و
يف حالة خضوع أي من املواد غري املادية يف الشيء ( ب)

للبحث، أو للمصادرة خالفا لذلك، تنسخ هذه املادة 
املعاينة، االستنساخ أو أساليب وذلك عن طريق )

 (.التحليل اجلنائي األخرى



    

090 
 

إىل االلتزام باختاذ التدابري التشريعية الضرورية والتدابري األخرى اليت جتيز (( 2) 31املادة )حلماية الطفل  أوروبا
 ". سريةبعمليات "إمكانية القيام 

أكثر من ثلث الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة مل يقدموا إجابة بشأن وجود تشريع جييز 
. اجلنائية احلاسوبية عن ب عد يف التحقيقيات اليت تضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانوناستعمال أدوات التحاليل 

. ويف حني أفادت إحدى هذه الدول بأهنا فعلت ذلك، إال أن نصف الدول تقريبا أفاد بعدم وجود هذه الصالحية
مت إدراجها يف التشريع، حيث أما فيما يتعلق بالنصف اآلخر من الدول اجمليبة، فقد أشار إىل أن هذه الصالحيات 

بيد أن التعليقات . إىل الصالحيات العامة، بدال من الصالحيات اخلاصة باجملال السيرباين اأشارت األغلبية منه
ما بني التصريح صراحة بعدم وجود أحكام تشريعية تعىن باستخدام أدوات التحاليل "اليت أبدهتا الدول قد تراوحت 

وأخريا؛  1."عد، إىل التأكيد على أن القانون الوطين جييز تركيب جهاز مراقبة للبياناتاجلنائية احلاسوبية عن ب  
اخلربة التقنية أو "ة تنص على استعمال م ع ي،رنعلقت الدول األخرى، بشكل عام، بأن األطر اإلجرائية يف ظروف 

  2.، بغية احلصول على املعلومات املطلوبة أثناء التحقيق"العلمية

 إقليمها نطاق خارج الموجودة البيانات إلى المباشر القانون إنفاذ هيئات وصول
العاملية أن البيانات احلاسوبية ذات الصلة بالتحقيقات اليت جتريها سلطات إنفاذ القانون  املوصوليةتعين 

تعترب متواجدة بشكل متزايد خارج احلدود اإلقليمية للوالية القضائية القائمة بالتحرِّيات، سواء كانت جرمية عامة 
، فإن الوسائل التقليدية (لتعاون الدويلا)وعلى النحو الذي متت مناقشته يف الفصل السابع . أو جرمية سيربانية

واعرتافا . ة جتاوزت احلدود اإلقليميةعاب ر لضمان الوصول إىل بيانات  يف وقتهالرمسية للتعاون الدويل مل تعد كافية 
هبذا التحدي؛ تتضمن ثالثة من الصكوك الدولية أو اإلقليمية أحكاما بشأن الوصول إىل البيانات احلاسوبية عرب 

من خالل -وتصور هذه األحكام بشكل منوذجي أن سلطات إنفاذ القانون جيوز هلا الوصول أو تلقي. 3احلدود
بيانات حاسوبية خمزنة موجودة يف دولة أخرى مبوجب موافقة  -أحد النظم احلاسوبية املوجودة يف اإلقليم الوطين

 4.القانونية للكشف عن البياناتمن أحد األشخاص الذين لديهم السلطة  يةرادإقانونية أو موافقة 

   

                                                           
1
 50-43 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

2
 املرجع السابق  

ب؛ االتفاقية /32بشأن اجلرمية السيربانية، املادة  جملس أوروباب؛ اتفاقية /22، املادة األفريقينظر مشروع القانون النموذجي للسوق املشرتكة لشرف إفريقيا واجلنوب ا    3
 ب/21العربية بشأن مكافحة جرائم املعلومات، املادة 

واملواد األخرى، حيث أصبح الوصول ( مفتوحة املصدر)بني الوصول إىل املواد املتاحة للجمهور  بشأن الوصول إىل البيانات احلاسوبية عرب احلدود ة ما متيز األحكامدعا  4
: ، الوالية القضائية والوصول عرب احلدود اإلقليمية2102انظر جملس أوروبا . )إىل مواد املصادر املفتوحة ألغراض العدالة اجلنائية من قبيل املمارسات املقبولة بشكل عام

يف هذه الدراسة يعين " عرب احلدود"استعمال مصطلح الوصول . 2102ديسمرب/كانون األول  2 يف T-CY الذي اعتمده-ماهية اخليارات؟ تقرير الفريق العامل عرب احلدود
   .لذلك الوصول إىل مواد املصادر املغلقة
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كما هو احلال مع استخدام أدوات التحليل اجلنائي عن ب عد؛ مل جيب أكثر من الدول اجمليبة على 
هذه  ىحدإبيد أن ". عرب احلدود"االستبيان اخلاص هبذه الدارسة على السؤال املتعلق بوجود صالحيات للوصول 

الدول قامت بذلك، حيث 
صف الدول إىل أشار أكثر من ن

ومع . وجود مثل هذه الصالحية
ذلك، فمن املالحظ أن الدول 
قد فسرت املصطلح على نطاق 

املوقف  اواسع ليستوعب أيض
حيث يتم احلصول على املوافقة 
بشأن اإلجراء من سلطات 

. الدولة اليت قد نفذت اإلجراء
فعلى سبيل املثال؛ جييز تشريع 

ومع ذلك؛ قد ". األشياء اخلارجية/األماكن"برتكيب أجهزة مراقبة يف إحدى الدول إصدار أمر قضائي يسمح 
اقتنع القاضي مصدر األمر بأنه متت املوافقة على املراقبة من ق ب ل أحد املسؤولني يف "ميكن فعل ذلك فقط إذا 

عرب " وأخريا، فقد ذكرت بعض الدول إىل أن صالحيات الوصول. 1"الدولة األجنبية والذي أيد ذلك بشكل كاف
. يف تعليقات مكتوبة الستعمال الصكوك املعنية باملساعدة القانونية املتبادلةمشار إليه يف القانون الوطين، " احلدود

خالل االستبيان " عرب احلدود"وبالتايل؛ فإن النسبة اإلمجالية للدول اليت أفادت بوجود سلطة تشريعية للوصول 
بشكل " عرب احلدود"جمموعة الدول اليت لديها صالحية للسماح بالوصول  املرافق هلذه الدراسة، قد تعترب أكرب من

 . على النحو املتوخى من بعض الصكوك الدولية واإلقليمية( أي دون ترخيص من السلطات الوطنية)أكثر صرامة 

إىل املسائل املتعلقة بوصول سلطات إنفاذ القانون املباشر ( التعاون الدويل)هذا ويتناول الفصل السابع 
 .البيانات خارج احلدود اإلقليمية مبزيد من التعمق، مبا يف ذلك االستخدام العملي هلذه اإلجراءات من ق ب ل الشرطة

 استعراض
ويف الواقع، )األساس القانوين لصالحيات التحقيق املستخدمة يف اجلرمية السيربانية  استعراضيكشف 

وهذا يشتمل على ما . يف النهج املستخدم على املستوى الوطين كبرياتعددا  ( ألي جرمية تنطوي على أدلة إلكرتونية
ن وجود علتطبيقها على البيانات غري املادية، فضال " التقليدية"الذي ميكن معه تفسري الصالحيات  بالنطاقيتعلق 
 للسلطة القانونية لإلجراءات التدخلية بشكل خاص، مثل استخدام التحاليل اجلنائية عن ب عد يف نطاق

بشكل  قواسم مشرتكةوتظهر النـ ه ج الوطنية، بشكل إمجايل، لصالحيات التحقيق يف اجلرمية السيربانية . التحقيقات

                                                           
1
 .50-22االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   
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بالرغم من ذلك، وبينما تتسم الصالحيات القانونية بالتنوع، إال . أقل من جترمي العديد من أفعال اجلرمية السيربانية
ومن . ود أنواع من إجراءات التحقيق واليت جيب أن تكون متاحةأن ذلك ي ظهر درجة جيدة من التوافق بشأن وج

( 0: )لتلك الصالحيات الواردة يف العديد من الصكوك متعددة األفراد؛ ومنها توافقا ومتاثالاملالحظ أن هناك 
( 3)، الصالحيات املعنية باحلصول على البيانات احلاسوبية املخزنة( 2)الصالحيات املعنية بالتفتيش واملصادرة، 

 .صالحيات تكفل التحفظ املعجل على البيانات( 2)الصالحيات املعنية بالوقت احلقيقي جلمع البيانات، و

ماهية احلدود والضمانات ( أ: )األساس القانوين هلذه الصالحيات، جيب النظر يف مسألتني باإلضافة إىل
هذا، ويتناول . استعمال صالحيات التحقيق بشكل عملي( ب)اليت جيب تطبيقها على هذه الصالحيات، و

ولية بشأن القسم التايل من هذا الفصل ماهية احلدود والضمانات اليت ارتأهتا معايري حقوق اإلنسان الد
 .  اخلصوصية، يف حني يتناول القسم الالحق استعمال إجراءات التحقيق بشكل عملي

  التحقيق وإجراءات الخصوصية 5-3

 :االستنتاجات الرئيسية

 مجيع الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة بأن اخلصوصية القائمة على  اتفيد تقريب
 احلمايات تعترب سارية يف سياق البيانات احلاسوبية واملراسالت اإللكرتونية 

  تفيد الدول بوجود جمموعة كبرية من الضمانات حلماية اخلصوصية أثناء حتقيقات هيئات إنفاذ
يود بشأن البيانات اليت ميكن الوصول إليها، احلدود الزمنية، متطلبات القانون، تشتمل على الق

 القضاء والنيابة العامة  إْشراف، و "السبب احملتمل"
  حيدد القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشكل واضح جمموعة من احلمايات خلصوصيات األشخاص

األساسية وجوب أن تعطي وتتضمن املبادئ . الذين خيضعون لتحقيقات هيئات إنفاذ القانون
صالحيات التحقيق مؤشرا واضحا لألوضاع والظروف اليت قد ت ستعمل مبوجب هذه اإلجراءات، 

 إىل جنب مع ضمانات فعالة ضد إساءة استعمال مثل هذه الصالحيات  اوذلك جنب
 وصية للمستخدمني فيما يتعلق بنظام اخلص غ م وضتطوير احلوسبة السحابية يطرح درجة عالية من ال

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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 القانون إنفاذ سلطات وتحقيقات اإلنسان حقوق
اليت تنتهجها الدول يف مكافحة اجلرمية  طرائقاإلنسان يف التتمثل إحدى شواغل القانون الدويل حلقوق 

ومن املستقر؛ أن هناك إْمكان ي،رة الرتباط معايري حقوق اإلنسان بكل جوانب  1.وحتقيق أهداف العدالة اجلنائية
دويل حلقوق القانون ال ت ب،رعالتحقيق واملالحقة القضائية للجرمية وقانون اإلجراءات اجلنائية، واملمارسة، ومن مث يـ  

  2.اإلنسان بشكل خاص كل هذه املعايري

ضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانون، تت طبق على التحقيقات اليت  رمبافهناك جمموعة من احلقوق 
ومع ذلك؛ تظهر غالبا حتديات يف  3.ومنها حق الشخص يف احلرية واألمان، واحلقوق املتعلقة باحملاكمة العادلة

 . 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 
ة األمريكية حلقوق اإلنسان، حمظورات بشأن التدخل التعسفي يف حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واالتفاقي

وفقا للقانون الدويل والسوابق  5مبفهوم واسع" اخلصوصية"ويتمتع نطاق  4.اخلصوصية واألسرة واملنزل واملراسالت
ج تندر  6القضائية، ومن الواضح أن الطبيعة التدخلية للتحقيقات اجلنائية سرتتبط خبصوصية قائمة على حقوق

؛ إذا كان التشريع القائم الذي مينح م ت ج ان سوبشكل  7،حيث ال يدرك املشتبه به أن املعلومات يتم مجعها
 8.هتديدجم  ر،رد صالحيات للتحقيق 

 حقوقافعلى النحو املعمول به يف احلقوق األخرى؛ فإن حقوق اخلصوصية يف القانون الدويل ليست 
ك القيود الواردة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مطلقة بيد أهنا ختضع لقيود، مبا يف ذل

ويف هذا الصدد؛ تعترب الضمانات الواردة يف قانون اإلجراءات  9."حفظ النظام ومنع اجلرمية"والسيما القيد املعىن بـ 
، حتديد املسؤولني املفوضني، حتديد األوضاع واحلاالت اليت ميكن معها استعمال صالحيات احلقيق: اجلنائية مثل

                                                           
مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من منظور حقوق . 2101اجلنائية جلنة األمم املتحدة املعنية باملخدرات وجلنة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية والعدالة   1

 2101مارس /آذار E/CN.7/2010/CRP.6 – E/CN.15/2010/CRP.1 3 مذكرة من املدير التنفيذي. اإلنسان
2
  Colvin, M., and Cooper, J. (eds.) 2009. Human Rights in the Investigation and Prosecution of Crime. Oxford: Oxford University Press. 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 02و 2املادتان   3
من  00من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة  8من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة  02املادة   4

 .االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
احلق يف احرتام اخلصوصية والعائلة واملنزل واملراسالت، ومحاية الشرف : 02، التعليق العام رقم 0288ا نظر على سبيل املثال؛ جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   5

 .0228أبريل /نيسان8والسمعة، 
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. 
 8220/22ا نظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم   7
 22232/11نسان، االلتماس رقم ا نظر احملكمة األوروبية حلقوق اإل  8
ال جيوز للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا احلق إال "االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واليت تنص على أن من  8من املادة ( 2)نظر الفقرة ا    9

وسالمة اجلمهور أو الرخاء االقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع اجلرمية، أو محاية الصحة وفقا للقانون ومبا متليه الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن القومي 
  "العامة واآلداب، أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم
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لتقييم  احيوي رااملدة الزمنية اليت ميكن تطبيقها على إجراءات التحقيق، أم م ْقدارالطريقة اليت يصدر هبا التصريح، و 
حقوق اإلنسان عما إذا كانت التحقيقات اجلنائية اليت تنتهك اخلصوصية تعترب مقبولة يف نطاق الضرورة 

 1.املشروعة

، فإنه جيب تقييم كل إجراء من إجراءات التحقيق يف اجلرمية السيربانيةمر بالتحقيق يف ومىت تعلق األ
سياقه القانوين والعملي، وذلك لتحديد ما إذا كان للمتدخل يف اخلصوصية أو العائلة أو املنزل أو املراسالت له ما 

أو اإللكرتونية كأحد أساليب التحري يف /ما تثري طبيعة املراقبة السرية و اويف هذا اإلطار؛ غالب. يربره للتدخل
حلقوق اخلصوصية  تـ و اف قإال أنه من اهلام التذكر بأن متطلبات ال 2،للخصوصية ةم ع ي،رنحتديات  اجلرمية السيربانية

تعكس احلدود وبالتايل، جيب أن  3."االعتيادية"تسري بشكل متساو على إجراءات التفتيش واملصادرة 
إلجراءات التحقيق، مع ضمان أن كل إجراء يتم  التدخل التبايينوالضمانات الواردة يف القانون اإلجرائي 

 . استخدامه فقط يف مىت اقتضى األمر ذلك يف أحد اجملتمعات الدميقراطية

 إجرائية ضماناتو  خصوصية حماية وجود
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 

اليت ميكن فيها تقييد حقوق  كما س ئلت الدول أيضا عن ماهية الظروف. أثناء حتقيقات سلطات إنفاذ القانون
اخلصوصية ألغراض الكشف والتحقيق يف اجلرمية السيربانية، إىل جانب ماهية العناصر ذات الصلة حبقوق 

 . اخلصوصية خارج نطاق الوالية القضائية والتعاون الدويل

ا يف سياق كافة الدول اجمليبة على االستبيان إىل أن محاية اخلصوصية تعترب معموال هب  اأشارت تقريب
ومع ذلك، فإن طريقة احلماية اليت يتناوهلا القانون قد أظهرت . البيانات احلاسوبية واملراسالت اإللكرتونية

لى ع ضاة اليت طبقت أيشام لكما أشار العديد من الدول إىل حقوق اخلصوصية الدستورية ال. اختالفات كثرية
للحق يف " حمايد من الناحية التكنولوجية"سلط الضوء على هنج قليال من الدول  االبيانات احلاسوبية، كما أن عدد
؛ "اخلصوصية"يف حني ذكرت الدول األخرى تشريعات حمددة تتضمن أعمال . اخلصوصية يف تشريعاهتم الوطنية

                                                           
ونا، ويتفق مع األحكام يتمثل النهج العام الذي اعتمدته جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التساؤل ما إذا كان التدخل يف اخلصوصية يعترب منصوص عليه قان  1

انظر جلنة األمم املتحدة حلقوق )اصة للحالة واألهداف والغايات الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كما يعترب من املناسب يف الظروف اخل
أما هنج احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف  (.02وجلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق رقم  CCPR/C/82/D/903/1999اإلنسان، البالغ رقم 

من  8ما إذا كان هناك تدخل يف حقوق اخلصوصية احملمية مبوجب املادة ( 0)بـ  القضايا اليت يضطلع بالتحقيق فيها هيئات إنفاذ القانون يتمثل يف توجيه سؤال يتعلق
ما إذا كان هذا التدخل كان وفقا للقانون، ويشتمل ذلك ليس فقط على األسس يف القانون احمللي، بل أيضا ( 2)االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ 

ما إذا كان التدخل ضروريا يف جمتمع (. 3)، وتوافقه مع مبدأ سيادة القانون، وبعواقب األمور قبل وقوعها الوصول إليه، وتبصرهالقانون من حيث إمكانية " نوعية"
  (.22221/11انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم )دميقراطي 

2
 .املنظمةو  اجلرائم اخلطرية يف التحقيق يف املراقبة االلكرتونية يف احلالية املمارسات. 2112مية انظر على سبيل املثال، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلر   

3
 .03201/88انظر على سبيل املثال؛ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم   
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محاية اخلصوصية يف "؛ أعمال "(السلكية والالسلكية)تنظيم االتصاالت "؛ أعمال "محاية اخلصوصية"قوانني 
األعمال "؛ و"؛ قوانني سرية املراسالت"القانون اجلنائي"؛ جرائم انتهاك اخلصوصية يف "اإللكرتونية املراسالت

كاالتفاقية  –ومن املالحظ أن بعض الدول اختذت الصكوك الدولية  1."املراسالت أْسر اراملتعلقة مبحتوى 
بيد أن عددا قليال من الدول ذكر . الوطنيةكأحد مصادر احلماية  - األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

يتعلق باخلصوصية، وبالرغم من ذلك، فإن هذه الدول استفادت من محاية " اعام" اقانون اصراحة بأن ليس لديه
  2.املهنية القانونية البيانات احلاسوبية واملراسالت اإللكرتونية يف هذه الدول، مثل قوانني السرية واالمتيازات

يف سياق التحقيقات اليت  معمول هبا؛ أكد عدد من الدول أن محاية اخلصوصية اياق أيضويف هذا الس
نظري احلاجة إىل منع  متوازنةيضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانون، بيد أهنا أبرزت أن اخلصوصية جيب أن تكون 

 أن غالبية الدول أشارت فقط وبينما وصفت بعض من الدول كيفية حتقيق هذا التوازن، إال. اجلرمية والتحقيق فيها
إىل ماهية متطلبات إصدار األوامر، أو متطلبات كل من السلطة القضائية أو النيابة العامة، للتفتيش االقتحامي أو 

 العناية إيالءيتعني "الدول سلطت الضوء على أن القانون الوطين حدد أنه  إحدىوجدير بالذكر؛ أن . ر ق اب ةال
 باإلجراءات ترتبط ال اليت اخلاصة املراسالت عن الكشف منع بغية[ واملصادرة البحث عملياتأثناء ] الواجبة
إىل جانب ذلك، فإن إحدى الدول األخرى ذكرت أيضا أنه جيب استخدام التنصت على  3."املتخذة اجلنائية

الدول بشكل خاص بعض  أوضحتو هذا، . لتيسري أعمال التحقيق اجلنائي" تكميلية"االتصاالت فقط كوسيلة 
 املراقبةهاما حلماية اخلصوصية يف سياق البيانات الشخصية  االيت يعترب أداؤها أمر )أن قوانني محاية البيانات 

استثناءات تسمح، على سبيل املثال، لألطراف الثالثة بالكشف عن  تضمنةم( واملعاجلة من األطراف األخرى
 4.لتنفيذ القانون اجلنائي" ضرورة مناسبة"حالة وجود هيئات إنفاذ القانون يف  ىحدإاملعلومات إىل 

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 

بوجود حدود وضمانات وطنية ( يف املائة 82)الدول  أْكث ري،رةويف الرد على هذا السؤال؛ قد أفادت . التحقيق
وبناء على ذلك، فإن ما يدعو  5.إلجراءات التحقيق اليت تضطلع هبا سلطات إنفاذ القانون بشأن اجلرمية السيربانية

قليال من الدول ذكرت عدم وجود ضمانات، مما يعترب ذلك حالة قد تؤدي إىل عدم التوافق  الالستغراب أن عدد
 . 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 ق ب ل سلطات 
 إنفاذ القانون، فضال عن

إشراف احملكمة أو النيابة العامة 
. على إجراءات التحقيق

بعض الدول إىل  اوأشارت أيض
احلدود الزمنية املفروضة على 

 1.استخدام إجراءات التحقيق
، اويف هذا الصدد أيض

استشهدت الدول األخرى 
بأنظمة للحماية تتضمن قيودا 

ذ القانون عليها، قيود على استخدامها، املتطلبات على الوصول إىل البيانات احلاسوبية جمرد حصول سلطات إنفا
احلدود والضمانات "وأفادت إحدى الدول أن  2.ها، إىل جانب آليات مستقلة للرقابة الداخليةإْتالفاملتعقلة بعدم 

 إىل الوصول صالحيات من صالحية كل على ةمع القيود املختلفة واألنظمة الوقائية م ط ب،رق الواسعة، التعددية
: الوقائية األنظمة هذه وتتضمن هذا،(. املباشر واحملتوى املخزن، احملتوى والالسلكية، السلكية االتصاالتبيانات )

 مبجرد املواد استعمال على وقيود منحه، جمرد الوصول على وقيود الوصول، منح قبل حتقيقها جيب متطلبات
 3".العامة إبالغ ومتطلبات داخلية،ال للرقابة مستقلة وأنظمة التعرض، عدم ومتطلبات الوصول،

أن الضمانات قد وردت يف التشريع األساسي، ( يف املائة 22ما يزيد عن نسبة )غالبية الدول  صرحتو 
قرارات احملاكم أو و مثل مرسوم حكومي،  فرعيةمن تشريعات  مشتقةبينما أفادت باقي الدول بأن الضمانات 

وبينما تستمد الضمانات شرعيتها من  4.هبا هيئات إنفاذ القانونضطلع تسياسيات املالحقات القضائية اليت 
الذي ينص " القانون"يف  مكرسة - كما هو مبني أدناه - مصادر غري التشريعات الرئيسية، إال أهنا جيب أن تظل

 . حبد ذاتهعلى ضمانات كافية وفعالة ملكافحة إساءة استعمال إجراء التحقيق 
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أن  وقد ط لب من الدول أيضا
من التفصيل بشأن  اتقدم مزيد

ماهية الضمانات اإلجرائية 
 
 
ة، وكذلك الطبيعة ح د،ردامل

القانونية للمتطلبات اليت يتعني 
استيفاؤها قبل استخدام أحد 
إجراءات التحقيق بشكل 

عن حتديد ماهية  خاص، فضال
 نطاقاأفادت أغلبية الدول أن هناك أما فيما يتعلق باملتطلبات اإلجرائية، فقد . السلطات املعنية بإعطاء اإلذن

وجود دليل بشأن أحد أفعال اجلرمية السيربانية أو بالغ "من إجراءات التحقيق ميكن البدء هبا على أساس  اواسع
نظرا لتدخل اإلجراءات بدرجة عالية، مثل الوقت  - األحيان أغلبوتشرتط الدول يف  1."بوقوع أحد أفعاهلا

وجود أدلة على قيام جرمية سيربانية جسيمة أو بالغ بشأهنا،  - مجع حمتوى البياناتاحلقيقي جلمع البيانات أو 
 2.لالشتباه يف وقوع أحد اجلرائم" األسباب املناسبة"أو " السبب احملتمل"أو متطلبات إجرائية مثل إثبات 

وجود وقد لوحظ 
منط مماثل فيما يتعلق بتحديد 
ماهية السلطات املنوط هبا 
إصدار التصريح بشأن 

. إجراءات التحقيق املختلفة
ويف هذا الصدد، أفادت الدول 

تعترب  يف أغلب األوقاتأنه 
اإلجراءات التدخلية قليلة إىل حد ما، مثل التحفظ املعجل على البيانات أو األوامر الصادرة بشأن بيانات 

فعلى سبيل املثال؛  3.تدابري تدخلية بشكل أكرب مع باملقارنةصدرها سلطات إنفاذ القانون، ت، وميكن أن املشرتك
يف املائة من الدول اجمليبة أن اإلجراءات التدخلية، مثل األوامر املعنية مبحتوى  81ذكرت أكثر من نسبة 

احملاكم، أو باألحرى مباشرة  ىحدإالعامة أو  من النيابة إذناالبيانات أو الوقت احلقيقي جلمع البيانات، تتطلب 
وبالرغم من ذلك؛ أفاد عدد قليل من الدول أن سلطات إنفاذ القانون . من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون

لديها القدرة على إصدار اإلذن هلذه التحقيقات، بيد أن ذلك يثري خماوف إزاء كفاية الضمانات اليت تستوعب 
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بالرغم من أن حرية التعبري وسرية املراسالت تعترب من قبيل 
االعتبارات األولية، كما جيب أن مي نح مستعملو االتصاالت 

السلكية والالسلكية وخدمات اإلنرتنت ضمانا بأن 
الضمانة خصوصيتهم وحرية تعبريهم حمل احرتام، بيد أن هذه 

ال جيوز أن تكون مطلقة، وجيب أن ختضع إىل سياق 
حيث تكمن ... األولويات املشروعة، مثل منع الفوضى واجلرمية

مهمة املشرع يف هذا الصدد بتوفري إطار للتوفيق بني املطالبات 
 .املختلفة اليت تـ ب ار ى للحماية يف هذا السياق

 2822/12رقم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس 

إحدى دول األمريكتني أن احملكمة العليا قضت بعدم  - على سبيل املثال - وأخريا؛ أفادت. هذه اإلجراءات
دستورية املادة الواردة يف قانوهنا اإلجرائي واليت نصت على جواز االعرتاض بدون أمر قضائي يف ظروف 

  1.استثنائية

 اإلنسان حقوق منظور خالل من الضمانات تقييم
أن احلماية  ع ل ىالسوابق القضائية املستوحاة من احملاكم واجملالس الدولية حلقوق اإلنسان  شددت 

ويوضح اجلدول . ة الحرتام اخلصوصية يف سياق حتقيقات سلطات إنفاذ القانوند ام غاإلجرائية تعترب من األمور ال
قوق اإلنسان املتعلقة باملسائل مثل أدناه احلق الدويل األساسي املتعلق بأحكام اخلصوصية، فضال عن قرارات ح

عدم وجود تشريع معين باإلذن املتعلق بإجراءات التحقيق؛ الضمانات التشريعية، واالستخدام العملي إلجراءات 
بيد أنه حىت اآلن؛ تصدى بشكل مباشر عدد قليل من القرارات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان . التحقيق

  2.ضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانونتنية اليت السيربا ميةاجلر للتحقيقات يف 

ثل أحد األحكام اهلامة ميومع ذلك، قد 
الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التوازن 
بني اخلصوصية والتحقيقات اليت تضطلع بإجرائها 

ويف سياق جرائم احملتوى عرب . سلطات إنفاذ القانون
اإلنرتنت اليت يتورط فيها أحد القصر، فإن سلطات 

ون غري قادرة على احلصول على إنفاذ القانون قد تك
حلماية  ابيانات املشرتك من مقدم خدمة اإلنرتنت نظر 

السرية الواردة يف قانون االتصاالت السلكية 
وقد قضت احملكمة يف هذا الصدد، بأن . والالسلكية

ذلك يعيق اختاذ خطوة فعالة لتحديد اجلاين ومالحقته 
  3.ياقضائ
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 اإلنسانأحكام القانون الدولي لحقوق 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية،  0من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  90المادة 
 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  99المادة 

لكل ]، ([العهد الدويل)شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته ال جيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو ]
ال جيوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي يف حياته ]، ([االتفاقية األوروبية)إنسان حق احرتام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته 

 (.االتفاقية األمريكية)اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو منزله أو مراسالته 
 عدم وجود تشريع يجيز اإلذن إلجراءات التحقيق

 0519/01المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، االلتماس رقم 
ة االْخت ي ار ي،رة قضت احملكمة بأنه يف حالة عدم وجود قواعد قانونية تتعلق بنطاق وممارسة السلطة التقديرية، عند غياب القواعد القانونية، فإن املمارس

من قبل مقدمي خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية لتسجيل أرقام اهلواتف املتلفنة ومدة املخابرة التليفونية، بناء على طلب إىل لس دَّ احلاج ة 
 .يعترب ذلك م ن افيا للحق يف اخلصوصية" كان ذلك يشكل أمرا جوهريا لتحقيقات الشرطة، باإلضافة إىل ما يتعلق باجلرمية اجلسيمة" الشرطة مىت

 04994/11كمة األوروبية لحقوق اإلنسان، االلتماس رقم المح
من جهاز االستدعاء اخلاص بأحد املشتبه هبم يف " نسخة"اعرتاض رسائل جهاز االستدعاء من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون باستعمال 

وقضت احملكمة بأنه جيب على القانون . ا للحق يف اخلصوصيةغياب القانون الذي ينظم اعرتاض رسائل أجهزة االستدعاء، فإن ذلك يعترب م تـ ع ار ض
 .احمللي أن يتضمن محاية ضد التدخل التعسفي يف اخلصوصية

 الضمانات التشريعية إلجراءات التحقيق
 CCPR/C/82/D/903/1999اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان البالغ -األمم المتحدة

ائ ي،ر بشأن تورط ال يعترب اعرتاض وتسجيل حركة البيانات  بناء على إذن كتايب من أحد قضاة التحقيق يف سياق يف إطار التحقيق القضائي االبْت د 
وأوضحت اللجنة أن التشريع الذي مبوجبه يصدر اإلذن جيب أن . أحد األفراد يف إحدى اجلماعات اإلجرامية املنظمة، انتهاكا حلق اخلصوصية

 .لتدخل، واعتباره مناسبا وضروريا لتحقيق األغراض املشروعة املتوخاة من مكافحة اجلرميةيـ ْفصِّل الظروف احملددة اليت جتيز ا
  0000/20 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، االلتماس رقم

اإلنرتنت، تعترب عدم فعالية التحقيق اجلنائي نظرا لغياب حكم قانوين صريح جييز الكشف عن بيانات االتصاالت يف حالة جرائم احملتوى عرب 
 .وقضت احملكمة بأن اجملين عليه مل حيظ حبماية فع،رالة. م تـ ع ار ضة مع االلتزامات الثابتة للحق يف اخلصوصية

 00642/22المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، االلتماس رقم 
رية م غ اي رة للحق يف اخلصوصية، حيث أكدت احملكمة على أن تعترب األحكام الواردة يف أحد القوانني الوطنية املعنية بتنظيم إجراءات املراقبة الس

ك؛ مل القانون مل ينص على أي استعراض لتنفيذ اإلجراءات من ق ب ل هيئة خارجية أو من ق ب ل أحد املوظفني من خارج الدائرة، باإلضافة إىل ذل
تحصل علي

 
ها وكذلك سريتها، أو إجراءات تتعلق حبماية األدلة من اإلتالف، ينص القانون على إجراءات منوط هبا احلفاظ على سالمة األدلة امل

يه الكامل للمراقبة مرتوكة ألحد أعضاء السلطة التنفيذية، بدال من هيئة مستقلة  .والتـ ْوج 
ِلّيا  إجراءات التحقيق ع م 

 (إيتشرقضية ) 0221يوليو / تموز 5الحكم الصادر عن محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في 
. اخلصوصيةيعترب تسجيل الدولة للمحادثات اهلاتفية، ونشرها يف وقت الحق دون االحرتام الكامل للمتطلبات القانونية الوطنية م ت ض اد،را للحق يف 

وأوضحت احملكمة أيضا أن االعرتاض املصرح به وفقا . مل يرتبط بأحد حتقيقات الشرطة أو اإلجراءات اجلنائية طلب املراقبةوقد أكدت احملكمة أن 
 .ال يرتبط باملنطقية أو الشروط اإلجرائية أو الفرتة الزمنية لإلجراء فحسبألحد التفسريات القضائية 

 93092/00المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، االلتماس رقم 
ومصادرهتا من قبيل التعدي على سرية املهنة، عالوة على تعارض " وثائق"تفتيش أحد مكاتب احملامني مبوجب إذن قضائي للتفتيش عن  يعترب

 .وقضت احملكمة أن اإلجراءات جتاوزت اهلدف منها. اإلجراء مع احلق يف اخلصوصية
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خاص بسياق التحقيق يف اجلرمية وهناك عدد من القرارات األخرى اليت تعترب أيضا ذات الصلة بشكل  
لسجالت اهلواتف من قبل مقدمي خدمة  ت ط و،رع ي،ر ففي النظام األورويب؛ على سبيل املثال، يعترب الدعم ال. السيربانية

االتصاالت السلكية والالسلكية من قبيل األمور اليت تتعارض مع احلق يف اخلصوصية يف ظل غياب قواعد قانونية 
اثل؛ يف األمريكتني، فإن تسجيل احملادثات اهلاتفية املصرح به وفقا ألحد التفسريات القضائية وعلى حنو مم. 1حمددة

   2.للحق يف اخلصوصية اال يرتبط بأحد التحقيقات القائمة؛ يعترب انتهاك ف ح ْسب

. السيربانية ميةباجلر من املرجح تطبيق املبادئ املستوحاة من هذه القضايا يف املستقبل على القضايا املعنية 
فعلى سبيل املثال، يظهر البحث عن ملفات يف أحد أنظمة احلاسوب أو املراقبة السرية للربيد اإللكرتوين أو حركة 

وتعترب أفعال . متقاربة مع التفتيش املادي التقليدي والتصنت على املكاملات متوازياتبروتوكوالت اإلنرتنت، 
سواء كان مبوجب اتفاق تعاون غري )لبيانات إىل سلطات إنفاذ القانون مقدمي خدمة اإلنرتنت املتمثلة يف تسليم ا

ة لتلك اليت يضطلع م ك اف ئ( رمسي، أو مبوجب أمر قضائي، أو تكليف باحلضور أو أي من األوامر القانونية األخرى
رمية اجلوصول التحقيقات يف  أرجحيةوبشكل خاص، فإن . هبا مقدمو خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية

بروتوكول االتصال إىل جمموعة كبرية من املعلومات الشخصية، ومنها رسائل الربيد اإللكرتوين، حمادثات  السيربانية
اإلنرتنت، الصور الفوتوغرافية، ميثل مستوى عاليا من التدخل  تصفح، تواريخ الصويت الثنائي االجتاه عرب االنرتنت

؛ مثل طلب تسجيالت من أحد مقدمي خدمة اإلنرتنت أو الوقت ففي العديد من القضايا. احملتمل بشكل خاص
احلقيقي جلمع البيانات بشكل رمسي، وبالتايل ترتبط باالجتهاد القضائي يف جمال حقوق اإلنسان بشأن املراقبة 

عن حقيقة متجسدة يف التحقيق وطبيعة البيانات  غاف لبيد أن الشخص القائم بالتحقيق على األرجح  3،السرية
للثغرات النامجة عن سوء  اويف مثل هذه الظروف، وليس أقل منها، ونظر . اليت مت مجعها باإلضافة إىل نطاقها

  4.على احلذر بشكل خاص ثتحاستخدام، فإن احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان 

أفادت الدول من خالل االستبيان امللحق هبذه اخلصوصية ومناهج الضمان،  بنطاقوفيما يتعلق 
ا كبريا يف محاية تـ نـ و،رعالدراسة، أن واقع جمموعة احلاالت اليت نظرهتا احملاكم الدولية حلقوق اإلنسان تظهر 

هذا، وسلطت القرارات الوطنيةاملتعلقة . ضطلع بإجرائها سلطات إنفاذ القانونتاخلصوصية أثناء التحقيقات اليت 
فعلى سبيل املثال فيما يتعلق بالقرارات الوطنية . من الضوء على هذه النقطة مزيدا - اليت مت تناوهلا - باخلصوصية

معلومات مشرتك عن طريق أحد مقدمي خدمات إىل بشأن اإلجراءات املعنية بوصول سلطات إنفاذ القانون 
اإلنرتنت؛ فإن جمموعة من هؤالء يرون أن طلبات الشرطة من مقدمي خدمات اإلنرتنت إلمدادهم مبعلومات عن 

                                                           
1
 8220/22احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم   

2
 (قضية إيتشر) 2112يوليو  /متوز2احلكم الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف   

3
 .22232/11نظر أيضا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم باإلضافة إىل القضايا الواردة يف اجلدول، ا    

4
ة مبوجب االتفاقية م ْقب ولصالحيات املراقبة السرية للمواطنني، يوازي ما تفعله الدولة البوليسية، تعترب "يف على سبيل املثال؛ قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن   

 .28320/95احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، االلتماس رقم . الدميقراطيةبقدر الضرورة القصوى حلماية املؤسسات األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية فقط 
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اليت ترد على اخلصوصية اليت حيظى هبا العمالء، بيد  توق،رعاتمع ال متوافقاأحد املشرتكني بدون إذن قضائي يعترب 
   1.مطلوبا من ق ب ل حقوق اخلصوصية ااإلجراء القضائي املناسب يعترب أمر أن آخرين يرون أن 

؛ كما يف سياق تقييم حقوق اإلنسان للتجرمي، فإن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يعترب، إىل حد اوأخري 
ن الواضح وبالرغم من ذلك؛ فم 2.، مثل مبدأ هامش التقديراملبادئهلذه االختالفات من خالل  ليتسع هالم ؤ ما، 

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

 والحوسبة السحابية ،القضائية الوالية الخصوصية،
السحابية على بيانات متعددة باملواقع أو بيانات املراكز، واملوزعة عرب تنطوي معاجلة بيانات احلوسبة 

وبالرغم من أن موقع  3.واليات قضائية وطنية خمتلفة، مع وحدات خمتلفة للتحكم يف البيانات اخلاصة ومعاجلتها
 ي بلغون دائما ، إال أن مستخدمي احلوسبة السحابية يف ظل الظروف احلالية البشكل تقينقابل للمعرفة البيانات 

وتعترب االجتاهات القضائية بدورها لكل من نظام محاية البيانات اليت تدير البيانات املوجودة . مبكان وجود بياناهتم
من قبل مقدمي خدمة احلوسبة السحابية، وقانون اإلجراءات اجلنائية الذي حيكم حتقيقات سلطات إنفاذ القانون 

  4.املتشابكةالوطنية من األمور 

للمستخدمني بشأن نظام اخلصوصية الذي سيسري على بياناهتم،  ْلت باسدرجة عالية من اال يقد،رموهذا 
. إىل جانب ماهية الظروف اليت تتيح انتهاك اخلصوصية ألغراض حتقيقات هيئات إنفاذ القانون أو املراقبة األمنية

تضمن صالحيات للمراقبة واسعة النطاق ويف هذا الصدد، فإن التشريعات يف بعض الدول، على سبيل املثال، ت
يف خوادم احلوسبة السحابية الواقعة يف " ةم تـ و ق،رف"املواطنني واليت تعترب غري جيوز تطبيقها على البيانات اليت ختص 

فإن  6،ز ضمانات اخلصوصية الوطنية بني املواطنني وغري املواطننييويف حالة متي 5.نطاق الوالية القضائية الوطنية
قانوين، إما مبوجب قانون الدولة م ْلج أ ال يوجد ( 2)على دراية هبذه اإلجراءات، و واقد ال يكون( 0: )تخدمنياملس

ْمجوال)يعتمد على التطبيق املكاين لقوانينهم الوطنية  - اليت تطبق هذه اإلجراءات التحقيقية أو  ك ي انالقانوين ل د 
  .داخل أوطاهنم -( مقدم خدمة احلوسبة السحابية

                                                           
1  See for example, R v Ward, 2012 ONCA 660 and State v. Reid, 194 N.J. 376 (2008).  
2  Legg, A., 2012. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law. Oxford: Oxford Monographs in International Law. 

3
تشرين  22الصادر عن الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب يف  EC/95/46، انظر التوجيه رقم "لوحدات التحكم يف البيانات ومعاجلتها"مفاهيم أخرى   

رقم ( جملس أوروبا) الئ ح ةبصيغته املعدلة مبوجب ال)ات بشأن محاية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيان 0222أكتوبر /األول
 (.2113أيلول  22يف  جملس أوروباالصادر من الربملان األورويب و  0882/2113

4
مكافحة جرائم اإلنرتنت ومحاية اخلصوصية يف . 2102ا نظر على سبيل املثال؛ اإلدارة العامة للسياسات الداخلية بالربملان األورويب، حقوق املواطنني والشؤون الدستورية   

 .ةيالسحاباحلوسبة 
5
  .املرجع السابق  

6  See for example, Verdugo-Urquidez 494 U.S. 259 (1990) and USFISCR No. 08-01 
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وقد أفادت الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة بوجود اختالفات يف اخلصوصية اليت تتناوهلا 
بوجود جمموعة من األحكام القانونية تتعلق بتطبيق محاية اخلصوصية  االوالية القضائية للقانون، كما أفادت أيض

من الدول ذكرت أن محاية  قليال اقام، أن عددفمن املالحظ يف امل. الوطنية خارج نطاق احلدود اإلقليمية
 منحدرااخلصوصية لديها تأثري خارج احلدود الوطنية، ومنها؛ تلك اليت ختضع لشروط ما إذا كان الفعل أو املمارسة 

هذا، وأكدت دول أخرى أن . هذه الدول ىحدإمع " روابط تنظيمية"من خارج اإلقليم، بالرغم من وجود 
القوانني الوطنية املعنية باخلصوصية ال تسري على البيانات احلاسوبية أو املراسالت اإللكرتونية، إما يف الوقت 

بشأن " سؤال مفتوح"يف حني ذكرت إحدى الدول أن ذلك يعترب مبثابة . احلقيقي جلمعها أو املخزنة خارج اإلقليم
باعتبارها مواد حاسوبية [ للخصوصية]ى املواد احلاسوبية الواقعة خارج البالد بنفس احلماية املقررة ما إذا كانت حتظ

الدول اجمليبة قد أوضحت أن احلماية  أغلبيةبالرغم من ذلك؛ فإن  1.[داخل اإلقليم]موجودة يف أحد اخلوادم 
 ىحدإاخل اإلقليم بناء على طلب الوطنية للخصوصية تسري على إجراءات التحقيق الذي مت االضطالع به د

عندما يقدم طلب "الدول الحظت، على سبيل املثال، أنه  ىحدإكما أن . سلطات إنفاذ القانون األجنبية
للمساعدة القانونية املتبادلة من ق ب ل دولة أجنبية يعترب دخيال على القانون احمللي الذي حيمي اخلصوصية، فإن هذا 

    2.ستبعادهالطلب ميكن ا

يف " اخلصوصية حتدي فإن السيربانية، اجلرمية جماليف "أحد األعمال األخرية للربملان األورويب أنه  يبني،ر 
وبينما قد قامت الدول بتطوير جمموعة من   3."جتاهلها يتم مل إذا أقل أمهية ذا يعترب السحابية احلوسبة سياق

ا إىل جانب عدم م تـ ع د،ردضمانات اخلصوصية إلجراءات إنفاذ القانون ضمن سياق وطين، إال أن ذلك يعترب 
ثغرات يقود إىل تنازع القوانني أو  ر مب،ر اعرب احلدود الوطنية، و  اجلرمية السيربانيةسهولة توافقه يف حاالت التحقيق يف 

ق يقومن املالحظ يف هذا الصدد؛ أن الدول تعمل على سن قوانني للتصدي إىل التوازن ال. ية القضائيةيف الوال  د 
بني اخلصوصية الفردية ومنع اجلرمية ومكافحتها، بيد أنه من األمهية مبكان أن تعكس القوانني الوطنية املبادئ 

 .  ضطلع بإجرائها هيئات إنفاذ القانونتالعامة لسيادة القانون وحقوق اإلنسان إلجراءات التحقيق اليت 

ز  أعاله و  امناقشته تمت واليتنقاط البدء القوية الواردة يف فقه حقوق اإلنسان  ىحدإتوضح  يف  تأ وج 
دم حىت اآلن طومع ذلك، فإن مثل هذه املبادئ مل تص. اجلدول أدناه، ماهية مبادئ سيادة القانون لقوانني املراقبة

ويف هذا الصدد؛ بينما تعمل مواءمة معايري . بالتحديات املعنية بقضايا نقل البيانات عرب احلدود اإلقليمية
وصول هيئات إنفاذ القانون إىل مستخدم البيانات، مبا يف ذلك إمكانية توق،رع زيادة على املساعدة اخلصوصية على 

الوالية القضائية للحماية الوطنية  ن ط اقتحتاج للتصدي بشكل متزايد لسالسلطات األجنبية، فإن الدول أيضا 
ريها سلطات إنفاذ القانون ضمان أن دعم التحقيقات اليت جت( 0: )وقد يتطلب ذلك كال،ر من. للخصوصية

                                                           
1
 .20 االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، السؤال رقم  

2
 . املرجع السابق  

3
 ةيالسحاباحلوسبة مكافحة جرائم اإلنرتنت ومحاية اخلصوصية يف . 2102اإلدارة العامة للسياسات الداخلية بالربملان األورويب، حقوق املواطنني والشؤون الدستورية   
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أسباب اإلجراء متاحة لألشخاص  اعتبار( 2)األجنبية ختضع بشكل كامل إىل املعايري الوطنية للخصوصية، و
 . الدولة لتلكلخارج نطاق الوالية القضائية الوطنية، واليت قد تأثرت باإلجراءات اليت اختذهتا سلطات إنفاذ القانون 

 قوانين المراقبة ومبادئ سيادة القانون 

  جيب أن يكون القانون واضحا ليعطي مؤشرا كافيا لألوضاع والظروف عندما خت  و،رل السلطات يف استعمال أحد إجراءات التحقيق، مبا
 :يف ذلك

o طبيعة اجلرائم اليت تستدعي استعمال اإلجراء 
o حتديد ماهية فئات الناس املعرضة هلذا اإلجراء 
o  الفرتة الزمنية لإلجراءحد،ر 
o اإلجراءات اليت يتعني اتباعها عند فحص واستخدام وختزين البيانات املتحصل عليها 
o االحتياطات اليت يتعني اختاذها عند نـ ْقل البيانات إىل أطراف أخرى 
o  ماهية الظروف اليت جيب حمو أو تدمري البيانات املتح صَّل عليها أو جيوز فيها أداء ذلك 

  الكافية والفعالة اليت جيب وجودها ملواجهة إساءة االستخدام، مع األخذ يف االعتبار ما يليالضمانات: 
o طبيعة ونطاق اإلجراءات احملتملة واملدة الزمنية اليت ستستغرقها 
o األسباب املطلوبة إلصدار األمر يف مواجهتها 
o السلطة املختصة باإلجازة والتنفيذ واإلشراف عليها 
o ليها يف القانون الوطينالتدابري املنصوص ع 

  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 
  القانون على أنه مبجرد عمل اإلخطار بدون املساس بالغرض من اإلجراء عقب انتهاء العمل به، ينبغي تقدمي املعلومات جيب أن ينص

 لألشخاص املعنية
ECtHR Application No. 62540/00 

 عمليا التحقيق إجراءات استعمال 5-4

 االستنتاجات الرئيسية
 عن الشكل القانوين لصالحيات التحقيق، فإن كافة الدول تستعمل التفتيش واملصادرة  بغض النظر

 البيانات احلاسوبية  خذأو املادي على جهاز احلاسوب  ْست يالءلال
 غالبية الدول أوامر قضائية للحصول على البيانات احلاسوبية من مقدمي خدمة  اتستعمل أيض

 ات، والتحفظ املعجل على البيانات اإلنرتنت، والوقت احلقيقي جلمع البيان
   تواجه سلطات إنفاذ القانون جمموعة من التحديات يف املمارسة العملية، منها التقنيات اليت

 اجلرائم  بإحدىيستعملها اجلناة إلخفاء أو حذف البيانات احلاسوبية ذات الصلة 
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عن الشكل القانوين للصالحيات املمنوحة، فقد أشارت سلطات إنفاذ القانون اجمليبة على  بغض النظر
من التفتيش واملصادرة، إىل التحفظ املعجل على -تدابري التحقيق  ن ط اقاالستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن 

تعترب مستخدمة  - البيانات
بشكل واسع من الناحية 

فعلى سبيل املثال؛ . العملية
ت مجيع الدول تقريبا أفاد

باستخدام التفتيش واملصادرة 
املادي على جهاز  ْست يالءلال

البيانات  ضبطو احلاسوب 
عالوة على ما تقدم، . احلاسوبية

فقد أفاد أيضا الضباط املكلفون 
احلصول  يف املائة من الدول تستعمل األوامر يف 21بأن ما يزيد عن نسبة ( اجملبيون على االستبيان)بإنفاذ القانون 

يف املائة من الدول اجمليبة أفادت باستعماهلا أوامر  81على البيانات احلاسوبية املخزنة، بيد أن ما يقرب من نسبة 
وبالتزامن مع النسبة املنخفضة من الدول اليت أفادت عن الصالحيات  1.التحفظ املعجل على البيانات احلاسوبية

يف املائة من الدول أدلت باستعماهلا أساليب التحليل اجلنائي عن  21 القانونية ذات الصلة، فإن ما يقل عن نسبة
 2."عرب احلدود اإلقليمية"ب عد أو الوصول 

بينما تتناسب هذه الردود 
بشكل عام مع الصالحيات القانونية 
اليت أفادت الدول اجمليبة بوجودها، إال 
أن األمر املعين بالتحفظ املعجل على 

استخدم عمليا البيانات احلاسوبية قد 
تكرارا إىل حد ما من أْكث ر بشكل 

الردود اليت أفادت بوجود صالحيات 
ل ة اذمما قد يعترب ذلك  3.قانونية  د ال 

بالتحفظ املعجل على البيانات بشكل 
 .عملي من خالل عالقات العمل غري الرمسية بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات
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، أمهية التفتيش واملصادرة، استعماال األكثروقد أوضحت الدول اجمليبة أيضا بشأن صالحيات التحقيق 
ويف ظل الزيادة . فضال عن استعمال األوامر املعنية باحلصول على بيانات عن أحد املشرتكني من مقدمي اخلدمة

د سبق ومت ختزينها فقط يف أحد أجهزة احلاسوب الكبرية لألجهزة املتصلة باإلنرتنت، فإن البيانات احلاسوبية اليت ق
احمللية تعترب معاجلة بشكل متزايد من قبل مقدمي خدمات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك خدمات احلوسبة 

، وقد عكست أمهية حصول املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون على األدلة اإللكرتونية من مقدمي اهذ. السحابية
مر القضائية للحصول على معلومات بشأن أحد املشرتكني تعترب من أكثر اإلجراءات اخلدمة، حقيقة أن األوا

ويتناول القسم التايل املعين بالتحقيقات والقطاع اخلاص، . املستخدمة يف التحقيق، حسبما أفادت الدول بذلك
 .التفاعالت بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات، مبزيد من التفصيل

  السليمة والممارسة التحقيق تواجه التي التحديات
حددت الدول اجمليبة، على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة، عددا من التحديات واملمارسات السليمة  

وفيما يتعلق باملمارسة . بشكل عام اجلرمية السيربانيةذات الصلة باستخدام إجراءات التحقيق والتحقيقات يف 
فعلى سبيل املثال؛ أفادت إحدى . تنظيم الدقيق وترتيب وتنسيق التحقيقاتاجليدة، فقد أبرزت الدول أمهية ال

التحفظ على البيانات ومصادرة البيانات املخزنة والبيانات احلاسوبية بشكل سليم يتفق مع أساليب "الدول بأن 
ويف هذا الصدد أيضا، ذكرت دولة  1."التحليل اجلنائي يعترب أحد أسس جناح التحقيقات يف اجلرمية السيربانية

يتعني تسجيل كافة اإلجراءات وإفراغها يف سجل قابل للمراجعة، إىل جانب ذلك، يتعني أن يكون  "أخرى أنه 
 2."، مع تسجيل مصادر املعلومات واالتصاالتمؤرخا وموقوتاكل إجراء وموقع إلكرتوين وعنوان الربيد اإللكرتوين 

 عدد من الدول بأن نقطة البداية للتحقيقات الناجحة تتجسد يف املعلومات يف  باإلضافة إىل ذلك؛ فقد ذكر 
، تتمثل املمارسة السليمة يف الرتكيز على ضمان التايلوب. ، مثل عناوين برتوكوالت اإلنرتنتأغلب األوقات

    3.احلصول على املعلومات عن أحد املشرتكني يف الوقت املناسبْست طاع ة ا

بشأن  امبالحظاهت تبالتحديات اليت واجهت التحقيق، فإن العديد من الدول اجمليبة أدلأما فيما يتعلق  
ضطلع بإجرائها هيئات إنفاذ القانون، وذلك من خالل تسليط الضوء على مستوى تصاعد تالتحقيقات اليت 

فعلى سبيل . ربانيةتطور األعمال اإلجرامية، مع ضرورة تتبع حتقيقات هيئات إنفاذ القانون مرتكيب اجلرمية السي
 أن على عالوة ا،تقدمأكثر فأكثر اهلجمات أصبحت "املثال يف هذا الشأن، ذكرت إحدى الدول األوروبية أن 

صعوبة، ويف نفس الوقت؛ فإن التقنيات جتد بشكل سريع طريقها حنو  أكثر فأكثر أيضا أصبح عنها الكشف
ْه ور  أصبحت ( هلا اباعتبارها وسائل أو مسرحا للجرمية أو هدف)الرقمية ق و،رمات امل   أن أيضا الحظنا وقد أوسع،مج 
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و ق وع  زيادة" أنهذا، وقد أكدت دولة أخرى على  1."أمهية يف ارتكاب كل اجلرائم بشكل أساسي أكثر فأكثر
ب ل تـ ق د،رم األدوات التقنية والربناجمية املتاحة للجناة املْدع وم سرياجرائم اإلنرتنت يعترب م بسوق غري مشروع  نيمن ق 

 2."السيربانية اجلرميةلتسويق أدوات تستخدم يف ارتكاب 

حتديد مكان األدلة  :يرافقه زيادة التحديات يف جماالت، مثل ت ْطو يرفمن املالحظ أن تصاعد مستويات ال 
أحجام كبرية من البيانات لتحليلها، باإلضافة إىل  جماهبةو اإللكرتونية، واستخدام اجلناة تقنيات للتشويش، 

فعلى مستوى التحقيق األساسي، تعترب . التحديات اليت تصاحب احلصول على بيانات من مقدمي اخلدمات
 م ْند جم  الرقمية والتخزين الرقمي  االرتباطية

 
ة، مثل؛ األقالم أل وفة مع األدوات املنزلية واألغراض الشخصية امل

لىللناقل التسلسلي العاملي يف شكل  الذاكرة الوميضية، ومشغل الذاكرة الوميضيةالساعات ذات الكامريات و  . ح 
باإلضافة إىل ذلك؛ أجهزة التخزين الالسلكية اليت ميكن إخفاؤها يف جتاويف احلائط واألسقف واملساحات 

للبيانات ( واإللكرتوين)املادي " سهولة اإلخفاء"وعلى النحو الذي الحظته إحدى الدول، فإن . األرضية
ويف هذا الشأن أيضا، أبرزت الدول إشكاليات تتعلق  3.احلاسوبية ميكن أن ميثل صعوبات عند إجراء التحقيقات

نقل الصوت ففي حالة استعمال اجلناة خدمات االتصال عرب اإلنرتنت، مثل ". البيانات املخزنة حم ْوبأجهزة "
وليست )ق البيانات احلاسوبية بشكل مباشر من مستخدم إىل مستخدم ، قد تتدفباستخدام بروتوكول اإلنرتنت

، مع األخذ يف ةم ع ي،رنمما يعين ذلك إتاحة النسخ احمللية فقط من بيانات  4،(من خالل خوادم مقدمي اخلدمة
 د ةم س و،ر يف " النقاط امليتة"إىل جانب ذلك؛ فإن اجلناة قد يستخدمون رسائل  .تعرضها للحذف الحقااالعتبار 

، جنبا إىل جنب مع (بريد إلكرتوين" إرسال"يسمح باالتصال بدون )اجمللدات حلسابات الربيد اإللكرتوين 
استعمال الوحدات العامة اجملانية لتقنية االتصال الالسلكي، أو اهلاتف احملمول املدفوع مسبقا، أو بطاقات 

 رااالتصال نظ" موقع حتديد "ات املتمثلة يف هذا، وأبرزت إحدى الدول، على سبيل املثال، التحدي. االئتمان
وقد أفادت أيضا العديد من الدول باستخدام اجلناة لتقنيات  5.لتوافر كم كبري من وحدات االتصال اجملانية

هذه املسألة مبزيد من ( العدالة اجلنائية واألدلة اإللكرتونية)التشويش والتشفري، وسوف يتناول الفصل السادس 
 .  التفصيل

العديد من الدول أن التحديات الكبرية تكمن يف احلصول على معلومات من مقدمي  تأفاد ،وأخريا 
فعلى سبيل املثال؛ أفادت إحدى دول األمريكتني أن تقدمي مقدمي خدمة اإلنرتنت معلومات عن أحد . اخلدمة

بأن مقدمي اخلدمة "ل أخرى؛ كما أفادت دو    6.عرب الدولة متناقضةإىل ممارسة  ىاملشرتكني بشكل تتطوعي قد أد
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، حيث تأخذ مسألة تقدمي البيانات إىل الشرطة من "طويلة كافية"بتخزين البيانات احلاسوبية ملدة  ونال يضطلع
وأضافت إحدى الدول اآلسيوية يف هذا الشأن؛ أن التحدي يتمثل يف ختزين مقدمي  1."اق ب ل املشرتك وقتا كبري 

وسيتم تناول التفاعل بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات سواء  2."قيقةتفاصيل تسجيل غري د"اخلدمة لـ 
 . بشكل رمسي أو غري رمسي يف القسم التايل من هذا الفصل

  الخاص والقطاع التحقيقات 5-5

  :االستنتاجات الرئيسية

  ذلك . خاصةبصفة  ةمعق،ردعالقة التفاعل بني سلطات إنفاذ القانون ومقد،رمي خدمات اإلنرتنت ي عد،ر
اخلدمات املعلومات اخلاصة باملشرتكني والفواتري وبعض سجالت االتصال ومعلومات  يمقد،رم أنَّ لدى

 وحمتوى االتصاالت، عن املواقع
  االحتفاظ بالبيانات وإفشائهاالقطاع اخلاص بشأن  املت،ربعة يفالقانونية الوطنية  االلتزاماتختتلف و 

أبلغت البلدان يف معظم األحيان وقد . ونوع البيانات الصناعةوأوساط  الدولةحسب  ابري كاختالفا  
 عن اللجوء إىل أوامر قضائية للحصول على أدلة من مقد،رمي اخلدمات

 بة للكشف عن بيانات العميل . يتمثل أكثر ما يطلبه مقدمو اخلدمات لإلبالغ يف عملية قانونية واج 
إىل األوامر القضائية للحصول على األدلة  ولذلك؛ فإن غالبية الدول اجمليبة أفادت بأهنا تلجأ

 اإللكرتونية من مقدمي اخلدمات
   مما ييسر بياناتالعلى  ةمباشر من احلصول يف بعض احلاالت سلطات إنفاذ القانون قد تتمك،رن ،

 ذلك الشراكة غري الرمسية بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمة

 على البيانات من مقدمي الخدمة  الحصول
تقدم الردود اليت أبدهتا الدول اجمليبة على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة وكذلك القطاع اخلاص، صورة  

( 0: )وتتسم هذه الصورة مبا يلي. بني سلطات إنفاذ القانون والقطاع اخلاصالتفاعالت بشأن  متشابكةمشوشة 
ر باإلفراج عن البيانات احلاسوبية بناء على اختالفات بني الدول يف الصالحيات القانونية املمنوحة الستصدار أم

ْيث م اتربز التحديات ( 2)طلب مقدمي اخلدمة،  ( 3)يقيم مقدمو اخلدمات خارج احلدود اإلقليمية، و ح 
اختالفات يف السياسات اليت ينتهجها القطاع اخلاص، إىل جانب تباين درجات التعاون الرمسي وغري الرمسي بينه 

 .انونوبني سلطات إنفاذ الق
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اخلدمات املعلومات اخلاصة باملشرتكني والفواتري وبعض سجالت االتصال  يمقد،رم فمن املستقر، أن لدى 
وحمتوى ( اهلواتف اجلوالةقد،رمي خدمات اخلاصة مب االتصاالت الالسلكية أبراجكبيانات )ومعلومات عن املواقع 

ومع ذلك؛ فإن مقدمي اخلدمة  .نةإلكرتونية مهمة عن جرمية معي،ر  أدل،رةكل هذه العناصر  متثلوقد  ؛االتصاالت
عن أي نشاط إجرامي يتم  ت أك يد ي،ر بإبالغ سلطات إنفاذ القانون بشكل  وناإللكرتونية بشكل عام غري ملتزم

اإلبالغ  دول، يعترب استغالل الطفل يف املواد اإلباحية واجبا إلزامي،را جيب ع د،رةبالرغم من أنه يف )على شبكاهتم، 
وكنتيجة لذلك؛ تتجه الدول اجمليبة حنو استعمال الصالحيات القانونية للحصول على البيانات احلاسوبية (. عنه

وكما ذكرنا آنفا؛ فقد أفادت غالبية الدول . من مقدمي اخلدمة، وذلك يف إطار املطلوب ألحد التحقيقات اجلنائية
لفضاء السيرباين الستصدار أمر باحلصول على البيانات من اجمليبة بوجود صالحيات عامة وصالحيات خاصة با

 .   األطراف الثالثة، مثل مقدمي اخلدمات

طبقا لقانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز ألي شخص "هذا، وقد ذكرت على سبيل املثال الدول اجمليبة، أنه  
يه لب التحفظ على البيانات اليت قد ترتبط اإلجراءات املأذون هبا من قبل املدعي العام، عند الضرورة، لط تـ ْوج 

بالشهادة  احيوز للشرطة أن تطلب من األشخاص والشركات أن يدلو "وذكرت الدول أيضا؛ أنه  1."جبرمية مرتكبة
وبالرغم من ذلك؛  2."باعتبارهم شهودا أو تسليم البيانات أو أداء أي شيء آخر من شأنه أن يساعد يف القضية

فإن تعليقات الدول اجمليبة على االستبيان أشارت إىل أن هناك عددا من الدول إما ال تزال تعاين من عدم كفاية 
فمن املالحظ أن الدول  3.الصالحيات التشريعية أو تواجه حتديات بشكل عملي يف احلصول على البيانات

بأي التزام لالحتفاظ  كثريةا  أحياننرتنت يعتربون غري مقيدين أفادت مبسألة مشرتكة مفادها أن مقدمي خدمة اإل
بالبيانات احلاسوبية، واليت حبلول الوقت قد صدر بشأهنا اإلذن باألوامر الالزمة، يف حني مل تعد سجالت 

وأخريا؛ أبرز أيضا  4.االتصال متاحة
دد من الدول التحديات اليت تثريها ع

مواجهة قضايا اخلصوصية املتعلقة 
قدمي البيانات من ق ب ل مقدمي بت

  5.اخلدمة

وقد أبلغت دول من خارج 
أوروبا بشكل متواتر عن هذه 
التحديات، يعترب هذا النمط من 
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الردود اليت أبدهتا سلطات إنفاذ القانون بشأن التساؤل حول القدرة على إجبار  قبلمن  مدعوماالتحديات 
يف املائة من  21أن ما يقرب من نسبة  02-2ويظهر الشكل . أشخاص ال يستهدفهم التحقيق لتقدمي معلومات

دول األوروبية بيد أن كافة ال. على إمكانية وجود ذلك تأكد أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، واألمريكتنيالدول يف 
تقدم هذه املعلومات سلطات . للحصول على املعلومات الثةعلى أطراف ث بفعاليةفيد، من ناحية أخرى، ت باتقري

، وذلك على النقيض من البيانات السابقة الواردة يف هذا الفصل بشأن "عملي"إنفاذ القانون من منظور 
 .من حيث املبدأ" القانونية"الصالحية 

وظفني املكلفني بإنفاذ القانون باستخدامهم يف املمارسة العملية األوامر القضائية الرمسية أفاد أغلب امل
التوزيع النسيب لالستجابات  02-2ويوضح الشكل . بغية احلصول على بيانات حاسوبية من مقدمي اخلدمة

ملخزنة وحمتوى البيانات، حركة البيانات او بشأن األساليب املستخدمة للحصول على البيانات اخلاصة باملشرتكني، 
وعلى النحو املتوقع من طبيعتها األقل تدخلية، تعترب . باإلضافة إىل الوقت احلقيقي حلركة البيانات وحمتوي البيانات

األساليب املستخدمة للحصول على بيانات املشرتكني ذات طبيعة أكثر تنوعا، مبا يف ذلك األوامر الصادرة من 
 .   الشرطةالقضاء والنيابة العامة و 

وقد أفاد عدد من 
ة م تـ ع د،ردالدول أن هناك وسائل 

متاحة للحصول على البيانات، 
عدد من  م تـ و ق،رف علىوهذا 

العوامل، تتضمن مرحلة 
التحقيق أو اإلجراءات، 

ويف . واحلاجة امللحة للطلب
هذا الصدد، أفادت، على 
سبيل املثال، إحدى دول غرب 
بناء على أمر صادر من النائب "وى البيانات املخزنة من أحد مقدمي اخلدمة آسيا أنه ميكن احلصول على حمت

ويف سياق اإلطار ذاته،  1.العام أثناء عملية التحقيق، أو أمر يصدر من احملكمة أثناء إحدى مراحل احملاكمة
أمر من املدعي العام، أو يف حالة "ذكرت دولة أخرى أن البيانات اخلاصة باملشرتكني ميكن احلصول عليها مبوجب 

املنوط هبا " األخرى"هذا، وقد أ شري إىل الوسائل  2.الطوارئ؛ مذكرة من الشرطة مبوافقة رمسية من املدعي العام
ة م ي س،رر الحظ أن إحدى الدول، على سبيل املثال، سلطت الضوء على وسائل ومن امل. احلصول على البيانات

                                                           
1
 013 االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم  

2
 املرجع السابق  
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 "للحصول على البيانات اخلاصة باملشرتكني، وذلك من خالل 
 
، "ةو ح،ردالوصول إىل قاعدة بيانات األرقام العامة امل

وبشكل  1.ري خيضع للقانونواليت تعترب مبثابة قاعدة بيانات للمعلومات اخلاصة باملشرتكني واليت ت رفع على حامل كب
عام، فإن الردود أوضحت وجود تباين كبري يف الوسائل اليت تستخدمها الدول، ومنها؛ االستدعاء من ق ب ل 

، واإلشعارات القانونية، ومذكرات التفتيش، واألوامر القضائية، وأوامر التكليف "الرمسية"الشرطة، االستدعاءات 
 .  باحلضور

 الخاص القطاعمنظور  
من كيانات القطاع اخلاص بشأن  جتميع املعلوماتتضمن مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة أيضا  

أفادت كيانات القطاع و . يف هذا اجملال ابشأن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، إىل جانب خربهت اوجهة نظره
أن هناك جمموعة من السياسات الداخلية  - االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أجابت علىاليت  - اخلاص

باإلضافة إىل . طات إنفاذ قانون أجنبية ووطنية بشأن احلصول على بياناتوااللتزامات اخلارجية متعلقة بطلبات سل

                                                           
1
 املرجع السابق  

 وطنية إلحدى الدول في األمريكتينالتشريعات ال ىحدإلمثال : الحصول على بيانات من مقدمي الخدمة

 أحد ق ب ل من يطلب أن فقط تفتيش مذكرة مبوجب حكومي كيان ألي جيوز أنه على األمريكتني من الدول إحدى يف الفيدرالية التشريعات إحدى تنص
 االتصاالت أنظمة أحد يف إلكرتونيا خمزنة تعترب اليت الربقيات أو اإللكرتونية الرسائل أحد حمتويات عن الكشف اإللكرتونية االتصاالت خدمة مقدمي

 خالل من عليها واحلصول البيانات أنواع بعض إىل الوصول احمللية القانون إنفاذ لسلطات القانون، هذا مبوجب وجيوز،. أقل أو يوم 018 ملدة اإللكرتونية
 .البيانات من األخرى األنواع على احلصول بغية احملاكم إحدى من تفتيش مذكرة إصدار بشرط، (العامني املدعني أحد من عادةصادر ) استدعاء أمر

 إتصال بريد إلكتروني إجراء التصريح

 استدعاء
 فتح ب عد، عن التخزين يف
 يوم  081التخزين عن بعد، غري مفتوح، وخمزن ملدة تزيد عن  يف

 تفتيش مذكرة
 اإلرسال يف
 التخزين يف احلاسوب املنزيل  يف
 يوم أو أقل  081التخزين عن بعد، غري مفتوح، وخمزن ملدة تزيد عن  يف

وجتيز العديد من القوانني ". الظروف الطارئة"أيضا التشريعات الوطنية أحكاما تلزم مقدم خدمة اإلنرتنت بالكشف عن مراسالت أحد العمالء يف  تتضمن
تنطوي على  الوطنية ألحد الكيانات الوطنية الكشف عن حمتوى وغري حمتوى املراسالت، يف حالة إذا كان مقدم اخلدمة يعتقد حبسن نية أن حالة الطوارئ

 .  خطر املوت أو إصابة بدنية جسيمة ألي شخص مما يتطلب ذلك الكشف وبدون تأخري عن املراسالت ذات الصلة حبالة الطوارئ

 يف األخرى الثبوتية واملواد السجالت على بالتحفظ بتكليفه اخلدمات مقدمي أحد إىل مذكرة إصدار القانون بإنفاذ املكلفني للموظفني أيضا جيوز كما
ْقت ص ر  ي ذلك فإن األوامر، هذه أحد إىل االمتثال عدم حالة يف. أخرى حضور مذكرة أو احملاكم إحدى من أمر صدور حلني يوم 21 إىل تصل ملدة حيازته

 .على اجلزاءات املدنية والغرامات ضد الشركة
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واليت تقدم " كتيبات إنفاذ القانون"أن العديد من سياسات القطاع اخلاص تعترب متاحة للجمهور يف شكل 
   1.إرشادات توجيهية بشأن سياسات اإلبقاء على البيانات وأطر طلبات سلطات إنفاذ القانون

ت سلطات إنفاذ القانون حتديات تتعلق أْبرز يف مستعرض الرد على االستبيان اخلاص هبذه الدارسة، 
وفيما يتعلق بتوفري  2.بقصر املدة الزمنية لالحتفاظ بالبيانات من ق ب ل كيانات القطاع اخلاص ومقدمي اخلدمة

عينات احتفاظ القطاع  ىحدإمن  معلومات بشأن ممارسة االحتفاظ بالبيانات، يقدم اجلدول أدناه معلومات
اجلدول أن نطاق البيانات يتم توليده وختزينه أثناء  ني،ر بوي  . اخلاص بالبيانات وسياسات وصول هيئات إنفاذ القانون

السياسات املختلفة لالحتفاظ بالبيانات هلذه  ا، كما يظهر أيضتقدمي خدمات احلوسبة واالتصاالت اإللكرتونية
واجها سلطات إنفاذ القانون وكيانات القطاع تللتحديات اليت  مؤشرا قوياالبيانات، مما يعطى  األمناط املتباينة من

هذا، وال يضطلع مقدمو اخلدمة مبراجعة . اخلاص يف حتديد املعلومات املستخدمة يف األدلة والتأمني املناسب هلا
 
 
االحتفاظ العالنية املتاحة ما بني أقل من يوم  وتراوحت فرتة. ة لفرتات زمنية مماثلةْحف وظاملعلومات املتطابقة وامل

واحد إىل أجل غري مسمى، حيث إن بعض املعلومات ظهرت ليتم االحتفاظ هبا فقط أثناء الفرتة الزمنية اليت ظل 
وجدير بالذكر؛ أن عددا من كيانات القطاع اخلاص أشارت إىل أن االستجابة . نشطا وفعاالفيها حساب املشرتك 

، ب ي ْسر ماطات إنفاذ القانون ميكن أن يكون مبثابة استهالك للوقت، فتنفيذ هذه الطلبات ال يتم دائإىل طلبات سل
وأخريا، فإن توافر عدد كاف من املوظفني . ويرجع ذلك إىل برتوكوالت وسياسات التخزين والتسجيل واالحتفاظ

ا يتعلق بكيانات القطاع اخلاص األصغر، فإن أما فيم. دميومته أمام االمتثال أو عائقاللرد على الطلبات قد يشكل 
   3.من حيث نفقات العاملني واملوارد ااالمتثال إىل طلبات سلطات إنفاذ القانون قد يبدو هلم أكثر عبئ

 تخزين البيانات واالحتفاظ بها من قبل منظمات القطاع الخاص 
 

الفترة الزمنية لالحتفاظ  نوع البيانات الُمنتجة الشركة
 بالبيانات

شروط الطلب 
 الرسمي للكشف

مقدم خدمات االتصال 
 1#والمعلومات 

   حمادثات غرف الدردشة
 ال يوجد

 
 
 

 حمادثات الرسائل الفورية 
 سجالت دليل األعضاء

 بروتوكول اإلنرتنت /سجالت االتصال

                                                           
1
 :سبيل املثال الرابط التايلنظر على ا    

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 

2
األكادميية، مكافحة اجلرمية السيربانية من ق ب ل مقدمي خدمة اإلنرتنت  طمكافحة اجلرية السيربانية، القطاع اخلاص واألوسا 3-8القسم ( املنع)نظر الفصل الثامن ا    

 . ومقدمي خدمة استضافة املواقع
3
 (.القطاع اخلاص)املقابالت اليت متت بشأن دراسة اجلرمية السيربانية   

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
http://myspace.desk.com/customer/portal/articles/526170-law-enforcement-support
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  للربيد اإللكرتوين 
 يوم 61

 

 نعم
سجالت جمموعة بروتوكوالت 

 اإلنرتنت
سجالت الوصول إىل االتصال 

 باإلنرتنت
( اهلواتف املتلفزة)سجالت اتصال 

ANI 

مقدم خدمات اتصال 
 2#ومعلومات 

 

سجالت تواريخ اتصال بروتوكوالت 
 اإلنرتنت

 يوم 61
 

 
 
يوم  61(/خاص)يوم 91 البيانات اخلاصة باملعامالت التجارية نعم

 (جمموعات)
الربيد سجالت تسجيل حساب 

 االلكرتوين
 

 ل فرتة وجود احلساباطو 
 حساب األلعاب اإللكرتونية

 سجالت بطاقات اهلوية
خدمات اتصال ومعلومات 

#3 
 

  فرتات زمنية خمتلفة لالحتفاظ  معلومات بشأن حساب مواقع الربيد
 
 نعم

سجل ملفات عناوين بروتوكوالت 
 اإلنرتنت 

 يوم 001
 

 أدىنسنتان حبد  سجالت احلساب
 سجالت تفاصيل املكاملات 

  يوم 91-21 الرسائل الفورية مقدم خدمات اتصال
 
 نعم

 (عرب الفيديو)حمتوى الرسائل املرئية 
 الربيد الصويت

 بقدر الضرورة املعامالت املالية 
 تسجيل البيانات

 معلومات بشأن اخلدمة واحلساب
مطّور لعبة ومقدم شبكة 

#1 
 001تصل إىل )فرتات زمنية خمتلفة  املراسالت اخلاصة باملستخدم 

 (يوم
 
 نعم

 إىل أجل غري مسمى معلومات احلساب
 سجالت برتوكوالت اإلنرتنت 

مقدم معلومات وخدمات 
#1 

من يوم إىل ما ال )فرتات زمنية خمتلفة  نطاقات
 (هناية

 

 
 
 
 نعم

 الكرتوينبريد 

سجالت اتصال برتوكوالت اإلنرتنت 
 للخوادم النائبة

 أيام 5-3
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سجالت اتصال برتوكوالت اإلنرتنت 
 للعضو

 
 يوم 91

سجالت مصادر اتصال برتوكوالت 
 اإلنرتنت

 أشهر  6 سجالت الدورة

 
مقدم معلومات وخدمات 

#2 
سجالت وحمتوى نشاط /نطاقات

 استضافة مواقع 
حبد أدىن بعد انتهاء يوم  21

 النطاق/املوقع اإللكرتوين/اجملموعة
 

 
 
 
 نعم

 سجل حمتوى اجملموعات والنشاط
سجالت الرسائل /حمادثة نصية

 الفورية
 يوم 45-61

 أشهر أو أكثر من عدم النشاط 4 بريد الكرتوين
 شهر بعد عدم النشاط 00 معلومات مشرتك

 احلسابيوم بعد حذف  91 حمتوى حساب

 حملات خمتصرة
سجالت حساب عناوين 

 بروتكوالت اإلنرتنت

 صل إىل سنة واحدة ت

 
  فرتات احتفاظ خمتلفة شرتكمعلومات امل مقدم خدمة تراسل

 
 نعم

 حمتوى احلساب
روابط، ملفات تعريف /وصالت
 االرتباط

 معلومات املوقع
 معلومات الدخول 

 الـويدجتبيانات 

بعد حذف  ايوم 23صل إىل ت
 احلساب

 

مقدم شبكة تواصل 
 1#اجتماعي 

معلومات أساسية ) تسجيل بيانات
 (للمستخدم املشرتك

بعد حذف  ايوم 91تصل إىل 
 احلساب

 
 نعم

سجالت )بيانات عن املعامالت 
 (برتوكوالت اإلنرتنت

مقدم شبكة تواصل 
 2#اجتماعي 

 لالحتفاظفرتات زمنية خمتلفة  اخلاصة املستخدم مراسالت
 

 
 
معلومات أساسية بشأن هوية  نعم

 املستخدم، سجالت عامة
أيام بعد  01/بقدر بقاء احلساب

 حذف احلساب
 يوم 91 سجالت عناوين برتوكوالت اإلنرتنت
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يتمثل يف القدرة على تقدمي للشركات املعنية بطلبات سلطات إنفاذ القانون  الرئيسيأن الشاغل اتضح  
ويف هذا  1."األخرى التنظيمية أو التشريعية املتطلبات نطاق يف التدخلبدون "البيانات عند طلبها، ولكن 

. اخلدمة من ق ب ل العميل واعتبارات اخلصوصيةاستعمال السياق، أشارت كيانات القطاع اخلاص إىل شروط 
إذا   إجيايببسرعة وبشكل  ااستجابته بأبرزت بشكل خاص وجو  وبالرغم من ذلك؛ فإن كيانات القطاع اخلاص

هذا، وتشتمل ردود  2."جدا قليلبشكل "، ولكن الحظت أيضا أن ذلك حيدث "للخطر معرضةاحلياة "كانت 
كيانات القطاع اخلاص على مقدمي اخلدمة، ووضع متييز واضح بني املتطلبات القانونية الرمسية لتقدمي البيانات 

لألوامر الرمسية  "االستجابة"علينا  "جيب"وأفادت تقريبا كافة الشركات اجمليبة بأنه . ات غري الرمسيةوبني الطلب
ويف  4".ع مسؤوليتنا القانونيةم متماشيا"و 3،للقوانني املعمول هبا اطبق"الصادرة عن احملاكم احمللية لتقدمي معلومات 

هذا الصدد على سبيل املثال، فقد أفادت إحدى كيانات القطاع اخلاص أنه عند ورود أحد الطلبات، فإن اخلطوة 
إذا كان هناك حق قانوين أساسي لطلب املعلومات أو يوجد التزام قانوين بالكشف عن "األوىل تتمثل يف حتديد 

 للشركة التعاقدية االلتزامات أو األخرى القوانني من اي،ر على ضمان أننا ال ننتهك أ احلرصاملعلومات وتقدميها، مع 
  5."وخصوصيتهم العمالء، أمام

