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  من جدول األعمال٥البند : تقرير اللجنة الثانية  

   ٦ و٥ و٤وحلقات العمل 
   إضافــة  

  تدابري مكافحة اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب-٦حلقة العمل 
  

  الوقائع 
 ٢٣ و٢٢عقــدت اللجــنة الثانــية، خــالل جلســتيها التاســعة والعاشــرة، املعقودتــني يف    -١

وقد . تدابـري مكافحـة اجلـرائم ذات الصـلة باحلاسوب     : ٦عمـل   ، حلقـة ال   ٢٠٠٥أبـريل   /نيسـان 
وكان معروضا على اللجنة  . نظّمـت حلقـة العمـل بالـتعاون مـع املعهـد الكـوري لعـلم اإلجرام                

 : الوثائق التالية

تدابـري مكافحـة اجلرائم املتصلة      : ٦ورقـة معلومـات خلفـية عـن حلقـة العمـل              )أ( 
 ؛(A/CONF.203/14)باحلواسيب 

 ؛)Corr.1 وA/CONF.203/PM.1(ليل املناقشة د )ب( 

 تقاريـــــر االجـــتماعــات اإلقليمـــيـــة التحضـــرييـــة لـــلمؤمتـــر احلــــادي عشــــر        )ج( 
)A/CONF.203/RPM.1/1و  ،A/CONF.203/RPM.2/1و   ،A/CONF.203/RPM.3/1و  ،Corr.1، 
 ).A/CONF.203/RPM.4/1و

أبـريل، قـدم ممـثل عـن األمانة بيانا متهيديا،        /ن نيسـا  ٢٢يف اجللسـة األوىل، املعقـودة يف         -٢
وألقــى الكــلمة الرئيســية حللقــة . أعقــبه بــيان قدمــه املراقــب عــن املعهــد الكــوري لعــلم اإلجــرام

وقُدمت عروض عن . العمـل األمـني الدائم لوزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تايلند          
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وأثـناء املناقشـات، قدم بيانات كل       ". مارسـة الـنظرية وامل  : جـرائم الفضـاء احلاسـويب     "موضـوع   
مــن ممثــلي األرجنــتني واســبانيا وأوكرانــيا واجلماهرييــة العربــية الليبــية وشــيلي وفرنســا وكــندا     

 .وقدم بيانات أيضا ثالثة من اخلرباء. واملغرب واململكة املتحدة والنمسا

ــودة يف    -٣ ــية، املعق ــر  / نيســان٢٣ويف اجللســة الثان ــريل، قُدمــت ع وض عــن موضــوع  أب
وأثناء املناقشات،  ". املـوارد الالزمـة والـتعاون الـدويل بشـأن مكافحة جرائم الفضاء احلاسويب             "

قـدم بـيانات كل من ممثلي األرجنتني وإيطاليا واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية وكندا ومصر               
قب عن شبكة املنظمات    كمـا قـدم بـيانا املرا      . واململكـة املـتحدة والواليـات املـتحدة األمريكـية         

القضـاء عـلى اسـتغالل األطفـال يف الـبغاء ويف إنـتاج املـواد اإلباحـية واالجتار              "املعنـية مبوضـوع     
 ".باألطفال ألغراض جنسية

  
  املناقشة العامة 
قـدم ممـثل األمانـة، يف بـيانه التمهيدي، موجزا عن خلفية حلقة العمل وكذلك أنشطة                  -٤

ألوسع نطاقا فيما يتعلق مبنع اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب وروابطها          األمـم املـتحدة يف اال ا      
مبجـتمع املعلومـات، مبـا يف ذلـك إسـهام احللقـة يف املـرحلة الثانية من مؤمتر القمة العاملية بشأن                      

ــزمع عقــده يف تونــس العاصــمة مــن     ــثاين ١٨ إىل ١٦جمــتمع املعلومــات، امل نوفمــرب / تشــرين ال
ن املعهـد الكـوري لعلم اإلجرام على أن حلقة العمل من شأا      وقـد شـدد املراقـب عـ       . ٢٠٠٥

