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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠١٨أيار/مايو  ١٨-١٤فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقَّت* ٨البند 

  واملسائل  اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي
  ل منع اجلرمية يف جما وتدابري التصدِّي املستجدَّة

   والعدالة اجلنائية
تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بإجراء دراسة شاملة عن اجلرمية     

   ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥إىل  ٣السيربانية، الذي عقد يف فيينا يف الفترة من 
  مةدِّمق  -أوًال  

إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشــئ،  ٦٥/٢٣٠ طلبت اجلمعية العامة يف قرارها  -١
ــاملة ملواجهة التحديات العاملية:  ٤٢وفقًا للفقرة  ــتراتيجيات الش ــلفادور بشــأن االس من إعالن الس

نظم منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة وتطورهــا يف عــامل متغري، فريق خرباء حكوميًّــا دوليًّــا مفتوح 
ــــاملة عن مشــــكلة اجلرمية العضــــوية ينعقد قبل دورة اللج ــــة ش نة العشــــرين من أجل إجراء دراس

الســــيربانية والتدابري اليت تتخذها الدول األعضــــاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصــــدي هلا، 
يف ذلك تبادل املعلومات عن التشـــــريعات الوطنية واملمارســـــات الفضـــــلى واملســـــاعدة التقنية   مبا

يارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو غريها من التدابري القائمة والتعاون الدويل، بغية دراســــة اخل
 على الصعيدين الوطين والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.

كانون الثاين/يناير  ٢١إىل  ١٧وُعقد االجتماع األول لفريق اخلرباء يف فيينا يف الفترة من   -٢
ســـتعرض فريق اخلرباء واعتمد، يف ذلك االجتماع، جمموعة من املواضـــيع ومنهجية من . وا٢٠١١

  ).E/CN.15/2011/19أجل تلك الدراسة (املرفقان األول والثاين بالوثيقة 
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ثاين لفريق اخلرباء يف الفترة من   -٣ ماع ال قد االجت باط/فرباير  ٢٨إىل  ٢٥وُع ــــــ . ٢٠١٣ش
وُأحيط فيه الفريق علمًا مبشــروع الدراســة الشــاملة ملشــكلة اجلرمية الســيربانية والتدابري اليت تتَّخذها 
الدول األعضــــاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصــــدِّي هلا، اليت أعدَّها مكتب األمم املتحدة 

خدِّ بامل مية (املكتب املعين  خدِّرات واجلر بامل مية)، بتوجيه من فريق اخلرباء، عمًال املعين  رات واجلر
، وجمموعة املواضيع املراد حبثها يف إطار الدراسة ٦٥/٢٣٠بالوالية املتضمَّنة يف قرار اجلمعية العامة 

لدراسة، اليت اعتمدها فريق اخلرباء يف الشاملة لتأثري اجلرمية السيربانية وتدابري التصدِّي هلا ومنهجية ا
 اجتماعه األول.

ويف إعالن الــدوحــة بشــــــــأن إدمــاج منع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة يف جــدول أعمــال   -٤
سيادة القانون  األمم صادية وتعزيز  صدِّي للتحديات االجتماعية واالقت املتحدة األوسع من أجل الت

مهور، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجل
، نوَّهت الدوُل األعضــــــاء ٧٠/١٧٤ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأقرته اجلمعية العامة يف قرارها 

إىل النظر يف إصــدار توصــية  بأنشــطة فريق اخلرباء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص، ودعت اللجنَة
بأن يواصــــل فريق اخلرباء، يف إطار عمله، تبادل املعلومات عن التشــــريعات الوطنية واملمارســــات 
سة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري القانونية أو  ساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية درا الفضلى وامل

والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقتراح تدابري  غريها من التدابري القائمة على الصعيدين الوطين
 جديدة يف هذا الشأن.

، حيث ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٣إىل  ١٠وعقد فريق اخلرباء اجتماعه الثالث يف الفترة من   -٥
ْي املقرِّر ملداوالت االجتماعني األول والثاين لفريق اخلرباء، ونظر،  اعتمد، يف مجلة أمور، ملخَّصــــــَ

ة أمور، يف مشروع الدراسة الشاملة ملشكلة اجلرمية السيربانية والتعليقات الواردة بشأهنا من بني مجل
ومسارات العمل املقبلة باالعتماد على مشروع الدراسة، وتبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية 

 واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل.

مية وال  -٦ نة منع اجلر بت جل ها وطل ية، يف قرار نائ لة اجل هتا ٢٦/٤عدا مد يف دور لذي اعُت ، ا
، إىل فريق اخلرباء أن يواصــل عمله وأن يعقد يف ٢٠١٧الســادســة والعشــرين املعقودة يف أيار/مايو 

أن املســـــائل هذا الســـــياق اجتماعات دورية ويعمل كمنتدى إلجراء مزيد من املناقشـــــات بشـــــ
املوضــوعية املتعلقة باجلرمية الســيربانية، ومواكبة اجتاهاهتا املتغرية، مبا يتماشــى مع إعالين الســلفادور 
والدوحة، وطلبت أيضـــــًا إىل فريق اخلرباء أن يواصـــــل تبادل املعلومات عن التشـــــريعات الوطنية 

ة اخليارات املتاحة لتعزيز التدابري واملمارسات الفضلى واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية دراس
القانونية أو غريها من التدابري القائمة على الصـــعيدين الوطين والدويل للتصـــدِّي للجرمية الســـيربانية 

 واقتراح تدابري جديدة يف هذا الشأن.

، وحدَّد املكتب املوسَّع موعد انعقاد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء بأسلوب املوافقة الصامتة  -٧
 .٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ٢٦، وأكده يف اجتماعه املعقود يف ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ٢٣يف 
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  قائمة التوصيات واالستنتاجات األولية   -ًاثاني  
، اليت اعتمدها فريق اخلرباء أثناء ٢٠٢١-٢٠١٨مع خطة عمل فريق اخلرباء للفترة  متشـــيًا  -٨

، ســيعدُّ املقرِّر، يف كل اجتماع من اجتماعات ٢٠١٨نيســان/أبريل  ٣جلســته األوىل املعقودة يف 
، مبســـاعدة من األمانة، واســـتنادًا إىل مناقشـــات ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨فريق اخلرباء يف األعوام 

وصـــيات األولية اليت اقترحتها الدول األعضـــاء، فريق اخلرباء ومداوالته، قائمة باالســـتنتاجات والت
على أن تكون دقيقة وتركِّز على تعزيز الســبل العملية للتصــدِّي للجرمية الســيربانية. وكما ورد يف 
خطة العمل، ستدَرج تلك القائمة يف التقرير املتعلق بكل اجتماع يف شكل جتميٍع لالقتراحات اليت 

ء املزيد من املناقشات بشأهنا يف اجتماع فريق اخلرباء التقييمي، قدَّمتها الدول األعضاء، قصد إجرا
. ووفقًا خلطة العمل أيضــًا، ســينظر فريق اخلرباء، خالل ٢٠٢١الذي ســيعقد يف موعد أقصــاه عام 

هذا االجتماع التقييمي، يف االستنتاجات والتوصيات األولية اليت ستجمَّع على هذا النحو من أجل 
شـــاملة باالســـتنتاجات والتوصـــيات اليت اعُتِمدت، قصـــد تقدميها إىل جلنة منع إعداد قائمة جممعة و

 اجلرمية والعدالة اجلنائية.
  