هذا، وقد أفادت غالبية كيانات القطاع اخلاص بأهنم ال يعتربون أنفسهم حتت وطأة أي التزام لتقدمي  
وبالرغم . سلطات إنفاذ القانونالواردة من  - مثل املكاملة اهلاتفية -"الرمسيةغري "بيانات استجابة ألحد الطلبات 

 اتقدمي بيانات بشكل تطوعي يف استجابة منه تفضلقد  ابأهن تمن كيانات القطاع اخلاص قد أفاد امن أن عدد
فعلى سبيل املثال، ذكرت إحدى الشركات الدولية بأهنا . االداخلية اخلاصة هب السياسته اغري الرمسية طبق تللطلبا

 للموارد القانونية اللوائح مع تقدميها ويتوافق متاحة البيانات كانتإذا  "ل هذه الطلبات على استعداد لالستجابة ملث
على استعداد  ابأهن تفمن املالحظ أن عددا كبريا من كيانات القطاع اخلاص قد أفاد 6."بالشركة البشرية

ومع ذلك، . مع الطلبات الرمسية لسلطات إنفاذ القانون بتقدمي البيانات، مثل أحد املذكرات الرمسية للتجاوب
أشارت إىل أن ذلك ال يعترب التزاما مطلقا، وأن مسألة تقدمي البيانات مرهونة بشروط  افجميع الكيانات تقريب
للقوانني األخرى أو  انتهاكا يشكل ال هاعن والكشف معلومات بتقدمي قانوين التزامهناك "حمددة، مثل إذا كان 

  7."االلتزامات التعاقدية للشركة

                                                           
1
 22، السؤال رقم (القطاع اخلاص)االستبيان اخلاص بالدراسة   

2
 22، السؤال رقم (طاع اخلاصالق)االستبيان اخلاص بالدراسة   

3
 22-22 ، السؤال رقم(القطاع اخلاص)االستبيان اخلاص بالدراسة   

4
 22، السؤال رقم (القطاع اخلاص)االستبيان اخلاص بالدراسة   

5
 22-22 ، السؤال رقم(القطاع اخلاص)االستبيان اخلاص بالدراسة   

6
 . املرجع السابق  

7
 املرجع السابق  
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وحدات  صصختهيئات إنفاذ القانون  أن ونما أفادت الشركات الدولية ومقدمو اخلدمة الوطني افكثري  
وحدات االستجابة حلوادث : اتصال بغية تيسري التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وتشتمل هذه الوحدات على

بيد أن . تكنولوجيا املعلومات أو وحدات تأمني تكنولوجيا املعلومات شرعيةو األمن السيرباين، وإدارة خماطر وأمن 
وقد . عمل إلدارة العالقات مع سلطات إنفاذ القانون أفرقةمتعددة التخصصات أو  أفرقةالشركات األخرى لديها 

أفادت بعض كيانات القطاع اخلاص بأن آليات تعزيز التعاون وتبادل املعلومات مع سلطات إنفاذ القانون ال تزال 
 وجدير بالذكر؛ أن هذه اآلليات تعترب من األمور اهلامة يف ضوء تزايد عدد طلبات سلطات 1.التنمية م س اريف 

السلكية  فعلى سبيل املثال، أفاد أحد مشغلي االتصاالت. إنفاذ القانون بشأن تقدمي البيانات من مقدمي اخلدمة
ضعفا يف عدد الطلبات الرمسية الواردة بشأن البيانات  21بأن هناك زيادة تقدر بـ  اجلنسيات متعددةوالالسلكية 

 2101.2و 2118احلاسوبية ما بني عامي 

طلبات من سلطات إنفاذ القانون  ىتلقتغالبا ما  اانات القطاع اخلاص حقيقة مؤداها أهنكي  اوأبرزت أيض 
طلبات سلطات إنفاذ القانون األجنبية  تنظر اإىل جانب ذلك؛ أفاد العديد من الشركات بأهن. الوطنية واألجنبية
ى يتعني عل هسبيل املثال، أن هذا، وقد ذكرت بعض الشركات، على 3.الوطنية" القنوات الرمسية"الواردة فقط عرب 

سلطات إنفاذ القانون األجنبية احلصول على أمر بشأن البيانات من إحدى احملاكم الوطنية، وذلك من خالل 
ة بأن م تـ ع د،ردباإلضافة إىل ذلك؛ أفادت الشركات اليت لديها مكاتب يف دول . طلب املساعدة القانونية املتبادلة

ومع ذلك؛ فإن كيانات القطاع . يف حاجة إىل مراعاة القوانني واللوائح احمللية ادائمالعمليات الوطنية املختلفة 
الستالم طلبات إنفاذ القانون على  الرئيسيالوالية القضائية " م ق ر"اخلاص متعددة اجلنسيات حددت بشكل عام 

   4.املستوى العاملي

 ىحدإلالوالية القضائية " ملقر"الواجبة  جرائيةاإل باإلضافة إىل أحد املتطلبات العامة املعنية بالضمانات 
من كيانات القطاع اخلاص ذكرت أنه يتعني أن متتثل الطلبات غري الرمسية لسلطات إنفاذ  االشركات، فإن عدد

أالقانون األجنبية إىل  وتشري املعلومات املتاحة عالنية ملقدمي اخلدمة العاملية، مثل  5."السلطة التقديرية" م ْبد 
استعمال معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة واإلجراءات الدبلوماسية : "على سبيل املثال، إىل أن جوجل

جلمع األدلة [ السلطات الوطنية" مقر]"ميكنها العمل من خالل [ األجنبية]والتعاونية األخرى، فإن اهليئات 
نه ميكننا تقدمي بيانات أحد املستخدمني يف ، فإت ط و،رع ي،ر ، وأنه على املستوى ال"اخلاصة بالتحقيقات املشروعة

، يف حالة إذا كانت هذه الطلبات [األجنبية]استجابة منا لإلجراءات القضائية الصحيحة هليئات إنفاذ القانون 
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تعترب متوافقة مع املعايري الدولية، واألسس الوطنية القانونية، وسياسات شركة جوجل، وقانون الدولة مقدمة 
 1".الطلبة

ا يضيف إىل إحدى صور الشرط التكميلي لسلطات إنفاذ القانون األجنبية للحصول على أوامر وهذ 
الوالية القضائية ألحد مقدمي اخلدمة، " مقر"أو األوامر القضائية أو األوامر الصادرة يف نطاق  ةريرو لضااالستدعاء 

ذ القانون يف إطار القيود الواردة يف القوانني احملدد لتقدمي البيانات إىل سلطات إنفا تـ ْقد يرإىل جانب نطاق ال
ومن املالحظ أن هذه العالقات التقديرية بني القطاع اخلاص . الوطنية وشروط استخدام اخلدمة من ق بل العميل

القانوين، ولذلك، عادة ما  مااللتزا افرتاضبشكل واسع على الثقة وليس على  ةم ؤ س،رسوهيئات إنفاذ القانون تعترب 
هذا، وذكرت إحدى الشركات . سياسية حمدودةأو مناطق جغرافية أو اجتماعية توجد هذه العالقات ضمن 

الكائنة يف أمريكا الوسطى، على سبيل املثال، أهنا قبلت االلتزامات املنبثقة من طلبات سلطات إنفاذ القانون، 
إىل جانب ذلك، فقد حددت إحدى . بات الواردة من السلطات احملليةعلى الطل التحديدبولكن االمتثال يقتصر 

الشركات األوروبية بأهنا تعاملت مع الطلبات غري الرمسية الواردة من سلطات إنفاذ القانون األجنبية بنفس الطريقة 
إىل أي  لباالمتثا انيولكنها ال تعترب نفسها ملتزمة قانو  2،اليت تتعامل هبا مع الطلبات الواردة من السلطات احمللية

عمل ت ابأهن"وعلى النحو الذي ذكرته إحدى الشركات الرائدة يف توفري اخلدمات عرب اإلنرتنت،  3.كان  أياأسلوب 
 ب ت أن،ر حبسن نية مع السلطات، ولكن ليس لدينا أي التزامات ألداء ذلك، ويف حالة انتهاك حسن النية، فإننا نفكر 

وبعبارة أخرى؛ فإنه يف حدود قوانني محاية البيانات، وشروط ومتطلبات  4."اتأكثر يف التعاون مع تلك السلط
يف البيانات اليت مت الكشف عنها، مبا يف  حرية التصرفاستعمال اخلدمة، فإن مقدمي اخلدمة لديهم قدر كبري من 

ى أساس وجود وغين عن البيان؛ أن هذه القرارات غالبا ما تصدر عل. ذلك؛ هيئات إنفاذ القانون األجنبية
ويف هذا الصدد، فقد ذكرت إحدى الشركات الدولية العاملة يف معدات . عالقات عمل وأواصر من الثقة

 التقين إمكانية التحقيقمن أجل ضمان " ختضع للمراجعة"الشبكات، على سبيل املثال، أن مجيع الطلبات 
 5.اإلنسانلوائح حقوق ]...[ لدولة معنية و ]...[ة ش ْرع ي،ر مع  الءمةوامل

القدرات املتباينة لسلطات إنفاذ القانون األجنبية لكفالة الضمانات اإلجرائية الواجبة يف ( 0) :مزجإن 
غري رمسية، يؤدي إىل  ْعت مادوجود شبكات ا( 2)الوالية القضائية من خالل املساعدة القانونية املتبادلة، و" نطاق"

. يف نطاق االمتثال للطلبات األجنبية للحصول على معلومات من الشركات الدولية املعنية بتقدمي اخلدمات تـ غ اي ر
على النحو املدرج لكل )ها ذيت نفمن الطلبات الواردة من دول خمتلفة و  اعدد 08-2هذا، ويظهر الشكل 
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د تقرير شركة جوجل بشأن حسبما أفا( مستخدم من مستخدمي اإلنرتنت يف الدولة مقدمة الطلب 0110111
أما فيما يتعلق بالطلبات الواردة من الدول األخرى، فقد تباينت ما بني صفر يف املائة من الطلبات اليت  1.الشفافية

 كومما ال ش. يف املائة من الطلبات اليت مت تنفيذها 81حوايل  ه، مبتوسط قدر ايف املائة تقريب 81مت تنفيذها، إىل 
د من العوامل، مبا يف ذلك النطاق الذي تتم فيه طلبات سلطات يعدالعلى األرجح من  شتق،ر ي  فيه أن هذا النمط 

، باألحرى من خالل املساعدة القانونية املتبادلة، وسياسات ةإنفاذ القانون األجنبية بشكل غري رمسي أو مباشر 
ألجنبية على إعداد طلبات املساعدة السلطات اْست طاع ة الشركة جتاه الطلبات غري الرمسية من الدول املختلفة، وا

 .  القانونية املختلفة

متديد ميكن  
نطاق العالقات غري 
الرمسية بني سلطات 
إنفاذ القانون وكيانات 
القطاع اخلاص بشكل 
أوسع من تقدمي 
البيانات احلاسوبية 

. ألغراض التحقيقات
كل من   توقد أفاد

الدول وكيانات القطاع 
اخلاص، أثناء مجع 

ات اخلاصة هبذه املعلوم
ويف هذا الصدد، أفادت إحدى دول مشال أوروبا، على . الدراسة، بأن هناك جمموعة واسعة من جماالت التعاون

ي،ر لدى سلطات إنفاذ القانون عالقة عمل غري رمسية مع مقدمي اخلدمات األ"سبيل املثال، أن  ني لتحديث س اس 
هناك قواعد "يف حني ذكرت دول أخرى، أن  2."شكل رمسيمعلومات االتصال ووضع إجراءات لتبادل البيانات ب

 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 

هيئات إنفاذ "فعلى سبيل املثال، أحملت إحدى الدول إىل أن . ومقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية
ة مع شركات صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية، والسيما املشاركون يف و ث يقعلى عالقات  يالقانون تبق
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مثل ماهية أفضل )وتستثمر هذه العالقات يف املقام األول يف مناقشة التدابري العملية ". ةض ْخمالصناعات ال
، واملسائل (جراءات املعنية بأوامر التبليغ، ونشر القدرات، وتقدمي املعلومات اليت مت اعرتاضها بصورة قانونيةاإل

وتشري أيضا املعلومات  1.، وقضايا السياسة العامة(مثل تشغيل شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية)التقنية 
ركات ترتبط بشراكات ليس فقط مع مقدمي اخلدمة املقدمة من كيانات القطاع اخلاص إىل أن العديد من الش

املعلومات العامة بشأن  ق اسمويشتمل ذلك على أغراض ت. بل أيضا مع هيئات إنفاذ القانون ،اإللكرتونية
اهاتهتديدات ا . 2اجلرمية السيربانية من أجل تيسري عمليات اإلبالغ عن حاالت االشتباه بوقع جرمية سيربانية جت،ر

مناقشتها على نطاق  ت، فقد متاجلرمية السيربانيةالشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص بشأن أما ما يتعلق ب
 (. املنع)أوسع يف الفصل الثامن 

وتظهر ردود  
الدول على االستبيان 
املرافق هلذه الدراسة 
أن العالقات غري 
الرمسية بني هيئات 
إنفاذ القانون 
ومقدمي اخلدمة 
تعترب من األمور 
املتعارف عليها يف 

يف املائة من الدول يف كافة املناطق قد  21يف املائة و 21أن بني نسبة  02-2ويوضح الشكل . خمتلف املناطق
  3.أفادت بوجود مثل هذه العالقات

أن العالقات غري الرمسية بني هيئات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمة  ح ذ رأفاد عدد من الدول بشكل 
دوال أخرى تشري إىل أنه  نومع ذلك، فإ 4".بالبيانات اخلاصة بأحد العمالء جز ال ت"معلومات تنطوي على تقاسم 

 5.ستعداداتاالتقدمي البيانات الفردية ألحد العمالء إىل سلطات إنفاذ القانون من خالل هذه  هاميكن هنبدا هلا أ
بينما ميكن أن تساهم العالقات الثابتة والفع،رالة بني سلطات إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمة بشكل كبري يف تقدمي 

، فمن األمهية مبكان أن تتفق هذه الرتتيبات مع سيادة القانون اجلرمية السيربانيةللتحقيقات يف  ةفـ ع،رالمساعدة 
ذي مت استعراضه يف هذا الفصل، فإن هذه الرتتيبات يتعني أن وعلى النحو ال. واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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بشأن األوضاع والظروف اليت يـ ْعهد هبا إىل سلطات إنفاذ القانون للحصول على البيانات  وضوحا كافياتتضمن 
الرتتيبات،  غرارعلى ومثال  1.ضد أي إساءة استعمال املالئمةو احلاسوبية، مع وضوح ماهية الضمانات الفعالة 

حركة البيانات أو حمتوى البيانات ين أو قي،رداملغري  وصول سلطات إنفاذ القانون إىل املشرتكني" حم  ط،رة" ختضعقد ف
   2.حقوق اإلنسان مراقبةمقدمي اخلدمة إىل مستويات معينة من قبل املخزنة من 

 القانون إنفاذ سلطات قدرات 5-6

 :االستنتاجات الرئيسية

  متخصصة بإنشاء هياكل  ن اليت أجابت عن االستبيانامن البلديف املائة  21بدأ أكثر من
 إلكرتونية أدل،رةواجلرائم اليت تنطوي على  اجلرمية السيربانيةللتحقيق يف 

  القدراتو وارد إىل ما يكفي من امل النامية الدوليف تفتقر هذه اهلياكل 
 لكل  1.2 عدل يبلغ حنواملتخصصني، مبالشرطة عدد أقل بكثري من أفراد  األقل منو،را الدول لدى

رتني إىل مخس مبهذا املعد،رل أعلى ضمن البلد املعين، يف حني يكون مستخدم إنرتنت  0110111
 ا تقدم اليت تفوقهامرات يف البلدان 

 21  ا يفتقرون إىل األقل منو،ر  الدوليف املائة من املوظفني املتخصصني املكلفني بإنفاذ القوانني يف
 بيةسو احلاواملعدات هارات امل

 

يتناول هذا القسم املعلومات اليت مت مجعها بشأن قدرات سلطات إنفاذ القانون ملنع ومكافحة اجلرمية  
: املؤسسية، يف سياق حفظ األمن والنظام العام، على عدد من العناصر، منها" القدرة"السيربانية، حيث تشتمل 

بيد أن هناك عنصرا آخر  3.للموظفني، وك ف اي ة الضباط واملواردالقدرات التشغيلية واالسرتاتيجية، املهارات الفنية 
تعترب تلك اليت " امتخصص" افاجلرائم اليت تقتضي رد". ت خ ص،رصال"مستوى هام،را من عناصر القدرات يتمثل يف 

انية كل وت ظهر اجلرمية السيرب  4.تشكل حتديات من حيث تعاريف اجلرمية، وتطبيق القانون، أو مجع األدلة وحتليلها
هذه السمات، حيث يعترب مستوى ختصص سلطات إنفاذ القانون من األمور احليوية ملكافحة أي جرمية بشكل 

ختصص سلطات إنفاذ القانون على كل من  ير وميكن أن جي هذا. فعال، إىل جانب االستجابة للعدالة اجلنائية
فبينما يعترب التخصص من األمور . المها معاما يتداخالن ك ااملستوى التنظيمي ومستوى شؤون املوظفني، فغالب

 
 
مع تقدم العامل حنو زيادة  - طلبها يف جمال اجلرمية السيربانية واألدلة اإللكرتونية، إال أنه من املتوقع أيضاتـ و ق،رع امل
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أن يضطلع بشكل متزايد كافة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون جبمع األدلة اإللكرتونية، إىل  - لية باإلنرتنتو املوص
 . جانب التعامل بشكل روتيين

 التنظيمي التخصص
أفادت أغلبية الدول اجمليبة على االستبيان امللحق هبذه الدراسة بوجود هياكل من سلطات إنفاذ القانون  

يف املائة من الدول؛ بوجود وحدة متخصصة  22، حيث أفاد ما يزيد عن نسبة اجلرمية السيربانيةمتخصصة يف 
يف املائة من الدول  02هذا وأفاد ما يقرب من نسبة . ة داخل اهليئات القائمة املنوط هبا إنفاذ القانونم ك ر،رسو 

  1.السيرباينة للحاالت املتعلقة إما باجلرمية السيربانية أو اجملال م ك ر،رسبوجود وكالة متخصصة و 

 تقد أفاد  (HDI<0.8)والدول األقل تقدما ( HDI>0.8)من الدول األكثر تقدما  الوجدير بالذكر، أن ك 
وبالرغم من ذلك؛ قد أظهرت الدول األقل منوا جمموعة عريضة من اهلياكل، بيد أن . بأمهية مستويات التخصص

ت بعض الدول األخرى وجود موظفني بعض الدول أفادت بعدم وجود موظفني متخصصني، يف حني ذكر 
 ينم ع د،ر متخصصني ولكن غري 
ومع . يف وحدات خمصصة

يف )وجود استثناء وحيد 
، أن الدول اليت أفادت (أفريقيا

بافتقارها للوحدات أو الوكاالت 
املتخصصة، أشارت إىل خطط 
إلنشاء واحدة يف املستقبل 

   2.القريب

الدول  اأظهرت أيض 
وهيئات إنفاذ  تاجمليبة اختالفات عرب مستويات التنمية املتعلقة بطريقة إدماج الوحدات املتخصصة داخل إدارا

ففي بعض . القانون على املستوى الفيدرايل أو اإلقليمي أو على مستوى الدولة، أو على مستوى الشؤون احمللية
؛ اويف هذا السياق أيض 3."خمصصة للجرمية السيربانيةلدى كافة هيئات التحقيق الفيدرالية وحدات "الدول؛ 

مع ترتيبات إنفاذ القانون على مستوى الدولة  متغريةأفادت دول أخرى أن الوحدات على املستوى الفيدرايل 
حسبما -ومن املالحظ أن هناك أيضا تباينا كبريا داخل الدول 4.واإلقليم، وبني الواليات القضائية املختلفة
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إىل جانب ذلك،  1.الوحدات داخل هيئات أو وكاالت إنفاذ القانون تـ و اف قث التغطية اجلغرافية و من حي-أفادت
إلضافة موظفني تكميلية فالعديد من الدول أفادت بإنشاء وحدة أو هيئة وطنية متخصصة مع وجود خطط 

 . يف مواقع املكاتب امليدانية بشكل تزايديووحدات 

، بالرغم من أن "اية املواردفبك"أو " جمموعة عريضة من املواد"أفادت الدول املتقدمة بوجود  طال م ال
املوارد تعترب بشكل أساسي كافية إلجراء التحقيقات هبدف رفع مستوى "العديد من هذه الدول أشارت إىل أن 

ومن أجل ". إجناز هذه املهمةتعترب كل املوارد كافية لدرجة أهنا تساعدنا على "و" القدرات إىل مستوى أعلى
أيضا،  2.املتطورةو حتسني النتائج وكفاءهتا وسرعة إجنازها، فإننا حنتاج إىل موارد من األجهزة والربجميات اجلديدة 

قدرات املوظفني، مبا يف ذلك،  تـ ْنم ي ةحمددة تتمثل يف  متطلباتإىل أن هناك  اأشارت عدد من الدول األكثر منو 
د البشرية واالختالفات القائمة بني مستوى موارد أجهزة الشرطة على املستوى الفيدرايل ومستوى عدم كفاية املوار "

الواليات، إىل جانب أن مستويات الشرطة يف بعض الواليات لديه من القدرات الكافية، بيد أن ذلك ال يتوفر 
تتعلق  م ت ط ل،رب اتوآسيا إىل  أفريقياكما أشارت الدول النامية يف   3.ألجهزة الشرطة يف بعض الواليات األخرى

يعتربان من " التحليل اجلنائي احلاسويب، وتطبيقاته"، حيث أكدت على أن "بأدوات التحليل اجلنائي عن ب عد"
  4".األمور القدمية

 الموظفون المتخصصون
أفاد العديد من الدول بوجود موظفني 

 اجلرميةمتخصصني مكلفني بإنفاذ القانون يف 
ولدى الدول األقل منوا عدد أقل  5،السيربانية

بكثري من أفراد الشرطة املتخصصني، مبعدل 
مستخدم   0110111لكل  1.2يبلغ حنو 

إنرتنت ضمن البلد املعين، يف حني يكون هذا 
املعد،رل أعلى مبرتني إىل مخس مرات يف البلدان 

نسبة الشرطة املتخصصة  امأ. االيت تفوقها تقدم
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 1.الشرطةالسيربانية يف كل الدول متثلت يف أقل من واحد يف املائة من إمجايل  ةيف اجلرمي

يف املائة من الدول اجمليبة؛ أفادت بأن املوظفني املتخصصني يف  21فإن ما يقرب من نسبة بإجياز، و 
يف  31عن نسبة خاصة بتكنولوجيا املعلومات، يف حني أفاد ما يزيد "متقدمة "لديهم مهارات  اجلرمية السيربانية

يف املائة من  21بيد أن نسبة ". متوسطة"املائة من الدول اجمليبة بأن لديها موظفني متخصصني ولكن ذو مهارات 
بتكنولوجيا املعلومات، إىل جانب ذلك، " أساسية"الدول أشارت إىل أن املوظفني املتخصصني لديهم مهارات 

فني املتخصصني ليس لديهم أي مهارات خاصة بتكنولوجيا يف املائة من هذه الدول أن املوظ 2أفادت نسبة 
 .املعلومات

 ففي الدول األعلى. اختالفات أساسية طبقا ملستوى منو الدولة ختفيومع ذلك؛ فإن هذه الصورة العامة 
أن يف املائة من املوظفني املتخصصني بامتالك مهارات تقنية متقدمة، عالوة على  21نسبة  تتقدما، قد أفاد

يف  22 ؛ ذكر ما يقرب من نسبةاوعلى النقيض من ذلك؛ فإن يف الدول األقل منو . لديهم أجهزة حاسوب م ت ط و،ررة
املائة من هذه الدول بأن 
املوظفني املتخصصني يف 

لديهم فقط  اجلرمية السيربانية
مهارات أساسية بتكنولوجيا 
املعلومات، إىل جانب 
ذلك، فإن املوظفني 

جهزة املتخصصني لديهم أ
 .  حاسوب متوسطة املستوى

ومع ذلك، فإن 
أفادت إحدى الدول بأنه : من هذه الدول قد تبدو خمتلفة بشكل ملحوظ؛ فعلى سبيل املثال واحدةالصورة داخل 

فبعض الوحدات لديها أجهزة  2،"بشأن الوحدات املتخصصة كامال  اقدم نطاق م تـ ي س،ررال يوجد تـ ْقرير عام "
يعترب غري كاف للتصدي للكثري من القضايا، يف حني أن ( املوظفني) أن مستوى مهارة وبرجميات مناسبة، إال

   3."ةور تطمجمهزة مبوظفني متخصصني، ولكنها تفتقر إىل موارد "الوحدات األخرى 
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 تنمية قدرات الموظفين 
من التدريبات املتعلقة باجملال السيرباين لكل من املوظفني  اأفادت أغلبية الدول بأهنا تقدم بعض 

 ونواملكلف وناملتخصص وناملتخصصني واملكلفني بإنفاذ القانون واملوظفني غري املتخصصني، حيث تلقى املوظف
تناول  ابإنفاذ القانون تدريب

جمموعة من املوضوعات 
بداية من التوجيه التقين 
وأسس التحقيقات إىل 

تعلقة جبمع األدلة املسائل امل
اإللكرتونية واستخدام أدوات 

. التحليل اجلنائي عن ب عد
هذا، وتناولت موضوعات 

املسائل  متعددةالتدريب 
( يف املائة 32)املتعلقة 

 02ما يقرب من )، واستغالل األطفال عرب اإلنرتنت (يف املائة 21ما يقرب من )بالتحفظ على األدلة احلاسوبية 
باإلضافة إىل ذلك؛ . ، حيث يعترب ذلك من املواد التدريبية األكثر شيوعا لتدريب املوظفني املتخصصني(يف املائة

التحقيقات املتقدمة بشأن اإلنرتنت، والتحليل اجلنائي الرقمي، : تتعلق بالتدريبات، منها فهناك موضوعات أخرى
 . واستعمال برجميات خاصة بالتحليل اجلنائي، وحتليل الربجميات اخلبيثة

ن و فمن املالحظ التباين بشكل واسع يف نطاق وتناول الربامج التدريبية اليت حصل عليها املوظف 
ففي بعض الدول؛ فإن كافة املوظفني املتخصصني حصلوا على تدريبات متخصصة يف اجلرمية . نو املتخصص

نح التدريب على املستوى . السيربانية، إما عن طريق احلضور الشخصي أو عرب اإلنرتنت بيد أنه يف دول أخرى؛ مي 
ية أو املنهجية األساسية السيربان ميةللجر الوطين للموظفني يف وحدات خمتارة بشأن املصطلحات األساسية 

أيضا؛ أفادت بعض الدول بأهنا تقدم برامج تدريبية إضافية تتعلق مبوضوعات مثل  دويف هذا الصد. للتحقيق
الوعي األساسي بتكنولوجيا املعلومات، والوعي مبواجهة اجلرائم التقنية، والتحفظ على البيانات باعتبارها أحد 

فالتدريب، حسبما أفادت الدول، إما . يب التحليل اجلنائي احلاسويب عن ب عداألدلة اإللكرتونية، واستعمال أسال
 . يدخل يف نطاق تدريب املوظفني املتخصصني أو يكون متاحا بقدر احلاجة إليه أو عند الطلب من ق ب ل املوظفني
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ويعترب التدريب  
األمور اهلامة  أحداملنتظم 

لتنمية قدرات املوظفني 
انون، املكلفني بإنفاذ الق

حيث متكن املوظفني 
م املتخصصني من إحاطته

بأحدث التقنيات 
وترتاوح  هذا. والتطورات

نسبة التدريب املنتظم 
أكثر من مرة واحدة يف )

يف املائة إىل  21ما بني  - حسبما أفادت الدول – اسواء يف الدول األكثر تقدما أو يف الدول األقل منو ( السنة
أفادت أهنا، مع ذلك، تفتقر إما للتدريب أو ال يوجد تدريب متاح  ادول األقل منو بيد أن بعض ال. يف املائة 21

    1.على اإلطالق

عليها بشكل مباشر من ق ب ل  حيصلونوجدير بالذكر، أن املواد التدريبية للموظفني املتخصصني غالبا ما 
وذكرت املنظمات اإلقليمية أو الدولية أهنا تضطلع بتقدمي . إحدى الوحدات التدريبية هليئات إنفاذ القانون ذاهتا

مواد تدريبية للموظفني املكلفني 
بإنفاذ القانون واملتخصصني يف 

يف ما يقرب من  اجلرمية السيربانية
يف املائة من الدول،  02نسبة 

يدل ذلك على أحد األدوار مما 
اهلامة للمساعدة التقنية اليت 
تتلقها الدول من ق ب ل هذه 

ويتناول الفصل . املنظمات
األدلة اإللكرتونية )السادس 

مبزيد من ( والعدالة اجلنائية
 ت ط ل،رب ات املعنية باملساعدة التفصيل 

 . تنفيذها، و الفنيةامل
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إحدى عناصر التحقيق اهلامة يف كافة أنواع اجلرائم، فإن وباعتبار أن األدلة اإللكرتونية أصبحت 
إجراء التحقيقات األساسية املعنية  - بشكل متزايد - "غري املتخصصني"املطلوب من موظفي إنفاذ القانون 

ويف هذا الصد؛ أظهرت الردود على االستبيان اخلاص هبذه الدراسة اختالفات . باألفعال ذات الصلة باحلاسوب
للموظفني غري املتخصصني واملكلفني  اجلرمية السيربانيةالدول فيما يتعلق بتنفيذ التدريبات املتعلقة ب واضحة بني

يف املائة من الدول، سواء األكثر تقدما أو األقل منوا، بتلقي  22هذا، وأفاد ما يقرب من نسبة . بإنفاذ القانون
ومع ذلك، فإن ما يقرب من نسبة . هيم ذات الصلة بهعلى هيكل اإلنرتنت واملفا ااملوظفني غري املتخصصني تدريب

على أي تدريب بشأن اجلرمية  نأفادت بأن املوظفني غري املتخصصني ال حيصلو  ايف املائة من الدول األقل منو  21
 اجلرميةوبالرغم من ذلك؛ أبدى عدد من الدول مبادرات لتحسني التدريب املتعلق ب. السيربانية أو األدلة اإللكرتونية

اخت،ر ذ ت م ب اد ر ة "ويف هذا السياق، أفادت إحدى الدول، على سبيل املثال، . للموظفني غري املتخصصني السيربانية
الربامج اليت تدرس لكل املوظفني، وذلك ملنحهم مفهوم أساسي مباهية اجلرمية السيربانية والتقنيات " توحيد"بشأن 

 ناملوظفني النظامني يتلقو "حدى الدول األخرى أشارت إىل أن بيد أن إ 1."ذات الصلة بالتحقيقات والتشريعات
بشأن التحفظ على  اتدريب

األدلة احلاسوبية، كجزء من 
املواد التدريبية اخلاصة 

يف  2."بالتحقيقات العامة
 تحني أن باقي الدول أفاد

بأن موضوعات اجلرمية 
م ْشم ولة يف "السيربانية تعترب 

املناهج التعليمية للموظفني 
إىل جانب  3،"النظامني

إتاحة التدريب، للموظفني الراغبني يف ذلك، من خالل دورات تدريبية عرب اإلنرتنت يف براجمنا املعنية بالتدريب "
 4."التقين
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 الجنائية والعدالة اإللكترونية األدلة: السادس الفصل

من الحاجة إلى تحديد  االسيبرانية، بدءيتناول هذا الفصل عملية العدالة الجنائية في حاالت الجريمة 
مقبولية واستخدام األدلة  ويستعرض. وجمع وتحليل األدلة اإللكترونية من خالل األدلة العدلية الرقمية

عن أنه يعرض كيف يمكن لمجموعة من التحديات القضائية  اإللكترونية في المحاكمات الجنائية، فضال
ويربط الفصل بين إنفاذ القانون واحتياجات قدرة العدالة الجنائية . ائيةأن تؤثر على أداء نظام العدالة الجن

 .المقدمة والالزمة ،المساعدة الفنيةنشطة الهادفة إلى أ

 ألدلة اإللكترونية واألدلة العدلية الرقمية ا إلى مدخل 6-1

 االستنتاجات الرئيسية
  األدلة اإللكرتونية هي . األفراد أثناء إقامة احملاكماتاألدلة هي الوسائل اليت تربط الوقائع بإدانة وإبراء

 مجيع املواد املوجودة يف شكل إلكرتوين أو رقمي
  املعلومات اليت قد  –عادة ما تكون متقلبة وسهلة اإلفساد  –هتتم األدلة العدلية الرقمية باستعادة

 يكون هلا قيمة داللية 
  منع "من املعلومات املخزنة أو احملذوفة، " اا فشيئشيئ"تتضمن تقنيات األدلة اجلنائية إجياد نسخ

 ،"أدوات التشفري"من أجل ضمان أن املعلومات األصلية مل يتم تغيريها، وأن ملفات التشفري " الكتابة
 أو التوقيعات الرقمية، اليت ميكن أن تبني التغيريات يف املعلومات

 األدلة اإللكترونية في اإلجراءات الجنائية
األدلة اإللكرتونية هي . الوسائل اليت تربط الوقائع بإدانة وإبراء األفراد أثناء إقامة احملاكماتاألدلة هي 

، فإن األدلة (التواصل العاملي)مجيع املواد املوجودة يف شكل إلكرتوين أو رقمي، وكما هو مالحظ يف الفصل األول 
ألشكال اجلرمية السيربانية، ولكن تتزايد فيما اإللكرتونية هي أمر حموري ليس فقط فيما خيص التحقيق والقضاء 

تعد اإلطارات القانونية املثلى لألدلة جنبا إىل جنب مع إنفاذ القانون وقدرة العدالة . خيص اجلرمية على حنو عام
 .اجلنائية على حتديد ومجع وحتليل األدلة اإللكرتونية، أمرا جوهريا للحصول على استجابة فعالة للجرمية

حلة مجع املعلومات لدراستها، مت طرح أسئلة على البلدان حول قدرة سلطات إنفاذ القانون وأثناء مر 
واملدعني العامني على مجع وتناول األدلة اإللكرتونية، كما مت طرح أسئلة على البلدان حول اإلطارات القانونية 
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وقبل النظر . 1يت تطبق على األدلة اإللكرتونيةلألدلة اإللكرتونية، مبا يف ذلك مقبولية واستداللية القوانني والقواعد ال
يف استجابات البلدان، فيتضمن هذا القسم مقدمة موجزة إىل طبيعة األدلة اإللكرتونية والوسائل اليت ميكن مجعها 

 .من خالهلا، مبا يف ذلك األدلة العدلية الرقمية

يطلق )ينتج عن تفاعل املستخدم مع أجهزة احلاسوب جمموعة كبرية من اآلثار الرقمية  – مجع األدلة
وقد حتتوي بيانات احلاسوب واالتصاالت اإللكرتونية اليت (. عليها أحيانا البصمات الرقمية أو األشياء االصطناعية

يديوهات ورسائل الربيد حيتمل أن تكون ذات صلة بعمل إجرامي على العديد من غيغابايت من الصور والف
وميكن أن يكون حتديد املعلومات ذات الصلة داخل هذه . اإللكرتوين وسجالت احملادثات وبيانات النظام

وكذلك يصب تنوع أشكال امللفات احملتملة ونظام التشغيل والربجميات التطبيقية . البيانات مستنفذا للوقت
 .ومات ذات الصلةوتفاصيل األجهزة يف تعقيدات عملية حتديد املعل

أو حذفها بسهولة، األمر الذي  الكتابة فوقهاميكن تعديل األشياء االصطناعية اخلاصة باحلاسوب أو 
وختتلف قواعد األدلة اختالفا  2.يطرح حتديات حيث جيب املصادقة والتحقق من مصادر املعلومات الرقمية

وبصورة عامة، ومع ذلك فإن . قانونية متشاهبة ملحوظا بني الواليات القضائية، حىت بني البلدان ذات أعراف
وفيما خيص . األنظمة القانونية ألعراف القانون العام متيل إىل أن حتظى بقواعد حمددة فيما خيص مقبولية األدلة

األنظمة القانونية ألعراف القانون املدين اليت حيتفظ فيها القضاة املختصون بدرجة عالية من السيطرة على 
مبا يف ذلك التأكد من )كمة، فقد تكون مقبولية األدلة مرنة على الرغم من أن ترجيح األدلة إجراءات احمل

  3.ميكن أن ميتثل أيضا جملموعة شاملة من القواعد( مصداقيتها وصحتها

ويف العديد من األنظمة القانونية، جيب على مؤيدي األدلة عرض جودة اإلجراءات املطبقة للحفاظ على 
لسالمة وصحة املعلومات . مات الرقمية بدءا من حلظة إنشائها ووصوال ملرحلة تقدميها أمام احملكمةسالمة املعلو 

فيجب على الطرف الذي يسعى إىل . الرقمية تأثري مباشر على ترجيح األدلة من حيث املوثوقية واجلدارة بالثقة
حبيث ميكن إثبات أنه مل يتم العبث باألدلة " ولياتؤ سلسلة املس"ية األدلة دائما، أو تقدمي أدلة أن يعرض استمرار 

وليات هي ؤ تعد استمرارية األدلة مبثابة مسألة واقعية، فضال عن أن عملية سلسلة املس. أو تغيريها خبالف ذلك
 4.اآللية املطبقة فيما خيص حفظ وتوثيق التاريخ الزمين لألدلة حيث أنه يتحرك من مكان إىل آخر

ة، فيجب احلفظ على استمرارية األدلة على كل من األجهزة املادية اليت حتتوي ويف حالة املعلومات الرقمي
وعلى هذا النحو،  5.، والبيانات املخزنة املوجودة على األجهزة(عند تلقيها أو االستيالء عليها)على البيانات 

                                                           
 

1
 . Q143-150، و Q109-112ا نظر دراسة استبيان اجلرائم السربانية   
 .F3d 595, 602 (7th Cir. 1997) 127، الواليات املتحدة ضد ويتاكرقضية ا نظر على سبيل املثال    2
 .مطبعة جامعة كامربيدج: كامربيدج. ما وراء أعراف القانون العام والقانون املدين: تدويل األدلة اجلنائية. 2102جيه، . ا نظر جاكسون، جيه دي، وسامرز، اس  3
 .إلسفري: نيويورك. علم األدلة اجلنائية، أجهزة احلاسوب واإلنرتنت: سوباألدلة الرقمية وجرائم احلا. 2100، .كيسي، إي   4
5
 .02: ، صفحةمعهد العدالة الوطين. دليل إلنفاذ القانون واملدعيني العامني: األدلة الرقمية املوجودة يف حجرة احملكمة. 2112وزارة العدل األمريكية،   
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ل عليها من اجلهاز هي أن املعلومات الرقمية اليت مت احلصو ( 0: )جيب على الطرف الذي يقدم األدلة عرض التايل
وأن اجلهاز والبيانات املراد ( 3)؛ ( الصحة)مبثابة متثيل حقيقي وسليم للبيانات األصلية اليت يتضمنها اجلهاز 

ويكمن (. السالمة) سؤولياتتقدميها بصفتها أدلة هي ذاهتا اليت مت اكتشافها يف األصل ومت إدراجها سلسلة امل
يفرتض أن يكون، وأن املعلومات الرقمية جديرة بالثقة ومل يتم العبث فيها أو  اهلدف يف إظهار أن اجلهاز هو ما

 1.تغيريها

مت الطعن أيضا يف موثوقية املعلومات املولدة من احلاسوب وتلك املخزنة على احلاسوب على أساس 
على سالمة املعلومات الثغرات األمنية املوجودة يف أنظمة التشغيل والربامج اليت ميكن أن تؤدي إىل طرح هتديدات 

وقد نظرت احملاكم يف قابلية املعلومات الرقمية للتعرض للتالعب أثناء تقدمي الدالئل اإللكرتونية، فضال . الرقمية
موضوع  صحة احلاسوب فيما خيص قدرته على االحتفاظ باملعلومات لتبياناحلاجة "عن تسليط الضوء على 

تعطي تفاصيل ( ليسجتمثل سجالت ملف ال)ات املتولدة من احلاسوب إن مقبولية املعلوم 2"هتاواستعاد القضية
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

تنشأ الطعون يف استخدام األدلة اإللكرتونية، يف بعض وباإلضافة إىل عرض صحة وسالمة األدلة، 
ورمبا تكون يف حاجة إىل أن يتم عرضها، وعلى سبيل املثال، . الواليات القضائية، نتيجة تطبيق قواعد داللية معينة

أو تلك  4،األدلة" اإلشاعات"تلك األدلة اإللكرتونية اليت تقع ضمن استثناءات معينة لفرض حظر عام على 
يتناول هذا الفصل املناهج  5."الدليل األفضل"من بيانات احلاسوب واليت تليب املتطلبات مثل قاعدة " طبوعةامل"

 .الوطنية ملثل هذه القضايا املنوه عنها يف استبيان الدراسة
 

                                                           
. ، النسخة الثانيةالدليل امليداين جلمع ودراسة وحفظ أدلة جرائم احلاسوب: األدلة اجلنائية اإللكرتونية. 2112، (حمرران)اس، . مارسيال االبن، آيه جيه، غرينفيلد،أر  1

 .032: مطبعة سي أر سي، الصفحة: بوكا راتون
( 2112ديسمرب،  9th Cir BAP 02) BR 437 336 تد سريفيس، ضد شركة فيي فينهيري فيي فينهي، قضية شركة ديبتور أمريكان إكسربيس ترافل ريال  2

 .08: صفحة
، 222 – 232(: 2- 2) 22، اجلرمية والقانون والتغري االجتماعي. حدود األدلة الرقمية: حتقيقات الشبكة حول اهلجمات اإللكرتونية. 2112. تشايكني، دي  3

222. 
األدلة املقدمة عن بيان أدىل به يف بعض املناسبات األخرى، عندما يقصد هبا أن تكون مبثابة دليل على حقيقة ما جرى التأكيد " على أهنا عادة ما يتم تعريف اإلشاعة   4

ا نظر ". ت التجاريةالسجال"قد تشكل بدقة أنواع معينة من األدلة الرقمية اإلشاعات، ولكن ميكن قبوهلا حتت استثناءات مثل (. 02قوانني هالربي، اجمللد )' عليه
، مركز للمكتبات البحثية ودراسة األدلة االلكرتونية حلقوق 0. ، ب2امللحق . مقبولية الوثائق اإللكرتونية بصفتها أدلة يف احملاكم األمريكية. LL 2100طومسون، 

 ".اإلنسان
قاعدة أفضل األدلة، فقد تنتفي مقبولية النسخ األصلية بصفتها أدلة ما مل كان ويف حالة تطبيق . بصفته مبدأ عام، حيق للمحاكم احلصول على أفضل األدلة املتاحة  5

ويف ". أصول"وقد ال يتم اعتبار املعلومات املطبوعة من أي حاسوب أو غريه من أجهزة التخزين مبثابة . ميكن عرض أن األصول غري متوفرة نظرا لتلفها أو لظروف أخرى
ا نظر على سبيل . من أن قاعدة األدلة األفضل ال تقتضي استبعاد املطبوعات، شريطة أن تعكس املطبوعات البيانات الفعلية بدقةالواليات القضائية، على الرغم بعض 

 N.E.2d 1147, 159 769؛ ولوغنر ضد الوالية، (0222هاواي . دي) 0202، 0203. ملحق. ملف 812املثال، قضية  دو ضد الواليات املتحدة، 
 .(2112. التطبيق. Ct. إنديانا)
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 الرقمية الجنائية  األدلة

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 

ت متطورة من أجل استعادة آثار جانب آخر، قد تتطلب أشكال أخرى تقنيا ومن. موفر خدمة اإلنرتنت
األنشطة أو البيانات اليت يتم 
احلصول عليها من احلاسوب 

 أنوالشبكات اليت من شأهنا 
تقدم أدلة على سلوك 

األدلة  تشكل. إجرامي
من العلوم  االعدلية الرقمية فرع

اجلنائية املعنية باستعادة 
وإجراء حتقيق بشأن املواد اليت 

نظمة مت احلصول عليها من األ
. الرقمية وأنظمة احلاسوب

ولتعقب هذه اآلثار، يستفيد 
خرباء األدلة العدلية الرقمية 

تخزين ل واسيبحلا قابليةمن 
وتسجيل وحفظ بيانات عن 

اليت تقوم هبا،  األنشطةأغلب 
وبالتايل اليت يقوم هبا 

 .مستخدموها

إن املعلومات 
احلاسوب واهلواتف احملمولة هي معلومات متقلبة ويسهل  املخزنة على األجهزة اإللكرتونية، مبا يف ذلك أجهزة

ولذلك فإن . ويف الوقت ذاته، فإن هذه املعلومات من السهل مضاعفتها. تغيريها أو العبث هبا أثناء التحقيقات
 إحدى اخلطوات األولية اهلامة يف العديد من التحقيقات القائمة على األدلة العدلية الرقمية هي إجياد صورة أدلة

 بقدر مفصلةجلهاز التخزين، حتتوي على نسخة من اجلهاز األصلي ( أو نسخ مطابقة متاما)جنائية غري مضطربة 
ومن خالل العمل على الصورة بدال من اجلهاز األصلي، فيمكن فحص البيانات دون إحلاق أي . اإلمكان

 اإلنترنتأدلة التحايل عبر الحاسوب من أحد مقاهي : سيناريو األدلة الجنائية
حصلت الشرطة على أدلة تفيد بأن . مت القيام مبحاولة احتيال عرب الربيد اإللكرتوين: سيناريو

 أن رسائل الربيد اإللكرتوين املعنية قد مت إرساهلا من حاسوب مكتيب يف مقهى إنرتنت حملي

ومن احملتمل أن . إعداد منوذجي ملقهى إنرتنت يشبه بيئة الشبكة املنزلية يف العديد من النواحي
تتضمن العديد من أجهزة احلاسوب احملمول أو احلاسوب املكتيب املتصلة عرب مزيج من أجهزة 

وفيما خيص أغراض فواتري أجهزة احلاسوب ومقاهي . الشبكات املتصلة الالسلكية والسلكية
واليات اإلنرتنت، فقد تتطلب التحقق من هوية املستخدم؛ ويكون هذا إلزاميا يف العديد من ال

القضائية، فضال عن أنه يوفر خط سري مراجعة لربط األفراد بأي أجهزة حاسوب معنية يف أي 
وقد يكون من املمكن أيضا حتديد أي فرد يستخدم أي حاسوب يف أي وقت . وقت معني

 .من خالل لقطات تلتقطها كامريات املراقبة

ود علم مسبق باألنشطة، فمن مث يف حالة إجراء حتقيق سريع مبا فيه الكفاية، أو يف حال وج
وإجراء  احلاسوباألدلة اجلنائية يف وضع ميكنهم من الوصول الفعلي إىل  واقد يكون حمقق
وتزداد تعقيدات هذه العملية نتيجة للطابع العام للجهاز، والذي حيتوي بدوره . حتقيق معياري

 .آثارا لنشاط الكثري من املستخدمني

مقارنة بالشبكة  بياناترتنت مع الكثري من املستخدمني وحركة وعادة ما تتعامل مقاهي اإلن
املنزلية، ويرجح أن حتظى بأجهزة شبكة إضافية مثل خوادم بروكسي اليت حتتفظ بنسخ من 
صفحات الويب املطلوبة عادة من أجل تسريع حركة االتصاالت؛ وأجهزة جدار احلماية 

شبكة املرتبطة باألنشطة الخيص آثار نشاط وميكن حتليل هذه األجهزة فيما . اخلاص بالتأمني
 .مستخدمللاملشبوهة 
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ما يتم إجياد صورة األدلة اجلنائية عادة و . اضطراب بالنسخة األصلية، لذا نوفر محاية ضد أي تالعب أو تزوير
 1.مبساعدة جهاز خمتص يطلق عليه مانع الكتابة والذي من شأنه منع إحلاق أي تغيريات على البيانات األصلية

من أدوات األدلة  اللمعلومات املخزنة، وغريه" خطوة خبطوة"وباإلضافة إىل القدرة على إجياد نسخة 
واليت من شأهنا استعادة امللفات " حنت امللفات"أو " حنت البيانات"اجلنائية اهلامة مبا يف ذلك استخدام برامج 

حملذوفة أو التالفة من بقايا ا
البيانات األولية اليت تبقى 
على أجهزة التخزين حىت بعد 

 2.زوال امللف األصلي
باإلضافة إىل أنه ملقارنة 
امللفات بسرعة وبدقة، 
تستخدم أدوات التحليل 
جتزئات التشفري اليت تتوافق 

صغري وفريد من ' توقيع'مع 
. نوعه جلزء معني من البيانات

أن أي تغيري بسيط  إذ
حدوث  هللبيانات ينتج عن

 .تشفري خمتلف

تتطلب أجهزة 
خمتلفة نوعية خمتلفة من 
تقنيات التحقيق واألدلة 

ويتطلب فحص . اجلنائية
أجهزة احملمول جمموعة خمتلفة 
من األدوات مقارنة بتلك 
اليت يتم استخدامها عند 
فحص جهاز حاسوب 

. مكتيب أو خادم شبكة
ملختلفة من تعرض األنواع ا

                                                           
  .2.1مواصفات، اإلصدار ( HWB)جهاز مانع الكتابة . 2112املعهد األمريكي الوطين للمعايري والتكنولوجيا،   1
2
 .املتقدمة وقائع الندوة األمنية السادسة الحتاد احلوسبة التقنية. احلذف اآلمن للبيانات من الذاكرة املغنطيسية وذاكرة احلالة الصلبة. 0222، .غومتان، يب  

بخصوص مؤامرة حامل متنقل أدلة تم الحصول عليها من : سيناريو األدلة الجنائية
 رتكاب جريمة خطيرةال

وكجزء من هذا . قتل جرميةمر الرتكاب آاألفراد قيد االهتام بالتالتحقيق مع أحد : سيناريو
التحقيق، طلبت الشرطة احلصول على بيانات من شبكة اهلاتف احملمول الذي يستخدمها 

 .هذا الفرد
تتشابه قدرات مقدمي خدمات اهلاتف احملمول مع مقدمي خدمات اإلنرتنت، جبانب إضافة 

ديد املوقع اجلغرايف واليت تكشف عن املوقع املادي ألي هامة أال وهي البيانات اخلاصة بتح
 .مستخدم

ستقوم بيانات حركة اتصاالت اهلاتف، يف أغلب الواليات القضائية، بتخزين أرقام اهلواتف 
تعمل قدرات التنصت بنفس القدر اليت . عن زمن االتصال ومدته اليت مت االتصال هبا فضال

وميكن أن تكشف هذه املعلومات عن . خدمات االتصاالت اهلاتفية األخرى وعمل به مقدمي
عن توفري ارتباطات بني األحداث اليت  أمناط االتصاالت الصادرة إىل أفراد آخرين، فضال

 .وقعت يف العامل احلقيقي، مثل إجراء مكاملة هاتفية قصرية قبل ارتكاب جرمية ما

بني اهلواتف احملمولة يف أنه عادة ما يقوم املالك  ومع ذلك يكمن االختالف األكرب مالحظة
حبمل اجلهاز يف مجيع األوقات، ويتصل باستمرار مبحطات أساس احملمول احمللية اليت تنقل 

ومن خالل تعقب حمطات األساس اليت يتصل هبا اهلاتف يف أي وقت . إشارات اهلاتف
فإذا ما مت النجاح يف . معينةمعني، فيمكن االستدالل على موقع املالك داخل أي منطقة 

عمل مثلث بالعديد من حمطات األساس بفعالية؛ فيمكن حصر مكان اهلاتف داخل نطاق 
 .عشرات األمتار

اخلدمات  ووباالعتماد على الوالية القضائية وسياسات االحتفاظ بالبيانات، فرمبا يقوم مقدم
لقى فيها رسائل أو مكاملات هاتفية،  بتخزين املواقع اجلغرافية للهواتف احملمولة يف أي وقت تت

وقد ال . اإلبقاء على البياناتاملتعلقة ب الحتاد األورويبايتعلق بتوصيات  فيماكما هو احلال 
تقوم واليات قضائية أخرى بتخزين هذه البيانات إطالقا، ما عدا حينما تطلب جهات إنفاذ 

تثليث املوقع ب غية حتديد موقع القانون هذا صراحة، ويف هذه احلالة ميكن السماح بإجراء 
 .من خالل هواتفهم بدقةاألفراد 
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 .األجهزة والربجميات وأنظمة التشغيل التحديات اليت متثلها فيما يتعلق باستعادة املعلومات

على حتليل أجهزة احلاسوب املكتيب واحلاسوب احملمول على النحو املوجود  احلاسوبيةاألدلة اجلنائية تركز 
ص صلبة ذات سعة كبرية من شأهنا ختزين كمية  عادة ما حتتوي أجهزة احلاسوب على أقرا. يف املنازل وأماكن العمل

كبرية من املعلومات، مبا يف ذلك الصور ومقاطع الفيديو، فضال عن تواريخ تصفح املواقع اإللكرتونية ورسائل 
وعادة ما تقوم بتشغيل عدد صغري من أنظمة التشغيل املشهورة مبا يف . الربيد اإللكرتوين ومعلومات الرتاسل الفوري

 .ز، ماك أو إس، لينوكسذلك ويندو 

تقوم األدلة 
اجلنائية القائمة على 
أجهزة احملمول بفحص 
أجهزة احملمول اليت تعمل 
بطاقة منخفضة، ذات 

مقارنة  ،سعة ختزين أقل
بأجهزة احلاسوب، وذات 
برامج أبسط لتسهيل 
املكاملات اهلاتفية وتصفح 

ومع ذلك فإن  .اإلنرتنت
الفجوة املوجودة بني 
اهلواتف وأجهزة احلاسوب 
هي التوجه إىل الصغر من 
حيث الوظائف والطاقة 

 أن. التشغيلية والربجميات
إحدى السمات املميزة 
ألجهزة احملمول هي 

 –التنقل قابليتها على 
فهي عادة ما تكون 

يف كل  ابصحبة مالكه
وهذا ما يساعد على احلصول على مراقبة للموقع اجلغرايف دقيقة إىل حد معقول يف . املستمر اواتصاهل –األوقات 

. عادة ما حتتوي على كل من قائمة جهات االتصال كاملة نسبيا، فضال عن سجالت املكاملات. النظم احلديثة
ن احملققني من ة مجيع البيانات واملعلومات عرب شبكات مقدمي خدمات إنرتنت احملمول، مما ميكِّ ما تتدفق عادك

 (أمريكا الشماليةبلد في )تحديد ابتزاز على اإلنترنت : مثال حالة
تعرض إحدى حتقيقات إنفاذ القانون يف عملية ابتزاز مزعومة بعض التقنيات املستخدمة يف 

هذه احلالة هدد املتهم بنشر صور جنسية لضحاياه على  يف. تعقب اجملرمني عرب اإلنرتنت
 . صفحات شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة

التواصل االجتماعي حول  كةشب قعتلقى احملققون معلومات من قسم األمن اخلاص مبو 
تسجيل الدخول إىل احلسابات اخلاصة بالضحايا، فجميعهم يتأصلون من عنوان بروتوكول 

حساب خمتلف من خالل عنوان  022أحد املتهمني بالوصول إىل  قام. إنرتنت واحد
ولقد قام . بروتوكول إنرتنت واحد يف أقل من شهرين، وأغلبهم من على جهاز حاسوب واحد

ولقد مت استخدام . العديد من مستخدمي هذه احلسابات بتعطيل حساباهتم عقب اخرتاقها
مرة أكثر من أي  021اخلاص باملتهم  ساباحلنفس عنوان بروتوكول اإلنرتنت للوصول إىل 

مرة إىل حسابات الربيد  22ولقد مت استخدامه أيضا لتسجيل الدخول . خرآعنوان 
وظهر تسجيل دخول منفصل إىل حساب املتهم من عنوان . اإللكرتوين اخلاص بأحد الضحايا

بروتوكول إنرتنت مسجل باسم شركة مدرجة بصفتها صاحب عمل املتهم على صفحته 
ومن هذا املنطلق، فقد مت تقدمي طلب إىل مقدمي . شخصية بشبكات التواصل االجتماعيال

ويف . خدمات اإلنرتنت للحصول على معلومات مشرتك متصل بعنوان بروتوكول اإلنرتنت
ولني عن عنوان بروتوكول اإلنرتنت ؤ اإلنرتنت املس ةغضون أسبوع واحد، قام مقدمو خدم

ت املشرتك، مبا يف ذلك العنوان املادي الذي يطابق السجالت اخلاص باملتهم بتقدمي معلوما
قام احملققون بتحرير مذكرة تفتيش هلذا املبىن، والسيطرة على املزيد من األدلة . العامة األخرى

 .اليت استخدمت إلدانة املتهم الحقا يف نفس الشهر

 و   http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/2013/016.html :املصدر

http://arstechnica.com 

http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/2013/016.html
http://arstechnica.com/
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األجهزة اللوحية غالبا ما تكون مبثابة نسخ و . احلصول على جمموعة كبرية من املعلومات املتعلقة باستخدام اهلاتف
 .حملمول مطبقة أيضامطورة من أجهزة احملمول األمر الذي جيعل األدوات املصممة ألجهزة ا

اهلواتف احملمولة وأجهزة ببأمهية حاليا حيث ترتبط  شبكةبال اخلاصة اجلنائية األدلةتقنيات  وحتظى
وختزن . فضال عن العديد من اإلجراءات اليت تستخدم من أجلها خدمات اإلنرتنت والتخزين السحايب احلاسوب

تلك اخلدمات البيانات على اإلنرتنت بدال من ختزينها على جهاز املستخدم، األمر الذي يقلل من كمية 
. مؤقتا يف العموم شبكةويكون نقل بيانات ال. املعلومات اليت ميكن جتميعها بدون استخدام حتليل الشبكة

لحصول على معلومات مفصلة خبصوص األنشطة اليت جتري يف الشبكة، يتعني مجع البيانات بصورة نشطة لو 
وميكن أن يشمل هذا حتليال مللفات السجالت من أجهزة الشبكة مثل جدران احلماية . الحقاوختزينها للتحليل 

 1.توى نقل بيانات الشبكة املسجلة يف حال توفرهاوكشف التسلل فضال عن نظم الوقاية وكذلك حتليل حم
 تصبح أيالوصول اإللكرتوين ألحد أنظمة احلاسوب،  يففيها املهاجم  ينجحيف املواقف اليت قد و 

ويف هذه احلاالت، قد ال يعتد مبلفات السجالت . املهاجممن طرف  للخطرمعرضة بيانات على هذا احلاسوب 
ويكمن التحدي . لنشاط هذا النظام، وال متثل التحقيقات اجلنائية للشبكة الصيغة الوحيدة املتاحة ألي حملل

األساسي يف التحقيق اجلنائي ألي شبكة يف إعادة القيام باإلجراءات اليت اختذت على أي شبكة من بيانات 
وقد يستخدم هذا بتحديد حماوالت التسلل والوصول غري املصرح به لألنظمة وحماولة . حملدودة املتاحةالسجالت ا

 . 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 
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الرقمية ( العدلية)القدرة على التعامل مع األدلة الجنائية  6-2

 ترونيةواألدلة اإللك
 

 االستنتاجات الرئيسية
  بينما متتلك معظم البلدان بعض قدرات األدلة العدلية، أفادت العديد من الدول اجمليبة، يف مجيع

وجود عدد غري كاٍف من احملققني اجلنائيني، واالختالف بني القدرات على املستوى االحتادي باملناطق، 
األعمال نتيجة للكميات الضخمة من البيانات اليت واحمللي، ونقص أدوات التحقيق اجلنائي، وتأخر 

 تستلزم التحليل
 صعوبة الوصول إىل  مما يؤدي إىل أكثر من نصف الدول أن املشتبه فيهم يستخدمون التشفري،  أبلغت

 هذا النوع من األدلة وضياع الوقت دون فك الشفرات
 ية املوارد للمدعني للتعامل مع هذه وتفيد مجيع الدول يف أفريقيا وثلث دول املناطق األخرى عدم كفا

 األدلة اإللكرتونية وحتليلها
  من البلدان اجمليبة، وذلك مع قلة عدد  يف املائة 82األدلة اإللكرتونية معرتف هبا يف احملكمة بأكثر من

رج العوائق القانونية مثل عدم االعرتاف جبميع األدلة اإللكرتونية وعدم االعرتاف باألدلة اإللكرتونية خا
 اجلرمية السيربانية  أفعالاليت تواجه مقاضاة  ةحدود الدولة والعوائق اخلطرية احلالي

 الجنائية ألدلةقدرات ا
اذ القانون على جتميع األدلة اإللكرتونية وحتليلها أثناء التحقيقات فإنجهات  اتقدر  تكونميكن أن 

وقد أوضحت البلدان اجمليبة على االستبيان . االنتهاكات ومقاضاهتميف النجاح يف التعرف على مرتكيب  حامسة
املائة من البلدان، يف مجيع يف  21وقد أفادت أكثر من . الدراسة جمموعة من القدرات يف هذا الشأنامللحق هبذه 

شري املعلومات وت 1.الرقمية (العدلية)اجلنائية مناطق العامل، بعض القدرة على إجراء حتقيقات تعتمد على األدلة 
. متباينةاإلضافية املقدمة من البلدان بشأن الوصول إىل املصادر اجلنائية ومستويات القدرة، برغم ذلك، إىل صورة 

مثل الكهرباء )موارد إنفاذ القانون  ايةبلدان األمريكتني كف يوقد أفاد أقل من نصف البلدان يف أفريقيا وحوايل ثلث
ويف املقابل،  2.من أجل إجراء التحقيقات وحتليل األدلة اإللكرتونية( إىل اإلنرتنت واألجهزة والرباجميات والوصول

 . من البلدان يف أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا كفاية املوارد يف املائة 81أفاد ما يصل على 

                                                           
1

 .001السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
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ولكن أفادت بلدان عدة مثل 
بعض الدول املتطورة وجود حتديات 

بطة مبعاجلة كميات كبرية من تمر 
البيانات وزيادة عدد األدلة املقدمة من 

 ىحدإ تأفاد 1.أجل التحليل اجلنائي
: البلدان يف أوروبا، على سبيل املثال

قومي، الشرطة قادرة على املستوى ال"
عاٍل من التحقيق  ستوىعلى إجراء م

وعلى مستوى . اجلنائي احلاسويب
املقاطعات واملستوى احمللي ال تتوفر إال 

اليت  زيادة عدد األدلة اإللكرتونية"أن : وقد أفاد البلد ذاته". ء العمل اجلنائي احلاسويب األساسيالقدرة على إجرا
السيما بالنسبة للشرطة احمللية اليت تتعامل حتديا  تشكلجيري احلصول عليها أثناء التحقيق يف مجيع أنواع اجلرائم، 

التحدي ال : "ان األمريكتني الضوء على أنبلد ىحدإ توعلى غرار ذلك، سلط". مع عدد كبري من احلاالت
كم املعلومات والبيانات : "آخر أنبلد بينما أشار  2."يف كمية البيانات اليت جيب حتليلهاوإمنا يف اخلربة،  يكمن

   3."اليت جيري احلصول عليها ينتج عنه املزيد واملزيد من املشكالت بالنسبة للتخزين والتحليل

مركزي أو الوحدات [ جنائي]لدى أي معمل "ر القدرة االحتادية أو املركزية البلدان توف  بينما أفادت بعض 
بينما أفادت  4."ةاخلارجية املسؤولة عن حتليل اخلربة لألدلة اإللكرتونية اليت جرى احلصول عليها يف حتقيقات الشرط

جتري "اليت  5"مجيع أحناء البلدوحدات التحقيق اجلنائي يف "غريها من بلدان أخرى استخدام هنج موزع مع 
املستخدمة بالنسبة للشبكات، ... الفحوصات اجلنائية اإللكرتونية باستخدام أدوات التحقيق اجلنائي املتخصصة 

وقد سلطت العديد من البلدان، خاصة الدول النامية،  6."أجهزة التخزينو اهلواتف احملمولة، و نظم احلاسوب، و 
جل احلصول على معدات التحقيق اجلنائي الفنية والتحديات اليت تواجهها يف تعيني الضوء على نقص املوارد من أ

البلدان يف  ىحدإ توقد أفاد. املوظفني ذوي املهارات الكافية إلجراء التحقيقات ومعاجلة األدلة اإللكرتونية
االحتادي، ولكن مبا ال يتوفر عدد قليل من الفاحصني اجلنائيني على املستوى " هأفريقيا، على سبيل املثال، أن

  7".واحد خمتربيكفي خلدمة البلد بالكامل، وال يعمل إال 
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وقد أفاد عدد من البلدان أنه يعاين تشفري البيانات أثناء إجراء حتقيقات إنفاذ القانون وحتليل األدلة 
من البلدان يف مجيع املناطق، باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، أن  يف املائة 81إىل  21وأفادت حوايل . اإللكرتونية

مبعرفة التشفري  بينما أفادت العديد من البلدان زيادة استخدام 1.األدلة اجلنائية كثريا ما تشفر مبعرفة املشتبه فيهم
ومل يكن  2".شارابناء على نوع اجلرمية، يصبح التشفري أكثر انت"وقد رصد أحد البلدان أن . مرتكيب االنتهاكات

بأي  سائدا من قبلهذا الرأي 
 توقد أفاد. حال من األحوال

بلدان أوروبا، على  ىحدإ
األدلة اليت "سبيل املثال، أن 

جيري جتميعها نادرا ما تشفر 
 3."مقارنة بكم البيانات اجملمعة

عالوة على ذلك، ال يتضح 
األمر سواء كانت النسبة 
األكرب من التشفري اليت أبلغت 

 آسيا ها البلدان يف عن
املشتبه فيهم أو نتيجة لقدرات إنفاذ اليت يقوم هبا لتشفري الكامنة الالختالفات يف استخدامات  وأوقيانوسيا نتيجة

 .    القانون على كشف املواد املشفرة وحتليلها

التشفري املتمثل يف " التحدي الشاق"للتغلب على " عدم وجود طريقة بسيطة"وقد أشارت البلدان إىل 
وقد أشارت بلدان عدة إىل عدم امتالكها لسبل وأدوات التعامل  4."الذي يتطلب مساعدة وقدرة فنية متخصصة"

البلدان،  ت إحدىوقد أفاد. امع مشكلة التشفري دون احلصول على املفاتيح من املشتبه فيه أو االستحواذ عليه
أو جرى التعرف عليه، جيب احلصول على مفاتيح فك إذا خضع املشتبه فيه للتوقيف : "هعلى سبيل املثال، أن

وقد توفرت لدى بعض االختصاصات عالجات قانونية إلجباره على  5".التشفري من املشتبه فيه أثناء التحقيق
إذا مل يفصح املشتبه فيه عن مفاتيح فك الشفرة، للمحققني االستعانة بربامج الرباجميات، أو اللجوء إىل  6.التعاون
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وقد ذكر أحد البلدان . اخلربة الفنية، أو تقدمي األدلة املمكنة للمعامل اجلنائية أو املختص حملاولة فك التشفري
وقد أشارت البلدان األخرى إىل . يف جهود فك التشفري 1"املختصني املعتمدين والرباجميات املعتمدة"اللجوء إىل 

 . عندما تكون البيانات غري مشفرة 2"أثناء فتح اآلالت وتشغيلها"احتمال توقيف املشتبه فيه 

إىل التحديات اليت تواجه التحقيقات اجلنائية الرقمية يف صورة تكنولوجيا التشفري، قد يستخدم  ةإضاف
وهذا يتضمن إخفاء (. املعلومات" إخفاء" )"إخفاء املعلومات يف االتصال اإللكرتوين"تقنيات مرتكبو االنتهاكات 

. التطبيقاتو العينات الصوتية، و املستندات، و املعلومات واالتصاالت داخل ملفات الربيئة، مثل الصور البيانية، 
ال تثري الشبهات بالتايل و  ،ةكبري عادة ما تكون  ومتثل ملفات الوسائط مضيفات مثلى إلخفاء املعلومات؛ ألهنا 

من وجهة النظر اجلنائية، قد جيري التعرف على البيانات املخفية مبقارنة تدفقات ملفات وبيانات . على الفور
وقد ركز عدد من الدول اجمليبة على الزيادة عامة يف استخدام أساليب التشويش . املشتبه فيه مع األصول املعروفة

املنظمات اجلنائية حتاول إجراء حتقيقات صعبة بتخزين "أن لدان األمريكتني ب ىحدإ توقد أفاد. والتشفري
البيانات اجلنائية يف خوادم خارجية أو يف نظم ختزين سحابية، واستخدام التشفري وغريها من أساليب التشويش 

  3."على البيانات

قد تصبح املعلومات اليت . يةمتثل زيادة استخدام احلوسبة السحابية حتديات خاصة لألدلة اجلنائية الرقم
قني أثناء البحث أو الفحص اجلنائي، مثل قخيزهنا مرتكبو االنتهاكات عن بعد يف اخلدمات السحابية مرئية للمح

اليت تواجهها جلسات اإلنرتنت املباشرة على األجهزة قيد التشغيل، أو من خالل اخلدمات عن بعد املتاحة على 
إضافة إىل االعتبارات القانونية املتصلة بالوصول املباشر إلنفاذ القانون للمعلومات . أجهزة اهلاتف اجلوال احملتجزة

ن البيانات السحابية يد ختز عقِّ ي  (( التعاون الدويل)اليت جرت مناقشتها يف الفصل السابع )خارج حدود الدولة 
وميثل احتمال وصول أحد  4.وحتليلهاعملية التحقيق اجلنائي للتعرف على املعلومات املخزنة إلكرتونيا وجتميعها 

 .بوجود املزيد من التحديات أمام صحة البيانات مستخدمي السحابة إىل بيانات شخص آخر احتماال

مبواجهة هذه التحديات، أفادت البلدان اجمليبة باستخدام أساليب متنوعة لضمان احلفاظ على تكامل 
وأشارت البلدان، على سبيل املثال، إىل استخدام . ائية الرقميةاألدلة اإللكرتونية اجملمعة خالل التحقيقات اجلن

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 

وبالنسبة للمعايري  5.ختم صور التحقيقات اجلنائية املسجلة على القرص البصريو وثيق والتعبئة والنقل املنتظمة، والت
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دليل املمارسات اجليدة لألدلة اإللكرتونية "واملبادئ التوجيهية للتحقيقات اجلنائية أشارت بضع بلدان إىل 
 1.حتاد كبار ضباط الشرطةال "احلوسبية

ومشل . ن بعدد من املمارسات لتخزين األدلة اإللكرتونية حلمايتها من التدهور والتلفكما أفادت البلدا
ختزين بيانات احلاسوب داخل شبكة و هذا استخدام نسخ مطابقة عدة من أصل نسخة واحدة أساسية، 

التحكم استخدام املنشآت اليت و التحقيقات اجلنائية لتكنولوجيا املعلومات املخصصة يف ظل الوصول احملدود، 
استخدام األجهزة املقاومة للكهرباء و استخدام اخلزانات، و ، فيها الرطوبة ودرجة احلرارة واإلشعاع الكهرومغناطيسيب

  2.استخدام احلقائب احملكمةو استخدام أقفال األدلة املراقبة، و الساكنة، 

إىل قدرة إنفاذ  إضافة
لتحقيقات اجلنائية ا يف القانون

الرقمية، من املهم أن يكون 
موارد كافية  العامني للمدعني

للتعامل مع األدلة اإللكرتونية 
فاألدلة اإللكرتونية اليت ال . وحتليلها
حملكمة ليس هلا أي دور يف اتقدم 

. يف احلكم العادل على املتهم
وتشري إجابات البلدان أن املدعني 

وارد هم مستوى من امللديالعامني 
التعامل مع األدلة اخلاصة ب

أن املدعني كثريا ما يعانون  ، علىالبلدان بعض علقتوقد  3.القانونإنفـاذ نظريه اخلاص ب اإللكرتونية يقل عن
مساعدة غريهم من املختصني لتحديد االجتاهات والوصول إىل معىن  تاجونصعوبة يف تفسري األدلة اإللكرتونية وحي

ني بكفاية موارد املدعني العامني من أجل احلصول على األدلة األفريقيي من اجمليبني ومل يفد أ 4.البيانات
 .مع تسليط الضوء على إحدى اجملاالت امللحة للرتكيز على املساعدة والدعم الفنيني –اإللكرتونية 
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 األدلة اإللكترونية في اإلجراءات الجنائية

 1.يف اإلجراءات اجلنائية هبامن الدول اجمليبة بأن األدلة اإللكرتونية معرتف  يف املائة 82أفادت أكثر من 
وقد أشر أحد . أن األدلة اإللكرتونية غري معرتف هبا –معظمها يف أفريقا وآسيا  –وقد أفاد عدد قليل من البلدان 

بلدان أفريقيا، على سبيل املثال، 
غري "أن األدلة اإللكرتونية 

القانون منصوص عليها يف 
ويف  2."وبالتايل غري معرتف هبا

هذه احلالة، يوجد عائق خطري 
اجلرمية أمام جناح القضاء يف 

واجلرائم اليت تتضمن  السيربانية
وبالنسبة هلذه . أدلة إلكرتونية

البلدان اليت يعرتف فيها باألدلة 
اإللكرتونية يف العموم، ختضع هذه 

من  يف املائة 21و تقدير احملكمة، أو إجراءات التصديق، يف حوايل املقبولية لشروط، مثل تكامل البيانات، أ
      3.البلدان

وبرغم االعرتاف باألدلة 
اإللكرتونية يف احملاكم الوطنية، 

البلدان بعدم ت إحدى أفاد
االعرتاف باألدلة اإللكرتونية من 

ويف حالة  4.اختصاصها خارج
، كاجلرمية الوطنيةاجلرمية عرب 

يؤثر  ميكن هلذا القيد أنالسيربانية، 
وقد . على احتمال جناح التقاضي

أفاد عدد من البلدان أن قضايا 
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. ا ما تثار بشأن أي اإلجراءات اليت اتبعت للمساعدة القانونية املتبادلةري املقبولية لألدلة اإللكرتونية خارج احلدود كث
األدلة األجنبية املقدمة يف اإلجراءات اجلنائية جيب أن "البلدان، على سبيل املثال، على أن  إحدى توقد ركز 

تكون يف صورة شهادة الشهود وأي مستند مرفق هبذه الشهادة، وجيب أخذ شهادة الشهود بعد حلف اليمني أو 
، أو يف ظل االلتزام املفروض بقول توقيع إقرار، أو يف ظل احليطة أو احلذر املقبول من احملكمة يف البلد األجنيب

، أو مبوجب قانون البلد األجنيب، وجيب توقيع شهادة الشهود أو اعتمادها من (سواء صراحة أو ضمنا)احلق 
ويف العديد من االختصاصات، كثريا ما حتول هذه املتطلبات دون االعتماد على األدلة  1."القاضي أو املسؤول

جيري احلصول عليها من خالل القنوات غري الرمسية من الشرطة إىل الشرطة يف  اإللكرتونية خارج احلدود اليت
 .  احملاكمات اجلنائية

ولكن أفاد ما . معاملة األدلة املادية هامعظم البلدان اليت تعرتف باألدلة اإللكرتونية أهنا تعامل توأفاد
وبينما تتعدد األساليب،  2.إللكرتونية واملاديةمن البلدان، وجود تفرقة قانونية بني األدلة ا يف املائة 21يقل عن 

معظم البلدان أنه من املمارسات اجليدة عدم التفرقة، حيث يضمن هذا مقبولية األدلة اإللكرتونية  تاعترب 
وبالنسبة للبلدان اليت ال تفرق بني األدلة اإللكرتونية واملادية، أفاد العديد . باإلضافة إىل مجيع أنواع األدلة األخرى

مقنعة و هبا، ذات حجية، دقيقة، كاملة،  امعرتف: جيب أن تكون"ر مثيالهتا، امنها أن األدلة اإللكرتونية، على غر 
وقد كانت مقبولية األدلة اإللكرتونية بناء على القواعد العامة السارية على مجيع األدلة، مبا فيها  3."هليئة احمللفني

ويف بضع بلدان  4."مع احرتام مبدأي وثاقة الصلة باملوضوع والوفرةالعناصر اليت جيري احلصول عليها قانونا، "
 5.["اإللكرتونية]يف تقرير مدى االعرتاف باألدلة "يكون التقدير للمحكمة 

وأفادت التقارير بإحالة األدلة اإللكرتونية إىل القضاء أو السلطات القضائية، واستخدامها يف احملاكمات 
استخدام و النقل املادي للحواسيب احملتجزة إىل احملكمة، : كل اآليتت البلدان اجمليبة  وقد أفاد. اجلنائية بطرق شىت

استخدام النسخ املطبوعة لألدلة اإللكرتونية و نسخ يف احملكمة من بيانات احلاسوب املخزنة على القرص البصري، 
باستخدام بيانات )هيئة احملكمة  تقدمي تقرير حتليلي للخبري وشهادته فقط أمامو املقدمة يف جملدات يف احملكمة، 

أن الوثائق أو البيانات اإللكرتونية "وقد أفادت بضع البلدان، على سبيل املثال،  6(.احلاسوب اليت ال تزال خمزنة
إىل املدعني ال حيال "كما ركزت بعض البلدان على أنه   7."جيب طباعتها قبل إمكانية قراءهتا يف اجللسة الرئيسة"
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ختزن املواد والبيانات اليت ال عالقة هلا باملوضوع لدى  – الصلة باملوضوع وثيق من األدلة اجملمعةإال اجلزء العامني 
 1."الشرطة

ومشل هذا شهادة . اإللكرتونية باحملكمةاألدلة كما قدمت البلدان تفاصيل عن عدد صيغ وسبل تقدمي 
مها أخصائيو الطب الشرعي، مبا يف ذلك تقدمي الشهود اليت يقدمها ضباط الشرطة، شهادة الشهود اليت يقد

املعلومات الرقمية على أجهزة العرض والشاشات العريضة، واملطبوعات اليت تنص على األشياء والوثائق والصور 
البلدان يف آسيا على اللجوء إىل تقارير اخلرباء، باإلشارة إىل أن  ىحدإ توركز  2.والسجالت ولقطات الشاشة

وقد أشارت غريها من البلدان إىل عرض " .وبة عادة ما تقدم مرفقة بتفسريات بشأن البيانات الفنيةالتقارير املكت"
يف إحدى قضايا احلاسوب املعقدة، أثبت استخدام جهاز العرض : "األدلة اإللكرتونية على شاشات احلاسوب

 3."لتقدمي األدلة فاعليته يف تقدمي املعلومات من املدعي العام إىل احملكمة

البلدان يف أوروبا، على سبيل  ىحدإ تفقد أشار . وأفادت بلدان أخرى بسبل متعددة لعرض األدلة
جيوز تقدمي األدلة اإللكرتونية يف . ]يعتمد على حالة األدلة ومكاهنا"املثال، أن عرض األدلة اإللكرتونية باحملكمة 

أقراص الفيديو الرقمي، الذاكرة أقراص صلبة، أقراص مضغوطة، )مطبوعات ورقية، وسائط رقمية [ صورة
يف بعض [ احلي]، العروض على احلواسيب الشخصية واحلواسيب احملمولة، العروض عن بعد، الوصول (الوميضية

أن قاعات احملاكم مل تكن جمهزة الستخدام على ، رغم ذلك، الضوء وقد سلطت بعض البلدان" .احلاالت النادرة
احملاكمات "بلدان األمريكتني، على سبيل املثال، أن  إحدى ت، حيث أشار التكنولوجيا يف احملاكمات اجلنائية

بعرض القضايا [ للدولة]قاعات احملاكم موصلة لغرض السماح فليست مجيع . ال تزال غري شائعةاإللكرتونية 
ا يف قاعة أن حتصل على موافقة القضاة وهيئة الدفاع الستخدام التكنولوجي[ على الدولة]وحاليا، جيب . اإلكرتوني
                  4."احملكمة

وبالنسبة هلذه البلدان، . األدلة اإللكرتونية حتكموقد أفادت بضع البلدان بوجود قوانني خاصة باألدلة 
جيوز اعتبار اجملاالت اليت تعين هبا القوانني مثل االفرتاضات القانونية بشأن ملكية البيانات والوثائق اإللكرتونية 

وقد قدمت بلدان أخرى  5.إىل الظروف اليت وقعت فيها األدلة اإللكرتونية على أهنا موثوق هبا ةافوتأليفها، إض
بلدان  إحدى توقد أوضح. لألدلة يف سياق األدلة اإللكرتونية" التقليدية"معلومات بشأن طريقة تفسري القواعد 