 .أن تكون منتدى قيما لتعزيز التعاون الدويل

خــالل حلقــة العمــل، ســلّم املتكــلمون باألمهــية احلامســة يف التصــدي بفعالــية للــتحدي    -٥
ــا الســريع        ــيه اجلــرائم ذات الصــلة باحلاســوب، مالحظــني خصوصــا تطوره ــنطوي عل ــذي ت ال

كما لوحظ أن تنامي التجارة اإللكترونية أخذ يؤدي على       . جلـرائم الـيت تشـتمل عليها      وتـنوع ا  
وقــدم إثــنان مــن   . حنــو مــريع إىل ازديــاد اإلمكانــيات املــتاحة الســتغالهلا ألغــراض إجرامــية       

ــلة         ــرمية ذات الصـ ــيدان اجلـ ــدة يف مـ ــتهديدات اجلديـ ــات والـ ــن االجتاهـ ــزا عـ ــناظرين موجـ املتـ
 الـتطور املعقّـد يف اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب يتبدى بوضوح    باحلاسـوب؛ حيـث إن ازديـاد      

يف عــدد مــن الــتطورات اجلديــدة، مبــا يف ذلــك الســرعة الــيت ينــتقل ــا مــا يســمى الفريوســات   
ــيت تصــيب بالضــرر املاليــني مــن احلواســيب يف مجــيع أحنــاء العــامل يف        ــدان احلاســوبية، ال والدي

خــتراق احلاســويب اجلديــدة الــيت أصــبحت أكــثر قــوة   غضــون فــترة قصــرية؛ وتطــور أدوات اإل 
أو (باستخدام املواقع الشبكية املزورة     " (التصـيد االحتـيايل   "وأسـهل اسـتعماال؛ ونشـوء ظاهـرة         
؛ وانتشار املعلومات الكاذبة؛ والسرقة     )ألغراض احتيالية ) الرسـائل الـيت توجـه املستعملني إليها       

وقـد أُشري   .  وغـري ذلـك مـن املعلومـات اخلاصـة باهلويـة            اإللكترونـية لبـيانات بطاقـات االعـتماد       
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ــدة لألنشــطة         ــيح فرصــا جدي ــن التكنولوجــيا أخــذت تت ــدة م بوضــوح إىل أن األشــكال اجلدي
ــك اســتغالل الشــبكات الالســلكية     ــا يف ذل ــية، مب ــلم   . اإلجرام ــتقدم يف ع ــنجزات ال ــا إن م كم

من اللجوء إىل إخفاء هويام     التشـفري وعـلم إخفـاء املعلومـات أخـذت هي أيضا متكّن األفراد               
وأُبلغ أيضا بأن من    . عـلى اخلـط احلاسـويب املباشـر أو إىل انـتحال شخصـية مسـتعملني آخـرين                 

االجتاهـات األخـرى يف اجلـرائم ذات الصـلة باحلاسـوب ظهـور عـدة أفعال إجرامية جمتمعة معا                 
ــية نفســها    ــيات اإلجرام ــثال اجلمــع    (يف تدعــيم العمل التصــيد "بــني ومــن ذلــك عــلى ســبيل امل

 ).واستعمال اهلويات املزيفة واالبتزاز" االحتيايل

وقــد ". الفجــوة الرقمــية"كمــا نــاقش املشــاركون عــدة جوانــب ذات صــلة مبــا يســمى  -٦
ســلّم بــادئ ذي بــدء بــأن هــذا املفهــوم أكــثر تعقــيدا مــن مفهــوم فجــوة االنقســام البســيط الــيت 

وتبين األحباث اليت عرضت يف حلقة العمل ظهور . ميةتفصـل بـني البلدان املتقدمة والبلدان النا       
والظاهر أن . جتمـع عـنقودي ملـا يسـمى دول املعلومـات فـيما بـني أقصى طريف الفجوة الرقمية                  

االنقسـام العـام يف هـذه الفجوة أخذ ينغلق ألن تلك البلدان املوجودة يف وسط الطيف أخذت        
الـــبلدان الـــيت لديهـــا بـــىن حتتـــية حاســـوبية وأمـــا تلـــك . حتـــرز تقدمـــا جـــيدا يف هـــذا املضـــمار