  التشريعات واألطر  -ألف  
مع خطة العمل، تتضمن هذه الفقرة جتميعًا لالقتراحات اليت قدمتها الدول األعضاء  متشيًا  -٩

من جدول األعمال املعنون "التشـــــريعات واألطر". وقد قدَّمت هذه  ٢يف االجتماع يف إطار البند 
 أنَّ فريق اخلرباء قد أقرَّها.إدراجها ال يعين و ،االستنتاجات والتوصيات األولية الدوُل األعضاء

ينبغي للدول األعضاء أن تكفل صمود أحكامها التشريعية أمام اختبار الزمن فيما   (أ)  
يتعلق بالتطورات املســتقبلية يف جمال التكنولوجيا عن طريق اشــتراع قوانني تعتمد صــياغات حمايدة 

دمة يف من جترمي الوسائل املستخ من الناحية التكنولوجية وجترِّم النشاط الذي يعترب غري قانوين بدًال
ممارسته. وينبغي للدول األعضاء أن تنظر أيضًا يف وضع مصطلحات متسقة لوصف أنشطة اجلرمية 

 جهزةأالســيربانية وأن تقوم، قدر اإلمكان، بتيســري التفســري الدقيق للقوانني ذات الصــلة من جانب 
 إنفاذ القانون والسلطات القضائية؛

لســـــيادية للدول األخرى لدى صـــــياغة ينبغي للدول األعضـــــاء أن حتترم احلقوق ا  )ب(  
السياسات والتشريعات اليت تناسب أوضاعها الوطنية وتفي باحتياجاهتا الوطنية فيما يتعلق بالتصدي 

ينبغي تفســري   للجرمية الســيربانية. ومن أجل تعزيز التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية الســيربانية، ال
ميثل عائقًا، بل ينبغي اعتباره أســاســيا ونقطة انطالق يف مبدأ الســيادة الوطنية بشــكل خاطئ على أنه 

هذا الصــدد. وقد تتطلب الطبيعة املتقلبة إلرســال البيانات وختزينها إلكترونيًّا، كما هو احلال بالنســبة 
ملا يسمى بالسحب، االخنراط يف مناقشات متعددة األطراف بشأن املساعدة املتبادلة املبتكرة واملوسعة 

 ية ضمان الوصول يف الوقت املناسب إىل البيانات واألدلة اإللكترونية؛بني الدول بغ

ها،   )ج(   نة للمجرمني و/أو القضـــــــاء علي من أجل احليلولة دون توافر املالذات اآلم
قدر اإلمكان يف التحقيقات ومجع األدلة واملالحقة القضـــــائية دول األعضـــــاء لاأن تتعاون ينبغي 

اوى وكذلك، عند االقتضـــــاء، إزالة املحتويات غري املشـــــروعة من اإلنترنت. والفصـــــل يف الدع
لدول ها  وينبغي ل لدويل بين عاون ا نة يف الت قدر ممكن من املرو األعضـــــــاء أيضـــــــًا أن توفر أكرب 
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على مكافحة اجلرمية الســــيربانية وغريها من اجلرائم اليت تشــــمل البيانات اإللكترونية، ســــواء عند 
فة بشــكل أو تبادل األدلة، بصــرف النظر عما إذا كانت األنشــطة األســاســية معرَّإجراء التحقيقات 

خمتلف يف الدول املعنية. ولدى القيام بذلك، ينبغي للدول األعضـــــــاء أن تضــــــع يف اعتبارها أنَّ 
ازدواجية التجرمي مطلوبة عادة من أجل تســــــليم املجرمني ولكن ليس بالضــــــرورة من أجل تبادل 

 املساعدة القانونية؛

لدى صــوغ الســياســات والتشــريعات، ينبغي للدول األعضــاء أن تنظر يف احلاجة   )د(  
إىل إقامة توازن بني محاية حقوق اإلنسان من جهة، واألمن الوطين والنظام العام واحلقوق املشروعة 
لألطراف الثالثة، من جهة أخرى. وينبغي للتشـــــريعات الوطنية اليت جترم الســـــلوك املرتبط باجلرمية 
السيربانية ومتنح السلطة اإلجرائية للتحقيق واملالحقة القضائية والفصل يف الدعاوى املتعلقة باجلرائم 
الســيربانية أن تكون متســقة مع ضــمانات أصــول املحاكمات واحلرمة الشــخصــية واحلريات املدنية 

لقائمة وحقوق اإلنســان. وينبغي للســياســات والتشــريعات الوطنية، فضــًال عن الصــكوك الدولية ا
سبٍة فيما  ساٍت منا سيا شمل  و/أو املقبلة أن تتبع هنجا متعدد األبعاد. ومن جهة أخرى، ينبغي أن ت
شامل للمفهوم األوسع لألمن السيرباين. فمن جهة، ينبغي  يتعلق باجلرمية السيربانية تستند إىل فهم 

رمية وتقدِّم العون على منع اجل أال تشــمل الســلوك غري القانوين فحســب، بل ينبغي أن تركز أيضــًا
لضحايا اجلرمية واملساعدة لعامة اجلمهور. ومن أجل هتيئة قاعدة صلبة للتعاون الدويل على مكافحة 
اجلرمية الســيربانية، ينبغي للدول األعضــاء أن تســعى إىل إجياد وتعزيز ثقافة تصــبو إىل إقامة مســتقبل 

 مشترك للفضاء السيرباين؛

حتقق التعاون الدويل دون اشـــــتراط املواءمة التامة بني ينبغي للدول األعضـــــاء أن   (ه)  
التشــريعات الوطنية، شــريطة أن يكون الســلوك األســاســي جمرَّما وتكون القوانني متوافقة مبا يكفي 

 لتبسيط وتسريع خمتلف أشكال هذا التعاون؛

زال ينبغي للدول األعضـــــــاء أن تأخذ يف االعتبار أنَّ األطر القانونية املحلية ال ت  (و)  
 تضـــطلع بوظيفة حامسة يف ضـــمان الفعالية والتوازن العام لنظام التحقيق واملالحقة القضـــائية، ألنَّ

التحقيقات يف جمال  القانون اجلنائي يتســم حبســاســية شــديدة فيما يتعلق باحلقوق األســاســية وألنَّ
 اجلرائم احلاسوبية هتم، إىل حد كبري، االتصاالت اخلاصة وبيانات املواطنني؛

من أجل إتاحة املالحقة القضــــائية لألفعال اإلجرامية، ينبغي للدول األعضــــاء أن   (ز)  
تضـــع تشـــريعات بشـــأن الوالية القضـــائية خارج اإلقليم على املواطنني واألشـــخاص الذين يقيمون 
عادة يف أراضيها، بصرف النظر عن مكان ارتكاب تلك األفعال وعمَّا إذا كانت تشكل جرائم يف 

 ة األجنبية؛الوالية القضائي

ميكن للدول األعضاء أن تعتمد على أسس قانونية خمتلفة لتحقيق التعاون الدويل،   )ح(  
مبا يف ذلك التعامل باملثل واملعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف وغري ذلك من الترتيبات. وعالوة 