بالنسبة : "على األدلة اإللكرتونية يف اختصاصها" اإلشاعات"أوقيانوسيا، على سبيل املثال، كيفية تطبيق قاعدة 
، ال تسري قاعدة اإلشاعات إذا كانت املعلومات الواردة يف األدلة اإللكرتونية متعلقة الألدلة اإللكرتونية حتديد
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وقد أشار  1."ل حتديد املرسل واملرسل إليه وتاريخ التحويل وموعدهباتصال حمول بني احلواسيب واعرتف به من أج
مىت قدمت أدلة صادرة عن آلة أو جهاز آخر، إذا كان اجلهاز هو "حيث إنه " االفرتاض العام"بلد آخر إىل وجود 

حيح املستخدم على النحو الصحيح يف احلصول على هذه النتيجة عادة، فيعترب أن اجلهاز كان يعمل على حنو ص
   2."عند تكوينه للدليل

اليت ميكن هبا استخدام األدلة اإللكرتونية إلقامة صلة بني العمل  الطرق، فقد نو،رهت البلدان إىل اوأخري 
إن طبيعة اجلرمية السيربانية تعين أن،ر جهاز وساطة، يف شكل نظام احلاسوب،  .اإلجرامي ومرتكب اجلرمية احملدد
 أما. مما يؤدي إىل حتديات يف عزو األعمال إىل أشخاص حمددين - واجملين عليه عادة ما يكون قائما بني اجلاين

يف احلاالت اليت يتم فيها حماكمة املتهم، على سبيل املثال، لالستيالء على احملتوى غري القانوين للحاسوب، فيجب 
شخص آخر عن طريق  إثبات أن احملتوى قد مت وضعه عن قصد على اجلهاز من قبل املدعى عليه، وليس من قبل

تكون األدلة الظرفية يف كثري من األحيان الوسيلة  " :ق بلد واحد مبا يليويف هذا الصدد، عل،ر  .الوصول إىل اجلهاز
إثبات ملكية : وقد أثبتت األساليب التالية  جدارهتا. الوحيدة اليت ميكن من خالهلا حتديد هوية املتحدث أو املتصل

على إذن من احملكمة  ءبنا)، ومعلومات املشرتك، والرصد (توقيف أو تنفيذ األمراحلجز وفق ال)جهاز االتصال 
عادة :"نو،ره بلد آخر مبا يلي يف حني 3."، حتليل حمتوى االتصال وفحص الطب الشرعي جلهاز االتصال(عند اللزوم

اليت جيب مجعها سوي،را لوضع املشتبه فيه وراء جهاز  اإللكرتونيةهناك جمموعات متعددة خمتلفة من األدلة كون تما 
  4."ددإليكرتوين يف وقت معني ومكان حم

إضافة إىل . كما أشارت معظم البلدان إىل عدم وجود خطوات حمددة أو معايري معينة إلثبات الرابط
بنظام حاسوب حتت  لكرتونيةاإللربط األدلة "ذلك، أشارت الدول إىل تنوع التقنيات التقليدية والسيربانية احملددة 

تطبيق تقنيات معيار ثبوت األدلة القياسية مبا يف ذلك احلافز . "ليهإدعى عليه، أو الذي له حق الدخول سيطرة امل
  5."وضبط األدلة ودليل احلالة العقلية واألدلة اليت تدعم استبعاد اآلخرين اإللكرتونيةوالفرصة واألدلة الداعمة غري 

نوهت البلدان اجمليبة عن االستبيان بشكل عام عن قدر كبري من املعرفة املرتاكمة  يف جمال حتديد  وإمجاال، 
كما مت تسليط الضوء  على املمارسات اجليدة يف هذا اجملال ليس من . ومجع وحتليل  وعرض األدلة اإللكرتونية

إىل زيادة مستويات  ةإشار يف  -أيضا جانب البلدان املتقدمة فحسب، بل من جانب العديد من البلدان النامية
ليس ذلك فحسب، بل إن العديد من املؤسسات . احلوار العاملي ونشر املعايري التقنية يف جماالت األدلة اإللكرتونية

كبري يف ص  سل،رطت الضوء على نق  -مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية  –يف البلدان النامية 
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باإلضافة إىل ذلك متث،رل العقبات القانونية، يف القليل من . د للتنفيذ الكامل ملثل هذه املعايريالقدرات واملوار 
 تالبلدان، مثل عدم قبول كافة األدلة اإللكرتونية وعدم قبول األدلة اإللكرتونية خارج احلدود اإلقليمية عقبا

 . اجلرمية السيربانيةأمام مقاضاة أفعال  ةخطري 

 الممارسة في الجنائية العدالة ونظام السيبرانية الجريمة 6-3

يوس،رع هذا القسم النقاش من الطب الشرعي واألدلة اإللكرتونية إىل تطبيق نظام العدالة اجلنائية، ككل،  
كما يناقش التحديات واملمارسات اجلي،ردة اليت نوه إليها املدعون العامون واحملاكم، . اجلرمية السيربانيةيف حاالت 

 .اجلرمية السيربانيةوحيدد التأثري احملتمل هلذه احملاكمات واإلدانات ملرتكيب 

 التحديات القضائية والممارسات الجيدة
املمارسات القضائية اجليدة والتحديات من خالل عملية العدالة  حددت البلدان اجمليبة عن االستبيان

كما اقرتحت إحدى البلدان، على سبيل املثال، جمموعة . اجلنائية، من تناول القضية وحىت البت النهائي فيها
كما   شاملة من املمارسات اجليدة يف جماالت إدارة القضايا واإلفصاح عن األدلة وتقدمي األدلة يف احملاكمة وهي

التعاون والتواصل املبكر مع احملققني والعاملني يف تكنولوجيا املعلومات واملساعدين القانونيني وحمامي ( 0" :يلي
التحقيق اجلردي واإلفصاح عن ( 3. خماطبة محاية مراقبة اجلودة، على سبيل املثال، قواعد العمل( 2. الدفاع
يف قضايا مراقبة اجلودة مثل اكتمال وسالمة قاعدة بيانات حتديد شاهد خبري قادر على الشهادة ( 2 .القائمة

التقابل والتشاور املبكر مع حمامي ( 2. ضمان توافق وتبادلية أنظمة احلاسوب الشرطية واحلكومية( 2 .احملاكمة
التفكري يف البيانات الفوقية ( 2. القدرة على مواجهة اإلفصاح( 8. وسائلالجتنب خلط ( 2. الدفاع يف القضية

التأكد من أن الوثائق اإللكرتونية قد مت حتريرها بشكل ( 01. من بداية والتماس املساعدة والدعم من اخلرباء
ال يتناسب . الصحيحة لتتناسب مع نوع األدلة اليت ستقدم يف احملاكمة اإللكرتونيةاختيار األداة ( 00. صحيح

 :االستنتاجات الرئيسية
  السيربانية ، مبا يف  ميةنوه املدعون العامون إىل سلسلة من التحديات اليت تواجه احملاكمة الناجحة للجر

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
 اليت تقارن عدد اإلدانات مع عدد األعمال املسج،رلة " ستنزافاال"مسجلة لدى الشرطة وتدابري 
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معروضات احملاكمة يف وقت مبكر واختبار حتديد ( 03. احلصول على إذن القاضي( 02. حجم واحد مع الكل
  1."التجهيزات يف املكتب أو قاعة  احملكمة، باإلضافة إىل وضع اخلطة االحتياطية واالستعداد التام

تتعلق العقبات املنو،ره  إليها واليت تعيق احملاكمة الناجحة عموما بكفاية اإلطار القانوين وحتديد املشتبه فيهم 
 . ها باإلضافة إىل اإلجراءات املناسبة للتعامل مع األدلةوتوافر األدلة وتأويل

إنفاذ القانون )اليت مت مناقشتها يف الفصل اخلامس )أما فيما يتعل،رق بالتشريع للسلطات اإلجرائية 
 رعدم وجود إطا" ، فقد سل،رطت البلدان اجمليبة عن االستبيان الضوء، على سبيل املثال، على ((والتحقيقات

عدم وجود سلطات التحقيق املناسبة اليت ال متس احلق يف اخلصوصية "و " عدم وجود تشريع إجرائي"و " ينقانو 
والذي يتسبب يف  2"تشريع حمدد بشأن محاية اخلصوصية"باإلضافة إىل عدم وجود  " وحرية التعبري بطريقة مفرطة
 . تعقيد التحقيقات وتأخريها

مناقشته يف القسم السابق من هذا الفصل يف عزو  تمتوقد حدد املدعون العامون أيضا التحدي الذي 
إسناد اجلرمية يف العموم هو اجلزء األصعب يف "فقد نو،ره بلٌد واحد، على سبيل املثال، إىل أن . ما إىل فرد لأدلة عم

دعون كما سل،رط امل  3"، ولذا فهنا تكمن العقبة العملية اليت تعيق احملاكمة الناجحةاجلرمية السيربانيةحتقيقات 
العامون من البلدان اجمليبة عن االستبيان املزيد من الضوء  على التحديات يف القضايا ذوات البعد اخلارجي، مبا يف 

والتأخري يف التحقيق واملقاضاة "و " صعوبة احلصول على األدلة اليت تتطلب تعاونا دولي،را من البلدان األخرى"ذلك 
 4.التعاون الدولية الرمسية مثل املساعدة القانونية املتبادلة نتيجة لعملي،رات" اجلرمية السيربانيةيف 

احلجم الكبري من "مت التنويه إىل قضايا اإلثبات كحواجز رئيسية تعيق احملاكمة الناجحة، مبا يف ذلك 
و " قاخلدمات بتخزين املعلومات الالزمة ألغراض التحقي والفرتة الوجيزة من الزمن اليت يقوم فيها مقدم"و " األدلة

اإلخفاق يف "باإلضافة إىل " احلفاظ على سالمة األدلة اإللكرتونية من وقت احلجز إىل نقطة االنتهاء من القضية"
إن تقدمي األدلة " 5."إنشاء سلسلة من مسؤوليات األدلة، وعدم وجود مرافق التخزين املناسبة للحفاظ على األدلة

عدم سالمة األدلة من سوء التعامل معها من قبل إنفاذ "و " ما يزال حتديا أمام احملكمة اجلرمية السيربانيةعلى 
  .طعن خاص من قبل العديد من البلدانأداة مت حتديدها أيضا ك 6"القانون

وجود عالقات عمل وثيقة "كما أن. وقد عز،رزت البلدان بشكل مستمر من أمهية مجع األدلة وعرضها
وهو  7"املدعي العام واحملقق تثمر  يف مجع كافة األدلة  ذات الصلة املوث،رقة بشكل صحيحفريق القضاء بني  داخل
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كما جيب مصادرة األجهزة، اليت توجد فيها الربامج . "شيٌء ال غىن عنه لتحقيق النجاح يف املالحقة القضائية
تدريبا  بريع من قبل فريق مدر يليها التقييم الس....املناسبة، من املتهمني يف أسرع وقت ممكن وبصورة قانونية

التحديد املنفصل وتتبع كاف،رة الوثائق والصور املتعلقة " 1."خاصا وذوي مهارة عالية أو متخصصني من اخلارج
وتطوير السياسات يف العالقة مع عرض األدلة " 3"وسلسلة واضحة من مسؤوليات األدلة املعروضة" 2"باحلاسوب

وأخريا، . كانت مكونات هامة للمحاكمات الناجحة واإلدانات 4"السابقةيف احملكمة بناء على جناح العروض 
فإن عدم وجود السالسة احملسوسة يف اجملتمع القانوين فيما يتعل،رق باملفاهيم التكنولوجية وكيفية تأثريها يف إقامة "

تعيق احملاكمة  ةت إضافيمت التنويه إليها كعقبا 6"وفهم األدلة الرقمية من قبل مأموري الضبط القضائي" 5"العدالة
 .اجلرمية السيربانيةالناجحة واإلدانة يف قضايا 

التوجيه األفضل للمحاكم على كافة "مبا يف ذلك  كتحدياتكما مت حتديد التدريب اإلضايف واملوارد  
نظام اخلربة القضائية للسماح ملعايري التحديد والتنظيم يف قضايا محاية ( ومشاركة)املستويات من خالل تلخيص 

اجلرمية أنه من املهم واحلاسم حلسن إدارة حاالت "البلدان الضوء على  إحدى تفقد سل،رط 7"معلومات احلاسوب
ضرورة الشراكة بني  8."أن متتلك احملاكم الوطنية موارد مالي،رة كافية للحصول على املعد،رات التقني،رة  الالزمة السيربانية

لوصول إىل اإلنرتنت ومقدمي خدمات استضافة املواقع باإلضافة مقدمي خدمات ا"القطاعني العام واخلاص مع 
وشركات البنوك واالتصاالت مت التنويه إليها أيضا كطريقة مثمرة لتعزيز مجع  9"إىل مقدمي اخلدمات األخرى

 .األدلة

 فعالية نظام العدالة الجنائية ونتائجه
مية، هي حتقيق جمرد النتائج للجناة والضحايا، إن،ر األهداف الرئيسية الستجابة العدالة اجلنائية، يف أي جر 

إىل جانب الردع احملدد وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي للمجرمني املدانني واجتاه الردع العام للجناة 
ترتاوح التدابري . حتقيق  تلك األهداف" فع،رالية"أو " كفاءة"ويكمن التحدي األصعب يف قياس مدى  10.احملتملني
اليت توفر املعلومات عن أعداد األشخاص املشتبه فيهم واحملاكمني واملدانني من قبل " االستنزاف"دالت من مع

" الردع العقايب"للفصل يف القضية " بدقة التوقيت"نظام العدالة اجلنائية بارتكاب جرائم حمددة إىل تدابري تتسم 
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وعلى الرغم من أن كافة هذه التدابري قد مت التنويه إليها يف العموم إال أنه ينبغي  1".معاودة ارتكاب اجلرمية"و
العدالة، ومن املمكن أن تتأثر بشكل كبري بسبب االختالفات يف " جلودة"مباشرة  تمالحظة أهنا ال متثل مؤشرا

يف تسجيل احلاالت أو تدخ،رل آليات نظام العدالة اجلنائية مثل تطبيق قواعد العد املشبوهة، واحلدود املطب،رقة 
 .اإلدعاء العام يف مرحلة التحقيق األويل

من الفهم الستجابة نظام العدالة اجلنائية للجرائم السيربانية فقد طلب  مزيدإضافة إىل ذلك ومن أجل 
عدد استبيان الدراسة من البلدان أن تقدم تقريرا باإلحصاءات املتوفرة عن عدد اجلرائم السيربانية املسجلة و 

فضال عن عدد  اجلرمية السيربانيةيف "( الذين مت التعامل معهم رمسيا من قبل الشرطة"أو )األشخاص املشتبه فيهم 
 2.سيربانية ميةحماكمتهم أو إدانتهم يف إرتكاب جر  تاألشخاص الذين مت

رطية ال فقد مت العثور على تقارير إحصاءات ش( الصورة العاملية)وكما هو مالحٌظ يف الفصل الثاين 
مع ذلك، قد يسمح إنفاذ القانون  3.تشك،رل أساسا قوي،را للقياس النسيب الدويل الجتاهات اجلرمية السيربانية

، حيث  تالعب يف احلسابات لتلك الدولةالالعدالة اجلنائية يف كل بلد على حدة للحالة واملشتبه ب إحصاءاتو 
( مثل القضايا اليت مت ترحيلها من سنة واحدة إىل أخرى)كانت أرقام القضايا ليست بالقليلة، وميكن حصر اآلثار 

 . من عام إىل عام

بشكل عام،  
كانت البلدان اجمليبة عن 
االستبيان قادرة على توفري 
عدد قليل نسبيا من 

إنفاذ القانون  إحصاءات
 إحصاءاتوالعدالة اجلنائية و 

ومع ذلك، كان من . اكماحمل
املمكن بالنسبة جملموعة 
مكونة من ست بلدان، 

، حساب امعظمها يف أوروب

                                                           
املعهد األورويب ملنع : يف.  punitivity املوارد واألداء و -مسات نظم العدالة اجلنائية. 0Harrendorf, S., Smit, P., 2010 على سبيل املثال،  ا نظر  1

  Helsinki .بشأن اجلرمية والعدالة الدولية  حصاءاتاإل. 2101( HEUNI)ومكافحة اجلرمية التابع لألمم املتحدة 
 .080-022و  032-020و  21-22 السؤال رقم. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية  2
3
 "اجلاين النموذجي"مرتكيب اجلرائم السيربانية، ومالمح  3-2قياس اجلرمية السيربانية، والقسم  0-2، القسم (الصورة العاملية)الفصل الثاين  ا نظر  
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القانون يف جرائم مت مت التعامل معهم بشكل رمسي من خالل سلطات إنفاذ  نمتوسط عدد األشخاص الذي
ل والتزوير املتعلق من الوصول غري املشروع واالحتيا ،اجلرمية السيربانيةخبصوص ارتكاب أفعال  ،لهايتسج

 .األطفال يف مواد إباحية استغاللوجرائم  باحلاسوب

الغتصاب والقتل يف نفس الدول اائج جبانب املشتبه فيهم إىل نسب جرمية هذه النت 2-2يبني الشكل 
ناك فرق كبري بني جرائم استخدام األطفال يف املواد اإلباحية وجرائم احلاسوب األخرى من الوصول ه  1.الست

فنسب  املشتبه فيهم يف ارتكاب جرائم استخدام األطفال يف املواد اإلباحية . غري املشروع واالحتيال أو التزوير
أما بالنسبة ملرتكيب جرائم الوصول غري املشروع واالحتيال والتزوير املتعلق ". التقليدية"مماثلٌة لنسب اجلرائم 

 .جرمية011من حاالت االشتباه املسجلة لكل  22و أقل من ذلك بكثري متمث،رلة يف حن اباحلاسوب فنسبته

على عدد من العوامل، مبا يف ذلك االختالفات يف قدرات التحقيق للشرطة يف  اقد يكون هذا مؤشر 
املختلفة، واالختالفات يف تركيز حتقيقات الشرطة والتغريات يف النقطة اليت مت تسجيل أفعال  اجلرمية السيربانية

باإلضافة إىل ذلك، قد يكشف النموذج عن اختالفات  .املختلفة فيها كجرائم ألهداف إحصائية ةنيالسيربا ميةاجلر 
حقيقية كامنة يف 
اخلطوات، والقدرات، 
اليت يتخذها مرتكبو 
إلخفاء النشاط  اجلرمية ٌ
اإلجرامي وجتنب 

قبل  منالكشف 
 .حتقيقات إنفاذ القانون

يف حني أنه 
ميكن حساب نسب 

معدل " اجلرمية إىل اإلدانة"رمية كمتوسط لعدد البلدان، وقد،رمت إحصاءات كافية حلساب كامل املشتبه هبم إىل اجل
عدد اجلرائم املسجلة لدى  2-2يوضح الشكل . واحدة فقط ردا على استبيان الدراسةاالستنزاف من دولة 

واملدانني يف ارتكاب حماكمتهم  تالشرطة، واألشخاص الذين مت التعامل معهم بشكل رمسي، واألشخاص الذين مت
" التقليدية"لة عن اجلرائم الشرقية، جبانب البيانات املعاد   باأورو أربعة أعمال جرائم سيربانية يف بلد واحد يقع يف 

لعدد أكرب من املشتبه هبم يف جرمية مسج،رلة من جرائم استخدام  ةوتؤك،رد البيانات صور . مثل االغتصاب والقتل
نمط يف جرمية متعلقة مبحتوى آخر الويتكرر هذا . اجلرمية السيربانيةل ااألطفال يف املواد اإلباحية أكثر من أعم

ائم عام، فإن كافة اجلر  لوبشك. وهي جرائم حقوق الطبع والنشر أو العالمات التجارية املتعلقة باحلاسوب

                                                           
1
 .؛ استقصاء األمم املتحدة الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية، آخر سنة متاحة21-22السؤال رقم  .استبيان دراسة اجلرمية السيربانية  
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وبالنسبة . أقل،ر من اجلرائم التقليدية جرمية سيربانيةحماكمتهم أو إدانتهم يف ارتكاب  تالسيربانية تعرض أشخاصا مت
من اجلرائم املسج،رلة لدى  يف املائة 01متثل، يف املتوسط،  اجلرمية السيربانيةللبلد الذي أرسل تقريره فإن إدانات 

 .رائم االغتصاب والقتلمن ج يف املائة 81الشرطة مقارنة بنحو 

ويظهر النموذج أن العدد الكبري من حتد،ريات مقاضاة اجلرمية السيربانية اليت نو،رهت إليها البلدان اجمليبة عن 
على األقل بالنسبة هلذا البلد  - االستبيان قد ثبت صحتها يف واقع اخنفاض معدالت اإلدانة للجرائم السيربانية

اجلرمية مقاضاة مسألة أن تايل من هذا الفصل، يف العديد من البلدان النامية، كما نوقش يف القسم ال. النموذج
اجلاين فحسب، بل أيضا يف القدرات من طرف تشويش التواجه حتديا ليس يف مجع األدلة عرب الوطنية و  السيربانية

 .  النيابية والقضائية وحمدودية االختصاصات

  الجنائية العدالة قدرة 6-4
 

 :الرئيسيةاالستنتاجات 

  وقد . أقل مقارنة بسلطات إنفاذ القانونمستويات التخصصات القضائية يف اجلرمية السيربانية ت عد
من كافة الدول اجمليبة عن االستبيان هياكل قضائية متخصصة للجرمية  يف املائة 21وضعت حوايل 

 السيربانية  
 على من البلدان الناميةوأظهرت البلدان املتقدمة وجود مستويات للتخصصات القضائية أ 
  إما يتمتعون باملهارات  نياملتخصص نيالعام نيمن البلدان األقل تقدما أن املدع يف املائة 21لوحظ يف

 األساسية يف تكنولوجيا املعلومات واملعدات احلاسوبية املتوسطة أو ال يتمتعون بذلك على اإلطالق
 من  يف املائة 01، حيث أن اجلرمية السيربانيةوأظهرت احملاكم مستويات أدىن للتخصصات املتصلة ب

اجلرمية ويتـوىل،ر النظـر يف األغلبيـة العظمـى مـن قـضايا . بلغ عن اخلدمات القضائية املتخصصةتالبلدان 
يف املائـة مـن البلـدان اجمليبة عـن االسـتبيان أي نوع  21قضاة غري متخصصني ال يتلقون يف  السيربانية

 اجلرمية السيربانيةل بمن التدريب املتص

 

تستلزم اليت  اإللكرتونيةالتحقيقات القائمة على األدلة و  اجلرمية السيربانيةيف عليه هو احلال  ماوعلى غرار 
تنادي  اجلرمية السيربانيةإصدار األحكام القضائية املتصلة بقضايا و  القضاءفإن وجود ختصص يف إنفاذ القانون، 

املفاهيم هلم دراية بويستلزم مثل هذا التخصص وجود موظفني . ء اجلنائيالقضابوجود ختصص يف نظام أيضا 
األطر التشريعية للجرائم السيربانية، والقدرة على تقدمي األدلة اإللكرتونية باخلاصة باحلاسوب واإلنرتنت، ومعرفة 

 . ا من أجل إقامة احلجة عند احملاكمةهوفهم
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ا البلدان بشأن قدرة املدعي العام واحملاكم على املقاضاة ويعرض هذا القسم املعلومات اليت تقدمه
متتلك ( إنفاذ القانون والتحقيقات)وكما ذكر يف الفصل اخلامس . اجلرمية السيربانيةوإصدار أحكام قضائية تتعلق ب

فاءة القدرة املؤسسية عدد من العناصر تشمل القدرات التشغيلية واالسرتاتيجية واملهارات الفنية للموظفني وك
املتعلقة  ،تنطبق النقطة اليت مت تناوهلا يف الفصل اخلامسو . املوظفني واملوارد باإلضافة إىل درجة التخصص

باالحتياج املتزايد لكافة موظفي إنفاذ القانون للتعامل بشكل روتيين مع األدلة اإللكرتونية ومجعها، بالتساوي على 
البت يف أي جرمية دون تقدمي تصو ر الرقمي، يصبح من الصعب  كلما تقدم العاملإذ  القضاة واملدعني العامني 

 . وأخذها يف االعتبار لكرتونيةاألدلة اإل

 يالتخصص التنظيم
وتؤكد البلدان اجمليبة عن االستبيان اخلاص هبذه الدراسة أن درجة ختصص اجلرمية السيربانية التنظيمي 

حيث أن أكثر من . مقارنة بسلطات اإلدعاء أقل بكثري من تلك اليت وردت فيما خيص سلطات إنفاذ القانون
انية يف إنفاذ القانون، وتنخفض هذه من البلدان أفادت بوجود نوع من التخصص يف اجلرمية السيرب  يف املائة 21

وعلى الرغم من هذا،  1.بالنسبة لسلطات اإلدعاء يف مجيع البلدان اجمليبة عن االستبيان يف املائة 21النسبة حلوايل 
 . ملستويات التنمية يف البلد قاخيفي هذا الرقم اختالفات جوهرية وف

التخصصات القضائية يف اجلرمية وجود بعض أنواع  من البلدان األكثر تطورا يف املائة 81وأفادت حوايل 
ومتتلك حوايل نصف . السيربانية

هذه البلدان وحدات متخصصة 
بينما ميتلك النصف اآلخر وكالة 
متخصصة ووحدة متخصصة 

أو ( مثل ما يتعلق باجلرمية املنظمة)
موظفني متخصصني غري منظمني 

ويف املقابل، . يف وحدة منفصلة
من  املائة يف 21 من أفاد أقل

جود ختصص و تطورا البلدان األقل 
 . 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 
تشرف على املتخصصني والوحدات  الوطنيةو وكالة القضاء وحدة متخصصة يف االحتاد داخل وزارة العدل أ

وأبلغت بعض الدول عن وجود دعم فين  .املتخصصة وتنسيقها ودعمها بتكرار يف املكاتب احمللية وامليدانية

                                                           
 .022، السؤال ستبيان دراسة اجلرمية السيربانيةا1 
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 العامني الذين حيققون يف اجلرمية نيوحتقيقي من فريق متخصص من حمققي الشرطة ومهندسي احلاسوب واملدع
ويف بعض احلاالت متتلك  1.السيربانية

هيئات القضاء الفردية كفاءات خاصة 
للتعامل مع جمموعات بارزة من 
اإلجراءات املتصلة جبرائم املعلومات 
واالتصاالت ويف اجلرمية السيربانية باملعىن 

وأشارت بلد متقدمة . الدقيق للكلمة
أنه يوجد بعض االختالفات "أخرى 

ولكن ميتلك عدد قليل من املكاتب 
متخصصة حلماية األطفال  أفرقةلية احمل

 2."من االستغالل عرب االنرتنت

يف أفريقيا أهنا كلفت وحدهتا اليت  دولةوأفادت .  يتم إجراء استعدادات كافيةمل األقل تطورا الدوليف 
أنشئت حديثا مع القضاء باإلضافة إىل تقدمي املشورة بشأن التشريعات والسياسات، وتقدمي املساعدة الفنية 

تلبية احتياجات هلا للمدعني العامني اآلخرين ووكاالت إنفاذ القانون، ولكن باعتبارها وحدة جديدة ينبغي 
يف أفريقيا بعدم وجود  بالدوأفادت . يف بعض احلاالت" بوجود مساحة كبرية للتحسني"وأفيد . 3التدريب واملعدات

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

دد قليل من البلدان اليت ليس لديها هياكل قضائية إىل وجود خطط إلنشاء هياكل قضائية شار عأ
 أفرقةوخطط إلنشاء " "إلنشاء عدد من الوحدات املتخصصة"تضمنت هذه اخلطط مقرتحات . للجرمية السيربانية

وحدات "تصور إنشاء يبلد واحد يف أوروبا  5.ياكل قضائية متخصصةهعمل يف املدن الكربى اليت ال متتلك حاليا 
مستقلة يف مكاتب املدعني العامني مع مقدار كبري من األنشطة ويف املكاتب املتبقية جلمع املدعني العامني 

ومل تذكر بلدان أخرى وجود خطط  6.املتخصصني يف اإلنرتنت مع األنواع األخرى من الوحدات املتخصصة
 يفالبلدان أفادت بوجود تقارير لدمج املتخصصني اإللكرتونيني  هذهأن بعض للوحدات املتخصصة على الرغم 

 . خمتصة أخرى وحدات

                                                           
 .022، السؤال استبيان دراسة اجلرمية السيربانية  1
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من كافة البلدان اجمليبة  يف املائة 01وأظهرت هياكل احملاكم درجة أقل من التخصص وقد أفاد حوايل 
من البلدان اجمليبة عن  يف املائة 3وأفاد . عن االستبيان بوجود درجة معينة من ختصص اجلرمية السيربانية يف احملاكم

من البلدان بوجود نوع خمتلف من  يف املائة 2وأفاد . اجلرمية السيربانيةاالستبيان بوجود وحدة قضائية متخصصة يف 
من البلدان بوجود اإلشراف القضائي  يف املائة 3وأفادت . الوحدة القضائية املتخصصة مثل حماكم اجلرائم التجارية

 . من خالل موظفني قضائيني خمتصني رمية السيربانيةاجلعلى حاالت 

وجود خطط جارية سواء من خالل التشريعات أو التدابري اإلدارية إىل وأشارت القليل من البلدان 
الدول اجمليبة عن  وبوجه عام، على الرغم من هذا كان رأي. اجلرمية السيربانيةإلنشاء حماكم وهيئات متخصصة يف 

املوضوع حمل النقاش على الرغم أن بعض على أساس حماكم متخصصة  تشركال بشكل عام " ااالستبيان أهن
ورمبا يسند إليهم رئيس احملكمة  ،املمارسةمن قبل يف القضايا اجلنائية يتخصصون القضاة على مستويات خمتلفة 

  1.القضايا اجلنائية

 تخصص الموظفين
صصات تنظيمية للجرمية السيربانية أقل منه بالنسبة وعلى غرار هذا، حيث أظهرت اهلياكل القضائية خت

إلنفاذ القانون فقد سجلت البلدان مستويات من القدرات الفنية بني املدعني املتخصصني أقل من مسئويل إنفاذ 
 ردود 01-6  الشكل ويعرض .القانون
 القانون إنفاذ خيص فيما البلدان

 املعلومات تكنولوجيا ومهارات
 قليل عدد سجل بينما 2.القضائية

 للجرائم العامني املدعني من للغاية
 تكنولوجيا يف متقدمة مهارات السيربانية
 القانون إنفاذ مبسئويل مقارنة املعلومات

 وقد السيربانية، اجلرمية يف املتخصصني
 األدوار جزئي حنو على هذا يعكس

 على. منهما لكل املختلفة الوظيفية
 مسئويل من ي طلب رمبا عام، وبوجه القضائية، األنظمة عرب ختتلف التحقيقات يف القضائية املشاركة أن من الرغم
   .اإللكرتونية األدلة ومجع اجلنائية األدلة على قائمة مبدئية حتقيقات إجراء القانون إنفاذ
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وتتنوع القدرات الفنية 
للمدعني العامني بدرجة كبرية 

حيث . تنمية البلد ىوفقا ملستو 
أفادت البلدان األكثر تقدما أن 

من املدعني  يف املائة 81حوايل 
لديهم مهارات  تالعامني كان

متوسطة من تكنولوجيا املعلومات 
لديهم وسيلة للتعامل مع  توكان

  يف املائة 8و. األجهزة املتطورة
كانوا يتمتعون مبستوى متقدم يف 

 مهارات تكنولوجيا ني العامنيتفد أي بلد من البلدان املتطورة عدم امتالك املدعومل . مهارات تكنولوجيا املعلومات
  .املعلومات أو أجهزة احلاسوب

 إما ني املتخصصني العامنيمن البلدان األقل تقدما أن املدعيف املائة  ويف املقابل، أفاد عدد أكثر من  
ومهارات متوسطة ألجهزة احلاسوب أو ال يتمتعون بشيء على يتمتعون باملهارات األساسية لتكنولوجيا املعلومات 

يتم توفري املعدات  ايف أحد البلدان األقل تقدم. وتشري تلك النتائج إىل وجود فجوة كبرية يف القدرات. اإلطالق
من  على الرغم من أن مجيع البلدان تقريبا أفادت بأهنا تواجه حتديات يف كل 1"الطلب،عند "احلاسوبية الضرورية 
وتوجد حاجة إىل املزيد من الدعم يف جمال التدريب لتحسني  "التدريب الفين غري كاٍف ". التدريب واألجهزة

 يتمتعون مبهارات متنوعة من مهارات ني العامنياملدع"البلدان األكثر تطورا أن  ىحدإوأفادت  2.النتائج
تكنولوجيا املعلومات املتقدمة واملتوسطة 

ة على التعامل ولكن ليس لديهم القدر 
مع أجهزة احلاسوب املتطورة أو حىت 

 3".ذات املستوى املتوسط

 تطوير الموظفين 
تناول التدريب املقدم للمدعني العامني 
جمموعة من املوضوعات، وأشارت نصف 

 تلقوا ني العامنيالبلدان اجمليبة أن املدع
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وهي توجد موضوعات أخرى  02-2باإلضافة إىل املوضوعات احملددة يف الشكل  .يف مواضيع متعددة اتدريب
وأمن املعلومات واحلفاظ على  1نرتنت وأنواع اجلرمية السيربانية باإلضافة إىل التحقيقات والتشريعاتتشغيل اإل"

، يشارك املدعون أنه من حني آلخر"البلدان  إحدىوأشارت  ."األدلة اإللكرتونية املتصلة جبرائم غسيل األموال
 ني العامنيموضوع تدريب املدع 2.العامون يف التدريب الذي توفره منظمات الشرطة خلربائها اخلاصني هبا

سئويل إنفاذ القانون ورمبا يرتبط هذا مع االختالفات ما يتعلق مبمثل ذلك الذي لوحظ في ا ليس متنوعنياملتخصص
للمزيد من  اوأكدت العديد من البلدان النامية حاجته. اجلنائياملتجسدة يف أدوار كل منهم داخل عملية العدل 

إن اإلعداد يف القانون اجلنائي ذو ": البلدان، على سبيل املثال ىحدإوأشارت . الفين للمدعني العامني التدريب
دريب إىل املزيد من الدعم يف جمال الت حاجةأهنم يف "وأشارت أخرى  3."جودة عالية والتدريب الفين غري كايف

 5.وأكد آخرون أهنم يف حاجة إىل املزيد من التدريب يف تكنولوجيا املعلومات 4.لتحسني النتائج

يف تكرار ومدة التدريب للمدعني العامني  اكبري   اتباين أيضا البلدان اجمليبة عن االستبيان وأظهرت
وبوجه عام، أفاد أكثر  .املتخصصني

من البلدان اجمليبة  يف املائة 21من 
 ا قد تلقوا تدريبني العامنياملدعأن 

تلقوا  يف املائة 21 وأن  امنتظم
وكما . أكثر من مرتني يف العام اتدريب

هو احلال يف التخصص التنظيمي 
والقدرات الفنية فإن االختالفات 
أيضا واضحة حسب مستوى تنمية 

 . البلد

ويتلقى حوايل . تدريب متخصصيس لديهم ل يف البلدان األقل تطورا ني املتخصصني العامنيربع املدع
 . امنتظم اتدريب يف املائة 21

وعلى النقيض، مل تذكر أي من البلدان يف أكثر الطوائف املتقدمة بعدم توفر التدريب وأفاد أكثر من 
وقد أوردت . ألكثر من مرة يف العام امنتظم ا قد تلقوا تدريبني املتخصصني العامنينصف تلك البلدان أن املدع

برامج "ن البلدان املتطورة بالتفصيل اجلوانب اإلضافية املتعلقة مبعدل تكرار التدريب والذي يتضمن العديد م
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تدريبية متعددة التخصصات 
ووحدات التعلم " "ياسنو 

" وحضور املؤمترات" "اإللكرتوين
وتدريب شهري حول "

املوضوعات املتخصصة اليت 
 ونجيريها خرباء داخلي

    1".ونوخارجي

مقدمي التدريب أكثر 
شيوعا للمدعني العامني 
املتخصصني كانت وحدة وكالة 

من  يف املائة 01قد أنشأت األكادمييات القضائية ووزارات العدل باإلضافة إىل الوكاالت املتعددة حوايل . القضاء
عامني من املدعني ال -يف املائة 3 - وقد ذ كر أن نسبة صغرية للغاية .مقدمي التدريب للمدعني العامني

من البلدان أنه مل يتم إجراء أي  يف املائة 2وقد ذكرت . املتخصصني قد تدربوا على أيدي منظمات إقليمية ودولية
 .تدريب متخصص للمسئولني القضائيني

وقد أقر عدد من 
البلدان اجمليبة عن االستبيان 
بأمهية توفري تدريب بشأن اجلرمية 
السيربانية للمدعني العامني غري 

ى سبيل املثال فعل. صصنياملتخ
البلدان بأهنا  ىحدإأفادت 

طورت خالل األعوام املاضية "
العديد من األنشطة من أجل 

اجلرمية لك بتتيسري املعرفة الكافية 
لكافة املدعني العامني  السيربانية
مل "البلدان أن التدريب الواسع  ىحدإوأكدت  2.بأفضل املهارات املتعلقة بالتكنولوجيا احلديثة تزويدهمهبدف 

ىل زيادة الوعي حول أمهية تبين إيكن يهدف فقط إىل إثراء معرفة املبدأ القانوين هلذه اجلرائم ولكن يسعى أيضا 
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وبوجه عام، أفادت حوايل  1.املفاهيم اإلجرائية الكالسيكية يف أمناط التكنولوجيا احلديثة وإمكانيات األدلة اجلنائية
ويوضح . من البلدان بوجود تدريب خاص باجلرمية السيربانية للمدعني العامني غري املتخصصني ةيف املائ 21

من البلدان األقل تطورا قد  يف املائة 21االختالفات وفقا ملستوى تنمية البلد؛ حيث أن حوايل  02-2الشكل 
 .أي شكل من أشكال التدريب خبصوص اجلرمية السيربانية يتلقون ال نيأن املدعني العامني غري املتخصص تأفاد

من البلدان اجمليبة عن االستبيان بعدم وجود تدريب  يف املائة 21من بني األجهزة القضائية، أفاد حوايل 
 .اجلرمية السيربانيةوأفاد الربع بوجود تدريب على العناصر األساسية لقانون . اجلرمية السيربانيةمتخصص للقضاة يف 

وكانت ردود العديد من البلدان 
اجمليبة عن االستبيان مشاهبة لردود 
بلدان مشال أوروبا اليت ذكرت 

بأنه ال يوجد قضاة "تعليق 
متخصصني، ويغطي التدريب 
الربامج التدريبية املستمرة اليت 
ينظمها القضاء وهو مفتوح جلميع 

وينظم سنويا وغالبا ما . القضاة
هذا  ، ويعتربنييستمر ملدة يوم

البلدان بوجود تدريب  إحدىوأفادت  2.طبيعة عامة باعتباره مقدمة للجرائم السيربانية والتدريب باألحرى ذ
، إضافة إىل ملخصات القضايا اجلرمية السيربانيةيف  الوطنيةيهدف إىل تناول احلاالت بشأن التشريعات "قضائي 
، ومجع اجلرمية السيربانيةتدريب القضائي على قانون وبوجه عام، أكدت البلدان بوجود حاجة ملحة لل 3.احلديثة

 4.األدلة، واملعرفة األساسية واملتقدمة يف احلاسوب

وأفيد بأن ذلك التدريب الذي حيدث حاليا جتريه جمالس ومراكز التدريب القضائية، ووحدات التدريب 
خيتارون طواعية "ان أن القضاة رمبا وأفادت العديد من البلد. القضائية واحملاكم، والوزارات أو معاهد القضاء

املشاركة يف برامج التطوير املهين، وتتنوع الربامج يف احملتويات اليت تتناوهلا وال توجد مواد تدريب حمددة للقضاة 
    5."املشاركني يف قضايا اجلرمية السيربانية
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 بناء القدرات والمساعدة الفنية 6-5

 :االستنتاجات الرئيسية
  من البلدان اجمليبة يف مجيع مناطق العامل حباجتها إىل مساعدة فنية يف جمال اجلرمية  املائة يف 22أفاد

 السيربانية
  ومت تقدمي املساعدة الفنية للبيانات يف الغالب يف جمال حتقيقات اجلرمية السيربانية العامة والتحقيق

يف جماالت التعاون الدويل وتشري تلك احلاجة إىل وجود إمكانية للمساعدة . اجلنائي احلاسويب
 والتقاضي ودعم احملاكمات على وجه اخلصوص

  جمموعة من تقارير املؤسسات احلكومية اليت تطلب مساعدة فنية، األمر الذي يؤكد احلاجة ألسلوب
 اجلرمية السيربانيةشامل ومتعدد التخصصات للمساعدة الفنية اخلاصة ب

 تمر ألقل من شهر واحد إىل احلاجة الشديدة الستمرارها تشري سيطرة أنشطة املساعدة الفنية اليت تس
 عن وجود استثمارات مستدامة الملدة أطول فض

وكرد على األسئلة اخلاصة بقدرة إنفاذ القانون، تقوم سلطات النيابة العامة واحملكمة مبنع اجلرمية السيربانية 
 .البلدان للمساعدة الفنية وتقدميها هلاوقد مشل استبيان الدراسة أسئلة حول احتياجات . ومكافحتها

يف  22وبشكل عام أفادت 
من البلدان اجمليبة يف مجيع مناطق  املائة

العامل حباجتها إىل مساعدة فنية يف 
بعض اجملاالت املوضوعية املرتبطة 
باجلرمية السيربانية حيث أشارت كل 
بلد جميبة يف أفريقيا إىل حاجتها إىل 

 .مساعدة فنية

 يف املائة 21أفاد أكثر من 
من مجيع البلدان اجمليبة بتقدميها بعض 
أشكال املساعدة الفنية لبلدان أخرى 

وقد يشري هذا إما إىل تركيز . من البلدان حبصوهلا على مساعدة فنية يف املائة 21على الرغم من إفادة أقل من 
ية وإما إىل عدم جتاوب نسبة كبرية من البلدان األقل عدد كبري من البلدان املاحنة على عدد أقل من البلدان املتلق

 .مع استبيان الدراسة وامن
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بية، أفاد أكثر من نصف تلك البلدان حبصوهلا على مساعدة فنية يف حني أفاد و وبالنسبة للبلدان األور 
نوسيا واألمريكتني، ، وأوقياآسياففي . أقل من نصفها حباجتها أو تقدميها مساعدة فنية يف جمال اجلرمية السيربانية

وأفادت غالبية البلدان يف أسيا وأوقيانوسيا . من البلدان حباجتها إىل املساعدة الفنية يف املائة 81أفاد أكثر من 
ويف األمريكتني، قد،رم أقل من نصف . بتقدميها مساعدة فنية، وحصول أقل من نصف البلدان على مساعدة فنية

 .كثر من ثلث البلدان بعض أشكال املساعدة الفنيةالبلدان مساعدة فنية يف حني تلقى أ

جمال االختصاص األكثر ذكرا وشيوعا لكل " التحقيقات العامة يف اجلرمية السيربانية"كانت   -املوضوعات
من املساعدة الفنية املتلقاة واملطلوبة، وجمال االختصاص الوحيد الذي مت من أجله اإلبالغ عن مساعدة فنية 

وميكن أن . لالزم منهامتلقاه تتجاوز ا
يشري هذا إىل وجود إمكانية يف أن 

اجلرمية تتجاوز املساعدة الفنية اخلاصة ب
االهتمام التقليدي حول  السيربانية

حتقيقات نفاذ القانون فضال عن مشوهلا 
وبشكل . جمموعة أكرب من اجملاالت

و " التعاون الدويل"خاص، متثل جماالت 
ساحات يتم " التقاضي ودعم احملاكمات"

اإلبالغ فيها عن املساعدة املطلوبة، لكن 
احلكومات تطلب املزيد من "ئات األمم املتحدة أن هي ىحدإوأفادت . القليل الذي مت تقدميه مت اإلبالغ فيها عن

 1".التدريب يف تلك اجملاالت

األمر الذي  -أفادت جمموعة كبرية من اجلهات احلكومية حباجتها وتلقيها مساعدة فنية - املؤسسات
يؤكد أمهية التعامل بأسلوب شامل 
ومتعدد التخصصات مع اجلرمية 

كما أفادت الشرطة . السيربانية
الوطنية ووكاالت إنفاذ القانون 
بتلقيها مساعدة فنية بشكل أكرب 

. نيةمن احتياجاهتا من املساعدة الف
ورمبا يشري هذا إىل مدى االهتمام 
املنصب على قدرة مؤسسات إنفاذ 

مع  ةاملباشر  لةاملتعام االقانون بوصفه
                                                           

1
 .21السؤال رقم  (.املنظمات احلكومية الدولية واألوساط األكادميية) السيربانية استبيان دراسة اجلرمية 
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ورمبا يتوافق مستوى أعلى من تقدمي املساعدة الفنية املبلغ عنها واملتعلقة بوكاالت إنفاذ القانون . اجلرمية السيربانية
ظيمي والوظيفي بني وكاالت إنفاذ القانون من تلك اخلاصة مع مستويات أعلى مبلغ عنها من التخصص التن

أيضا الدرجة احملدودة نسبيا اليت تلقت  02-2ويبني الشكل (. إنفاذ القانون والتحقيقات)بأجهزة العدالة اجلنائية 
 .08-2عندها مؤسسات مثل النيابة واحملاكم املساعدة الفنية، األمر الذي يؤكد الصورة املوضوعية يف الشكل 

تعترب احلكومات املؤسسات األكثر تقدميا للمساعدة الفنية  -واجلهات املاحنة (للمساعدة الفنية)التسليم 
وتعترب املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد . تليها املنظمات الدولية واالستشاريني الدوليني( يف املائة 22أكثر من )

من  يف املائة 21، ومنظمة الدول األمريكية وجملس أوروبا باعتبارها من ماحني املساعدة الفنية بنسبة األفريقي
وجتدر اإلشارة إىل أنه من املمكن أن . الدول اجمليبة

اخلاصة باملساعدة الفنية " املنح"تستخدم هيئات 
مشروع " مبنح"ومن املمكن القيام . أساليب متعددة

ة معينة من خالل الشراكة أو برنامج مساعدة فني
بني احلكومات وبني املنظمات الدولية واإلقليمية، 
وبني االستشاريني املستقلني واملؤسسات 

ومن اجلدير بالذكر أن مؤسسات . األكادميية
القطاع اخلاص الدولية، اليت غالبا ما تقوم معها 
مثل تلك الشراكات، قد منحت مساعدة فنية 

لدول اجمليبة، األمر الذي يؤكد أمهية مؤسسات القطاع اخلاص بوصفها من الشركاء من ا يف املائة 01حلوايل 
 .الرئيسيني يف هذا اجملال

تلك املنظمات  تؤديهوقد أكدت إجابات املنظمات احلكومية الدولية على استبيان الدراسة الدور الذي 
يف تقدمي املساعدة الفنية حيث تقدم 

وعة املنظمات املساعدات الفنية جملم
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 

أسلوب شامل ومتعدد "على أمهية حتقيق 
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شبكات "وقد أكد الكثريون أنه من املهم بناء قدرات يف جماالت الشراكة مثل  1.للمساعدة الفنية" توياتاملس
مفتشني يف / تدريب املدربني لكي يكونوا حمققني"فضال عن استخدام أسلوب مثل " مؤسسات التدريب القضائي

مجيع "ال أنه من املهم أن تستخدم ذكرت إحدى املنظمات على سبيل املث 2."جمال جرمية تكنولوجيا املعلومات
وبناء على االهتمام  3."م بصورة حمليةاهنمشاركني يقدمون نفس التدريب يف بلد"من خالل " املعلومات واملواد

بالربنامج، تغري اجلمهور املستهدف من كونه شخصيا مثل ضباط إنفاذ القانون واحملققني اجلنائيني، إىل كونه 
وقد قدمت املنظمات الدولية تدريبا يف كل منطقة؛ وأفادت تقارير  . والعدل واالتصاالتوزراء الداخلية كمؤسسيا  

 .كثرية بأن برامج التدريب مستمرة وحتظى بطلب كبري، على الرغم من أهنا أحيانا ما حيدها توافر املوارد

 ىحدإأشارت  وقد. باملعايري والتوثيق امن املنظمات احلكومية الدولية سؤاال مهما خاص وقد طرح عدد
أقسام؛ دورة املستوى  3ويتم إلقائه على ... املعتمد مبعرفة جامعة "املنظمات إىل استخدام التدريب اجلنائي 

، ودرجة ماجستري على اإلنرتنت مؤجلة حىت عام 2100، ودورات متقدمة يف عام 2101التأسيسي يف عام 
اص بتحديد ومعرفة املعايري املهنية اليت يتعني وأكدت إحدى هيئات األمم املتحدة على التحدي اخل. 4"2102

ال وجود ألي إمجاع "وعلى سبيل املثال، أفادت نفس اهليئة أنه . إتباعها فضال عن تشجيعها أثناء إلقاء التدريب
ومع تطور اجملال، فمن احملتمل أن يكون مثة عروض لدورات فضال عن التوحيد [. اجلنائي]حول متطلبات املنهج 

يف حني أكدت هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة حتدي نقص املوارد فضال عن الوعي خبصوص  5"القياسي
نتمتع "وأشارت إحدى هيئات األمم املتحدة إىل أنه . مشكلة اجلرمية السيربانية نظرا ملنع تقدمي املساعدة الفنية

 6".اجلرمية السيربانيةباخلربة إال أننا ال منلك املوارد الالزمة ملكافحة 

ويأيت الدعم اخلاص باملساعدة الفنية من عدد صغري نسبيا من احلكومات الوطنية واملنظمات الدولية 
وتعد املنظمات الدولية أكرب مصدر دعم خاص باملساعدة الفنية . واإلقليمية فضال عن مؤسسات القطاع اخلاص

كما أشارت إحدى . ة من هذا املصدرإىل بعض أشكال املساعدة الفني( يف املائة 22)مع إشارة أغلبية البلدان 
وأشار ثلث . 7"التدريب الذي يتم تقدميه مبعرفة املنظمات ذات اخلربة يف املنطقة"هيئات األمم املتحدة إىل أمهية 

اجمليبني تقريبا إىل احلكومات الوطنية باعتبارها جهات ماحنة داعمة يف حني تفسر املنظمات اإلقليمية ربع الدعم 
من اجمليبني تقريبا إىل القطاع اخلاص وأنواع املنظمات األخرى باعتبارها  يف املائة 21وأشار . نيةباملساعدة الف

 .جهات ماحنة ورعاة للمساعدة الفنية

                                                           
1

 .املرجع نفسه 
2

 .املرجع نفسه 
3

 .املرجع نفسه 
4

 .املرجع نفسه 
5

 .20السؤال رقم  (.املنظمات احلكومية الدولية واألوساط األكادميية) استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
6

 .املرجع نفسه 
7

 .20السؤال رقم  (.املنظمات احلكومية الدولية واألوساط األكادميية) استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
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تقريبا من برامج املساعدة الفنية ملدة أقل من شهر  يف املائة 21أشارت تقارير إىل استمرار  -املد،رة 
وعلى الرغم من أنه من املمكن أن تكون احتياجات . دة تزيد عن عامنيوقد استمر ربع تلك الربامج مل. واحد

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 

لقدرة اهليكلية الرئيسية اخلاصة بناء ا
بنطاق السلطات احلكومية وأصحاب 
املصلحة املشرتكني يف مواجهة اجلرمية 

 .السيربانية
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 الدولي التعاون: السابع الفصل

لتحدي الجريمة السيبرانية عبر  استجابة الرسمي وغير الرسمي الدولي التعاون الفصل هذا يتناول
مثل المساعدة القانونية  ،على نطاق واسع التقليدية اآلليات على االعتماد أن إلى ويتوصل. ةالوطني

 إنفاذ سلطات وصول إمكانيةالمتبادلة، وظهور تكتالت التعاون بين البلدان، ونقص الوضوح بشأن 
 . فاعلة عالمية استجابة أمام تحديات كلهاخارج حدود الوالية القضائية تمثل   البيانات إلىالقانون 

 السيادة، والوالية القضائية، والتعاون الدولي 7-1

 االستنتاجات الرئيسية
  أو األثر الفعلي من اجلرم، للجرائم السيربانية عندما ميتد أي عنصر " البعد عرب الوطين"يظهر

 أي إقليم آخر إىلاجلرم  ارتكاب طريقةأو عندما ميتد أي جزء من  ،أي إقليم آخر إىلجلرم ذا اهل

  لألفعال املنطوية اإلقليمية  املعدالتالستبيان خبصوص الدراسة أن اجمليبة على اأفادت البلدان
   يف املائة 21و 31تتضمن بعدا عرب وطين ترتاوح ما بني واليت على جرمية سيربانية 

 ا السيادة والوالية القضائية والتحقيقات عرب الوطنية واألدلة خارج حدود الوالية وهذا يشمل قضاي
 القضائية وأي من متطلبات التعاون الدويل

 وطنية عبر جريمة باعتبارها السيبرانية الجريمة

ال تعد اجلرمية السيربانية بأي حال 
لجرمية ل" جديدة"من األحوال أول صورة 

على مدار العقود ف. تتطلب استجابة عاملية
السابقة تطلبت اإلجراءات العاملية التعامل 

 املشروع غري مع حتديات مثل االجتار
واجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  باملخدرات

ويشمل ذلك العمل من خالل تطوير 
أصبح من  ورغم ذلك،. اتفاقيات دولية

املعلومات من أجل الدراسة، أفادت  مجعواثناء . ويلالبديهي أن اجلرمية السيربانية متثل حتديات بالنسبة للتعاون الد
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اليت تنطوي على جرمية سيربانية اليت  فعالمن األ يف املائة 011إىل  21أكثر من نصف البلدان أن ما بني 
ها باعتبارها صاحبة ويظهر الشكل أن بلدان أوروبا ينظر إلي 1".عرب وطين اعنصر "تعاملت معها الشرطة تضمنت 

بينما ينظر إىل أفريقيا . اليت تنطوي على بعد عرب وطين اليت تنطوي على جرمية سيربانية فعالاأل أكرب نسبة من
 2.واألمريكتني باعتبارمها صاحبتا أقل نسبة

اليت تنطوي على جرمية  فعالمن األ يف املائة 81حوايل "بلدان أوروبا الشرقية أن  ىحدت إوقد أفاد
بينما أشار بلد آخر من  3."تتعلق بأكثر من بلد[ سلطات إنفاذ القانون احملليةقبل من ]سيربانية خاضعة للتفتيش 

خارج "داخل منطقتهم يقعون  اجلرمية السيربانيةمرتكيب طرف غرب أفريقيا أن معظم اجملين عليهم املستهدفني من 
" قد ارتكبت خارج"كما أشارت بلدان أخرى أن معظم املخالفات اليت جيري اإلبالغ عنها   4."احلدود الوطنية

وقد أشارت البلدان أن استخدام  5."يف معظم احلاالت نتصرف باعتبارنا وسيط"بينما الحظ آخرون أن . منطقتها
اخلوادم الوكيلة واألثر املتنامي ملواقع التواصل االجتماعي كانت من بني العوامل اليت أدت إىل زيادة عدد احلاالت 

البلدان أن مرتكيب االنتهاكات على دراية تامة بقضايا الوالية  ىحدإ تادوقد أف 6.عرب وطين االيت تتضمن بعد
القضائية ويستخدمون عن عمد مصادر اإلنرتنت، مثل خوادم الربيد، اليت تقع يف اخلارج يف حماولة إلخفاء أي 

أمريكا بلدان  إحدى تفقد أفاد. وتعد وجهة النظر غري موحدة على أي حال. 7أدلة ألنشطتهم غري القانونية
  8."حملية األصل"ال بأس به من القضايا عرب الوطنية كانت  ااجلنوبية أن عدد

 –ويدرس هذا الفصل سبل التعاون ما بني الواليات القضائية والتعاون الدويل ملكافحة اجلرمية السيربانية 
وهو يضع املعلومات . على مستوى صكوك اجلرمية السيربانية الدولية واإلقليمية إضافة إىل قوانني الدول وممارساهتا

اجملمعة من االستبيان اخلاص بالدراسة يف اإلطار القانوين الدويل للسيادة والوالية القضائية والتعاون الدويل يف 
 .املسائل اجلنائية

 

                                                           
 ".مرتفعة جدا"بعض الدول اليت مل تتمكن من تقدمي أرقام دقيقة حسبت النسبة على أهنا . 83السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 1
 .باستخدام الربعني األعلى واألقل ممثلة بأشرطة اخلطأيوضح الشكل القيم املتوسطة  2
 .83السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 3
 املرجع نفسه 4
 املرجع نفسه 5
 املرجع نفسه 6
 املرجع نفسه 7
 املرجع نفسه 8
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 الوالية القضائيةالسيادة و  –البداية  نقطة
وختضع املساواة يف سيادة الدول . تتمثل نقطة البداية للوالية القضائية للدولة والتعاون الدويل يف السيادة

التدخل بأي صورة أو ألي "ويشمل هذا التزام الدول بعدم . للحماية مبوجب قواعد القانون الدويل العام العريف
 1."للدول األخرىسبب كان يف الشؤون الداخلية واخلارجية 

ونتيجة لذلك،  –تقع مسائل إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ضمن النطاق احلصري للدولة ذات السيادة 
لذا جيب على الدول االمتناع عن ممارسة . اجلنائية باإلقليم اجلغرايف الوالية القضائيةعلى حنو تقليدي، ارتبطت 

ال  2.، مثل وكاالت إنفاذ القانون أو القضاءالوطنيةالضغط لتحمل الدول األخرى بشأن سلوك بعض اهليئات 
ائب جيوز إلقاء القبض على األشخاص، وال جيوز إرسال أي استدعاء، وال جيوز إجراء حتقيقات الشرطة أو الضر 

    3.أو أي موافقة أخرىحمددة يف إقليم أي دولة أخرى، إال مبوجب شروط معاهدة 

وإذا كان هذا هو احلال، فقد . بالطبع، ال حتدث مجيع اجلرائم ببساطة داخل الوالية القضائية للمنطقة
وتلخص  4.ةيف املسائل اجلنائي خارج اإلقليمجاء القانون الدويل ليعرتف بعدد من األساسات للوالية القضائية 

والعامل املشرتك بني مجيع هذه املبادئ . اجلدول أدناهيف القانون الوطين واالتفاقيات الدولية بني األسس املشرتكة 
بني اجلرم والوالية القضائية الالزمة اليت متارسها " رابط حقيقي"أو " صلة كافية"ملعىن الواسع لشرط وجود هو ا

 5.الدولة

 

                                                           
واالقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك مجيع املسائل اليت تقع داخل نطاق  على هذا النحو، لدى الدول احلق يف السيادة وسالمة أراضيها وحرية تقرير نظامها السياسي 1

املؤرخ A/RES/20/2131 (21 )يف الشؤون الداخلية للدول، ملحق قرار األمانة العامة  هعالن بشأن عدم جواز التدخل جبميع أنواعاإل ا نظر. واليتها القضائية احمللية
، قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية، 32، 0222، تقارير حمكمة العدل الدولية لسنة قناة كورفويرجى أيضا الرجوع إىل قضية . 0222ديسمرب /كانون األول  20

 .   012-01، 02، 0282، وقضية نيكاراغوا، تقارير حمكمة العدل الدولية لسنة 212، 0282تقارير حمكمة العدل الدولية لسنة 
إحدى الدول للمحاكمة يف اخلارج، يكون املبدأ األساسي هو أن الدولة ال ميكنها التدخل يف اإلجراءات القضائية ألي  وحىت، على سبيل املثال، عندما خيضع مواطن 2

ولة أخرى عن طريق إنفاذ القوانني السارية على موطنيها دون موافقة وعلى غرار ذلك، ال ميكن للدول اختاذ أي تدابري يف إقليم أي د. دولة ذات سيادة نيابة عن مواطنيها
   .23، صفحة Cassese, A.,International Law ا نظر. األخرية

3 Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press.  312صفحة. 
4 Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5th edn. Berlin: Duncker & Humbold. صفحة ،

 .وما يليها 022
5 Epping, V. and Gloria, C., 2004. Der Staat im Völkerrecht. In: Ipsen, K., (ed.) Völkerrecht. 5th ed. Munich: C.H. Beck . صفحة

320-22. 
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 الوالية القضائية الجنائيةمبادئ 
مبدأ اإلقليمية 

اإلقليمية   مبدأ)
 (الموضوعية

 .ميكن ألي دولة حماكمة األنشطة اليت حتدث يف إقليمها، حىت إذا كان مرتكب اجلرم أجنبيا
إذا كان مرتكب االنتهاك خارج اإلقليم، يشمل االختصاص اإلقليمي املوضوعي برغم ذلك 

املكونة للجرمية، وخاصة اآلثار املرتتبة عليها، اليت حدثت داخل مىت كان أحد العوامل 
اإلقليمية أن الدولة اليت بدأ الفعل فيها، والدولة اليت ارتكب فيها اجلرم  يضمن مبدأ. اإلقليم

  1ميكنها حماكمة مرتكب االنتهاك املزعوم
 اآلثار مبدأ

 الجوهرية
 2نشأ عنه آثار جوهرية داخل اإلقليمت ذيتنشأ الوالية القضائية على التصرف األجنيب ال

 مبدأ الجنسية 
 (اإليجابي)
 (السلبي)

 3تنشأ 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 
 4تنشأ الوالية القضائية بناء على مكان حمل إقامة مرتكب اجلرمية محل اإلقامة

تنشأ الوالية القضائية مىت كان التصرف اإلجرامي ميثل هتديدا ألمن الدولة املعنية أو ميس  حمائيةال مبدأ
 5.احليويةمصاحلها 

، مثل القرصنة "اجلرائم الدولية"من  اصغري  اتنشأ الوالية القضائية على أي متهم يرتكب عدد العالمية مبدأ
وجرائم احلرب، واملخالفات اجلسيمة ملعاهدات جينيف، بصرف النظر عن اإلقليم أو جنسية 

ويقتصر املبدأ عادة على املواقف اليت تكون فيها الدولة ذات الوالية  6.األفراد املتورطني
 القضائية غري قادرة أو ليست على استعداد للمحاكمة

سواء بناء على القانون الوطين –من املهم مالحظة أن استخدام هذه الصور من الوالية القضائية للبلدان 
وال زال اإلجراء املادي للتحقيق . يلغي تلقائيا عملية السيادة وعدم تداخل املبادئ ال – أو االتفاقيات الدولية

موافقة الدولة ( يف ظل مبدأ املبدأ الوقائي أو مبدأ اجلنسية السلبية، على سبيل املثال)اجلنائي على أرض أجنبية 

                                                           
1 Lotus case, PCIJ, Series A, No. 10, 1927, 23, 30 

 Hayashi, M., 2006. Objective Territorial Principle or Effects Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. In Law 6:285 ا نظر 2
 .وما يليها 220صفحة  .Shaw, M., 2003. International Law. p.579 et seq. and Cassese, A., 2005. International Law ا نظر 3
4 Jeschek, H. H., Weigend, T., 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5th edn. Berlin: Duncker & Humbold.  صفحة

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. 023، 032، صفحة. 
6 Cassese, A., 2005. International Law. ، 222-220صفحة. 
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صل، من السؤال عن عدم التدخل أو لذا تنتج الوالية القضائية اليت تطالب هبا الدولة، على حنو منف 1.األجنبية
 .خمالفة السيادة

 أنظمة المساعدة القانونية الدولية
ومن أجل إدارة عملية املوافقة على إجراء حتقيقات إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية خارج إقليم الدولة، 

وتعد . و متعدد األطرافستوى ثنائي أميوجد عدد من الرتتيبات القانونية وغري الرمسية فيما بني الدول، على 
املعاهدات بشأن التسليم الرمسي للمشتبه فيهم من بلد واحد إىل بلد آخر، على سبيل املثال، من بعض األمثلة 

إضافة إىل غريها من صور التعاون –هذه " التسليم"وتصاغ معاهدات  2.القدمية املتعارف عليها يف القانون الدويل
من  2وتنص املادة . بعناية لضمان احرتام آلياهتا ملبادئ السيادة األساسية –(هاليت جيري مناقشتها أدنا)الدويل 

 حنو على االتفاقية هذه مبقتضى التزاماهتا األطراف الدول تؤدي: "اتفاقية اجلرمية املنظمة، على سبيل املثال، على
 للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مبدأ ومع للدول، اإلقليمية والسالمة السيادة يف املساواة مبدأي مع يتفق

 دولة إقليم يف تقوم أن طرف لدولة يبيح ما االتفاقية هذه يف ليس: "وتستمر املعاهدة يف توضيح أن ".األخرى
 مبقتضى األخرى الدولة تلك بسلطات حصرا أداؤها يناط اليت الوظائف وأداء القضائية الوالية مبمارسة أخرى
  ".الداخلي قانوهنا

إىل التسليم، تشمل األدوات الرئيسية للتعاون الدويل تقدمي املساعدة يف جتميع األدلة لتستخدم يف إضافة 
وميكن تعريف التسليم باعتباره  3.ياوترتيبات نقل احملكوم عليهم دول"( املساعدة القانونية املتبادلة)"القضايا اجلنائية 

حملاكم أو قضاء عقوبة يف الدولة اليت أمام اعملية حيث تطلب إحدى الدول إعادة أي متهم جبرمية بالقوة للمثول 
وتكون الرتتيبات عادة بناء على  5."التزام تسليم عام"وال ينص القانون الدويل العريف على أي  4.طلبت ذلك

الواليات القضائية، " فجوات"ولتجنب  6.ة األطراف يف املستقبل يف حال طلب ذلكاتفاقيات ثنائية أو متعدد

                                                           
1 Brownlie, I., 2003. Principles of Public International Law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press.  للحصول على مثال . 312صفحة

كل من حياول القيام بأنشطة نيابة عن أي : "من القانون اجلنائي السويسري 220املادة  ا نظر" األنشطة غري املشروعة نيابة عن أي دوبة أجنبية"وطين قانوين على حظر 
وللحصول على مثال " .وع، ومىت كانت تلك األنشطة على مسؤولية أي سلطة عامة ألي موظف عام، خيضع للسجندولة أجنبية يف اإلقليم السويسري دون تفويض مشر 

 . http://www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm: ا نظرعملي على أسلوب احملققني اجلنائيني األجانب، 
2 Magnuson, W., 2012. The Domestic Politics of International Extradition. Virginia Journal of International Law, 52(4):839-891 

ومكتب األمم املتحدة املعين دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني . 2102مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  ا نظرللحصول على نبذة عامة،  3
 .كتيب النقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم. 2102باملخدرات واجلرمية، 

 (.02صفحة  رمنيدليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجمل. )املرجع نفسه 4
، تقارير حمكمة العدل الدولية Joint Declaration of Judges Evensen, Tarassov, Guillaume and Aguilar Maudsley، لوكريبقضية  5

  3:22، 0222لسنة 
 .23صفحة . كتيب النقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم. 2102مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  6

http://www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/interpol/fcip-pcece-eng.htm
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عمل عادة يف شان وعلى غرار ذلك، ي    1".للتسليم أو املقاضاة"تعكس املعاهدات يف العموم املبدأ األساسي 
 3.أو الثنائية - 2الغالباإلقليمية يف  –إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة بأحكام االتفاقيات متعددة األطراف 
لتشري إىل سرياهنا على " ذاتالقائمة "وقد تكون أحكام تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة باملعاهدات 

       5.أو مقيدة يف نطاق مشوهلا يف املعاهدة ذات املوضوع احملدد 4يف العموم،" املسائل اجلنائية"

التفاقيات، كثريا ما ينص القانون الدويل على اإلجراءات واجبة يف تلك ا اومىت كانت أي دولة طرف
عالوة على ذلك، يف بعض البلدان قد ينص القانون . من الطلبات الواردة والصادرة لاالتباع يف التعامل مع ك

 باعتبار أن أحد أهم أهداف املساعدة 6.لتعاون الدويل، بدال من االعتماد على أي معاهدةااحمللي على أساس 
 طاالقانونية املتبادلة هو احلصول على األدلة لتستخدم يف املقاضاة واحملاكمات اجلنائية، يرتبط هذا اإلجراء ارتبا

عادة مبعرفة الدولة الطالبة، ويف  –اخلارج يف وسوف حيتاج جتميع األدلة . بقانون اإلجراءات اجلنائية الوطين اوثيق
وقد يشمل هذا املعايري . متلقية الطلبقواعد األدلة اليت تفرضها الدولة إىل استيفاء  –ظل اإلجراءات اليت تفرضها 

ومن أجل تنسيق الطلبات الصادرة والواردة . على األدلة 7"سلسلة االستحواذ"ذات الصلة باإلشاعات ومتابعة 
الطلبات  ذات صالحية لتلقي" سلطة مركزية"لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة، خصصت دول عدة 

من اتفاقية اجلرمية املنظمة، على سبيل املثال، من  08تتطلب املادة  8.وتنفيذها أو إرساهلا إىل السلطات املختصة
 9.الدول األعضاء ختصيص سلطة مركبة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة

. يف مسائل التحقيق اجلنائي املتبادل االعرتافويوجد بديل آخر للمساعدة القانونية املتبادلة وهو مبدأ 
مبا يف ذلك ما يتعلق مبا إذا كان  –حيث تتطلب املساعدة القانونية املتبادلة مدة طويلة للتحقق من صحة الطلب 

                                                           
 (.01)02اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادة  ا نظر 1
االتفاقية . 2111، جملس أوروبا، اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية. 2112، (آسيان)، على سبيل املثال، احتاد دول جنوب شرق آسيا ا نظر 2

 .اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويباألوروبية املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف املسائل 
املساعد القضائية املتبادلة ملكافحة  على سبيل املثال، االتفاقية املربمة بني حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة مجهورية األرجنتني بشأن 3

، معاهدة الواليات املتحدة وبنما بشأن املساعدة املتبادلة باملسائل 10/12/0222، تاريخ السريان 22/18/0220خ االجتار غري املشروع يف املخدرات املوقعة بتاري
 .12/12/0222، تاريخ السريان 12/00/0220اجلنائية، املوقعة بتاريخ 

 .2101فرباير /شباط OJ L 39/20 .02. املتبادلة يف املسائل اجلنائية، على سبيل املثال، االتفاقية بني االحتاد األورويب واليابان بشأن املساعدة القانونية ا نظر 4
تقدم األطراف بعضها إىل "اليت تنص على  2، املادة 0228، على سبيل املثال، اتفاقية األمم ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة ا نظر 5

 ."3من املادة  0تبادلة يف أي حتقيقات ومالحقات وإجراءات قضائية تعلق بأية جرمية منصوص عليها يف الفقرة بعض أكرب قدر من املساعدة القانونية امل
 .22، صفحة دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني. 2102مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  6
 (.األدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية)أيضا الفصل السادس  ا نظر .02صفحة املرجع نفسه،  7
 (.املساعدة القانونية املتبادلة) 202والسؤال رقم ( تسليم اجملرمني) 022السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية ا نظر 8
التفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكوالهتا، إضافة إىل اتفاقية األمم ملكافحة االجتار غري املشروع سجل السلطات املختصة املعينة وفقا (. 03)08اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادة  9

  www.unodc.org/compauth ، باملوقع0228يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

http://www.unodc.org/compauth
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يهدف االعرتاف املتبادل بني الدول إىل  1.متلقية الطلب ظل القانون احمللي للدولة يفالتصرف حمل الطلب جرما 
يف ظل احتماالت حمدودة لرفض الطلب، بناء على مبدأ الثقة املتبادلة يف أنظمة  فرض إجراءات مبسطة وسريعة
أىن من القوانني تتعلق بتحديد اجلرائم والعقوبات  اويتطلب جناح العمل به حد. العدالة اجلنائية ووحدة القوانني

، يكون إطار املساعدة القانونية يف السياق األورويب 2.اجلنائية، إضافة إىل االحتماالت املنسقة حلماية حقوق الفرد
مبا يف ذلك من خالل تطوير أوامر الضبط واألدلة،  –املتبادلة مصحوبا باالجتاه الناشئ جتاه االعرتاف املتبادل 

     3".أوامر التحقيق األوروبية"ومقرتحات 

ارج الوالية إضافة إىل صور التعاون الدويل الرمسي، جيوز إجراء أجزاء من حتقيقات إنفاذ القانون خ
 قبلوميكن إجراء هذه االتصاالت . القضائية باالتصال غري الرمسي من الشرطة إىل الشرطة أو من وكالة إىل وكالة

ومىت استخدمت . الطلب غري الرمسي لتسهيلطلب التعاون القانوين املتبادل الرمسي إىل السلطة املختصة، أو 
ئل مثل حتديد مكان الشهود أو املشتبه فيهم أو إجراء املقابالت الشبكات الرمسية من الشرطة إىل الشرطة يف مسا

متلقية عدم النظر يف الطلب يف الدولة ( 0: )ن للقلق، ومهااأو مشاركة ملفات الشرطة أو وثائقها، يوجد مصدر 
لة جيري استيفاء أي أد( 2)يف حماولة إلجراء حتقيقات جنائية أجنبية دون احلصول على املوافقة املناسبة،  الطلب

الدولة املطالبة، مبا يف ذلك متطلبات سلسلة االستحواذ على يف احلصول عليها لتستخدم يف احملاكمة ملعايري األدلة 
   4.األدلة

إىل شبكة العالقات الثنائية بني وكاالت إنفاذ القانون، حيتفظ اإلنرتبول بنظام للمكاتب املركزية  ةإضاف
ومن  5.خمصصة على حنو تقليدي مع وكالة إنفاذ القانون الوطنية اوتعد هذه املكاتب أقسام. بلد 021الوطنية يف 

ئية أو متعددة األطراف غري الرمسية من ، جيوز للمكاتب تسهيل الطلبات الثنا"I-24/7"خالل نظام إلكرتوين 
الشرطة إىل الشرطة، أو إرسال طلب املساعدة القانونية املتبادلة الرمسي من أي سلطة مركزية إىل أي سلطة مركزية 

  6.من خالل املكاتب املركزية الوطنية –أخرى 

 

                                                           
 (.2)08اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادة  ا نظر 1
 .38-0. 2101مارس  OJ C115 ،2، على سبيل املثال، برنامج ستوكهومل ا نظريف اإلطار األورويب  2
بشأن أوامر احلصول على األدلة األوروبية لغرض احلصول على األشياء والوثائق  2118ديسمرب /كانون األول 08املؤرخ  JHA/2008/978قرار إطار اجمللس  ا نظر 3

يونيو /حزيران OJ C165/22 .22. والبيانات الستخدامها يف إجراءات املسائل اجلنائية، ومبادرة مملكة بلجيكا وغريها بشأن أمر التحقيق األورويب يف املسائل اجلنائية
 .بشأن مشروع التوجيه بشأن أمر التحقيق األورويب رأي وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية. 2100أيضا وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية،  نظرا  . 2101

 .22-22، صفحة دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني. 2102مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  4
  http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus ا نظر 5
 .30، صفحة دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني. 2102مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  6

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Structure-and-governance/National-Central-Bureaus


    

369 
 

 ؟"البعد عبر الوطني"ما هو 

على سبيل . عرب الوطين التحليل بعناية" البعد"من يف يتطلب املفهوم الشائع للجرمية السيربانية املتض
املثال، مىت وكيف ميكن القول أن أي جرم سيرباين يتضمن أي بعد عرب وطين؟ تتمثل نقطة االنطالق يف منظور 

 يف ارت كب( أ) :إذا "وطين عرب طابع ذا" اجلرم يكون: املنظمة اليت تنص على اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية
 أو له التخطيط أو اإلعداد من كبري جانب جرى ولكن واحدة دولة يف ارت كب( ب)واحدة، أو  دولة من أكثر

 مجاعة ارتكابه يف ضلعت ولكن واحدة، دولة يف ارت كب( ج)أخرى، أو  دولة يف عليه اإلشراف أو توجيهه
 آثار له ولكن واحدة، دولة يف ارت كب( د)واحدة، أو  دولة من أكثر يف إجرامية أنشطة متارس منظمة إجرامية
 1.أخرى دولة يف شديدة

ولكن . داخل الدولة" اآلثار الشديدة"مبا فيها مبدأ  –يتضمن هذا املنظور العديد من السمات اهلامة 
وكما يتناول هذا القسم . اليت تنطوي على جرمية سيربانية، قد ال يكون املنظور مكتمال فعالعندما يتعلق األمر باأل

من هذه الدراسة، ال توجد أي أسباب وراء تركيز ( الصورة العاملية)الفصل الثاين يف " اجلرمية السيربانيةمرتكبو "
عالوة على ذلك، ونظرا للحركة  2.يةاليت تنطوي على جرمية سيربان فعالعلى األ" اجملموعات اإلجرامية املنظمة"

اإلعداد أو "الذي قد ال يرتقي إىل " وطينالعرب " البعد"العاملية للبيانات يف املعامالت اإللكرتونية، قد يظهر 
 .داخل أي دولة أخرى" التخطيط أو التوجيه أو التحكم

عرب الوطين يكون أكثر منطقية عند " البعد"ويهدف منظور اجلرمية السيربانية إىل االعرتاف بأن حتديد 
ويتمثل أحد أساليب حتديد . اجلنائية األدلة( ب)و الوالية القضائية( أ)التحقق منه بالرجوع إىل اعتبارات 

ومىت حدث  3".نتيجة"، "مالبسات"، "فعل"التصرف من  عناصرجرم، على سبيل املثال، يف متييز  أيخصائص 
البعد عرب "يف والية قضائية إقليمية أخرى، وجد  4،"إىل آثار شديدة ىواحد أو أكثر من هذه العناصر، أو أد

ويف ظل هذا . وعلى النحو الوارد أدناه، هذا سوف يكون له بدوره آثار على مطالبات الواليات القضائية". الوطين

                                                           
 (.2)3اتفاقية اجلرمية املنظمة، املادة  1
 مرتكبو اجلرائم السيربانية، دور جمموعات اجلرمية املنظمة  3-2، القسم (الصورة العاملية)الفصل الثاين  ا نظر. برغم تضمني عدد كبري يف الواقع 2
3 Fletcher, G., 1978. Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press. . تشويش "على سبيل املثال، قد يتطلب أي جرم ينطوي على

" عمل نظام احلاسوب( "النتيجة" )إعاقة"من أجل ( الفعل" )إحداث ضرر لبيانات احلاسوب أو إلغائها أو تغيريها أو قمعها( "يةن" )غرض" " على نظم احلاسوب
 (.املالبسات)
من عناصر اجلرم داخل نطاق " عنصر"على أنه ميثل امتداد ملبدأ اإلقليمية املوضوعية، بقدر ما ال يتطلب وقوع أي " مببدأ اآلثار اجلوهرية"قد أثري اجلدل بشأن العمل  4

ويف سياق اجلرمية . Ahlstrom and Others v Commission of European Communities [1988] ECR 5193، على سبيل املثال، ا نظر. الوالية القضائية
اليت [ اإلقليمية املوضوعية أو مبدأ اآلثار اجلوهرية] مهما كان التوصيف"السيربانية، تقرتح املبادئ الوالية القضائية اليت تعتمد احملاكم عليها يف القضايا خارج اإلقليم أن 

 Hayashi, M., 2006 .Objective Territorial Principle or Effects ا نظر". ختتار احملكمة احمللية أن تعتمد عليه، يكون نطاق الوالية القضائية املربر هو نفسه
Doctrine? Jurisdiction and Cyberspace. In: Law 6:284-302 
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وباألحرى، ما يهم هو جناح حتديد . للجرم السيرباين أو الوصول إليه يف الواقع" موقع"ي املنظور قد يتعذر حتديد أ
وذلك دائما مع مراعاة متطلبات  –العناصر أو اآلثار الشديدة اليت تسمح ألي دولة بتحديد الوالية القضائية 

 ".املوصولية الكافية"

عرب الوطين للجرمية السيربانية مىت وقع جزء من " البعد"على ذلك، ومن منظور أوسع، قد ينشأ  ةعالو 
وقد ال يكون تزايد اخلوادم خارج اإلقليم لبيانات احلاسوب ذات . اجلرم يف والية قضائية خمتلفة ارتكاب أسلوب

وقد يكون . لبلد اخلادم الوالية القضائيةني كافيا لتضم( بناء على القانون احمللي)الصلة باجلرم، على سبيل املثال، 
وعملية التحقيق بأي بلد تطالب بالوالية القضائية، مما قد يتطلب  لألدلةاألمر، برغم ذلك، وثيق الصلة بالنسبة 

ويف هذا املوقف، قد ميكن القول أيضا أن قضية اجلرمية . اختاذ إجراء مثل طلب املساعدة املتبادلة إىل بلد اخلادم
ولكن، ال ميكن . يف هذه الفئة اجلرمية السيربانيةوقد يقع عدد كبري من قضايا . عرب وطين" بعد"ربانبة هلا السي