وميكن . وتكنولوجـية هـزيلة الـتطور فقـد أخـذت تـتراجع مـتوارية خلف مجيع البلدان األخرى          
ولوحظ أن  . القـول باختصـار بـأن االنقسـام يف هـذه الفجـوة أخـذ يتسـع يف قعـر هـذا الطـيف                       

ت جديــدة الرتكــاب الطبــيعة املســتجدة الــيت تتســم ــا الفجــوة الرقمــية أخــذت تتــيح إمكانــيا 
وعـلى سـبيل املـثال فـإن الـبلدان اليت تقع يف الطرف األدىن من                . جـرائم ذات صـلة باحلاسـوب      

ــيات اهلجــوم يف الفضــاء احلاســويب أو       الفجــوة الرقمــية أخــذت تســتخدم كمــنطلق لشــن عمل
ــتمويه مســار اجلــرائم يف الفضــاء احلاســويب      ــبور ل ــبلدان ع ــه بســبب    . ك ــك، فإن إضــافة إىل ذل

 يف انغـالق الفجـوة الرقمـية يف بعـض الـبلدان بات املستهلكون أكثر عرضة لألخطار                  التسـارع 
واالحتيال يف " التصيد االحتيايل"الـنامجة عـن هـذه اجلـرائم مثل االحتيال يف التسويق عن بعد و       

ولوحـظ أيضا أنه يف احلاالت اليت تستثمر فيها البلدان  . املـزادات عـلى اخلـط احلاسـويب املباشـر        
ولوجـيات الالزمـة لالرتقاء مبستوى الدولة وغري ذلك من البىن التحتية احلامسة األمهية،      يف التكن 

كما . مـثل شـبكات اهلواتف النقالة، أخذت تظهر حاالت جديدة من قابلية التعرض لألخطار             
ــن اــتمع    ــتلفة م ــات خم ــال     - لوحــظ أن قطاع ــئة، أو قطــاع أعم ــبقة وســطى ناش ــور ط كظه

ســوف تكــون عرضــة   -  اندمــاج الفقــراء يف الــنظام املصــريف الــرمسي التكنولوجــيا الرفــيعة، أو
ملخـتلف أنـواع اجلـرمية يف الـبلدان الـيت ال متلـك فـيها السـلطات إال قـدرة ضـئيلة يف االستجابة                 

وهلــذه األســباب، فــإن تطويــر أُطــر قانونــية مناســبة وخــربة تقنــية يف   . للتصــدي هلــذه األخطــار
 .ية كربىالبلدان النامية هو شأن يتسم بأمه
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ســلّط الضــوء كــثري مــن املشــاركني عــلى الســرعة الــيت تــتطور ــا اجلــرائم ذات الصــلة  -٧
باحلاسـوب وعـلى احلاجـة إىل إنفـاذ قوانـني مكافحـتها، والقطـاع اخلاص املتوخى له أن يكون         

وأبـرز عـدة متكـلمني أمهـية تـبادل املعلومـات عـن االجتاهات اجلديدة                . مـتقدما عـلى مرتكبـيها     
ووصــف . ة ومــا يــنجم عــنها مــن حــاالت يف قابلــية الــتعرض لألخطــار ومــن ديــدات والناشــئ

وأحــد . املشــاركون جتــارب متــت يف بلــدان يعــىن فــيها برصــد اجلــرائم ذات الصــلة باحلاســوب  
اجلوانـب ذات الصـلة الـيت تطـرق إلـيها بعـض املتكـلمني هـو ضـرورة مـنع اجلـرائم ذات الصلة                         

 احلامســة يف هـذا االجتــاه تتمـثّل يف رفــع مسـتوى الوعــي    باحلاسـوب وقـيل إن إحــدى اخلطـوات   
. ـذه اجلـرائم لـدى سـلطات إنفـاذ القوانـني واألفـراد يف أوسـاط األعمـال والضـحايا احملتملني                     

وأبـرز عـرض قدمـه املراقـب عـن اإلنـتربول أمهـية مجـع البـيانات وحتليـلها وتبادهلا، مع اإلشارة                       
 مـن ِقـبل ذوي املـيل اجلنسي االحنرايف لألطفال       بصـفة خاصـة إىل موضـوع اسـتخدام اإلنترنـت          