ا يف جمال اجلرمية على ذلك، ينبغي للدول األعضــاء اليت لديها قدرات وهياكل أســاســية أكثر تقدم
الســــيربانية أن تتحمل مســــؤوليات تتناســــب مع تلك القدرات أو اهلياكل األســــاســــية عند تقدمي 

 املساعدة القانونية إىل الدول األخرى؛
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من أجل ضمان النظر بشكل مالئم يف املسائل ذات الصلة، ينبغي للدول األعضاء   (ط)  
صلحة املعنيني، مبا يف ذلك اجلهات احلكومية أن تتشاور يف أقرب وقت ممكن مع مجيع أصحاب امل

 الدولية والقطاع اخلاص واملجتمع املدين، عند اختاذ قرار اعتماد تشريعات تتعلق باجلرمية السيربانية؛

على الثقة بني القطاعني العام  قيم تعاونًا متينًا ومبنيًّاتينبغي للدول األعضــــــاء أن   )ي(  
مبا يف ذلك التعاون بني سلطات إنفاذ القانون ومقدِّمي خدمات  واخلاص يف جمال اجلرمية السيربانية،

مع القطاع اخلاص، ي أيضــًا لتعزيز وتيســري التعاون أن يكون هناك حتاور الضــرورمن واالتصــال. 
قامأو ما أمكن و ن ت خلاص حيث عام وا كات بني القطاعني ال ــــــرا ند م أن ُتَربش فاهم ع مذكرات ت

 ؛ءاالقتضا

تدعم ا  (ك)   لدول األعضـــــــاء أن  عداد ينبغي ل باملخدِّرات واجلرمية يف إ ملكتب املعين 
مشــروع أو برنامج تعليمي يركز على التوعية باجلرمية الســيربانية واإلجراءات املناســبة للتصــدي هلا 
يف أوســاط الســلطات القضــائية وســلطات النيابة العامة وخرباء الطب الشــرعي يف الدول األعضــاء 

أدوات بناء القدرات أو منصــــة إلكترونية إلدارة ويف أوســــاط الكيانات اخلاصــــة، وأن تســــتخدم 
 املعارف من أجل التوعية بآثار اجلرمية السيربانية يف أوساط املجتمع املدين؛

ينبغي دعم التنمية الفعالة، واشتراع وتنفيذ التشريعات الوطنية الرامية إىل مكافحة   )ل(  
التقنية. وينبغي للدول األعضاء أن ختصص  اجلرمية السيربانية بتدابري بناء القدرات وبرامج املساعدة

املوارد املناســبة من أجل بناء القدرات املحلية. ويتطلب التنفيذ الســليم للتشــريعات املتعلقة باجلرمية 
الســيربانية تدريب أفراد الشــرطة وأعضــاء النيابة العامة، فضــًال عن تنظيم محالت التوعية العمومية. 

هذا التعاون يســتفيد من القدرات املحلية للدول على  ألنَّالدويل،  كما ســتعزز هذه املوارد التعاون
 اجلرمية السيربانية ومقاضاة مرتكبيها؛املتعلقة ب التحقيق يف األفعال

ينبغي للدول األعضاء أن تعزز األطر والشبكات القائمة ملكافحة اجلرمية السيربانية   (م)  
ــــتبانة ومعاجلة نقاط الضــــعف اليت تعتري  تلك األطر والشــــبكات وتزويدها باملوارد عن طريق اس

 الالزمة بغية حتسني فعاليتها؛

ينبغي للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يشــارك بنشــاط يف بناء قدرات مجيع   )ن(  
الدول األعضــاء اليت حتتاج إىل املســاعدة، وال ســيما البلدان النامية. وينبغي ألنشــطة بناء القدرات 

ــيًّ هذه أن تكون حمايدة ــياس ــاملة وأن  ا وغري خاضــعة أليِّس ــاورات ش ــروط، وأن تنبثق عن مش ش
تقبلها البلدان املســتفيدة بطواعية. ومن حيث اجلوهر، ينبغي ألنشــطة بناء القدرات هذه أن تشــمل 

 على األقل املجاالت التالية:

تدريب القضــــاة وأعضــــاء النيابة العامة واملحققني وســــلطات إنفاذ القانون على   ‘١‘  
التحليل ويق يف اجلرمية الســـيربانية والتعامل مع األدلة اإللكترونية وتســـلســـل العهدة التحق
 ؛اجلنائي

ــة   ‘٢‘   ــاجلرميــة الســــــيرباني ــذ التشــــــريعــات املتعلقــة ب ــاغــة وتعــديــل و/أو تنفي صــــــي
 اإللكترونية؛ واألدلة
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سيربانية  ‘٣‘   شأن اإلجراءات  هيكلة وحدات التحقيق يف اجلرائم ال شادات ب وتقدمي إر
 ذات الصلة؛

إعداد وحتديث وتنفيذ تشـــريعات من أجل مكافحة اســـتخدام اإلنترنت ألغراض   ‘٤‘  
 إرهابية؛

ينبغي للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية أن يســــــعى إىل حتقيق التآزر والتعاون   (س)  
وبا ومنظمة الدول األمريكية، يف جمال الوثيق مع ســـائر اجلهات املعنية أو املنظمات، مثل جملس أور

شطة  شتت أو جتزؤ األن ضمان عدم ت سيربانية من أجل  برامج بناء القدرات على مكافحة اجلرمية ال
 واملبادرات املنفذة يف هذا املجال؛

ينبغي للدول األعضــاء أن تواصــل اســتخدام فريق اخلرباء باعتباره منصــة لتبادل    (ع)  
فضــــلى، مبا يف ذلك القوانني النموذجية أو األحكام النموذجية، املتعلقة املعلومات واملمارســــات ال

مبســــائل من قبيل الوالية القضــــائية، وأســــاليب التحري اخلاصــــة، واألدلة اإللكترونية، مبا يشــــمل 
 التحديات اليت يشكلها الطابع املتقلب لألدلة اإللكترونية ومقبوليتها يف املحاكم، والتعاون الدويل؛

أجل جتنب التجزؤ، ينبغي للدول األعضاء أن تستكشف املمارسات والقواعد من   (ف)  
ا عن طريق عقد مشــــــاورات متعددة األطراف حتت رعاية األمم املتحدة، من خالل املقبولة عامليًّ

 منصة فريق اخلرباء؛

ينبغي للدول األعضـــــاء أن تقيِّم إمكانية وجدوى تكليف فريق اخلرباء أو املكتب   (ص)  
ملخدِّرات واجلرمية بإجراء وإتاحة تقييٍم الجتاهات اجلرمية الســــــيربانية على أســــــاس منتظم، املعين با
 على إسهامات جوهرية من الدول األعضاء؛ واعتمادًا

ينبغي للدول األعضاء أن تضع صكًّا قانونيًّا دوليًّا جديدًا بشأن اجلرمية السيربانية   (ق)  
 شواغل ومصاحل مجيع الدول األعضاء؛يف إطار األمم املتحدة يأخذ يف االعتبار 