بذلك، إما لكفاية األدلة يف نطاق الوالية القضائية أو لتعذر الوصول لألدلة خارج اإلقليم يف املقام  اوصفها دائم
 .األول

: خارج حدود اإلقليم" األدلة"دما يتعلق األمر ببعد ويوجد موضوعان على قدر من األمهية اخلاصة عن
اجلرمية "أنواع اجلرائم وليس فقط يف اجلرائم اليت تقع يف نطاق مفهوم  مجيعزيادة األدلة اإللكرتونية يف ( 0)

وعلى وجه . زيادة استخدام احلوسبة السحابية اليت تتضمن ختزين البيانات املوزعة واملتوازية( 2)و" السيربانية
 اخلصوص، قد ميثل استخدام البيانات الديناميكية املؤمتتة يف نطاق اخلدمات السحابية يف مراكز البيانات تقع فعليا

وبعد التعرف على كيفية تناول املنظورين الدويل والوطين  1.البيانات" موقع"أمام حتديد  تيف بلدان خمتلفة حتديا
يركز هذا الفصل خصوصا على احلصول على األدلة خارج اإلقليم للجوانب عرب الوطنية جلرمية السيربانية عموما، 

 .من األفراد ومقدمي اخلدمات من الغري

 

 

                                                           
 Peterson, Z.N.J., Gondree, M. and Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance، ، على سبيل املثالا نظر 1

of Geolocating Data in the Cloud. In: Proceedings of the ACM Conference on Data and Application Security and Privacy 

(CODASPY) . ،ا نظرعلى سبيل املثال، تكنولوجيا استخدام البيانات املؤمتتة يف مراكز البيانات املوزعة جغرافيا Agarwal, S., et al., 2010. Volley: Automated 
Data Placement for Geo-Distributed Cloud Services. NSDI.  
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 الوالية القضائية  7-2

 :االستنتاجات الرئيسية
  مبــا يف اجلرميـة السـيربانيةيـنص القـانون الـدويل علـى عـدد مـن قواعـد الواليـة القضـائية فيمـا خيـص أعمـال ،

 القـضائية املـستندة إىل اإلقلـيم واملـستندة إىل اجلنـسيةذلـك أشـكال الواليـات 
 اجلرمية السيربانيةوتوجـد بعض هذه األسس أيضا يف الصكوك متعددة األطـراف املتعلقـة بـ . 
  وهذا يشمل قضايا السيادة والوالية القضائية والتحقيقات عرب الوطنية واألدلة خارج حدود الوالية

 متطلبات التعاون الدويلالقضائية وأي من 
  كافيـا لتجـرمي األفعـال الــيت تنــدرج يف  ويف حـني ترى كل البلدان األوروبية أنَّ قوانينها الوطنية توف،رر إطـارا

واملرتكبـة خـارج نطـاق الواليـة القـضائية وملالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا، فقد أبلغ حنـو  اجلرمية السيربانيةعداد 
 ثلـث إىل نـصف البلـدان يف منـاطق أخـرى مـن العـامل عـن عـدم كفايـة األطر القائمة يف هذا اجملال

  اجلرميـــة داخـــل " ركــل عناصــ"ويف بلـدان عديــدة، جتســد األحكــام فكـــرة أنَّـــه لـــيس مــن الـــضروري أن تقــع
وميكـــن حتديـد الــروابط اإلقليميـة باإلشــارة إىل عناصــر . البلــد مـــن أجــل تأكيـــد واليتــه القـــضائية اإلقليميــة

 الفعل املعين أو آثاره، أو موقـع الـنظم أو البيانـات احلاسـوبية املـستخدمة يف ارتكابـه للجرمية 

  القـضائية مـن خـالل املشاورات الرمسية وغري الرمسية بني البلدانوجتـري عـادة تـسوية تنـازع الواليـات 

 عـــن أي حاجــة إىل أشــكال إضـافية مــن الواليـة القـــضائية علــى بعـــد  اوال تكشـف إجابـات البلــدان حاليـ
ة إىل مفتـرض، فغالبـا مـا تكـون أشــكال الواليــة القــضائية املــستندة إىل اإلقلــيم واملــستند" فـضاء سـيرباين"

 علـى ربـط اجلرمية السيربانية املرتكبة ربطا كافيا بدولة واحدة على األقل  اجلنـسية قـادرة دائمـا

 
. الدولية واإلقليمية اجلرمية السيربانيةويتناول هذا القسم هنج الوالية القضائية لكل من صكوك وبلدان 

اجلرمية من الصكوك املتعلقة ب ا، فإن عدد(األطرالتشريعات و )وكما هو مبني يف الفصل الثالث من هذه الدراسة 
وغالبا ما حتدد الصكوك أن الدول األطراف تتبىن . الدولية واإلقليمية حتتوي على أحكام والية قضائية السيربانية

 1.للصكوك قاتدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنص على أشكال معينة من الواليات القضائية على اجلرائم القائمة وف
ويلخص اجلدول أدناه أحكام الوالية القضائية يف الصكوك الرئيسية امللزمة وغري امللزمة املتعلقة باجلرمية السيربانية 

 . يف هذه الدراسة 3ومت إدراج املزيد من التفاصيل وأرقام املقاالت يف اجلدول يف املرفق . الدولية واإلقليمية

                                                           
  . 22 املادة ،املتعلقة باجلرمية الـسيربانية جملس أوروبااتفاقية  :على سبيل املثال ا نظر  1
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 أحكام الوالية القضائية في الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالجريمة السيبرانية 
 صكوك غير ملزمة صكوك ملزمة 

 الوالية القضائية  أسس
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 الوالية القضائية المستندة إلى اإلقليم
 ■ ■ ■ ─ ■ ■ ─ ─ إقليمي 

موجهـــــــــــة ضـــــــــــد األنظمـــــــــــة 
البيانـــــــــات يف  -احلاســـــــــوبية

 اإلقليم 

─ ─ ─ ─ ─ ■ ─ ─ 

 ■ ■ ■ ─ ■ ■ ─ ─ طائرات/سفن

 الوالية القضائية المستندة إلى الجنسية 
 ■ ■ ■ ─ ■ ■ ─ ─ نشط 
 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ سليب

 واليات قضائية أخرى
 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ اإلقامة االعتيادية 

 ─ ─ ─ ─ ■ ─ ─ ─ مصاحل الدولة
 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ─ ─ عند رفض تسليم اجملرمني

 أحكام إضافية
ـــــــــات  قواعـــــــــد بشـــــــــأن الوالي

 القضائية املتزامنة 
 

─ 
 

─ 
 

■ 
 

■ 
 

─ 
 

■ 
 

─ 
 

─ 

إىل األمثلة واملمارسات ذات الصلة من املعلومات  ةوتتم دراسة تفاصيل األحكام الفردية أدناه إضاف
 . املستقاة من البلدان من خالل استبيان دراسة عن اجلرمية السيربانية

 

 

 

 



    

332 
 

  اإلقليمالمالحقة القضائية للجرائم المرتكبة خارج 

 إطاركالدراسة، س ئلت البلدان عن الكفاءة املتصورة لقوانينها الوطنية   هلذهخالل فرتة مجع املعلومات 
 1.واملرتكبـة خـارج نطـاق االبلد وملالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا اجلرمية السيربانيةلتجرمي األفعال الـيت تنـدرج يف عداد 

أن الصورة العامة هي إحدى الدرجات املعقولة من الكفاءة ولكن مع اختالفات إقليمية  2-2ويوضح الشكل 
للجرائم املرتكبة  الوطيناجمليبة عن االستبيان أن اإلطار القانوين يعتقد حوايل ثلث إمجايل البلدان إذ  .ملحوظة

، "كافٍ "خارج اإلقليم 
يف املائة من  21واعتربته 

على حنو " كافٍ   البلدان
يف  22، وأفادت "جزئي

غري  "املائة من البلدان أنه 
ويتوقع أن تكون  2".كافٍ 

األطر أقل كفاءة يف 
 21 األمريكتني حيث أفادت

قط من البلدان أن يف املائة ف
  ااألطر القانونية اخلاصة هب

واعتربت كافة  .يف أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيايف املائة من البلدان  22كانت غري كافية أو كافية جزئيا مقارنة حبوايل 
املتعلقة مجيعها باستثناء بلد وقع أو صدق على اتفاقية جملس أوروبا  - البلدان اجمليبة عن االستبيان من أوروبا

 .ياأو كافية جزئ بالكامل كافية  اأن تشريعاهت - باجلرمية الـسيربانية

وتضمنت . خارج أراضيها بعدد من األسباب فعالاستشهدت البلدان اليت مل تعترب تشريعاهتا كافية لأل
 تكبة خارج الواليةاملر  فعالالفجوات املشرتكة إما االفتقار إىل األحكام يف القوانني اجلنائية اليت تتعامل مع األ

ملساعدة القانونية املتبادلة عدم تطبيق تشريع تسليم اجملرمني وا إىل - يف بعض احلاالت -القضائية، باإلضافة 
 3.سيربانيةألفعال اجلرمية ال

                                                           
 . 02، سؤال رقم استبيان دراسة اجلرمية السيربانية  1
 .املرجع نفسه  2
 .املرجع نفسه  3
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 البلدان اجمليبة على استبيان  ت ردودوأفاد
 رميةالدراسة أن أسس الوالية القضائية يف قضايا اجل

السيربانية خارج اإلقليم مبنية على مبادئ مثل مبدأ 
مبا يف ذلك ما يفسره مبدأ اإلقليمية )اإلقليمية 

وجنسية ( املوضوعي ومبدأ اآلثار اإلجيابية املستدامة
وعلى هذا املنوال، تطلب الدول يف  1.مرتكب اجلرم

العموم درجة من التأثري الداخلي، مثل إحلاق الضرر 
تسبب يف وجود آثار أو أضرار داخل باملواطنني أو ال

وكثريا ما تفيد البلدان اجمليبة أنه يف حال . اإلقليم
خارج البلد، دون أي تأثري  بالكاملارتكاب جرمية 

داخل إقليمها، ميكن الطعن يف إحلاق الضرر أو 
 . املقاضاة على وجه اخلصوص

 اإلقليمية القضائية الوالية استخدام

حتتوي مجيع  – واإلقليميةالصكوك الدولية 
مبا يتطلب من الدول  –على بند خاص بالوالية القضائية اعرتافا مببدأ اإلقليمية  واإلقليمية الدولية الصكوك

يف نطاق اإلقليم اجلغرايف " يرتكب"هلذا الصك والذي قد  ااألعضاء ممارسة الوالية القضائية على أي جرم وفق
   3.كما ختضع األنشطة اإلجرامية على السفن والطائرات لعدد من الصكوك امللزمة وغري امللزمة  2.للدولة

ملبدأ اإلقليمية املوضوعية، تعرتف العديد من الصكوك الدولية واإلقليمية أنه من غري الضروري وقوع  اووفق
 تفاقيةال التفسريي التقريرويوضح . عناصر اجلرم داخل اإلقليم من أجل تطبيق الوالية القضائية اإلقليمية مجيع

، على سبيل املثال، أن يف ظل مبدأ اإلقليمية، يؤكد أي طرف على الوالية السيربانية باجلرمية املتعلقة جملس أوروبا
القضائية اإلقليمية إذا وقع كل من الشخص الذي هاجم نظام احلاسوب ونظام اجملين عليه يف اإلقليم الذي يتبعه، 

                                                           
 .02وسؤال رقم  08، سؤال رقم استبيان دراسة اجلرمية السيربانية  1
، الربوتوكول االختياري التفاقية (أ()0)31، اتفاقية جامعة الدول العربية، املادة (أ()0)22املتعلقة باجلرمية الـسيربانية، املادة  جملس أوروبا، على سبيل املثال، اتفاقية ا نظر 2

يل لالتصاالت ، نصوص القانون النموذجي لالحتاد الدو (0()أ)21، مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا، املادة (0)2حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، املادة 
 (.أ)2 ، مشروع امليثاق النموذجي لدول الكومنولث، املادة(أ)02االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة /اجلماعة الكاريبية/السلكية والالسلكية

 جملس أوروبا، اتفاقية (ب)2ولث، املادة ، مشروع امليثاق النموذجي لدول الكومن(ب)21، على سبيل املثال، مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا، املادة ا نظر 3
، نصوص القانون النموذجي لالحتاد (ج)واملادة ( ب()0)22بشأن حبماية الطفل، املادة  جملس أوروبا، اتفاقية (ج)واملادة ( ب()0)22املتعلقة باجلرمية الـسيربانية، املادة 

، (ج)واملادة ( ب()0)31، اتفاقية جامعة الدول العربية، املادة (ب)02االحتاد الكارييب لالتصاالت، املادة /اجلماعة الكاريبية/الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية
  (.0)2الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، املادة 

األسس الوطنية المشتركة للوالية القضائية في قضايا 
 السيبرانية يمةالجر 

 اإلقليم
 يف اإلقليم ارتكاب اجلرمية جزئيا أو كليا. 
 األضرار داخل اإلقليم /اآلثار 
 البيانات املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية / الربجمة/ احلاسوب

 اإلقليم  ضمنواقعة 
  مبا )ارتكاب اجلرمية على منت السفن والطائرات املسجلة

 (العسكريةفيها 
 الجنسية

  مرتكب االنتهاك –إجيايب 
 معتاد اإلقامة  
  اجملين عليه –سليب  

 أخرىعوامل 
 تأثر مصاحل الدولة 
 مكرر غري 
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هلذا  عاظام احلاسوب الذي تعرض للهجوم يف اإلقليم الذي يتبعه، حىت وإن مل يكن املهاجم خاضومىت وقع ن"
 1."اإلقليم

 لدول النموذجي امليثاق مشروعوينص 
مكان وقوع "على بند يف الصك نفسه بشأن  الكوميسا

: كما ينص أحد مكونات هذا البند على 2."اجلرم
تكون يف أي موقع حيث ( ب[ ....)ارتكاب جرم"]

هلذا القانون .... من عناصر اجلرم وفقا  االنتيجة عنصر 
ويتطلب توجيه االحتاد  3."قد وقعت أو حيتمل أن تقع

األورويب بشأن استغالل األطفال الوالية القضائية اليت 
. داخل اإلقليم" أو جزء منه"ارتكب فيها اجلرم بالكامل 

وهو يوضح أن هذا يشمل اجلرم املرتكب باستخدام 
اليت جيري الوصول "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

كانت التكنولوجيا يف اإلقليم " سواء"اإلقليم " إليها من
ويغطي قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم  4".أم ال"

على نظم املعلومات بعض اهلجمات اليت يقوم هبا 
على نظم املعلومات  ا، واهلجمات جمدد(م السواء ضد نظام معلومات باإلقليم أ)مرتكب انتهاك موجود باإلقليم 

 5(.سواء كان مرتكب االنتهاك موجود باإلقليم أم ال)باإلقليم 

وقد . يظهر أثر النهج اإلقليمية يف الصكوك الدولية واإلقليمية على املستوى الوطين -النهج الوطنية
ال حيتاج أن يرتكب داخل البلد " بالكامل"أفادت البلدان مبجموعة من النصوص اليت تعكس فكرة أن اجلرم 

 .وبرغم ذلك تعددت آليات حتديد وجود الصلة اإلقليمية. إلقرار الوالية القضائية اإلقليمية

نظم وبيانات "ويف القضايا األخرى، يكون موقع . هو حمل الرتكيز" التصرف"يف بعض القضايا، يكون 
وقد أفادت بعض البلدان، على سبيل املثال، أن الوالية القضائية اإلقليمية مشلت  6.هو حمل الرتكيز" احلاسوب

                                                           
 . اتفاقية اجلرمية السيربانيةعن لتقرير التفسريي . 2110، جملس أوروبا 1
 (.و()21)اق النموذجي لدول الكوميسا، املادة مشروع امليث 2
 (.3()و)21املرجع نفسه، املادة  3
 .02توجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل األطفال، املادة  4
 .01قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات، املادة  5
 .08السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 6

مثال على التشريع السيبراني بشأن الوالية القضائية 
دولة في السيبرانية  يمةاإلقليمية في قضايا الجر 

 جنوبي أفريقيا 

 .الوالية القضائية للمحاكم
ألي حمكمة يف اجلمهورية جتري حماكمة بشأن أي جرم 

 : مبقتضى هذا القانون والية قضائية يف احلاالت اآلتية

 ؛ارتكاب اجلرم باجلمهورية (أ )
القيام بأي فعل لإلعداد الرتكاب اجلرم يف اجلمهورية  (ب )

أو أي جزء منه، أو مىت أثرت أي نتيجة مرتتبة على 
  اجلرم على اجلمهورية؛

 . .... (ج )
 مسجلة طائرة أو سفينة أي منت على اجلرم ارتكاب (د )

 إليها أو اجلمهورية من رحلة أي يف أو اجلمهورية يف
 .اجلرم ارتكاب وقت
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على امللكية أو " أثرت"جزئيا أو " ارتكبت"اجلرائم اليت ارتكبت واستمرت واكتملت يف مكان آخر، ولكنها 
استخدم أي "ا وأشارت بلدان أخرى إىل إقرار الوالية القضائية إذ 1.أوقعت ضررا شخصيا داخل إقليم الدولة

 2".أي أثر أو عنصر حملي"خارج اإلقليم، ولكن مع وجود " الرتكاب اجلرمية أو جهاز خادم

ويوضح االطالع على قانون السوابق القضائية أن احملاكم الوطنية طالبت بالوالية القضائية على مجيع  
الة، الضرر الذي حلق باجملين عليه خارج ويف هذه احل)املرتتبة  باستثناء النتيجةأي جرمية يف نطاق البلد،  عناصر

والعكس بالعكس، عند إصدار سلطات إنفاذ القانون الهتامات مىت  3(.احلدود الذي يتلقى رسائل املضايقة
 سلوكداخل نطاق البلد، ولكن ( للوصول غري القانوين أو اخلسارة الناجتة عن االحتيال) نتائجترتبت على اجلرمية 

وقد الحظت البلدان تطبيق هذه املفاهيم على القضايا اليت تتضمن  4.ومكان منتهكي اجلرم كانا خارج اإلقليم
وقد أشار عدد صغري من بلدان أوروبا واألمريكتني،  5.اإلباحية املواد يف األطفال استغاللاملقامر اإللكرتونية و 

 جاليت تنطوي على جرمية سيربانية خار  فعالع بعض األبرغم ذلك، إىل عدم كفاية التشريع احمللي يف التعامل م
  6.اهلجمات االحتياليةو ، الطفيلية الرسائل إرسالو مبا فيها قطع اخلدمة،  –اإلقليم 

له أثر، بالكامل ووقد أفادت بلدان عدة أهنا ال تتمتع بالوالية القضائية على أي تصرف قد ارتكب، 
بلدان آسيا، برغم ذلك، بإقرارها بالوالية القضائية يف ظل هذه الظروف يف  ت إحدىوقد أفاد. خارج اإلقليم

وبينما يوجد فرق يف  7.حال استخدام نظم احلاسوب أو غريها من املعدات يف ارتكاب جرم خارج إقليمها
ملحوظ ، حيتمل وجود تداخل "نظم احلاسوب املستخدمة يف ارتكاب اجلرم"، و"عناصر اجلرم وآثاره"املفاهيم بني 
أو " سلوك"من عناصر اجلرم من  اوخاصة إذا أمكن وصف استخدام نظم احلاسوب باعتباره جزء –بني النهجني 

 ".مالبسات"

وحىت يف حال إمكانية إقرار الوالية . ، أحاطت بعض البلدان علما بقيود اجلنسية على اإلقليميةاوأخري 
ادت بلدان عدة بعدم وضوح أف –مثل حالة التصرف خارج اإلقليم يف ظل مبدأ اآلثار اجلوهرية  –القضائية 

د من البلدان علما بأهنا مل تتخذ وقد أحاطت العدي. اأجنبي اإذا كان مرتكب االنتهاك خارج اإلقليم مواطناملوقف 

                                                           
 .املرجع نفسه 1
 .املرجع نفسه 2
 .2110مارس  DPP v. Sutcliffe [2001] VSC 43. .0قضية  3
 .S2 11 Cr. 878وآخرون، حمكمة الواليات املتحدة اجلزئية، املقاطعة اجلنوبية لنيويورك  US v Tsastsinقضية   4
 .08السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 5
 .02السؤال رقم . اجلرمية السيربانيةاستبيان دراسة  6
 .08السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية  7
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البلدان، على سبيل املثال، يعتمد جترمي املشتبه فيهم  ىحدويف إ 1.ةياإلجراءات إال عند استيفاء متطلبات إضاف
بينما أفاد عدد  2.األجانب ومقاضاهتم على ما إذا كان اجلرم يوقع الضرر مبصاحل هذا البلد واألمن الداخلي له

واألمريكتني السماح بالوالية القضائية على مرتكيب اجلرم من أي جنسية، بصرف النظر عن قليل من بلدان آسيا 
يف حال وجود أي رابط، مثل وجود مرتكب االنتهاكات أو اجلهاز أو البيانات  –مكان ارتكاب اجلرم نفسه 

حلالة االدعاء وبالنسبة  3.أو وقت وقوع الضرر داخل اإلقليم املادي الوقتاملستخدمة يف اجلرم داخل اإلقليم يف 
بأي مرتكب االنتهاكات األجنيب ال يزال موجودا بنفسه داخل اإلقليم، أشارت بعض البلدان إىل التزامها 

 ."بتسليمه أو مقاضاته"

 على الجنسية بناء القضائية الوالية استخدام
مببدأ اإلقليمية، لكنها تنص  واإلقليمية الدولية الصكوكبينما تعرتف مجيع  – الصكوك الدولية واإلقليمية

مما يتطلب من أي دولة التأكيد على الوالية القضائية عند القيام بالتصرف  –لى مبدأ اجلنسية اإلجيايب عتكرارا 
أحد مواطنيها، حىت وإن كان خارج  مبعرفة

بينما تتطلب بعض الصكوك  4.اإلقليم الوطين
جترمي سلوك املواطن يف البلد الذي وقع فيه 

 5.التصرف

وينص عدد حمدود من الصكوك على 
 –الوالية القضائية بناء على مبدأ اجلنسية السليب 

. مع اإلشارة إىل ما يتناول منها حقوق الطفل
 استغالل بشأن األورويب االحتاد توجيهويتطلب 
 حقوق التفاقية االختياري الربوتوكولو  األطفال

ية من الدولة حتديد وال األطفال بيع بشأن الطفل
قضائية على اجلرم الذي يرتكب خارج اإلقليم 

                                                           
 .املرجع نفسه 1
 .املرجع نفسه 2
، 00، املادة (2112نسخة منقحة لسنة )، وقانون إساءة استخدام احلاسوب بسنغافورة 2، املادة (0222)قانون جرائم احلاسوب مباليزيا لسنة  ا نظرعلى سبيل املثال،  3

 .02، املادة (2111)وقانون إساءة استخدام احلاسوب برتينيداد وتوباغو لسنة 
 (.ب()0)02، وتوجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل األطفال، املادة (د()0)22الطفل، املادة بشأن حبماية  جملس أوروبا، على سبيل املثال، اتفاقية ا نظر 4
املتعلقة باجلرمية الـسيربانية،  جملس أوروبا، واتفاقية (د)2، ومشروع امليثاق النموذجي لدول الكومنولث، املادة (ج)21مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا، املادة  5

 (.د()0)31، واتفاقية جامعة الدول العربية، املادة (د()0)22املادة 

غير مثال على تشريع لمد الوالية القضائية اإلقليمية ليشمل 
 : الكاريبيمن دولة في  المواطنين

، هذا القانون فعال فيما يتعلق بأي (2)خاضع للقسم الفرعي ( 0)
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
ن يطبق إن، فيما يتعلق ، هذا القانو (0)لغاية القسم الفرعي ( 2)

 باجلرم املعين ـــــــــــــ 
 كان املتهم يف الدولة وقتها؛ ( أ)
 كان احلاسوب، أو الربنامج، أو البيانات يف الدولة وقتها؛ أو( ب)
أو ( ب)والفقرة ( أ)وقع الضرر ضمن الدولة، إن إنطبقت الفقرة ( ج)

 .مل تنطبق
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 الطفل حبماية بشأن جملس أوروبا اتفاقيةبينما تنص  1".معتاد السكن فيه"، أو أي شخص "أحد مواطنيه"ضد 
وتقدم هذه األحكام للبلدان سلطة الوالية  2.لتحديد هذه والية قضائية" بالسعي"على التزام الدول األعضاء 

 .اية مواطنيها من األطفال يف اخلارجالقضائية لضمان مح

أشار عدد من البلدان إىل استخدام مبدأ اجلنسية اإلجيايب إلقرار الوالية القضائية على  – النهج الوطنية
رغم أن هذا ليس مبتطلب شائع، أحاطت بضع بلدان و . أينما كان مكان ارتكاهبااجلرائم اليت يرتكبها مواطنوها، 

 3.ليتخذ التصرف صورة اجلرم يف الدولة اليت يرتكب فيهاعلما بوجود متطلب 

بضع بلدان إىل مبدأ اجلنسية السليب للوالية القضائية على اجلرائم اليت تؤثر على مواطنيها،  تكما أشار 
اجلرمية بلدان أوروبا، على سبيل املثال، أن العديد من قضايا  وقد أفادت إحدى. أينما كان مكان وقوعها

يف ها حتتوي على عناصر خارج اإلقليم، وأن يف بعض احلاالت يقع املوطنون اجملين عليهم تاليت واجه السيربانية
 قانون جنائي بلدان أوروبا تبينِّ  أفادت إحدىبينما  4.مما يرتتب عليه تعقيدات تتصل بالوالية القضائية –اخلارج 

كب اجلرم أجنبيا وكانت وبات إذا كان مرتجديد ينص على مبدأ اجلنسية السليب على وجه اخلصوص لتقليل الصع
 5.اخلارج وتؤثر على أي مواطن خارج اإلقليماجلرمية يف 

 القضائية للواليةأخرى   أسس استخدام
( النموذجي امليثاق مشروع اتفاقية جامعة الدول العربية و)ينص صكان  – الصكوك الدولية واإلقليمية

على وجه اخلصوص على مبدأ احلماية، حيث تنص االتفاقية، على سبيل املثال، على التزام الدول األعضاء مبد 
 قراربينما تنص الصكوك األوروبية، مبا فيها  6."املصلحة العليا للدولة"اختصاصها ليشمل اجلرائم اليت تؤثر على 

أساس إضايف للوالية القضائية على اجلرائم اليت ترتكب  ، علىاملعلومات نظم على اهلجوم بشأن األورويب االحتاد
 ن، ينص عدد م"أو مقاضاهتمتسليم اجملرمني "وأخريا، وفقا ملبدأ  7.هلا مقر باإلقليم" شخصية اعتبارية"لصاحل أي 

                                                           
 (.ب()2)2، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، املادة (أ()2)02توجيه االحتاد األورويب بشأن استغالل األطفال، املادة  1
 (.2)22بشأن حبماية الطفل، املادة  جملس أوروبااتفاقية  2
 .08السؤال رقم . ان دراسة اجلرمية السيربانيةاستبي 3
 .02السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 4
 .املرجع نفسه 5
 (.ه()0) 31اتفاقية جامعة الدول العربية، املادة  6
، وقرار االحتاد األورويب (ب()2)02شأن استغالل األطفال، املادة ، وتوجيه االحتاد األورويب ب(ج()0)01قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات، املادة  7

  (.ج()0)03، ومشروع توجيه االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات، املادة (ج()0)2بشأن االحتيال والتزوير، املادة 
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لة مرتكب االنتهاك، وأن الدولة ال تسلمه إىل أي دو  فيهالصكوك على الوالية القضائية على اإلقليم الذي يوجد 
  1.أخرى إال بناء على جنسيته وبعد طلب تسليمه

بعض البلدان اجمليبة إىل مبدأ احلماية يف سياق الشروط املتصلة جبميع صور  تأشار  – النهج الوطنية
الوالية القضائية، وبالنسبة ألسس الوالية القضائية األخرى، مثل الوالية القضائية العاملية، أشار عدد من البلدان 

وقد . اإلقليم دون تقدمي طلب لتسليمهيف ارتكاب جرم خارج اإلقليم بالكامل مبعرفة أجنيب موجود إىل حالة 
أحاطت بعض البلدان علما بأن الوالية القضائية العاملية كانت مقتصرة على اجلرائم الدولية احلقيقية، وأهنا مل 

اخلطرة اليت  فعالبينما اقرتح آخرون أن بعض األ 2.اليت تنطوي على جرائم سيربانية فعالتشمل يف العموم األ
 3.، تقع يف نطاق هذه الوالية القضائيةاإلباحية املواد يف األطفال استغاللتنطوي على جرائم سيربانية، مثل 

 الواليات القضائية اتختالفإ 
ميكن أن يؤدي عمل جمموعة من قواعد الوالية القضائية مبعرفة دول خمتلفة   -الصكوك الدولية واإلقليمية

وتتعامل جمموعة . معينة تنطوي على جرمية سيربانية أفعالؤكد فيها أكثر من دولة الوالية القضائية على تإىل حالة 
وعلى سبيل املثال، يقوم ". ةاملشرتك"من الصكوك الدولية واإلقليمية مع هذا التحدي املتمثل يف الوالية القضائية 

البعض بتخصص األمر حبيث أنه عندما تقع خمالفة ضمن الوالية القضائية ألكثر من دولة وعندما تقوم أي دولة 
" تتشاور"أو " تتعاون"من الدول املعنية باحملاكمة على حنو صحيح وبناء على الوقائع، فإنه يتعني على الدول أن 

متركز اإلجراءات "وهتدف الصكوك األوروبية على وجه التحديد إىل  4.نسب للمقاضاةلتقرير الوالية القضائية األ
وتنص اتفاقية الدول العربية على ترتيب أولويات مفصلة لطلبات الواليات القضائية  5."واحدة[ دولة]القضائية يف 

الدول اليت ( 2. )ا اجلرمهذ الدول اليت يتعرض أمنها أو مصاحلها خلطر نتيجة( 0: )املتعارضة على النحو التايل
وفق هذه الرتتيب،  رصيديف حالة عدم وجود . الدولة اليت حيمل مرتكب اجلرمية جنسيتها( 3. )رتكب فيها اجلرميةت  

 6.فتكون األولوية ألول دولة طالبة

                                                           
بشأن حبماية الطفل،  جملس أوروبا، واتفاقية (3)22املتعلقة باجلرمية الـسيربانية، املادة  جملس أوروبا، واتفاقية (د)21مشروع امليثاق النموذجي لدول الكوميسا، املادة  1

، واتفاقية جامعة (0)01، وقرار االحتاد األورويب بشأن االحتيال والتزوير، املادة (3)01، وقرار االحتاد األورويب بشأن اهلجوم على نظم املعلومات، املادة (2)22املادة 
 (.3)2، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، املادة (2) 31ة، املادة الدول العربي

 .08السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 2
 .املرجع نفسه 3
4

، قرار االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد من (2) 22بشأن اجلرمية السيربانية، املادة  جملس أوروبا؛ اتفاقية (8) 22حلماية الطفل، املادة  جملس أوروبااتفاقية  
 (ه) 21؛ مشروع قانون الكوميسا املادة (2) 01املعلومات، املادة 

5
 (.ه)01ت، املادة املعلوماحول اهلجمات ضد نظم  األورويب االحتاد قرارا نظر على سبيل املثال  
6

 (.ه)31، املادة العربية الدولاتفاقية  
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مجع املعلومات اخلاصة بالدراسة، أفادت البلدان بشكل عام بعدم متتعها  أثناء - الوطنيةاألساليب 
ومع ذلك، أشار عدد  1.بتشريعات حمددة هتدف حلل اختالفات الواليات القضائية يف حاالت اجلرمية السيربانية

ن طريق ع ةمن البلدان إىل خطط ملعاجلة اختالفات الواليات القضائية احملتملة يف تشريعات سيربانية معين
وعلى الرغم من ذلك، أشارت إحدى الدول إىل أنه بقدر القلق من . االستقصاءات القانونية أو املواقف السياسية

نطاق احلاالت والسيناريوهات احملتملة رمبا جيعلها صعبة ولذلك ال ينصح بتطوير "اجلرمية السيربانية عرب الوطنية فإن 
 2."وصية الواليات القضائيةادية على أساس خصمقواعد قانونية عاملية 

أفادت البلدان حبل اختالفات الواليات القضائية من خالل االعتماد على املشاورات الرمسية وغري الرمسية 
وأشارت إحدى الدول يف  3.الواليات القضائية وتنازعمع الدول األخرى وذلك لتجنب التحقيقات املزدوجة 

ما ميكن جتنب اختالفات الواليات القضائية من خالل املشاورات املسبقة غري الرمسية أو  اغالب"أوروبا إىل أنه 
ويكون االتصال إما بشكل  4"]...[.وميكن أن تساهم عمليات التحقيق املشرتك يف . التبادل التلقائي للمعلومات

إحدى الدول من  وأشارت 5.ثنائي أو عرب قنوات تتيحها مؤسسات مثل اإلنرتبول ويوروبول ويوروجست
، فإن إجراءات التقاضي ميكن أن تبدأ عند وجود إشارة ااألمريكتني إىل أنه مبا أن مالحقة اجلرائم اجملزئة صعبة جد

ويتم التواصل خبصوص مجيع احلاالت األخرى مع بلدان املنشأ عرب . قوية إىل أن املتهم أو الضحية أحد مواطنيها
جواز حماكمة الشخص على ذات اجلرم  مبدأ عدمشارة عدد من الدول إىل باإلضافة إىل إ 6.قنوات اإلنرتبول

وقبل . فعالاأل، حبيث تبدأ اإلجراءات القضائية يف حال عدم القيام هبا يف البلد الذي ارتكبت فيه تلك مرتني
اليت تدعي  ،بشأن الوالية القضائية، تطلب بعض الدول تأكيدات بأن تلتزم الدولة األخرى امبطالبته االتسليم هل

 7.مبعايري حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات وأثناء التقاضي ،الوالية القضائية

 والية قضائية وافية؟
عن قانون الدول وممارستها إىل أنه ميكن حل  وبشكل عام، يشري حتليل الصكوك الدولية واإلقليمية فضال

 .حتديات الوالية القضائية للجرمية السيربانية من خالل تأكيد وضوح املبادئ القائمة وتطبيقها املبتكر

حقيقيني  صااملعامالت اليت جتري يف الفضاء اإللكرتوين تتضمن أشخا"ويسلط املعلقون الضوء على أن 
التعامل مع أشخاص حقيقيني يف واليات قضائية ( 0)إلقليمية إما من خالل يف إحدى الواليات القضائية ا

االخنراط يف نشاط يف إحدى الواليات القضائية اليت تسبب تأثريات واقعية يف والية قضائية إقليمية ( 2)إقليمية أو 
                                                           

1
 08االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم  
2

 .نفسه املرجع 
3

 نفسه املرجع 
4

 .نفسه املرجع 
5

 .نفسه املرجع 
6

 .نفسه املرجع 
7

 .02 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
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على اجلنسية ضمان أنه ونتيجة لذلك، دائما ما استطاعت األمناط اإلقليمية والوالية القضائية القائمة  1."أخرى
اليت تنطوي على جرمية سيربانية وإحدى الدول على  فعالبني األ" رابطة حقيقية"أو " عالقة وافية"ميكن إقامة 

الفضاء " ذات بعد يتعلق بـلذلك ال جتد هذه الدراسة حاجة، يف الوقت الراهن، ملزيد من الوالية القضائية . األقل
كما اليت تنطوي على جرمية سيربانية ضمن الفئتني املذكورتني أعاله   فعالوتقع الغالبية الساحقة من األ". اإللكرتوين

عما نوقش الحقا يف هذا الفصل، متثل البيانات املؤقتة  وإذا كان األمر كذلك فضال. ميكن ربطها بدول حمددة
. ةالقضائي يةتقرير الواله فما يتعلق بملزيد من التحدي جلمع األدلة أكثر منواملتفرقة عرب مراكز البيانات العاملية ا

التصرف الفردي املنطوي على جرمية سيربانية أن تكون مجيعها مؤقتة ومتفرقة، لعناصر وتأثريات وللحد الذي ميكن 
، (اص االعتبارينياألشخ)من املمكن أن تظل أشكال الوالية القضائية معتمدة على مبادئ قائمة على اجلنسية 

 .وحمل مبادئ التأسيس

يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان فإنه من املمكن أن يكون ( التجرمي)وكما نوقش يف الفصل الرابع 
ويكمن يف قلب . أحد خماطر عرض املزيد من الوالية القضائية اإلقليمية هو التأثري على تعدد حمتوى اإلنرتنت

وسواء مت النظر إليها من . داخل احلدود اجلغرافية وآثاره رملقضائية تفسري وضع عناصر اجلالنقاش اخلاص بالوالية ا
، فإن جتنب اختالفات الواليات "النظم احلاسوبية"أو " البيانات"أو " الظروف"أو " السلوك"أو " فعالاأل"منظور 

، مع قنوات اتصال واضحة بني "رابطة حقيقية"القضائية يعتمد على اإلبقاء على مستوى مرتفع بشكل كايف من 
 .الدول من أجل التنسيق يف إجراءات العدالة اجلنائية اليت تتجاوز حدود الوالية القضائية

                                                           
1
 Post, D.G., 2002. Against ‘Against Cyberanarchy.’ Berkeley Technology Law Journal(17):1365-1387. 
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 الرسمي التعاون - أ الدولي التعاون 7-3

 :االستنتاجات الرئيسية
  لطبيعة األدلة اإللكرتونية املتقلبة، يتطلب التعاون الدويل يف األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية  انظر

 عن القدرة على طلب إجراءات حتقيق متخصصة الاستجابة مناسبة فض
  حدود الوالية القضائية يف ويسود استخدام أمناط التعاون الدويل التقليدية للحصول على أدلة تتجاوز

من الدول اجمليبة باستخدام طلبات املساعدة  يف املائة 21وأفاد أكثر من . جلرمية السيربانيةحاالت ا
 القانونية املتبادلة والرمسية هلذا الغرض

  من الطلبات صكوك ثنائية بوصفها  يف املائة 21وضمن هذا التعاون الدويل، تستخدم ما يقرب من
 من احلاالت يف املائة 21طراف يف وت ستخدم الصكوك متعددة األ. األساس القانوين

  وتفيد التقارير أن أوقات االستجابة اخلاصة باآلليات الرمسية تكون بناء على ترتيب الشهور لكٍل من
 طلبات تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة 

  يتضح تأثري هذه وتوجد قنوات عاجلة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف بعض البلدان، لكن ال
 القنوات على أوقات االستجابة

  والصورة احلالية للتعاون الدويل هتدد ظهور جمموعات البلدان اليت حتظى بصالحيات وإجراءات ضرورية
اليت ال تراعي " التقليدية"للتعاون فيما بينها، إال أهنا مقيدة جلميع البلدان األخرى بأمناط التعاون الدويل 

 لكرتونيةخصوصيات األدلة اإل

يف الصكوك  ةويتناول هذا القسم آليات التعاون الدويل يف األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية املوجود
 .عن القوانني واملمارسات الوطنيةال الدولية فض

 أحكام التعاون في الصكوك الدولية واإلقليمية
حيتوي عدد من صكوك اجلرمية  من هذه الدراسة،( التشريعات واألطر)وكما نوقش يف الفصل الثالث 

ما حتتوي الصكوك إما على التزامات عامة واسعة  ةفعاد. السيربانية الدولية واإلقليمية على أحكام التعاون الدويل
. 3واملساعدة القانونية املتبادلة 2أو آليات تعاون حمددة، مبا يف ذلك تسليم اجملرمني 1على الدول األطراف لتتعاون

                                                           
1

اتفاقية  مشروعويشري . 2-3، املادة للتعاون شنغهاي منظمة اتفاقية، 23السيربانية، املادة  جلرميةاملتعلقة با أوروبا جملس ، اتفاقية2، املادة املستقلة الدول كومنولث اتفاق 
 (.02) 3األفريقي إىل املبدأ املوجود يف املادة  االحتاد

2
 .01، املادة والتزييف االحتيال بشأن األورويب االحتاد قرار؛ (3) 38، املادة الطفل حلماية أوروبا جملس؛ اتفاقية (ج) 22ة، املادة النموذجي كوميسا قانون مسودة 
3

؛ 32، املادة أفريقيا غرب لدول االقتصادية لجماعة؛ التوجيه املقرتح ل22، 22، املواد الطفل حلماية أوروبا جملس؛ اتفاقية 2، املادة املستقلة الدول كومنولث اتفاق 
 .32، 32، املواد العربية الدول جامعة اتفاقية
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أدناه أحكام التعاون الدويل يف صكوك اجلرمية السيربانية الدولية واإلقليمية الرئيسية امللزمة وغري ويلخص اجلدول 
 .من هذه الدراسة املزيد من التفاصيل وأعداد املادة 3ويتضمن اجلدول يف امللحق . امللزمة

 أحكام التعاون في الصكوك الدولية واإلقليمية المتعلقة بالجريمة السيبرانية 
 صكوك غير ملزمة صكوك ملزمة 

 أحكام التعاون الدولي
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 التعاون الدولي العام
 ─ ─ ■ ■ ─ ■ ■ ■ مبدأ التعاون الدويل العام
 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ─ ─ تسليم جرائم الصكوك 

املســـــــاعدة القانونيـــــــة املتبادلـــــــة 
 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ■ ─ العامة

 مساعدة محددة
 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ■ ─ مساعدة عاجلة

 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ─ ─ حفظ بيانات احلاسوب
/ مصـــــادرة بيانـــــات احلاســـــوب

/ ومجعهـــــــــــا/ الوصـــــــــــول إليهـــــــــــا
 واإلفصاح عنها

─ ─ ■ ■ ─ ■ ─ ─ 

 أشكال أخرى من التعاون
 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ─ ─ الوصول عرب احلدود

 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ─ ─  22/2شبكة 
 إضافية أحكام

 ─ ─ ■ ─ ■ ■ ─ ─ متطلبات التجرمي املزدوج

ويف حني أنه عادة ما تشري . ويعترب نطاق التعاون أحد نقاط االنطالق الرئيسية يف دراسة هذه األحكام
التعاون أحكام الوالية القضائية يف الصكوك الدولية واإلقليمية إىل جرائم معينة منشأة مبوجب الصك، فإن أحكام 

 .على اجلرائم ذاهتا أو حتظى بنطاق أوسع" تعمل"الدويل إما أن 

ويبني فحص الصكوك اخلمسة امللزمة أن أحكام التعاون الدويل حتظى يف مجيع الصكوك بنطاق متعلق بـ 
وجرائم  املعلومات"أو " اجلرائم املتعلقة مبعلومات احلاسوب"أو املفاهيم وثيقة الصلة مثل " اجلرمية السيربانية"
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اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة )باإلضافة إىل قيام صكني ". تكنولوجيا املعلومات
وكما ذ كر يف الفصل . جرمبتمديد أحكام املساعدة القانونية املتبادلة جلمع األدلة اإللكرتونية يف أي ( الدول العربية

، وحيظى هذا بأمهية يف إطار الدور املتزايد لألدلة اإللكرتونية يف (والعدالة اجلنائيةاألدلة اإللكرتونية )السادس 
ويتم يف هذا الفصل حبث آثار مثل تلك التغريات يف نطاق التعاون . مجيع أشكال اجلرميةيف التحقيقات واملقاضاة 

 .الدويل

 الدولي التعاون صكوك مجال الصك
 "اجلرمية السيربانية"  األفريقيمشروع اتفاقية االتحاد 

 "اجلرائم املتعلقة باملعلومات احلاسوبية"  اتفاقية كومنول  ث ال  دول الم  ستقلة

 يمةبالجر اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة 
 السيبرانية

 "اجلرائم اجلنائية املتعلقة بنظم احلاسوب والبيانات" 
 "مجع أدلة اجلرمية اجلنائية يف شكل إلكرتوين" 

 "املعلومات وجرائم تكنولوجيا املعلومات"  جامعة الدول العربيةاتفاقية 
 "مجع األدلة اإللكرتونية يف اجلرائم" 

 "أمن املعلومات الدويل"  اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون

ويتعني وضع آليات التعاون املتضمنة داخل صكوك اجلرمية السيربانية الدولية واإلقليمية يف إطار تعاون 
وعلى الرغم من أن عددا من الصكوك ميكن االعتماد عليها بوصفها أساس قانون ألعمال تعاون . دويل أوسع

إال أنه يتعني تذكر أن الدول األطراف يف الصكوك هي طرف أيضا يف شبكات أوسع من االتفاقيات  1معينة،
. الثنائية ومتعددة األطراف املتعلقة بالتعاون يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك املعاهدات مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة

ن أن تقع احتياجات التعاون ضمن جمموعة من وبناء على طبيعة التصرف الذي خيضع للتحقيق، فإنه من املمك
اجلرمية وتنص اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة ب. ومتي،رز بعض صكوك اجلرمية السيربانية هذه املسألة. اآلليات القانونية

أيضا  وإمنا" وفق أحكام هذا الفصل"، ليس فقط اعلى سبيل املثال على تعاون األطراف مع بعضها بعض السيربانية
الل تطبيق الصكوك الدولية ذات الصلة على التعاون الدويل يف األمور اجلنائية، وخالل االتفاق على من خ"

 2."الرتتيبات القائمة على التشريعات املوحدة واملتبادلة فضال عن القوانني احمللية

 ه الدويل نفسفإنه من املهم التأكيد على أن الصكوك غري امللزمة ال ميكنها تقدمي األساس القانوين اوأخري 
وعلى سبيل املثال، فإنه على الرغم من أن مسودة قانون  . فيما يتعلق بالتعاون بالقدر الذي تقدمه الصكوك امللزمة

تتعاون مباشرة وبأكرب مدى ممكن مع السلطات [ هلذه الدولة]السلطات القانونية "كوميسا النموذجية حتدد أن 

                                                           
1

 الدول كومنولث اتفاقوما يليها؛  30، املواد العربية الدول جامعة اتفاقية وما يليها؛ 22، املواد السيربانية جلرميةبا املتعلقة أوروبا جملساتفاقية على سبيل املثال  ا نظر 
 .وما يليها 22ة، املواد النموذجي كوميسا قانون مسودةوما يليها؛  2، املواد املستقلة

2
 .22، املادة السيربانية جلرميةبا املتعلقة أوروبا جملساتفاقية  
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وحىت عند إدراج مثل هذا . ل جمرد نص يقرتح إدراجه يف القانون الوطينإال أن هذا ميث 1،"القانونية لدولة أخرى
سواء كانت معاهدة متعددة األطراف أو ثنائية،  - النص، فإن الدول عموما ال تزال حباجة إىل آلية سياسية قانونية

الباب "ياسة ويف هذا الصدد، يتعني اإلشارة إىل إتباع بعض الدول لس. مع الدول الطالبة -أو تفاهم متبادل
 2.للتعاون اليت مبوجبها ميكن القانون الوطين من التعاون مع أي دولة "املفتوح

 تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في الصكوك الدولية واإلقليمية

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية )يعترب الصكان امللزمان اللذان مت تضمينهم يف اجلدول أعاله 
تسليم اجملرمني عن ( مسودة قانون كوميسا النموذجية)، وصك غري ملزم (السيربانية واتفاقية جامعة الدول العربية
 مالوصف اجلنائي للجر وكل تلك األمور جتعل تسليم اجملرمني معتمدا على  3.اجلرائم الواردة فيها على وجه التحديد

ومنولث الدول املستقلة، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية اتفاق ك)وتقدم ثالثة من الصكوك امللزمة . وخطورته
النموذجية املساعدة القانونية  "كوميسا"عن مسودة قانون  فضال( السيربانية، واتفاقية جامعة الدول العربية

نائي وتعترب بعض الصكوك أن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من املمكن أن ختضع للوصف اجل 4.املتبادلة
خمالفا "وحتدد الصكوك أيضا أنه من املمكن رفض تلك الطلبات عندما ي نظر إىل التنفيذ باعتباره  5.املزدوج

من احملتمل أن ميس السيادة أو األمن "أو أن الطلب  7،"يتعلق الطلب باجلرمية السياسية"و 6،"للتشريعات الوطنية
 8."أو النظام العام أو املصاحل األساسية األخرى

وسائل اتصاالت عاجلة، مثل الربيد اإللكرتوين والفاكس، وذلك للطلبات  اكما تقدم الصكوك أيض
 ةمن األمن ملثل تلك االتصاالت وطلب متابعة مكتوب" معقولة"مع وجود البعض الذي يطلبون درجة  9،العاجلة

ة السيربانية واتفاقية جامعة الدول شمل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرميتوأخريا،  10.خالل فرتة زمنية معينة
احلفاظ العاجل لبيانات احلاسوب ( 0: )معينة حول طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وذلك لـ االعربية نصوص

املساعدة املتبادلة يف التحصيل الفوري لبيانات ( 3)اإلفصاح العاجل عن بيانات املرور احملفوظة؛ ( 2)املخزنة؛ 

                                                           
1

 .20النموذجية، املادة  كوميسا قانون مسودة 
2

 (.221 رقم السؤال. السيربانية اجلرائم دراسة)أشارت بعض الدول اجمليبة إىل وجود مثل تلك السياسات  
3

 (.ج) 22، املادة النموذجية كوميسا قانون مسودة؛ 30، املادة العربية الدول جامعة ؛ اتفاقية22، املادة السيربانية جلرميةبا املتعلقة أوروبا جملساتفاقية  
4

 قانون مسودة؛ 32، 32؛ اتفاقية جامعة الدول العربية، املواد 22، 22السيربانية، املادة  جلرميةاملتعلقة با أوروبا جملس ، اتفاقية2، املادة املستقلة الدول كومنولث اتفاق 
 .22، (أ) 23، املواد النموذجية كوميسا

5
 كوميسا قانون ودةمس؛ (2)و ( 3) 32، (2) 32، اتفاقية جامعة الدول العربية، املواد (2) 22، (0) 22السيربانية، املادة  جلرميةاملتعلقة با أوروبا جملس اتفاقية 

 (.د) 23، (أ) 22، املواد النموذجية
6

 (.0()ج) 22، املادة النموذجية كوميسا قانون مسودةا نظر على سبيل املثال،  
7

 .22ا نظر على سبيل املثال، اتفاقية جامعة الدول العربية، املادة  
8

 (.ب()2) 22ربانية، املادة السي جلرميةاملتعلقة با أوروبا جملس ا نظر على سبيل املثال، اتفاقية 
9

 (.3) 32؛ اتفاقية جامعة الدول العربية، املادة (3) 23السيربانية، املادة  جلرميةاملتعلقة با أوروبا جملس اتفاقية 
10

 (.2) 2، املادة املستقلة الدول كومنولث اتفاق 
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وبسبب النطاق الواسع ألحكام التعاون  1.اعدة املتبادلة فيما يتعلق باعرتاض بيانات احملتوىاملس( 2)املرور؛ 
الدويل املتعلقة بتلك الصكوك، ال تنطبق أشكال املساعدة املتخصصة فقط على اجلرائم املتعلقة باحلاسوب، ولكن 

 2.أيضا على اجلرائم بشكل عام

 لسيبرانيةاستخدام آليات التعاون في حاالت الجريمة ا
فعلى مستوى التشريعات الوطنية، أفاد أكثر من ثلثي البلدان يف أفريقيا وأسيا وأوقيانوسيا، واألمريكتني 

. وأمور املساعدة القانونية املتبادلة اجلرمية السيربانيةبوجود التشريعات الوطنية اليت تنطبق على تسليم مرتكيب 
وأفادت مجيع البلدان يف أوروبا 
تقريبا بوجود مثل تلك 

وعادة ما تكون . التشريعات
السارية اخلاصة  التشريعات

بتسليم اجملرمني أكثر من تلك 
اخلاصة باملساعدة القانونية 

ويشري حتليل  3.املتبادلة
التشريعات الذي استشهدت به 

ن الغالبية الساحقة البلدان إىل أ
ليست حمددة  من تلك القوانني

وينبغي  4.، لكنها تغطي تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف األمور اجلنائية العامةاجلرمية السيربانيةب
بالضرورة  لدانسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ال متنع البت اإلشارة إىل أن غياب التشريعات الوطنية حول

فعلى سبيل املثال، ميكن التعامل مع األمور . من االخنراط يف التعاون الدويل يف األمور املتعلقة باجلرمية السيربانية
 .املتعلقة بالتعاون الدويل مبوجب اآلليات الوطنية مثل األوامر التنفيذية أو السياسات اإلدارية

                                                           
1

 .22، 20، 32-32؛ اتفاقية جامعة الدول العربية، املواد 32، 30-22السيربانية، املواد  جلرميةاملتعلقة با أوروبا جملس اتفاقية 
2

 .احملتوى، فإهنس ينبغي تقدمي املساعدة فقط وفق املدى الذي يسمح به القانون احمللي بياناتعلى الرغم من اإلشارة إىل التحصيل الفوري لبيانات املرور واعرتاض  
3

 .202ورقم  023 رقم السؤال. السيربانية استبيان دراسة اجلرمية 
4

 .نفسه املرجع 
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االت اجلرمية السيربانية عرب الوطنية على أشكال التعاون ويغلب استخدام آليات التعاون الرمسي يف ح
 2-2ويبني الشكل . األخرى

من  يف املائة 21أن أكثر من 
سلطات تنفيذ القانون أفادت 
بأن املساعدة القانونية املتبادلة 
الرمسية تستخدم للحصول على 
جمموعة من أنواع األدلة بصورة 
أكرب من الواليات القضائية 

فادت التقارير أن وأ 1.األخرى
اآلليات األقل استخداما تشمل 

مزود خدمة، فضال عن استخدام نقاط اتصال التعاون غري الرمسي بني أجهزة الشرطة، واالتصال املباشر مع 
2/22.2  

ويف إطار مثل هذا 
التعاون الرمسي، يعترب استخدام 
الصكوك الثنائية اخلاصة باجلرمية 

فقد . شائعا جدا االسيربانية أمر 
تقريبا من  يف املائة 21أفادت 

البلدان باعتمادها على الصكوك 
الثنائية بوصفها األساس القانوين 
لتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية 
املتبادلة يف حاالت اجلرمية 

من البلدان اليت  ائةيف امل 21وعلى الرغم من أن حوايل . التبادلية بوصفها األساس يف املائة 21وذكر  3.السيربانية
الدولية أو اإلقليمية مبا يف ذلك  اجلرمية السيربانيةأجابت على االستبيان اخلاص بالدراسة وقعت أو أقرت اتفاق 

                                                           
1

 .012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
2

 .املرجع نفسه 
3

اجلرمية السيربانية كانت نسبة البلدان اليت أجابت على تلك األسئلة احملددة اليت وقعت أو أقرت صكوك . 212-212 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
 .الدولية أو اإلقليمية مثل تلك النسبة اخلاصة جبميع الدول اجمليبة
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دولية وإقليمية مت ذكرها باعتبارها األساس  افقط من تلك احلاالت صكوك يف املائة 22كانت    1،أحكام التعاون
 2.القانوين

. نسبيا االبلدان اليت أجابت على األسئلة اخلاصة باألساس القانوين للتعاون منخفض من عترب عدديو 
( 0: )وعلى الرغم من أن االستخدام الغالب للصكوك الثنائية والتبادلية يعكس. لذلك ينبغي ترمجة النتائج حبذر

للتعاون الدويل، " تقليديةال"استخدام األمناط ( 2)مجيع البلدان طرفا يف الصكوك متعددة األطراف؛  تأنه ليس
ويف هذا الصدد، مل تذكر أي دولة وجود صكوك . حىت عندما تكون البلدان طرفا يف الصكوك متعددة األطراف

 .منها يف سياق حبوث الدراسة ، ومل يتم حتديد أياجلرمية السيربانيةثنائية حمددة ب

 ضاأياليت هي  ينندما تستخدم بني البلدللتعاون صعوبات ع" التقليدية"ورمبا ال ميثل استخدام األمناط 
ومن احملتمل أن تستطيع البلدان طلب إجراءات حتقيق متخصصة للجرائم . طرف يف الصكوك متعددة األطراف

السيربانية، مثل تلك اخلاصة حبفظ بيانات احلاسوب حيث سيحظى الطرفان بصالحيات إجرائية ذات صلة يف 
 ىحدإتكون فيها  الاليت " التقليدية"ديات اليت ميثلها استخدام األمناط على الرغم من التح. القانون الوطين

فإن أكثر من  ياوعامل. وهذا هو احلال بالنسبة لغالبية البلدان يف العامل. البلدان طرفا يف الصكوك متعددة األطراف
هذه الدول  نتيجة مفادها أنددة األطراف مع من البلدان ليست طرفا يف صك اجلرمية السيربانية متع يف املائة 21

ضمن قوانينها  إلدارج صالحيات التحقيق املتخصصة للجرائم السيربانيةسواء التزام قانوين دويل  الديهليس 
 3.على طلبات التعاون دار  اإلجرائية الوطنية، وال القيام بتحقيقات متخصصة

 عاجال ايعات الوطنية ال تقدم حفظمن الدول اجمليبة أن التشر  يف املائة 21وعلى سبيل املثال، أفادت 
من صكوك اجلرمية  اتلك البلدان أو تقر أي( يف املائة 81)وكما هو متوقع، مل توقع غالبية  4.لبيانات احلاسوب

عمل تلك الطلبات اخلاصة بالتعاون الدويل لتلك البلدان من خالل  اوينبغي حالي. السيربانية الدولية واإلقليمية
لكن يف حال ط لبت بعض األعمال مثل احلفظ العاجل . الثنائية والقائمة على التبادلية" التقليدية"الوسائل 

نقص الوضوح فيما يتعلق مبا إذا كان من املمكن طلب مثل ( 0: )للبيانات، فإنه من املمكن أن يعاين الطلب من
ري مبوجب القانون الوطين عدم وجود مثل تلك التداب( 2)تلك التدابري مبوجب صك ثنائي مناسب أو ترتيبات أو 

 .لإلجراءات اجلنائية

 

 

                                                           
1

 الدول كومنولث اتفاق، (يف املائة 01)، اتفاقية جامعة الدول العربية (يف املائة 21)جلرمية السيربانية، املادة با املتعلقة جملس أوروبااتفاقية املوقعون والدول األطراف ب 
 .بالنسبة لبعض البلدان املتعددة الصكوك عضويةيف املائة نظرا ل 21وتصل األرقام ألكثر من (. يف املائة 01) للتعاون شنغهاي منظمة اتفاقية، (يف املائة 02) املستقلة

2
 .232-222واألسئلة رقم  212-212 رقم األسئلة. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 .إال أهنم سيستفيدون من صالحيات التحقيق العامة القائمة( والتحقيقات القانون إنفاذ)يف الفصل اخلامس على الرغم من اإلشارة إىل ذلك  
4

 .22 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
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 الجريمة السيبرانيةب المتعلق التعاون في األخرى والشروط المزدوج الجنائي الوصف
فيما يتعلق بتكافؤ  اوميكن أن ميثل استخدام التعاون الدويل للتحقيق يف أعمال اجلرمية السيربانية حتدي

واملوضوعية حيث يتعني رضا الدولة  اإلجرائية إىل جمموعة من املتطلباتوعادة ما ختضع طلبات التعاون . التجرمي
. املزدوج اجلنائي بالوصفاملتطلبات الرئيسية هي تلك اليت تتعلق  وأحد. متلقية الطلب عليها قبل منح املوافقة

القانون اجلنائي ويتطلب املبدأ اخلاص بالوصف اجلنائي املزدوج أن يكون التصرف املتعلق به الطلب جرمية وفق 
مالمح الوصف اجلنائي املزدوج يف صكوك اجلرمية السيربانية الدولية  1.للدولة متلقية الطلب وكذلك للدولة الطالبة

فهي من األمور املطلوبة لتسليم اجملرمني واملتصورة ألشكال املساعدة القانونية املتبادلة على سبيل املثال . واإلقليمية
 2.روبا املتعلقة باجلرمية السيربانية واتفاقية جامعة الدول العربيةاتفاقية جملس أو مبوجب 

أحد العوامل يف تقرير الوصف اجلنائي املزدوج هو السلوك األساسي املوضوعي وليس املصطلحات أو 
أن الوصف  السيربانية باجلرمية املتعلقة أوروبا جملس اتفاقيةوتوضح  3.التعريفات الفنية للجرم يف القوانني الوطنية

 اجلرم تدرج الطلب متلقية الطرف الدولة قوانني كانت إذا عما النظر بصرف"اجلنائي املزدوج سيكون مستوىف 
 إذا ،"الطالبة الطرف الدولة تستخدمه الذي املصطلح نفس تسميته يف تستخدم أو اجلرائم فئة نفس ضمن املعين

ووفقا هلذا  4."قوانينها يف إجراميا فعال يعترب" املساعدة بشأنه تلتمس الذي "اجلرم عليه يقوم الذي السلوك كان"
 أن من التأكد أجل منعناصر التصرف إىل قانون الدولة متلقية الطلب " حتويل"النهج، يكون الرتكيز على 

 5.جنائية جرمية يكون أن ضاأي شأنه من التصرف

البلدان وليس يف آخر، ولذلك يفشل السيربانية بشكل واضح يف أحد اجلرمية  أفعالميكن جترمي بعض 
عن توزيعها أو امتالكها ليس جمر،رما  فإنتاج أدوات إساءة استخدام احلاسوب فضال. اختبار الوصف اجلنائي املزدوج

                                                           
1

 قواعد من قاعدة املزدوج اجلنائي الوصفال يعترب . اجملرمني وتسليم املتبادلة القانونية املساعدة بشأن دليل. 2102، واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب 
حتليل : وتسليم اجملرمني املزدوج اجلنائي الوصفقاعدة . 0220إيه، .إس وليامز،)مثل املعاهدة والنظام األساسي القائمة على السياسة واملالئمة  العريف الدويل القانون
 (.282: 02، نوفا قانون مراجعة. مقارن

2
، العربية الدول جامعة اتفاقية؛ (2)، و (3) 22، (2) 22، (0) 22 املوادجلرمية السيربانية، با املتعلقة جملس أوروبااتفاقية ميكن أن جتد إشارات إىل هذا املفهوم يف  

 (.2)، و (3) 32، (2) 32املواد 
3

 املزدوج وجب اجلنائي الوصف توافر اشرتط كلما الدويل، التعاون يف مسائل: "على أنه الفساد ملكافحة املتحدة األمم تفاقيةمن ا( 2) 23املادة  تنصعلى سبيل املثال،  
 نفس تسميته يف تستخدم أو اجلرائم فئة نفس ضمن املعين اجلرم تدرج الطلب متلقية الطرف الدولة قوانني كانت إذا عما النظر بصرف مستوىف الشرط ذلك اعتبار

 ".الطرفني الدولتني كلتا قوانني يف إجراميا فعال يعترب املساعدة بشأنه تلتمس الذي اجلرم عليه يقوم الذي السلوك كان إذا الطالبة، الطرف الدولة تستخدمه الذي املصطلح
4

 .(2) 22جلرمية السيربانية، املادة با املتعلقة جملس أوروبااتفاقية  
5

 على يقتصر الذي حنن بصدده السلوك يف النظرفتعين نظريا أن . الوصف اجلنائي املزدوج نظريا والوصف اجلنائي املزدوج من حيث ماهيته: يوجد هنجان يف هذا الصدد  
ومن حيث ماهيتها تعين أن السلوك يستويف مجيع . املعاقبةاملمكنة اليت متنع  األسبابأو وجود  القانوين املؤهلعليه بصرف النظر عن  يعاقب سلوكال كان إذا ما مسألة

 لبمشاك المعنية األوروبية اللجنةا نظر جملس أوروبا . )متطلبات املعاقبة، مبا يف ذلك غياب أي مربر مثل الدفاع عن النفس، أو العذر أو أسباب أخرى متنع املعاقبة
اجلنائية  املسائل يف التعاون حول األوروبية اخلاصة باالتفاقيات اخلرباء حيث املاهية، جلنةمالحظات على الوصف اجلنائي املزدوج، نظريا ومن . 2102، الجريمة

 .(2102مايو  00النهائي،  12( 2102)
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وستواجه الطلبات املتعلقة هبذا اجلرم  1.من البلدان اليت أجابت على االستبيان اخلاص بالدراسة يف املائة 21يف 
املوجه لتلك البلدان حتديات الوصف 

 .اجلنائي املزدوج

اجملر،رمة  فعالوخبصوص األ
على نطاق واسع عرب البلدان مثل 

املتعلقة باحلاسوب واليت  فعالاأل
تسبب ضررا شخصيا، فإن الكثري من 
االختالفات الدقيقة اليت نوقشت يف 

لن تشكل ( ميالتجر )الفصل الرابع 
مام إنشاء الوصف اجلنائي أ قاعائ

وعلى الرغم من ذلك، فإنه . املزدوج
بناء على النهج الذي تتبعه السلطات 
الوطنية يف إجراءات التعاون مثل 
جلسات استماع تسليم اجملرمني، 
ميكن أن تكون االختالفات يف جترمي 

. اجلرمية السيربانية أمرا مناسبا أفعال
يف حالة االعرتاض غري )الرتكاب جرمية " استخدام الوسائل الفنية"، ميكن أن ت عترب أمور مثل ويف بعض البلدان

عناصر مكونة للجرمية، األمر الذي يعين أنه ال توجد جرمية ( يف حالة جرائم احملتوى)اإلهانة " حدود"أو ( القانوين
بشكل مشروع حتديات أمام الوصف  ويف مثل تلك الظروف، ميكن أن تنشأ. ما مل تكن تلك العناصر موجودة

 التأليف حقوقوأشارت إحدى البلدان اجمليبة إىل حتديات الوصف اجلنائي املزدوج يف حالة جرائم . اجلنائي املزدوج
، مع اإلشارة وفق البلد متلقية الطلب أنه ال يوجد جرم مكافئ احلاسويب االحتيالو  باحلاسوب املتعلقة والنشر

 2.للذي هو موضوع الطلب

لعب دورا هاما يف طلبات املساعدة القانونية الوصف اجلنائي املزدوج ميكن أن ي باإلضافة إىل أن
جرمية "بدال من " )أي جرم"مبا يف ذلك تعلق تدابري املساعدة جبمع األدلة اإللكرتونية اخلاصة بـ  3،املتبادلة
جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية  اتفاقيةوعلى سبيل املثال تتيح "(. متعلقة باحلاسوب"ائم معينة أو جر " سيربانية

                                                           
1

 .28 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
2

 .202 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

لى اإلطالق إىل كوهنا مطلوبة لبعض فيما يتعلق بالتعاون اجلنائي بشكل عام، ميكن أن يرتاوح الوصف اجلنائي املزدوج للمساعدة القانونية املتبادلة من كوهنا غري مطلوبة ع 
 باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتبا نظر . )ة القانونية املتبادلةاألفعال القسرية اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة فضال عن كوهنا مطلوبة ألي نوع من أنواع املساعد

 (.اجملرمني وتسليم املتبادلة القانونية املساعدة بشأن دليل. 2102، واجلرمية

ره بشأن التعاون الدولي أصد بالجريمة السيبرانية مخصصتشريع لمثال 
 غرب أفريقيا بلد في

  حفظ البيانات الحاسوبية واإلفصاح العاجل عنها ضمن التعاون الدولي
اإلسراع يف حفظ البيانات املخزنة على نظام [ الدولة]ميكن أن يطلب من  (0)

اإلشارة إىل اجلرائم املنصوص عليها يف هذا ، مع [الدولة]احلاسوب املوجود يف 
القانون، ووفقا لتسليم الطلب اخلاص باملساعدة يف تفتيش تلك البيانات وحجزها 

 .والكشف عنها
(2) ... 
خالل تنفيذ طلب سلطة أجنبية مبوجب األجزاء السابقة، فإنه جيوز للنائب  (3)

خص يتحكم يف هذه العام لالحتاد أن يصدر أمرا حبفظ تلك البيانات ألي ش
 .البيانات أو تتوافر لديه، مبا يف ذلك مزود اخلدمة

 ( ...2)إىل ( 2)
ميكن رفض الطلب اخلاص باإلسراع يف حفظ بيانات احلاسوب إذا كان مثة ( 2)

أسباب معقولة تفضي لالعتقاد برفض طلب املساعدة القانونية للتفتيش الالحق 
التحقق من الوصف اجلنائي  نظرا لعدملتلك البيانات وكذلك حجزها وإصدارها 

 .املزدوج
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اجلنائي املزدوج على الطلبات اخلاصة حبفظ بيانات  للدول األطرف إمكانية تطبيق متطلبات الوصفالسيربانية 
" التقليدية"اجلنائية  بالنسبة للتحقيقاتهامة بشكل متزايد  جغرافيا املتفرقة اإللكرتونية األدلة وتصبح 1.احلاسوب

لبلدان فمن ناحية أفاد عدد من ا. للحد الذي يصبح فيه الوصف اجلنائي املزدوج مطلوبا بوصفه حبثا رئيسيا
، مثل التفتيش أو "تدخال بشكل خاص"إىل وجود وصف جنائي مزدوج، عندما تكون التدابري املطلوبة  حباجتها

يف محاية سيادة الدولة  دورا هامامن ناحية أخرى، يلعب الوصف اجلنائي املزدوج 2 .قبةاملرا أو احلجز أو التنصت
أساسا وميكن أن يقدم الوصف اجلنائي املزدوج، على سبيل املثال، . وإنفاذ قانوهنا فضال عن شؤون العدالة اجلنائية

رتنت املتعلقة باحملتوى وغري اجملرمة يف البلد للبلدان لرفض طلبات منح األدلة اإللكرتونية املتعلقة جبرائم اإلن قانونيا
ويف احلاالت اليت تتضمن املساعدة القانونية املتبادلة وحمتوى اإلنرتنت بشكل خاص، توضح . متلقية الطلب

وميكن االستعانة  3،القواعد اإلضافية للرفض، مثل استثناءات اجلرمية السياسية، استثناءات املصاحل األساسية
 املساعدة طلبات لرفض الشائعة األسباب عن عند السؤال الواقع، يفو  4.اإلنسان حلقوق الدولية االلتزاماتب

خرق اللتزامات حقوق "، فقد كشفت بعض الدول اجمليبة حتديدا عن اجلرمية السيربانيةاملتعلقة ب املتبادلة القانونية
 5."اإلنسان

، فباإلضافة إىل قضية وجود جرمية جنائية يف قانون الدولة متلقية الطلب، فإن الكثري من الصكوك اوأخري 
ويتم إدراج املستويات على سبيل املثال  6.لطلبات التعاون الدويل جديةالثنائية ومتعددة األطراف تنشأ مستويات 

امعة الدول العربية، حيث تنص االتفاقيتان على تسليم واتفاقية ج اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانيةيف 
متطلب الوصف اجلنائي " )واملعاقب عليها مبوجب قوانني كال الطرفني"اجملرمني على اجلرائم املقررة وفق االتفاقية 

ع وخالل مج 7.(معيار املستوى" )ملدة عام على األقل، أو بعقوبة أشد... احلرمان من احلرية "من خالل ( املزدوج
اليت تنطوي على اجلرمية السيربانية تليب بشكل كبري معايري  فعالاملعلومات اخلاصة بالدراسة، أفادت البلدان بأن األ

 يف املائة 21وأفادت مجيع البلدان يف أوروبا واألمريكتني و . مرتكبيهاميكن تسليم  جرائماجلدية وبالتايل تشكل 
هي بشكل عام جرائم ميكن  اجلرمية السيربانيةاليت تنطوي على  فعالبأن األ أوقيانوسيامن البلدان يف أفريقيا وأسيا و 

 8.تسليم مرتكبيها

                                                           
1

االتفاقية تنطبق على اجلرائم اجلنائية املتعلقة باحلاسوب الحظ أن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف (. 2) 28ة، املادة جلرمية السيربانياتفاقية جملس أوروبا املتعلقة با 
 .والبيانات وكذلك مجع أدلة اجلرمية اجلنائية يف صورة إلكرتونية

2
 .028 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 (.2)22، املادة جلرمية السيربانيةبا املتعلقة جملس أوروبااتفاقية ا نظر على سبيل املثال،  
4

 .080-023(: 2) 00، منتدى القانون اجلنائي. حل التوترات: الدولية املتبادلة القانونية واملساعدة اإلنسان حقوق. 2111جي، . ، أركوريا نظر على سبيل املثال،   
5

 .232 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
6

 .02، و 3، 2املواد ، تفاقية اجلرمية املنظمة ا نظر على سبيل املثال،  
7

 .22، املادة جلرمية السيربانيةبا املتعلقة جملس أوروبااتفاقية  
8

 .022 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
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لطلبات التعاون " الشروط املسبقة"وأظهرت بلدان قيودا على الوصف اجلنائي املزدوج عندما سئلت عن 
موضوعية، وميكن أن ختتلف نظرة  وميكن اعتبار تلك الشروط بأن لديها طبيعة إجرائية وطبيعة. اجلرمية السيربانيةيف 

 1.البلدان للشروط املختلفة
ففي حني أفادت بلدان 
بكٍل من العناصر اإلجرائية 
واملوضوعية إال أنه مت حتديد 
الوصف اجلنائي املزدوج 
بوصفه متطلب لكٍل من 
تسليم اجملرمني واملساعدة 

يف حال  2.القانونية املتبادلة
 تسليم اجملرمني، حددت

يضا متطلبات اإلجراءات املتوقعة مثل نسخة من مذكرة التوقيف أو حكم احملكمة فضال عن الدليل على البلدان أ
مثل  احددت البلدان شروط ويف حال املساعدة القانونية املتبادلة، 3.أن املشتبه به ضمن الوالية القضائية

 4.التأكيدات اخلاصة بكفاية األدلة املطلوبة وبيان وقائع موثق

غم من إشارة عدد من البلدان إىل أهنا مل ترفض تسليم أي مرتكبني للجرائم السيربانية أو ترفض وعلى الر 
طلب مساعدة حىت اآلن إال أن البلدان أكدت عدم تلبية املتطلبات اإلجرائية واملوضوعية عندما سئلت عن 

كفاية األدلة، األمر الذي يؤكد   وأفادت البلدان كثريا مبخالفات إجرائية وعدم 5.األسباب الشائعة لرفض الطلبات
وقدمت األسباب املوضوعية وصفا جنائيا مزدوجا حيظى باهتمام فضال  6.التعاون لطلبات دقيق عداداحلاجة إل

ومن اجلدير بالذكر أن إحدى البلدان أفادت مبشكلة عملية تتعلق  7.اإلنسان حلقوق الدويل القانون التزاماتعن 
ورمبا تشري إىل الطلبات  8،بوصفها سببا لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة" احلاسوبسرعة تأثر بيانات "بـ 

ويرتبط هذا بشكل وثيق بالوقت املطلوب للرد . ليال إلكرتونيا مت حذفه بالفعلداليت ال ميكن استيفائها باعتبارها 
 .على األشكال الرمسية للتعاون، وهذه قضية مت تناوهلا أدناه

                                                           
1

باالمتثال "عناصر إجرائية ختضع للفحص األويل اخلاص  به للمشتبه املادي الوصفبالنسبة لتسليم اجملرمني، ميكن على سبيل املثال اعتبار نسخة مذكرة التوقيف و  
ترشحه  إقليمي خبري من رد)ومن ناحية ميكن النظر بعمق يف وجود الوصف اجلنائي املزدوج عند جلسة استماع تسليم اجملرمني أمام السلطة القضائية ". للقواعد النظامية

 (.مت استخالصها من الدراسةعلى النتائج األولية اليت  أخرى ودول الغربية أوروبا دول
2

 .221و السؤال رقم  028 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 .املرجع نفسه 
4

 .املرجع نفسه 
5

 .232و السؤال رقم  202 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
6

 .املرجع نفسه 
7

 (.232السؤال )املرجع نفسه  
8

 (.232السؤال )املرجع نفسه  
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 في الواقع العملي المتبادلة القانونية والمساعدة المجرمين تسليم
 تسليماملتاحة من خالل االستبيان خبصوص هذه الدراسة أن البلدان تستخدم  حصاءاتأوضحت اإل

حاالت تسليم جمرمني  01حبدود متفاوتة، وأفاد حوايل نصف الدول اجمليبة أن أقل من  القانونية واملساعدة اجملرمني
سنويا،  8وكان الرقم املتوسط للحاالت  1.ياقانونية متبادلة يف جرائم سيربانية مرسلة أو مستلمة سنو أو مساعدة 

دول ذات أعلى عدد من الوكانت  .حالة سنويا 22إىل  3على أن ثالثة أرباع البلدان اجمليبة تقع يف مدى 
  .الشماليةأوروبا أو أمريكا هي الدول األكرب يف  احلاالت

السيربانية  توزيع اجلرميةيتشابه 
 واملساعدة اجملرمني اخلاضعة لطلبات تسليم

املتبادلة مع إمجايل القضايا اليت  القانونية
تتعامل معها سلطات إنفاذ القانون يف العموم 

اليت تضر  فعالمبا ميثل حوايل ثلث األ –
بسرية نظم أو بيانات احلاسوب وسالمتها 

اليت يرتتب عليها ربح أو  فعالوإتاحتها، واأل
ذات الصلة  فعالاألو ضرر شخصي أو مايل، 

تشمل التدابري األكثر شيوعا  2.باحملتوى
عن  البحث، أو  احملتوى املخزن أو بيانات نسبة استخدام الشبكةتقدمي فعالملطالبة الدول بالتحقيق يف هذه األ

البلدان ال تتمتع بسلطات حتقيق متخصصة، مثل  وفقا حلقيقة أن بعض 3.أو احتجازها حاسوبيةوبيانات  أجهزة
، الوطنيةيف القوانني  استخدام الشبكةحفظ بيانات احلاسوب أو الزمن الفعلي لتجميع بيانات االتصال أو نسبة 

من البلدان، على التوايل، بأن هذه اإلجراءات ميكن طلبها من خالل  يف املائة 22و يف املائة 32أفادت حوايل 
   4.قانونية املتبادلةاملساعدة ال

وبينما يتسع مدى اجلرائم املشمولة، وسلطات التحقيق املتاحة من خالل التعاون الدويل الرمسي، إال أن 
يوما  021وقد بلغ متوسط زمن االستجابة . قد تستغرق زمنا أطول يف الواقع العملي اآلليةاالستجابة هلذه 
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وينبغي دراسة  1.ساعدة القانونية املتبادلة املستلمة منها واملرسلةيوما لطلبات امل 021لطلبات تسليم اجملرمني، 
للعدد املنخفض جدا من البلدان اليت تستجيب للطلب، ونظرا الحتمال تطبيق  االبيانات مع توخي احلذر نظر 

حىت " استالم الطلب"على سبيل املثال، من  –البلدان جملموعة من تعريفات اإلطار الزمين استجابة للطلب 
 22أن  رومع األخذ يف االعتبا". قرار موضوعي"حىت التوصل إىل " استالم الطلب"، أو من "االستجابة املبدئية"

ولكن يتضح أن استخدام آليات  2،"شريط اخلطأ"من مجيع أزمنة االستجابة املذكورة تقع يف إطار خط  يف املائة
 .احتدث يف إطار زمين ميتد ألشهر، وليس أيامالتعاون الدويل 

اليت " التقليدية"رمسية الوقد ترتبط األطر الزمنية الطويلة يف التعاون الدويل باالعتماد على قنوات االتصال 
وقد أفادت مجيع البلدان، على سبيل املثال، استخدام . حتتاج إىل دخول العديد من السلطات يف سلسلة االتصال

هذا  3.السيربانية اجلرمية قضايايف  املتبادلاخلطابات الدبلوماسية يف طلبات تسليم اجملرمني والتعاون الدويل الربيد أو 
بينما سلط عدد من البلدان الضوء على 
أن أسلوب تقدمي الطلبات تنظمه 
أحكام املعاهدة الثنائية أو االتفاقية 

ويف . متعددة األطراف ذات الصلة
املعاهدات  شمل هذهتبعض احلاالت، 

رمسية من  اأو االتفاقيات أمناط
     4.االتصاالت

وعادة ما تتطلب آليات 
وهي تلك السلطات اليت تتعامل بصورة تقليدية مع الطلبات الواردة  –" السلطات املركزية"التعاون الرمسي حتديد 

بيل املثل تتطلب من الدول املستقلة، على س الدول ثاتفاقية كومنول .دبلوماسيوالصادرة بالربيد أو خبــطاب 
الـسيربانية حتديد  باجلرمية املتعلقة أوروبا جملس بينما تتطلب اتفاقية 5."قائمة بالسلطات املختصة"األعضاء إعداد 