وقدمـــت مقـــترحات أخـــرى بشـــأن تـــبادل املعلومـــات  . لغـــرض تـــبادل الصـــور) الغلمانـــيني(
. ورصـدها، مبـا يف ذلـك صـياغة مؤشـرات ومعـايري تستخدم يف رصد حمتويات املواقع الشبكية            

لغرض التشارك يف اخلربات    واقـترح أحـد املتكـلمني بأنـه ينـبغي إنشـاء شـبكة دولية من اخلرباء                  
 .واملعارف اجلديدة

ونظـرت حلقـة العمـل يف تـأثري اجلـرائم ذات الصـلة باحلاسـوب على فرادى الضحايا،                    -٨
وشدد أحد املتناظرين على أنه ينبغي توجيه انتباه     . وخباصـة تـأثري االحتيال واالستغالل اجلنسي      

واقـترح أنه   . اسـويب املباشـر   خـاص إىل مشـكلة اسـتغالل األطفـال جنسـيا عـن طـريق اخلـط احل                 
ينــبغي لصــناعة تكنولوجــيا املعلومــات أن تســعى إىل مكافحــة تلــك اجلــرائم مــن خــالل توعــية  

وقـيل إنـه ينـبغي زيـادة االهـتمام مبعـرفة كيفـية محاية        . اجلمهـور ووضـع معـايري جديـدة للوقايـة       
 اليت تنطوي على    الضـحايا ومسـاعدم، مبـا يف ذلـك يف أثـناء الـتحريات، وخباصـة يف احلاالت                 

واتضح من املناقشة أن بعض جماالت      . اسـتغالل جنسـي وتـداول املـواد االباحية على اإلنترنت          
الغمـوض ال تـزال باقـية، ومن بينها مسألة كيفية االستجابة يف احلاالت اليت تكون فيها الصور               

ت اليت تنطوي االباحـية رقمـيا وكذلـك الصـعوبات النامجة عن معرفة أعمار الضحايا يف احلاال       
وإضــافة إىل ذلــك، طُرحــت بعــض األســئلة بشــأن . عــلى اســتغالل األطفــال يف املــواد االباحــية

األنشـطة الـيت ينـبغي جتـرميها عـلى وجـه التحديد؛ فكان السؤال يف حالة املواد االباحية، مثال،                    
 .هل ينبغي أن يكون النشاط الذي جيرم مشاهدة الصورة أم ختزينها إلكترونيا

شـري إىل أن تـأثري اجلـرائم ذات الصـلة باحلاسـوب يذهـب إىل أبعد بكثري من فرادى                    وأ -٩
وكثريا ما تشكّل اجلرائم    . الضـحايا ليشـمل شـركات ومـنظمات وحكومـات واـتمع عموما            

ذات الصـلة باحلاسـوب أخطـارا ـدد البنية التحتية احليوية، اليت ال يتحكم ا القطاع العام يف                   
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. ميكن أن يكون لتلك اجلرائم آثار ختلّ باالستقرار يف مجيع شرائح اتمع           كـثري مـن الـبلدان، و      
 .كما ميكن إساءة استعمال التكنولوجيا الرقمية ذه الطريقة ألغراض إرهابية

واقـترح أحـد املشاركني إجراء عملية جرد ملستوى البلدان التكنولوجي وقدراا على              -١٠
واقـترح أيضا إنشاء منتدى     . رائم الفضـاء احلاسـويب    االسـتجابة لـلحاالت الـيت تـنطوي عـلى جـ           

افتراضـي للخـرباء برعاية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أجل تيسري تبادل                
أما فيما . املعلومـات بشـأن االجتاهـات والـنهوج اجلديـدة يف جمـال اجلـرائم املتصـلة باحلواسـيب                

لة باحلاسـوب، فقيل إن كثريا من املسائل، مبا فيها          يـتعلق باألحبـاث اخلاصـة باجلـرائم ذات الصـ          
. مـدى ضـلوع اجلماعـات االجرامـية املـنظمة يف تلـك اجلـرائم، ال تـزال حتتاج إىل إجابة عليها                     

فهـناك حاجـة إىل مـزيد مـن البحـث يف تلـك ااالت وغريها من ااالت املتعلقة بالسياسات                    
وأفيد بأنه حىت يف البلدان املتقدمة ال       . االجراميالعامـة كي يتسىن تبني الفرص املتاحة للنشاط         