ينبغي للدول األعضــــــاء أن تســــــتخدم ما هو قائم من صــــــكوك قانونية متعددة   )ر(  
األطراف بشـــــأن اجلرمية الســـــيربانية، مثل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية الســـــيربانية (اتفاقية 

ذج للممارسات الفضلى اليت بودابست)، و/أو تنضم إىل هذه الصكوك، ألن عدة دول تعتربها منا
 توجه التدابري املحلية والدولية املناسبة الرامية إىل التصدي للجرمية السيربانية؛

ينبغي أن يســــــتفيد أكرب عدد ممكن من الدول من الصــــــكوك واآلليات القانونية   (ش)  
ية،  ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن فاق مبا يف ذلك ات مة،  قائ من أجل تعزيز ال

 التعاون الدويل؛

صدي   )(ت   ستكشف تدابري الت شراف فريق اخلرباء، ينبغي للدول األعضاء أن ت حتت إ
يدها يف القوانني النموذجية أو األحكام  لة للتطبيق على الصــــــعيد الدويل واليت ميكن جتســــــ قاب ال

فضل املمارسات الواردة النموذجية، حسب االقتضاء؛ وينبغي هلا، عند القيام بذلك، أن تستند إىل أ
 يف الصكوك اإلقليمية و/أو التشريعات الوطنية القائمة.
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  التجرمي  -باء  
مع خطة العمل، تتضمن هذه الفقرة جتميعًا لالقتراحات اليت قدمتها الدول األعضاء  متشيًا  -١٠

من جــدول األعمــال املعنون "التجرمي". وقــد قــدَّمــت هــذه  ٣خالل االجتمــاع يف إطــار البنــد 
 أنَّ فريق اخلرباء قد أقرَّها.إدراجها ال يعين و ،االستنتاجات والتوصيات األولية الدوُل األعضاء

بغي للدول األعضـــاء أن تأخذ يف االعتبار أنَّ العديد من أحكام القانون اجلنائي ين  )أ(  
األســـاســـية املصـــممة من أجل اجلرائم املرتكبة خارج شـــبكة اإلنترنت ميكن أن تنطبق أيضـــًا على 
اجلرائم املرتكبة على شبكة اإلنترنت. ولذلك، من أجل تعزيز إنفاذ القانون، ينبغي للدول األعضاء 

خدم األحكام احلالية الواردة يف القانون املحلي والدويل، حســــــب االقتضــــــاء، من أجل أن تســــــت
 التصدي للجرائم املرتكبة داخل بيئة شبكة اإلنترنت؛

ينبغي للدول األعضــاء أن تعتمد وتطبق تشــريعات حملية لتجرمي الســلوك املتصــل   (ب)  
جرائية للتحقيق يف اجلرائم املزعومة باجلرمية الســـــيربانية وملنح ســـــلطات إنفاذ القانون الســـــلطة اإل

ـــــى مع ضـــــمانات مراعاة أصـــــول املحاكمات واحلرمة الشـــــخصـــــية واحلريات املدنية   مبا يتماش
 اإلنسان؛ وحقوق

ينبغي للدول األعضاء أن تواصل سن تشريعات جنائية خاصة بالفضاء السيرباين   (ج)  
إســـاءة اســـتعمال تكنولوجيا املعلومات تأخذ يف االعتبار الســـلوكيات اإلجرامية اجلديدة املرتبطة ب

 واالتصاالت من أجل جتنب االعتماد على أحكام القانون اجلنائي املنطبقة عمومًا؛

ينبغي للدول األعضــــاء أن جترم اجلرائم الســــيربانية األســــاســــية اليت متس بســــرية   (د)  
عاة املعايري الدولية وســالمة الشــبكات احلاســوبية والبيانات احلاســوبية وجاهزيتها وتوافرها، مع مرا

 املعترف هبا على نطاق واسع؛

ينبغي تناول األفعال املتصــــلة بالفضــــاء احلاســــويب واليت تعد انتهاكات بســــيطة   (ه)  
 إجرامية يف القواعد التنظيمية املدنية واإلدارية وليس يف التشريعات اجلنائية؛ وليست أفعاًال

 مل تكن قد فعلت ذلك بعد: ينبغي للدول األعضاء أن جترِّم ما يلي، إن  )و(  

األشكال اجلديدة واملستجدة من أنشطة اجلرمية السيربانية مثل إساءة استعمال   ‘١‘  
ـــياء، والتصـــيُّد ـــبكة اخلفية وإنترنت األش ـــفرة، واجلرائم املرتكبة على الش  العمالت املش

ـــــتخدمة يف ارتكاب اجميات اخلبيثة وغري ذلك من الربااالحتيايل، ونشـــــر الرب جميات املس
 اإلجرامية؛  األفعال

 الكشف عن املعلومات الشخصية، و"املواد اإلباحية االنتقامية"؛  ‘٢‘  

 استخدام اإلنترنت يف ارتكاب أفعال تتصل باإلرهاب؛  ‘٣‘  

 الكراهية والتطرف العنيف؛استخدام اإلنترنت يف التحريض على جرائم   ‘٤‘  

ــــــيربانية أو املســـــــاعدة   ‘٥‘   تقدمي الدعم التقين الرتكاب فعل من أفعال اجلرمية الس
 ذلك؛ يف
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إنشــاء منصــات غري مشــروعة على اإلنترنت أو نشــر معلومات من أجل ارتكاب   ‘٦‘  
 جرائم ذات صلة بالفضاء السيرباين؛

 قانونية أو باستخدام القرصنة احلاسوبية؛الدخول إىل النظم احلاسوبية بصورة غري   ‘٧‘  

ية بصــــــورة   ‘٨‘   ــــــوب ية أو إتالفها وإتالف النظم احلاس ــــــوب يانات احلاس اعتراض الب
 قانونية؛  غري

 اعتراض البيانات والنظم احلاسوبية بصورة غري قانونية؛  ‘٩‘  

 إساءة استعمال األجهزة؛  ‘١٠‘  

 التزوير واالحتيال املتصالن باحلواسيب؛  ‘١١‘  

 ا؛االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسيًّ  ‘١٢‘  

 انتهاك حقوق التأليف والنشر؛  ‘١٣‘  

ــــــيًّ  ‘١٤‘   ــــــتغالهلم جنس ا، وحتريض القاصــــــرين االعتداء اجلنســــــي على األطفال واس
 ؛االنتحار على

 التأثري على اهلياكل األساسية احليوية للمعلومات بصورة غري قانونية.  ‘١٥‘  

األعضـــــاء أن تكفل تناول اجلرائم املتصـــــلة باحلاســـــوب يف أحكام ينبغي للدول   (ز)  
َمصوغة خصِّيصًا هلذا الغرض وال تكتفي مبجرد توسيع نطاق تطبيق اجلرائم التقليدية ليشمل البيئة 
الرقمية، بل تأخذ يف االعتبار السمات اخلاصة للبيئة الرقمية واحلاجة الفعلية إىل التجرمي استنادًا إىل 

 ؛تقييم دقيق

ينبغي للدول األعضــاء أن تضــع يف اعتبارها أنَّ املواءمة الدولية فيما يتعلق بتجرمي   (ح)  
اجلرمية السيربانية ينبغي أن تركز على جمموعة أساسية من اجلرائم املرتكبة ضد سرية نظم املعلومات 