ومبا أن قضايا اجلرمية السيربانية  6.السلطات املختصة املركزية املختصة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
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عامل معها على نطاق واسع على غرار قضايا اجلرائم األخرى، أفادت البلدان باملؤسسات التقليدية اليت جيري الت
وهي تشمل النائب العام أو  1.اجلرمية السيربانيةيسند إليها دور السلطة املركزية من أجل مسائل التعاون بشأن 

وأحاطت بعض البلدان علما بإسناد دور السلطة املركزية لسلطات خمتلفة بناء على  2.املدعي العام ووزارات العدل
النهائي بشأن أي  القراروبينما تتحمل السلطة املركزية املسؤولية عن تنسيق أي طلب، فإن  3.مراحل اإلجراءات

طلبات التصريح ال جيري فبالنسبة لبلدان أوروبا، على سبيل املثال،  4.طلب غالبا ما يكون لسلطة وطنية خمتلفة
ويف األقاليم  5.بدءا من قرار احملكمة احمللية الدنيا إىل قرار الفرع التنفيذي للحكومة –التعامل معها بانتظام 

بني جمموعة املؤسسات ( الضرورة دعت كلما)وميكن للتفاعل . هام خرى، يضطلع املدعون والقضاة بدوراأل
  .يف طول األطر الزمنية لالستجابة للطلباتاحلكومية، يف بعض القضايا، املسامهة 

، فاألدلة اإللكرتونية سريعة التأثر وقد ال (األدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية)وكما ركز الفصل اخلامس 
وقد . ويف كثري من احلاالت، تكون الفرتات الزمنية أقصر مما أفادته الدول عاليه –توجد إال لفرتات زمنية قصرية 

ميكن أن تستهلك آليات التعاون الدويل الرمسية مثل : "سلط عدد من البلدان اجمليبة الضوء، على سبيل املثال، بأن
ونادرا ما  6."اجلرمية السيربانيةشأن املساعدات القانونية املتبادلة الوقت، وأن تتسبب يف تأخري التحقيق واحملاكمة ب

اليت تعكس هذه  اجلرمية السيربانيةحتتوي القوانني الوطنية اليت تنظم املساعدة القانونية املتبادلة على أحكام خاصة ب
وبرغم هذا، فإن بعض الصكوك الثنائية ومتعددة األطراف، إضافة إىل القوانني الوطنية، تسمح بوسائل  7.احلقيقة

 أوروبا جملس اتفاقيةحيث تنص  8العاجل، مثل الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو األنظمة اإللكرتونية، االتصال
جيوز لألطراف " يف احلاالت الطارئة"واتفاقية جامعة الدول العربية، على سبيل املثال، أنه  الـسيربانية باجلرمية املتعلقة

تقدمي طلبات املساعدة املتبادلة عرب وسائل االتصال العاجل، مبا فيها الفاكس أو الربيد اإللكرتوين، يليها تأكيد 
، بشرط أن ].....[أكثر الوسائل كفاءة، "كما تنص الصكوك غري امللزمة على استخدام   9.رمسي بالوصول

 10".من، وأن يلي الطلب أو الرد تأكيد رمسي بالوصولاستخدام املستويات املناسبة من التوثيق واأل
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أثناء جتميع املعلومات من أجل هذه الدراسة، أفاد حوايل نصف البلدان اجمليبة باستخدام الربيد 
 يف املائة 2 –اإللكرتوين أو الفاكس من أجل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، بينما أفادت نسبة أصغر بكثري 

وعلى النحو املتوقع، عند األخذ يف االعتبار دور املساعدة القانونية املتبادلة يف . نظام اإللكرتوينباستخدام ال –
مرحلة التحقيق، كان استخدام وسائل االتصال العاجلة أكرب بالنسبة لطلبات املساعدة القانونية مقارنة بطلبات 

شأن اجلرمية السيربانية، أحاطت بلدان عدة أن هذه ووفقا ملتطلبات الصكوك الدولية واإلقليمية ب 1.تسليم اجملرمني
وقد أفادت إحدى دول أمريكا  2.االتصاالت كانت خاضعة للمتابعة باستخدام الربيد واخلطابات الدبلوماسية

اجلنوبية أهنا استخدمت الربيد اإللكرتوين والفاكس ملتابعة عملية تسليم اجملرمني، بينما أشارت البلدان اجمليبة من 
   3.عاجلةآسيا أهنا مل تلجأ إال لالتصاالت اإللكرتونية يف احلاالت وسط 

 يف املائة 21اإلفادة هبا، أفادت  تووفقا ملستويات استخدام الربيد اإللكرتوين والفاكس واهلاتف اليت جر 
من بلدان أفريقيا واألمريكتني 
وأوروبا وجود قنوات لطلبات 
املساعدة القانونية املتبادلة 

يف  21العاجلة، بينما أفادت 
من بلدان آسيا وأوقيانوسيا  املائة

ومن ناحية . بوجود هذه القنوات
أخرى، أشار أكثر من ثلث 

 البلدان كاتب املركزية الوطنية لإلنرتبول، وجمموعةالبلدان اجمليبة إىل آليات خاصة للقنوات العاجلة، مبا فيها امل
يكون لالنضمام ألحد الصكوك الدولية أو اإلقليمية  4.الثمانية، وشبكات عمل جملس أوروبا على مدار الساعة

أي  من البلدان اجمليبة اليت مل تكن طرفا يف يف املائة 22 –قنوات املساعدة القانونية املتبادلة أثر معتدل  حتدد اليت
من البلدان اليت كانت  يف املائة 21صك متعدد األطراف اليت مل متتلك قنوات للطلبات العاجلة مقارنة بنسبة 

 5.متعدد األطرافبشان اجلرمية السيربانية  أطرافا يف أي صك 

بطريقٍة ما حنو  اجلرمية السيربانيةويتجه استخدام الوسائل العاجلة لطلبات املساعدة القانونية بشأن 
ولكن، مل يفد إال نصف إمجايل البلدان اجمليبة باستخدام هذه . التعامل مع حتديات تأثر األدلة اإللكرتونية
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زمن االستجابة للمساعدة الرمسية الواردة خالل االستبيان خبصوص هذه  إضافة إىل ذلك، إذا كان. اآلليات
وبالطبع  –ال يزال متوسط زمن االستجابة  ،"عاجل"الطلبات اليت جرى التعامل معها على أساس  شامالالدراسة 

وكما هو وارد أدناه، خيتلف املوقف فيما يتصل بوسائل . التوزيع السائد لزمن االستجابة باألشهر، وليس باأليام
 .وبينما يقدم التعاون غري الرمسي مدى حمدود من املساعدة، لكن زمن االستجابة أسرع. غري الرمسيالتعاون 

 الرسمي غير التعاون - ب  الدولي التعاون 7-4
 

  :االستنتاجات الرئيسية
 التعاون غري الرمسية ممكنة حلوايل ثلثي البلدان اجمليبة عن االستبيان، على الرغم من أن عددا قليال طرائق 

 من البلدان لديها سياسة الستخدام هذه اآلليات 
  جمموعة الثماين، مبا يف ذلك السيربانيةاجلرمية يوجد عدد من شبكات التعاون غري الرمسية يف جمال 

 "2-22"شبكات و  جملس أوروبا،و 
  واليت تقدم إمكانيات "2-22"مبادرات للتعاون غري الرمسي وتسهيل التعاون الرمسي، مثل شبكات ،

 ت عد  باأليامهامة ألوقات استجابة أسرع، 
 القضايا اليت متت معاجلتها  ميثل عدد. بشكل غري كاف ومع ذلك، قد تكون هذه املبادرات مستغل،رة

من  يف املائة 3اليت نو،رهت إليها البلدان اجمليبة عن استبيان الدراسة حنو " 2-22"بواسطة شبكات 
 اليت واجهتها سلطات إنفاذ القانون هلذه اجملموعة من البلدان  اجلرمية السيربانيةإمجايل عدد قضايا 

  قادر على استنتاج أن وضع التعاون العاملي احلايل كافحتليل آليات التعاون الرمسي وغري الرمسي غري .
األطراف  متعددةعلى الصعيد العاملي، االختالفات يف نطاق أحكام التعاون يف أصول املعاهدات 

والثنائية؛ عدم التزام زمن االستجابة؛ شبكات إنفاذ القانون غري الرمسية املتعددة؛ والتباين يف ضمانات 
يف املسائل  اإللكرتونيةديات كبرية يف وجه التعاون الدويل الفعال بشأن األدلة التعاون الذي ميث،رل حت

 اجلنائية

 واإلقليمية الدولية النظر وجهات

تتعلق بعملية حتقيقات إنفاذ  يتم الشروع يف خطواتباإلضافة إىل أشكال التعاون الدويل الرمسية، قد 
ميكن استخدام هذا .  الرمسي من شرطة إىل شرطة وجهاٍز إىل جهازالقانون خارج اإلقليم من خالل االتصال غري 

 .االتصال قبيل طلب املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية إىل السلطة املختصة، أو لتسهيل الطلب الرمسي
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بشأن  جملس أوروباالتعاون غري الرمسية بالقرار، على وجه اخلصوص، من قبل اتفاقية أساليب مت تصور 
بينما ميكن توسيط التعاون غري الرمسي من خالل االتصال املباشر . ة السيربانية واتفاقية جامعة لدول العربيةاجلرمي

بني شرطة وشرطة، أو من خالل 
الشبكات الدولية مثل اإلنرتبول، 
كل من هذه الوسائل يتطل،رب 
من الدول األطراف أن تعني 

هتتم  ".نقطة اتصال متخصصة"
تقدمي نقطة االتصال بضمان 

املساعدة الفورية يف التحقيقات 
اجلنائية املتعل،رقة بأنظمة احلاسوب 

ومبوجب اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية  1.والبيانات أو جلمع األدلة يف الشكل اإللكرتوين من اجلرمية اجلنائية
ارسة الوطنية، تنفيذ ما أو، إذا مسحت القوانني واملم ،من االتصال" 22/2"ن تسهل النقاط السيربانية، ينبغي أ
مجع األدلة وتوفري املعلومات ( 3)احلفاظ على البيانات؛ و ( 2)تقدمي املشورة التقنية؛ ( 0: )يلي بشكل مباشر

وعلى نطاٍق أوسع، تتطلب اتفاقية اجلرمية املنظ،رمة أيضا من الدول األطراف النظر  2.القانونية وحتديد املشتبه فيهم
  3."القانون بإنفاذالتعاون املباشر بني أجهزهتم املعنية "صوص يف الدخول يف ترتيبات خب

باإلضافة إىل . على الصعيد العاملي، يوجد عدد من شبكات التعاون غري الرمسية ملكافحة اجلرمية السيربانية
للدول أنشأت اجملموعة الفرعية  4بشأن اجلرمية السيربانية، جملس أوروباللدول األطراف يف اتفاقية  22/2شبكة 

التقليدية يف احلصول على  طرائقهبدف تعزيز وتكميل ال 22/2الثمانية بشأن جرائم التكنولوجيا املتقدمة شبكة 
وكما تظهر  5.االتصاالت الشبكية وغريها من التكنولوجيا ذات الصلة تنطوي علىاملساعدات يف احلاالت اليت 

الدولية واإلقليمية  االتفاقياتاليت هي طرف يف عدد من اخلريطة، فإن عضوية شبكة الدول الثماين تشمل البلدان 
اليت توفر فرصا للتعاون غري الرمسي ووصوال أسرع إىل التعاون الرمسي، وسط البلدان اليت قد ال تكون  –املختلفة 

  6.بطريقة أخرى قادرة على االعتماد على اتفاقيات اجلرمية السيربانية القانونية متعددة األطراف املشرتكة

                                                           
 .23؛ اتفاقية جامعة الدول العربية، املادة 32السيربانية، املادة  اجلرميةبشأن  جملس أوروبااتفاقية  1
 .(السيربانية اجلرميةبشأن  جملس أوروبااتفاقية . )املرجع نفسه 2
 (.2) 22معاهدة اجلرمية املنظمة، املادة  3
4

 : املتوفرة على العنوان التايل 32السيربانية، املادة  اجلرميةبشأن  جملس أوروبااحملددة يف إطار اتفاقية  22/2نقاط االتصال   
 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Document   
/Internationalcooperation/Res_internatcoop_au thorities_en.asp        

 
5

 .03أمثلة على املمارسات اجليدة، الصفحة : فاعلية التعاون الدويل ضد اجلرمية السيربانية. 2118، جملس أوروبا 
6

  http://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_G8_network.pdf: ا نظر. 2112للدول الثماين اعتبارا من ديسمرب  22/2عضوية شبكة  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Document
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Document
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Document
http://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_G8_network.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_G8_network.pdf
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امليزة العملية للوصول  22/2تقدم شبكات 
قد . بسهولة لنقطة االنطالق املعروفة لطلبات التعاون

يؤدي تطو،رر الشبكات املتعددة، مع ذلك، إىل خطورة 
فخالل مجع  .للنظام" االتصال الفردي"االنتقاص من قوة 

املعلومات للدراسة، على سبيل املثال، نو،رهت إحدى 
نقطة االتصال الوطين لشبكة الدول الثماين  البلدان إىل أن،ر 

تقع ضمن مؤسسة إنفاذ القانون، يف حني أن نقطة 
املنشاة مبوجب اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية تقع ضمن مكتب  22/2االتصال الوطنية لشبكة 

شأنه خلق  حتٍد للبلدان األخرى من  تصال متعددة يف بلدكما أن وجود نقاط ا 1.اإلدعاء التابع للمحكمة العليا
وقد يؤدي ذلك أيضا إىل تأخري االستجابة للطلبات عندما حتتاج . يف معرفة أي نقاط املركزية ينبغي التوجه إليها

 .البلدان املطلوبة للمساعدة للتحقق من صحة أو هوية النقطة املركزية من اآللية اليت مل يسبق هلا االتصال معها

 الرسمي غير التعاون نحو الوطنية النهج
غري رمسي، باإلضافة إىل  لأشارت غالبية البلدان اجمليبة عن االستبيان أن املساعدة ميكن تقدميها بشك

تقدميها من خالل املساعدة القانونية 
كانت نسبة البلدان 2.املتبادلة الرمسية

املساعدة غري القادرة على تقدمي 
يف  ملحوظة الرمسية أعلى بدرجة

 األمريكتنيوآسيا وأوقيانوسيا و  أوروبا
أكثر مما ( يف املائة 21و 21ما بني )

يف  21حنو )كانت عليه يف أفريقا 
 3(.املائة

كما أشارت الدول اليت تعتمد على االستفادة من التعاون غري الرمسي إىل أن هذه اآلليات كانت تعتمد 
وأوضحت الدول أن هذا كان أكثر احتماال عندما كان . بشكل جيد مؤهل ومنظمعلى وجود نظري أجنيب 

نو،ره عدد من البلدان أن التعاون غري . التعاون غري الرمسي يف جمال إنفاذ القانون حمكوما بشكٍل من أشكال االتفاق
شأهتا املنظمات الرمسي يتم بناء على ذلك وفق االتفاقيات اإلقليمية والثنائية، من خالل استخدام الشبكات اليت أن

واملؤسسات الدولية واإلقليمية؛ ومبساعدة من السفارات والقنصليات وكذلك من خالل الشبكات اخلاصة بني 
                                                           

 .للنتائج األولية من الدراسةرد من خبري إقليمي عينته جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  1
2

 223 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 .املرجع نفسه 

يف املائة  81]...[  الرسمي غير التعاون استخدام يتم"
ما تكشفه  مع خاصة ،أسرع ألنه الوقت، من

 طلبات تقدمي يف إلهداره وقت هناك فليس. التحقيقيات
 ."التحقيق إحباط إىل يؤدي والذي رمسية،

 رقم السؤال. السيربانية اجلرمية دراسة استبيان: املصدر
 (أفريقيا غريب يف بلد من رد) 223
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يف حني أشارت بعض البلدان إىل التعاون املباشر بني الشرطة والشرطة، حتدث آخرون يف  1.ضباط إنفاذ القانون
وقد نو،ره أحد البلدان إىل أن هذا يتفق مع واقع  2.ات اإلنرتبولاملقام األول عن التعاون غري الرمسي من خالل قنو 

 – اليت ميكنها أن تكون مع ذلك مفيدة ومرنة –التعاون القانوين الدويل، بقدر وسائل االتصال غري الرمسية 
 مت تعريف تبادل املعلومات 3.املوجودة يف كثري من األحيان بني الدول اليت وضعت عالقات عمل طويلة األمد

 .القضائية الدولية من خالل قنوات الشرطة الدولية املعمول هبا كخطوة ضرورية للتحقيقات الناجحة

 ثر فعالية عندما تستند إىل اتفاقتكون على األرجح أك ن غري الرمسيمن أن أشكال التعاو  وعلى الرغم
دلة الرمسية مل يكن دة القانونية املتباواضح، أفادت غالبية البلدان أن استخدام التعاون غري الرمسي بدال من املساع

ومع ذلك، سل،رط عدد من البلدان الضوء على وجود مبادئ توجيهية وبروتوكوالت، مبا  4.حمددة خاضعا لسياسة
 ".غري املكتوبة"يف ذلك القواعد 

 أنه إىل أيضا ونوهت
 ي نص،ر  فإهنا قواعد توجد عندما
 مثل الوطنية، التشريعات يف عليها

 املسائل أعمال يف املتبادلة املساعدة
 املمارسة وختتلف 5.اإلجرامية

 تعيينه مت مبن يتعل،رق فيما السي،رما
. القانونية غري باملساعدة ليسمح

 املدعي حالة إىل السيربانية، اجلرمية قسم رئيس إىل التحقيق، ضابط أو احمللي املراقب من الواردة اخليارات وتراوحت
 مستوى على القرارات باختاذ للسماح البلدان معظم متيل كما 6.العدل وزارة إىل قضائية، سلطةٍ  أية أو العام

 وقد 7.املختص،رني اجلهة رؤساء مع بالتنسيق األحيان بعض يف العام، املدعي أو احمللية الشرطة قبل من - التحقيق
 العام املدعي مكتب مشاركة حني يف أنه إىل املثال، سبيل على آسيا، شرق جنوب من البلدان إحدى أشارت
 8.الرمسية غري التعامل قنوات خالل من املقدمة املساعدة على للحصول إلزامية ليست مشاركته فإن رمسية، طلباتٍ 

 يف العام النقص إن
 مع البلدان، مينع مل السياسات

                                                           
 .املرجع نفسه 1
2

 .223و  012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 .للنتائج األولية من الدراسة جمموعة الدول اآلسيويةرد من خبري إقليمي عينته  
4

 .222 رقم السؤال. السيربانية اجلرائم دراسة خبصوص 
5

  .املرجع نفسه 
6

 .222و 223و  012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
7

 .012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
8

 .223 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
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 بعض مع ولكن – الرمسي غري التعاون خالل من تقدميها ميكن اليت املساعدة ألنواع الواضحة اإلشارة من ذلك،
 إنفاذ جهات يف النظائر مع مبادلتها تتم العامة والقانونية الفنية املشورة أن البلدان بعض ذكرت. االختالفات

تتعل،رق غالبية هذه املعلومات بالتحقيقات املشرتكة أو استخبارات التشغيل  .يومية بصفة على تقريبا األجنيب القانون
 01كانت كافة البلدان اجمليبة عن االستبيان تقريبا قادرة على توفري هذه املعلومات بشكل غري رمسي، مع  1.العام

 2".املتبادلة القانونية املساعدة سلطة إىل حمالة الرمسية الطلبات كافة" يف املائة فقط من البلدان مشرية إىل أن 
 مالكي ذلك يفمبا ) الشخصية البيانات بعض مشاركة أن إىل أشارت إذ ذلك؛ من أبعد إىل البلدان بعض وذهبت

 دون املتاحة اإلنرتنت بروتوكول عناوين وأصحاب الفندق، سجالت من واملعلومات الربيد، وصندوق اهلاتف أرقام
 واملراقبة الطوعية، الشهود إفادات وأخذ اجلنائية، السجالت مثل العامة السجالت على واحلصول، (إلزامية تدابري
 3.القانون إلنفاذ املباشر التعاون خالل من توفريها ميكن

 واالعتقال للبيانات املعجل احلفاظ مثل حمددة حتقيق تدابري طلبات أن إىل التنويه مت فقد وعموما،
 القانونية املساعدة طلب تقدمي إما تتطلب البيانات أو األجهزة ومصادرة حبث أو فيهم املشتبه ألحد املؤقت

 سبيل على الشمالية، أمريكا يف بلد ذكر كما 4.قصرية زمنيةٍ  فرتةٍ  غضون يف رمسي طلب متابعة يتم أن أو املتبادلة،
 مذكرات إصدار مثل اإللزامية، أوامر األدلة مجع أوامر باستخدام يسمح ال" وشرطة شرطة بني التعاون املثال،

 فقط واحد بلد وأشار 5".اجلنائي القانون مذكرات من غريها أو التفتيش أوامر وتنفيذ االنتاج، أوامر أو االستدعاء
 غالب يف املعتاد الوضع كان. رمسية غري وسائل خالل من متاحة أيضا كانت الرمسية املساعدة أمناط كافة أن إىل

 تقدميها املمكن من كان" املساعدة بعض" أن( االستبيان عن اجمليبة البلدان ثلثي من ألكثر بالنسبة) األحيان
 الدالئل على للحصول الرمسية الوسائل على تعتمد الدول غالبية أن النتيجة مع هذا يتناسب 6.رمسي غري بشكلٍ 
 7.السيربانية اجلرمية حتقيقات يف اإلقليم خارج

 – 42/7 االتصال نقاط
مع املبادرات على  جنبا إىل جنب

املستوى الدويل واإلقليمي، مثل 
للدول الثماين،  34/3شبكة 

يف املائة من كافة  31وأكثر من 
، نوه،رت االستبيان البلدان اجمليبة عن

                                                           
1

 012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
2

 .223 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 .012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
4

 .223و 012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
 .(223السؤال )نفس املرجع  5
6

 .(223السؤال )نفس املرجع  
7

 .012 رقم السؤال. السيربانيةاستبيان دراسة اجلرمية  
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ومن املرجح، مع ذلك، أن تبالغ هذه النسبة بشكل  34/3.1مثل نقطة االتصال  إىل وجود مؤسسة خادمة
يف ضوء االمتداد احلايل  - على مستوى العامل 34/3ملحوٍظ يف الدرجة اليت تتواجد فيها نقاط االتصال 

. تبيان من مناطق مثل أفريقياد اجمليبة عن االسالدولية واإلقليمية وعدد قليل نسبيا من البال 34/3لشبكات 
كما صر،رح أحد  . 34/3من البلدان اجمليبة عن االستبيان الضوء  على أمهية شبكات  إضافة إىل ذلك، سلط عدد

للوصول إىل قائمة اتصال ( مكتب املقر رئيسي)من الضروري امتالك نقطة مركزية "البلدان، على سبيل املثال، بأنه 
وعلى حنٍو أكثر شيوعا فإن نقاط  2".للدول الثماين 34/3باإلضافة إىل نقاط طوارئ االتصال  34/3ل اإلنرتبو 

مت االعرتاف هبا يف الشرطة الوطنية وجهات إنفاذ القانون، تليها وزارات الداخلية ووزارات  34/3االتصال 
واء أن تيسر، وإذا أذن هلا، تستطيع على حدس س 34/3وكما هو مالحظ أعاله، فإن نقاط االتصال  3.العدل

رمبا يكون من غري املتوقع أنه قد مت . أن تتصرف بشكل مباشر، سواء فيما يتعل،رق بالتعاون الرمسي وغري الرمسي
خبصوص هوية املشرتك أو  34/3التنويه إىل أن معظم الطلبات شيوعا مت استالمها من قبل نقاط اتصال 

هذا يف متاٍش مع املهام املتصو،ررة لنقاط  4.وتوريد بيانات املرور املخزنة معلوماته، تليها طلبات احلفاظ املعج،رل
  5.من خالل معاهدة جملس أوروبا، على سبيل املثال 34/3اتصال 

                                                           
1

 .012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
2

 .22 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
 نفس املرجع 3
 نفس املرجع 4
 32اتفاقية جملس أوروبا، املادة  5
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 أمناط بأكثر يتعلق وفيما
 اجمليبة البلدان نو،رهت شيوعا اجلرميةٍ 

 طلبات أن إىل االستبيان عن
 الغالب يف هتتم،ر  املساعدة

 الصلة ذات باملنتجات
 املواد حيازة أو وتوزيع باحلاسوب،

 باإلضافة األطفال عن اإلباحية
. األطفال" استمالة"و مراودة إىل

 املتعلقة الطلبات ذلك يعقب
 املتعلق التزوير أو باالحتيال
 القضايا نسبة ترتفع 1.باحلاسوب

 يف األطفال باستغالل املتعلقة
 عليها اطلعت اليت اإلباحية، املواد

 حدٍ  إىل ،34/3 احملورية النقاط
 اليت السيربية اجلرائم كافة عن ما

 إنفاذ سلطات معها تعاملت
. اجلرمية هذه يف واجلناة الضحايا من للحدود العابر اإلنفاق من عالية درجة ذلك يعكس قد 2.عام بشكلٍ  القانون

 اجلرائم مع متكرر بشكل تتعامل به اخلاصة 34/3 احملورية النقطة أن إىل اجلنوبية أمريكا يف بلد نو،ره املقابل ويف
باهلجمات على األنظمة  املتعلقة

احلكومية والتشويش على املواقع 
 3.االحتيايل وهجمات الروبوت والتصيد

عدد قليل من البلدان  كان
على الرغم من التوزيع اجلغرايف )فقط 

قادرا على توفري ( الواسع للغاية
اإلحصاءات املتعلقة بعدد الطلبات 
ملرسلة واملستلمة من قبل نقاط االتصال 

                                                           
 .012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 1
 .صورة اجلرمية السيربانية العاملية، توزيع أعمال اجلرمية السيربانية 2.2، القسم (الصورة العاملية)الثاين ا نظر لفصل  2
 .012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 3

 

من بلد في  04/0في شبكات  السيبرانية الجريمة بشأن محددة لتشريع مثال
 غرب أفريقيا

 04/0 لشبكة االتصال نقطة تعيين
 يتعني القانون، هذا مبوجب الدويل التعاون لغرض العاجلة املساعدة تقدمي أجل من( 0)

 األربع مدار على متاحة ستكون اليت االتصال نقطة تعيني القومي األمن مستشار على
  .عليها واحلفاظ سبوع،األ يف أيامٍ  سبعة وملدة اليوم يف ساعة والعشرين

 لالتفاقات وفقا األخرى االتصال بنقاط هذه االتصال نقطة توصيل ميكن( 2)
 مع التعاون لربوتوكوالت تنفيذا أو، [الدولةهذه ] هبا تلتزم اليت االتفاقيات أو واملعاهدات

 .القضاء أو القانون إلنفاذ لدوليةا اجلهات
  :علىحتتوي املساعدة الفورية اليت ستقدمها نقطة االتصال ( 3)
 .تقدمي املشورة الفنية إىل نقاط االتصال األخرى (أ

 .احلفاظ عل البيانات على وجه السرعة يف حاالت الطوارئ أو اخلطر (ب
 .مجع األدلة اليت متتلكها السلطة القانونية يف حاالت الطوارئ أو اخلطر يف التأخري (ج
الكشف عن املشتبه هبم وتوفري املعلومات لقانونية يف حاالت الطوارئ أو اخلطر يف  (د

 .التأخري
 التنفيذ بغية القسم هذا.. . يف إليها املشار التدابري نأاإلرسال الفوري للطلبات بش (ه

 .هلا عجلاملست
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ان من البلد املائة يف 21تظهر البيانات املنو،ره إليها من خالل استبيان الدراسة أن أكثر من . يف كل عام 22/2
 بلدان وتعاملت. سنويا 22/2من خالل نقطة االتصال ( مت إرساله أو استالمه)طلبا  21تعاملت مع أقل من 

 1.سنويا طلب 011 من أكثر مع االستبيان عن اجمليبة البلدان من فقط

 0111 من يقرب ما متوسط البلدان هذه يف القانون إنفاذ سلطات أبلغت فقد املقارنة، سبيل وعلى
 من اجملموعة هلذه سنويا ذكر الذي 34/3 لطلبات اإلمجايل العدد فإن وعموما، 2.سنوي،را سيربانية جرمية حالة

 3.سنة يف القانون بإنفاذ املكلفون واجهها اليت السيربانية اجلرمية حلاالت اإلمجايل العدد من املائة يف 2 ميثل البلدان
 34/3وبأي حال من األحوال فإن كافة اجلرائم السيربانية اليت تنموا إىل علم إنفاذ القانون تتطلب اشرتاك شبكة  

إضافة إىل ذلك، نو،رهت جمموعة من . ميكن التحقيق يف كثري من القضايا بنجاٍح على املستوى الوطين وحده  –
يف املائة من القضايا، يف املتوسط،  61إىل أن  34/3البلدان اليت قد،رمت بيانات عن استخدام نقاط اتصال 

 .وعلى هذا النحو، قد يكون هناك جمال كبري لتوسيع استخدام اآللية 4.تشمل بعدا عرب احلدود

القصور يف  جيازف
بفقدان  34/3استخدام شبكات 

املكاسب احملتملة يف وقت 
نو،رهت البلدان . االستجابة للطلب

أن اجمليبة عن استبان الدراسة إىل 
يف املائة من  91ما يقرب من 

الطلبات اليت متت معاجلتها 
 34/3بواسطة نقاط االتصال 

 5.واحد يف غضون شهر تلقت ردا
يف املائة من  31تلقت أكثر من 

من طلبات املساعدة  34/3ميكن توقع وقت استجابة أسرع لطلبات . يومني الطلبات ردا يف غضون يوم إىل
كشكل من   –ولكن أيضا يرجع ذلك إىل حقيقة أن  34/3القانونية املتبادلة، ليس فقط بسبب بطبيعة نظام 

أكثر حمدودية من  34/3جمموعة اإلجراءات اليت ميكن أن تقوم هبا نقطة اتصال  -أشكال التعاون غري الرمسي
 . قدمي املساعدة القانونية املتبادلة الرمسيةإجراءات ت

                                                           
 نفس املرجع 1
 .20-22 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 2
 . لكافة البلدان اجمليبة عن جمموعيت األسئلة 20-22و  012 رقم السؤال. اجلرمية السيربانيةاستبيان دراسة  حسب يستند إىل 3
 .012بيانات فقط للبلدان اجمليبة عن السؤال رقم . 83 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 4
 .012 رقم السؤال. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 5
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 من أكثر املساعدة إجراءات من خمتلفة جمموعة مع املدروس" االستجابة وقت" يتوافق النحو، هذا على
 ميكن ال" االستجابة وقت" شكلي وكال – املتبادلة القانونية املساعدة تقدمي خالل من عرضها مت اليت تلك

 لقدمي عرضة أكثر تكون ،34/3 االتصال نقطة مثل رمسية، غري آلية فإن آنفا، ذكرنا وكما. مباشرة مقارنتهما
 1.نفسها األدلة مجع بإجراءات القيام من أكثر رمسية األكثر اإلجراءات وتسهيل العامة والقانونية الفنية املشورة
 بداية ميثل أيامٍ  غضون يف األحيان من كثريٍ  يف الرد تقد،رم 34/3 االتصال نقاط أن احلقيقة فإن ذلك، إىل إضافة
 طلبا تتطلب اليت اإلجراءات - رمبا – ذلك يف مبا املناسب، الوقت يف التعاون لتسهيل االتصال لقنوات هامة
 . رمسية أكثر

 كاف؟ تعاون
 الثغرات لتجنب الراجح، على كافية، القضائية للوالية احلالية القواعد أن إىل مبكرا الفصل هذا توص،رل

 من الرمسي، وغري الرمسي التعاون آليات حتليل ويعد. السيربانية اجلرمية أعمال ومكافحة التحقيقات يف القضائية
 وحتديات السيربانية اجلرمية حتقيقات لتلبية يكفي احلايل العاملي الوضع أن إىل التوص،رل على قادرٍ  غري أخرى، ناحية

 .العام اإلدعاء

 أو مباشرة إما الرمسي، غري التعاون استخدام ذلك يف مبا - املوجودة اخليارات من عددا أن حني يف
 املساعدة طلبات استخدام إىل األحيان معظم يف نو،رهت البلدان من املائة يف 31 أن إال -الرمسي التعاون لتسهيل
 املساعدة ضمن ومن. أخرى ضائيةق والية يف تقع اليت اإللكرتونية األدلة على للحصول الرمسية املتبادلة القانونية
 الربيد مثل التقليدية االتصال وسائل على باالعتماد - هتيمن اليت الثنائية األدوات الرمسية، املتبادلة القانونية
 من الدول ذكرت وكما. األيام من بدال األشهر ترتيب يف استجابة أوقات متوسط يف والناجتة الدبلوماسية والرسائل

 . اإللكرتونية األدلة تقل،رب بسبب كبرية حتدياتٍ  ختلق الطويلة التعاون استجابة أوقات فإن قبل

 زمين نطاق يف السيربانية اجلرمية قضايا جماهبة يف الرمسي غري التعاون يف البلدان من العديد تنخرط بينما
 وجود عدم أو وجود عن فضال كبري، بشكل تقدميها ميكن اليت التحقيقات إجراءات جمموعة ختتلف أسرع،

 التعاون خالل من عليها احلصول مت اليت األدلة بأن البلدان من العديد وتعرتف. استخداماهتا يف واضحة سياسات
 حىت يعترب قد النهج، تنوع بسبب يكون ورمبا. احملاكمة يف لألدلة مستداما إمداد اعتبارها ميكن ال الرمسي غري

 الرمسي غري التعاون لتبسيط وعدا 34/3 شبكات تربم   بينما 2.مرهقة آلية احلاالت بعض يف الرمسي غري التعاون
 حلاالت احملتمل بالتجمع مقارنتها عند النادر يف نسيب بشكل ت ستخدم أن إىل متيل فإهنا الرمسي، التعاون وتسهيل

 .القانون إنفاذ سلطات علم إىل تنموا اليت للحدود العابرة السيربانية اجلرمية

                                                           
 .التعاون غري الرمسي والنهج الوطنية إىل التعاون غري الرمسي – 2التعاون الدويل  2-2، القسم أعاله ا نظر 1
 .للنتائج األولية من الدراسة جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرىرد من خبري إقليمي عينته  2
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 ذلك مالحظة ميكن. واإلقليمية الدولية الصكوك عضوية اختالف من التحديات هذه من الكثري أتنش
 التدابري تقدمي على والقدرة العاجلة، املتبادلة القانونية املساعدة قنوات توافر يف االختالفات مثل جماالت يف

 احلايل الدويل ونالتعا صورة جتازف. التعاون لطلبات استجابة يف وذلك البيانات، على التحفظ مثل املتخصصة،
 بالنسبة مقيدة، ولكنها بينها، فيما للتعاون الالزمة واإلجراءات الصالحيات لديها اليت البالد تكتالت بظهور
 األدلة خصوصيات يراعي ال الذي الدويل التعاون من" التقليدية" األشكال إىل األخرى، البلدان لكافة

 يف مبا مشرتك، هنج وجود عدم ويعين. خاص بشكل التحقيق إجراءات يف التعاون يف احلال هو وهذا. اإللكرتونية
 على املعج،رل التحفظ مثل اإلجراءات، طلبات أن األطراف، متعددة احلالية السيربانية اجلرمية صكوك ضمن ذلك

 يتم ال قد الطلب، عند متاحا وجعله التسهيل هذا مثل لضمان الدولية االلتزامات مع البلدان تلك خارج البيانات
 صوب يتجه قد السيرباين األمن بشأن األفريقي االحتاد اتفاقية صياغة يف السلطة هذه إدراج إن. بسهولة به الوفاء

 األطراف متعددة الصكوك يف التعاون أحكام نطاق يف االختالفات فإن العاملي، الصعيد وعلى. الثغرة هذه إغالق
 التعاون ضمانات يف والتباين املتعددة؛ الرمسية غري القانون إنفاذ وشبكات االستجابة؛ بوقت االتزام وعدم والثنائية؛

 .اجلنائية املسائل يف اإللكرتونية األدلة بشان الفعال الدويل التعاون على تؤثر كبرية حتديات متثل
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 الخدمات ومقدمي السحابية من اإلقليم خارج األدلة 7-5
 

  
 التحدي

تواجه حتد،ريات   اجلرمية السيربانيةاحلالية للتعاون الدويل يف قضايا  النهجكما أوضح هذا الفصل، فإن 
مبا يف ذلك فرتات االستجابة الطويلة للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة، وعدم متاثل سلطات  –كبرية 

والذي مت التلميح إليه يف القسم  -أما التحد،ري الثالث . التحقيق الوطنية يف احلصول على بيانات احلاسوب كدليل
القضائية ذات الصلة اليت ينبغي توجيه  الواليةديد فيكمن يف حت -املتعل،رق بالسلطة القضائية ولكن مل يتم تفصيله 

يصبح هذا التحد،ري متزايد احلدة حال انتقال . للحصول على األدلة اإللكرتونية طلب التعاون إليها يف املقام األول
 .، واليت تعرف باسم احلوسبة السحابيةجغرافياخدمات احلاسوب إىل خوادم ومراكز بيانات موز،رعٍة 

 :االستنتاجات الرئيسية

  معرفتها من الناحية الفنيةرغم إمكانية  حتديد موقع البيانات زائفة على حنو متزايد،أصبحت إمكانية ،
إىل حد أن طلبات املساعدة القانونية  التقليدية  ،التطورات يف جمال احلوسبة السحابيةوذلك بسبب 

لد الذي توجد املتبادلة غالبا ما تكون موج،رهة إىل البلد الذي يتواجد فيه مقر مزود اخلدمة بدال من الب
 افعليفيه البيانات 

  من خالل استخدام االتصال املباشر من جهاز املشتبه فيه أو من خالل استخدام بيانات اعتماد
إىل البيانات  خارج  –أو بدون قصد  دبقص –الوصول، أو من خالل وصول احملققني على حنو متزايد 
  مادياد  الذي توجد فيه البيانات احلدود خالل مجع األدلة  دون احلصول على إذٍن من البل

  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 
 جملس املنصوص عليها يف اتفاقية " عرب احلدود"ن الوصول ال تغطي األحكام القائمة ذات الصلة بشأ

واتفاقية جامعة الدول العربية املتعل،رقة جبرائم تكنولوجيا املعلومات مثل  اجلرمية السيربانيةبشأن  أوروبا
الشخص صاحب السلطة " موافقة"هذه احلاالت بشكٍل كاٍف بسبب الرتكيز على احلصول على 

 ات، واملعرفة املفرتضة ملكان البيانات يف وقت الوصول أو االستالم القانونية للكشف عن البيان
 موقع "ميكن استخدام  ىإعادة صياغة مفهوم إىل أي،ر مد (0: )ما يلي تتطل،رب هذه التحديات

تطو،رر املعايري املشرتكة والض،رمانات املتعل،رقة باملالبسات، إن وجدت، ( 2. )كقاعدٍة توجيهيةٍ " البيانات
 قد يتم الوصول املباشر إىل البيانات خارج احلدود من قبل املكل،رفني بإنفاذ القانوناليت مبوجبها 
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ونظام أساسي  "و " برجمي،رات كخدمة"و " بنية حتتية كخدمة"احلوسبة السحابية بأهنا اتسمت خدمات 
يف  1.على اإلنرتنت ونظام اخلادم ونظام التشغيل والتخزين على التوايل" االفرتاضية"تغط،ري توفري األجهزة " كخدمة

وخربات منظ،رمة أخرى لتقدمي  تسخ،رر البنية التحتية –قدمية  ةلفكر  مصطلحا جديدا" السحابية"السياق تكون هذا 
اكز البيانات أما األجهزة الفيزيائية وراء اخلدمات السحابية املوجودة يف مر . موارد حوسبٍة كخدمة عرب اإلنرتنت

سرتاتيجية هتدف إىل تقليل التأخري يف تقدمي اخلدمات باإلضافة إىل تكاليف الكهرباء وأجهزة ا طاملوجودة يف نقا
جوجل، على سبيل، من الوصول إىل البيانات املخز،رنة أو املعاجلة يف أمريكا  وستخدمقد يستطيع م. التربيد

  2.أوروباالشمالية وجنوب شرق آسيا ومشال أو غرب 

يسود زعم فحواه أنه ال ميكن معرفة مكان ختزين البيانات يف السحابية، وأنه من املمكن أن تكون 
د الصحيح أن قواعد البيانات ميكن استضافتها عرب مراكز بيانات ومن املؤك،ر . البيانات جمز،رأة عرب مواقع متعددة

قد يشمل هذا وضع بيانات  3.متعددة، توجد يف بلداٍن خمتلفة، وحتتوي على نسٍخ متعددٍة من نفس البيانات
قدية بني ومن الصحيح أيضا أن،ر االتفاقات التعا 4.حيوية آلي،را عرب مراكز البيانات املوجودة فعلي،را يف بلدان خمتلفة

شروط  مقد،رمي اخلدمات السحابية واملستخدمني ال تكشف دائما موقع مركز البيانات أو حتتوي على بيانات أو
 نومن ناحية أخرى، فإن بعض مقد،رمي السحابية ميكنو  5.باملوقع اجلغرايف الذي ستستلم فيه البيات متعلقة

دمات واخلوادم اخلاصة هبم، ويتعهدوا بعدم نقل احملتوى املستخدمني من تعيني املنطقة الفعلية اليت ستوجد فيها اخل
باإلضافة إىل ذلك، فإن بروتوكوالت األدلة اجلغرافية أيضا قيد التطوير  6.من املنطقة احملددة دون إخطار العمالء

وعموما،  7.متكني التحقيق املستقل للموقع اجلغرايف للبيانات يف السحابية –للتحديد البعيد ملنشأ مصدر البيانات 
 . فإن تزايد متطل،ربات التوافق، ومتطل،ربات العمالء، وتكنولوجيا إدارة البيانات تتجه حنو موقع بيانات سحابية دقيق

                                                           
ومحاية   مكافحة اجلرمية السيربانية. 2102الداخلية وحقوق املواطنني والشؤون الدستورية ، على سبيل املثال، املديرية العامة يف الربملان األورويب للسياسات ا نظر 1

 .اخلصوصية يف السحابة
  http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html ا نظر 2
يف إشارة إىل استخدام التحكم يف  http://www.datastax.com/wp-content/uploads/2012/09/WP-DataStax-MultiDC.pdf، ، على سبيل املثالا نظر 3

 . من بني غريها Netflixو  eBayمن قبل " عدة مناطق جغرافية"ة عرب البيانات املتعددمركز  عمليات
 ، على سبيل املثال، ا نظر 4

Peterson, Z.N.J., Gondree, M., Beverly, R., 2011. A Position Paper on Data Sovereignty: The Importance of Geolocating 
Data in the Cloud. 

 ا نظرعرب مراكز البيانات املوزعة جغرافيا،  اآليلوكمثال لتكنولوجيا التنسيب 
 Agarwal, S., et al., 2010. Volley: Automated Data Placement for Geo-Distributed Cloud Services. 

5  Benson, K., Dowsley, R., Shacham, H., 2011. Do you know where your cloud files are? Proceedings of the 3rd ACM Workshop 
on Cloud Computing Security, pp.73-82. 

 
 : متاح على Amazon Web Services, 2012. Risk and Compliance. November 2012، على سبيل املثال، ا نظر 6

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf 
 
 Albeshri, A., Boyd, C. and Gonzalezأيضا،  ا نظر. عرض التحديد الناجح للمواقع اجلغرافية التقريبية للبيانات يف سحابة األمازون. املرجع نفسه  7

Nieto, J., 2012. مجعية . 2102لورش عمل  نظم احلوسبة املوزعة  32أعمال املؤمتر الدويل . واقع اجلغرافية لبيئة احلوسبة السحابيةأدلة امل: األدلة اجلغرافية
 .212-212يف ماكاو والصني من الصفحة ( IEEE)مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات 

http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
http://www.datastax.com/wp-content/uploads/2012/09/WP-DataStax-MultiDC.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
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تكشف عن منٍط من البيانات  –حىت عند حتديد البيانات السحابية  –ومع ذلك، فإن القضية تظل 
وعندما تعترب . ذلك النسخ يف سلطات قضائية متعددةاملتناثرة، والعابرة يف بعض األحيان، والبيانات، مبا يف 

فيما ( يف بلدان متعددة" )خارج احلدود"البيانات السحابية دليال يف حتقيقات اجلرمية السيربانية قد تكون أيضا 
ويف كثري من احلاالت، وحىت احلقيقة األساسية أن االختصاص القضائي اخلارجي قد ال يكون . يتعل،رق بالبلد احملقق

تعد نقطة البداية، يف كثري من األحيان، جمرد   1.عروفا على وجه اليقني من قبل احملققني املكل،رفني بإنفاذ القانونم
ويف حني وجود اإلمكانية التقنية يكون من غري احملتمل . مثل األمازون أو جوجل –اسم مزود اخلدمة السحابية 

ى معرفة البلد الذي تقع فيه البيانات السحابية بشكل فعلي عل - يف بداية التحقيق –مقدرة حمقق إنفاذ القانون 
وإذا كان البلد احملقق ليس مقر مزود اخلدمة السحابية فإن أسلوب (. حىت لو مت إثبات عدم نقلها بالفعل)

طنية ملزود قد يتطل،رب بالغا إىل السلطة املركزية املختص،رة بالسلطة القضائية الو " التقليدي"املساعدة القانونية املتبادل 
 .اهما معإنتاج البيانات احلاسوبية أو كلي السحابة، مع طلب احلفظ أو

ومن اجلدير بالذكر أنه يف إطار هذا األسلوب قد ال يتم حىت إرسال طلب املساعدة القانونية املتبادلة إىل 
املثال، يستضيف  فموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك، على سبيل. االذي تتواجد فيه البيانات فعليالبلد 

ولكنه حيدد أنه يفصح عن  2الشمالية، أوروبابيانات العديد من املستخدمني يف مركز بيانات يف بلد واحد 
ت وفقا للقوانني املعمول هبا واملقتبسة من بلد يف أمريكا الشمالية أما بالنسبة إلنفاذ القانون األجنيب،  3.السجال،ر

إىل أن طلب املساعدة القانونية املتبادلة أو اإلنابة القضائية املوج،رهة إىل بلٍد  فيس بوك تشرياملبادئ التوجيهية لفإن 
ويف الواقع فإن مصاحل الدولة  4.يف أمريكا الشمالية قد يتطل،رلب فرض الكشف عن حمتويات حساب الفيس بوك

 يف" التحكم"على أراضيها  اليت يتم فيها ختزين البيانات السحابية تفقد أمهيتها بالنسبة ملصلحة الدولة اليت يتم
 5.البيانات

وعندما مت السؤال، على . طت البلدان الضوء على هذه التحديات خالل مجع املعلومات للدراسةسل
من مقدمي اخلدمة اخلاضعني لسلطة قضائية أخرى، عل،رق  اإللكرتونيةسبيل املثال، عن كيفية احلصول على األدلة 

لى البيانات من خارج اإلقليم عملي،رة مطو،رلة مصحوبة بصعوباٍت يف حتديد عدد من البلدان بأن عملية احلصول ع
 6."مادياالسلطات األجنبية مع كٍل من السلطات القانونية واخلربة التقنية يف األماكن اليت تقع فيها األدلة الرقمية "
 

                                                                                                                                                                          
 

م اخلدمة ال  1  . سحابية ومركز البياناتعلى الرغم من أنه رمبا قد يفرتض بناء على معرفة واسعة مبواقع مقد،ر
  https://www.facebook.com/luleaDataCenter ا نظر 2
  /http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines ا نظر 3
 املرجع نفسه 4

5 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck. 
 .012 السؤال رقم. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية  6

https://www.facebook.com/luleaDataCenter
http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
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 واإلقليمية الدولية النهج
سيطر عليها أطراف أخرى شيء مت االعرتاف البيانات من خارج اإلقليم واليت تإن حتديات احلصول على 

، على سبيل املثال، مت تضمني املادة اجلرمية السيربانيةبشأن  جملس أوروبافأثناء صياغة اتفاقية . به منذ زمن
مصدر )إتاحة الوصول عالنية ( أ: )هبدف متكني األطراف، دون احلصول على إذن من طرف آخر، من (ب)32

الوصول إىل أو استالم، من ( ب. )جغرافياإىل البيانات املخزنة بغض النظر عن موقع وجود البيانات ( مفتوح
آخر،  إذا حصل الطرف على  فبيانات احلاسوب املخز،رنة الواقعة يف طر خالل نظام احلاسوب يف أراضيها، 

الذي لديه السلطة القانونية لإلفصاح عن البيانات للطرف من خالل  املوافقة القانونية واالختيارية من الشخص
 2.يف اتفاقية جامعة الدول العربية تقريبا ةشروٍط مطابقبومنذ ذلك احلني مت تضم،رني مادٍة  1.نظام احلاسوب ذلك

وألن األمر يتعل،رق بشكل خاٍص باحلصول على البيانات من خارج اإلقليم يف حتقيقات إنفاذ القانون، 
 اجلرمية السيربانيةبشأن  جملس أوروبامن اتفاقية ( ب)32فإن هذه املناقشة ترك،رز على اإلجراءات الواردة يف املادة 

 ". عرب احلدود"تسمى مثل هذه اإلجراءات بشكل عام الوصول (. الوصول إىل البيانات املخز،رنة مع املوافقة)

جملس ، بقدر ما تصو،رر أن الدول األطراف يف اتفاقية متساهلةبشروط ( ب)32املادة  متت صياغة
بشكل مباشر على الدول األطراف  رحتظإهنا ال . تشرع يف مثل هذه اإلجراءات قد اجلرمية السيربانيةبشأن  أوروبا

 ولكن إن قام بلد طرف بفعل ذلك - امنع الدول األطراف األخرى من الوصول إىل البيانات املخز،رنة يف أراضيه
من بلٍد طرف آخر يتم تفسريه على أنه " دون إذن"فالوصول . مع روح املادة فإن هذا ما ميكن اعتباره متنافيا

كما  3"بيانات احلاسوب املخز،رنة يف طرٍف آخر دون البحث عن املساعدة املتبادلةالوصول من طرٍف واحد إىل "
إىل أن املادة  ااإلشارة أيض روجتد. ال حتظر ذلك وال تتطل،ربه –تغض املادة الطرف عن نقطة إشعار الطرف اآلخر 

ة على سياق هتتم بالوصول إىل بيانات احلاسوب املخزنة أو استالمها بشكل عام، وليست مقصور ( ب)32
تشك،رل قاعدة تسمح بشكل صحيح ( ب)32هو أن املادة  املنظور األول. اجلرمية السيربانيةالتحقيقات يف 

أما املنظور  4.مبمارسة سلطة الدولة على أراضي دولة أخرى ضمن االستثناءات اليت نص،ر عليها القانون الدويل
فهو أن هذا الوصول يتناىف مع مبدأ السيادة وعدم التدخل إذا مت تنفيذه دون موافقة الدولة اليت تيتم ختزين  اآلخر

يف الشؤون " التدخل"فهو أن مثل هذه األعمال ال متث،رل احلد األدىن من  أما املنظور الثالثو  5.البيانات يف إقليمها
 1.بيانات يف إقليمهاالداخلية أو اخلارجية للدولة اليت تيتم ختزين ال

                                                           
 .32املادة ا نظر، اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم السيربانية،  1
 . 21ا نظر، اتفاقية جامعة الدول العربية، املادة  2
الوصول عرب احلدود . 2102، اجملموعة الفرعية املخصصة يف الوالية القضائية والوصول إىل البيانات عرب احلدود (T-CY)جملس أوروبا، جلنة إتفاقية اجلرمية السيربانية  3

 .20ديسمرب، الصفحة  T-CY (2102 )3-2ما هي اخليارات؟ : والوالية القضائية
يف  01رقم  Aالسلسلة  PCIJالسلسلة  كما وردت يف قضية لوتس" قاعدة حمررة مستمدة من العرف واملعاهدة الدوليه"، نقال عن 22املرجع نفسه، يف الصفحة  .4

08 (0222.) 
5 Sieber, U., 2012. Straftaten und Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 69. Deutschen Juristentag. Munich: C.H. Beck. 
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 جملس أوروبامن اتفاقية  (ب)32يف وقت صياغة املادة  متطو،ررة بالتأكيد تكن احلوسبة السحابية مل
، من (ب)32على وجه التحديد تطبيق املادة تصوروا ومع ذلك، فإن واضعي الصياغة . اجلرمية السيربانيةبشأن 

يف بلٍد آخر من قبل مزود  االربيد اإلليكرتوين اخلاص بالشخص خمز،رنقد يكون فيها "، إىل احلالة اليت ني أمور أخرىب
يف نطاٍق واسع من الظروف، مبا يف ذلك ( ب)32على هذا النحو، من املمكن أن تطب،رق املادة  2".اخلدمة

مقدمي اخلدمة؛ ويف عامل و منظمات القطاع اخلاص؛ و الوصول أو استالم بيانات احلاسب من أفراد خارج اإلقليم؛ 
موافقة  وردتإلنفاذ القانون وهي أنه إذا ( ب)32هناك ميزة حمتملة للمادة . مشغلي اخلدمة السحابية –اليوم 

تباع إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة اليت تتحرك ببطء شديد ختيارية فال يتوجب على احملققني اقانونية وا
 .العابرة اللتقاط البيانات

 الوطنية الممارسة
الوصول عرب احلدود إىل نظام احلاسوب "البلدان، خالل مجع املعلومات للدراسة، عن استخدام  مت سؤال

كإجراء " أو البيانات
إذا كان من  وعما 3حتقيقي،

الوصول عرب "املسموح به 
إىل نظام احلاسوب " احلدود

أو البيانات يف داخل البلد 
 من خالل إنفاذ  قانون

  4.أجنيب

وفيما يتعل،رق 
عرب "الوصول باستخدام 

من قبل سلطات " احلدود
يف املائة من البلدان يف األمريكتني وآسيا وأوقيانوسيا إىل أن هذا اإلجراء قد مت  21إنفاذ القانون، نو،ره حنو 

يف املائة  21نسبة ارتفع ذلك إىل  .استخدامه، إما من أجل التحقيقات يف اجلرمية السيربانية أو غريها من اجلرائم

                                                                                                                                                                          
 

الوصول عرب احلدود . 2102، اجملموعة الفرعية املخصصة يف الوالية القضائية والوصول إىل البيانات عرب احلدود (T-CY)جملس أوروبا، جلنة إتفاقية اجلرمية السيربانية  1
 . 22ديسمرب، الصفحة  T-CY (2103 )3-2ما هي اخليارات؟ : والوالية القضائية

يونيو  22. 54934/00ب رقم فيما يتعل،رق باعرتاض املواقع السلبية يف بلٍد واحٍد يراقب االتصاالت الالسلكية من بلد أجنيب، ا نظر أيضا، احملكمة األوروبية، الطل
 . سيادة اإلقليمية البلدان األجنبية كما هي حممية يف القانون الدويل العام، واليت وجدت احملكمة أن البلد املدعى عليه مل يتصر،رف بطريقة تدخلت يف ال2112

 
 . التقرير التفسريي التفاقية اجلرائم السيربانية. 2110جملس أوروبا،  2
3

 .22 السؤال رقم. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
4

 .018 السؤال رقم. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
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قد يعكس ارتفاع النسبة يف أوروبا تأثري  1.يف املائة يف أوروبا 21جمليبة عن االستبيان يف أفريقيا، و من البلدان ا
 .من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية( ب)32املادة 

مع بعض  –" عرب احلدود"ويف الرد على االستبيان، وضعت بلدان معىن واسعا على شرط الوصول 
مل الوضع عندما مت تنفيذ الوصول املباشر إىل البيانات خارج احلدود هبا، ولكن فقط بعد احلصول البلدان اليت تش

كما أشار عدد من البلدان إىل قيوٍد معينة على هذه املمارسة، مثل    2.على موافقة وردت من السلطات األجنبية
وقد . البيانات خمزنٌة بالفعل يف اخلارج احلاجة إىل احلصول على موافقة املالك وشروط اإلخطار واحلاجة لضمان أن

استشهدت البلدان اليت مل تستفد من املمارسة بشكل متكرر إىل عدم وجود اإلطار القانوين كسبب رئيسي لعدم 
كما سل،رطت بعض البلدان الضوء بشكل خاص على أهنا كانت مقي،ردة يف مجع األدلة من اخلارج . القيام بذلك

 3.نية املتبادلة واإلنابة القانونيةباستخدام املساعدة القانو 

 جبواز يتعل،رق وفيما
 القانون إنفاذ أجهزة وصول

 احلاسوب أنظمة إىل األجنبية
 ثلثي حنو ذكر بياناته، أو

 ال شيء هذا أن العامل بلدان
 واحد بلدٌ  ذكر وقد 4.جيوز
 سبيل على أوقيانوسيا، من

 إنفاذ سلطات أن املثال،
 تستطيع الوطنية القانون

 القانونية املساعد عمليات خالل من األجنيب البلد عن نيابة احلاسوب وبيانات/احلاسوب أنظمة إىل الوصول"
 على التفتيش أمر تنفيذ فيها يتم اليت احلاالت علىيقتصر " املساعدة نطاق أن من الرغم على ،"الرمسية املتبادلة
 البلد عن بالنيابة املخز،رنة االتصاالت إىلالوصول " على قادرة غري الوطنية والسلطات" ،[ ]...[الوطنية]املباين

عندما تسمح البلدان . وتدرك بلدان أخرى أن املمارسة مل تكن تتفق مع مبدأ السيادة الدولية 5."األجنيب
بالوصول عرب احلدود إىل أنظمة احلاسوب أو البيانات داخل أراضيها، مت ذكر ذلك يف كثري من األحيان ليكون 

أشارت إحدى البلدان إىل أن املمارسة  و . السيربانة ميةعلى النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلر 
ويف حاالت أخرى، كما هو احلال بالنسبة لبلد واحد يف أمريكا اجلنوبية، . كان مسموح هبا على أساس التبادل

                                                           
1

 نفسهاملرجع  
2

 املرجع نفسه 
3

 املرجع نفسه 
4

 .018 السؤال رقم. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
5

 املرجع نفسه 



    

202 
 

وقد  1.يف احلاالت امللح،رة اليت تنطوي على جرمية خطرية هتدد سالمة أو حياة الشخص"فإن املمارسة مسموٌح هبا 
 ذكرت فقد." القوميإذا هددت املسألة األمن "أن الوصول عرب احلدود يكون جائزا  نو،رهت بلدان أخرى إىل

 يف البيانات فيه تكون الذي[ البلد] معرفة استحالة حالةيف " بالوصول سيسمح أنه أوروبا مشال بلدان إحدى
 2."الواقع

 عرب املعلومات على احلصول عند تعتمد االستبيان عن اجمليبة الدول أن يبدو فإنه العملية، الناحية ومن
 يف 01وعموما، فإن أقل من  3.املتبادلة القانونية للمساعدة الطلبات استوجاب – الرمسية القنوات على احلدود

مبقدمي اخلدمات خارح اإلقليم مباشرة للحصول على أدلٍة " يف الغالب"من البلدان قد نوهت إىل االتصال  املائة
أوضحت إحدى البلدان الواقعة يف غرب آسيا أن الشروع يف اتصال  4.ري واحملتوىمثل بيانات املشرتك وحركة الس

مع مقد،رم اخلدمة خارج احلدود يتم تنفيذه بطريقة غري رمسية، وإذا رفض مقد،رم اخلدمة التعاون فإن سلطات إنفاذ 
 5.وبةالقانون تعود إىل القنوات الرمسية من أجل احلصول على األذون الالزمة والبيانات املطل

 اإلقليم خارج البيانات إلى المباشر الوصول مفاهيم وضع
 مساعدةطلب  دون خارج اإلقليم البيانات إىل الوصول يف املتضمنة االعتباراتمفهوم  وضعمن أجل 

 ممكنة سيناريوهات أربعة التايل الشكل يوضح شرطة،و  شرطةتعاون آخر غري رمسي بني  أو مسي،ر  متبادلة قانونية
 .السحابية احلوسبة سياق يف

، ولكن مع مراكز (ب)اخلدمة السحابية مع املقر الرئيسي ومراكز البيانات يف البلد  مقدميشمل املثال 
أو  تستلم ( أ)تصل سلطات إنفاذ القانون يف البلد (. أ)، ومقرات إضافية يف البلد (ج)بيانات إضافية يف البلد 

 :عن طريق( ب)لد بيانات سحابية يعتقد أنه مت ختزينها يف الب

( 0)ميكن احلصول على الوصول إما بسبب . مع سيطرة على بيانات السحابة( أ)فرد يقع يف البلد  (0)
 .مباشر من جهاز الفرد لاستفادة السلطات من اتصا( 2)موافقة الفرد، أو 

ميكن احلصول على الوصول بسبب موافقة . مع سيطرة على بيانات السحابة( ب)فرد يقع يف البلد  (2)
 .الفرد

                                                           
 املرجع نفسه 1

 .املرجع نفسه 2
 .012 السؤال رقم. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 3
 .املرجع نفسه 4
 .املرجع نفسه 5
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موافقة مقدم ( 0)ميكن احلصول على الوصول إما بسبب (. ب)مقد،رم اخلدمة السحابية يف البلد  (3)
أوراق إعتماد وصول إىل البيانات مت احلصول عليها من قبل سلطات إنفاذ ( 2)اخلدمة السحابية، أو 

 . القانون
من خالل ترتيبات حملية غري  ميكن احلصول على الوصول(. أ)يف البلد  ةاخلدمة السحابيمقد،رم  مقر،رات (2)

 . اخلدمة السحابية مقدمو رمسية بني سلطات إنفاذ القانون 

مقدم اخلدمات السحابية يف يف حيازة يف كافة احلاالت، بينما تعتقد سلطات إنفاذ القانون أن البيانات 
يف  امنها، موجودة فعلي ، ومن املمكن أيضا أن تكون البيانات، أو نسخ(ب)مراكز البيانات اخلاصة به يف البلد 

معلومات أولية على ( أ)أخرى حمتملة قد ال متتلك سلطات إنفاذ القانون يف البلد  ةكما أنه يف أمثل(. ج)البلد 
 1.م الذا ماكانت فعلي،رة خارج نطاقها أمبا يف ذلك إ - اإلطالق بشأن موقع البيانات

 

توضح جمموعة االحتماالت مدى تعقيد الوصول املباشر من قبل سلطات إنفاذ القانون إىل البيانات   
تأثري شروط عميل ( 0: )توجد أيضا املزيد من الفروق البسيطة مبا يف ذلكفضمن املثال، . احلدود اإلقليميةخارج 

قانونية التفاعل بني سلطات إنفاذ ( 2. )مقد،رم اخلدمة السحابية وأحكامه على طلبات إنفاذ القانون األجنيب

                                                           
الوصول عرب اتصال حملي،را على اجلهاز،   "(بئتهاخت"أو )ذا كان يتم ختزين البيانات إجلهاز املشتبه فيه، على سبيل املثال، قد ال يكون واضحا ما " املباشر"خالل الوصول  1

 .شبكة اتصال إىل خادم خارج اإلقليم
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قانونية ( 3)األفراد واألشخاص االعتباريني داخل اإلقليم، باإلضافة إىل  وبني( ب)القانون األجنيب يف البلد 
 (. أ)عتمادات الوصول من خالل إنفاذ القانون يف البلد االطريقة اليت يتم هبا احلصول على أي 

من  جد عددٌ و   جملس أوروبااملماثلة يف تقرير صدر مؤخرا عن بالنظر يف جمموع من السيناريوهات 
ما إذا كان من : مع اإلشارة إىل النهجمت تضمني هذه االختالفات يف . االختالفات يف أساليب تعامل البلد

الواضح للمحققني أن البيانات مت ختزينها يف سلطات قضائية خمتلفة؛ ما إذا كان قد مت السماح للمحققني يف 
ول على حق الوصول عن بعد عن طريق برامج مثل كيلوجرز وسنيفرز؛ ما إذا كان الشخص الذي يقدم احلص

الوصول لديه السلطة القانونية لإلفصاح عن البيانات مبوجب القوانني يف املكان الذي يتم فيه ختزين البيانات؛ 
 1.لدولة املطالبة أو خارج إقليمهايف ا لشخص الذي يقد،رم الوصول يقع فعالوعما إذا كان حيدث فرق إذا كان ا

 الرئيسية االعتبارات
سل،رط املثال االفرتاضي الذي مت التنويه إليه أعاله جنبا إىل جنٍب مع إجابات البلدان عن استبيان الدراسة 

 .من االعتبارات الرئيسية دالضوء على عد

املمارسة، إىل البيانات خارج من الواضح أن سلطات إنفاذ القانون قد تصل بشكل مباشر، يف : أوال
وهذا قد حيدث على سبيل املثال، عندما يستفيد . للخدمة مأو مقد داحلدود دون احلصول على موافقة من أي فر 

احملققون من اتصال مباشر موجود من جهاز املشتبه فيه، أو عندما يستخدم احملققون أوراق اعتماد الوصول إىل 
 .بشكل قانوين للوصول إىل البيانات السحابيةالبيانات اليت مت احلصول عليها 

تعرف دائما ما إذا كان  أنتنفذ مثل هذه األعمال اليت سلطات إنفاذ القانون لن يكون بوسع : ثانيا
ميكن أن حيدث . تقع أي بلد أو بلدانكذلك، يف الوصول إىل البيانات يف احلقيقة خارج أراضيها، أو إذا كانت  

يف مراكز  مسخ متعددةخدمة احلوسبة السحابية بتخزين البيانات يف  وندما يقوم مقدمهذا، على سبيل املثال، ع
 .خمتلفة، ويقوموا باالستفادة من اإلدارة الديناميكية للبيانات بني مراكز البيانات هذه نالبيانات يف بلدا

جملس من اتفاقية ( ب)32الدولية واإلقليمية القائمة مثل أحكام املادة  بالنهجكال هاتني النقطتني صلة ل
وكالمها يتطل،رب موافقة شخص  –من اتفاقية جامعة الدول العربية ( 2)21، واملادة اجلرمية السيربانيةبشأن  أوروبا

ال . عة يف طرٍف آخرله سلطة قانونية للكشف عن البيانات، ومقصوٌر على الوصول التصوري إىل البيانات الواق
الوضع عندما ال يتم احلصول على املوافقة وتكون البيانات تقع بشكل فعلي يف بلٍد ليس  مثل هذه األحكامتغطي 

 . طرفا يف املعاهدة ذات الصلة

                                                           
1

الوصول عرب احلدود . 2102، اجملموعة الفرعية املخصصة يف الوالية القضائية والوصول إىل البيانات عرب احلدود (T-CY)جملس أوروبا، جلنة إتفاقية اجلرمية السيربانية  
  .30-22ديسمرب، الصفحة  T-CY (2103 )3-2ما هي اخليارات؟ : والوالية القضائية
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نوهت العديد من البلدان اجمليبة  - وبشكل خاص، فيما يتعلق مبسألة املوافقة ومقدمي احلوسبة السحابية
ن فقط بالكشف عن و القضائية اخلاصة هبم ملزم يةالواليف نطاق  نيعن االستبيان أن مقدمي اخلدمات العامل

إن مل يكن أكثر  –تنطبق هذه االلتزامات  1.أو أمر قضائي ءالبيانات بناء على إيصال أمر من احملكمة أو استدعا
كما أشار عدد من مقدمي اخلدمة الذين أجابوا عن الدراسة  إىل . لطلبات إنفاذ القانون األجنبية - من ذلك
ينظرون إىل الطلبات غري الرمسية من سلطات إنفاذ القانون األجنبية ليحدثوا أي التزام خبصوص الكشف أهنم ال 

تلق،ري طلبات رمسيٍة من خالل األنظمة  تفض،رل ة إىل أهناوعموما، نو،رهت الشركات اجمليبة عن الدراس 2.عن البيانات
بادئ التوجيهية من مقدمي خدمة ت دراسٌة للمكما أوضح. القائمة على معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة

"... وتنص املبادئ التوجيهية إلنفاذ القانون من تويرت، على سبيل املثال، على أن . هذا األسلوب انرتنت أيضاإل
القانون خيو،رل تويرت للرد على طلبات احلصول على معلومات املستخدم من جهات إنفاذ القانون األجنبية اليت 

 3."احملكمة إما عن طريق معاهدة للمساعدة القانونية املتبادلة أو عن طريق اإلنابة القضائية....  تصدر عن طريق
يف احلصول على البيانات من مقد،رم اخلدمة خارج  ةعلى هذا النحو، قد جتد سلطات إنفاذ القانون األجنبية صعوب

 . احلدود مبوافقة مباشرة

السيادة ( نقاشات) فمن ناحية، تشري بعض حجج. قدةتصل الصورة إىل واحٍد من التوازنات املع
الفردية إىل أن الوصول إىل بيانات احلاسوب خارج اإلقليم ال يكون مناسبا إال من خالل إجراءات  واخلصوصية

على  ةواليت يرتب عليها النظر رمسيا يف مثل هذه القضايا على أساس كل قضي –املساعدة القانونية املتبادلة 
ومن ناحية أخرى، فإن حقائق إنفاذ القانون تشري إىل أن الوصول، من خالل عدد من الوسائل، إىل  4.حدة

. هممن خالل احملققني أو بدون علم إما –البيانات خارج اإلقليم حيدث، يف املمارسة، يف سياق التحقيقات 
رمسية؛ احلاالت اليت يتم فيها مواجهة تشمل القوى الدافعة لذلك طول الفرتة الزمنية املطلوبة إلجراءات التعاون ال

 .أثناء التحقيق ةاألجهزة ذات االتصال املباشر؛ وعندما تصبح أوراق اعتماد الوصول معروف

واملعرفة املفرتضة " املوافقة"من القيود من خالل الرتكيز على  االدولية واإلقليمية احلالية عدد النهجمتث،رل 
للبيانات يف بداية التحقيق، أو يف النقطة اليت قد " احلقيقي"نادر معرفة املوقع يف الواقع، من ال. البيانات" ملوقع"

حىت عندما تستخدم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الرمسية، قد . ايكون فيها إىل الوصول إىل البيانات مطلوب
من السلطة القضائية للمركز  تكون هذه الطلبات موجهة إىل السلطة القضائية ملركز مقدم اخلدمة السحابية بدال

  5.الفعلي للبيانات

                                                           
1

 .20 السؤال رقم. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
2

 .20 السؤال رقم. (القطاع اخلاص) يربانيةاستبيان دراسة اجلرمية الس 
3

  #http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-for-law-enforcement ا نظر 
خطوات عملية يف حقوق اإلنسان على : احلريات الرقمية يف القانون الدويل .2102مبادرة الشبكة العاملية قدمت هذه التوصية، على سبيل املثال، من خالل  4

 .اإلنرتنت
 .قدرة االتفاقيات بني مشغلي مراكز البيانات اليت متلكها الشركات العاملية والبلدان املضيفة على معاجلة هذه النقطة 5

http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-for-law-enforcement
http://support.twitter.com/articles/41949-guidelines-for-law-enforcement
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اجلرمية والعدالة اجلنائية، تتواجد عدد من الظروف اليت يكون فيها الوصول امللح،ر إىل  منعمن منظور 
يتطل،رب حتقيق توافق يف اآلراء بشأن . مبا يف ذلك عند وجود هتديد وشيك بالضرر – االبيانات السحابية مطلوب

( 0) 1:حرتام حقوق اإلنسان الفردية ما يليقد يتحقق هبا إحراز ذلك مع ضمان اعالية اليت الطريقة األكثر ف
تطوير املعايري املشرتكة ( 2. )كقاعدة توجيهية" موقع البيانات"ميكن استخدام  ىإعادة صياغة مفهوم إىل أي،ر مد

ملباشر إىل البيانات خارج احلدود من والض،رمانات املتعل،رقة باملالبسات، إن وجدت، اليت مبوجبها قد يتم الوصول ا
 .قبل املكل،رفني بإنفاذ القانون

 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                           
 .اخلصوصية وإجراءات التحقيق 3-2القسم  (والتحقيقاتإنفاذ القانون )الفصل اخلامس  ا نظر 1
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 السيبرانية الجريمة منع: الثامن الفصل

 الفض الخاص والقطاع الحكومات منظور من السيبرانية الجريمة منع على شاملة نظرة الفصل هذا يلقي
عن األوساط األكاديمية، حيث يقيم العديد من الروابط بين أصحاب المصالح ويؤكد على مجموعة من 

 .من شأنها أن تؤدي إلى تدابير فّعالة لمنع الجريمة السيبرانيةوالتي التفاعالت بينها 

 الوطنية واالستراتيجيات السيبرانية الجريمة منع 8-1

 :االستنتاجات الرئيسية
  وما . من البلدان اجمليبة بوجود قانون وطين أو سياسة وطنية ملنع اجلرمية السيربانية املائةيف  21أفاد

 من البلدان يف املائة 21زالت املبادرات قيد اإلعداد يف 
 إنفاذ  وقدرة اجلنائية العدالة وتطوير الفع،رالة، القيادةو  ،التشريعات رتشمل املمارسة السليمة إصدا

قوية، وكذلك التعاون عرب احلكومة  معرفيةفضال عن تطوير قاعدة  ،والوعي والتعليم ،القانون
 اخلاص وعلى املستوى الدويل ،والقطاع

  البلدان أن االسرتاتيجيات الوطنية تشمل العناصر اخلاصة برفع  مجيع من يف املائة 21أفاد حوايل
 القانون إنفاذ على والقدرةمستوى الوعي والتعاون الدويل 

  من البلدان بأهنا أقامت شراكات بني القطاع العام واخلاص ملنع اجلرمية  يف املائة 21أفاد أكثر من
 السيربانية ومكافحتها

 الجريمة لمنع مقدمة
والتدابري اليت ترمي إىل تقليل خطر اجلرمية وتأثرياهتا  االسرتاتيجياتإىل  "منع اجلرمية"يشري مصطلح 

وتسلط  1.اليت توثر على األسباب املتعددة للجرميةالضارة واحملتملة على األفراد واجملتمع من خالل التدخالت 
هاما يف منع اجلرمية مع  امبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية الضوء على أن قيادة احلكومة تلعب دور 

التعاون والشراكات عرب الوزارات وبني السلطات واملنظمات اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية وقطاع األعمال 

                                                           
1

، 2112يوليو  22فعاال  منعا اجلرمية منع تعزيز بشأن تدابري 03/2112واالجتماعي التابع لألمم املتحدة  االقتصادي اجلرمية، مرفق قرار اجمللس ملنع التوجيهية املبادئ 
 .3الفقرة 
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 وسيادة والتعاون مثل القيادة)األساسية  باملبادئوتبدأ املمارسة السليمة ملنع اجلرمية  1.التجارية واملواطنني العاديني
مثل تطوير ) األساليبتنفيذ ؤدي إىل تو ، (مثل خطط منع اجلرمية) للتنظيمأشكال ح باقرتاح مما يسم، (القانون

 (.اهلدف اجلنائية وحتصني اليت تشمل خفض الفرص) الن هجوكذلك ( قاعدة معارف سليمة

 

 ألجهزة االقتنائية القدرة تزايد هذا ويشمل. اجلرمية منع طريق يف خاصة حتديات السيربانية اجلرمية متثل
 رغبة وكذلك احملتملني، الضحايا من كبري عدد وجود إىل يؤدي الذي األمر مكان، كل يف وتوفرها اإلنرتنت

 اهلوية إخفاء وتقنيات ؛ السابق يف األمر عليه كان مبا مقارنة اإلنرتنت على" خطر" بسلوك القيام يف األشخاص
 سيربانية، ميةجر  على املنطوية األفعال من للكثري للحدود العابرة والطبيعة اجلرائم، مرتكيب جانب من والتشويش

 والنهج واألساليب التنظيم على بتأثرياته التحديات هذه من حتدي كل ويسهم. اجلنائي االبتكار وترية وسرعة
 دويل تعاون إىل احلاجة تعكس أن ،املثال سبيل على ،التنظيمية اهلياكل على يتعني إذ السيربانية؛ اجلرمية ملنع املتبعة

 السيربانية، للمخاطر باستمرار حمدثة صورة تضمن أن األساليب على ويتعني. السيربانية اجلرمية منع يف وإقليمي
 اخلاص القطاع منظمات التحديد وجه وعلى املصاحل، أصحاب من جمموعة تتضمن أن النهج على يتعني كما
 .وخدماهتا لإلنرتنت التحتية البنية وتشغل متلك اليت

 النهج الوطنية لمنع الجريمة السيبرانية
ملنع اجلرمية ذات أولويات  خطةملنع اجلرمية يف وضع  التنظيميللجانب  املتكاملةتتجسد إحدى األوجه 

 يف كجزء دائماملنع  بتضمني  احلكوماتتقوم اجلرمية على أن  ملنع التوجيهية وتنص املبادئ 1.وأهداف واضحة

                                                           
1

 .2و  2املواد . ملرجع نفسها 
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هياكلها وبراجمها الرامية إىل 
على اجلرمية، السيطرة 

وكذلك ضمان وجود 
 أهدافوليات حمددة ومسؤ 

واضحة داخل احلكومة 
   2.لتنظيم منع اجلرمية

وقد أشارت حوايل 
يف املائة من البلدان  41

اجمليبة، أثناء مجع املعلومات 
يف املائة  31كما أشارت    3.نع اجلرمية السيربانيةاخلاصة بالدراسة، إىل وجود تشريعات وطنية أو سياسة خاصة مب

وأفادت بلدان يف أوروبا واألمريكتني غالبا بوجود قانون أو . لتطويرامن البلدان بأن القانون أو السياسة قيد أخرى 
بوجود قانون أو سياسة ملنع اجلرمية، على الرغم من أن  وأفاد عدد قليل من البلدان. سياسة ختص منع اجلرمية

وعلى الصعيد العاملي أك،رد . يف املائة من البلدان اجمليبة من أفريقيا أفادت بأن تلك الوسيلة قيد التطوير 41حوايل 
 شري إىليأكثر من نصف جمموع البلدان اجمليبة على أن عدم وجود تشريع أو سياسة وطنية ملنع اجلرمية السيربانية 

 .إمكانيات كبرية لتعزيز اإلجراءات يف هذا اجملالوجود 

هذه البلدان قوانني أو سياسات خاصة مبنع اجلرمية السيربانية، أفادت اليت تتوفر على وخبصوص البلدان  
 نظم ووضع ،هاوتنسيق القانونية البيئة تنظيم"قوانني وسياسات منع اجلرمية السيربانية هو وضع بأن اهلدف من وراء 

للمستخدمني  توعية وليات األوجه املختلفة للجرمية السيربانية، وإعداد برامجؤ إسناد مسو ، ومنسقة فعالة مؤسسية
ولية ؤ على أن قوانني املنع حتدد األدوار املختلفة ومس اوأكدت بلدان أخرى أيض 4".القرار وصناع الفنية والكوادر

 .غري احلكومية يف برامج منع اجلرمية السيربانية املؤسسات العامة ومزودي اخلدمة واملنظمات

منع اجلرمية تقوم به يف جمال إىل ما  - يف كل من دول العامل املتقدم والنامي - عدد من البلدان ونوه
السيربانية أو أنشطة التوعية اليت يتم إجراؤها مبا يف ذلك من خالل وكاالت إنفاذ القانون واملؤسسات احلكومية 

وأفادت إحدى البلدان يف أمريكا اجلنوبية بالعمل مع . وساط األكادميية ومنظمات القطاع اخلاصاألخرى واأل

                                                                                                                                                                          
1

، 2112يوليو  22فعاال  منعا اجلرمية منع تعزيز بشأن تدابري 03/2112واالجتماعي التابع لألمم املتحدة  االقتصادي اجلرمية، مرفق قرار اجمللس ملنع التوجيهية املبادئ 
 .02الفقرة 

2
 .املرجع نفسه 
3

 .8السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
4

 .8السؤال رقم . السيربانيةاستبيان دراسة اجلرمية  
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املخاطر يف  من وكذلك أنشطة احلد للقوانني التنظيمية االمتثال على اإلنرتنت ومقاهي اإلنرتنت ةخدم مقدمي
وأبرزت بلدان  1.اجلرمية الرقميةجمتمعات حمددة من خالل تشكيل جلان منع اجلرمية اليت هتدف إىل تعزيز منع 

البنوك على تعزيز أمن اإلنرتنت، وتطوير تدريب األمن السيرباين بالشراكة مع املنظمات  أخرى العمل مع احتادات
 2.غري احلكومية يف املدارس وتفاعل وكاالت إنفاذ القانون يف املؤمترات واملنتديات األخرى اخلاصة باجلرمية السيربانية