يوجــد إال عــدد قلــيل نســبيا مــن اخلــرباء الذيــن يعملــون يف تلــك اــاالت، وأن مــبادرات مــثل  
إنشـاء شـبكة حبـوث عـلى اخلـط احلاسويب املباشر سوف تتيح فرصة ملزيد من تبادل املعلومات            

 .وإجراء حتليالت مقارنة ونقل املعارف

أنـه يف خمـتلف الواليات القضائية الوطنية ينبغي أن توجد فعال أربع متطلبات              ولوحـظ    -١١
رئيســية مــن أجــل االســتجابة عــلى حنــو فعــال لــلحاالت الــيت تــنطوي عــلى جــرائم ذات صــلة    

وجــود خــرباء متخصصــني لــلجرمية يف الفضــاء احلاســويب؛ ووجــود خــرباء  : باحلاســوب، وهــي
 والتدريب املستمر، مبا فيه تدريب اختصاصيني من   ساعة؛ ٢٤مـتاح االتصـال ـم عـلى مـدار           

وقيل إن تلبية تلك املتطلبات سوف حيسن أيضا نوعية         . بلـدان أخـرى؛ وتوافر املعدات احلديثة      
 .التعاون فيما بني الدول

وكــان هــناك اتفــاق عــام عــلى أنــه جيــب مــنح أولويــة لــتوفري املســاعدة التقنــية للــبلدان   -١٢
توفري العاملني  :  أن تكـون تلـك املساعدة يف أشكال متنوعة، من بينها           وقـيل إنـه ميكـن     . النامـية 

ذوي اخلــربة وكذلــك املشــورة مــن الــدول األعضــاء والقطــاع اخلــاص؛ ووضــع دورات ومــواد 
تدريبـية؛ وتدابري لضمان حسن اطالع املسؤولني عن إنفاذ القانون على التطورات احلاصلة يف              

 )١(مم املتحدة ملنع اجلرمية املتصلة باحلواسيب ومكافحتها،وأُشـيد بدليل األ   . مـيدان التكنولوجـيا   
، عـلى أنـه أداة مفـيدة، إال أنـه شـدد على أن هناك حاجة اآلن إىل                   ١٩٩٤الـذي نشـر يف عـام        

وأشـار عدد من املتكلمني إىل أنشطة املساعدة التقنية والتدريب  . مـواد جديـدة وحديـثة العهـد      
دى املسائل الرئيسية اليت أبرزها الكثري من املتكلمني هي         وكانـت إح  . الثنائـية الـيت تـنفّذ حالـيا       

احلاجـة إىل تطويـر اخلـربات يف مجـع أدلـة اإلثـبات عـلى ارتكاب جرائم ذات صلة باحلواسيب                     
وأفــيد أثــناء مناقشــة بشــأن وضــع املــواد التدريبــية أنــه ينــبغي  . واســتخدام تلــك األدلــة اإلثباتــية
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 ميدان العدالة اجلنائية وتقدميه يف شكل يسهل هلم         تصـميم التدريـب للمتخصصـني العـاملني يف        
وقــيل إنــه يف حــني أن تدريــب ضــباط الشــرطة واملدعــني العــامني املتخصصــني  . احلصــول علــيه

مطلـب ضـروري، فإن احلاجة إىل ذلك أخذت تزداد بالنسبة إىل احملققني واملسؤولني عن إنفاذ      
              ما بشأن اجلرائم املتصلة باحلواسيب،     القـانون الذيـن ينـبغي أن يكـون لديهـم معـارف أكثر تقد

كمــا قــيل إنــه ينــبغي أيضــا توســيع نطــاق   . وخباصــة فــيما يــتعلق باحلفــاظ عــلى أدلــة اإلثــبات  
التدريـب، خصوصـا يف الـبلدان النامـية، حبيـث يشـمل أيضـا املشـرعني واملسـؤولني عـن صوغ                      

 .السياسات العامة

اع اخلاص من أجل صوغ وتنفيذ وشـدد املتكـلمون عـلى أمهية وجود شراكة مع القط        -١٣
وكمــا اقــترح عــدة متخصصــني مــن  . تدابــري فعالــة للتصــدي لــلجرائم ذات الصــلة باحلاســوب 