فيما خيص اجلرائم وسالمتها وإمكانية الدخول إليها؛ يف حني ينبغي تلبية احلاجة إىل مواءمة التجرمي 
العامة املرتكبة باســـتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت داخل املحافل املتخصـــصـــة بشـــأن 

 جماالت حمددة من اجلرمية؛

ينبغي للدول األعضــاء أن تتجنب جترمي جمموعة واســعة من األنشــطة اليت يضــطلع   )ط(  
د يقيِّد بصـــورة غري مناســـبة اخلطاب هبا مقدِّمو خدمات اإلنترنت، وخباصـــة إذا كان هذا التقنني ق

املشروع والتعبري عن األفكار واملعتقدات. وينبغي للدول األعضاء أن تعمل، بدل ذلك، مع مقدِّمي 
خدمات اإلنترنت والقطاع اخلاص من أجل تعزيز التعاون مع ســــــلطات إنفاذ القانون، إذ يالحظ 

لحة راســـــخة يف كفالة أال تســـــيئ بوجه خاص أنَّ معظم مقدِّمي خدمات اإلنترنت لديهم مصـــــ
 العناصر اإلجرامية استخدام منصاهتم؛

ينبغي للدول األعضــاء أن تعتمد وتنفذ األطر املحلية اخلاصــة باألدلة القانونية من   (ي)  
أجل الســــماح بقبول األدلة اإللكترونية يف التحقيقات اجلنائية واملالحقات القضــــائية، مبا يف ذلك 

 نية بشكل مناسب مع الشركاء األجانب يف جمال إنفاذ القانون؛تبادل األدلة اإللكترو
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ينبغي للدول األعضــــاء أن تســــتخدم اتفاقية اجلرمية املنظمة قصــــد تيســــري تبادل   (ك)  
املعلومات واألدلة من أجل التحقيقات اجلنائية املتعلقة باجلرمية الســــــيربانية، نظرا لكثرة ضــــــلوع 

 السيربانية؛مجاعات اجلرمية املنظمة يف اجلرمية 

ينبغي للدول األعضاء أن تستكشف السبل الكفيلة باملساعدة على ضمان تبادل   (ل)  
املعلومات بني املحققني وأعضــــــاء النيابة العامة الذين يتولون أمر اجلرمية الســــــيربانية، يف الوقت 

أن  املناســـب وعلى حنو آمن، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز شـــبكات املؤســـســـات الوطنية اليت ميكن
 تكون خدماهتا متاحة على مدار الساعة واألسبوع؛

فيما يتعلق مبســــــألة جترمي عدم امتثال مقدِّمي خدمات اإلنترنت إلنفاذ القانون،   (م)  
ينبغي للدول األعضــاء أن تتوخى احلرص وتويل العناية الفائقة لآلثار الضــارة اليت قد تلحق أنشــطة 

 ال سيما حرية التعبري؛القطاع اخلاص وحقوق اإلنسان األساسية، و

، ينبغي للدول األعضــــاء أن تأخذ يف لســــيربانيةامن أجل التصــــدي الفعال للجرمية   (ن)  
االعتبار األطر القائمة حلقوق اإلنســان، ال ســيما فيما يتعلق حبرية التعبري واحلق يف اخلصــوصــية، وأن 

ية ا ناســـــــب يف اإلجراءات اجلنائ ية والضــــــرورة والت بادئ الشــــــرع حة تتمســـــــك مب قة مبكاف ملتعل
 السيربانية؛ اجلرمية

ينبغي للدول األعضاء أن تستبني االجتاهات القائمة يف األنشطة األساسية للجرمية   (س)  
الســــيربانية من خالل البحث وأن تواصــــل تقييم إمكانية وجدوى تكليف فريق اخلرباء أو املكتب 

ت اجلرمية الســــيربانية على أســــاس ســــنوي، املعين باملخدِّرات واجلرمية بإجراء وإتاحة تقييم الجتاها
 واعتمادًا على إسهامات جوهرية من الدول األعضاء؛

ينبغي للدول األعضـــاء أن تنظر يف اعتماد اســـتراتيجيات شـــاملة ملكافحة اجلرمية   )ع(  
الســيربانية تشــمل إعداد دراســات اســتقصــائية تتعلق باإليذاء وإبالغ الضــحايا املحتملني للجرائم 

 ة ومتكينهم؛السيرباني

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف اختاذ مزيد من التدابري الوقائية من أجل مكافحة   (ف)  
اجلرمية الســـيربانية مبا يف ذلك، على ســـبيل املثال ال احلصـــر، التدابري املتعلقة باالســـتخدام املســـؤول 

 لإلنترنت، ال سيما من جانب األطفال والشباب.
  

  املداوالتملخَّص   -ثالثًا  
  ٢٠٢١-٢٠١٨اعتماد مقترح الرئيس بشأن خطة عمل فريق اخلرباء للفترة   -ألف  

 ١، يف البند ٢٠١٨نيســـان/أبريل  ٣نظر فريق اخلرباء، أثناء جلســـته األوىل املعقودة يف   -١١
(ج) من جدول األعمال املعنون "اعتماد مقترح الرئيس بشــــــأن خطة عمل فريق اخلرباء للفترة 

قدم من الرئيس بشـــــــأن خطة عمل فريق اخلرباء للفترة ٢٠٢١-٢٠١٨ مد املقترح امل "، واعُت
٢٠٢١-٢٠١٨. 
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  التشريعات واألطر  -باء  
نيســان/أبريل  ٤و ٣نظر فريق اخلرباء، أثناء جلســاته الثانية والثالثة والرابعة املعقودة يومي   -١٢

 "التشريعات واألطر".من جدول األعمال املعنون  ٢، يف البند ٢٠١٨

وتوىل تيســـري املناقشـــة املناظرون التالية أمساؤهم: لو تشـــوانينغ (الصـــني)، وجورج ماريا   -١٣
تينديزوا (نيجرييا)؛ وكريســـتينا شـــوملان (رومانيا)؛ وبيدرو فريديلهو (الربتغال)؛ وكالوديو بيغريو 

 وحممد مغاري (املغرب). (اجلمهورية الدومينيكية)؛ وماريا ألكسندرا داليو (األرجنتني)؛

وخالل املناقشة الالحقة، أشارت وفود عديدة إىل ما شهدته بلداهنا من تطورات تشريعية   -١٤
وســياســاتية من أجل معاجلة املســائل املتعلقة باجلرمية الســيربانية واألمن الســيرباين. وشــددت هذه 

ية يف دعم تنفيذ التشريعات الوطنية الوفود على الدور الرئيسي لربامج بناء القدرات واملساعدة التقن
بنجاح وبناء القدرات الوطنية الالزمة إلجراء التحقيقات واملالحقات القضـــــــائية والفصـــــــل يف 
الدعاوى، والتعاون الدويل. وجرى التنويه أيضًا باحلاجة إىل اتباع هُنج متعددة التخصصات تشرك 

 املجتمع املدين والقطاع اخلاص يف العمل.