 الشركات للمواطن ميكنه الوصول إليها بسهولة وكذلك تقارير اتصالإىل أمهية حتديد نقطة  الدان أيضوأشارت الب
مناقشة أنشطة رفع مستوى التوعية بالتفصيل الحقا  وستجري. واحلصول على نصائح منعها اجلرمية السيربانيةعن 

 .يف هذا الفصل

  استراتيجيات الجريمة السيبرانية

وضع العديد من 
 مبنعالبلدان إجابات متعلقة 

اجلرمية السيربانية ضمن 
العام لالحتياج إىل  السياق

قومية للجرمية  اسرتاتيجية
يف املقابل،  3.السيربانية

أكدت كثري من البلدان 
أيضا على الروابط القوية 

لـ ( أو نظرية هلا)وطنية  وجود اسرتاتيجيةوعند السؤال عن . األمن السيرباينواسرتاتيجيات  اجلرمية السيربانيةبني 
 ،"األمن السيرباين"واسرتاتيجيات " السيربانية"، أشارت البلدان إىل مجيع االسرتاتيجيات "جلرمية السيربانيةا"

وتؤكد  4."اجلرمية السيربانية"واسرتاتيجيات  ،"الفضاء السيرباين"واسرتاتيجيات  ،"أمن املعلومات"واسرتاتيجيات 
 التحتية السيربانية، وأمن البنية ميةأمن املواطن والتعرض للجر بني املتزايد  موعة من اإلجابات على الرتابطهذه اجمل

وعلى الرغم من أن وجود تداخل كبري بني هنج اجلرمية . الوطنية عرب الشركاتأمن  الوطنية، وكذلك احلاسوبية
وميكن تلخيص هذا يف املربع . حيظيان بوجود بعض االختالفاتالسيربانية واألمن السيرباين، إال أن كال اجملالني 

 .املوجود يف هذه الصفحة
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وبقدر ما أفادت البلدان اجمليبة حول جمموعة من االسرتاتيجيات ذات الصلة باجلرمية السيربانية، فإن 
اجلرمية السيربانية، بل يسعى ألن يعكس  السرتاتيجية" دقيق"التحليل يف هذا الفصل ال يقتصر على تعريف 

   .وأن يشمل مجيع أنواع االسرتاتيجيات املبلغ عنها ،خالل استبيان الدراسةمن املعلومات املقدمة 

من البلدان اجمليبة إىل وجود اسرتاتيجية وطنية للجرمية السيربانية  يف املائة 31وعموما، أشار حوايل 
ووفقا (. باملعىن األوسع)

إىل  21أفاد ما بني  للمنطقة
من البلدان  يف املائة 21

بوجود اسرتاتيجية قيد 
وأفادت بلدان يف . عداداإل

سيا وأوقيانوسيا أفريقيا وآ
بأقل مستويات من 
اسرتاتيجيات اجلرمية 

 21مع إشارة  - السيربانية
أو أكثر من البلدان  يف املائة

ة السيربانية مهمة للتأكد من أن إجابات إنفاذ القانون وتعترب اسرتاتيجيات اجلرمي. إىل عدم وجود تلك الوسيلة
الوطين والعدالة اجلنائية تأخذ يف احلسبان متاما التحديات اخلاصة باجلرمية السيربانية وكذلك عناصر األدلة 

ات وميثل تطوير اسرتاتيجية اجلرمية السيربانية خطوة أولية هامة يف حتديد األولوي. اإللكرتونية جلميع اجلرائم
وكما يتضح من خالل جمموعة من . االسرتاتيجية والتشغيلية قبل املشاركة يف عمليات مثل اإلصالح التشريعي

أجوبة البلدان، فإنه ميكن إعداد االسرتاتيجيات اخلاصة باجلرمية السيربانية باعتبارها وثائق قائمة بذاهتا أو إدماجها 
 .السيربانية منباألباعتبارها من عناصر االسرتاتيجيات اخلاصة 

. وخالل مجع معلومات الدراسة، س ئلت 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 

نفاذ القانون والعدالة االجتماعية، والشراكات بني القطاع العام واخلاص، ، والقدرة على إالوعيوزيادة مستوى 
اسرتاتيجية وطنية يتم تقدمي  31اجلرمية عنصرا أساسيا ملا يقرب من  منعوميثل . والتشريعات والتعاون الدويل

اجلرمية السيربانية فيما يقرب من نصف االسرتاتيجيات الوطنية  "منع"وعموما، مت إدراج . املعلومات املتعلقة هبا
تلك االسرتاجتيات هو نشاط املنع  مشلتهالذي و كرا اجملال األكثر ذ  باإلضافة إىل ذلك، فإن . ككل  املبلغ عنها

 استراتيجيات الجريمة السيبرانية واألمن السيبراني

املصاحل الوطنية واألمن والثقة واملرونة 
 وموثوقية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، ومنع 
 والعدالة اجلنائيةاجلرمية، 

 استراتيجيات الجريمة السيبرانية استراتيجيات األمن السيبراني

احلوادث األمنية غري 
املتعمدة لتكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت

اهلجمات املتعمدة ضد 
سرية نظم احلاسوب 

والبيانات وسالمتها  
 وتوفرها

اجلرائم 
املتعلقة 

باحلاسوب 
 واحملتوى

أي جرمية 
على تنطوي 

أدلة 
 إلكرتونية

Adapted from Seger, A. 2001. Cybercrime strategies. Octopus conference 
2001.  
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القسم  يستعرضو  1.من االسرتاتيجيات املبلغ عنها هذا املوضوع يف املائة 21وتشمل  - "الوعيزيادة "اخلاص بـ 
 .التايل يف هذا الفصل هذا اجملال بالتفصيل

التعاون الدويل هو 
شيوعا التايل األكثر ذ كرا و  اجملال

ضمن االسرتاتيجيات الوطنية 
. امللبغ عنها للجرمية السيربانية

وأكد عدد من البلدان على 
هلذا اجملال،  األمهية االسرتاتيجية

مبا يف ذلك منظور منع اجلرمية 
حدى ت إوأشار  .السيربانية

ي نظر للتعاون ": البلدان إىل أنه
الدويل باعتباره الركن األساسي 

للتحديات الكبرية اليت يفرضها اإلجرام السيرباين الذي يتميز بكونه عرب وطين وعايل السرعة فضال عن كونه معقدا 
وتدابري إنفاذ  فعالسريع و  ومنتشرا يف مجيع الدول األعضاء اليت يتعني عليها حتقيق توازن بني احلاجة لتحقيق

القانون مقابل محاية السيادة الوطنية فضال عن احرتام املعامالت واحلاجة لضمان محاية حقوق اإلنسان 
 ميةوتتم مناقشة التعاون الدويل يف األمور اجلنائية املشتملة على جر  2."لألشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية

 .من هذه الدراسة( التعاون الدويل)  سيربانية يف الفصل السابع

ضمن اجملال الرئيسي  "قدرة إنفاذ القانون" مشلت من البلدان( يف املائة 21ما يقرب من )نفس النسبة و 
وتصف إحدى البلدان التحديات املبلغ عنها خبصوص القدرة على . اجلرمية السيربانيةالسرتاتيجيتها الوطنية بشأن 

إنفاذ القانون )ويدرس الفصل اخلامس  3."األدوات، والقدرة، وحقوق اإلنسان"يف  إنفاذ القانون بأهنا تتمثل
وتشمل اجملاالت األخرى، الواردة يف . من هذه الدراسة هذا اجملال بشكل أكثر تفصيال( والتحقيقات

. ، تشريعات اجلرمية السيربانية، والقدرة على حتقيق العدالة اجلنائيةاجلرمية السيربانيةاالسرتاتيجيات الوطنية اخلاصة ب
بعض حد،ردت و . القضاء موظفيو والقضاة  ،ترسيخ إمكانيات وتعليم املدعني العامني حولوظهر اهتمام مشرتك 

ية نائب عام واحد على األقل مسؤول حصريا عن قضايا اجلرمية السيربان" وضعالدول أهدافا وخططا حمددة مثل 
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تشكل جمموعة من اخلرباء القضائيني من القطاع العام واخلاص " أن أو 1"2102يف مجيع احملاكم االبتدائية حبلول 
 .هذا اجملال( األدلة اإللكرتونية والعدالة اجلنائية)ويدرس الفصل السادس  2."لتبادل اخلربات واملعرفة

 الوطنية التحتية يف أولويات منع اجلرمية السيربانية يف أمهية محاية البىن ةويتجلى املوضوع اآلخر واحملدد عاد
حتديد  الوعي، وكذلك آلياتتطوير معايري املعلومات واألمن السيرباين و "مت التنبيه على هذا حىت يشمل . اهلامة

الفيدرالية واحمللية  بني احلكومة ،ويوصف التعاون يف هذا الصدد 3."التهديدات السيربانية والتخفيف من حدهتا
لتسهيل تبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات، " ضروريا باعتباره  ،على وجه اخلصوص ،والقطاعات األخرى
 4."وتنسيق التعامل مع احلوادث، وإدارة احلوادث واإلجراءات والعمليات ،ومعلومات التحقيق

 قيادة الجريمة السيبرانية
 اجلرمية منع دعممطلوب منها  احلكومية واهليئات املؤسسات من جمموعةأن  اجمليبة البلدان إعرتفت

إىل أن منع اجلرمية السيربانية  أشارت العديد من البلدانإال أن . اجلرمية السيربانية جمال يف اجلنائية وتدابري العدالة
من  يف املائة 22وأشار  5.السيربانيةموارد لتنسيق املبادرات احلكومية ملنع اجلرمية لل اوتعزيز  مركزية يتطلب قيادة

وكانت  6.ولية منع اجلرمية السيربانية ومكافحتهاؤ البلدان اجمليبة إىل أهنا قامت بتحميل مؤسسة حكومية رائدة مس
هي الشرطة الوطنية أو سلطات ( من الدول اجمليبة يف املائة 31يف حوايل )إليها املؤسسة اليت عادة ما يتم اإلشارة 

ما ت عرف ريادهتا، مكاتب املدعي العام أو النائب العام  ةوتشمل املؤسسات األخرى اليت عاد. انونإنفاذ الق
 7.من البلدان يف املائة 01يف أكثر من " متعدد الوكاالت"فضال عن اإلبالغ عن التنسيق . العدلووزارات 

دور التنسيق الريادي يف جمال عن ( أو دوهنا يف املائة 01حوايل )مت اإلبالغ يف نسبة قليلة من البلدان 
 للطوارئ التصدي أفرقةاالتصاالت، ووكاالت األمن السيرباين، أو  اجلرمية السيربانية الواقعة على عاتق وزارات

 ااحلاسوبية دورا أساسي للطوارئ التصدي أفرقةوتلعب  8.احلاسوبية، بدال من مؤسسات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ونتيجة ذلك، ميكنها أن  9.األمن احلاسويبيف حتديد نقاط ضعف النظام احلاسويب، وكذلك التصدي حلوادث 

 التصدي أفرقةويؤكد استخدام وزارات االتصاالت و . حتظى بنظرة ثاقبة يف اجتاهات اجلرمية السيربانية احلالية
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ى الطبيعة متعددة االختصاصات لعملية التصدي احلاسوبية بوصفها رائدة يف جمال اجلرمية السيربانية عل للطوارئ
 .للجرمية السيربانية

 اجلدير فمن ،ذلك ومع
 األكرب أن للجزء بالنسبة بالذكر

 املقام التنسيق الرائد يعكس يف
 اجلرمية السيربانية األول توصيف

باعتبارها حتديا أمام إنفاذ القانون 
والعدالة اجلنائية بدال من أن متثل 
حتديا تكنولوجيا أو حتديا 

وعلى الرغم من هذا، . لالتصاالت
فإن اجلرمية السيربانية تنطوي على 

 للطوارئ التصدي أفرقة، ويشري العمل احلايل على املستوى األورويب إىل أمهية التعاون بني هماعناصر من كلي
وأكدت بعض البلدان اليت أجابت  1.املعلومات وتبادل للحوادث احلاسوبية وإنفاذ القانون يف جماالت االستجابة

كما أكدت البلدان مرارا وتكرارا على سبيل املثال على أمهية النهج . على استبيان الدراسة على هذا اجملال أيضا
ويف هذا الصدد، تشمل . ، مبا يف ذلك البنية التحتية االقتصادية اهلامةةاجلرمية السيربانيالتعاوين بسبب تعقيد خماطر 

 موثوقة وبيانات رمسية إحصاءات وجود التحديات احملددة يف التنسيق الفع،رال ألنشطة منع اجلرمية السيربانية، عدم
ادل عدم وجود تب"ذات صلة، فضال عن  تشريعات وجود وعدم السيربانية، استفحال اجلرمية مدى حول

 2."املعلومات لتكنولوجيا احلكومية للمعلومات، والتنسيق والتعاون بني أصحاب املصاحل وتداخل أدوار اهليئات
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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 
وبشكل عام، أفادت أكثر . واخلاص

من البلدان اجمليبة  يف املائة 21من 
بإقامة شراكات بني القطاع العام 
واخلاص ملنع اجلرمية السيربانية 

 21وأفادت أقل من . تهاومكافح
من البلدان اجمليبة أن  يف املائة

يف . الشراكات كانت قيد اإلعداد
من  يف املائة 31حني أفادت حوايل 

اجمليبة بعدم وجود شراكات  البلدان
 1.بني القطاع العام واخلاص

وتقع غالبية البلدان اليت 
وجود شراكات يف كل  تفيد بعدم

كما . سيا وأوقيانوسيامن أفريقيا وآ
من  يف املائة 21أفادت أكثر من 

البلدان اجمليبة من أفريقيا بعدم وجود 
. شراكات بني القطاع العام واخلاص

وجند هذه الصورة معكوسة يف أوروبا 
يف  21حيث أفادت  ،واألمريكتني

اجمليبة  البلدانأو أكثر من  املائة
 .بوجود شراكات ذات صلة

عدد  وأشارت البلدان إىل
من العوامل احملفز،رة إلقامة الشراكات، 

                                                           
1

 .2السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 

الجريمة المتعلقة بوالخاص  العام القطاعين بين للشراكات نماذج
 السيبرانية

 على تساعد عوامل باعتبارها هامة أخرى وعوامل واحلوافز والثقة القانونية األطر تعترب
 ويكون. السيرباين األمن جمال يف واخلاص العام القطاعني بني قوية شراكات إقامة

 تقليص ميكنه إطار يف ناجحة شراكة لتحقيق األفضل النموذج بتحليل االهتمام
 :أساسية مناذج مخس ظهرت وقد. استفادة أعظم وتوفري التحديات

 العاملي املستوى على الرحبية غري املعلومات تبادل -
 احمللي اجملتمع صعيد على املوزعة املعلومات تبادل -
 احمللي اجملتمع صعيد على املركزية املعلومات تبادل -
 املغلقة احلكومة -
 الرمسي غري الصناعي التعاون -

 وقواعد والنفوذ الربنامج، حيادية ناجحة شراكة لتحقيق األساسية السمات بني ومن
 املزايا تشجيع عن فضال مفتوحة غري وعضوية الثقة وحتقيق البيانات تبادل

 .واالستجابة
 

 ECLR 1936, 31 Dec 2012 17: املصدر
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لتعامل عن قرب مع مالكي إىل اتيعاب مشهد التهديدات املتطورة فضال عن احلاجة إىل اسمن بينها احلاجة 
 1.القطاع اخلاص ومشغلي البنية التحتية الرقمية

شراكات بني القطاع وأثناء مجع البيانات اخلاصة بالدراسة، س ئلت منظمات القطاع اخلاص عن وجود 
وأشار أكثر من نصف الشركات اجمليبة إىل مشاركتها يف تلك . العام واخلاص ملنع اجلرمية السيربانية ومكافحتها

وعادة ما يتم اإلبالغ عن تلك الشراكات من خالل املنظمات واملؤسسات األكادميية ووزارات العدل  2.املبادرات
وأفادت الشركات بوجود الكثري من جتارب  3.القومي ووزارات االتصاالتوسلطات إنفاذ القانون ووزارات األمن 

املعلومات حول خماطر اجلرمية السيربانية واالجتاهات فضال عن  الشراكات اإلجيابية، مبا يف ذلك إمكانية تبادل
الشراكات واإلبقاء  كما أشار عدد الشركات إىل التحديات املتمثلة يف إقامة 4.أفضل ممارسة ملنع اجلرمية السيربانية

بني القطاع اخلاص " متباينة أهداف" حيث أكدت بعض الشركات على سبيل املثال على احتماالت وجود ،عليها
تبادل املعلومات "العام واخلاص لضمان أن  والسلطات احلكومية، كما أوضحت حاجة الشراكات بني القطاع

ويف هذا  5."يسري يف االجتاهني
 منظماتأكد عدد من الصدد، 

أنه يتعني  على متعددة اخلاص القطاع
احللول "أن تركز الشراكات على 

، مبا يف ذلك التنظيم ومنع "املشرتكة
  6.اجلرمية

أشار أكثر من نصف 
الشراكات بني  أن البلدان اجمليبة إىل

من خالل  تقام القطاع العام واخلاص
وغالبا ما تنطوي . اتفاق غري رمسي بني الشركاء، األمر الذي يشري إىل الطبيعة غري امللزمة للعديد من تلك الرتتيبات

وتعتمد  7.الشراكات القائمة مبوجب قرار حكومي على شركات تقدم بنية حتتية حيوية مثل املرافق واالتصاالت
، مبا يف ذلك مذكرات التفاهم أخرى قانونية بني الشركاء أو آليات اتيالشراكات األخرى املبلغ عنها على اتفاق

لتنظيم ودعم أنشطة ( يف املائة 2من  بقليل أكثر)األساس األقل إبالغا  كان التشريعو ". عملجمموعة "وعضوية 

                                                           
1

 .2السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
2

 .22-21السؤال رقم . (القطاع اخلاص) استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 .ملرجع نفسها 
4

 .ملرجع نفسها 
5

 .(القطاع اخلاص) خبصوص دراسة اجلرائم السيربانيةمقابالت  
6

 .ملرجع نفسها 
7

 .2السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 



    

230 
 

قائمة على ويتوافق هذا مع استخدام الشراكات بني القطاع العام واخلاص باعتبارها استجابات ديناميكية  .الشراكة
  .السيربانية اجلرمية اجتاهات التصدي لتطور فضال عن ضرورة التشغيلية، قضايا ذات اهتمام مشرتك، واالحتياجات

مع املعلومات الواردة من منظمات القطاع اخلاص، أفادت البلدان اجمليبة بأن الشركات كانت من  اومتاشي
ومشل . أبرز املشاركني يف إقامة شراكات

من الشراكات املبلغ عنها  املائةيف  21
باإلضافة إىل أن عددا . القطاع اخلاص

من البلدان ذكرت املنظمات األكادميية 
 .والدولية واإلقليمية

 الشراكات اتعكس نطاقت
واخلاص جمموعة من  العام القطاعني بني

بأن األنشطة حيث أفادت بلدان 
وأفادت . اجلرمية السيربانيةا على تبادل معلومات حول من الشراكات اليت وصفت بتضمنه يف املائة 21حوايل 

 لربوتوكوالت التعاوين التقرير"و " تسهيل مجع األدلة"البلدان على سبيل املثال أن الشراكات تستخدم من أجل 
وعند السؤال عن طبيعة تبادل املعلومات يف تلك  1."واحدة اتصال إقامة مراكز" ، مبا يف ذلك"ومعايري العمل

الشراكات، أفادت معظم 
البلدان بأهنا تتعلق 
باملعلومات اخلاصة مبخاطر 
اجلرمية السيربانية فضال عن 
االجتاهات واملعلومات العامة 

اجلرمية حول أنواع قضايا 
ومع ذلك أشارت . السيربانية

نصف الدول اجمليبة إىل أن 
اشتمل على  تبادل املعلومات

إنفاذ )وكما لوحظ يف الفصل اخلامس . املنطوية على جرائم سيربانية فعاللأل حمددةمعلومات خاصة بقضايا 
ومزو،ردي اخلدمات أن  القانون إنفاذ سلطات بني والفعالة ، فإنه ميكن للعالقات الدائمة(القانون والتحقيقات

                                                           
1
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ويف حال اشتملت تلك الرتتيبات على تبادل . باجلرمية السيربانيةتساعد بصورة كبرية يف التحقيقات الفع،رالة املتعلقة 
اإلنسان املتعلقة باليقني  حلقوق الدولية بيانات شخصية، فمن املهم أن يتم حتقيق سيادة القانون واملعايري

 1.والضمانات القانونية بشأن منع اإلساءة

، وتبادل اجلرمية السيربانيةالوعي ب وتشمل أنشطة الشراكة األخرى املبلغ عنها أهداف تتعلق بزيادة
فعلى سبيل املثال،  2.اجلرمية السيربانية ضدتطوير احللول الفنية وتسهيل  ،ملنع اجلرمية السيربانية اجليدة املمارسات

وأشارت نسبة صغرية من . نشاط شراكة اباعتباره ،"اجليدة املمارسة طرائق بتبادل"تستشهد نصف البلدان اجمليبة 
ويف ضوء اهتمام القطاع اخلاص بالتطوير . الدول األعضاء املبلغة إىل أن الشراكات سامهت يف وضع السياسات

املشرتك لسبل التصدي للجرائم السيربانية، فإن هذا ميثل جماال واحدا ميكن أن تتطو،رر فيه الشراكات بني القطاع 
 .العام واخلاص

 السيبرانية بالجريمة وعيال 8-2

 االستنتاجات الرئيسية

  مبا يف ذلك يف البلدان النامية، أن معظم مستخدمي اإلنرتنت من األفراد يف االستقصاءاتتبني ،
 الوقت الراهن يتخذون احتياطات أمنية أساسية 

  يف ذلك مالت رفع الوعي العام، مبا حل املستمرة مهيةاأليسلط مجيع أصحاب املصلحة الضوء على
 تلك اليت تغطي التهديدات الناشئة، وتلك اليت تستهدف مجاهري حمددة، مثل األطفال

 أكثر فعالية عندما يتم دجمه مع أنظمة تساعد املستخدمني على حتقيق  يكون املستخدم تثقيف
 أهدافهم بطريقة آمنة

 الوعي زيادة
حيث متثل  3.أمهية تثقيف اجلمهور وتوعيته تسلط مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع اجلرمية الضوء على

زيادة الوعي العام مبخاطر االحتيال والتدابري الوقائية اليت ميكن اختاذها اسرتاتيجية هامة يف الوقاية من أي نوع من 
وباإلضافة إىل احلكومات، أثناء مجع املعلومات للدراسة، سل،رطت منظمات القطاع اخلاص أيضا  4.أنواع اجلرمية

كما نوهت إحدى شركات االتصاالت . اجلرمية السيربانيةعلى أمهية الوعي العام واملشرتك فيما يتعلق ب الضوء
                                                           

1
 .والتحقيق اخلصوصية تدابري، 2.3ا نظر الفصل اخلامس، القسم  
2

 .2السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 
3

 .22و 2الفقرة . ، املرفق2112/03االقتصادي واألمين  لساجملقرار . 2112مبادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال منع اجلرمية،  

 .Making them work :دليل املبادئ التوجيهية يف جمال اجلرمية. 2101( UNDCP)واجلرمية ا نظر على سبيل املثال، مكتب املم املتحدة املعين باملخدرات  4
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األجهزة اليت  مالكي إن. جيب علينا تثقيف الناس خبصوص األمن األساسي: "ةالكربى، على سبيل املثال، قائل
 اجزء ينبغي أن تكون احلملة. مصاريعها يرتكون أبواهبم مفتوحة على ،أو حتديثات أو رقع، ليس هلا أمن أساسي،

 1".مستمر عن أناس حيققون أفضل محاية ألنفسهم لمن دور احلكومة كذلك، إن علينا إرسال رسائل بشك

فقد أشارت إحدى البلدان اجمليبة عن االستبيان يف . رفع الوعيأشارت العديد من البلدان إىل مبادرات 
الدردشة  (22/2الـ) احلمالت اإلعالنية يف اإلعالم، وتشغيل بوابات"أمهية ، على سبيل املثال، إىل األمريكتني

كما نوه عدد من البلدان يف أوروبا   2".تعزيز الشبكات واملواقع االجتماعية[ و]التفاعلية على اإلنرتنت، 
 التوعية شهر"فرتات حمددة مثل محالت لأيضا إىل أهنا وضعت اسرتاتيجيات لرفع الوعي من خالل  األمريكتنيو 

 ."يوم السالمة على اإلنرتنت"و" يالسيربانيباألمن 

نصائح أمن ... شرتنأنشأت صفحة على فيس بوك، واليت "ذكرت إحدى البلدان عالوة على ذلك أهنا 
 -0811 هناك أيضا رقم هاتف اجلرائم. ىبوابة لإلبالغ عن الشكاو  إىل سيرباين على اإلنرتنت وهلا وصالت

التدابري الرامية إىل حتسني "أوروبا إىل أن  يف بلدانالكما أشارت إحدى   ".اجلرمية السيربانيةلإلبالغ عن حوادث 
.. .على اإلنرتنت متخصص مع إنشاء موقع 2112يف بشكل إضايف  قد مت تطويرها اجلرمية السيربانيةاإلبالغ عن 

 هباألخطار اليت تواجه على معلوماتحيث ميكن للشخص أن خيدم هذا املوقع كمنصة معلوماتية ثنائية االجتاه، 
يتم توجيه التقارير بشكل مباشر إىل و . تقارير عن جرائم مرتكبة إرسالومن ناحية أخرى  يف فضاء االنرتنت،

من املتوقع ... املوقع تقريرا بشكل شهري عرب 021ابة ، يتم استالم قر الراهن ويف الوقت[... الشرطة]ويل ؤ مس
يلخص اجلدول أدناه  3".وعدد التقارير املقد،رمة الزياراتلموقع أن يتزايد عدد ل للرتويجعقب انطالق احلملة 

 .أثناء مجع املعلومات للدراسة ذكرهاتفاصيل أربع محالت توعية مت 

 

 

 

 التوعية حمالت مالمح

                                                           
 .2102 يونيو/حزيران (.القطاع اخلاص)السيربانية  اجلرميةمقابلة دراسة  1
 .املرجع نفسه 2
 .املرجع نفسه 3
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 4الحملة  3الحملة  0الحملة  9الحملة  
تم تمويلها وتنسيقها 

 بلمن قِ 
حكومة أحد البلدان في 

 أوروباشمال 
حكومة أحد البلدان في 

 انوسيايأوق
حكومة أحد البلدان في 

 أمريكا الشمالية
حكومة أحد البلدان في 

 أمريكا الجنوبية

 المركزية /المالمح الرئيسية
االستخدام اآلمن، سرقة 

 اهلوية، احليل
        

محاية الطفل، التنمر 
 السيرباين 

       

العنف، )احملتوى الضار 
 (اإلباحية، العنصريةاملواد 

     ضمن محاية الطفل

 –القطاع اخلاص 
احلمالت املوجهة، مبا 
يف ذلك القطاع املايل 

 (، اخلالتصيد، السالمة)

    

 التوعية باإلنترنت
إعالنات اخلدمة العامة، 

 األفالم
  محالت اخلدمة العامة 

 
   

صفحات الويب 
 املستهدفة

       

 اآلمن عربالتصفح     األلعاب التفاعلية
 اإلنرتنت

 

آر إس إس، الفيسبوك،  التنبيهات
 تويرت

خدمة الربيد اإللكرتوين 
 املخصصة

  

      بيانات الضحية
 بوابة الويب  بوابة الويب بوابة تزييف العمل بوابات تقرير خمصصة

 المحادثات، اإلحاطات، التوعية
للمواطنني وعموم 

 اجلماهري
على طول  تحدث

األسبوع سنويا، محالت 
 إعالمية

شهر التوعية باألمن  اأسبوع توعية سنوي
 االسيرباين سنوي

 مؤمتر ملدة يومني

جمموعة خاصة من 
الطالب واملعلمني 

خصائيني ألوا
واألكادمييني وإنفاذ 

 القانون، والقضاء

املؤمترات والندوات 
 واالجتماعات

شهر التوعية باألمن  
 االسيرباين سنوي

التدريب . التوعية املدرسية
أسابيع على  2األساسي 

االستخدام اآلمن 
لتكنولوجيا املعلومات 

 اجملالللمتخصصني يف 
 والطالب
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 يف على الصعيد العاملي، تناول استعراض دويل بشأن التوعية باألمن السيرباين واملبادرات التثقيفية 
قد،رم أكثر من ثلث . لالتصالكوسائل   اإلنرتنتاستخدمت كلها  من هذه احلمالت، واليت 28 ،2100

باإلضافة إىل ندوات تدريبية  ،يف املائة ضم،رن أيام أو أسابيع أو أشهر لرفع الوعي 31احلمالت منشورات، وحنو 
وقد متت استضافة معظم احلمالت من . كما استخدم الربع فيديوهات و ألعاب أو مسابقات. إرشادية بوكت

القطاع اخلاص واملؤسسات غري شركاء من يشمل احتاد  جزء منإن جاءت غالبا كو حكومية،  تقبل وكاال
 1.الرحبية

من األمثلة  أيضا عدد صغري بينما يتم تنظيم العديد من محالت التوعية على املستوى الوطين، يوجدو 
ت هذه احلملة مجع. 2112عام  أنشئ ، على سبيل املثال،األورويب املعلومات وتبادل نذاراإل نظام. اإلقليمية

 تمت. وجمتمعات أمنية أخرى من بلدان يف أوروبا يةلطوارئ احلاسوبلاالستجابة  أفرقةمن  تعليميةمعلومات ومواد 
ختلف فئات املواطنني والشركات الصغرية ومتوسطة احلجم يف كل بلد من البلدان ملمالئمة املواد بعد ذلك 

نطاق  ركز كما. والقوائم الربيدية اإلنرتنت، ومواقع ،اإلعالم االجتماعيةمت نشر املواد بواسطة وسائل و . املشاركة
 00211على الوعي بالروبوتات، وسرقة اهلوية، وهتديدات اهلندسة االجتماعية، وصلت إىل أكثر من واسع جترييب 

 2.شخصا

من " جوجللة فحم. أدارت شركات التكنولوجيا واجلماعات غري الرحبية أيضا محالت التوعية اخلاصة هبا
كما تعطي اإلعالنات يف الصحف . 2100منذ  ةلغ 21وايل نف،رذت حب ، على سبيل املثال،"اجليد أن تعرف

اإلنرتنت األساسية مثل ملفات  خصائصواجملالت وعلى اإلنرتنت ووسائل النقل العام نصائح أمنية توض،رح بعض 
مع شركات  امة األسرة على اإلنرتنت أيضعمل معهد سال 3.تعريف االرتباط وعناوين بروتوكول اإلنرتنت

 Platform for Good".4"موقعهم  يف ،واملعلمني ،واألطفال ،للوالدين تعليمية/التكنولوجيا لتجميع مواد تثقيفية
يف " أخرب طفلك عن أمان اإلنرتنت"، مشغل اتصاالت يف أوروبا الشرقية، محلة (Kyivstar) فستاريأدار كي
مع وأيضا وعلى اإلنرتنت،  ،إعالنات يف وسائل اإلعالم املطبوعة، وعلى السيارات، مع 2102أبريل /نيسان

 وأما بالنسبة للجمهور األصغر سنا فقد أدارت ديسين 5.يف املدارسيقدمون دورات معلوماتية متطو،رعني 

                                                           
  http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/galexia_report-overview_intnl_cybersecurity_awareness.pdf: نظرأ 1

Degenhardt, W. 2012. EISAS Large-Scale Pilot: Collaborative Awareness Raising 3   
for EU Citizens & SMEs, ENISA. 

 /http://www.google.com/goodtoknow : نظرأ 3
  /http://aplatformforgood.org: نظرأ 4
  http://en.csrukraine.org.ua/?p=367نظر أ 5

http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/galexia_report-overview_intnl_cybersecurity_awareness.pdf
http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib310665/galexia_report-overview_intnl_cybersecurity_awareness.pdf
http://www.google.com/goodtoknow/
http://aplatformforgood.org/
http://aplatformforgood.org/
http://en.csrukraine.org.ua/?p=367
http://en.csrukraine.org.ua/?p=367
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(Disney)، 011هدفت للوصول إىل  2102سالمة تلفزيونية، ومن خالل موقع على اإلنرتنت، وجملة، يف  محلة 
 1.من األطفال واألهل يف أوروبا، والشرق األوسط، وأفريقيا

محالت التوعية "  ذه احلمالت، إال أن عددا من البلدان نو،ره إىل فكرة أنهلوعلى الرغم من العدد املتزايد 
أثبت االستعراض و  2."السيربانية اجلرميةزيادة اإلبالغ عن من أجل  العامةثقة  لتبين وقتستستغرق بعض الالعامة 
على  اكما سل،رط الضوء أيض. للحمالت كذلك أن القليل من احلمالت تضمنت عنصر التقييم 2100الدويل 

إىل أن تقدمي املعلومات  االتحديات اليت تواجه تطوير احلمالت املالئمة والفعالة من حيث التكلفة، وأشار أيض
. على سلوكياهتم على اإلنرتنت احمدود هللمستخدمني دون أنشطة تدريب واكتساب مهارات إضافية يكون تأثري 

يكون هلا تأثري أكثر فعالية، على ما  ةوختم االستعراض بأن محالت بسيطة مرتكزة على جمموعات مستهدفة حمدد
 3.يبدو، من حيث التكلفة

ووفقا 
ن هناك لذلك فإ

حاجة لفهم السلوك 
الضمين الذي يعرض 
املستخدم للخطر، 

. ومفاهيم اخلطر
تشكل هذه 
املعلومات أمهية يف 
تصميم وتنفيذ 
يتناول القسم التايل من هذا   .اجلرمية السيربانية بشكل عام منع، فضال عن اجلرمية السيربانيةأنشطة التوعية بشأن 

 .املبنية على السكان واستطالعات الشركات يف هذا اجملال الفصل املعلومات

  

 

 
                                                           

  http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jul/04/disney-club-penguin-child-safety :نظرأ1 

 .82السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 2
 Galexia. 2011 ..االتصاالت األسرتالية والسلطة اإلعالمية. حملة عامة عن التوعية الدولية باألمن السيرباين واملبادرات التثقيفية  3
 

http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jul/04/disney-club-penguin-child-safety
http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jul/04/disney-club-penguin-child-safety
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 للخطر المستخدم ضيعرّ  الذي السلوك فهم
األكثر تقدما،  البلدانيف على األقل السكانية أن العديد من مستخدمي اإلنرتنت،  االستطالعاتتظهر 

بلدان أوروبية، على سبيل املثال، أن أكثر فقد أظهرت دراسة مت إجراؤها يف . جلرمية السيربانيةا خلطورة "مدركون"
خالل العام املاضي، اجلرمية السيربانية  عنمعلومات  ىمن األشخاص قد سبق وأن مسع أو رأ يف املائة 21من 
وتلقي املعلومات  1.التلفاز أو الصحف أو اإلنرتنت أو املذياع أو من األصدقاء أو العائلة أو من الزمالء من اغالب

يف املائة  2أفاد  فقد .للجرمية السيربانية" شعور باإلدراك"السيربانية، مع ذلك، مل يرتجم بالضرورة إىل  حول اجلرمية
وما يزيد عن . خبصوص اجلرمية السيربانية" جيد جدا"فقط من اجمليبني يف نفس االستطالع بالشعور بـإدراك 

 ". اإلدراك بشكل جيد جداعدم "، أو بــ "اإلدراك على اإلطالق"النصف أفاد بالشعور بعدم 

، إضافة إىل ذلك، إىل أن معظم مستخدمي احلاسوب، مبا يف ذلك يف البلدان االستطالعاتتشري 
من  030111 مت إجراؤه على أكثر من استطالعففي . اآلن بعض احتياطات األمن األساسية يأخذونالنامية، 

رتوين رسائل بريد إلكل همذفحبمن اجمليبني  يف املائة 21ما يقرب من  أفاد، بلدا 22مستخدمي اإلنرتنت يف 
استخدام برنامج أساسي ملكافحة بمن اجمليبني  يف املائة 81حوايل  افادكما . جمهولني مشبوهة واردة من أشخاص

 أفادو  2.الفريوسات على األقل، وعدم فتح املرفقات أو الروابط يف الربيد اإللكرتوين أو النصوص غري املرغوب فيها
استخدام إعدادات اخلصوصية للشبكات االجتماعية للسيطرة على تبادل بنصف اجمليبني فقط، مع ذلك، 

هذا  يعكس. يقبلون طلبات صداقة من أشخاص جمهولني بالنسبة إليهم يف املائة 32أكثر من  إال أناملعلومات، 
تخدمي اإلنرتنت يف ست دول يف من مس 20111 ما يقرب من مشلآخر  كبري استطالعا دوليا  دالنمط إىل ح

من مستخدمي الربيد اإللكرتوين قد نقر على روابط قد تكون  يف املائة 01خلص إىل أن و  أوروباأمريكا الشمالية و 
 تفقط قد فتح مرفقا يف املائة 01، يف حني أن أقل من طفيلياأن تكون بريدا  يشتبهحمفوفة باملخاطر يف رسائل 

 3.الطفيلييف رسائل الربيد 

اليت مت إجراؤها على اجليل األصغر يف بلدان أقل منوا فتظهر بشكل خاص مستويات  االستطالعاتأما 
طفل  220111 مت إجراؤه على أكثر مناستطالع أفاد فقد . لجرمية السيربانيةل الوقوع ضحية مرتفعة من خماطر

                                                           
 .321، 2102يوروباروميرت اخلاصة .املفوضية األوروبية 1
 .2102تقرير نورتن بشأن اجلرائم السيربانية لعام . 2102سيمانتك  2
 .الشؤون العامة ألبسوس: نيويورك. 2101، الوعي بأمن الربيد اإللكرتوين وتقرير االستخدام (MAAWG)الفريق العامل املعين مبكافحة إساءة استعمال املراسالت  3

 .مت ترجيح هذه الدراسة لتكون ممثلة لعدد مستخدمي اإلنرتنت يف كل بلد
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يف املائة من األطفال الذين كان  22من بني حوايل  ،بأن وسط وجنوب أمريكايف  يف سبع دول ملدرسةيف سن ا
أفاد حبيازته لربنامج ( عاما 08إىل  01) اليافعنييف املائة من  01لديهم اتصال منزيل باإلنرتنت، فقط حوايل 

يف املائة من اجمليبني ال يعرفون إن كان لديهم  21و (. إن كان لتنقية اإلنرتنت أو مضاد فريوسات)أمين مثبت 
 1.مج أمين مثبت أم البرنا

وكما متت اإلشارة . ال تنطبق املخاوف األمنية وسلوك املخاطر على استخدام احلاسوب املكتيب فحسب
املوصولية ) األوليف الفصل 

 مزيدا من ، فإن(العاملية
 إىلاملستخدمني يدخلون 

 زاإلنرتنت باستخدام جها
الذين من أكثر  حممول

 طيدخلون من خالل خ
وعلى . عريض النطاق تثاب

الرغم من أن التهديدات 
 ةاإللكرتونية أصبحت سائد

فإن املستخدمني ما يزالون يعتقدون أن اهلواتف احملمولة واألجهزة  2على حنو متزايد بالنسبة لألجهزة احملمولة،
 من مستخدمي 000111 كما توصل استطالع مت إجراؤه على. من احلاسوب املكتيب االلوحية أكثر أمان

اإلنرتنت يف أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وأوروبا والشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، على سيبل املثال، إىل أن 
استخدام اهلواتف الذكية دون " حد ما اآلمن إىل"أو " اآلمن"من املستخدمني يعتقدون أنه من  يف املائة 21

 3.ممن يعتقدون ذلك بالنسبة للحواسيب املكتبية واحملمولة يف املائة 22تدابري وقاية إضافية، مقارنة بنحو 

 المستخدم تثقيف حدود
 ضمنوالتخفيف من آثارها بالنسبة لألفراد عنصرا هاما  اجلرمية السيربانيةتعد املشورة بشأن خماطر 

ومع ذلك فإن هناك حدودا بالنسبة للمدى املتوقع أن يتعلمه . اسرتاتيجية شاملة للحد من اجلرمية السيربانية

                                                           
1 FundaciónTelefónica. 2008. La generacióninteractiva en Iboamérica: Niños y5 3 adolescentes ante laspantallas. 

 .02 اجمللد Internet Security Threat Report ..3103 ا نظر على سبيل املثال، سيمانتيك 2
 .2الصفحة رقم  Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view .2012 .معمل كاسربسكاي 3
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املستخدمون من اآلليات األمنية املعقدة، وتذكر كلمات السر الطويلة واملتنوعة لكل خدمة على اإلنرتنت يقومون 
 1.مباشر مع املهمة القائمة لاليت غالبا ما تتدخل بشكليها، باإلضافة إىل اختاذ االحتياطات األخرى إبالدخول 

أن العديد من املستخدمني ال يستطيعون أو لن يتبعوا املشورة األمنية، وهو ما  ،ومما ال يثري الدهشة
الباحثون يف جمال األمن، على سبيل  أفادفقد . يشكل عبئا أكرب بكثري من النتائج الفردية احملتملة لفشل األمن

من الوقت يوميا يف قراءة عناوين املواقع لتجنب اخلداع  واحدة دقيقة املستخدمون لاستغ حالةيف "إىل أنه املثال، 
كما يتطل،رب فهم كافة  2."اخلداع خسائر كافة حجم ضعفي ستكون( املستخدم وقت حيثمن ) التكلفة فإن

الطرق املختلفة اليت ميكن للموقع املنتحل من خالهلا أن ينتحل صفة موقع معني سيحتاج استثمارا من الوقت 
 3.يف رفضه عقالنينيوالتثقيف، غالبا ما يكون معظم املستخدمني 

تساعد املستخدمني يف مت دجمه مع األنظمة اليت  من املتوقع أن يكون تثقيف املستخدم أكثر فعالية إذا ما
من  لينبغي أن يتطلب األمر التأكيد املتعم،رد عند حماولة املستخدمني القيام بأفعا. حتقيق أهدافهم بطريقة آمنة

وجيب أن تكون . بأمن النظام اخلاص هبم عن طريق تثبيت برامج جمهولة األصل شأهنا أن تضر بشكل خطري
فعلى سبيل املثال، قواعد   -خدم مناسبة بالنظر إىل املزايا اليت تقدمها تكلفة التدابري األمنية اليت يتخذها املست

إبطاهلا من خالل  صعبة، ولكن ميكن بسهولةمرور معقدة تتطلب استثمار املستخدم يف تذكر كلمات  مرور كلمة
راد حافز يكون لألف ،املباشرة تهإذا كانت تكلفة املستخدم أعلى من فائد. مفتاح التسجيل أو هجمات االنتحال

 4.قوي لتجاهل التدابري األمنية
التنظيمية اليت تعزز سلوك الوعي األمين من قبل املوظفني والعمالء داخل  عملياتالوبالتايل فإن، 

فعلى سبيل املثال، من خالل مساعدة املستخدمني يف اختيار كلمة  –مؤسسات وشركات القطاع اخلاص حرجة 
لن يتم طلبها على اإلطالق يف مكاملة  املرورللدخول يف وقت مناسب، والتأكيد على أن كلمات  ةآمنة بارز  مرور

وينبغي على الثقافة االجتماعية . إلكرتوين، أو عقب النقر على رابط يف رسائل الربيد اإللكرتوين دهاتفية أو بري
أو أنه " االرتيابجنون "نوع من  لى أنهع" الرشيد"السلوك األمين الذي ينظر إىل والتنظيمية جتنب تبين الرأي 

مساعدة تشجيع باألحرى على الثقافة التنظيمية لكن ينبغي . اإلنتاجيةويشكل عائقا أمام " متحذلق"أسلوب 

                                                           
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. 

 .املرجع نفسه 3
 .املرجع نفسه 4
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يتناول اجلزء التايل من هذا الفصل ممارسات األمن السيرباين اليت تبنتها مؤسسات  1.السلوك اآلمن ومكافئته
  . القطاع اخلاص

 األكاديمية واألوساط الخاص القطاع السيبرانية، الجريمة منع 8-3

 :االستنتاجات الرئيسية

  وقد أجرى ثلثا جمييب . من التوعية وإجراءات األمن السيرباين رقدالقطاع اخلاص بوجود  جميبوأفاد
 معظمهم باستخدام تقنية أمن سيرباين  أفادملخاطر اجلرمية السيربانية، حيث  امالقطاع اخلاص تقيي

 القلق بأن الشركات الصغرية واملتوسطة مل تتخذ اإلجراءات الكافية حلماية النظم كما مت اإلعراب عن ،
 فلن تستهد  أو لديها انطباع خاطئ بأهنا 

  ،خطوات استباقية  ،اخلدمات وشركات التكنولوجيا ومقدم من ضمنهاوقد اختذت بعض الشركات
 رمية السيربانية، مبا يف ذلك استخدام اإلجراءات القانونيةاجل أفعالملواجهة 

 احلماية من طالع بدور أساسي يف ضنرتنت ومقدمي خدمات االستضافة االميكن ملقدمي خدمات اإل
جيوز هلم االحتفاظ بالسجالت اليت ميكن استخدامها يف التقصي عن األنشطة إذ اجلرمية السيربانية، 

 املشروعة،اإلجرامية ومساعدة العمالء يف حتديد احلواسيب املعرضة للخطر ومنع بعض احملتويات غري 
 بشكل عامودعم بيئة االتصاالت اآلمنة لعمالئهم  ،الطفيليمثل الربيد اإللكرتوين 

 مهما يف منع اجلرمية السيربانية من خالل تطوير املعرفة وتبادهلا ووضع  اية شريكمتثل املؤسسات األكادمي
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
اإلجراءات اليت ميكن ملقدمي خدمات ( 2)نـ ه ج األمن السيرباين اليت تتبناها منظمات القطاع اخلاص، ( 0)

اجلرمية  منعدور األوساط األكادميية واملنظمات احلكومية الدولية يف ( 3)اجلرمية السيربانية،  ملنعاختاذها اإلنرتنت 
 .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
ط رح أثناء مجع املعلومات املتعلقة هبذه الدراسة سؤال على منظمات القطاع اخلاص عن ممارسات األمن 

وق دمت هنا املعلومات الواردة من الشركات  .تتبناها هبدف منع الوقوع ضحية للجرمية السيربانيةالسيرباين اليت 
باإلشارة إىل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة بأمن نظم املعلومات 

يف امليدان االقتصادي يف قرار اجلمعية العامة  وقد انعكست املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية 1.والشبكات
وقد استخدمت غرفة التجارة الدولية  3.وكذلك يف الصكوك اإلقليمية 2،بشأن إنشاء ثقافة عاملية لألمن السيرباين

والذي يشري إىل أن " ضمان أمن املعلومات للرؤساء التنفيذيني"هذه املبادئ التوجيهية إلصدار دليل خمتصر عن 
املبتكر الرئيسي لتكنولوجيا املعلومات : يف الثقافة األمنية، ولكن للمشروعات، مثل تؤديهكل األطراف دور ل"

تؤكد املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي  4."الباقنيواالتصاالت ومطورها ومقدمها، دور أوسع من 
" االجتماعية"املبادئ ( 2)و" املؤسسة"ادئ مب( 0: )والتنمية على ثالث جمموعات من مبادئ األمن السيرباين

لنهج منع اجلرمية السيربانية اليت أفادت هبا شركات  اتنظيمي اوهي متثل أساس". دورة حياة األمن"ومبادئ ( 3)و
 .القطاع اخلاص

باملخاطر، واملساءلة  التنظيمية بأمهية التوعية تتعلقألمن السيرباين ل" مؤسسة" مبادئ - املؤسسةمبادئ 
 .احلوادث مع عاملللتبناء على تلك التوعية، وعمليات التنسيق والتعلم 

هنج شامل لألمن يف  اتباعأثناء مجع املعلومات املتعلقة بالدراسة، أكد جميبو القطاع اخلاص على أمهية 
لكثري من شركات التأمني عن ا تستفسر: "وقد علق أحد الرؤساء التنفيذيني لدى إحدى الشركات قائال. املؤسسة

هل لديك نظام التشفري، هل لديك جدران محاية، هل لديك برنامج مكافحة : ، مثلابعض األشياء حتديد
األمن جزء ال يتجزأ من قرارات األعمال التجارية اليت  يشكل هل هو االفريوسات، ولكن ما حناول معرفته حق

ألن الكثري من الشركات ستتخذ احلد األدىن  - احلكم فيهاواليت من الصعب جدا  -مؤمنة شركة  تتخذها
فعندما تنظر إىل األمن ......اأولوياهت ضع محاية البيانات على رأستال  االضروري من أجل محاية البيانات، لكنه

يتميز إن ذلك ال فكل ما عداها مما تقوم به،   عن واخلصوصية باعتبارها وظائف منفصلة ومستقلة، مستقلة
سياسات ووضع الشركات حباجة إىل برنامج إدارة املخاطر : "وأضاف أحد مصنعي املعدات 5."عليةبالفا

                                                           
- 2102يوليو  22حنو الثقافة األمنية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  –توصية اجمللس بشأن املبادئ التوجيهية ألمن نظم املعلومات والشبكات  1

C(2002)131/FINAL. 
 . 2113يناير /كانون الثاين  30، املؤرخ 232/ 22قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2
 2113يناير /كانون الثاين  28، املؤرخ 02223/12، قرار اجمللس بشأن النهج األورويب حنو الثقافة األمنية للشبكات واملعلومات جملس أوروباثال نظر، على سبيل املا   3

يده كبار املسئولني يف تشرين واسرتاتيجيه منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادئ لضمان الثقة يف البيئات اإللكرتونية وتأمينها واستدامتها، الذي أ
 . 2112نوفمرب /الثاين

 .http://intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/Information.security%20assurance.pdf : نظرأ 4
 .(القطاع اخلاص)مقابلة خبصوص دراسة اجلرمية السيربانية  5

http://intgovforum.org/Substantive_1st_IGF/Information.security%20assurance.pdf
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يقلل من تكلفة وظيفة  آنيا أداء املهماتكذلك القدرة على   و...وممارسات لتنظيم تلك املخاطر بشفافية
 1."املراجعة

أضاف أحد مصنعي املعدات ؛ حيث وقد ركز اجمليبون على ضرورة القيادة على مستوى جملس اإلدارة
فيما يتعلق مبجلس . عليك اتباعهامتطلبات العناية الواجبة اليت ه يوجد شخص قد صاغ ال أعتقد أن: "قائال

إذا كانت شركتك تتبع الذي جيب عليك العناية به، عليك أن تكون على علم ما إدارتك عليك أن تعرف ما 
ومن مث،ر فإهنا ال تقوم بالرقابة املالية  ].....[. يف بلدك أم ال ضةاملفرو تشكل العناية اسبة اليت ناملمارسات امل

وأشارت شركة متوسطة احلجم  2."فسحب، بل تراجع نظم املعلومات للتأكد من امتثاهلا ألفضل املمارسات
، ملخاطرمعظم املؤسسات لديها عدد قليل من األشخاص ممن هم على دراية تامة با: "خلدمات التكنولوجيا

ولكن تكمن املشكلة يف قلة عدد من هم على . من يكون على بينة من البيانات اليت جتمعها املؤسسةومنهم 
 3".معا دراية باألمرين

 التوعيةتعاملهم مع ب بالقطاع اخلاص املتعلق اجمليبني على استبيان اجلرمية السيربانية تقريبا كلأفاد 
ات والرقابة على املوظفني والعمالء ووصول اجلهة اخلارجية إىل السياس ةباملخاطر من خالل تدريب املوظفني إضاف

وقد طورت هذه اإلجراءات داخل الشركة على الصعيد العاملي هلا، مع اختالف تكلفة التطبيق وفقا . واالستخدام
 4.الفنيةاحللول أوجه قصور آخر التهديدات و  حولاملعلومات  توزيع: وهي تشمل عناصر مثل. حلجم املنظمة

العديد من اجمليبني عن االستبيان بأن التدريب يف العديد من الشركات مل يكن فعاال مبا فيه علق 
أمن املعلومات ]أسس ممارسة "الكفاية، على الرغم من أن إحدى شركات اخلدمات الدولية نو،رهت إىل أن 

تنتج : "احلجم قائال يف حني نو،ره مدير أمن شركة تكنولوجيا متوسطة 5."متأصلة على حنو متزايد[ واخلصوصية
فاملستخدمون السذ،رج ميكن أن يكونوا هدفا . معظم التحديات يف الواقع بسبب أخطاٍء بشريٍة أو هندسٍة اجتماعية

فإذا ما طبقت املؤسسة التدريب ... وهذه إحدى التحديات اليت نعمل عليها . للنجاح يف الوصول إىل الشركة
وافق على ذلك شركة اتصاالت عاملية  6".فالوقاية هي األساس ولذلك. والسياسة الصحيحني فلن حيدث ذلك

إن التحدي الكبري الذي يواجهنا هو التوصل إىل التزام كافة املوظفني بالقواعد األساسية للحجب : "ةقائل
 7."واملعاجلة

                                                           
 (القطاع اخلاص)مقابلة خبصوص دراسة اجلرمية السيربانية  1
 (القطاع اخلاص)مقابلة خبصوص دراسة اجلرمية السيربانية  2
 (القطاع اخلاص)مقابلة خبصوص دراسة اجلرمية السيربانية  3
 22-22لسؤال رقم ا. استبيان دراسة اجلرمية السيربانية 4
  (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 5
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 6
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 7
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د إىل ورغم زيادة الوعي بالتهديد، إال أن بعض البلدان اجمليبة عن االستبيان أشارت إىل أن ذلك لن يقو 
إنين أعتقد أن هناك الكثري من ": فقد عل،رقت إحدى الشركات املصن،رعة للمعدات قائلة. فوري لتغيري السلوك بشك

 ومسؤوليات الشخصية ومسؤولياهتم التهديد بني يربطوا أن األشخاص على لكن التهديد، حول اإلنتشار
 وعي حتمي بذلك مل يكن موجودا يف أعتقد أن هناك": وصر،رحت منظمة خدمات الشركات قائلة 1."الشركات

ما . السابق بني أهل الصناعة، ولكن العديد من األشخاص ما يزالون على غري وعي بذلك إنك إذا ما كنت مْقد 
 PDFإنك ستدخل من خالل إرسال ملف . على اخرتاق شركٍة فليس من الضروري أن تدخل من الباب األمامي

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

 يسحر  لليس هناك ح. ث املستمرإهنا مسألة التوعية باألخطار والتحدي. وتدخل إىل حساباهتم وأنظمة الدفع
 2."من هذه يأل

بني ممتلكي وحدة متخصصة مركزية  اعن االستبيان من القطاع اخلاص بالتساوي تقريب وناجمليب انقسم
مثل اخلاصة باتصال إنفاذ )، وممتلكي عدد من الوحدات املتخصصة اجلرمية السيربانيةواحدة تتعامل مع قضايا 
ارتفع أعداد . ، وممتلكي موظفني متخصصني يف مناطق العمل املختلفة(املعلوماتالقانون وأمن تكنولوجيا 

مع شخص واحد ) 38بطيء مقارنة حبجم الشركة، متفاوتا مابني صفر إىل  املوظفني املعنيني يف اإلمجايل بشكل
 (.021من غري مكان العمل من 

املتقد،رمة، مع بعض املراقبة لتهديدات  مع حفظ أدلة البيانات وحتقيقات اإلنرتنت ةيتعامل املوظفون عاد
. واالجتاهات الناشئة، مباشرين التعاون يف جمال إنفاذ القانون، ومتبعني هنج أمن نظام احلاسوب اجلرمية السيربانية

، مع بعض التدريب اإلضايف من قبل القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ييتم تدريبهم داخلي،را بشكٍل رئيس
ويف املقابل، يقد،رم حوايل ثلث اجمليبني عن االستبيان التدريب بشأن هذه املوضوعات . حلكوميةواملؤسسات غري ا

للمؤسسات األخرى، مبا يف ذلك الشركات واملؤسسات احلكومية، واملنظمات الدولية واملؤسسات غري احلكومية 
 3.يف بعض احلاالت

واستخدام املوظفني ألجهزهتم احلاسوبية يعد االستخدام املتزايد بسرعة خلدمات احلوسبة السحابية، 
للدخول على أنظمة الشركة اثنني من التغيريات التكنولوجية ( وخاصة اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية)اخلاصة 

فقد أظهرت دراسة أجرهتا إحدى شركات األمن متعددة  .احلديثة الرئيسية اليت تؤثر على بيئة خماطر أمن املعلومات
                                                           

 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 1
 (.القطاع اخلاص)اجلرمية السيربانية مقابلة دراسة بشأن 2
 .23-28السؤال رقم  (القطاع اخلاص). استبيان دراسة اجلرمية السيربانية3
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مستخدم لإلنرتنت يف أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط وآسيا  000111اجلنسيات على 
ممن مت إجراء الدراسة عليهم يستخدمون  يف املائة 22إىل  يف املائة 02وأفريقيا، على سبيل املثال، أن حوايل 

خدمات حاسوبية شخصية 
 1.خمتلفة يف املكتب

  

كما حدد اجمليبون 
يان القطاع اخلاص عن استب

أيضا التأثري املتزايد خلدمات 
احلوسبة السحابية على 

كما . األمنية االعتبارات
ى شركات حدإ تهنو،ر 

قد يكون استخدام السحابة بالنسبة للشركات ": ، على سبيل املثالاالستبياناجمليبني عن االستشارات التكنولوجية 
ليس . من وجهة نظٍر إلكرتونية من حماولة قاليام بذلك كل بنفسه باستعمال خادم شخصي أمانا أكثرالصغرية 

هناك ما يكفي من خرباء األمن السيرباين لتوفري واحد يف كل شركة، ألن القيام بذلك سيكلف أمواال طائلة بدون 
 ومما. ا فيما خيص االستجابةلذا فإن تركيز البيانات عند أمازون شيء منطقي جدا فيما يتعلق باحلماية وكذ. شك

 كبري خدمات مزود دفاعات فاخرتاق ذلك، على وعالوة. استهدافها ميكن فرصاال شك فيه أن ذلك سيخلق 
يف حني سل،رط جميبون آخرون عن االستبيان الضوء  2."اخرتاق دفاعات دكان يف احلي منأكثر  حقا؛ مثري شيء

: فقد نو،رهت إحدى شركات االستشارات التكنولوجية قائلة .على قضية استخدام املوظفني ألجهزهتم اخلاصة
عالية الكفاءة مث يقومون  أجهزة جيلبون فاجلميع. اخلاص اجلهاز جلب عن حقا ناتجٌ  اخلطر تراكم أنأعتقد "

بتوصيلها بالشبكات الالسلكية، وبذلك يتنقلون بني وسائل اإلعالم االجتماعية والربيد اإللكرتوين يف العمل 
 املشكلة اعتبار يف األشخاص لدى قصور وجودلذلك اعتقد أن التهديد الرئيسي يكمن يف . واحلياة اخلاصة

 3."شخصية بصفة أيضا هم متسهم

بالسلوك ( OECD)تتعلق املبادئ االجتماعية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  –الجتماعية املبادئ ا
ويشمل ذلك الوعي بتأثري اخلروق األمنية على . األخالقي والدميقراطي من قبل املشاركني يف جمتمع املعلومات

                                                           
1
 Kaspersky Lab. 3103. Perception and knowledge of IT threats: the consumer’s point of view. 

2
 (.القطاع الخاص)مقابلة دراسة بشأن الجريمة السيبرانية  
3

 (.القطاع الخاص)مقابلة دراسة بشأن الجريمة السيبرانية  
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كما يتعلق أيضا . املوظف لقيم الشركةاآلخرين، وعلى التشريعات واللوائح ذات الصلة، وعلى كيفية مراعاة سلوك 
 .بتوافق املمارسات األمنية مع القيم اجملتمعية مثل حرية التعبري واخلصوصية واالنفتاح والشفافية

ولني يف املقام األول عن القرارات الفنية ؤ كان اجمليبون عن استبيان الدراسة من القطاع اخلاص مس
عل،رق أحد . ، بدال من فرق املسؤولية القانونية أو االجتماعية للشركاتيربانيةاجلرمية السوالتجارية املتعلقة باألمن و 

كانت فلسفة معظم الشركات يف غضون السنوات القليلة : "اجمليبني فقط فيما خيص املبادئ االجتماعية، قائال
ميكنك احلصول إن عليك مجع أكرب قدر من البيانات . "أفضل ذلك كان كلما البيانات زادتكلما "املاضية أنه 

عليها لكي نستطيع بعد ذلك استخراج البيانات، واستخدام البيانات والقيام بالنمذجة املتوقعة، وما الضرر يف مجع 
كما سل،رط اجمليب عن االستبيان الضوء عالوة على ذلك على  1".البيانات؟ مع القليل من التدبر يف ماهية الضرر

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

اجمليبون من القطاع اخلاص عن االستبيان إىل حد كبري على مبادئ دورة  زرك – ة حياة األمنمبادئ دور 
على تقييم املخاطر؛ تركز هذه املبادئ . يف طبيعتها كثر عمليةاألحياة األمن ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

وتصميم نظام للتخفيف 
من خماطر حمددة؛ 
وتطوير السياسات 

جراءات والعمليات واإل
إلدارة هذه النظم؛ 

 املراجعةباإلضافة إىل 
 اليت تواكب املستمر

 .تطور التكنولوجيا

تقد،رم 
االستطالعات اليت 
قامت هبا شركات عاملية 
فكرة عن مدى تنفيذ 

                                                           
1

 (.القطاع الخاص)مقابلة دراسة بشأن الجريمة السيبرانية  
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، على سبيل املثال، نسبة الشركات األوروبية اليت تستفيد من رموز األجهزة 03-8يظهر الشكل . هذه املبادئ
يف مدى استفادة املؤسسات الصغرية  تيسلط الشكل الضوء على االختالفا 1.املستخدم التحقق منحلماية 

مع املؤسسات األصغر حجما اليت تستخدم باستمراٍر  –واملتوسطة والكبرية من املمارسة اجليدة لألمن السيرباين 
  .ممارساٍت أمنيٍة أقل من اليت تستخدمها املؤسسات املتوسطة والكربى

اجلرمية ثلثا اجمليبني من القطاع اخلاص عن استبيان الدراسة أن منظماهتم قد نفذت تقييم خماطر ذكر 
 التنفيذية القيادة منيطلب ": يف حني نوهت إحدى شركات االستشارات التكنولوجية الكربى قائلة. السيربانية
 أمن منظمة قيادة نظر وجهة مقابل األولوية، ذات املعلومات أمن خماطر من العام، يف مرتني التحقق، للشركة،

وصرحت شركٌة مصنعٌة . "عليها تقتصر ال أهنا غري اإلجرامية األعمال النظر قيد املخاطر قائمة تشمل. املعلومات
 2."املنتجات واختبار[ و] االخرتاق واختباراتاملقابالت "للمعدات أن أساليب التقييم اخلاصة هبا تشمل 

إىل وجود تفاوت بني الشركات الكبرية والصغرية ومتوسطة احلجم يف تقييم أشار العديد من اجمليبني 
 صغريةاملؤسسات "] :فقد صرحت إحدى شركات االستشارات التكنولوجية متوسطة احلجم أن. املخاطر

 مشتقة إهنا. صحيح غري وهذا" إننا لسنا ذوو أمهية؛ فهم لن يهامجوا أنظمتنا[ "بـ شعور يعرتيها احلجم ومتوسطة
 القيام علينا ما نعرف الإننا " من مشتقة إهنا. صحيح غري وهو" إننا ال نساوي الكثري؛ فهم لن يعتدوا علينا" من
جيد  إن البنوك والشركات الكربى جمهزة بشكل: "ةكما أضافت شركة استشارات عاملي   3."الصحيح هو وهذا" به

 إهنم القدرة، جمال يف الكثري لديها فليس احلجم متوسطة األسواق أما. إجرامي اعتيادي نشاط مع للتعامل انسبي،ر 
 التكنولوجية االستشارات شركات إحدى صرحت وقد 4."عليهم القيام بفعله يتأتى ما وملعرفة للرد، يكافحون

لقد قدمنا الكثري من الندوات التثقيفية اجملانية، وكان هناك حضور كبري لندواتنا عرب : "قائلة احلجم صغرية
الشركات الكربى للتثقيف اجملاين،  امن احملتمل أن تأيت أيض. اإلنرتنيت من قبل الشركات صغرية ومتوسطة احلجم

 هلذه حاجة يف شك بدون إهنا. احلجم متوسطةلكن األغلبية ممن سيحضرون هي الشركات الصغرى و 
 5."املعلومات

عن اختاذ خطوات بسيطة حلماية  ةل متوانينو،ره العديد من اجمليبني إىل أن بعض الشركات الصغرية ما تزا
تفقد الشركات صغرية ومتوسطة احلجم البيانات بسبب " :فقد عل،رقت إحدى شركات اخلدمات الرئيسية. أنظمتها

 – املرورمثل شخص نسي تغيري كلمة )وسائل بسيطٍة للغاية، وليست بسبب وسائل التكنولوجيا املتقدمة جدا 
                                                           

 .استطالع اجملتمع يوروستات بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكرتونية يف الشركات1
 .22السؤال رقم (صالقطاع اخلا)استبيان دراسة اجلرمية السيربانية2
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 3
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 4
 .املرجع نفسه5
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رمبا ال تؤمِّن معظم الشركات البيانات اخلاصة هبا يف وقت الراحة، وإمنا فقط يف وقت (... وأشياء من هذا القبيل
: مثل أشياء األول املقام يف للناس نقدمها اليت النصائحإن ": ةوأضافت شركة استشارات تكنولوجيا قائل 1."النقل

برامج مكافحة الفريوسات حمد،رثة /ن أنك لديك أجهزةتأكد من أن نظامك مصحح متاما حىت اآلن؛ تأكد م
بذاته تقوم باستخدامه  ابانتظام؛ إذا كنت يف استغناء عن منتجات جافا وأدويب فقم حبذفها؛ امتلك حاسوبا قائم

ولكن األمر مل يسلم  2."جماهبة الدخول الفوري تستطيع لن ولكن. فحسب اإلنرتنت عرب املصرفية املعامالت يف
الكثري من االخرتاقات كان ومزال من "حىت يف الشركات الكربى، فقد ذكر مقدم خلدمات التكنولوجيا العاملية أن 

 3."وكلها تتعلق بإعدادات أساسية –املمكن الوقاية منها 

، مثل جدران احلماية اجلرمية السيربانيةنو،ره معظم جمييب القطاع اخلاص إىل استخدام احللول التقنية ملنع 
كما يستخدم . حلفاظ على األدلة الرقمية والقيود اليت تفرض على اتصاالت عنوان بروتوكول إنرتنت حمددوا

العالمة التجارية، فك /معينة من احملتوى، وتدابري ملنع انتهاك حقوق الطبع والنشر أمناطالكثريون أيضا تعريف 
لت العناصر الرئيسية هلذه احللول اإلشراف مش. تشفري مواد مشف،ررة، وتدابري ملكافحة إساءة استخدام احلاسوب

كما مت التنويه إىل األنظمة بغية تطويرها يف . على النظام ومراقبته، وكشف التسلل وبرامج مكافحة الفريوسات
الغالب من قبل القطاع اخلاص، مع بعض التطوير الداخلي، وامتالك ميزانية تتبيث سنوية كبرية، خصوصا بالنسبة 

 4.ة اجلنسيات اجمليبةللشركات متعدد

املوظفون أو األشخاص اآلخرين املخو،رلون " )املطلعون"اختلف اجمليبون بشأن التهديد الذي يشكله 
أشارت اثنتان من الشركات متعددة اجلنسيات إىل مدى الضخامة اليت وصل إليها عدد (. للوصول إىل النظام

 العامل، حول موظف 3110111"كرت إحداهن عدد حيث ذ : احملتملني يف داخل مؤسساهتم" املطلعني"جمموعة 
 حماسب 210111-210111 و موظف 2110111"يف حني ذكرت األخرى عدد  5."املقاولني إىل باإلضافة

 اخلارجيني واجملرمني املطلعني بنيالتواطؤ "عرب أحد املصنعني عن قلقه إزاء  6."الشركة عن بالنيابةالعقود  موظفي أو
ولكن كانت إحدى شركات االستشارات األمنية أقل  7.التصنيع وعمليات الداخلية النظم يعط،رلون مطلعني[ مع]

. الكثري على نطلعهم ال لكننا املطلعني، بعض أحيانا هناكنعم، ": ، خبصوص الشركات املتطورة على األقلاقلق

                                                           
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 1 
 .املرجع نفسه2 
 .املرجع نفسه3 
 .23-21السؤال رقم (القطاع اخلاص) استبيان دراسة اجلرمية السيربانية4 
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 5 
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 6 
 (.القطاع اخلاص)مقابلة دراسة بشأن اجلرمية السيربانية 7 
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للغاية؛ حىت إن وجد فيها مطلعون فإن  جمزأة البنوك فإن وبالتأكيد. خارجية أطراٍف  من الضرر معظم ينتج إمنا
قه هذا املطلع حمدود للغاية  1."الضرر الذي قد يلح 

 يعد تقييم السياسات واإلجراءات األمنية واستعراضها جزءا رئيسا من مبادئ دورة احلياة األمنية اليت
تضعها منظمة التعاون 

وقد . والتنمية االقتصادية
أشار عدد من البلدان اجمليبة 
إىل أمهية الرصد يف الوقت 

س اليت متاحلقيقي للحوادث 
وقد علقت شركة . باألمن

حنتاج إىل : "استشارات عاملية
آليات قابلة للتنفيذ واملشاركة 

وهذه . يف الوقت احلقيقي
مشكلة معقدة؛ حيث جيب 

ها ؤ تصنيف املعلومات وإعطا
األولوية وحتديدها عندما 
تتسم احلوادث باخلطورة، 
وجيب على اجلميع التحدث 
باللغة ذاهتا حىت وإن مل 

يف األهداف ذاهتا، يتشاركوا 
وجمددا القابلية للتنفيذ يف 

وقد  2."الوقت احلايل
أضافت شركة استشارات 

الشركات  من اعدداآلن هو أن  نواجههولكن ما . الصحيح النحو مبجرد معرفتهم، يستجيبون على: "عاملية أخرى
 3."شهرا 02دقيقة، وليس  02...... ال تصلح مبا يكفي للكشف 

القطاع اخلاص، برغم ذلك، الضوء على أنه ميكن للشركات القيام مبا هو ني من اجمليبسلط عدد من 
ترتاوح ": وقد قال مزود خدمات تكنولوجيا عاملي. ن التهديدات السيربانيةنفسها مماية حلأكثر من ذلك 

                                                           
1

 .المرجع نفسه
 (اخلاصالقطاع . )مقابلة خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية2
 املرجع نفسه3

 Golden Eye v Telefónicaدعوى 
 2100رفعت شركة إنتاج سينمائي ومالكو حقوق تأليف ونشر أفالم إباحية دعوى عام 

إنرتنت قد  ةمن عمالء مزود خدم 010111للحصول على أمساء وعناوين ما يقرب من 
ومل . ملشاركة امللفات BitTorrentادعت خمالفتهم حلقوق التأليف والنشر باستخدام 

أوروبا هبذا اإلجراء إال لواحد من املشتكني فقط،  مشالأحد بلدان  يفتسمح احملكمة العليا 
سوف يعادل فرض العقوبة على بيع املدعى عليهم "وقد علقت أن ما هو أبعد من ذلك 

كما أعربت احملكمة عن " قوقهم يف اخلصوصية ومحاية البيانات ملن يقدم أعلى سعراملعنيني حل
" رسوم تسوية"قلقها بأن طبيعة األفالم حمل التقاضي ميكن أن جترب العمالء األبرياء على سداد 

 ".غري مدعومة"مرتفعة و
ملزعومني؛ اخلطاب الذي ميكن إرساله للمنتهكني ا علىمن الشروط  ااحملكمة عدد وضعتوقد 

حيتمل أن ليس هلم اإلمكانيات اليت ختوهلم  الذين العادينيعلى العمالء ... ألثر ل"نظرا 
 اليت لألفعالالقانونية املتخصصة، والذين حيتمل عدم ارتكاهبم  رةاحلصول على االستشا

 بسبب النفسي األذىأو /ملا قد يصيبهم من الشعور باخلزي و وكذلك، فيها بالضلوع يتهمون
 ."اهتامهم بالتورط يف مشاركة ملفات تتضمن مواد إباحية

حمكمة االستئناف احلكم املستأنف من طرف إثين عشر  أيدتالضمانات،  هذهويف ظل 
حمكمة االستئناف مزود خدمات اإلنرتنت باإلفصاح عن  أمرت كما. املدعني من آخرين

اذ املزيد من اإلجراءات ضد  ، وذلك للتمكني من اختالضالعنيمجيع العمالء  بياناتتفاصيل 
 ."كل واحد منهم
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ويكمن األساس يف التعرف على الشبكة والتحكم فيها من . ااالجتاهات ما بني البسيط واألكثر تعقيد/التهديدات
: بينما أشار مزود خدمات تكنولوجيا عاملي آخر 1..."معقد استخباراتالتطبيقات وتطوير نظام  إعداداتحيث 

وقد اقرتحت  2.("األمن/رصد املعلومات)ال يستطيع معظم العمالء إعطاء األولوية لألمن على مدار الساعة "
خارجيا، للعمل تقريبا كمركز لتبادل  األمنية االستخباراتية املهام بعض تنفيذ جيب"أن رات عاملية شركة استشا

مركز أمين  بتشغيلكل منظمة كربى   قيام من الاملعلومات أو القيام بالعمليات اخلاصة باختاذ القرارات األمنية، بد
 3."عاملي لتجميع البيانات االستخبارية اخلاص هبا

شركات التكنولوجيا العاملي وضعها األمين السيرباين، هنجت بعض على  اداخليباإلضافة إىل الرتكيز و 
وميكن هلذه . ا للتحقيق يف اهلجمات اإللكرتونية اليت هتدد ثقة العمالء يف نظمها وإيقافهااستباقي اخارجي اهنج

تشكل دعما لألعمال اليت تقوم هبا هيئات إنفاذ املبادرات يف حال تنفيذها مبا يتوافق مع القوانني ذات الصلة أن 
 . القانون، مما يرتتب عنه دعاية إجيابية ورفع الروح املعنوية للموظفني

ل  فمن املالحظ؛ أن بعضا من هذه ال  ْلس  برسائل الربيد  تـ ع ل،رقاإلجراءات القانونية املتواصلة ت ة األطول منس 
ويف عام . اإللكرتوين الطفيلي، إىل جانب بعض املراسالت األخرى غري املرغوب فيها، مثل الرسائل الفورية

 العشرات من الدعاوى القضائية ضد مرسلي أحد أكرب مزودي خدمات اإلنرتنت بأمريكا الشمالية، أقام 0222
يف التعدي على أمالك منقولة، واإلثراء غري املشروع، وإساءة  د،رعاءاتالتطفلي، ومتثلت اال اإللكرتوين الربيد

؛ ووفقا لقوانني مكافحة الربيد اإللكرتوين ف يم ا بـ ْعدو . 4االئتمان، فضال عن انتهاكات قوانني اجلرائم احلاسوبية
عام  واليت شكلت يف الشماليةأمريكا يف مزودي خدمات اإلنرتنت أحد جمموعة من اختذت  5الطفيلي والتآمر

عن إرسال الطفيلي إجراءات قانونية ضد جمموعة من املتهمني املسؤولني  ملكافحة الربيد اإللكرتوين احتالف 2113
 . مئات اآلالف من الرسائل غري املرغوب فيها لعمالئهم

على شبكات مركزة  ولقد اختذت مؤخرا إحدى شركات الربجميات العاملية عددا من اإلجراءات القانونية
من فرض السيطرة والتحكم يف اآلليات  ت م ك،رنال: متداخلني رئيسيني أسلوبنيالروبوت، وذلك من خالل 

املستخدمة لتوجيه اآلالت يف إحدى شبكات الروبوت، باإلضافة إىل مصادرة اآلالت اليت تتضمن أدلة مفيدة 
، أقامت (Nitol)ضد شبكة الروبوت  ارفعت مؤخر ويف إحدى الدعاوى القضائية اليت . تتعلق باإلجراءات اجلنائية

هذا، وقد وافقت الشركة على . من النطاقات الفرعية اخلبيثة 210111السيطرة على  لتتوىلالشركة دعوى قضائية 
                                                           

 (القطاع اخلاص. )مقابلة خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية1
 (القطاع اخلاص. )مقابلة خبصوص دراسة اجلرائم السيربانية2
 املرجع نفسه3

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 
خ ف،رض من قدرة مشغل شبكة الروبوت على التحكم يف مما  ،احلاسوبية بشرق آسيا الطوارئ مواجهة يقيديرها فر 

األجهزة من أجل الوصول إىل هذه النطاقات، كما أتاح الفرصة إلخطار هؤالء املستخدمني ومزودي خدمات 
 .  اإلنرتنت التابعني هلم بتعرض أجهزهتم للخطر

حبظر االتصاالت بعد سيطرهتا على النطاقات الفرعية اخلبيثة لستة عشرة يف األيام اهذا، وقامت الشركة 
اليت مت مجعها كما قدم املشغل والشركة مجيع األدلة بروتوكول اإلنرتنت،   عناوين من فريد عنوانمليون  2.22من 
احلاسوبية بشرق آسيا للمساعدة على حتديد مشغلي النطاقات الفرعية  الطوارئ مواجهةالتحقيق إىل فريق  أثناء

 Shadow Server)مع  ،الوطنية ملواجهة الطواري احلاسوبية فرقةوقد تشاركت كل من األ. األصليني

Foundation)، إجراءات مماثلةم س بَّقا وجدير بالذكر أن الشركة قد اختذت . البيانات املتعلقة باألجهزة املصابة 
 .1Zeus ، وWaledac ،Rustock ،Kelihosضد شبكات الروبوت؛ 

. بشكل أكثر إجراءات تدخ ل( Zeus)وقد اختذت الشركة يف الدعوى اليت أقامتها ضد شبكة الروبرت 
ن حبجز و ن الفنيو وبعد احلصول على مذكرة إحضار من أحد قضاة احملكمة الفيدرالية، قام حمامو الشركة واملوظف

ومن ناحية (. Zeus)ي اليت تتحكم يف شبكة الروبوت وإيلينو بنسلفانيا األدلة وتعطيل خوادم االستضافة يف والييت 
هتدف هذه ، حيث املصابة نطاق مستخدم لرتتيب احلواسيب 811أخرى؛ فرضت الشركة سيطرهتا على 

  2.د نشاطها بالكامل، نظرا لعدم إمكانية جتمياإلجراءات إىل تعطيل عمل شبكات الروبوت

ْفر  ي الم ْست ْحد ثقانونية ثالثة استخدمتها الشركة يف اختاذ إجراءات ضد  ةاسرتاتيجي وتتمثل ات اخلبيثة ش 
ْفر  منعهم من إنتاج روبوتات و  بـ ْغي ة ، 2102في عام ف .ات ضارة جديدة مىت قد مت جتميد أنشطتهم السابقةش 

دى حماكم الوالية يف أمريكا الشمالية ضد أحد املربجمني يف أوروبا أقامت الشركة دعوى قضائية معدلة يف إح
ج م، بيد أن املرب (Kelihos)الشفرة اخلاصة بالشركة يف شبكة الروبوت  مالشرقية، والذي يبدو أنه اضطلع باستخدا

 3.املعين قد أبدى استعداده للدخول يف اتفاقية تسوية سرية

ضد  إجراءاتاختذت إحدى شركات مواقع التواصل االجتماعي ، 2102يف عام  ،وعلى حنو مماثل
مخسة من أكثر مزودي "حيث أقامت دعوى قضائية ضد  4الطفيلية،مزودي أدوات إرسال الرسائل اإللكرتونية 

                                                           
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-industry-
leaders-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 

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/10/02/microsoft-reaches-settlement-with-defendants-in-nitol-case.aspx
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/03/25/microsoft-and-financial-services-industry-leaders-target-cybercriminal-operations-from-zeus-botnets.aspx
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/03/25/microsoft-and-financial-services-industry-leaders-target-cybercriminal-operations-from-zeus-botnets.aspx
http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/10/19/microsoft-reaches-settlement-with-second-kelihos-defendant.aspx
http://blog.twitter.com/2012/04/shutting-down-spammers.html
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، وأدعت الشركة يف دعواها أهنم قاموا بانتهاكات "األكثر شراسةاألدوات ومرسلي الرسائل اإللكرتونية الطفيلية 
 قضائي وقد سعت الشركة للحصول على أمر. اخلدمة وحتريض مستخدمي األدوات على ارتكاب خمالفاتلشروط 