العــاملني يف هــذا املــيدان يالحــظ أن هــناك حاجــة إىل زيــادة تطويــر العالقــات بــني الكــيانات     
ــن أجــل خفــض مســتوى اجلــرائم املتصــل         ــيس م ــك ل ــانون، وذل ــاذ الق ــزة إنف ــتجارية وأجه ة ال

وأشري إىل أن دور القطاعني . باحلواسـيب فقـط، وإمنـا لتعجـيل االستجابة هلا بعد وقوعها أيضا           
العـام واخلـاص، مبـا يف ذلـك مقدمو خدمات اإلنترنت، يف جهود مكافحة اجلرائم ذات الصلة                  

وأشــري إىل اســتراتيجية شــراكة حمــتملة ميكــن أن تتضــمن   . باحلاســوب يف حالــة تطــور مســتمر 
حتديـد ااالت اليت ال يكون فيها القانون        : وسـاط األعمـال الـتجارية فـيما يـلي         مسـاعدة مـن أ    

القـائم وافـيا؛ وبـناء القـدرات، مـثال، بـتوفري التدريـب لسـلطات إنفـاذ القـانون والتوعـية بشأن                       
االجتاهـات والتكنولوجـيات اجلديـدة؛ والعمـل إىل جانـب سـلطات إنفاذ القانون يف التحريات            

ومـات العامـة؛ وتثقـيف املسـتهلكني بشـأن مسـائل تـتعلق باألمان على اخلط                 والتشـارك يف املعل   
احلاسـويب املباشـر؛ وعناصـر وقائـية مـثل تضـمني املنـتجات من هذا القبيل آليات فعالة لألمان؛                  
وتوفــري حوافــز لــلجمهور للحصــول عــلى معلومــات عــن أنشــطة مــرتكيب اجلــرائم ذات الصــلة  

 .باحلاسوب

ــن ا   -١٤ ــد م ــني     وشــدد العدي ــاذ القوان ــدويل يف جمــال إنف ــتعاون ال . ملتكــلمني عــلى أمهــية ال
وذكـروا أن نطـاق اإلنترنـت العـاملي وانتشار التجارة اإللكترونية قد أديا إىل أن تصبح احلدود                  

وذُكر، . الوطنـية ذات أمهـية ضـئيلة يف احلـاالت الـيت تنطوي على جرائم ذات صلة باحلاسوب                 
ويتطلب ذلك بناء عالقات    . ا أساسـيا لـنجاح الـتحريات      هلـذا السـبب، أن السـرعة تعـد عنصـر          

ووصف . وثـيقة مـع الشـركاء الرئيسـيني يف الـبلدان األخـرى والقطـاع اخلـاص واـتمع املدين                   
املشـاركون مـبادرات التعاون الدويل احلالية، مثل شبكة نقاط االتصال، اليت أنشأا يف األصل               

وحـدات معنـية باجلرمية احلاسوبية متاحة باستمرار        جمموعـة الـبلدان الثمانـية، والـيت تـتألف مـن             
وقـد أثبتـت شبكة   . خلدمـة أجهـزة إنفـاذ القوانـني طـوال سـاعات الـيوم وعـلى مـدار األسـبوع                   
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 بلـدا، فعاليتها يف احلاالت املنطوية على جرائم ذات          ٤٠نقـاط االتصـال، الـيت تعمـل حالـيا يف            
كة نقاط االتصال ال تتاح إال يف البلدان        بـيد أن أحـد املتكـلمني أفاد بأن شب         . صـلة باحلاسـوب   

الــيت لديهــا قــدرة عــلى الــتعامل مــع اجلــرائم ذات الصــلة باحلاســوب وأنــه مثــة حاجــة إىل ترقــية  
 .املهارات الالزمة ملواجهة تلك اجلرائم يف البلدان النامية

وأفـاد عـدة متكـلمني بـأن وضـع التشـريعات الوطنـية وتنسيقها يشكّالن شرطا مسبقا                   -١٥
وينطــبق ذلــك . تعامل بفعالــية مــع احلــاالت الــيت تــنطوي عــلى جــرائم ذات صــلة باحلاســوبللــ