رأي العديد من املتكلمني أنه ال ضرورة لوضع صك قانوين شامل عاملي جديد  وكان من  -١٥
بشــأن اجلرمية الســيربانية حيث اعتربوا أنَّ الصــكوك الدولية القائمة بالفعل، مثل اتفاقية بودابســت 
ــــــبة،  واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تكفي الختاذ تدابري تعاونية مناس
سيربانية. ووفقا هلؤالء املتكلمني، توفر اتفاقية  صعيدين الوطين والدويل، للتصدي للجرمية ال على ال
بودابســـت للدول األطراف (اليت تشـــمل عددا من الدول غري األعضـــاء يف جملس أوروبا) والدول 

ســــيربانية العابرة اليت تســــتخدم االتفاقية كمرجٍع إطارًا قانونيًّا وتنفيذيًّا فعاًال للتصــــدي للجرمية ال
ر التعــاون الــدويل ومواءمــة أحكــام القــانون اجلنــائي  ــــــِّ للحــدود ألهنــا، من بني مجلــة أمور، تيس
واإلجراءات اجلنائية ذات الصــلة. وُأشــري أيضــا إىل جهود اللجنة املعنية باتفاقية اجلرمية الســيربانية 

نفيذ االتفاقية، مثل برنامج ومشـــــــاريع بناء القدرات التابعة ملجلس أوروبا يف دعم العمل على ت
العمل العاملي املمدَّد بشــأن اجلرمية الســيربانية، وســائر مشــاريع التواصــل األخرى املعنية باملســاعدة 
التقنية، مثل املشــــاريع اجلارية يف إطار منظمة الدول األمريكية واجلماعة االقتصــــادية لدول غرب 

ستتطلب الكثري أفريقيا. وباإلضافة إىل ذلك، أشري إىل أنَّ املف اوضات بشأن إبرام معاهدة جديدة 
من الوقت واملوارد، بســـــبب عدم وجود توافق يف اآلراء بشـــــأن اجلوانب احلامسة مثل نطاق هذه 
املعاهدة والســيادة الوطنية والوالية القضــائية، مما ميكن أن يؤثر على اعتماد الدول للمعايري املالئمة 

 .من أجل مكافحة اجلرمية السيربانية

 هناك حاجة إىل تدابري تصــــــدٍّ ذي مفاده أنَّالوأعرب متكلمون آخرون جمدَّدًا عن رأيهم   -١٦
بشأن اجلرمية السيربانية يف إطار األمم املتحدة، من  يًّاأو عامل ًالجديدة، مبا يشمل صكًّا قانونيًّا شام

ــــــريعة لتكنولوجيا اإلنترنت اليت  ال تغطيها أجل التصــــــدي للتحديات اليت تطرحها التطورات الس
اآلليات القائمة. وأعرب عن رأي مفاده أنَّ اآلليات القائمة ال ينبغي أن متنع مناقشة تدابري التصدي 
ا اجلديدة، على الصــــــعيد الدويل. واعترب بعض املتكلمني اتفاقية بودابســــــت صــــــكًّا قانونيًّا إقليميًّ

هم إزاء ضــــيق إمكانية يتناول شــــواغل مجيع الدول األعضــــاء. وأعرب بعض املتكلمني عن قلق  ال
االنضــــــمام إىل االتفاقية، حيث إنَّ باب االنضــــــمام ال ُيفَتح إالَّ بالدعوة وبشــــــرط موافقة الدول 
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لة للتعاون بني  ية الفعا قانون ية. ورأى أحد املتكلمني أنَّ إحدى اإلمكانيات ال فاق األطراف يف االت
اقية األمم املتحدة بشــأن التعاون يف الدول غري األطراف يف اتفاقية بودابســت تتمثل يف مشــروع اتف
عام يف  قدِّم إىل األمني ال لذي  ية ا مية اإللكترون حة اجلر كاف  ٢٠١٧تشــــــرين األول/أكتوبر  ١١م

)A/C.3/72/12.(املرفق ، 

وضـــمانات  كما أشـــار عدد من املتكلمني إىل ضـــرورة تضـــمني أيِّ صـــك يوضـــع قواعد  -١٧
 مناسبة حلماية حقوق اإلنسان األساسية.

ست، وال  -١٨ ضًا أنَّ اتفاقية بوداب سيما الفقرة (ب) من املادة   وكان من رأي بعض املتكلمني أي
. وأشار متكلمون الوطنية، تفرض حتديات يصعب قبوهلا يف القانون الدويل، مثل احترام السيادة ٣٢

حمدود وأنَّ بعض الدول تتجاوز أحكام هذه الفقرة  ٣٢(ب) من املادة آخرون إىل أنَّ نطاق الفقرة 
 حاليا دون توفري تدابري احلماية اإلجرائية اليت تنطبق على مجيع مواد اتفاقية بودابست.

وذكر بعض املتكلمني أنَّ اجلرمية الســـيربانية آخذة يف التحول شـــيئًا فشـــيئًا إىل جرمية عرب   -١٩
باجلرمية املنظمة، ولذا اعتربوا أنَّ اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  وطنية وكثريًا ما تتصل

 مناسبة ملكافحة اجلرمية السيربانية.

وناقش فريق اخلرباء أيضــــــا كيفية ارتباط األمن الســــــيرباين باجلرمية الســــــيربانية، وماهية   -٢٠
ذين املفهومني مفهومان خمتلفان ضمن االختالفات املوجودة بينهما. وأشار عدة متكلمني إىل أنَّ ه

ــــــتخدام تكنولوجيا املعلومات  ــــــعة جدا من التحديات اليت يطرحها اس إطار املجموعة الشــــــاس
ــــبهما أكثر يف إطار األمم  ومن مثَّ ،واالتصــــاالت احلديثة ــــتهما على منابر خمتلفة تناس ينبغي مناقش

احلكوميني املعين بأمن املعلومات. ومع  املتحدة، مثل االحتاد الدويل لالتصـــــــاالت أو فريق اخلرباء
من الضروري، يف املمارسة العملية،  ذلك، الحظ عدة متكلمني أنَّ هذين املوضوعني مترابطان ألنَّ

تناول املســائل املتعلقة باألمن الســيرباين من أجل التصــدي بفعالية للجرمية الســيربانية. وكانت هناك 
 اص وإبرام اتفاقات معه يف هذا الشأن.دعوة إىل التعاون الوثيق مع القطاع اخل

وأعرب العديد من املتكلمني عن تقديرهم للعمل الذي ينهض به املكتب املعين باملخدِّرات   -٢١
واجلرمية من خالل الربنامج العاملي املعين باجلرائم الســيربانية وســاقوا أمثلة ألنشــطة املســاعدة التقنية 

ربنامج يف بلداهنم أو مناطقهم اإلقليمية. كما أشــــــار عدة وبناء القدرات املنفذة من خالل هذا ال
متكلمني إىل أنَّ منظمات حكومية دولية أخرى يف مناطقهم اإلقليمية، مثل رابطة الدول املســـــتقلة 
ومنظمة الدول األمريكية واالحتاد األفريقي ومنظمة شـــنغهاي للتعاون وجملس أوروبا، توفر أيضـــًا 

 خرى من املساعدات يف جمال مكافحة اجلرمية السيربانية.مساعدات تشريعية وأنواعًا أ

وأعرب املتكلمون عن تقــديرهم للجهود اليت بــذهلــا رئيس فريق اخلرباء ومكتــب الفريق   -٢٢
واألمانة من أجل تنظيم االجتماع. وأبدى العديد من املتكلمني تأييدًا لعمل فريق اخلرباء؛ وقال 