كتعويض   دوالر أمريكي على األقل 2110111مببلغ طالبت كما ،  وتوفريها الربجمياتمن إنتاج هذه  اجلناةمبنع 
 إجراءات قانونيةات اإلنرتنت اختذ اثنان من مزودي خدمويف هذا الشأن أيضا؛   1.عن األضرار اليت حلقت هبا

سبيل  على- الكربىحمركات البحث  شركاتت إحدى حصلوقد . ضد املعلنني الذين أساءوا استخدام خدماهتم
،ر،قد أعلنت عن خمططات لتحويل األموال  الشركات اليت إحدىضد أمر هنائي  على - املثال  2بشكل اْحت ي ايل 

وعلى حنو مماثل، أقامت  3.فرضتهاشروط اخلدمة اليت بانتهاك عن عمد عليهم الذين قاموا املدعى كما قاضت 
بتصميم  الشركات اليت قامت إحدىضد قضائية دعوى إحدى شركات شبكات التواصل االجتماعي الكربى 

اشرتاكهم يف خدمة  ويسجلواخلداع املستخدمني ليقدموا معلومات شخصية،  إلكرتونية وروابطووضع صفحات 
املواقع اإللكرتونية، ومن مث  يف أحد صفحات" أعجبين"كلمة اك باهظة الثمن، وليضغطوا على  ذات رسوم اشرت 

 .تسوية مع الشركةأجرى املدعى عليه  بيد أن 4.مع أصدقائهم ممشاركته

وشبكات  الربجمياتعن انتشار  التفصيليةبيانات من ال امزيدمجع عدد من شركات أمن اإلنرتنت  وقد
. من الشركات وهيئات إنفاذ القانون هتااري شاركت فيها نظ يف تقارير منتظمة واليت قد نشرتالروبوت الضارة، 

مستويات  بشأنوحتتوي على بيانات  ،ةاملوجه تهديداتالوتنشر العديد من الشركات تقارير ربع سنوية حتمل 
مال هجومية مثل التصيد واخرتاقات لقواعد البيانات وأع( مبا فيها أجهزة اهلاتف اجلوال) املصابة األجهزة

كما نشرت إحدى   5.اجلرمية برجمياتوأدوات  ،، مثل طلب الفديةاجلرمية السيربانيةاالحتيال وبعض أنشطة و 
 6شركات األمن يف أوروبا الشرقية بيانات جممعة عن جمموعات وأشخاص متورطني يف جرائم سيربانية باإلقليم،

شرق آسيا وأوروبا  تقارير تتعلق باملقارنة بني امللفات التعريفية للمهامجني يف بينما نشرت مؤخرا شركة أمن أخرى
حبركة األمناط  املعنيةالبيانات  االتصاالت السلكية والالسلكيةشركات هذا، وتشارك العديد من  7.الشرقية

                                                           
1
  Twitter Inc. v. Skootle Corporation. 2012. US District Court, Northern District of California, case no. CV 12-01721, 5 April. 

 taking ‘Google Money’ scammers to court. 2009. Google Official Blog, 8 December, available :مكافحة االحتيال عرب اإلنرتنت 2
at:http://googleblog.blogspot.co.uk/2009/12/fighting-fraud-online-taking-google.html 

3Taking 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-target-
clickjackers/10150494427000766 

 :McAfee Threats Report: Third Quarter 2012, available atاملثال،  انظر على سبيل5
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rpquarterly-threat-q3-2012.pdf 

6  Group-IB. 2012.State and Trends of the ‘Russian’ Digital Crime Market 2011, available at: http://group-
ib.com/images/media/GroupIB_Report_2011_ENG.pdf 
7 Trend Micro. 2012. Peter the Great Versus Sun Tzu, available at: http://www.trendmicro.com/cloud-
content/us/pdfs/securityintelligence/spotlight-articles/op_kellermann_peter-the-great-vs-sun-tzu.pdf 

http://www.facebook.com/notes/facebook-security/facebook-washington-state-ag-target-clickjackers/10150494427000766
http://www.facebook.com/notes/facebook-security/facebook-washington-state-ag-target-clickjackers/10150494427000766
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 طة بالوقت الفعليخريإحدى هذه املراصد، على سبيل املثال،  وتربز. على شبكاهتم رصدهااليت أمكن  واهلجمات
 1.اهلامة عن األحداث ملخصات يومية معللتهديدات العاملية 

مثل هذه رد على كة  املعلومات االستخباراتيدراسة استخدام ؛ قيام الشركات بديثةاحلالظواهر  بنيمن و 
وم من خالل إمدادها بلمحات خمتصرة عن اخلصالقطاع اخلاص الشركات  كياناتساعد العديد من  يو  ،اهلجمات

بشكل  التقينالدفاع القيام بن هذه املعلومات من ومتكِّ . اتاهلجومذه هب اليت تقف خلف قيامهم دوافعوعن ال
الشركة على معلومات خاطئة عن  وضعمثل ) ت ْدل يسأفضل، واملواءمة الدقيقة لإلجراءات القانونية، وكشف ال

" إعادة االخرتاق"مسألة وقد درست بعض الشركات  2.واهلجمات كثيفة االستخدام للموارد( الشبكة اخلاصة هبا
 3.ياتقن مالئمامشروعيته أو ما إذا كان مدى مل يتضح  الو ْقت  احلْ ايل   يف  بيد أن ذلك  املهامجني، ضد

بشكل  القطاع اخلاص بشأن منع اجلرمية السيربانية خمتلطة اجمليبون منالصورة اليت أشار إليها وتعترب 
ملنع اجلرمية السيربانية، مبا  ةالشركات الكربى، وخاصة يف قطاع اخلدمات املالية، اسرتاتيجيات م ط و،رر فلدى  .إمجايل

وتضطلع شركات األمن برصد . التكنولوجيا األمنية، مثل رموز توثيق األجهزة أساليباستخدام بعض  يف ذلك
 الكربىشركات التكنولوجيا  بعضختذت هتديدات جديدة، ف يم ا ا ظ ه ورونشر تقارير منتظمة بشكل فعال بشأن 

الشركات الصغرية  تعترب ، ومع ذلك؛شبكات الروبوت واملتطفلني واحملتالني لتجميد نشاطإجراءات قانونية استباقية 
ة عن املخاطر يه أي صورة واقعيتخذ االحتياطات األساسية أو ليس لديال أن بعضها  إذ، غري جيديف موقف 

 .األمنية

 االستضافةو خدمة اإلنترنت  مقدميمنع الجريمة السيبرانية من خالل 
وكما هو  .ضمن البنية التحتية لإلنرتنت على حنو فريدمزو،ردو خدمة اإلنرتنت ومزودو االستضافة  يعترب

وكذلك  يستأجروهنا؛ضوئية عالية السعة أو  ا، ميتلك مزودو اخلدمة ألياف(املوصولية العاملية)موضح يف الفصل األول 
واملوجهات، وخاليا  التحتية األساسية األخرى مثل اخلوادم، ومفاتيح التبديل، البنيةأسالك نقل، فضال عن 

ْلك ي،ر  سطح أجهزة ، فضال عن اتصال وتقدميهاليت تتيح استضافة احملتوى ( احملمولةيف حالة مشغلي الشبكات )الس 
اخلدمة دورا يف مكافحة اجلرمية  ومن املفرتض أن يؤدي مقدمبيد أنه كان  .املكتب واألجهزة احملمولة باإلنرتنت

ذلك يتسم بالدقة والتعقيد، حيث يرتبط بأمور مثل التزامات أن السيربانية بشكل واضح على حد سواء، إال 

                                                           
 /http://atlas.arbor.net/aboutانظر 1

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-thehacker-
behind-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  

 

http://www.technologyreview.com/news/428584/fighting-hackers-without-sinking-to-their-level


    

251 
 

حىت يتسىن دراسة املزيد من احتماالت قيام مزو،رد ويف هذا الصدد، . ومسؤوليات مقدم اخلدمة عن حمتوى اإلنرتنت
 .بشكل موجزاخلدمة مبنع اجلرمية السيربانية، فمن الضروري أوال دراسة عدد من اجلوانب الفنية 

ويقوم مقدمو خدمة اإلنرتنت بتوصيل املستخدمني باإلنرتنت من خالل نقل بيانات بني املستخدمني  
وميكن ملزودي خدمة . نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنترتوين وخوادم واألجهزة، مثل الويب والربيد اإللك

، إال إذا قام املستخدم بتشفري البيانات من خالل استخدام شبكة حركة البياناتاإلنرتنت حتليل بعض من 
ميكن ملزو،رد وتشمل بيانات العميل اليت . التصاالتل ة برجمياتم ْدجم   فعاليةافرتاضية خاصة، أو خادم وكيل، أو 

أو  اإللكرتونية والصور غري املشفر،رة املوجودة على املواقع النصوص-االتصاالت حمتوىخدمة اإلنرتنت الوصول إليها 
اخلدمات اليت يتم زيارهتا، ومصدر و ْجه ة الربيد اإللكرتوين، من السياقية مثل أي  البيانات-اإللكرتوينيف الربيد 

دمات خمتلفة، وكم من الوقت يقضيه املستخدم على اخلدمات املختلفة، حىت وأي األوقات اليت تستخدم فيها خ
فقط يف وقت اإلرسال، مث من خالل  حمتوى البيانات رصد، ميكن وبشكل عام. ولو مت تشفري املوقع األساسي

يتمثل ء واجلدير بالذكر أن االستثنا .مراقبة اتصال املستخدم وختزين البيانات من خالل استخدام أجهزة متخصصة
 .لفرتة زمنية أطول الرسائلخدمة اإلنرتنت خدمة مثل خادم الربيد اإللكرتوين الذي خيزن  مقدم يف إدارة

ما يستخدم شخص العديد من مزودي خدمة اإلنرتنت حيث يقومون بالدخول على اإلنرتنت من  اوغالب
عن نظريه من مقدمي اخلدمة املتنقلة، إىل جانب  املنزيلللمستخدم  مزو،رد اخلدمة خيتلفوغالبا ما . مواقع خمتلفة

، باإلضافة إىل االتصال من خالل اإلنرتنت يف العملب يتصلونأخر عندما  امزو،ردذلك؛ قد يستعمل املستخدمون 
نشر املعلومات حول أنشطة ت قدوبالتايل . من مزو،رد خدمة إنرتنت آخر لياحمل أحد املقاهيالسلكية يف شبكة 

 .اآلخرين املقدمنيالعديد من  أحد األشخاص عرب

وفيما يتعلق . ويتحكم مزودو استضافة اإلنرتنت يف األنظمة اليت تعمل هبا املواقع واخلدمات األخرى
متمي،رز فيما يتعلق مبرور البيانات  مبوقعبالعالقة بني مزو،ردي خدمة اإلنرتنت وعمالئهم، حتظى الشركات املستضيفة 

اإلمكانية الفنية لتعطيل أو منع االستخدام غري القانوين  افإن لديه ؛لذلك. امالئهاملقدمة إىل ع دماتاخلمن وإىل 
من  اوعادة ما تضع الشركات املستضيفة قيودا على طبيعة اخلدمات اليت ميكن استضافتها معه. لتلك اخلدمات

السلوك املسيء املعروف مثل إرسال كميات كبرية من الربيد اإللكرتوين  تتناولما  اخالل اتفاقات اخلدمة واليت غالب
أو بريد إلكرتوين مسيء، فضال عن استضافة حمتوى غري قانوين، أو استخدامها النتهاك حقوق الطبع  الطفيلي
 .والنشر

ختزين  عرب( 0): جمالني رئيسيني عربمزودو خدمة اإلنرتنت دورا يف منع اجلرمية السيربانية  يؤديوميكن أن 
إنفاذ القانون يف حتقيقات اجلرمية  سلطات مبوجب ابيانات املستخدم اليت ميكن الدخول عليها واستخدامها الحق



    

250 
 

حملتوى اإلنرتنت أو املراسالت اليت تتم عرب اإلنرتنت، واليت هتدف يف  ةف ع،رالال" التصفية" وأيضا عرب( 2)السيربانية، 
 لهذا القسم اجلوانب الفنية والتنظيمية لك ويتناول. اليت تنطوي على جرائم سيربانية األفعالمنع إىل املقام األول 

 .من تلك اجملاالت

ملزودي خدمات اإلنرتنت  من املتعذر حلجم مرور البيانات عرب الشبكات، أصبح نظرا - البياناتختزين 
لإلنرتنت،  مطورةوقد نفذ،رت بعض البلدان أنظمة مراقبة . حركة املرور على الشبكةاالحتفاظ بسجل كامل جلميع 

تسجيل  وقد حيصل .لكن ميكن أن متثل القيود التكنولوجية جلمع كميات كبرية من البيانات وحتليلها حتديا
خالل فرتات زمنية ( مثل عناوين بروتوكول اإلنرتنت اخلاصة باملستخدمني يف أوقات معينة)معلومات أقل تفصيال 

للبيانات، و " يف الوقت احلقيقي"، يستطيع مزو،ردو خدمة اإلنرتنت إجراء مراقبة مستهدفة وبشكل عام .طويلة
" االعرتاض القانوين"، وتتطلب قواعد ((والتحقيقات السلطات املعنية بإنفاذ القانون)كما نوقش يف الفصل الرابع )

يف الوقت "درة على إجراء مراقبة مستهدفة كون لديهم القتاإلنرتنت يف العديد من الدول أن من مزودي خدمة 
 .األماكنلالتصاالت اخلاصة بالفرد أو " احلقيقي

مبعرفة مزود خدمة اإلنرتنت إىل قوانني محاية البيانات تها معاجلختزين و البيانات  خيضع - البياناتمحاية 
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم ، 0221ففي عام  1.اليت تفرض شروط على محاية واستخدام املعلومات الشخصية

وحتتوي تلك املبادئ التوجيهية  2.املتحدة املبادئ التوجيهية لتنظيم استخدام ملفات البيانات الشخصية احملوسبة
مجيع امللفات احملوسبة العامة "ومواصفات اهلدف وأن تنطبق على  على عشرة مبادئ مبا يف ذلك النزاهة والدقة

األخطار البشرية، مثل الدخول غري املرخص، أو "ن على أنه يتعني محاية امللفات ضد وينص مبدأ األم". واخلاصة
لقوانني  2102وقد كشفت مراجعة أجريت يف عام ". أو التلوث من خالل فريوسات احلاسوب اختالس البيانات

 3.بلدان أخرى 01مشاريع قوانني يف وجود بلد مع  82محاية البيانات أن وجود قوانني شاملة يف 

                                                           
انظر املبادئ )على جمموعة متماثلة من املبادئ اخلاصة مبعاجلة البيانات الشخصية يف بداية الثمانيات  جملس أوروبااتفقت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و 1

حلماية األشخاص فيما  جملس أوروبا؛ اتفاقية 0281التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حول محاية اخلصوصية وتدفق البيانات الشخصية عرب احلدود، 
وقد اعتمدت املنظمات اإلقليمية األخرى منذ ذلك احلني قواعد محاية البيانات، مبا يف ذلك  .(0280، 018رقم  ETSباملعاجلة الذاتية للبيانات الشخصية،  يتعلق

ر اخلصوصية ملنتدى التعاون االقتصادي آلسيا انظر إطا)منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومنظمة الدول األمريكية 
، وقرار اجلمعية 2101حول محاية البيانات الشخصية داخل  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،  A/SA.1/01/10القانون التكميلي  2112واحمليط اهلادئ، 

د وضع االحتاد األورويب جمموعة شاملة من قواعد محاية البيانات يف حني أن احلق وق(. 2112حول الوصول للمعلومات العامة ومحاية البيانات الشخصية،  2220العامة
ويتضمن التوجيه اخلاص (. فضال عن احلق األوسع يف اخلصوصية، مبا يف ذلك االتصاالت)يف محاية البيانات يعترب جزءا من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب 

 22لالحتاد األورويب وجملس  EC/95/46انظر التوجيه )ق على منظمات القطاع العام واخلاص مبا يف ذلك مزودي خدمات اإلنرتنت حبماية البيانات قواعد مفصلة تنطب
 (.21-30صفحة  OJ L 281 , 23/11/1995. حول محاية األشخاص فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وحول حرية نقل تلك البيانات 0222أكتوبر 

 .0221ديسمرب  02، 22/22العامة لألمم املتحدة، قرار اجلمعية 2
 . ، ملحق خاص002تقرير األعمال الدويل، إصدار &قوانني اخلصوصية . بلد، ويتسارع هذا األمر 82: قوانني خصوصية البيانات العاملية. 2102جرينليف، 3
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قواعد حمددة حول  -األورويباإلطار القانوين لالحتاد  مثل - اإلقليميةبعض أطر محاية البيانات  تشملو 
ويف ظل هذا اإلطار، البد أن تتخذ خدمات االتصاالت املتاحة  1.محاية البيانات يف قطاع االتصاالت اإللكرتونية

يف حالة الضرورة بالتزامن مع مزو،رد شبكة االتصاالت ...  للسالمة األمنيةتدابري فنية وتنظيمية مناسبة "للجميع 
معاجلة مرور البيانات اخلاصة باملستخدمني ألغراض معينة، ويتعني حموها  ميكن". العام فيما يتعلق بأمن الشبكة

 .(لقسم الفرعي التايل حول استبقاء البياناتانظر ا  )وعدم الكشف عن هويتها عندما ال يكون هناك حاجة هلا 
وميكن أن تقوم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بتقييد تلك احلقوق عند الضرورة حلماية بعض األهداف، مبا يف 

األمن العام، ومنع اجلرائم اجلنائية والتحقيق فيها والكشف عنها ومالحقتها قضائيا أو االستخدام غري "ذلك 
 .املرخص لنظام االتصاالت اإللكرتونية

البلدان اجمليبة خالل مجع املعلومات اخلاصة بالدراسة، إىل بعض األحكام الدستورية أو غالبية  توأشار 
النموذجي املنصوص عليه يف قوانني محاية البيانات  وكان اهلدف. القانونية حلماية خصوصية البيانات الشخصية

ن حق الفرد يف مجع واستخدام املعلومات الشخصية والكشف عنها بطريقة متي،رز كال م عمليةضبط "هو 
فيما يتعلق مبسامهة مزو،ردي خدمة اإلنرتنت يف منع أما  2."اخلصوصية واحتياجات املعلومات اخلاصة باملنظمة

ويف العموم، ال ينبغي للقيود . عدد من التأثرياتختضع قوانني محاية البيانات لاجلرمية السيربانية، فإنه ميكن أن 
أن متنع الدخول القانوين لبيانات ( عند وجود استثناءات قانونية كافية على األقل)املفروضة على معاجلة البيانات 

هذا، وقد متثل االستثناء النمطي . أحد عمالء مزود خدمة اإلنرتنت مبوجب إنفاذ القانون ألغراض تتعلق بالتحقيق
اليت حتتفظ باملعلومات ( مبا يف ذلك الشركة)ال جيوز للكيانات غري املعنية بتطبيق القانون "ملبلغ عنه يف أنه ا

هيئات إنفاذ القانون دون انتهاك قانون اخلصوصية إال يف  إلحدىالشخصية أن تسمح بالكشف عن املعلومات 
 3."اجلنائي القانون إلنفاذ" امللحةالضرورة "حالة 

قد تؤثر التزامات محاية البيانات اليت تتطلب حمو البيانات الشخصية عندما ال تكون مثة ومع ذلك؛ 
عت  وكما لوحظ على سبيل . اجلرمية السيربانيةجلها، على حتقيقات الشرطة يف من أحاجة هلا لألغراض اليت مج 

إنفاذ القانون بالتحديات  ، أفاد عدٌد من سلطات(سلطات إنفاذ القانون والتحقيقات)املثال يف الفصل الرابع 
املتعلقة باستبقاء مزو،رد خدمة اإلنرتنت للبيانات لفرتات قصرية ورمبا ي عزى هذا يف بعض األحيان إىل تأثري قوانني 

باإلضافة إىل مسامهة قوانني محاية البيانات، كما هو احلال بالنسبة جلميع املنظمات واألفراد اليت . محاية البيانات

                                                           
 OJ L.البيانات الشخصية ومحاية اخلصوصية يف قطاع االتصاالت اإللكرتونية حول معاجلة 2112يوليو  02للربملان األورويب وجملس  EC/2002/58التوجيه  1

 .22-32: صفحة. 31.7.2002 ,201
 .22السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية2
 .22السؤال رقم . استبيان دراسة اجلرمية السيربانية3
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لبيانات، يف منع اجلرمية السيربانية من منظور مزو،رد خدمة اإلنرتنت وذلك من خالل توفري معايري تقوم مبعاجلة ا
 .معاجلة بيانات تساعد يف ضمان أمن وسالمة بيانات املستخدم

يعين التأثري املشرتك لكل من قوانني محاية البيانات والتداعيات املالية لتخزين   - االحتفاظ بالبيانات
. غري حمددة الستبقاء البياناتوا ملزمني بفرتات من البيانات بأن مزو،ردي خدمة اإلنرتنت ليسكميات كبرية 

ضطلع بإجرائها هيئات إنفاذ القانون، قد،رم عدٌد من الدول استثناءات على دف املساعدة يف التحقيقات اليت توهب
مناط معي،رنة من البيانات اخلاصة بأنشطة قوانني محاية البيانات، وذلك بغية إلزام مزو،ردي خدمة اإلنرتنت بتخزين أ

تلك البيانات مبوجب إذن  إىل، ميكن من خالهلا دخول احملققني (مثل عام)العميل على اإلنرتنت لفرتات زمنية 
 .قضائي أو إداري

حيث  1البيانات،ب االحتفاظفمن املالحظ أن أكثر القوانني املعمول هبا هو توجيه االحتاد األورويب حول 
لدول األعضاء باالحتاد األورويب مزو،ردي خدمات اإلنرتنت بتخزين البيانات اليت يشكلوهنا واليت تعترب ضرورية تلزم ا

لتعقب مصدر االتصال وحتديده؛ وكذلك حتديد جهة االتصال ونوعه وتوقيته؛ فضال عن حتديد جهاز اتصال 
وقد شك،رك عدٌد من احملاكم الوطنية يف . امنيويتعني ختزين البيانات لفرتة ترتاوح بني ستة أشهر وع. املستخدمني

 
 
 2.لى خصوصية تلك املتطلباتاقعي عوالتأثري الو  الء م ةامل

فعلى سبيل املثال، . بتنفيذها تمن الدول األخرى يف قوانني استبقاء البيانات أو قام عدد قليلوقد نظر 
األورويب حيث خضع للنظر من ق ب ل جلنة برملانية االحتاد غرار ما لدى على  ابلدان أوقيانوسيا نظامت إحدى اقرتح

ولدى بلد آخر يف جنوب أسيا تشريعات متكن احلكومة من حتديد متطلبات الوسطاء الستبقاء  3.مشرتكة
ويف املقابل ألغت احملكمة  4.السجالت اإللكرتونية إال أن مثل تلك القواعد مت حتديدها ملقاهي اإلنرتنت فقط

البيانات بناء على أسباب التدخل يف ب االحتفاظقانون  2112أمريكا اجلنوبية يف عام  العليا يف أحد بلدان
 5.حقوق اخلصوصية لألفراد

أعرب املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أثناء مواجهة 
عديد من البلدان دون أي ضمانات قانونية حول تبين قوانني استبقاء البيانات يف ال"اإلرهاب عن قلقه إزاء 

                                                           
املكونة أو املعاجلة بالتزامن مع توفري خدمات إلكرتونية متاحة  لبيانات استبقاءحول  2112مارس /آذار EC  02/2006/24 أوروبا لربملان األورويب وجملسا توجيه1

 .2112أبريل  EC (OJ L 105/54 ،03/2002/58للجميع أو شبكات اتصاالت عامة وتعديل التوجيه
 .012-22(: 2) 02املعلومات . املعلومات وتكنولوجيا للقانون الدولية اجمللة. استبقاء بيانات االتصاالت يف إنرتنت متطور. 2101. براون، أي2
ورقة مناقشة تصحب نظر اللجنة الربملانية املشرتكة حول املخابرات واألمن لعدد : جتهيز اسرتاليا ضد املخاطر الظاهرة واملتطورة. 2102النائب العام، احلكومة األسرتالية، 3

 .رتحات إصالح اعرتاض االتصاالت، وإصالح أمن قطاع االتصاالت وإصالح التشريعات اخلاصة باالستخبارات االسرتاليةمن أفكار األمن القومي اليت حتتوي على مق
 : اهلند، اخلصوصية يف دول العامل النامي، ميكن زيارته على املوقع التايل: تقرير البلد. 2102. الدولية اخلصوصية4

 https://www.privacyinternational.org/reports/india-0  
5

 Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 (Acción de clase, Argentina 

https://www.privacyinternational.org/reports/india-0
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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 

على الرغم من فلذلك  1".بصورة أكرب تكون محاية سجالت املعامالت حمدودةصاالت، و الوصول إىل حمتوى االت
أنه من املمكن أن متثل قوانني استبقاء البيانات هنجا عمليا لضمان إمكانية أن يؤدي مزودو خدمات اإلنرتنت 

من املهم تنفيذ تلك القوانني دورا أكرب يف منع اجلرمية السيربانية من خالل التعاون املتطور إلنفاذ القانون، فإنه 
 .بضمانات إجرائية كافية ومحاية للخصوصية

وأخريا، ميكن أن يتأثر ختزين مزو،رد خدمة اإلنرتنت لبيانات العميل  - البيانات اخرتاق عن اإلخطار
 حظي التقرير اإللزامي بوجود اخرتاق أمين لدى األطراف". التقرير اإلجباري بوجود اخرتاق أمين"مبتطلبات 

. املتضررة واملنظمني خاصة عندما يتم الكشف عن تلك البيانات الشخصية، بدعم واسع يف العديد من البلدان
مثل )ويهدف اإلخطار إىل متكني ضحايا االخرتاق من اختاذ التدابري اليت من شأهنا أن تقلل واقع التأثري األمين 

؛ وذلك لزيادة الضغط (ة إصدار بطاقات الدفعتغيري كلمات املرور أو أرقام التعريف الشخصي أو طلب إعاد
التنافسي بشأن األعمال التجارية لتحسني أمنها؛ وكذلك دعم عمل املنظمني املسئولني عن محاية البيانات، فضال 

 .عن محاية البنية التحتية احليوية

ويلزم  2.الشماليةوتوجد قوانني اإلخطار باخرتاق البيانات على املستوى دون الوطين يف بلدان يف أمريكا 
 3شبكات وخدمات االتصاالت العامة بإعداد تقرير حول االخرتاقات اهلامة للسلطات الوطنية، األورويباالحتاد 

وتنظر يف الوقت الراهن متديد هذا املتطلب ليشمل مجيع املنظمات الضالعة يف معاجلة 4.على األفراد اواليت تؤثر سلب
تقدمي متطلبات أو توجيهات اإلخطار مبعرفة البلدان املوجودة يف أوقيانوسيا أيضا وقد مت  5.البيانات الشخصية

 6.وجنوب شرق أسيا وجنوب أسيا

                                                           
 .02: ، صفحة2112ديسمرب / كانون األولA/HRC/13/37، 28، عشرة الثالثة الدورة اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم جملس1
قوانني الدولة اخلاصة باإلخطار بوجود اخرتاق أمين، باملوقع التايل . 2102الدولة،  يف التشريعية للمجالس الوطين املؤمتر2

http://www.ncsl.org/issuesresearch/telecom/security-breach-notification-laws.aspx 
 OJ L)حول اإلطار التنظيمي املشرتك لشبكات وخدمات االتصاالت اإللكرتونية  2112مارس  2للربملان األورويب وجملس  EC/2112/20أ للتوجيه 03املادة 3

 (.21-33: ، صفحة22/2/2112، 108
خلصوصية يف قطاع االتصاالت اإللكرتونية اخلاص مبعاجلة البيانات الشخصية ومحاية ا 2112يوليو  02للربملان األورويب وجملس  EC/2002/58من التوجيه  2املادة 4
(OJ L 201 ،30/12/211222-32: ، صفحة.) 
. لك البياناتللمقرتح اخلاص بتنظيم الربملان األورويب واجمللس املعين حبماية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وكذلك حرية نقل مثل ت 32و  30املادة 5

COM(2012) 11 final 
6 Maurushat, A., 2009ورقة حبث قانون. قانون اخلصوصية واألعمال الدولية. انون اإلخطار باخرتاق البيانات عرب العامل من كاليفورنيا إىل اسرتالياقUNSW 

 .2112-00. رقم
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ألنظمة أمن املعلومات، مبا يف ذلك تلك  اهام اوعلى الرغم من أن إخطارات اخرتاق البيانات متثل عنصر 
بشكل حذر وأن " االخرتاق األمين"اهية اليت تنطبق على مزودي خدمة اإلنرتنت، فإنه ينبغي للقوانني تعريف م

 .تستخدم بالتزامن مع جمموعة من التدابري، مبا يف ذلك قوانني محاية البيانات الفع،رالة

خدمة  يباإلضافة إىل فرص منع اجلرمية املتعلقة بتخزين البيانات، فإن مزو،رد - اإلنرتنت حمتوى تنقية
من خالل املراجعة النشطة التصاالت اإلنرتنت وكذلك  السيربانيةاجلرمية اإلنرتنت ميكن أن يؤدوا دورا يف منع 

اإلنرتنت " تـ ْنق ي ة "وجدير بالذكر؛ أن أحد املفاهيم الرئيسية يف هذا الصدد يتمثل يف إمكانية . البيانات اليت حتملها
 .مبعرفة مزودي خدمة اإلنرتنت

ويستخدم املستوى . الشبكات تقريبا اتصاالت اإلنرتنت عند مستوى معني على مجيعتـ ْنق ي ة وحتدث 
ومن . األساسي للتصفية لتحسني أداء الشبكة وكذلك األمن من خالل استبعاد البيانات غري الصحيحة أو التالفة
وينفذ . املمكن أن يكون لدى مزو،ردي خدمة اإلنرتنت القدرة الفنية على تصفية احملتوى الضار أو غري القانوين

اإلنرتنت تصفية أساسية للربيد املزعج حلسابات الربيد اإللكرتوين ملستخدميهم، كما الكثري من مزو،ردي خدمة 
، أو تميكنهم أيضا، على سبيل املثال، بسط احلماية ضد بيانات املرور الضارة واملعروفة واليت تسببها الفريوسا

 .احلالة هذهيف حماوالت القرصنة من خالل رفض حركة مرور البيانات اليت يتم التعرف عليها 

شكل تصفية الربيد الطفيلي مصدر قلق كبري جلميع مزودي ت - الروبوتالطفيلي وشبكات  الربيد
تم توتعترب الطريقة اليت . خدمات الربيد اإللكرتوين نظرا للكمية الكبرية لرسائل الربيد املزعج املرسل والوارد كل يوم

حتليل مصدر الربيد اإللكرتوين للتعرف على مصادر الربيد هبا تصفية الربيد املزعج خمتلفة ومعقد،رة، مبا يف ذلك 
ويتم استبعاد الرسائل . املزعج وكذلك التحليل النصي للتعرف على األمناط والعبارات الشائعة للمحتوى يف الرسائل

لربيد جملدات ا"بشكل كامل، أو يتم تقدميها للمستخدم باعتبارها  امزعج االيت يتم التعرف عليها باعتبارها بريد
باإلضافة إىل تصفية الربيد املزعج، ميكن أن يؤدي مزودو خدمات اإلنرتنت دورا يف مكافحة بيانات ". املزعج

 .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 
تمثل أحد اخليارات يف منع بربامج ضارة، في امصابة أو مصاب جهازا يف شبكتهم يبدوا جزءا من شبكات حواسيب

يف حني يتم إخطار العميل باخلطوات اليت ميكنه اختاذها إلزالة . بعض أو مجيع بيانات املرور من ذلك العنوان
اليت تراقب شبكات احلواسيب املصابة من  ميكن أن تصدر تلك اإلخطارات من شركات األمن. الربامج الضارة

كما . اليت جتذب على حنو متعمد الربامج الضارة" مصيدة قراصنة اإلنرتنت"خالل استخدام تقنيات مثل أجهزة 
ميكن ملزودي خدمة اإلنرتنت اختاذ خطوات للمبادرة يف حتديد األجهزة اخلطرة من خالل مراقبة مرور البيانات 
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وقد خلصت نشرة صادرة من . الرغم من احلاجة إىل بعض االستهداف جلعلها فع،رالة لتوقيعات معروفة، على
شبكة احلواسيب املصابة من بني بيانات  حركةالتعرف على بيانات "الشبكة األوروبية ووكالة أمن املعلومات إىل أن 

ه ويف الفصل وكما لوحظ أعال". مليون كومة قش 011عادية وغري ضارة هو مثل البحث عن إبرة يف  حركة
ميكن أن تؤدي، يف بعض األحوال، العامة  حلركةامراقبة بيانات ، فإن (سلطات إنفاذ القانون والتحقيقات)اخلامس 

 1.خطورة التعارض مع محاية البيانات وقوانني اخلصوصيةإىل 

مزودي خدمة وكما نوقش أعاله يف إطار مسؤولية مزود خدمة اإلنرتنت، تلزم القوانني  - احملتوى تنقية
اإلنرتنت يف بعض البلدان أن يقوموا مبنع الوصول إىل احملتوى غري القانوين مثل استغالل األطفال يف املواد 

فثمة أساليب خمتلفة ميكن ملزود خدمة اإلنرتنت أن يقوم هبا جبانب أساليب خمتلفة جتعل املفاضلة بني . اإلباحية
ل تصفية نظام أمساء النطاقات، ميكن ملزودي خدمة اإلنرتنت التحكم ومن خال. السرعة والتكلفة والفاعلية والدقة

يف اإلجابات املمنوحة للمستخدمني من خالل خادم نظام أمساء النطاقات، وبالتايل تقييد الوصول إىل نطاق مثل 
"google.com" حيث يسهل جتاوزه  وهذا أمر. جمموعة من نتائج البحث، لكن ال يقيد الوصول لصفحة معينة أو

وميكن استخدام رأس . ميكن أن يستفيد املستخدمون من خوادم نظام أمساء النطاقات التبادلية ملنح نتائج حقيقية
برتوكوالت اإلنرتنت ملنع حواسيب األفراد وفقا لعناوينهم أو منع بعض اخلدمات جزئيا مثل الويب أو الربيد 

تشغيلها على خادم إنرتنت واحد، فإنه من املمكن أن تؤثر فكما هو حال الكثري من املواقع اليت يتم . اإللكرتوين
فحص حزم "وميكن استخدام . ويكون ذلك بأعداد كبرية يف بعض األحيان - على املواقع غري ذات الصلة

األمر الذي يتيح تصفية مرنة للغاية، إال أنه يتطلب . لفحص اجلزء الرئيسي من بيانات مرور اإلنرتنت" البيانات
ة الثمن على روابط عالية السرعة ملزودي خدمات اإلنرتنت، كما ميكنها إبطاء مجيع وصالت أجهزة باهظ

 .املستخدم

، وغالبا م ه ج،رنيستخدم العديد من أنظمة التصفية جمموعة من تلك األساليب لتشكيل مرشح عمليا، 
مرور البيانات حىت يتم ما يتم استخدام مرشحات أبسط مثل تلك املوجودة يف نظام أمساء النطاقات لتحديد 

 .مبوارد منخفضة بشكل كبري ةم ت ط و،رر تصفية  ويتيح أسلوب التهجني. إعادة توجيهها ملرشحات أكثر تعقيدا

األمور األخرى املمكنة اليت يتصدى هلا مزودو خدمات اإلنرتنت للمحتوى غري القانوين هو  بنيومن 
استخدام هذا األسلوب جلعل اخلدمة غري طبيعية حبيث يتجنبها وميكن . متاما حجبهاإبطاء مرور البيانات بدال من 

ومن بني تلك األمثلة إبطاء وصالت الويب املشفرة، إلجبار املستخدمني على أن تكون غري . املستخدمون

                                                           
1

 Hogben, G., (ed.) 2011. Botnets: Detection, Measurement, Disinfection &Defence. ENISA, pp.73-74 



    

253 
 

ممارسة مزو،رد خدمة اإلنرتنت حلركة تبادل امللفات " تقييد"مشفرة، ومن مث نسخ املواقع القابلة للفحص، وكذلك 
 .رتوكول مشاركة امللفات عرب اإلنرتنتمثل ب

منع اجلرمية السيربانية، إىل تصفية أو منع احملتوى، مبا يف ذلك تلك اليت هتدف  اتوقد أثارت إمكاني
إلنرتنت إىل اأكد جملس حقوق اإلنسان على أمهية الوصول ، وعلى سبيل املثال. عددا من شواغل حقوق اإلنسان

أن "ويؤكد القرار الذي اعتمدته يف دورهتا العشرين على . لك حقوق اإلنسان األخرىباعتباره من حرية التعبري وكذ
، و "نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الناس عند عدم االتصال ينبغي محايتها على اإلنرتنت، خاصة يف حرية التعبري

ألمم املتحدة املعين بتعزيز كما وصف املقرر اخلاص ل  1".تدعوا مجيع الدول لتعزيز الوصول إىل اإلنرتنت وتسهيلها"
أداة ال ميكن االستغناء عنها لتحقيق جمموعة من حقوق اإلنسان، من بينها "ومحاية حقوق اإلنسان اإلنرتنت بأنه 

لذلك يتعني أن يكون تسهيل الوصول إىل اإلنرتنت ... مكافحة عدم املساواة، وتسريع التنمية والتقدم البشري 
 2".الدول، مع وضع قيود قليلة قدر اإلمكان على حمتوى اإلنرتنت جلميع األفراد أولوية جلميع

ولية ؤ رتبط تصفية حمتوى اإلنرتنت ارتباطا وثيقا بإمكانية حتميل مزود اخلدمة مست - اطةالوس وليةؤ مس
ومع ذلك؛ . للبيانات" جمرد قنوات"حمدودة بوصفهم  مسؤوليةوعادة ما يكون ملزودي خدمة اإلنرتنت . احملتوى

يف بعض  سؤوليةنوقش أدناه، وخاصة يف إطار استضافة اإلنرتنت، ميكن أن يزيد تعديل احملتوى املنقول من امل وكما
ومن ناحية أخرى، . قانوين غري بنشاط ،فعليا أو استدالليا علم، علىكوهنم   حال يف األنظمة القانونية، وكذلك

 3.بعد اإلخطار سؤوليةمن امل ميكن أن حتد اإلجراءات العاجلة  

تشمل العديد من األنظمة القانونية مفاهيم املسؤولية الثانوية، حيث يكون أحد األطراف الذي شارك يف 
وعندما أصبح اإلنرتنت يستخدم على . عن الضرر الناتج ئيجز أعمال غري مشروعة بالنسبة لآلخر مسئول بشكل 

أثريت املخاوف بشأن تأثري ذلك على االقتصاد الرقمي الناشئ لعدم اليقني  0221نطاٍق واسٍع يف منتصف 
على ذلك، سن عدد من  دويف ر . عن مزودي خدمات اإلنرتنت واملضيفني للمحتوى عرب اإلنرتنت ةبشأن املسؤولي

حتمي هذه األحكام بوجه عام . متعددة من القانون تحتد،ر من هذه املسؤولية عرب جماال" أفقية" البلدان تشريعاتٍ 
الوسطاء من املسؤولية عن نقل أو استضافة حمتوى اآلخرين، طاملا أهنم يستوفون شروط معينة، والسيما إزالة 

بشأن املسؤولية " رأسي،را"ريعا كما قدم عدد من البلدان أيضا تش. حمتوى معني عندما يوجه إليهم إخطار بذلك

                                                           
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 
 1.النطاق ولعب القمار على اإلنرتنت

. رتكةعدد من العناصر املش هلايف أمريكا الشمالية وأوروبا اثنني من أقدم األنظمة األفقية  نقدمت بلدا
فعلى سبيل املثال، حيتوي التشريع يف إحدى بلدان أمريكا الشمالية على قيد واسٍع على مسؤولية مزود اخلدمة، 
باستثناء املتعلقة خبصوصية االتصاالت وقانون امللكية الفكرية والقوانني اجلنائية االحتادية، وينص التشريع على أنه 

 من مقدمة معلوماٍت  ألي املتحدث أو الناشر معاملة التفاعلية احلاسوب خلدمة مستخدمٍ  أو مقدمٍ  أي يعاملال "
 أو دويلٍ  قانونٍ  أي مبوجب مسؤولية أي تفرض وال للدعوى سبب أي يرفع وال... آخر معلوماٍت  حمتوى مقدم قبل

 2. "القسم هذا مع يتعارض حمليٍ 

على حنو مماثل مقدمي خدمات  3اإللكرتونيةحيمي التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب بشأن التجارة 
الذين يقدمون السلع أو اخلدمات عرب اإلنرتنت، كما أنه " مقدمي اخلدمات الوسيطة"اإلنرتنت وغريهم من 

أما بالنسبة . يستبعد العديد من اجملاالت القانونية مبا يف ذلك الضرائب ومحاية البيانات، واالحتكارات واملقامرة
ضمان أن مزود اخلدمة ليس "إرسال، فيجب على دول االحتاد األورويب " كمجرد قناة"نرتنت ملزود خدمات اإل

إحالتها بشكٍل أكثر   يت ختزن املعلومات بشكٍل مؤقٍت ليمكنكما أن اخلدمات ال". مسئوال عن املعلومات املرسلة
ملعلومات وحتديثها، وإزالة أو إعاقة كفاءة فهي حمميٌة أيضا، شريطة أن تلتزم بالقواعد املتعلقة بالوصول إىل تلك ا

وعلى مضيفي احملتوى إزالة املعلومات املخالفة . الوصول إىل املعلومات عقب مالحظة أن أساس املصدر قد أزيل
 .بشكٍل عاجل أو إعاقة الوصول إليها عند احلصول على املعرفة الفعلية أو االستداللية بوجودها

 فرض التزام عاٍم على مقدمي اخلدمة لرصد املعلومات اليت يقومون هذا، وال حيق لدول االحتاد األورويب
ومع ذلك، . "قانوين غري نشاٍط  إىل تشري ظروف أو حقائق عن للحصول بنشاٍط البحث "بنقلها أو ختزينها، أو 

اإلجراءات "أو وضع  "املخالفة منع أوإهناء "فإن للمحاكم أو السلطات اإلدارية أن تطلب من مقدمي اخلدمات 
 4."املعلومات إىل الوصول إعاقة أو إزالة تنظم اليت

ففي . وقد مت إيالء حقوق الطبع والنشر القدر األكرب من االهتمام يف نطاق أنظمة املسؤولية احملددة
، فإن املسؤولية الثانوية النتهاك حقوق الطبع والنشر حمددة على وجه التحديد ةإحدى بلدان أمريكا الشمالي

                                                           
1

 .املرجع السابق 
2

 47 USC § 230 - Protection for private blocking and screening of offensive material 
3

على بعض اجلوانب القانونية خلدمات جمتمع املعلومات،  2111يونيو  8يف تاريخ  جملس أوروبااملفوضية األوروبية الصادر عن الربملان األورويب و  30/2111التوجيه  
 .OJ L 178, 17 July 2000, pp.1–16. السيما التجارة اإللكرتونية يف السوق الداخلية

4
 رجع السابقامل 



    

259 
 

ملقدمي اخلدمة الذي يقدمون اتصاالت شبكة رقمية  ةوهذا من شأنه أن خيلق مالجئ آمن 1.بواسطة التشريع
ويتطلب ذلك عموما نظام إشعار . واستضافة احملتوى، وأدوات موقع املعلومات ختزين مؤقتعابرة، وأنظمة 

تقنية مستندٍة إىل معايري للتحكم  وتفكيك، وسياسة إلهناء حسابات أصحاب املخالفات املتكررة، وجتهيز تدابري
هذا، وجيوز ألصحاب احلقوق رفع دعوى قضائية للحصول على أمر قضائي مينع الوصول . يف الوصول إىل األفعال

على " ئاأقل عب"واليت تكون " الفعالة نسبيا"إىل املواد املخالفة، وإهناء حسابات املشرتكني، أو غريها من اإلعانة 
 . لغرضمزود اخلدمة لذلك ا

دولية واسعة أيضا تتعلق مبسؤوليات الوسطاء يف اختاذ إجراٍء إزاء استغالل األطفال  ةولقد انعقدت مناقش
وطالب عدد من البلدان يف جنوب أوروبا وشرق وغرب آسيا وأوقيانوسيا مقدمي خدمات . يف املواد اإلباحية

وحيتفظ االنرتبول بقائمة يف مجيع أحناء  2.لى هذه املواداإلنرتنت مبنع وصول العمالء إىل املواقع املنو،ره احتواؤها ع
، واليت صدرت تعليمات ملزودي خدمة اإلنرتنت يف "طبيعة عنيفة"العامل لعناوين املواقع اليت حتتوي على مواد ذات 

 ااقرتاحوقد رفض الربملان األورويب، مع ذلك، . بعض البلدان مبنعها مبوجب قوانني االتصاالت السلكية والالسلكية
تشريعيا من املفوضية األوروبية والذي من شانه أن يفرض حظرا إلزاميا على مقدمي خدمات اإلنرتنت عرب االحتاد 

 3.القرار للدول األعضاء كااألورويب، تار 

خدمات االستضافة أداء دوٍر رئيسٍي يف منع اجلرمية  وخدمات اإلنرتنت ومقدم و، يستطيع مقدممجاالإ
إمكاهنم االحتفاظ بالسجالت بإن . وضعهم الذي يتيح هلم ربط األفراد واملنظمات باألنرتنتالسيربانية بسبب 

اليت ميكن استخدامها للتحقيق يف النشاط اإلجرامي؛ ومساعدة العمالء يف حتديد احلواسيب اخلطرة؛ وحظر بعض 
وتتطلب قوانني . لعمالئهم بشكل عام آمنةأنواع احملتويات غري القانونية مثل الربيد املزعج؛ ودعم بيئة اتصاالت 

من البلدان من مقدمي خدمات اإلنرتنت محاية بيانات العمالء، وحتتاج من سلطات  محاية البيانات يف كثري
كما جيب وضع قواعد حرية التعبري يف احلسبان . متناسب لالتحقيق ضمان سياسة وصول إىل هذه البيانات بشك

لقد كانت احلماية من . تدفق املعلومات عرب شبكة اإلنرتنتجمرى يف يف التشريع الذي ينص على التدخل 
يف النمو السريع للخدمات على  ااملسؤولية بالنسبة ملقدمي خدمات اإلنرتنت وغريهم من الوسطاء عامال أساسي

شبكة اإلنرتنت، يف حني وضع مسؤوليات معينٍة 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 

2
 See OECD2011. The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives. DSTI/ICCP(2010)11/FINAL, p.46 

استغالهلم يف املواد اإلباحية، االعتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطفال و الصادر عن اإلحتاد األورويب بشأن مكافح  2100/ 22من التوجيه ( 2) 22ادة امل 3
 JHA(OJ L 335 , 17.12.2011)/2112/28إطار اجمللسقرار واستبدال
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 في مجال الوقاية من الجريمة السيبرانية  األكاديمية األوساط دور
 تعد املؤسسات األكادميية واملنظمات احلكومية الدولية من اجلهات الفاعلة اهلامة يف منع اجلرمية السيربانية

ومن املمكن أن تسهم هذه املؤسسات، على وجه اخلصوص، من خالل تطوير ومشاركة املعرفة؛ . تهاومكافح
؛ والتعاون مع سلطات املساعدة الفنيةوتطوير التشريعات والسياسات؛ وتطوير التكنولوجيا واملعايري التقنية؛ وتقدمي 

 .إنفاذ القانون

ردا على املطالب احلكومية والصناعية للمهينني العاملني يف جمال األمن  – ومشاركتها املعرفة تطوير
السيرباين واحتياجات تنمية القوى العاملة، أننشات املؤسسات األكادميية برامج تعليمية متخصصة ومناهج 

متزايد  دويقدم عد. دراسيٍة، ومراكز  تدريٍب لرتسيخ املعرفة والبحث، وزيادة التآزر يف املعرفة عرب اجملاالت والفروع
وشهادات وتعليم مهين يف اجملاالت املتعلقة باألمن السيرباين واجلرمية السيربانية هبدف تعزيز  تمن اجلامعات درجا

كما  1"ي املستقبل خبصوص ممارسات احلوسبة اآلمنة واملسائل التقنيةيتثقيف وتدريب الشباب املراهقني ومهن"
من خالل تنظيم  اجلرمية السيربانيةلتطبيقي وتطوير الشبكات االجتماعية ضد تعزز اجلامعات أيضا من التعليم ا

لتبادل املعلومات وتقدمي املشورة بشأن التدابر الوقائية واالستجابة، وثقافة  اورش العمل واملؤمترات، مما يوفر فرص
 .، آليات اإلبالغ عن فعل معني وتطوير احللول التقنيةاالتعاون غري الرمسي، وأحيان

من جمموعة واسعٍة من التخصصات،  اجلرمية السيربانيةوتنبع جهود املسامهني األكادمييني للسيطرة على 
  وان منان املاضياهذا، وقد شهد العقد. مبا يف ذلك علوم وهندسة احلاسوب، والقانون، وعلم اجلرمية وعلم االجتماع

اجلرمية علقة بالفضاء اإللكرتوين واألمن السيرباين و األكادميية املخصصة للمسائل املت الدورياتيف عدد من  اكبري 
وقد أمثر الوعي والبحوث بشأن القضايا ذات الصلة يف عدد متزايٍد من التقارير الفنية والبحوث  2.السيربانية

 . ألحد األشخاصمملوك  واملطبوعات ومنشورات استعراض األقران وحتليل بيانات الوكالة وحبث غري منشور

اجلامعة إسهاما كبريا يف تطوير وتعديل التشريعات  ويقد،رم متخصص – والسياسة التشريعات تطوير
املشورة القانونية على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، باإلضافة  بتقدميوالسياسات، حيث يضطلع األكادمييون 

ة واخلصوصية واحلماية الدستورية من املواضيع، مبا يف ذلك التجرمي والسري ةإىل إعداد التشريعات بشأن جمموع
يتم تقدمي هذه النصائح من خالل جمموعة من اآلليات، مبا يف ذلك املشاركة يف جمموعات استشارية . والقانونية

                                                           
1

 .31 السؤال رقم) واألوساط األكادميية حكومية دوليةمنظمة استبيان خبصوص دراسة بشأن اجلرائم السيربانية  
2

القانون التوقيع االلكرتوين األدلة الرقمية و  .الفضاء السيرباين وامللكية الفكرية؛ جملة البحوث النفسية يف الفضاء السيرباينيشمل على سبيل املثال، علم النفس السيرباين  
اجمللة الدولية لألخالق التعليم؛ و مجتمع السيرباين اجمللة الدولية لل؛ والتعلم، علم النفس، السيرباينسلوك اجمللة الدولية لل .جملة القانون واحلرب السيربانية االستعراضي؛

جملة و  .اإللكرتونية والطب الشرعي الرقمياجمللة الدولية لعلم اجلرائم السيربانية؛ اجمللة الدولية لألمن  .اإلرهاباجمللة الدولية للحروب السيربانية و .السيربانية يف الرتبية والتعليم
 .التجاري الدويل والتكنولوجياالقانون 
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نو،ره أحد اجمليبني األكادمييني، على سبيل . املساعدة الفنيةالعمل والعقود الفردية واملؤسسية ومن خالل برامج  أفرقةو 
ألنشطة الباحثني : "يف كثرٍي من األحيان رتنت املتخصصة تكون مبثابة منسقةن مراكز حبوث االناملثال، إىل أ

 "(.علم اجلرمية واخلربات القانونية والفنية) اجلرمية السيربانيةاملتخصصني يف جماالت العمل املختلفة املتعلقة ب

العلمية التطبيقية البحتة يف تكنولوجيا تشرع اجلامعات يف األحباث  – والفنية التكنولوجية املعايري
احلاسوب، إما يف سياق القطاع األكادميي اخلاص أو التعاون احلكومي، أو األحباث اليت يشرف عليها داخليا 

يف علوم احلاسوب وحتاليل األدلة  اكما تسهم اجلامعات أيض. وخارجيا، أو كوسيلٍة لتأمني شبكة اجلامعات
شركاء مهمني  ااملؤسسات واألفراد، متثل اجلامعات أيض الواردةباإلضافة إىل األحباث . وحتاليل بيانات الوكالة

. ، من خالل املشاركة يف املنظمات املهنية ومنظمات املعايري، فضال عن جمموعات العمل الفنيةنومنسقي تعاو 
ملبذولة لتأمني الفضاء هذا، وقد نو،رهت صراحة بعض اسرتاتيجيات األمن السيرباين بدور اجلامعات يف اجلهود ا

 1.اإللكرتوين

 اجلرمية السيربانيةغالبا ما تقوم اجلامعات بتصميم برامج املساعدة القانونية يف جمال  – الفنية املساعد
 ضاكما تقدم اجلامعات أي. وتسليمها هليئات إنفاذ القانون الدويل ووكاالت األمن الوطين والعدالة اجلنائية

تتناول هذه . املساعدة الفنية للشركات ومؤسسات الشركات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات األكادميية األخرى
الربامج جمموعة من اجملاالت الفنية املتعلقة بأساليب التحري وحفظ األدلة والطب الشرعي الرقمي؛ وحتليل حمتوى 

؛ والسياسة واحلكم واالمتثال؛ وصياغة وتعديل التشريعات (يالتحليل اجلنائعن متييزا هلا )الربجميات اخلبيثة حتليل 
املساعدة قام العديد من اجلامعات بالتزامن مع تطوير أنشطة املعرفة و  2.ودعم احملاكمات واملالحقات القضائية

لرقمية، واليت واألدلة اجلنائية ا اجلرمية السيربانية، بتطوير برامج تعليٍم خاصة، على سبيل املثال، يف حتقيقات الفنية
 .  تساند بشكل رمسي موظفي السلطات احلكومية والشرطة باعتبارهم طالب علم

قد يكون لدى سلطات إنفاذ القانون حوافز للتعاون مع اجلامعات  – القانون إنفاذ سلطات مع التعاون
وتتعاون اجلامعات املستجيبة مع هيئات . على مستوى اجلامعات وخربة األمن السيرباين اجلرمية السيربانيةبسبب 

، على الرغم من أن العديد من األكادمييني اجمليبني املساعدة الفنيةإنفاذ القانون يف تطوير املعرفة واملعايري الفنية و 
ا يسل،رط األكادمييون املستجيبون الضوء، كم  3.أشاروا أيضا إىل عدم وجود تفاعل مباشر مع هيئات إنفاذ القانون

كما . يف كثري من األحيان، على أن توفر املوارد لتوسيع هذه اجلهود التعليمية واالتصاالت يعترب إحدى الشواغل
                                                           

األصليني والشركاء يف اسرتاتيجيات األمن  ات األكادميية واجلامعات بوصفهم اجلهات الفاعلةمن بني البلدان اليت تشري اسرتاتيجيها الوطنية حتديدا إىل حتديدا إىل املؤسس1
 .نيوزيلندا، نيجرييا، اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية اصة هبم أسرتاليا ومجهورية التشيك واستونيا وأملانيا واهلند واليابان، هولندا،السيرباين الوطنية اخل

  .وقضايا الوقاية، العامة والتكنولوجيا، واالتصاالت ومن بني املوضوعات األخرى التعاون الدويل واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية2
هيئة التدريس يف مقابل كانت غالبية اجمليبني األكادمييني أعضاء . قد يكون هذا بسبب موقع اجمليب ومعرفة إدارة خطر اجلامعة واألنظمة والعمليات3

 .املعلومات أو إدارة اخلطر أو أفراد األمن اتكنولوجي
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ال متلك وكاالت الدولة  –توجد أسباب مؤسسية عامة للتعاون  ال: "نو،ره أحد اجمليبني، على سبيل املثال، إىل أنه
" وهبذا فإن كافة االتصاالت والتعاون القائم  يتخذ الشكل غري الرمسي. و ميزانية للتعاون مع اجلامعاتأي معايري أ

د السالمة للمساعدة يف جهو  1"التمويل وحجم املوظفني وتوافر الشخصيات األكادميية املتخصصة"كما مت اعتبار 
ص للبحث يف وسائل الطب الشرعي ضروري لتحسني النتائج، والسيما زيادة التمويل املخص العامة شيء

املزيد من املوارد واالنفتاح يف جمال إنفاذ "وعلى الرغم من احلاجة إىل  2.والتحليل والتدريب واملوظفني املهرة
كبرية لتوسيع نطاق التعاون مع  توجد فرصة 3"،القانون، وإجراء املزيد من األحباث التطبيقية يف اجملال األكادميي

 .احلكومية وسلطات إنفاذ القانوناملؤسسات 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .21السؤال رقم ) واألوساط األكادمييةحكومية دولية منظمة )استبيان خبصوص دراسة بشأن اجلرائم السيربانية 1

 .21السؤال رقم ) واألوساط األكادمييةمنظمة حكومية دولية)استبيان خبصوص دراسة بشأن اجلرائم السيربانية 2
 .31 السؤال رقم) واألوساط األكادميية منظمة حكومية دوليةاستبيان خبصوص دراسة بشأن اجلرائم السيربانية 3
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 فعال األح شر: األول ملحقال

 

 حاسوبيةونظم توافر بيانات و أفعال ضد سرية، نزاهة، 

 إلى المشروع غير النفاذ
 حاسوبي نظام

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على الدخول إىل أحد أجزاء النظام احلاسويب أو 
ويف هذا . وذلك بدون تصريح أو مربر هلذا الدخولالدخول إىل النظام بأكمله، 

يقوم أحد اجلناة بالتحايل على برنامج احلماية اخلاص  -على سبيل املثال- احلالة
من املمكن أيضا أن تتمثل (. على سبيل املثال)بالنظام احلاسويب ألحد املصارف 

مة احلاسوبية هذه احلالة، عند مواصلة أحد املستخدمني البقاء متصال مع أحد األنظ
هلا، مثل؛ قيام أحد اجلناة حبجز سعة اخلادم لفرتة /بعد انتهاء فرتة األذن املمنوح له

هذا، . زمنية حمددة، ولكن يستمر يف االستعمال بعد انتهاء الفرتة الزمنية املسموح هبا
وتتطلب بعض النـ ه ج الوطنية أن يكون حتايل اجلاين م نصب،را على تدابري احلماية أو 

 .ةم ع ي،رنن األفعال بنية تقرت 

 إلى المشروع غير النفاذ
 أو حاسوبية بيانات

 أو البيانات هذه اعتراض
 عليها االط الع

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 

مثل )نية، فضال عن االطالع على البيانات احلاسوبية ع ال  ال يقصد هبا أن تكون 
وتتمثل هذه احلالة، على سبيل املثال، إذا قام أحد . بدون تصريح( نسخ البيانات

البيانات احلاسوبية، تسجيل  واعدق إحدىاجلناة بالوصول بشكل غري قانوين إىل 
عمليات اإلرسال بدون حق داخل إحدى شبكات االتصال الالسلكي، أو يقوم 

 هاأخ ذأحد اجلناة، والذي يعمل لدى إحدى الشركات املعنية، بنسخ امللفات و 
وتتطلب بعض النـ ه ج الوطنية أن تكون البيانات ذات الصلة حممية . دون تصريحب

أيضا، تتضمن بعض النـ ه ج الوطنية اعرتاض االنبعاثات . ضد الدخول غري املصرح به
وغالبا ما قد تنطوي . الكهرومغناطيسية اليت ال جيوز تصنيفها كبيانات حاسوبية

ى فعل النفاذ غري املشروع أو اعرتاض الصناعي أو التجاري عل ت ج س،رسأغراض ال
ي از ةالبيانات احلاسوبية أو   . البيانات احلاسوبية ح 

 في المشروع غير التدخل
 النظم أو البيانات

أحد األنظمة احلاسوبية، فضال عن األفعال اليت  أد اءتشري إىل األفعال اليت تعيق 
 ها أو تغريها أوتـ ل ف تنطوي على ضرر يلحق بالبيانات احلاسوبية أو حذفها أو

وتتمثل هذه احلالة، على سبيل املثال، إذا قام . ها، وذلك بدون تصريح أو مربرط ْمس
أحد اجلناة بإحالة عدد كبري من الطلبات إىل أحد أنظمة احلاسوب والذي من شأنه 

وهذا )أن يتسبب يف عدم قدرة النظام احلاسويب على االستجابة للطلبات املشروعة 
، أو حذف ملفات برامج احلاسوب "(هجمات احلرمان من اخلدمة"بـ ما يعرف 

 أحد السجالت يف قاعدة ريأحد خوادم اإلنرتنت، أو تغي تْشتغي ل الالزمة لعملية
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بعض النـ ه ج الوطنية فقط األفعال ذات الصلة وتغطي . بيانات أحد احلواسيب
وقد . أجهزة احلاسوب بالبيانات، بيد أن النـ ه ج األخرى تتناول أيضا التالعب يف

مثل )يف أنظمة احلاسوب املرتبطة بالبنية التحتية للمنشآت احليوية " القرصنة"تسبب 
إتالف  أو البيانات يف املشروع غري يف التدخل( شبكات املياه أو إمدادات الكهرباء

 . النظام

 حيازة أو توزيع أو إنتاج
 استعمال إلساءة أدوات

 .الحواسيب
 

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على تطوير أو توزيع أجهزة أو برجميات واليت ميكن 
وتتجسد هذه . استخدامها يف ارتكاب اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب أو اإلنرتنت

احلالة، على سبيل املثال، عندما يقوم أحد اجلناة بتطوير أحد أدوات الربجميات 
ومن أجل جتنب التدخل يف . آيللتشغيل هجمات احلرمان من اخلدمة بشكل 

، وتتطلب بعض النـ ه ج (مثل من ق ب ل خرباء األمن)االستخدام املشروع هلذه األدوات 
الوطنية أن تكون األداة ص ممت خصيصا ألغراض غري قانونية، أو تقرتن أفعال أحد 

 . اجلناة هبدف استعمال األداة الرتكاب أحد اجلرائم

 حماية تدابير انتهاك
 البيانات أو الخصوصية

تشري إىل األعمال اليت تنطوي على استخدام أحد النظم احلاسوبية ملعاجلة املعلومات 
. ا يشكل انتهاكا ألحكام محاية البياناتممالشخصية أو نشرها أو الوصول إليها 

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 

 . تهاييتعني عليه اإلبقاء على سر 

الحاسوب في  استعمال
أعمال االحتيال أو 

 التزوير 

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على التدخل أو النفاذ غري املشروع ألحد األنظمة أو 
ول على املال بشكل فيه خداع أو تدليس، أو هبدف البيانات احلاسوبية هبدف احلص

، فضال عن األفعال اليت د ي ونالإحدى من دفع  تـ ه ر بللحتقيق منافع مالية أخرى، أو 
تنطوي على التدخل يف نظام حاسويب أو بيانات حاسوبية بشكل ينجم عنه توليد 

ا قام أحد اجلناة وتتمثل هذه احلالة، على سبيل املثال، إذ. زائفةبيانات حاسوبية 
حد املصارف إلعادة توجيه حتويل مبلغ مايل ل الربجميات املستخدمة من ق ب ل أبتعدي

رسائل الربيد اإللكرتوين  ىحد، أو إذا قام أحد اجلناة بتعديل إإىل حسابه الشخصي
يحال . املؤسسات املالية هبدف االحتيال بشكل أساسي ىحدإة الواردة من ص ح 

إرسال العديد من هذه الرسائل يف مسعى من اجلاين للحصول على ويشري أيضا 
أما فيما يتعلق باستخدام ". التصيد االحتيايل"معلومات شخصية أو لالحتيال إىل 

احلاسوب يف التزوير، فإن بعض االجتاهات الوطنية تتطلب أن تكون البيانات 
بيد أن . ونية ملزمةقان اتْرت باطااحلاسوبية األصلية تتعلق بوثائق هبدف إنشاء 

االجتاهات األخرى تتطلب أن يكون هدف أحد اجلناة اعتبار النسخة املعدلة مبثابة 
  .التزامات قانونيةالتزامات قانونية أو أن تكون هلا حجية 
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 المرتكبة الهوية جرائم
 الحواسيب بواسطة

شخص  تـ ْعر يفتشري إىل األعمال اليت تنطوي على إرسال أو حيازة أو استعمال 
آخر خمزن يف البيانات احلاسوبية، بدون حق، وذلك هبدف ارتكاب أي نشاط 

وتتمثل هذه . إجرامي غري مشروع أو املساعدة يف ارتكابه أو التحريض على ارتكابه
احلالة، على سبيل املثال، إذا قام أحد اجلناة، بدون حق، باحلصول على معلومات 

قام إما ببيع هذه البيانات أو استخدامها رخصة قيادة من أحد األنظمة احلاسوبية و 
وتتطلب بعض االجتاهات الوطنية . اجلرائم ىحدإإلخفاء هويته احلقيقية عند ارتكابه 

 . احملددة التعريف أد واتأن يقتصر تطبيق هذه األحكام على 

 المؤلف حقوق جرائم
 التجارية والعالمات

 بواسطة المرتكبة
 الحواسيب

تنطوي على نسخ املواد املخزنة يف البيانات احلاسوبية أو  تشري إىل األفعال اليت
للحماية املفروضة حلقوق التأليف والنشر  اة مما يشكل انتهاكول،ردبيانات حاسوبية م

وتتجسد هذه احلالة، على سبيل املثال، إذا قام أحد اجلناة . أو العالمات التجارية
ذلك من خالل نظام تبادل بتوزيع أحد األغاين احملمية مبوجب حبق التأليف، و 

 . املصنفصاحب  اْلم ؤ لِّفترخيص من  امللفات دون

إرسال أو التحكم بإرسال 
 الطفيليةالرسائل 

تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استعمال أحد النظم احلاسوبية يف إرسال رسائل 
ومن أجل جتنب التدخل يف . إىل عدد كبري من املتلقني بدون تصريح أو طلب

األعمال االعتيادية ملراسالت العميل، تتطلب بعض النـ ه ج الوطنية أن يكون أحد 
 . اذبةاجلناة قام بعنونة هذه الرسالة مبعلومات ك

 بواسطة المرتكبة األعمال
 تتسّبب والتي الحواسيب

 شخصي ضرر في

أحد تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استخدام أحد نظم احلاسوب يف إزعاج 
وتتمثل . هيعترو أو التحرش به، أو هتديده، أو تعقبه أو التسبب يف خوفه أو األفراد، 

ة أو هتديدية أو م ه ينهذه احلالة، على سبيل املثال، إذا قام أحد اجلناة بإرسال رسائل 
، أو استعمال أحد نظم احلاسوب يف "(التصيد"ي شار إىل  اأيض)ة، أو صور ق ب يح

. أي فرد م ْصل ح ةلذلك التدخل املادي أو املعنوي يف تتبع أو تعقب، أو خالفا 
 . هذه الفئة األفعال اليت تشكل قذفا فقطوتستبعد أيضا من 

 بواسطة المرتكبة األفعال
 على وتنطوي الحاسوب

 كراهية أو عنصرية
 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 

وتعين املواد العنصرية أو مواد كراهية األجانب أي مواد . أو حتمل كراهية لألجانب
أو  ت ْمي يزمكتوبة أو صور أو أفكار أو نظريات تدعو أو تشجع أو حتض على ال

على أساس العرق أو اللون أو عة أشخاص الكراهية أو العنف ضد أي فرد أو جممو 
لتأجيج إذا ما استخدم كذريعة  وكذلك الدينالنسب أو األصل القومي أو العرقي، 

 .من هذه العوامل أي
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 حيازة أو توزيع أو إنتاج
 المتعلقة اإلباحية المواد

 بواسطة باألطفال
 الحواسيب

احلاسوب يف انتاج أو إنشاء تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استخدام أحد نظم 
أو توزيع أو الوصول أو رؤية أو تلقي أو ختزين أو حيازة أي مواد متثيلية، بأي وسيلة  

سنة، أو يبدو أنه  08كانت، لشخص حقيقي أو من وحي اخليال يقل عمره عن 
سنة، مارس نشاطا جنسي،را صرحيا سواء حقيقي،را أو باحملاكاة أو أي  08أقل من 
وتتمثل هذه  .بشكل أساسياجلنسية لطفل إلشباع الرغبة اجلنسية  ألعضاءتصوير ا

بتحميل صورة رقمية تبني االعتداء احلالة، على سبيل املثال، إذا قام أحد اجلناة 
 .أحد األطفالاجلنسي على 

 الصلة ذات األفعال
 إغواء بغرض بالحاسوب

 األطفال استمالة أو
 جنسية ألغراض

تشري إىل األعمال اليت تنطوي على استعمال أحد نظم احلاسوب للعرض على أحد 
 إحدىاألطفال الذين مل يبلغوا سن املوافقة على اللقاء اجلنسي، لغرض ارتكاب 

وتتمثل هذه احلالة، على سبيل املثال، إذا قام أحد . اجلرائم اجلنسية ذات الصلة
أحد األطفال مدعيا أنه طفل أيضا، ويعرض  اجلناة باحملادثة النصية عرب اإلنرتنت مع

وميكن أن يط لق على . على الطفل اللقاء، وذلك مع توافر نية االعتداء على الطفل
وتقصر بعض االجتاهات الوطنية اجلرمية على اإلغواء ". االستمالة"هذا الفعل أيضا 

 . لقاءإىل الذي يتبعه أي فعل مادي يؤدي 

 الجرائم دعم أعمال
 بواسطة ةاإلرهابي

 الحواسيب

. تشري إىل األفعال اليت تنطوي على استخدام نظام حاسويب يف دعم جرائم اإلرهاب
الرسائل إىل  إحدىرسال تعمال أحد األنظمة احلاسوبية يف إويشتمل ذلك على اس

اجلرائم اإلرهابية، سواء كان بشكل  إحدىاجلمهور بقصد التحريض على ارتكاب 
ميثل إتيان هذا السلوك خطورة ارتكاب جرمية أو أكثر  مباشر أو غري مباشر، حيث

وهذا يتضمن (. استخدام احلاسوب يف التحريض على اإلرهاب)من اجلرائم اإلرهابية 
مع - أيضا استخدام نظام حاسويب يف تقدمي الدعم املايل أو مجعه هبدف استعماله

ل إرهايب أو يف ارتكاب عم -وجود اإلدراك باستعماله، سواء بشكل كلي أو جزئي
(. استخدام احلاسوب يف الدعم املايل للعمليات اإلرهابية)اجلرائم اإلرهابية  إحدى

أيضا يتضمن استخدام أحد أنظمة احلاسوب يف التخطيط أو اإلعداد أو التنظيم 
استعمال احلاسوب يف التخطيط )اجلرائم اإلرهابية  إحدىالرتكاب عمل إرهايب أو 

ويقصد باجلرمية اإلرهابية أي فعل جمرم طبقا للصكوك (. الرتكاب جرائم إرهابية
القانونية العاملية املعنية مبكافحة اإلرهاب، أو يراد به التسبب يف وفاة أحد املدنيني أو 

ال يشارك بدور نشط يف إحلاق إصابة جسدية جسيمة به، أو أي شخص آخر 
إرهابية، مىت كان الغرض وتعترب أيضا جرمية . األعمال العدائية من حالة النزاع املسلح

 إحدىاحلكومات أو  إحدىترويع السكان أو إجبار  -يف سياق طبيعته-من الفعل 
 . املنظمات الدولية ألداء عمل أو االمتناع عن أداء عمل
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 الجريمة السيبرانية  قياس: ق الثانيملحال

 الجريمة المسجلة لدى أجهزة الشرطة إحصاءات
اإلدارية األقرب إىل  حصاءاتاجلرمية املسجلة لدى أجهزة الشرطة مبثابة اإل إحصاءاتعادة ما تعترب  

اجلرمية املسجلة لدى أجهزة الشرطة  إحصاءاتبالرغم من ذلك؛ فإنه من املعروف أن  1.إحداث اجلرمية الفعلية
يف أغلب األحيان )عادة  حصاءاتوبالتايل؛ فإن هذه اإل. الشرطة انتباهتقوم فقط على األحداث اليت تصل إىل 

  2.للجرمية" رقم مسترت"ما ختفي ( بشكل كبري

أما فيما يتعلق بأحداث اجلرمية السيربانية، فإن درجة االختالف بني اإليذاء واجلرمية املسجلة لدى  
فقد يكون ما أفاد به ضحايا االحتيال على بطاقات االئتمان يف الدراسات . أضعافا مضاعفة تكونالشرطة 

أضعاف جمموع حاالت استعمال احلاسوب يف االحتيال والتزوير  81ستقصائية السكانية وحده أكثر من اال
يف  20الدراسات االستقصائية السكانية فإن نسبة  حدىإلوأيضا، طبقا  3.املسجلة لدى الشرطة يف نفس الدولة

أفادوا بأهنم كانوا ضحايا أفعال دولة، قد  22من مستخدمي اإلنرتنت تقريبا يف  210111 املائة فقط من عدد
  4.اجلرمية السيربانية، كما أشاروا إىل أهنم قد أبلغوا الشرطة عن هذا الفعل

اجلرمية املسجلة لدى الشرطة صعوبة أخرى تتمثل يف وضع هنج وطين مطابق  إحصاءاتوقد تواجه 
أحد األفعال احملددة اليت تشكل اجلرمية لتحديد ماهية األنظمة احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية اليت تنطوي على 

بيد أن لدى الشرطة الوطنية نظم إبالغ قائمة على التبابني يف طرائق تسجيل أحد األفعال باعتباره . السيربانية
إذا  "أو " ما إذا كان احلاسوب هو حمل اجلرمية"وجيوز استخدام ملفات التسجيل كمؤشرات، مثل . جرمية سيربانية

املواد هذا، وتقوم ببساطة االجتاهات األخرى على  5."عمل أحد أدوات احلاسوب القرتاف اجلرميةكان اجلاين است
إساءة " مثل السيربانية، اجلرمية أفعال من حمدودا االواردة يف التشريع اجلنائي الوطين، ومن مث، تتناول فقط عدد

اليت يعترب  "التقليدية"الشرطة من نسبة األفعال  إحصاءاتهذه النتائج يف  ن ط اقويرتاوح  6".احلاسوب استخدام

                                                           
1
  .دليل تطوير نظم إحصاءات العدالة اجلنائية. 2113. األمم املتحدة  

2
تقرير األمني العام لألمم : حالة اجلرمية والعدالة اجلنائية يف مجيع أحناء العامل. 2101. مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر للعدالة اجلنائية ومنع اجلرمية. املتحدة األمم  

 .2101فرباير /من شباطاألول  A/CONF.213/3املتحدة، 
3
  UNODC calculation from Study cybercrime questionnaire. Q30; and Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012. 

4
  Symantec. 2011. Norton Cybercrime Report 2011 

5
 :متاح على الرابط التايل. مبادئ توجهيه جلمع البيانات: 0جم  ل،رد. نظم اإلبالغ عن احلوادث الوطنية. 2111مكتب التحقيقات الفيدرايل . وزارة العدل األمريكية  

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr 
 لألغراض اإلحصائية دويل اجلرائماللتصنيف ااملبادئ وإطار . أوروبا، مؤمتر اإلحصائيني األوروبينياخلاصة بجلنة األمم املتحدة االقتصادية على سبيل املثال،  انظر  6

ECE/CES/BUR/2011/NOV/8/Add.1.00 امللحق األول يوجز نظم تصنيف اجلرائم الوطنية. 2100أكتوبر /تشرين األول.  