وهلذا السبب، ذُكر  . خصوصـا عـلى القوانـني والقواعـد اإلجرائـية بشأن مجع األدلة ومقبوليتها             
ولوحظ أن التعاون   . أنـه ينـبغي أيضـا أن تـتاح بـرامج التدريـب ألعضـاء النـيابة العامة والقضاة                  

جلهـود الرامـية ملكافحـة اجلـرائم ذات الصـلة باحلاسـوب يتسـم بالتعقيد ألن العديد                  الـدويل يف ا   
واقــترح أن تصــاغ قوانــني . مــن الــبلدان لــيس لديهــا أي أحكــام تشــريعية تشــمل تلــك اجلــرائم

 .منوذجية بشأن املسألة، مع مراعاة النظم القانونية املختلفة

وضع صك دويل جديد ملكافحة اجلرائم      وأثـار عـدة متـناظرين مسألة ما إذا كان يلزم             -١٦
وأيد أحد املتناظرين فكرة وضع ذلك الصك، مستشهدا بأمهية توافر          . ذات الصـلة باحلاسـوب    

وذكر أن وضع ذلك    . إطـار قـانوين عـاملي وإتاحة معايري عاملية موحدة فيما يتعلق ذه اجلرائم             
بيد أن  . اجال ولـيس آجال   الـنص قـد يسـتغرق وقـتا طويـال وأنـه يفضـل الشـروع يف العملـية عـ                    

معظـم املتكـلمني قـد احـتجوا بأنـه قـد يكـون مـن السـابق ألوانـه الشروع يف مفاوضات بشأن             
مل تدخل اتفاقية   : وذُكـر العديـد مـن األسـباب لذلـك، مـنها مـا يـلي               . اتفاقـية مـن ذلـك القبـيل       

جة إىل مزيد من جملـس أوروبـا املـتعلقة جبـرائم الفضـاء احلاسـويب حيز النفاذ إال مؤخرا ومثة حا           
الوقـت لتقيـيم فوائدهـا؛ وبـاب التوقـيع عـلى االتفاقـية املـتعلقة جبـرائم الفضاء احلاسويب مفتوح                    
جلمـيع الـدول، ولـيس للـدول يف أوروبـا فحسـب؛ وضـرورة أن توىل األولوية العليا يف الوقت                     

 حني أن املساعدة والحظ أحد املتكلمني أنه، يف  . احلـايل للـتدابري العملية لتعزيز التعاون الدويل       
التقنــية تشــكّل عنصــرا هامــا مــن عناصــر اتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب    
الوطنـية واتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة الفسـاد، فإن موضوع اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب                

ن يتسىن الشروع يقتضـي أن توفَّـر املسـاعدة التقنـية وأن جيـري العمـل على بناء القدرات قبل أ           
يف مفاوضـات بشـأن اتفاقـية دولـية ملكافحـة هـذه اجلـرائم، وذلـك مـن أجل ضمان أن تشارك               

وأعرب أحد املتكلمني عن رأي مفاده أنه،       . مجـيع الـدول مشـاركة كاملـة يف عملـية التفاوض           
يف حـني أنـه مـن السـابق ألوانـه الـتحدث عـن عملية التفاوض، فإذا جرت املفاوضات يف اية             

طـاف، ينـبغي للعملـية أن تتـبع الـنهج الـذي أُرسـي يف الـتفاوض عـلى اتفاقـية اجلـرمية املنظمة                    امل
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وشـدد عـدة متكـلمني عـلى أمهـية أن تصـدق الـدول عـلى االتفاقية            . واتفاقـية مكافحـة الفسـاد     
 .املتعلقة جبرائم الفضاء احلاسويب

اخللفية بشأن حلقة   وأشـار عـدة متكـلمني إىل التوصـيات الـواردة يف ورقـة املعلومـات                  -١٧
ومل تثر اعتراضات   . ، وذكـروا أـا تتـيح أساسـا مفـيدا للمناقشـة            (A/CONF.203/14) ٦العمـل   

بشـأن أي مـن التوصـيات الواردة يف الوثيقة وأفاد العديد من املشاركني بتأييدهم هلا من حيث        
 .املبدأ