يم القيمة إلجراء مناقشـــات متعددة األطراف بني خرباء من نظم بعض املتكلمني إنَّه يوفر منربًا عظ
قضائية متنوعة. وأشار بعض املتكلمني إىل أنَّ فريق اخلرباء بوسعه أن ينهض بدور فعال يف مناقشة 
سبل التصدي للمخاطر املشتركة اليت تنتج عن اجلرمية السيربانية، مبا يشمل تلبية احتياجات البلدان 

http://undocs.org/ar/A/C.3/72/12
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قنية وأنشـــطة بناء القدرات. وأعرب املتكلمون عن ترحيبهم باعتماد فريق اخلرباء من املســـاعدة الت
 كخطوة يف االجتاه الصحيح. ٢٠٢١-٢٠١٨خلطة عمله للفترة 

من جدول األعمال أثناء جلســـته الثالثة. وكان من  ٢وواصـــل فريق اخلرباء النظر يف البند   -٢٣
وجه اخلصــــوص أمهية كفالة االحترام لضــــمانات  بني النقاط اإلضــــافية اليت أثارها املتكلمون على

صلة باجلرمية  شريعات املت سة يف كل من القانون الدويل واملعايري الدولية يف الت سان املكر حقوق اإلن
ــــــيما ما يتعلق منها باألدلة اإللكترونية.  ــــــيربانية ويف اتفاقات التعاون الدويل أو ترتيباته، ال س الس

ق التوازن بني احلق يف اخلصــــوصــــية وحرية التعبري، من جهة، ونوقشــــت، بوجه خاص، أمهية حتقي
وضـــــرورة منع ومكافحة اجلرائم الســـــيربانية، من جهة أخرى. والحظ عدة متكلمني وجود قدر 
سيربانية، مما يساهم يف  أكرب من التقارب بني الواليات القضائية يف جترمي األفعال املرتبطة باجلرمية ال

ضـــــرورة تدعيم  أشـــــري إىل ،انونية يف هذا امليدان. ومن التحديات القائمةاحلد من جتزؤ املعايري الق
جهود التعاون الدويل بصـــورة أكرب من خالل ممارســـات التعاون الرمسية وغري الرمسية على الســـواء 

 واملسائل املتعلقة بالوالية القضائية اليت يثريها استخدام احلوسبة السحابية.

صول إىل البيانات عرب احلدود. ورئي يف هذا الصدد وواصل فريق اخلرباء مناقشة مسألة الو  -٢٤
أنَّ التداول بشـــأن هذه املســـألة يف إطار فريق اخلرباء وســـائر املحافل احلكومية الدولية ذات الصــلة 
ــتبانة املمارســات الفضــلى يف هذا الشــأن وتعزيز التعاون بني الواليات القضــائية  مفيد للغاية يف اس

ربانية. كما ُأشــري إىل أنَّ املســألة املتعلقة باحترام مبدأ الســيادة الوطنية على التحقيق يف اجلرائم الســي
كيفية توافق املمارســـات املتعلقة بالوصـــول إىل البيانات املوجودة  حتتاج إىل أن ُينظر فيها أكثر ألنَّ

يف واليات قضــائية أخرى مع هذا املبدأ ليســت دائمًا واضــحة. وجرى التشــديد أيضــًا على أمهية 
ية. ورأى العديد من مراعا ــــــيربان ناســـــــب يف اجلهود الرامية إىل كبح مجاح اجلرمية الس ة مبدأ الت

املتكلمني أنَّ من الضـــروري أن تســـتخدم تشـــريعات مكافحة اجلرمية الســـيربانية تعابري حمايدة من 
الناحية التكنولوجية لكي تســـــاير ســـــرعة التطور الذي تعرفه كل من التكنولوجيا وأمناط اجلرائم، 

مبا يكفي الســتيعاب األنشــطة اإلجرامية الرئيســية. وعالوة  لى أن تكون هذه التعابري دقيقة أيضــًاع
على ذلك، شـــدَّد عدَّة متكلمني على احلاجة إىل تناول ومعاجلة مشـــكلة تزايد اســـتخدام اإلنترنت 
لألغراض اإلرهابية ومن أجل بث خطاب الكراهية واألنباء الكاذبة من خالل وضـــــع تشـــــريعات 

طنية مناســـبة أو حتديث التشـــريعات الوطنية ذات الصـــلة. وُرئي أنَّ تنفيذ أيِّ إطار قانوين يف هذا و
 الشأن سيغدو أشد فعالية إذا ما واكبته مشاريع للمساعدة التقنية وبناء القدرات.

  
  التجرمي  -جيم  

نيســــان/أبريل  ٥و ٤نظر فريق اخلرباء، أثناء جلســــتيه الرابعة واخلامســــة املعقودتني يومي   -٢٥
 جدول األعمال املعنون "التجرمي".من  ٣بند ال، يف ٢٠١٨

وتوىل تيســــــري املناقشــــــة املناظرون التالية أمساؤهم: ماليين غوفندر (جنوب أفريقيا)، يل   -٢٦
جينجينغ (الصني)، فادمي سوشيك (االحتاد الروسي)، إريك دو فال السريدا سوغوسيو (الربازيل)، 

 رب)، نورماند وونغ (كندا).مروان احلجوجي (املغ
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ــــــبل اليت اعتمدهتا بلداهنم يف جترمي اجلرمية   -٢٧ وقدَّم العديد من املتكلمني معلومات عن الس
السيربانية. وتشمل اجلرائم األكثر شيوعا اليت ذكرها املتكلمون اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين، 

األســــاســــية، كتلك اليت تســــتهدف ســــرية النظم  وكثريا ما يشــــار إليها بعبارة اجلرائم الســــيربانية
احلاسوبية وسالمتها وإمكانية الدخول إليها، فضال عن اجلرائم اليت يتيح الفضاء احلاسويب ارتكاهبا، 
مبا يف ذلك اجلرائم املتعلقة باالعتداء على األطفال واســــتغالهلم، واجلرائم املتصــــلة باخلصــــوصــــية، 

شخص شار املتكلمون إىل واجلرائم املتعلقة بالبيانات ال ستخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية. وأ ية، وا
أنَّ معظم البلدان لديها بالفعل تشريعات جترِّم اجلرائم السيربانية األساسية. وأشار املتكلمون إىل أنَّ 
االمتثال ملبدأ ازدواجية التجرمي والقضـــاء على املالذات اآلمنة للمجرمني ال يقتضـــي بالضـــرورة أن 

الدول نفس التصــنيف للجرائم، شــريطة أن يشــكل الســلوك األســاســي جرمية يف مجيع  يكون لدى
 الواليات القضائية.

وشـــــــدَّد املتكلمون أيضـــــــا على أنَّ التشــــــريعات املتعلقة مبقبولية األدلة اإللكترونية يف   -٢٨
انية. التحقيقات اجلنائية واملالحقات القضـــائية ضـــرورية من أجل التصـــدي بفعالية للجرمية الســـيرب

وينبغي أن يقترن اعتماد تشــــــريعات من هذا القبيل بتوفري ما يكفي من التدريب وأنشــــــطة بناء 
القدرات ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون وأعضـــاء النيابة العامة والقضـــاة. كما شـــدَّد املتكلمون على 

 أمهية تبادل األدلة اإللكترونية بني الواليات القضائية.