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/ucr
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ففي احلالة السابقة؛  1.املعينةاملعنية فقط باجلرائم التقنية  حصاءاتفيها احلاسوب أداة اجلرمية أو حمل اجلرمية إىل اإل
يف  2.اجلرائم املعنية إحدى" الرتكاب"الستخدام أداة احلاسوب األدىن ماهية احلد الصعب فهم رمبا يكون من 

للتشريعات  ئام ك اف  احلالة الالحقة؛ ميكن إجراء مقارنات عرب احلدود الوطنية فقط إذا كان التشريع الوطين يعترب 
 الشرطة إحصاءاتولكي نفهم ما إذا كانت األخرى، باإلضافة إىل استخدام الفئات املماثلة لألغراض اإلحصائية 

مع  ايف إحدى الدول ميكن مقارنته" باستخدام أحد أجهزة احلاسوب بدون تصريح" املعنية - على سبيل املثال -
يف دولة أخرى، فإنه من الضرورة تناول أركان " بالنفاذ غري املشروع إىل إحدى احلواسيب"املعنية  حصاءاتاإل

اجلرمية "الشرطة بشأن  إحصاءاتوبالتايل، فإن الدفاع عن مقارنات . اجلرمية األساسية من منظور القوانني اجلنائية
 . من الناحية املنهجية يشكل صعوبة بالغة "السيربانية

للدول لتقدمي عدد اجلرائم املسجلة لدى الشرطة  اوقد تضمنت املعلومات اليت مت مجعها هلذه الدراسة طلب
أما فيما يتعلق بوصف  (. شرح أفعال اجلرمية السيربانية)يف املرفق األول  ةاملدرج 02لكل فعل من األفعال الـ  اطبق

، 2101، 2112، 2118لألعوام  ااملتاحة لديه حصاءات؛ فقد ط لب من الدول تقدمي اإلإسهابكل فعل ب
امة يف اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين أو اجلرائم الع إحدىوحتديد ما إذا كانت البيانات املقدمة توافقت مع 

املسجلة لدى الشرطة قد " النفاذ غري املشروع لنظام احلاسوب"على سبيل املثال؛ ما إذا كانت جرائم  3.القانون
ومن ناحية األخرى قد يتوافق تسجيل الشرطة . على حكم جنائي خاص يتناول هذا الفعل اس جلت تأسيس

جلرائم استخدام احلاسوب يف أعمال االحتيال والتزوير مع أحد األحكام الفرعية جلرمية االحتيال العام، واليت قد 
 . يف ارتكاهبا حاسوباستعمال  د،ردح  

 إحصاءاتمن الدول اليت أجابت على األسئلة املعنية بيف املائة  21فمن املالحظ أن نسبة تقل عن 
اجلرائم  إحصاءات، أشارت إىل أن (والثالث فئات اإلمجالية)فعال من أفعال اجلرمية السيربانية  02الشرطة، عرب الـ 

رب مجيع يف املائة، ع 21بيد أن نسبة االنتهاء من جماالت البيانات املمكنة بلغت نسبة تقل عن . ةم تـ و ف،رراملسجلة 
وقد يشري ذلك إىل التحدي الذي تواجهه الدول يف مجع  4.أفعال اجلرمية السيربانية والسنوات املشار إليها أعاله

وعندما سألنا عن األسباب اليت حتول دون . البيانات اإلحصائية املسجلة لدى الشرطة بشأن األفعال السيربانية
ات التجميع والتقسيم، ويتجسد ذلك يف عدم اعتبار األفعال ، أشار عدد من الدول إىل حتديحصاءاتتوافر اإل
للفئات املستخدمة يف  اينها بسهولة طبقدو تال ميكن ة من األحداث املسجلة، أو أن البيانات املوجودة متمي،رز املطلوبة 
ها تاستخدموهذا يربهن على الصعوبات اليت تعرتي حتديد أحد الفئات العامة للجرائم السيربانية واليت  5.االستبيان

                                                           
1
 .عملية مجع القضايا والبيانات واملوارد إلحصاءات البالغات الواردة للشرطة: اجلرائم السيربانية. 2112ركز الكندي إلحصاءات العدالة امل  

2
واليت يعترب احلاسوب إما أداة " الكسر والدخول/السطو املسلح"أو " بسرقة السيارات"فعلى سبيل املثال، قد تتضمن اإلحصاءات التارخيية عدد من األحداث املتعلقة   

 .   املرجع السابق. اجلرمية أو حمل اجلرمية
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الشرطية باألطر  حصاءاتويف هذا الصدد أيضا، ربطت العديد من الدول التحديات يف اإل. ألغراض إحصائية
. بعدم توافق الفئة اإلحصائية الشرطية املوجودة معينالقانونية، مع مالحظة أن عدم وجود حكم قانوين حمدد 

ويف هذا الشأن، . تقديرية يف احلاالت اليت ال يوجد فيها حكم حمدد إحصاءاتهذا، وقدمت بعض الدول 
قدمت إحدى الدول، على سبيل املثال، العدد اإلمجايل جلرائم االحتيال والتزوير املسجلة لدى الشرطة، مع تقدير 

 1.لجرائم اليت ارتكبت باستخدام أحد نظم احلاسوببالنسبة املئوية ل

جتعل " للجرمية السيربانية"حمدودية املوارد والطبيعة املعقدة "وذكرت إحدى الدول، على سبيل املثال، أن 
من الصعوبة البالغة مجع وحتليل املعلومات اإلحصائية بغية تقدمي صورة كاملة ودقيقة للمشكلة للحكومات 

أركان اجلرمية السيربانية مع اجلرائم اجلنائية األخرى،  تتصادفما  افغالب" ".مستخدمي التكنولوجياوالقطاع اخلاص و 
أو، ) قالن يالحظها الضحايا، أو إذا الحظوها، ففي الغالب ال يقومون باإلبالغ عنها مطل وادثاحلفالعديد من 

إذا قاموا باإلبالغ، فإن من 
يتقدم باإلبالغ هم فقط 
مقدمو اخلدمة أو شركات 

، والسلطات بطاقات االئتمان
بيد أن هناك  (".غري العامة

مشكلة إضافية يف هذا اجملال 
تتمثل يف حقيقية مفادها أن 
العديد من اجلرائم تعترب جرائم 
عرب احلدود الوطنية أو غري 

ضافة إىل معلومة املنشأ، باإل
أن العديد من اجلرائم تنطوي 

ففعل : إحصائية خمتلفة بناء على ما مت إحصاؤه ا، واليت من شأهنا أن تعطي صور مج  اع ي،ر على ضحايا مستهدفني بشكل 
،ر ا بريد إلكرتوينإرسال  سب مبحاولة واحدة أو عدة ماليني إىل ماليني  ْحت ي ايل  ، من احملاوالتالعناوين ميكن أن حي 

 2.من اجلرائم الكاملة يف حالة جناح املخطط اإلجرامي اسبيل املثال، ورمبا يولد آالفعلى 

كما  -توجد دالئل قوية : ااملقدمة عددا من األمناط، أوهل الشرطة إحصاءاتوتظهر عملية فحص  
ة السيربانية على أن تسجل الشرطة للجرمي - قدمت بيانات الدراسة اإلحصائية السكانية القائمة على اجملين عليه

احملددة املسجلة لدى الشرطة  اجلرمية السيربانيةفمعدل . ال يعترب مؤشرا جيدا للمستويات الرئيسية للجرمية السيربانية
 .قد ترتبط بكل من مستوى النمو يف إحدى الدول ووجود شرطة متخصصة
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عة احملدودة من ومع ذلك؛ تسجل هذه اجملمو . نسبياويعترب عدد الدول اليت قدمت بيانات صغريا 
، على اجلرمية السيربانيةنسبة عالية من مع تلك األعداد الكبرية من الشرطة املتخصصة يف اجلرمية السيربانية  الدول،

وقد أظهرت املقارنة استعمال عدد من  1.األقل فيما يتعلق باستخدام احلاسوب يف أعمال االحتيال والتزوير
مستخدم من مستخدمي اإلنرتنت يف كل دولة  0110111الشرطة املتخصصة وعدد من اجلرائم املسجلة لكل 

  2.عادل للمقارنة خرجممعلى حدة، بغية تقدمي 

 اجلرميةالنسب الصغرية فقط من أفعال  إحدىا مبوجب حقيقة مفادها أن م ف س،رر يعترب هذا النمط  رمباو  
 صل إىل علم الشرطة يف املقام األول، وميكن أن تزيد هذه النسبة على األرجح مع استعمال مواردالسيربانية ت

   3.إضافيةوقدرات حتقيقية 

فهنالك أربعة أنواع من أفعال اجلرمية السيربانية . الشرطة ومنو الدولة إحصاءات؛ يتعلق بأما النمط الثاين
استعمال احلاسوب يف أعمال االحتيال والنصب، جرائم استغالل الطفل يف املواد اإلباحية، -املسجلة لدى الشرطة

النفاذ غري املشروع ألحد 
نظم احلاسوب والتدخل يف 
البيانات أو النظام بشكل 

ع ترتف - غري مشروع
باستمرار لكل 

مستخدم من  0110111
مستخدمي اإلنرتنت يف 

جمموعات الدول، إحدى 
ويرافق ذلك ارتفاعا يف 
مستويات التنمية البشرية 

ويظهر الشكل التايل متوسط عدد اجلرائم املسجلة لدى . أكثر من جمموعة الدول ذات التطور البشري املنخفض
حبسب  1.8من الدول اليت سجلت درجة أعلى من  ولةد 02مستخدم إنرتنت يف  0110111الشرطة لكل 

حبسب يف مؤشر التنمية  1.8من الدول اليت سجلت درجة أقل من  03باملقارنة مع مؤشر التنمية البشرية، 
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2
ويستعمل عدد مستخدمي . 2102تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /والالسلكية يعترب مصدر عدد مستخدمي اإلنرتنت من املؤشرات العاملية لالتصاالت السلكة  

ألفعال اجلرمية السيربانية، بيد أنه  ساحقةالغلبية اإلنرتنت كقاعدة، بدال من جمموع السكان، حيث يعترب األشخاص الغري متصلني باإلنرتنت غري معرضني لإليذاء من األ
  ٌل ع ل ىح ص و بالرغم من ذلك، توجد أمثلة لل

 
  .ةْست ق ل،ر بيانات حاسوبية من أحد احلواسيب امل

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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بيد أنه من اجلائز أن املستويات املطلقة لبعض هذه اجلرائم على األقل تعترب يف احلقيقة أعلى يف الدول  1.البشرية
ويف هذا الصدد؛ على سبيل املثال، تدعم نتائج الدراسة االستقصائية السكانية الستعمال . اماألكثر تقد

وبالرغم من  2.ااحلاسوب يف االحتيال على املستهلكني مستوى إيذاء أعلى بقليل يف الدول املتقدمة األكثر تطور 
املرتكبة من قبل األفراد، مع خرى ذلك؛ تطرح الدراسة االستقصائية صورة عكسية ألفعال اجلرمية السيربانية األ

ة حبقيقة م ْدم وجهذا، وتعترب صورة موارد الشرطة،  3.اوجود مستويات عالية من اإليذاء عادة يف الدول األقل منو 
، قد تظهر أن قدرات ااملسجلة لدى الشرطة أكرب يف جمموعة الدول األقل منو  4ة جرائم القتلم ق ار نمفادها أن 

اختالفات كبرية  تسيرييف الدول املتقدمة تعترب مسؤولة بشكل جزئي عن  اجلرمية السيربانيةالشرطة يف التحقيق يف 
 . بني جمموعتني الدول اليت مت تناوهلما

أن   الواقعيف 
د النمط الثاين الذي يعقِّ 

اجلرمية  إحصاءاتتفسري 
السيربانية املسجلة لدى 
الشرطة يتعلق باختالفات 
يف االستعمال املقارن 
للجرائم من ق ب ل هيئات 

ثل متفعادة ما . إنفاذ القانون
أفعال النفاذ غري املشروع 
لنظام حاسويب، واالستيالء 

ا يف م ت ب اي نمشروع، سلوكا على البيانات احلاسوبية بشكل غري مشروع، والتدخل يف البيانات أو النظام بشكل غري 
" قرصنة"سلوك أحادي، مثل  سلوبأندمج يف ما قد ت اذلك، فاملمارسة العملية توضح أهنا غالبومع . القانون

ل يفقد يتم تسج. أحد النظم احلاسوبية، نسخ البيانات احلاسوبية من النظام، وإتالف البيانات يف النظام احلاسويب
ني أو ثالثة بشكل منفصل، اعتمادا على توافر األدلة، ووصف السلوك، واألولويات أو اثنت ةالشرطة جرمية واحد
اجلرائم الثالث املسجلة لدى الشرطة، يف فئة  إحصاءات استقراءهذا، ويظهر  5.اجلرميةإْحصاء السياسية، وقواعد 
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2  See, for instance, Van Dijk, K.J.M., Van Kesteren, J.N., and Smit, P. 2008. Criminal Victimization in International Perspective. Key findings 
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 .01الوطنية، الفصل 
4
 . اإلنرتنتي من مستخدم 0110111 كل من السكان، باألحرى من ل 0110111الشرطة تعرض  ىمعدالت جرائم القتل املسجلة لد  
 

5
وأشارت نصف البلدان اجمليبة إىل أن مبدأ . السلوك يف م ْعر ض  تطبيق مبدأ القاعدة اإلجرامية، على سبيل املثال، قد يؤدي يف تسجيل اجلرائم األكثر جسامة فقط   

  .23االستبيان اخلاص بالدراسة السؤال رقم . القاعدة اإلجرامية قد ط بق إلحصاء اجلرائم املسجلة لدى الشرطة
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بيد أنه ال توجد . وفقا للدولة اكبري  تبايناالسرية، النزاهة، توافر بيانات حاسوبية أو نظم حاسوب، متس بأفعال 
فليست هذه هي احلالة، على سبيل املثال، اليت تظهر كافة الفئات . عالقة واضحة موجودة بني اجلرائم الثالثة

تعترب أعلى من الفئتني  وباألحرى، يف بعض الدول، فإن الفئة األوىل. يف كل دولة متوازية بالتقريبمستويات 
 دامن املالحظ، أن عدكما أن . األخرى، فإن الفئتني األخريتني أعلى من الفئة األوىل بيد أن يف الدول. األخريتني

وبينما ال ميكن إثبات أن االختالفات ال تعكس . متوافرة لكل الفئات الثالثة إحصاءاتلديها  تمن الدول ليس
 بالتأثريات متأثراأن يبدو  يعترب من املرجح بشكل كبري التنوعالسمات احلقيقة واألساسية للجرمية، إىل أن هذا 

 .  التحقيقية والتسجيل

الشرطة لتسجيل أفعال اجلرمية السيربانية،  حصاءاتوعندما وجه سؤال حول مدى كفاية النظام احلايل إل
كما أوضحت الدول اجمليبة أيضا أن نظم تسجيل   1.ثلثا الدول اجمليبة بأن أنظمتهم الوطنية ليست كافية ىر أ

   2.وترد التفاصيل يف اجلدول يف هذه الصفحة. الشرطة ميكن حتسينها بعدة طرق إحصاءات

اجلرمية السيربانية املسجلة لدى الشرطة لوضع  إحصاءاتهذه القيود، أشارت الدول إىل أمهية  رغمو 
وذكرت إحدى . سياسة يف مكافحة اجلرمية السيربانية

كل أربعة سنوات، "الدول، على سبيل املثال، أن 
الشرطة مع املعلومات املعنية  إحصاءاتت دمج 

بالتأثري والتهديد والتعرض للخطر الذي تسببه 
اجلرمية  األنواع املختلفة للجرمية، مبا يف ذلك

واملعلومات  حصاءاتالسيربانية، ويتم حتليل هذه اإل
املدجمة معها يف صورة أمن الشرطة املدنية، حيث 
استخدمت هذه الصورة لتحديد األولويات يف خطة 

  3."األمن الوطين للشرطة والعدالة

وأبرزت العديد من الدول أنه ال يتعني 
أيضا أفادت . جيب إدماجها مع مصادر البيانات األخرى الشرطة بشكل منعزل، باألحرى إحصاءاتاستخدام 

، حيث قد ال تتوافق العملية الطويلة لتوليد اجلرمية السيربانيةالدول بأن هذا كان الوضع بشكل خاص مع 
وعلى هذا النحو؛ . اجلرمية السيربانية مسارأو تطور  التكنولوجيالتغري  إيقاعمسجلة لدى الشرطة مع  إحصاءات

الفعلية واملتوقعة، فضال عن اخلربة باجلرائم  التكنولوجيةيتعني إدماج املعلومات الواردة من تقييم اخلرباء للتغريات 
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 السيربانية



    

234 
 

 إحصاءاتهذا، وقد ذكرت دول أخرى أن . القضائية مع االجتاهات اإلحصائية بالسوابق الفعلية واالسرتشاد
، ورفع مستوى الوعي العام لإلبالغانية املسجلة لدى الشرطة تعترب هامة لعمليات اإلصالح التشريعي اجلرمية السيرب 

  1.هاونطاق بشأن طبيعة اجلرمية السيربانية
 

 السكانية والتجارية اءاتاالستقص
فاعلية جلمع  طرائقاجلرمية مبثابة أكثر ال ضحايا بشأن االستقصائية تعزيز الدراسات بانتظام،ب ،يعترب 

للجرمية اليت مل ي بلغ الشرطة " للرقم املعتم" ْشت باهفمن حيث املبدأ، فإن هذه الدراسات تزيل اال. اجلرمية إحصاءات
 ويف نفس الوقت؛ تواجه الدراسات 2.مجع املعلومات مباشرة من السكان من الضحايا احملتملنيعنها من خالل 

حتديات منهجية، تتضمن احلاجة إىل حتديد دقيق للسكان املستهدفني، إلجراء اجلرمية  ضحايا بشأن االستقصائية
دراسة استقصائية مالئمة ووضع إطار للع،رينات، والتصدي بشكل كاف للدراسات االستقصائية اليت مل يستجب 

، فإن األخرية ميكن االستقصائية الدراسة يف األسئلة ة وترتيبم ْعيار ي،ر وبالرغم من ذلك؛ إذا مت اعتماد منهجية  3.هلا
 4.أن تقدم درجة مناسبة إلمكانية املقارنة عرب احلدود الوطنية

ومن املالحظ؛ أن الدراسات االستقصائية الدولية واإلقليمية بشأن ضحايا اجلرائم ليس لديها حىت اآلن  
االستقصائية السكانية  بيد أن بعض الدراسات. تتعلق باجلرمية السيربانية بشكل منظ،رمة م ْدم وجة و م و ح،ردأسئلة 

استخدام احلاسوب "أو  6،"الربجميات اخلبيثة وقائع"أو  5،"التجارب السلبية عند استعمال اإلنرتنت"الوطنية تتناول 
، تتناول اويف هذا الصدد أيض 7."االحتيال عرب اإلنرتنت"يف األعمال ذات الصلة بالتهديد باإليذاء أو االعتداء أو 

 إحدى الدراسات االستقصائية الوطنية األخرى اجلرائم اليت قد تنطوي على النظم احلاسوبية أو البيانات احلاسوبية
وقد تضمنت  هذا، 9."استنساخ البطاقات املصرفية"و 8،"انتحال الشخصية"مبا يف ذلك،  - هاأو غري  -

". للمال ام رسائل إلكرتونية احتيالية تتضمن طلباستال"الدراسات االستقصائية اإلقليمية أسئلة أيضا بشأن 
، "ة أو غري ذلك حسبما أوعز إليهم ق ل،رد، واليت قد تكون ةمل يتم تسليم السلع املشرتا مىتاالحتيال عرب اإلنرتنت "
ويف هذا الشأن أيضا، تتضمن  10."ا حترض على الكراهية العرقية أو التطرف الديينعرضي،ر  موادل   التعرض"و
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4
  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. 
5
، 3اجمللد التكميلي : 00/2101نتائج الدراسة االستقصائية الربيطانية : جرائم الكراهية واألمن السيرباين وممارسة اجلرمية بني األطفال. 2102. وزارة الداخلية الربيطانية  

 .00/2101اجلرمية يف اجنلرتا وويلز 
6
  AusCert. 2008. Home Users Computer Security Survey 2008. 

7
  Hong Kong UNICVS. 2010. Final Report of the 2006 Hong Kong UNICVS. 

8
 .2118الدراسة االستقصائية الوطنية التكميلية بشأن ضحايا سرقة اهلوية . 2118وزارة العدل  إحصاءاتوزارة العدل األمريكية، مكتب   

9
  INEGI. 2012. Encuesta Nacional de Victimizacíon y Percepcíon sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE), Cuestionario Principal 

10
  European Commission. 2012. Special Eurobarometer 390: Cybersecurity 
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 افقط مباشر  اواحد سؤاال 1،الدراسة االستقصائية الدولية لضحايا اجلرميةات االستقصائية الدولية، مثل الدراس
وقد طلبت الدراسات االستقصائية . يتعلق باجلرمية السيربانية بشأن التعرض الحتيال أثناء التسوق عرب اإلنرتنت

ة واليت مت من كاذ ببشأن الربيد اإللكرتوين الومهي أو املواقع اإللكرتونية ال ارد"السكانية اليت أعدها القطاع اخلاص 
 2،"البلطجة أو التعقب أو جرائم كراهية أو حترش عرب اإلنرتنت"و، "خالهلا احلصول على تفاصيل شخصية

ء االحتيايل واإليذا"، "اخرتاق حساب الربيد اإللكرتوين أو امللف التعريفي على شبكات التواصل االجتماعي"و
 4."سرقة البيانات اليت ترتكب عرب شبكة اإلنرتنت"و 3،"تزوير بطاقات االئتمانب

وقامت كيانات القطاع اخلاص بإجراء مزيد من الدراسات االستقصائية بشأن ضحايا اجلرمية السيربانية 
ائية أحد أطر الع،رينات بينما قد تستخدم بعض من هذه الدراسات االستقص 5.اليت تعاين منها الشركات التجارية

". املبلغني األساسيني"اإلحصائية، إال أن أغلبية الدراسات تعترب دراسات استقصائية معنية بالعمالء، أو اختيار 
 6.ويف هذا الصدد أيضا؛ قام عدد قليل من احلكومات الوطنية بإجراء دراسات استقصائية تناولت إيذاء الشركات

مؤخرا بإعداد دراسة استقصائية بشأن استخدام  اإلحصائي للجماعات األوروبيةاملكتب باإلضافة إىل ذلك؛ قام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الشركات، تناولت املسائل املتعلقة باجلرمية السيربانية واألمن السيرباين يف أحد 

" احلادث األمين"ية لغة وقد استعملت األسئلة الواردة يف الدراسة االستقصائية التجار  7.املخصصةالوحدات 
لتغطية جمموعة واسعة من أفعال اجلرمية السيربانية، مبا يف ذلك؛ النفاذ غري املشروع من ق ب ل اخرتاق نظام حاسويب 

النظام يف شكل عدوى الربجميات اخلبيثة أو هجمات حجب اخلدمة /دخيل أو القرصنة أو التدخل يف البيانات
، أو احلصول على بيانات "املطلعني على أمور الشركة"أعمال االحتيال من ق ب ل  املوزعة، أو استعمال احلاسوب يف

 ". اخرتاق للبيانات"حاسوبية بشكل غري قانوين يف شكل 

 إْدراجيف طريقة طرح األسئلة وتكرار و فمن املالحظ أنه يوجد تباين كبري يف استعمال املصطلحات، 
فليس من املألوف لألسئلة . األسئلة املتعلقة باجلرمية السيربانية يف الدراسات اإلحصائية املعنية بضحايا اجلرائم

خاصة للدراسات اإلحصائية الدورية املعنية بضحايا اجلرائم، مما " كوحدة"أن يتم تضمينها  اجلرمية السيربانيةاملعنية ب

                                                           
1
 http://www.crimevictimsurvey.eu and http://rechten.uvt.nl/icvs :ملزيد من الدراسات االستقصائية الدولية بشأن ضحايا اجلرائم، انظر  

2
ا أحد ضحايا االحتيال على تضمنت االستبيان امللحق بالدراسة االستقصائية الدولية بشأن ضحاي اجلرمي متابعة للمشاركني يف االستبيان الذين أشاروا إىل أهنم كانو   

 .[.التسوق عرب اإلنرتنت؟ ]كيف حدث هذا االحتيال؟ هل وقع ذلك اثناء : والسؤال كان. املستهلكني
3
   Symantec. 2012. Norton Cybercrime Report 2012 

4
  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. 

6
دراسة استقصائية وطنية بشأن حوادث األمن االلكرتوين، انظر أيضا املعهد . 2112. وزارة العدل إحصاءاتنظر على سبيل املثال؛ وزارة العدل األمريكية، مكت ا    

 . دراسة استقصائية وطنية: تقييم الشركات التجارية الستخدام األمن االلكرتوين. 2112. ةاألسرتايل للدراسات اجلنائي
7
متاح على . دراسة استقصائية بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكرتونية يف املؤسسات. 2100. املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  

 : الرباط التايل
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ICT_security_in_enterprises 

http://www.crimevictimsurvey.eu/
http://rechten.uvt.nl/icvs
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ICT_security_in_enterprises
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ويف حني أن بعضا من الدراسات االستقصائية تتضمن . املتسلسلةت للبيانا زمينجيعل من الصعب إجياد هيكل 
إال أن الرتكيز يتم غالبا على الدولة املتقدمة، مما ينتج عن ذلك حاجة ملحة لبيانات استقصائية  1،الدول النامية

لدول اليت  ددا قليال جدا من اعففي أثناء مجع املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة، فإن . من جزء كبري من العامل
كانت قادرة على تقدمي معلومات بشأن الدراسات االستقصائية السكانية أو الدراسات االستقصائية التجارية 

ا إذا كانت البيانات االستقصائية متوافرة، إال أهنا ختضع إىل عدد من االنتقادات، مبو  2.املتعلقة باجلرمية السيربانية
اخلسائر  أيضاواليت متثل ليس فقط تعرض السكان للخطر وإمنا  يناتالع ىحديف ذلك الصعوبة يف احلصول على إ

   3.اليت تسببها اجلرمية السيربانية ويتحملها السكان

االستقصائية من األمور احليوية للجهود املستقبلية  ةالدراسأسئلة من تطور املنهجية وهيكل  زيداملويعترب 
وبينما تعترب اجلرمية السيربانية يف بعض النواحي من اجلرائم الصعبة عند . يف قياس طبيعة وسياق اجلرمية السيربانية

 ائيةالقضة فضال عن االفتقار إىل الوعي، إىل جانب ذلك، فإن السوابق تعريفيلعدم وجود العوامل ال اقياسها نظر 
تؤدي إىل صعوبة أخرى يف قياس اجلرائم،  - منهجيات الدراسات االستقصائية املعنية باإليذاء لتوفيق - املوجودة

قد ركزت التطورات احلديثة يف الدراسات االستقصائية الدولية املعنية فباإلضافة إىل ذلك؛  4.مثل العنف ضد املرأة
كخطوة هامة يف حالة إذا كان  5،االستقصائية لإلنرتنتمنهجيات الدراسات  حيصمتبضحايا اجلرمية على 
اجلرمية  إحصاءاتخرائط الطريق احلديثة لتحسني إحدى وتربز ". مستخدمي اإلنرتنت"من السكان املعنيون هم 

جلمع البيانات بشأن أشكال حمددة  هاعلى املستوى الوطين والدويل أمهية تطوير الدراسات االستقصائية ومتحيص
الدراسات االستقصائية إحدى ويف هذه الدراسة؛ تعترب البيانات اإلحصائية الواردة من  6.اجلرمية السيربانيةمن 

 ". الصورة العاملية للجرمية السيربانية"مستخدمة يف القسم اخلاص بـ  -القليلة- السكانية للمقارنة عرب احلدود الوطنية
 
 

 
 

                                                           
1
  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). 
2
 01االستبيان اخلاص بالدراسة، السؤال رقم   

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 

6
، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن إحصاءات لإلحصاء واجلغرافيا املكسيكي تقرير املعهد الوطين. 2102. اإلحصائية لألمم املتحدةاللجنة   

 . 2102ديسمرب /كانون األول-E/CN.3/2013/11 02 .. خارطة طريق لتحسني إحصاءات اجلرمية على املستوى الوطين والدويل: اجلرمية

http://research.microsoft.com/pubs/149886/sexliesandcybercrimesurveys.pdf
http://crimevictimsurvey.eu/
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 الضحايا ببالغات الخاصة المبادرات
ما يفضل ضحايا اجلرمية السيربانية تقدمي بالغ عن الفعل اإلجرامي السيرباين إىل أحد مراكز  غالبا

اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية، مثل أحد املواقع اإللكرتونية أو اخلطوط الساخنة أو باألحرى من خالل قنوات 
وتوجد هذه (. وسلطات إنفاذ القانون بالرغم من وجود روابط وثيقة عادة بني مراكز اإلبالغ)الشرطة التقليدية 

وأمريكا  3،وأوروبا الغربية 2،أمريكا الوسطى 1،آسيا املبادرات اخلاصة باإلبالغ يف عدد من الدول، ومنها جنوب
الضحية موجودة أيضا بشكل متزايد يف عدد  قبلوتعترب املواقع اإللكرتونية املعنية باإلبالغ الذايت من  4.الشمالية

الشرطة، فإن البيانات املنبثقة عن البالغات  إحصاءاتوعلى غرار  5.أفريقياامية، مثل دول غرب من الدول الن
ولذلك تعترب هذه . للجرائم اجملهولة" الرقم املعتم"تعاين هي األخرى من  اجلرمية السيربانيةاملقدمة إىل املراكز بشأن 

حىت االجتاهات يف . البيانات غري مناسبة لالستخدام يف مقارنات مستويات اجلرمية السيربانية عرب احلدود الوطنية
  6.ساسيةملستويات وعي الضحايا إىل جانب األحداث األ اة إىل حد كبري طبقس ري،ر مالشكاوى قد تكون   

بشأن  استدالالتاملنبثقة من آليات إبالغ الضحايا ميكن أن يقدم  حصاءاتوبالرغم من ذلك؛ فإن اإل
مثل األمناط  معامل، على سبيل املثال، حصاءاتوقد تظهر اإل. توزيع أفعال اجلرمية السيربانية داخل إحدى الدول

توزيع الفئة العمرية للضحايا وجنسهم، أو طبيعة احملتوى غري الرئيسية الستعمال احلاسوب يف االحتيال املبلغ عنه، 
املسجلة لدى الشرطة، فإن مقارنة البيانات الواردة من  حصاءاتكما هو احلال يف اإل  7.القانوين املبلغ عنه

 . مبادرات بالغات الضحايا ميكن تعزيزها من خالل وضع تصنيفات موحدة ألفعال اجلرمية السيربانية

 التكنولوجيا على القائم السيبراني باألمن الخاصة المعلومات
قائمة على  ممتدةرمبا تعترب أفعال اجلرمية السيربانية متفردة بني اجلرائم بشكل عام، يف وجود تدابري وقائية 

ويقوم دور هذه  8.التكنولوجيا، مبا يف ذلك منتجات مكافحة الفريوسات وأمن الشبكات، جبانب برامج احلماية
هذا، وقد تكون هذه . اإللكرتونية احملددة" التوقيعات"حتديد وتنقية و على املسح الضوئي،  ةاملنتجات عاد

                                                           
1
  See http://www.cybercellindia.com/# 

2
  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 

6
 2101حىت آخر تسوية يف  2112إىل  2111املتحدة األمريكية، على سبيل املثال، إىل زيادة مطردة من عام  بالواليات IC3التقارير السنوية ملركز اإلبالغ  تشري  

وعلى النقيض من ذلك، فإن عدد البالغات اليت تلقاها مركز البالغات . 2100تقرير جرائم االنرتنت . 2100. مركز شكاوى جرائم اإلنرتنت: ا نظر. 2100إىل 
 : ا نظر. 2100إىل  2112فاض من السويسري يشري إىل اخن

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 

http://www.cybercellindia.com/
http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3029
https://www.meldpuntcybercrime.nl/english_information.html;
http://www.cybercrime.admin.ch/content/kobik/en/home/meldeformular.html;
http://www.actionfraud.police.uk/home
http://www.ic3.gov/default.aspx
http://cybercrime.interieur.gouv.ci/?q=node/4
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لربتوكوالت " القائمة السوداء"املنتجات قائمة على احملتوى أو قائمة على حركة املرور، مثل املراسالت من أو إىل 
أيضا الكشف اإلرشادي والذي من شأنه أن يقوم بفحص مسار ويتضمن العديد من املنتجات  1."اإلنرتنت

منتجات أمنية  قبلاملنشأة من  احلركةوبالتايل، فإن سجالت . اامللفات املشتبه هبا وظروف االتصاالت احملددة سلف
مع  قائمة على التكنولوجيا ميكنها تقييد جمموعة فرعية من حمتوى احلاسوب وجمريات حركة املرور اليت قد تتوافق

 أو اكتمال - ومن ناحية أخرى؛ فإن الشروع يف. أحد مكونات أفعال اجلرمية السيربانية، وذلك يف بعض احلاالت
يف بيانات حاسوبية أو أحد النظم  املشروعأو التدخل غري  إىل نظام حاسويبارتكاب أفعال النفاذ غري املشروع  -

ضد السرقة  اهذا، ويعترب إنذار . ستجابة هذه املنتجاتيتم كشفه، على سبيل املثال، من خالل ا احلاسوبية قد
ألن حقيقة تشغيل  اة، نظر ض ع يفم ض اه اة املنزلية واليت يكشف عن األحداث عند األبواب والنوافذ املنزلية مبثابة 

رائم قد أحد اإلنذارات ال يعين بالضرورة أن هناك جرمية قد مت ارتكاهبا، وبالرغم من ذلك؛ فإن نسبة حمددة من اجل
 . تشغيل التنبيه تستدعي

األمن السيرباين القائمة على التكنولوجيا تتمثل يف أن أعدادا  منتجات  إحدى ميزاتوجدير بالذكر؛ أن 
 إحصاءات إْعدادمما يسمح ب - قد تبلغ كأحداث مسجلة إىل أحد املواقع املركزية" السرقة اتإنذار "كبرية من 

عد تقارير مؤسسة على يالعديد من مقدمي خدمات األمن السيرباين من القطاع اخلاص و . إمجالية لألمن السيرباين
 بشكلغالبا ما يستخدم مقدمو خدمات األمن السيرباين، مع ذلك، تعريفات خمتلفة و  2.حصاءاتهذه اإل

وكنتيجة لذلك، فإن مقارنة  3.، والسالسل الزمنية، والتغطية اجلغرافية، وعروض البياناتع د،ر أساليب ال: واضح
ويف بعض احلاالت؛ . إىل أبعد حد االيت يعدها القطاع اخلاص تشكل حتدي" تقارير التهديد"عرب  حصاءاتاإل

 ومع ذلك، فإنه من املالئم عرض املعلومات 4."اجلرمية السيربانية"بشأن  إحصاءاتت قدم هذه البيانات باعتبارها 
ل ة اتذالتكنولوجيا باعتبارها  على القائم السيرباين باألمن اخلاصة أو  –بظاهرة األمن السيرباين واليت قد تشكل  د ال 

 .أفعال اجلرمية السيربانية - ال تشكل

اإللكرتونية من منتجات األمن السيرباين ميكن " التهديدات"وبالرغم من ذلك؛ فإن املعلومات بشأن 
أفعال : للجرائم السيربانية ىلبعض احلذر، للمساعدة يف فهم األمناط الواسعة يف الفئة األو  توخياستخدامها، مع 

فهذه املعلومات ميكن أن يكون لديها بشكل . ضد السرية، النزاهة، توافر بيانات حاسوبية أو نظم حاسوب
 - مت مجعها ومعاجلة النظاماستعمال ذات البيانات اليت  - الوطنيةالقابلية للمقارنة عرب خاص درجة عالية من 

                                                           
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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وتستخدم هذه الدارسة . حيث من املرجح تركيب نفس املنتج يف أنظمة حاسوب متعددة يف خمتلف الدول
الروبوت، اليت  كاتالتكنولوجيا لتوصيف أداة معينة، شب على القائم السيرباين باألمن اخلاصة املعلومات

 . يف أفعال اجلرمية السيربانية بااستخدمت غال

. الشرطة املعنية بتسجيل أفعال اجلرمية السيربانية إحصاءاتوأخريا، أفادت غالبية الدول بعدم كفاية 
بشكل كاف من القبض على مرتكيب  ك،رنمت   الشرطة  إحصاءاتوبينما ذكرت أغلبية قليلة من الدول األوروبية أن 

بأن  أغلبية كبرية من الدول أفادتفي مجيع املناطق األخرى، أفعال اجلرمية السيربانية، وعلى النقيض من ذلك، ف
 . الشرطة ال تعترب كافية لتسجيل تلك احلاالت إحصاءات
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 واإلقليمية الدولية الصكوك في الواردة األحكام :الثالث الملحق
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قاعدة أفضل 
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 املادة         *2
2/2*     



    

205 
 

األدلة بشأن 
معايير 

 التحفظ/التسجيل
 املادة  

 املادة         *8
01*     

السجالت /األدلة
اإللكترونية من 

دول أخرى 
 ووثائق أجنبية

           
 املواد
02* 
02* 

    

 

الوالية 
 القضائية 

اد 
التح

ا
قي

ألفري
ا

1  

ب 
جنو

 وال
يقيا

أفر
رق 

 لش
ركة

مشت
ق ال

سو
ال

قي
ألفري

ا
2  

ث 
منول

كو
ال

3  

قلة
مست

ل ال
دو

د ال
تحا

ث ا
منول

كو
3  

روبا
 أو

س
جل

م
 (

اقية
اتف

 
ست

وداب
ب

 
كول

ربتو
وال

 
ري

ختيا
اال

)5  

روبا
 أو

س
جل

م
 (

اقية
اتف

 
وات

النزر
 )

6  

يقيا
أفر

ب 
 غر

ول
 لد

دية
صا

القت
عة ا

جما
ال

7  

بي 
ورو

 األ
حاد

االت
(

قرار
ال

 
ري

إلطا
ا

 
3

3
3

/
3

1
1

5
/

JH
A

)0
 

بي 
ورو

 األ
حاد

االت
(

روع
ملش

ا
 

هي
وجي

الت
 

1
3

2
/

3
1

0
1

)
9  

اال
بي 

ورو
 األ

حاد
ت

(
قرار

ال
 

ري
إلطا

ا
 

4
0

2
/

3
1

1
0

/
JH

A
)

01  

ا
بي 

ورو
 األ

حاد
الت

(
جيه

التو
 

3
1

0
0

/
9

3
/

EU)
00  

اال
حاد

ت
 

ت 
صاال

لالت
ي 

دول
ال

(
IT

U
/)

C
A

R
IC

O
M

/
C

TU
 (

ص 
صو

ن
جية

منوذ
عية 

شري
ت

)
02  

 

ات
لوم

لمع
م ا

جرائ
حة 

كاف
 لم

ربية
 الع

اقية
التف

ا
13   

انية
سيبر

ة ال
ريم

الج
حة 

كاف
ن م

شأ
ي ب

لعرب
ي ا

وذج
لنم

ن ا
انو

الق
13  

ون 
لتعا

ي ل
غها

 شن
ظمة

من
12  

دة 
متح

م ال
ألم

ا
(

فل
الط

وق 
حق

قية 
اتفا

-
ري

ختيا
 اال

ول
وتوك

البر
)

16  

 مبدأ اإلقليمية
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 المادة
03 

 المادة
 المادة         30/9

3-6 
 المادة
92 

تسليم مرتكبي 
الجريمة وفقا 

 للصك
 المادة 

 المادة   40/0
04 

 المادة
 المادة    30/3

 المادة   92
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المساعدة 
القانونية المتبادلة 

 العامة
 

 المادة
 أ/43

46 
 المادة 
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06 
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 المادة
30/3 

 المادة
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على البيانات 

 الحاسوبية
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الحاسوبية 
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21/2    
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تقديم المعلومات 
مرغوب الغير 
تبادل /فيها

 المعلومات
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التزامات 
 املادة  المراقبة 

 املادة        02
 املادة  02

28     

م يتقد
المعلومات 

 طوعا
 املادة 

               ب/02

تسجيل 
 املادة  اإلخطارات 

02               

مسؤولية مقدمي 
 املادة  الوصول 

 املادة        02
02 
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22      
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 املادة  التخزين المؤقت
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03 
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02 
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 املادة 
02         

 املواد
32 
33 
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1
 .أفريقيامشروع اتفاقية بشأن إنشاء إطار قانوين للمساعدة يف األمن السيرباين يف . 3103االحتاد األفريقي،    

2
 .مشروع القانون النموذجي بشأن األمن السيرباين. 3100، (الكوميسا) أفريقيا وجنوب لشرق املشرتكة السوق   

3
القانون النموذجي بشأن األدلة ( 3)مشروع قانون احلاسوب واجلرائم ذات الصلة باحلاسوب، ( 0)، 3113الكومنولث    

 )*((.مشار إليه بعالمة )اإللكرتونية 
4
 .اتفاقية بشأن التعاون يف مكافحة اجلرائم املتعلقة باملعلومات احلاسوبية. 3110، كومنولث احتاد الدول املستقلة   

5
اتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية والربتوكول اإلضايف لالتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية، املعين بتجرمي األفعال . 3110جملس أوروبا،    

 .ة أو كراهية األجانب املرتكبة بواسطة النظم احلاسوبيةذات الطبيعة العنصري
6
 .اجلنسي واالعتداء اجلنسي االستغالل، اتفاقية محاية األطفال ضد 3113أوروبا، جملس    

 .مشروع توجيهي بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية داخل دول غرب أفريقيا. 3119، اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   7
8
 .بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات JHA/2005/222القرار اإلطاري للمجلس . 3115س أوروبا، جمل   

بالربملان األورويب وجملس أوروربا بشأن  503( 3101)املشروع النهائي التوجيهي للجنة التنفيذية . 3101االحتاد األورويب،    9
 .JHA/2005/222اهلجمات ضد نظم املعلومات وإلغاء القرار اإلطاري للمجلس 

10
ملكافحة االحتيال والتزوير ووسائط الدفع غري  JHA/2001/413القرار اإلطاري للمجلس األورويب . 3110األورويب،  االحتاد   

 .النقدية
11

للربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن مكافحة االعتداء اجلنسي واالستغالل  EU/2011/92التوجيه . 3100االحتاد األورويب،    
 .JHA/2004/68جلنسي لألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وإلغاء القرار الطاري للمجلس ا

12
بشأن اجلرمية  النصوص التشريعية النموذجية( 0) 3101لالتصاالت، االحتاد الكارييب /اجلماعة الكاريبية/التصاالتالدويل ل الحتادا   

 )*((.مشار إليها بالعالمة )لة اإللكرتوين األد( 3)اجلرائم اإللكرتونية، /السيربانية
13

 .االتفاقية العربية بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 3101جامعة الدول العربية،    
14

 .القانون العريب النموذجي ملكافحة اجلرائم املتعلقة بنظم تكنولوجيا املعلومات. 3113جامعة الدول العربية،    
15

 .الدولية أمن املعلومات جمال اتفاقية التعاون يف، 3101منظمة شنغهاي للتعاون،    
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الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال . 3111األمم املتحدة،    16

 .يف املواد اإلباحية
 مبعاجلة البيانات الشخصيةالصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن  EC/2002/58التوجيه . 3113االحتاد األورويب،   03

 .قطاع االتصاالت اإللكرتونية اخلصوصية يف ومحاية
الصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن االحتفاظ بالبيانات اليت مت  EC/2006/24التوجيه . 3116االحتاد األورويب،   00

 .توفري خدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة للجمهور أو شبكات االتصاالت العامةإنشاؤها أو معاجلتها فيما يتعلق ب
الصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن اجلوانب القانونية احملددة  EC/2000/31التوجيه . 3111االحتاد األورويب،   09

 . خلدمات جمتمع املعلومات يف األسواق الداخلية، والسيما التجارة اإللكرتونية
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 اإلنترنت: الملحق الرابع

فهي يف حد " اإلنرتنت"وأما كلمة  –من الشبكات اليت تتصل فيما بينها  جمموعةاإلنرتنت هو عبارة عن 
تتكون هذه الشبكات ". آلية ربط عدة شبكات صغرية ببعض لتكوين شبكة ضخمة"ذاهتا جمرد اختصار لكلمة 

ب من أجهزة احلاسوب الشخصية إىل أجهزة احلاسو  امن أجهزة حاسوب فردية، اليت ترتاوح بدء يبشكل أساس
 .بالت املادية والروابط الالسلكيةمن خالل البنية التحتية العاملية للكا ابعضالعمالقة اليت تتصل مع بعضها 

 أجهزة التوجيهتعمل و 
(Routers)  على نقل البيانات من خالل

هذه الشبكات، وترتاوح أشكاهلا ما بني 
أجهزة صغرية منخفضة القدرة أو آالت 

ع اآلالف من قوية عالية القدرة تتعامل م
االتصاالت الفردية والكميات الكبرية من 

بضم  أجهزة التوجيهوتقوم . احلركة
لتشكل  امع شبكات احلاسوب الفردية

شبكة اإلنرتنت ونقل املعلومات وتقدمي 
 . يف أي مكان يف العامل االتصال مع بعضها بعضباالتوجيهات الرقمية اليت تسمح ألجهزة احلاسوب 

 اإلنترنتكيفية عمل 
بالشبكة العنكبوتية العاملية، والذي مت  أشهر تلك األمناط متصل. عديدة من حركة اإلنرتنت طهناك أمنا

مت تصميم شبكة اإلنرتنت يف . 0281يف هناية عام ( CERN)لألحباث النووية  األورويب املركزيف  ةتطويره ألول مر 
 (hypertext) "النص الفائق"وهو مفهوم يعرف باسم  –رى حيتوي على روابط لوثائق أخ قبداية األمر كنظام وثائ

 0231.1الذي مت اقرتاحه يف وقت مبكر من العام 

يف متصفح اإلنرتنت، تبدأ سلسلة من العمليات اليت تؤدي إىل عرض  الرابطمن خالل النقر على 
اخلطوة األوىل برتمجة االسم تقوم . تتضح هذه العملية يف الشكل املبني أدناه. صفحة ويب جديدة على احلاسوب

الذي ميكن ( IP)بروتوكول اإلنرتنت العددي  عنوان، إىل www.target.com مثل ،الذي ميكن قراءته للخدمة
يتم ذلك باستخدام . ألجهزة احلاسوب استخدامه لتحديد موقع أجهزة احلاسوب األخرى على شبكة اإلنرتنت

اخلاص ISP) )تشغيله عادة من قبل مزود خدمة اإلنرتنت ، الذي يتم (DNS)نظام أمساء النطاقات  خادم
                                                           

1
 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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يوجد هناك العديد من . مقد،رم حلاسوب املستخدم عند اتصاهلم ألول مرة ةباملستخدم، والذي يكون موقعه عاد
ومن األمثلة الشهرية عليها على سبيل املثال تلك اليت يتم  –البديلة املتاحة ( DNS)خوادم نظام أمساء النطاقات 

 1.(Google) قبل جوجلكذلك   ،(OpenDNS) لها من قبل أوبن دي إن إستشغي

ميكن أن . ميكن إرسال املعلومات إليه ،للحاسوب البعيد( IP)مبجرد معرفة عنوان بروتوكول اإلنرتنت 
. يتخذ ذلك شكل طلبات للبيانات، مثل صفحة ويب، واليت يتم بعد ذلك إرساهلا إىل متصفح ويب املستخدم

اليت تنتقل بشكل  -كميات صغرية من البيانات  –من احلزم  وللقيام بذلك يتم تقسيم املعلومات إىل سلسلة
حتتوي كل حزمة على عنوان بروتوكول . ميعها عن بعد على احلاسوب البعيدعرب اإلنرتنت قبل أن يتم جت مستقل

 .للحاسوب عن بعد، واملعلومات املتعلقة بنمط البيانات املدرجة يف احلزمة، وعينة البيانات نفسها اإلنرتنت

 

النظام الربيدي، فهي اشبه منها ببدال من ذلك، . االطريق إىل وجهته خاللاملعلومات  ا تشمل احلزم عمومال
ومن خالل القيام . حتدد أجهزة التوجيه املقابلة للحزمة أجنع وسيلٍة للوصول إىل الوجهة. تعطي الوجهة فقطحيث 

ومرونة يف حالة تلف جزء من الشبكة أو محلت فوق طاقتها، من خالل  ةبذلك ميكن لإلنرتنت االستجابة بسرع
 .  بديلة للبيانات تاختيار مسارا

 تصال آليات اال
 يةكيف بروتوكول اإلنرتنتحيدد . جمموعة من املعايري التقنية لنقل وتوجيه البيانات إىلتستند اإلنرتنت 

يعد اإلصدار الرابع هو األكثر . تقسيم البيانات إىل قطع لالنتقال، وكذلك كيفية حتديد عناوين املصدر واملقصد
قوي حنو إصدار أحدث  إندفاع، على الرغم من أن هناك (IPv4 النسخة الرابعة من بروتوكوالت اإلنرتنت(شيوعا 

طبقات من الربوتوكوالت اإلضافية على رأس " وضع"يتم . النسخة السادسة من بروتوكوالت اإلنرتنت وهو
من هذه الربتوكوالت  اتعد احلزمة األكثر شيوع. بروتوكول اإلنرتنت األساسي من أجل بناء خدمات مثل الشبكة

                                                           
1

 /http://www.opendns.com and https://developers.google.com/speed/public-dns: اُنظر 

http://www.opendns.com/
http://www.opendns.com/
https://developers.google.com/speed/public-dns/
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ومينع إرسال الكثري من البيانات يف  الذي يوفر آلية تسليم موثوق به (TCP)حكم يف اإلرسال بروتوكول الت يه
الذي ال يقد،رم ( UDP)برتوكول آخر يسمى بروتوكول بيانات املستخدم  اومن تلك الربتوكوالت أيض .وقت واحد

مثل  (real-time)اآلنية ت رونة لالتصاالاملعالية و الكفاءة بال يتميزأي ضمانات للتسليم، ولكن يسمح بنقل 
 .الصوت

. 093.060.0.0مثل " الرباعي املنقط"فريد مكتوب يف شكل  نعلى شبكة اإلنرتنت عنوا بلكل حاسو 
يقوم بروتوكول التحكم . إىل وجهتها ةتوكوالت اإلنرتنت هذه لتوجيه كل حزمو تستخدم أجهزة التوجيه عناوين بر 

اليت حتدد اخلدمة اليت يتم توجيه " أرقام املنافذ"بإضافة ( UDP)وبروتوكول بيانات املستخدم  (TCP)يف اإلرسال 
 :احلزمة إليها وهي

  
 رقم المنفذ النقل الخدمة

بروتوكول التحكم يف اإلرسال  (الربيد اإللكرتوين) SMTP بروتوكول نقل الربيد البسيط
(TCP) 

22 

بروتوكول التحكم يف اإلرسال  ( HTTP املرتابطةبروتوكول نقل النصوص )الويب 
(TCP) 

81 

بروتوكول التحكم يف اإلرسال  (HTTPs بروتوكوالت نقل النصوص املرتابطة)ويب آمن 
(TCP) 

223 

بروتوكول بيانات املستخدم   (DNS) نظام أمساء النطاقات
(UDP) 

23 

بروتوكول التحكم يف اإلرسال  (القشرة اآلمنة عن بعد) SSH القشرة اآلمنة
(TCP) 

22 

 

نطاقات، وعناوين الأمساء  -لإلنرتنت  يشرف على توزيع اجملموعات الثالث من املعرفات الفريدة
هيئة نفع عام غري رحبية يف الواليات  -منفذ الربوتوكول والوسيط أرقام ، و (AS)بروتوكوالت اإلنرتنت والنظام الذايت 

باإلضافة إىل ذلك، تقوم هيئة  1(.ICANNهيئة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة )ان؛ آيك: املتحدة األمريكية
رئيسي ألمساء النطاقات، وتنسيق وضع سياسة تتعلق هبذه الوظائف  خادمآيكان بتنسيق تشغيل وتطوير نظام 

" كتل"يتم تفويض مهام توزيع وتسجيل موارد اإلنرتنت إىل مخس تسجيالت إنرتنت إقليمية اليت توزع  2.الفنية
 . عناوين بروتوكوالت اإلنرتنت إىل منظمات مثل مقدمي خدمة اإلنرتنت واملؤسسات األكادميية

                                                           
1

 http://www.icann.org/en/about/governance/articles: فيعقد تأسيس هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة المتاحة  
2

 .Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 3103هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة  
 

http://www.icann.org/en/about/governance/articles
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عدد عناوين النسخة . من عناوين النسخة الرابعة من بروتوكوالت اإلنرتنت املتاحة دهناك عدد حمدو 
تسمح  -رقم  32باستخدام  اام اليت ميكن التعبري عنها ثنائياألرق - "bit-32" الرابعة من بروتوكوالت اإلنرتنت

 بليون 2.3أو ما يقرب من  ،232لعدد 
ومبا أن اإلنرتنت قد منا فوق كل . عنوان

ن هذه األرقام تنفذ بسرعة دون التوقعات فإ
إلضافة أجهزة جديدة ميكن  ةترك أي،ر مساف

 لذب ابة لذلك، جيري حاليواستجا. إضافتها
كبري لتحديث شبكة اإلنرتنت لنسخة   جهد

من بروتوكول اإلنرتنت، النسخة  ةجديد
(. IPv6)السادسة من بروتوكول اإلنرتنت 

 توسع النسخة السادسة من بروتوكول
اإلنرتنت العدد املتاح من العناوين اليت 

 2028 ةبت، منشئ 028تستخدم أرقام 
مكتوبة يف نظام العد العشري،  –عنوانا 

يوضح الشكل املوجود أعاله مساحة . من املؤمل أن يكون هذا كافيا يف املستقبل املنظور. 32 طولهوهذا العدد 
يتم ختصيص كتل كبرية من عناوين  1.ية الكلية املتاحة واملخصصةعنوان النسخة الرابعة من بروتوكول اإلنرتنت احلال

تارخيية مت ختصيص بعض الكتل ذات  بوألسبا. النسخة الرابعة من بروتوكول اإلنرتنت املتاحة للسجالت اإلقليمية
  .للقطاع اخلاص الفردي، املنظمات األكادميية أو احلكومية x.x.x.18املستوى العايل، مثل الكتلة 

 (DNS) اسم النطاق نظام
بصفتها  اومن أجل زيادة إمكانية وصول املستخدمني، فإن العناوين املوجودة على اإلنرتنت مكتوبة أيض

عن ختصيص عنوان بروتوكول اإلنرتنت، تقوم هيئة  فضال. أمساء نطاق من خالل استخدام نظام اسم النطاق
تتكون عملية التسجيالت هذه . يل أمساء النطاقآيكان بإدارة نظام اسم النطاق من خالل سلطة مفوضة لتسج

 ,com, .net, .int.)، مثل النطاق العام من املرتبة العليامن قواعد بيانات جلميع أمساء النطاقات املسجلة ضمن 

.mil, .gov ) ونطاق عنوان البلد مثل(.de ) ،وتدل على أملانيا(.cn )وتكون التسجيالت . وتدل على دولة الصني
 . ولة عن احلفاظ على البيانات املوثقة اخلاصة مبكان إمكانية احلصول على نطاقؤ مس

. عند عملية تسجيل نطاق جديد، فعادة ما يتم التعامل معها من خالل أحد املسجالت العديدة
الشركة من عدم وجود النطاق اجلديد بالفعل، ومن مث ختطر السجل املركزي بشأن طلب نطاق  هوتتحقق هذ

                                                           
1

 .IANA IPv4 Address Space Registry 3103( آيانا)سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت  
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 االتصال المحدود

مت اتصال العديد من أحناء جنوب وشرق أفريقيا خبدمات اإلنرتنت 
السريع، من خالل مد كابل حبري للمرة األوىل يف أواخر عام 

، أصبحت قارة أفريقيا ال تشكل سوى 2102وحبلول عام . 2112
 .يف املائة من حجم االتصال بشبكة اإلنرتنت العاملية 2

وقد فاق عدد االتصال باإلنرتنت القائم على اهلواتف النقالة عدد 
ويف كثري من . 2118االتصال القائم على اخلطوط األرضية منذ عام 

أحناء قارة أفريقيا، بالرغم من التحسينات اليت حلقت بالبنية التحتية 
 إىلاملتوفرة، تظل اهلواتف النقالة بعيدة إىل حد ما عن طريقة الوصول 

وأدى هذا إىل جمموعة . دمات القائمة على اإلنرتنت األكثر شيوعاخلا
من اخلدمات اليت ترمي لصاحل مستخدمي اهلواتف النقالة، بدءا من 

وصوال و العمالت اإللكرتونية اليت تستند على أرصدة اهلاتف النقال، 
 .SMS الرسائل النصية القصرية خدمة إىل نتائج البحث اليت تنقل عرب

 

مث يتم ترحيل هذه . إىل جنب مع معلومات بشأن مكان احلصول على تفاصيل موثقة تتعلق بالنطاق انبجديد، ج
 .ساعة، إىل خوادم نظام اسم النطاق الرئيسية يف مجيع أحناء العامل 22املعلومات، على مدى ما يقرب من 

. قامت بتسجيل االسم نطاقات ذات املرتبة العليا توجد أمساء منظمات متشاهبة قدالنطاق من  كلحتت  
ذو املرتبة العليا، إلجياد نطاق ( com.)ضمن نطاق " جوجل"شركة جوجل على سبيل املثال، قامت بتسجيل اسم 

google.com. إن االسم . رمبا تقوم أجهزة احلاسوب بإعطاء أمساء فردية ضمن النطاق اخلاص هبا‘www’   هو
الويب، وكذلك فإنه من املعتاد رؤيته يف بداية عنوان  دمخامبثابة اسم معياري ألجهزة احلاسوب اليت تقوم بتشغيل 

1  أي موقع مثل
www.google.com . فإن  على النحو نفسهوmail.google.com  تشري إىل أجهزة احلاسوب اليت

تنقسم بعض النطاقات ذات املرتبة العليا إىل العديد من اجملموعات مثل و . التابعة جلوجل GMail تقدم خدمات
".co" ألغراض األعمال التجارية أو.ac  وهذا يعين . للجامعات، وعلى سبيل املثال ما هو قائم يف اململكة املتحدة

 .www.google.co.ukأن ظهور جوجل على اإلنرتنت يف اململكة املتحدة يسجل على 

اخلاص هبيئة آيكان إلجياد نطاقات ذات مرتبة عليا، النطاق العام من املرتبة العليا برنامج  سوف يسمح
يرتفع مستوى تعقيد وتكلفة تسجيل نطاقات عامة ذات  book.و  baby. األمر الذي يسمح لتسجيل أمساء مثل

مرتبة عليا، ولكن الربنامج سيوسع من أرقام 
 اتوسيعالبدائل احملتملة ألمساء النطاق 

 . هائال

 الخدمات المشتركة
 اواحدة من أكثر التطبيقات شيوع

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

 كان فقد اإللكرتوين، الربيد عن فضال
 اإلنرتنت، لعامل الدافعة القوة مبثابة الويب
 ومنذ. التسعينات يف باإلنرتنت يتصلون الذين املنزليني املستخدمني عدد شهده الذي االزدهار مع تزامن والذي

                                                           
1

في حقيقة األمر، فإن . في واقع األمر تقوم شركة جوجل بتشغيل المواقع اإللكترونية الخاصة بها على العديد من أجهزة الحاسوب المختلفة 

 . المختلفة على النحو المطلوب هو اسم مستعار يشير إلى العديد من أجهزة الحاسوب  ’wwwاسم

http://www.google.com/
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. املستخدمني طرف من املقدم احملتوى حجم منو على  ’Web 2.0‘ تسمى ما أدوات ساعدت فقد احلني، ذلك
 صور رفع عن فضال أصدقائهم، مع واهتماماهتم حياهتم مبشاركة للمستخدمني اإللكرتونية املواقع هذه وتسمح

 أن كما األخرى، األنشطة من للعديد استضافته عن عالوة مدونات، أو جمالت إنشاء إىل باإلضافة وفيديوهات،
 نطاق على االستخدام حيث من الثالثة املرتبة اآلن حتتل( VoIP) اإلنرتنت بروتوكول عرب الصوت نقل خدمة
 بتكلفة اجلماعيةبإجراء املكاملات اهلاتفية، واألكثر من ذلك، مكاملات الفيديو واملكاملات  هذا يسح. واسع

اليت توصل حواسيب ( P2P)من التقنيات الرئيسة النهائية شبكات الند للند  .اإلنرتنت على وبسهولة منخفضة
املستخدمني مباشرة فيما بينها لغرض مشاركة امللفات أو البيانات، وذلك على نقيض اخلدمات التقليدية حيث 

من أحدث شبكات الند للند الشائعة نابسرت وجنوتيال اليت تركز يف . مركزي خادمتكون املوصولية من خالل 
بسرعة ة األخرية، مسح نظام بت تورنت مبشاركة امللفات الكبرية ويف اآلون. األساس على مشاركة ملفات املوسيقى

 .جميات وملفات الفيديوتطبيقات الرب : وكفاءة، مثل

ولتوزيع . ويعمل نظام بت تورنت من خالل السماح للمستخدمني بتحميل أجزاء من البيانات ورفعها
صغرية حيملها املستخدمون الذين  ملفات الفيديو، يقسمه بت تورنت إىل أجزاء: أي ملف كبري احلجم، مثل

وينتج عن ذلك زيادة عدد . يتيحون األجزاء اليت قاموا بتحميلها بالفعل مع اآلخرين من أجل حتميلها 
املستخدمني الذين حيملون امللف وزيادة عدد املستخدمني املشاركني ألجزاء امللف، مما يزيد سرعة التحميل 

من  يف املائة 02و 01ا النهج يف أن بت تورنت ميثل ما يرتاوح ما بني وينعكس جناح هذ. للمستخدمني اآلخرين
     2102.1إمجايل استخدام اإلنرتنت يف أوروبا أمريكا الشمالية يف النصف الثاين من عام 

 الحوكمة 
بعض منها جهات . منذ أيامها األوىل، كان لعدد من املؤسسات تأثري على تطوير اإلنرتنت وتشغيله

 2.تقليدية، والبعض اآلخر شركات، وال يزال البعض اآلخر جمموعات من املتطوعنيحكومية 

حيث أهنا تتألف من متطوعني من . العمل املعنية هبندسة اإلنرتنت فريقجهة وضع املعايري األساسية هي 
وتبنيها من أجل تعزيز ق العمل املعين هبندسة اإلنرتنت على تطوير املعايري اجلديدة يعمل فر يمجيع أحناء العامل، و 

ق العمل املعنية يوأشهر النتائج الصادرة عن فر . تقنيات اإلنرتنت باإلضافة إىل التنسيق مع جهات املعايري األخرى
حيث أهنا تصف بروتوكوالت اإلنرتنت اجلديدة بكل صراحة حىت يستطيع . هبندسة اإلنرتنت هي طلب التعليقات

 . أي شخص بناء تقنيات متوافقة
                                                           

 .2H 2012التقرير العاملي لظاهرة اإلنرتنت، . 2102. ساندفني  1
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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. مساء اجملالأعناوين بروتوكول اإلنرتنت و ( كانآي)نت لألمساء واألرقام املخصصة كما تدير شركة اإلنرت 
آيكان هي شركة خاصة ال هتدف إىل الربح ومسجلة 

ويتضمن اهليكل التنظيمي لشركة  .يف أمريكا الشمالية
آيكان ثالثة اجتماعات سنوية للجنة االستشارات 

تمثيل من احلكومية واليت توفر منتدى لتلقي املشورة وال
 . احلكومات الوطنية

ويضع االحتاد الدويل لالتصاالت معايري 
باإلضافة إىل الطيف لالتصاالت اهلاتفية والتلغرافية 

وتعترب لوائح االتصاالت الدولية مكملة . الراديوي
التفاقية االتصاالت الدولية وتصحبها رؤية لتأسيس 
 املبادئ العامة اليت تتعلق بإمداد وتشغيل اجلوانب

املختلفة من االتصاالت العاملية مبا فيها التدفق املروري 
ومتت صياغة لوائح االتصاالت الدولية . وجودة اخلدمة

قبل ظهور اإلنرتنت باعتباره نقطة انطالق لالتصاالت 
الدولية املهيمنة، وعلى هذا النحو فإنه ال جيعل إشارة 

 . خاصة لإلنرتنت ذاته

 التاريخ

واليت )املتقدمة وكالة مشاريع البحوث من املمكن أن ترجع جذور نشأة اإلنرتنت إىل مشروع حبث أجرته 
وقد بدأت تلك الوكالة يف عام  ،التابعة لوزارة الدفاع األمريكية ( DARPA فيما بعد باسمو  ARPAباسم  عرفت

واليت هتدف للسماح بالوصول عن بعد إىل موارد احلوسبة النادرة آنذاك اليت تستضيفها الشركات  0222
 . واملؤسسات األكادميية

 شبكة وكالة مشاريع البحوث املتقدمةختتلف الشبكة اليت نشأت عن هذا املشروع، واملعروفة باسم 
عن شبكات االتصاالت السابقة يف توظيف املفهوم الذي مت تطويره حديثا أال وهو جذريا  ا، اختالف(أربانت)

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

 وجيه االنترنتت
عندما ترسل أجهزة احلاسوب معلومات عرب اإلنرتنت، فإهنا 

. تسافر عرب العديد من الشبكات قبل الوصول إىل وجهتها
تعلن الشبكات عن قدرهتا يف التعامل ولتحديد أفضل توجيه 

مع بعض التوجيهات باستخدام بروتوكول يسمى بروتوكول 
 . البوابة احلدودية

احلدودية هو أحد الربوتوكوالت األساسية بروتوكول البوابة 
صائص أمنية قليلة حمددة يف خب يتمتع هعلى اإلنرتنت ولكن

. الربوتوكول وأخطاء تكوين ميكن أن يكون هلا عواقب وخيمة
 يبدأت جهات مقدم 2101على سبيل املثال يف أوائل عام 

خدمات اإلنرتنت الصغرية يف آسيا الشرقية لإلعالن عن ما 
توجيه بني الشبكات بدال من الرقم  320111يقرب من 

يف املائة من  01وكانت النتيجة أن تقريبا . 21املعتاد 
الشبكات العاملية أفيد بأهنا قد مت توجيهها عن طريق اخلطأ 

 .   ملدة حوايل عشرين دقيقة
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عة مثلما هو احلال مع شبكات مماثلة خمتلفة يف كل من الواليات املتحدة األمريكية منت أربانت بسر 
ومع تزايد عدد الشبكات، قامت وكالة مشاريع البحوث املتقدمة بتمويل األحباث اليت جيريها فينت سريف . وأوروبا

مل املواصفات األوىل وكانت نتيجة هذا الع. وآخرون إلجياد وسيلة هلذه الشبكات للتواصل مع بعضها البعض
الذي وفر وسيلة مشرتكة لربط الشبكات املختلفة معا وتضمنت أول  0223لربوتوكول التحكم باإلرسال يف عام 

كما ظلت التقنيات اليت مت تطويرها هلذا العمل يف صميم اإلنرتنت املتعارف عليه ". اإلنرتنت"استخدام ملصطلح 
 .  ياحال

، بتطوير (CERN)األورويب لألحباث النووية  املركزيل، الذي يعمل لدى قام تيم برينرز  0282ويف عام 
ومت . شبكة اإلنرتنت العاملية واليت مسحت للوثائق أو الصفحات أن تتصل بالوثائق األخرى املخزنة عرب الشبكة

 . باجملان وأصبح مشهورا للغاية خالل أوائل التسعينيات حاإعداد الربنامج ليكون متا

إىل زيادة ، وتسبب هذا باإلضافة 0222ومت ختفيف القيود على النشاط التجاري على اإلنرتنت يف عام 
وقام مقدمو خدمات . شعبية اإلنرتنت بزيادة االستخدام التجاري والشخصي لإلنرتنت خالل التسعينيات

اإلنرتنت التجارية بتوصيل املستخدمني باإلنرتنت 
ومبجموعة آخذة يف التوسع من أدوات وخدمات 

وشهد منتصف التسعينيات ظهور أول . املعلومات
 اكبري   دارتنت اعتماالشركات اليت تعتمد على اإلن

وحقيقيا، بشكل رئيسي حمركات البحث األوىل، اليت 
ساعدت يف فهم جمموعة كبرية من املعلومات املتاحة 

حمرك  0222وكان ياهوو الذي تأسس يف عام . احالي
 .    0228البحث الرئيسي وتبعه جوجل يف عام 

ومنذ ذلك احلني، أفسحت املواقع الثابتة 
واقع التفاعلية اليت تسمح والبسيطة الطريق للم

للمستخدمني بتصميم احملتوى ومشاركته مما أدى إىل 
وزادت سرعة االتصال . ظهور الشبكات االجتماعية

مما مسح ببث الفيديوهات واملوسيقى ألجهزة احلاسوب 
 .  املنزلية

 الحوسبة السحابية

 .احلوسبة السحابيةهي  مع تطور اإلنرتنت، تظهر نـ ه ج جديدة يف احلوسبة، وقد يكون أبرزها 

 اإلعالنات المستهدفة
الصورة السائدة لألعمال على الويب، حيث  يعد،ر اإلعالن

! جوجل وفيسبوك وياهوو: تبيع املواقع اإللكرتونية، مثل
مساحة إعالنية للشركات من أجل تقدمي اإلعالنات إىل 

 .ماليني املستخدمني الذين يطلعون عليها يوميا
.  جمانافيسبوك وجوجل، للمستخدمني: تتاح خدمات، مثل

واألكثر من ذلك، هذه املواقع تتبع نشاط املستخدمني، وحتلل 
من أجل إنشاء امللفات اليت ( أو تنقب عنها)البيانات 

وجهة امل" املستهدفة"تستخدم فيما بعد لتقدمي اإلعالنات 
 .حبسب اهتمامات املستخدمني

وقد أدى جناح هذا النوع من اخلدمات اجملانية مبساعدة 
املستهدفة إىل حتقيق جوجل إيرادات سنوية بقيمة اإلعالنات 

مليار دوالر أمريكي، كما أصبحت قيمة شركة فيسبوك  21
مليار دوالر أمريكي عندما طرحت أسهمها ألول مرة  012

 .2102يف البورصة يف منتصف عام 
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من ختزين املعلومات على حواسيب املنزل أو العمل، أو شراء الرباجميات وحتديثها، تسمح السحابة  فبدال
تسمح طريقة االستعانة مبصادر . للمستخدمني بتحميل بياناهتم على خوادم اإلنرتنت وتشغيل براجمهم عن بعد

باالحتفاظ مبراكز خمصصة ذات نطاق واسع من البيانات  السحابيةمزودي اخلدمات خارجية هذه لعدد كبري من 
ومتثل مراكز البيانات هذه مواقع خمصصة ميكن إدارة بنوك احلواسيب . باعتبارها الوجود املادي للحوسبة السحابية

 .وتوصيلها باإلنرتنت فائق السرعة يف ظل متطلبات طاقة حمددة االكبرية داخلها مركزي

تكون : صحبها بعض املخاطرتث التكلفة والكفاءة، ولكن أيضا لسحابية مميزات من حيتقدم احلوسبة ا 
البيانات اخلاصة أو السرية املخزنة يف السحابة جاذبة للمتسللني، يف حال اهنيار اتصال الشركة باإلنرتنت ال ميكن 

تأثر تني عليها أو هجوم املتسللالوصول إىل البيانات أو إجراء األعمال، يف حال انقطاع خدمة احلوسبة السحابية 
 .الذين يستخدموهنااألعمال واألشخاص 
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 النهج المستخدم: الملحق الخامس

 مجموعة الخبراء نتهالنهج الذي تب

حىت  02تبنت اجملموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية بشأن اجلرمية السيربانية يف دورهتا األوىل، املعقودة من 
 1":هنج الدراسة"، 2100يناير /كانون األول  20

وضع اهليكل املذكور أدناه لتسهيل إجراء الدراسة، من أجل حتقيق والية جمموعة اخلرباء بشأن الدراسة،  .0
 .ينفذ حتت إشراف جمموعة اخلرباء والذي سوف

 

 .حيق لكل بلد أن تقدم ما لديها من آراء، وينبغي أن تنعكس يف الدراسة .3

 

سوف يتوىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مهمة تطوير الدراسة، مبا يف ذلك وضع استبيان،  .2
قيق هذه املهمة، سوف يعتمد مكتب األمم ولتح. وجتميع البيانات وحتليلها، ووضع مسودة مكتوبة للدراسة

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على خربته الداخلية وإمكاناته على خمتلف الفروع املوضوعية ملكتب األمم 
وهلذا الغرض، ينبغي (. شعبة شؤون املعاهدات، فرع السياسات والبحوث)املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

وازنة مبا يكفي لتمكني مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أداء هذه إتاحة موارد خارج امل
وملساعدة األمانة على ضمان تقدمي ما يكفي من اخلربة واألنظمة واالحتياجات التكنولوجية . املهام بكفاءة

، ومعلومات (عن ستة مبا ال يزيد)األساسية؛ سوف تقدم كل جمموعة إقليمية لألمانة أمساء خرباء احلكومات 
وسوف تتشاور األمانة مع هؤالء اخلرباء باعتبارهم مصدرا على أساس خمصص، . االتصال هبم، وجمال خربهتم

 . حبسب االقتضاء

 
تقدم األمانة بانتظام مذكرة موجزة واملشورة للمكتب بشأن جمموعة اخلرباء عن عملهم، وتعمم حماضر  سوف .4

ليس الغرض من وضع قائمة باخلرباء هو عقد جمموعة مغلقة للخرباء أو . املشاورات على الدول األعضاء
  .  إنشاء جهات فرعية من جمموعة اخلرباء

 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية استبيان لزيادة توزيعه د بالنسبة لتجميع املعلومات، سوف يع .5

نظر اجلدول الزمين اإلرشادي ا  )على الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية ومؤسسات القطاع اخلاص 
الذي سوف يتكون من صك دراسة استقصائية وحيد وفقا لألطر املنصوص عليها يف ورقة ( أدناه

العمل اخلاصة باالجتماع األول جملموعة اخلرباء، وتعديالهتا، وبناء على مقرتحات االجتماع األول /املفاهيم
 .   جملموعة اخلرباء، على النحو الوارد يف تقريرها

 

                                                           
1  E/CN.15/2011/19 
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يف املقام الثاين، حبسب احلاجة، سوف تتشاور األمانة، مع أخذ احلاجة لتوازن العروض التقدميية من خمتلف  .6
 ومزودي خدمات اإلنرتنت، مستخدم وبار، مع ممثلي القطاع اخلاص، مبن فيهم ممثلاألقاليم يف االعت

األوساط األكادميية، من البلدان النامية  واخلدمات، غريهم من اجلهات الفاعلة املعنية األخرى، وممثل
 .املنظمات احلكومية الدولية املعنية وواملتطورة، وممثل

 اإلجراءات المتخذة

 :خالل اإلجراءات الواردة أدناه اتبع هذا النهج من

يناير /كانون الثاين   20حىت  02
2100 

جمموعة مواضيع للنظر فيها يف دراسة شاملة عن أثر اجلرمية السيربانية "تبين 
خالل الدورة " هنج الدراسة واجلدول الزمين اإلرشادي"و" واالستجابة هلا

 .بشأن اجلرمية السيربانيةاألوىل للمجموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية 
قرار املكتب مبراجعة اجلدول الزمين اإلرشادي نتيجة إلتاحة األموال تدرجييا  2100سبتمرب /أيلول 02

مشروع االستبيان ال تعده األمانة باإلجنليزية إال للدول للدراسة، وتعميم 
 .2100أكتوبر /تشرين األول 30األعضاء للتعليق عليه حبلول 

للدول األعضاء للتعليق عليه مبوجب مذكرة شفوية  مشروع االستبيانإرسال  2100سبتمرب /أيلول 23
CU 2011/168. 

 02أكتوبر حىت /تشرين األول 01
 2100نوفمرب /تشرين الثاين

دولة عضو تسجلها األمانة  08استالم التعليقات املكتوبة عن االستبيان من 
 .إىل أقصى حد ممكن

 .إهناء االستبيان مبعرفة املكتب 2102يناير /كانون الثاين  02

مذكرة إرسال االستبيان باللغات الستة الرمسية جلميع الدول األعضاء مبوجب  2102فرباير /شباط 22
ودعوة . 2102مايو /أيار 30الستيفائه حبلول  CU 2012/19شفوية 

الدول األعضاء لرتشيح بعض منظمات القطاع اخلاص أو املؤسسات 
 .األكادميية الستالم االستبيان خبصوص الدراسة

إرسال دعوات ملنظمات القطاع اخلاص أو املؤسسات األكادميية واملنظمات 
 .  سة الذي أ رسلاحلكومية الدولية الستيفاء االستبيان خبصوص الدرا

بلدان  01عقد حلقة عمل إقليمية لدعم الدراسة يف نريويب، كينيا حبضور  2102أبريل /نيسان 02-02
 .من أفريقيا ومنظمة حكومية دولية واحدة

من  ابلد 02عقد حلقة عمل إقليمية لدعم الدراسة يف بريوت، لبنان حبضور  2102أبريل /نيسان 22-22
 .غرب آسيا ومشال أفريقيا ومنظمتني حكومتني دوليتني

 ابلد 00عقد حلقة عمل إقليمية لدعم الدراسة يف بانكوك، تايالند حبضور  2102مايو /أيار 2-01
 .من آسيا ومنظمة حكومية دولية واحدة

بشأن االستبيان خبصوص الدراسة  CU 2012/102إرسال مذكرة شفوية  2102مايو /أيار 00
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 .جلميع الدول األعضاء
بشأن االستبيان خبصوص الدراسة  CU 2012/117إرسال مذكرة شفوية  2102يونيو /حزيران 2

 31مد آخر موعد الستيفاء االستبيان حىت . جلميع الدول األعضاء
 .2102يونيو /حزيران

ت على إرسال تقرير األمانة إىل املكتب املوسع بشأن حالة اإلجابا 2102سبتمرب /أيلول 03
 .االستبيان، وتداول املكتب املوسع بشأن اخلطوات التالية

العرض املسبق للمعلومات عن التشريع ذي الصلة لتستخدمه األمانة يف  2102أكتوبر /تشرين األول 0
 CU مذكرة شفويةالتحليل، وإرسال املشروع إىل الدول األعضاء مبوجب 

نوفمرب  2والتصحيحات حبلول ، مع الدعوة لتقدمي التعليقات 2012/176
2102. 

، إصدار قرار 2102سبتمرب /أيلول 03بعد اجتماع املكتب املوسع املؤرخ  2102أكتوبر /تشرين األول 22
رئيس اجملموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية بشأن اجلرمية السيربانية 

 .2103فرباير /شباط 22خالل األسبوع الذي يبدأ يف 
  31أكتوبر حىت /ولتشرين األ 22

 2103يناير /كانون الثاين
 .دولة عضو 02استالم التعليقات املكتوبة بشأن التشريع من 

إرسال النتائج املبدئية للدراسة إىل اخلرباء الذين رشحتهم اجملموعات  2102نوفمرب /تشرين الثاين 2
 .اإلقليمية

كانون   02ديسمرب حىت /كانون األول  2
 2103يناير /الثاين

استالم التعليقات املكتوبة بشأن النتائج املبدئية للدراسة إىل اخلرباء الذين 
 .رشحتهم اجملموعات اإلقليمية

إرسال امللخص التنفيذي للدراسة الشاملة بشأن اجلرمية السيربانية إىل  2103يناير /كانون الثاين  31
ء احلكومات املشاركني املسجلني يف الدورة الثانية للمجموعة املفتوحة خلربا

 .الدولية بشأن اجلرمية السيربانية
إرسال املشروع الكامل للدراسة الشاملة بشأن اجلرمية السيربانية إىل املشاركني  2103فرباير /شباط 8

املسجلني يف الدورة الثانية للمجموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية 
 .بشأن اجلرمية السيربانية

عقد الدورة الثانية للمجموعة املفتوحة خلرباء احلكومات الدولية بشأن اجلرمية  2103فرباير /شباط 28حىت  22
 .السيربانية
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 المعلومات المجمعة

 :التايلللتوزيع اجلغرايف  اجرى استالم إجابات البلدان الستة عشر على االستبيان من الدول األعضاء، وفق
 

 أفريقيا

 2 شرق أفريقا
 2 مشال أفريقا

 3 أفريقا جنويب
 2 غرب أفريقا

 00 اإلمجايل

 األمريكتين

 2 منطقة البحر الكارييب
 0 أمريكا الوسطى
 2 أمريكا الشمالية
 8 أمريكا اجلنوبية

 03 اإلمجايل

 آسيا

 3 شرق آسيا
 2 جنوب شرق آسيا

 2 جنوب آسيا
 8 غرب آسيا

 02 اإلمجايل

 أوروبا

 8 أوروبا الشرقية
 2 الشماليةأوروبا 

 2 أوروبا اجلنوبية
 2 أوروبا الغربية

 22 اإلمجايل

 2 أوقيانوسيا أوقيانوسيا
 2 اإلمجايل

 
منظمة حكومية دولية  81و منظمة أكادميية، 381و منظمة قطاع خاص، 0211أكثر من  ت األمانةدع

دد التوزيع اجلغرايف املنصف ملنظمات . ، وفقا لنهج الدراسة، للمسامهة باملعلومات من أجل الدراسةةمباشر  حت 
القطاع اخلاص من خالل االتفاق العاملي لألمم املتحدة، االحتاد الدويل لالتصاالت، وعضويات االحتادات 

كما أجابت أربعون . جامعة 211كما حتددت املنظمات األكادميية من خالل قائمة بأفضل . الصناعية
منظمة حكومية دولية على االستبيان خبصوص الدراسة أو  00و ،منظمة أكادميية 02و منظمة قطاع خاص،

 :لدراسةاخلاص باعلى االستبيان  ءاستكملت مقابلة هاتفية بنا
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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 كلية احلقوق/جامعة واسيدا 
Hogan Lovells  جياو تونغ شيان جامعة 

Huawei Technologies Co., Ltd. المنظمات الحكومية الدولية 
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  (األونكتاد)األمم املتحدة للتجارة والتنمية مؤمتر 

Logica Pvt Ltd برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
McKinsey & Company, Inc. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  لبحوث اجلرمية والعدالة اإلقليميمعهد األمم املتحدة 
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Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation 

 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
OSDE Organización de Servicios Directos 

Empresarios 
 

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  

 

على سؤال اإلجابات املتاحة ومتثل النتائج مجيع جممعة، دراسة يف صيغة  نتائج اإلجابات على االستبياندِّمت ق  
ونتيجة الخنفاض عدد اإلجابات املقدمة من . لبلدلأو حبسب املستوى اإلمنائي حمدد، حبسب اإلقليم 

 1".أفريقا"و، "نياألمريكت"، "آسيا وأوقيانوسيا"، "أوروبا: "املناطق املستخدمة هيفإن أوقيانوسيا؛ 

ويف احلاالت اليت تسمح بأكثر من  .ذين اختاروا خيار جواب معنيال" اجمليبنينسبة "توضح معظم األرقام 
أو وفقا للعدد "( ع)"للعدد اإلمجايل للبلدان اليت أجابت على السؤال احملدد  االنسبة إما وفقإجابة، حتسب 

موضحتان يف مجيع مالحظات ( حبسب احلالة" )ن"، "ع"القيمتان "(. ن)"اإلمجايل إلجابات اخليارات احملددة 
حلساب تلك األسئلة، وقد يصل جمموع النتائج  اباعتبارها أساس" ع"تستخدم  هذا، حيث. األرقام واملصدر ذ

 .يف املائة 011املقدمة إىل 

أو إيضاحات " القائمة املنسدلة" باختيار اإلجابات من ،الدراسةاخلاص بوقد مسحت أسئلة عدة يف االستبيان 
املقدمة يف اإلجابات أو اإليضاحات  يف هذه احلاالت، خضعت مجيع املعلومات". النص احلر"إضافية من نوع 

اإلضافية ذات النص احلر للتحليل، وقد خضعت البيانات للتكويد املناسب، من أجل دمج مجيع إجابات 

                                                           
 : على الرابط ليم اجلغرافية اليت حددهتا شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةاقاأل  1

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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ويف بعض احلاالت، أدى هذا إىل إضافة فئات إجابات جديدة يف . النصوص احلرة مع إجابات القوائم املنسدلة
 .أرقام النتائج

اجمليبون على االستبيان، مت عرض ذلك بشكل متكرر فيها اعتماد بيانات كمية قدمها يف احلاالت اليت مت و 
أحد يف اإلمجايل ملستخدمي اإلنرتنت ، حبسب احلالة، الرقم باستخدام بيانات القاسم املشرتك، مبا يف ذلك
حبسب مستوى تطور كما تستفيد بعض األرقام من التصنيف . البلدان، أو الرقم اإلمجايل ملوظفي إنفاذ القانون

ومىت مجعت البيانات الكمية، تتوافق القيم املقدمة مع املتوسطات، وذلك مع توضيح الربع األدىن والربع  1.البلد
 .األعلى باستخدام األشرطة اإلضافية

 
 

 
  

                                                           
االحتاد الدويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى /مع مؤشرات االتصاالت العاملية البنك الدويلبالتنمية دمج مؤشرات : تشمل املصادر املستخدمة  1

دراسة األمم املتحدة ، (التنمية البشرية)ي برنامج األمم املتحدة اإلمنائ، مؤشر التنمية البشرية لدى (عدد مستخدمي اإلنرتنت، حبسب البلد) لالتصاالت
عدد موظفي إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية، وعدد املخالفات املسجلة واملشتبه فيهم يف ) الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيةاالستقصائية 

 (.قضايا القتل واالغتصاب
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