  
  االستنتاجات والتوصيات 

 :صيات التاليةقدمت حلقة العمل االستنتاجات والتو -١٨

ينـبغي للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية أن يقدم املساعدة التقنية والتدريب            )أ( 
إىل الـدول مـن أجـل معاجلـة االفـتقار للقـدرات واخلـربة الفنـية يف الـتعامل مـع مشـاكل اجلرائم              

جلرمية كمـا ينـبغي إيـالء االعتـبار لتحديـث عهد دليل األمم املتحدة ملنع ا               . املتصـلة باحلواسـيب   
وينـبغي أن تتاح تلك     . املتصـلة باحلواسـيب ومكافحـتها، ووضـع أدوات التدريـب ذات الصـلة             

األدوات دولـيا مـن أجـل التشـارك يف املعـارف واملعلومـات فـيما يـتعلق بطرائق وسبل التعرف                     
 على أنواع جرائم الفضاء احلاسويب اجلديدة واحلماية منها ومنعها والتعامل معها؛

يطـور الـتعاون الـدويل يف جماالت تبادل املعلومات وإجراء البحوث            ينـبغي أن     )ب( 
وينبغي لألمم املتحدة أن تضطلع بدور      . والتحلـيالت املـتعلقة باجلـرائم ذات الصـلة باحلاسـوب          

رائــد يف ضــمان وجــود ــج عــاملي ملكافحــة هــذه اجلــرائم، بغــية صــون أداء الفضــاء احلاســويب  
ويف هذا الصدد، . إرهابـيون بإسـاءة اسـتعماله أو اسـتغالله    لوظيفـته، حـىت ال يقـوم جمـرمون أو      

ينــبغي أن يــوىل االعتــبار إلنشــاء منــتدى افتراضــي أو شــبكة حبثــية باالتصــال احلاســويب املباشــر  
لتشـجيع االتصـاالت فـيما بـني اخلـرباء عـلى نطـاق الكـرة األرضـية بشـأن مسـألة اجلرائم ذات                        

 الصلة باحلاسوب؛

زيـز الـتعاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ القوانني، مبا يف ذلك               ينـبغي أن يتواصـل تع      )ج( 
مـن خـالل ترقـية القـدرات واملهـارات لـدى الـبلدان غري املرتبطة حاليا بشبكات إنفاذ القوانني             

 القائمة واليت تركّز على جرائم الفضاء احلاسويب؛

ية بعـد على    ينـبغي أن تشـجع الـدول الـيت مل تحـدث أو تنسـق قوانيـنها اجلنائـ                   )د( 
القـيام بذلـك مـن أجـل مواجهـة اجلرائم ذات الصلة باحلاسوب على حنو أكثر فعالية، مع إيالء        
االهـتمام الـالزم للجوانـب املـتعلقة بـتعريف اجلــرائم وحتديـد سـلطات إجـراء الـتحريات ومجــع          
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 كمــا ينــبغي. ويعــد تقاســم اخلــربات فــيما بــني الــبلدان عــامال حامســا يف هــذا املضــمار  . األدلــة
 للدول أن تضع يف احلسبان أحكام اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بالفضاء احلاسويب؛

القطـاع اخلـاص واملنظمات غري احلكومية أن        مؤسسـات   ينـبغي لـلحكومات و     )ه( 
  العام  إذكاء الوعي   من خالل  ، مبا يف ذلك   ذات الصـلة باحلاسـوب    تعمـل معـا ملواجهـة اجلـرائم         

ز قــدرات اخصــائيي العدالــة اجلنائــية ومقــرري السياســات  واالضــطالع بأنشــطة وقائــية وتعزيــ 
 وينبغي هلذه اجلهود التعاونية أن تتضمن تركيزا قويا على اجلوانب الوقائية؛. ومهارام

ينــبغي أن تــتاح نــتائج حلقــة العمــل لــلمرحلة الثانــية مــن مؤمتــر القمــة العــاملي   )و( 
نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٨ إىل ١٦ن ــتمع املعلومــات، املقــرر عقدهــا يف تونــس العاصــمة، مــ

٢٠٠٥. 
  
 احلواشي

 ).E.94.IV.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع  (٤٤ و٤٣، العددان الة الدولية للسياسات اجلنائية )١( 
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