لمني عن خربات بلداهنم يف وضع التشريعات والقوانني من أجل جترمي وأبلغ عدد من املتك  -٢٩
اجلرمية الســـيربانية. وحتدث اخلرباء عن احلاالت اليت تقتضـــي وضـــع تشـــريعات جديدة وحمددة من 
أجل جترمي أفعال معينة واحلاالت اليت تكون فيها التشريعات القائمة والعامة مالئمة وكافية ملكافحة 

واملســــتجدة من اجلرمية الســــيربانية. ورأى عدة متكلمني أنَّ من املفيد جدًّا أن األشــــكال اجلديدة 
ضوء األشكال املتطورة من  شريعات حمايدة من الناحية التكنولوجية حىت تبقى منطبقة يف  تكون الت
تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت واجلرمية الســـــيربانية. وأشـــــار املتكلمون إىل أنَّ كل بلد لديه 

جات خمتلفة، وميكنه أن ينظر فيما إذا كان يف حاجة إىل وضــع تعريف جلرائم جديدة حسـب احتيا
شريعات مالئمة لتجرمي  ضرورة وجود ت ضا إىل  شار املتكلمون أي اجتاهات اجلرمية اليت يواجهها. وأ
األشــــكال اجلديدة واملســــتجدة للجرمية اليت تؤججها إســــاءة اســــتعمال أمور عدة منها العمالت 

 وإنترنت األشياء والشبكة اخلفية. املشفرة

وناقش فريق اخلرباء املســـائل املتصـــلة باجلزاءات املفروضـــة على مقدِّمي خدمات اإلنترنت   -٣٠
الذين ال يتعاونون مع ســــــلطات إنفاذ القانون أو الذين ال ميتثلون للشــــــروط القانونية املتعلقة مبنع 

ف ميكن للقطاع اخلاص أن يتعاون مع أجهزة إنفاذ اجلرمية السيربانية. وناقش فريق اخلرباء أيضا كي
القانون بناء على املمارســات الفضــلى املســتبانة فيما يتعلق باملســؤوليات القانونية ملقدِّمي خدمات 
اإلنترنت ومساءلتهم. وأشار متكلمون آخرون إىل أنَّ من املهم، يف الوقت نفسه، مراعاة ضمانات 

ل من مقدِّمي خدمات اإلنترنت. وأثريت مســـألة ما إذا كان حقوق اإلنســـان عند اشـــتراط االمتثا
 ينبغي إدراج مسؤولية مقدِّمي خدمات اإلنترنت يف نطاق تدابري التجرمي.

، شـــدَّد عدة متكلمني على أمهية تنظيم محالت وفيما يتعلق مبوضـــوع منع اجلرمية الســـيربانية  -٣١
توعية لفائدة عامة اجلمهور، فضــــــال عن برامج التعليم املوجهة لألطفال، من أجل توعيتهم مبخاطر 
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اجلرمية السيربانية وحتسني السالمة على شبكة اإلنترنت واألمن السيرباين بالنسبة للبلد ككل. وعالوة 
د دورات تدريبية مصـــــممة حســـــب االحتياجات اخلاصـــــة على ذلك، أشـــــري إىل وجود حاجة لعق

 وختصيص املوارد بشكل مناسب قصد تعزيز قدرات إنفاذ القانون على منع أنشطة اجلرمية السيربانية.

   تنظيم االجتماع  -رابعًا  
  افتتاح االجتماع  -ألف  

رئيسًا لالجتماع افتتح االجتماع نائب رئيس فريق اخلرباء، أندريه ريبل (الربازيل)، بصفته   -٣٢
 الرابع لفريق اخلرباء.

  
  الكلمات  -باء  

أدىل بكلمات خرباء من الدول التالية: االحتاد الروســــــي، األرجنتني، األردن، أســــــتراليا،   -٣٣
اإلســـــالمية)، إيطاليا، -إســـــتونيا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، إندونيســـــيا، أوكرانيا، إيران (مجهورية

ـــــ ـــــك، بيالروس، تايلند، تركيا، تش ـــــنة واهلرس يكيا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بلغاريا، البوس
تونس، اجلبل األســــود، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوســــالفية ســــابقا، 
مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، ســـري النكا، الســـلفادور، شـــيلي، صـــربيا، 

، الكويت، الصني، غانا، غواتيماال، الفلبني، فييت نام، كازاخستان، كندا، كوستاريكا، كولومبيا
يرلندا الشـــــمالية، أليختنشـــــتاين، ماليزيا، مصـــــر، املكســـــيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  موريشيوس، النرويج، نيجرييا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.
تالية: االحتاد األورويب،  -٣٤ جملس  وألقى كلمات أيضـــــــا ممثلو املنظمات احلكومية الدولية ال

 أوروبا، منظمة شنغهاي للتعاون.
  

  إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -جيم  
، جدول األعمال ٢٠١٨نيســـان/أبريل  ٣أقرَّ فريق اخلرباء يف جلســـته األوىل، املعقودة يف   -٣٥

 املؤقَّت التايل:

 املسائل التنظيمية:  -١  

 افتتاح االجتماع؛  (أ)    

 ؛إقرار جدول األعمال  (ب)    

  اعتمـــاد مقترح الرئيس بشـــــــــأن خطـــة عمـــل فريق اخلرباء للفترة  (ج)    
٢٠٢١-٢٠١٨. 

 التشريعات واألطر.  -٢  

 التجرمي.  -٣  

 مسائل أخرى.  -٤  
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 اعتماد التقرير.  -٥  
  

  احلضور  -دال  
دولة من الدول األعضــاء ودولة هلا صــفة املراقب ووحدة تابعة  ٩٨حضــر االجتماع ممثلو   -٣٦

مؤســــــســــــات من الدوائر األكادميية  ٩منظمات حكومية دولية و ٤لألمم املتحدة ولألمانة العامة 
 والقطاع اخلاص.

 ).UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/INF/1وُعمِّمت يف االجتماع قائمة مؤقتة بأمساء املشاركني (  -٣٧
  

  الوثائق  -هاء  
ضــافًة إىل مشــروع الدراســة الشــاملة عن مشــكلة اجلرمية الســيربانية والتدابري اليت تتخذها إ  -٣٨

الدول األعضــــــاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلاص للتصــــــدِّي هلا، ُعرضــــــت على فريق اخلرباء 
 التاليتان:  الوثيقتان

 )؛UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/1جدول األعمال املؤقَّت (  )أ(  

، ٢٠٢١–٢٠١٨اقتراح مقدم من الرئيس بشــــأن خطة عمل فريق اخلرباء للفترة   )ب(  
 )؛UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1( ٢٦/٤استنادًا إىل قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  
  اعتماد التقرير  -خامسًا  

الســـــادســـــة ) يف جلســـــته UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/L.1اعتمد فريق اخلرباء تقريره (  -٣٩
 .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥املعقودة يف 

  

http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/L.1
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/1
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/INF/1



